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Urząd Miejski likwiduje obostrzenia

Od 1 czerwca Urząd Miejski w Brzostku wraca do normalnego trybu pracy. Znikną wszelkie barier-
ki czy strefy obsługi. Mieszkańcy będą mogli załatwiać znów wszystkie swoje sprawy w po-
kojach urzędników bez potrzeby wcześniejszego umawiania spotkań. Oczywiście, należy się 

bezwzględnie stosować do obowiązujących rygorów sanitarnych w postaci chociażby noszenia maseczek czy 
dezynfekcji rąk, ale wracamy do modelu pracy sprzed pandemii. Mamy nadzieję, że już na stałe. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Burmistrz 
Wojciech 

Staniszewski

Burmistrz Brzostku informuje

1. Rada Miejska w Brzostku udzieliła dotacji w wy-
sokości 7000 zł dla Województwa Podkarpac-
kiego na opracowanie wstępnego studium pla-
nistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej 
nr 166 Dębica – Jasło. Projekt budowy linii kole-
jowej Dębica – Jasło uzyskał pozytywną ocenę 
formalną i został zakwalifikowany do II etapu 
naboru w ramach programu Kolej+. Inwestycja 
wstępnie została oszacowana na kwotę 1,5 mld 
zł i zakłada budowę linii kolejowej o długości 
ok. 45 km dla prędkości min. 120 km/h. Udzielo-
na dotacja sfinansuje część kosztów związanych 
z opracowaniem wstępnego studium. 

2. Rozstrzygnięto przetarg na remonty cząstkowe 
dróg gminnych masą mineralno-asfaltową. Naj-
korzystniejszą ofertę przedstawiała Firma Han-
dlowo-Usługowa Grzegorz Ligęzka ze Strzegocic. 
Warunki atmosferyczne powoli się poprawiają, 
co umożliwi rozpoczęcie prac w niedługim cza-
sie.

3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad o/Rzeszów ogłosiła przetarg na wykonanie 
Koncepcji Programowej dla budowy obwodnic 
Brzostku, Jasła, Pilzna i Kołaczyc wraz z rozbu-
dową DK73. Dokument ten doprecyzuje przyjęte 
wstępnie rozwiązania projektowe, w tym przed-
stawi wariantowe rozwiązania skrzyżowań, 
obiektów inżynierskich, a także sposobu zabez-
pieczenia posadowienia nasypu drogowego. Jej 
celem jest umożliwienie ustalenia ostatecznych 
rozwiązań projektowych i technologii realizacji. 
Uściśli także zakres rzeczowy i finansowy in-
westycji, czyli określi założenia dla jej realizacji 
w systemie Projektuj i Buduj. Przyszli wykonaw-
cy będą zobowiązani w pierwszej kolejności do 
opracowania projektu budowlanego, a następnie 
do zrealizowania obwodnicy. 

4. Rozpoczęto prace projektowe budowy boisk 
sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy Szko-
le Podstawowej w Kamienicy Górnej. Zakres 
projektu obejmuje kompleksową przebudowę 
i zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoły, tj. 
budowę boisk sportowych wraz z oświetleniem, 
wyposażeniem, piłkochwytami i odwodnieniem, 
budowę ciągów komunikacyjnych, ogrodzeń wo-
kół szkoły, miejsc postojowych oraz odwodnie-
nie obiektów.

5. Odświeżono wnętrze Domu Ludowego w Buko-
wej. Remont objął malowanie ścian wraz z uzu-
pełnieniem ubytków. Dodatkowo wymieniono 
lampy oświetleniowe oraz zamontowano nowe 
karnisze i firanki.

6. Trwa rozbiórka dawnego klubu w Grudnej Gór-
nej. W miejscu wyburzonego obiektu powstaną 
miejsca postojowe. W najbliższym czasie po-
nadto zakończą się prace projektowe związa-
ne z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły. 
W zależności od możliwości finansowych nie-
wykluczone, że część z nich zostanie wykonana 
jeszcze w tym roku.

7. Gmina Brzostek po raz kolejny uzyskała dotację 
na modernizację dróg do gruntów rolnych. W te-
gorocznej edycji naboru Gmina otrzyma z Urzę-
du Marszałkowskiego kwotę 65 000 zł, która 
w całości zostanie przeznaczona na poprawę na-
wierzchni na drodze „Na Rakowskiego” w Siedli-
skach-Bogusz.

8. 20 maja 2021 roku w Rzeszowie wiceburmistrz 
Brzostku Adam Kostrząb oraz komendant Woj-
ciech Gąsior odebrali z rąk wojewody Ewy Le-
niart potwierdzenie dla OSP w Siedliskach-Bo-
gusz, że jednostka ta została ujęta w wykazie 
planowanego zakupu samochodów ratowniczo-
gaśniczych na 2021 rok. Kwota dofinansowania 
łącznie wyniesie 515 tys. zł. Gmina Brzostek do-
kłada do tego zakupu 300 tys. zł. Mamy zatem już 
815 tys. zł i czekamy na wynik przetargu. Mamy 
nadzieję, że już niedługo jednostka cieszyć się 
będzie tak długo wyczekiwanym samochodem, 
który podniesie poziom bezpieczeństwa miesz-
kańców, a strażakom ułatwi działania ratowni-
czo-gaśnicze. 
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Nowa droga na stadion

1,8 mln zł dla Gminy Brzostek z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na rozbudowę ul. Gryglewskiego! 

Do końca czerwca 2022 r. roku powstanie kolejny 
łącznik drogowy – przedłużenie ul. Gryglewskiego aż do skrzyżowa-
nia z ul. Okrągłą – o łącznej długości 628 m.b.

Inwestycja ta, opiewająca na ok. 3 mln zł, obejmuje budowę 
w pełni normatywnej 5-metrowej drogi wraz z chodnikiem o szer. 
2 m, oświetleniem drogowym LED, przejściami dla pieszych, odwod-
nieniem. Inwestycja zakłada ponadto przebudowę dwóch skrzyżo-
wań (z ul. Niezgody i z ul. Okrągłą) oraz budowę nowego mostu przy 
wjeździe na stadion. 

Powstanie łącznika umożliwi bezpośredni dojazd od strony 
Brzostku do stadionu sportowego przy ul. Okrągłej (który jest zara-
zem jedynym w gminie miejscem lądowania śmigłowców Lotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego) oraz do pozostałych obiektów OSiR-u, 
co uczyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi rekreacyjnie, sportowo 
i wypoczynkowo. 

W pobliżu stadionu Gmina dysponuje ok. 5 hektarami zalesio-
nych gruntów (tzw. Betlejówka), które docelowo zostaną przekształ-
cone na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Prace budowlane rozpoczną się niebawem, a ich znaczna część 
zostanie wykonana w bieżącym roku. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Przebudowa drogi 
„Na Granice”

Do końca października br. potrwają prace zwią-
zane z gruntowną przebudową prawie kilo-
metra drogi „na Granice” w Kamienicy Gór-

nej. Główny zakres prac skierowany jest na najbardziej 
zniszczony, ok. kilometrowy odcinek tej drogi 0+600-1+495. 
Droga w tym miejscu uzyska parametry techniczne klasy D, 
tj. jezdnię o szerokości 3,5 m (do 5 m na mijankach), nową 
podbudowę i pobocza. Ponadto wykonane zostanie również 
odmulenie i konserwacja rowów, drenaże, zjazdy oraz usta-
wione zostaną bariery energochłonne oraz oznakowanie 
pionowe i poziome. W chwili obecnej trwają prace komisji 
przetargowej mające na celu wyłonienie wykonawcy i za-
warcie umowy. Kosztorysowa wartość inwestycji to prze-
szło 700 tysięcy złotych. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 5/2021 5

Z prac 
Rady Miejskiej

Opracowała E.Sz.

25 marca 2021 r. Rada Miejska w Brzostku obrado-
wała na XXIX sesji pod przewodnictwem pana 
Marcina Sasa – Przewodniczącego Rady. Zgod-

nie z przyjętym porządkiem obrad Rada Miejska w Brzost-
ku przyjęła zmiany w budżecie Gminy Brzostek na 2021 r., 
zwiększając planowane dochody budżetu o kwotę 91.710 zł. 
Na zwiększenie dochodów budżetu gminy miała wpływ re-
fundacja w wysokości 21.646 zł z tytułu rozliczenia Projektu 
z PROW związanego z przebudową stadionu przy ul. Okrą-
głej w Brzostku oraz refundacja w kwocie 70.064 zł z tytu-
łu rozliczenia Projektu z PROW związanego z odnowieniem 
cmentarza w Bukowej. W związku z wprowadzeniem do 
budżetu 2021 roku tak zwanych „wolnych środków” powsta-
łych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bie-
żącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i poży-
czek z lat ubiegłych, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 
1.685.525 zł. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu 
dotyczyło między innymi następujących zadań:

- zwiększenie wydatków na inwestycję pod nazwą „Bu-
dowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części 
miejscowości Klecie” w kwocie 61.000 zł,

- zwiększenie wydatków na „Opracowanie projektów bu-
dowlanych związanych z budową wodociągów” w Brzostku 
w części ul, Węgierskiej i części ul. Przedmieście w kwocie 
23.000 zł,

- zwiększenie wydatków na drogach gminnych i we-
wnętrznych o kwotę 1.472.503 zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznacze-
niem na sfinansowanie remontów bieżących w domach lu-
dowych (Bączałka, Bukowa, Gorzejowa), 

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 53.000 zł, 
z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu budynku 
urzędu miejskiego (remont pomieszczeń piwnic).

W dalszej części obrad Rada Miejska podjęła uchwały 
w sprawie:

- niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołec-
kiego w budżecie gminy 2022 roku,

- wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierza-
jącego Gminie Brzostek przez Gminę Jodłowa, Gminę Ko-
łaczyce i Gminę Pilzno zadania z zakresu pomocy społecz-
nej, polegającego na zapewnieniu mieszkańcom tych Gmin 
usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Brzostku, 

- przyjęcia darowizny działki położonej w Skurowej, 
z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na grun-
cie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej,

- zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsię-

biorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży na terenie Gminy Brzostek za 2021 rok (doty-
czy lokali gastronomicznych w związku z ograniczeniem 
działalności w czasie pandemii). 

Kolejna XXX sesja Rady Miejskiej w Brzostku mia-
ła miejsce 29 kwietnia br. Obradom przewodniczył pan 
Marcin Sas Przewodniczący Rady. Podczas obrad podję-
to uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 
oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Dochody 
budżetu gminy zwiększono o kwotę 255.869 zł w związ-
ku z dotacją z budżetu wojewody w kwocie 192.416 zł na 
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ole-
ju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 
zwrotem podatku Vat z faktur wypłaconych w 2020 roku 
za projekty na budowę wodociągu i kanalizacji, zwiększe-
niem dochodów bieżących w pomocy społecznej w związ-
ku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z po-
mocy społecznej w poprzednich latach przypisanych do 
zwrotu do budżetu gminy oraz zwrotem dotacji przedmio-
towej za 2020 r., po rozliczeniu dopłaty do wody i ścieków 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spół-
ka z o.o. O tę samą kwotę 255.869 zł zwiększone zostały 
planowane wydatki. W ramach planowanych wydatków 
majątkowych dokonano przeniesienia kwoty 50.423 zł na 
sfinansowanie składki na rzecz Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki w Jaśle z przeznaczeniem na realizację Projektu 
„Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle”, realizowa-
nego przez samorządy zrzeszone w Związku Gmin. Rada 
Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realiza-
cję zadania publicznego. Udzielona dotacja w wysokości 
7.000 zł zostanie przeznaczona na finansowanie „opraco-
wania wstępnego studium planistyczno-prognostyczne-
go dla linii kolejowej nr 166 Dębica - Jasło”. Zgodnie z za-
sadami naboru Projektów Programu Kolej Plus - projekt 
budowy nowej linii kolejowej nr 166 Dębica- Jasło, uzy-
skał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowa-
ny do II etapu naboru. Inwestycja będzie zlokalizowana 
na terenie powiatów jasielskiego i dębickiego. Marszałek 
Województwa Podkarpackiego zwrócił się do gmin o po-
moc finansową w przygotowaniu wstępnej dokumenta-
cji tej inwestycji. W dalszej części obrad zostały podjęte 
dwie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesio-
nych przez Stowarzyszenie „Jesteśmy u siebie” oraz przez 
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO. Kolejną uchwałą 
wytypowano sołectwo Klecie do uczestnictwa w Pod-
karpackim Programie Odnowy Wsi oraz zatwierdzono 
Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Klecie. Jako główne zada-
nie w Strategii wskazano budowę placu zabaw. Przyjęte 
uchwały umożliwią złożenie wniosku o dofinansowanie 
tego zadania.

Pełna treść uchwał podjętych na sesjach prezentowa-
na jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
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W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpo-
czął się Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest orga-

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

NSP 2021 będzie realizowany na podstawie ustawy o 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 uzupełnia-
jących: wywiadu telefonicznego wspomaganego kompu-
terowo lub wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego 
przez rachmistrza spisowego. Będzie on rejestrował odpo-
wiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym. 
Na jakie pytania będziemy odpowiadać podczas wypeł-
nienia formularza spisowego? 

W NSP 2021 zostaną zebrane informacje, według stanu na 
dzień 31 marca br., dotyczące następujących tematów: stan 
i charakterystyka demograficzna, poziom wykształcenia, 
aktywność ekonomiczna, niepełnosprawność, migracje we-
wnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kulturo-
wa, gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka 
zasobów mieszkaniowych. 

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

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

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

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

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

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

3. Poziom wykształcenia.
4. Niepełnosprawność:

1. samoocena niepełnosprawności, 
2. prawne orzeczenie o niepełnosprawności 

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

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

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

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

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

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

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

domowych,
3. wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.

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

gospodarstwa domowego,
2. tytuł prawny gospodarstwa domowego 

do zajmowanego mieszkania.
8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych 

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

techniczno-sanitarne,
8. rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania 

mieszkania,
9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez

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

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

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

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decy-
zją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie 
nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwie-
dzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, 
które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów, mogą 
być oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję. 
Prosimy też pamiętać, że jeśli obowiązek spisowy został już 
zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową, 
nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Ta-
kie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
Jeszcze raz apelujemy do wszystkich mieszkańców, którzy 
podlegają spisowi, o szczególną ostrożność. 
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Nie ma chyba osoby w Woli Brzosteckiej, Kamienicy Górnej, 
Bączałce i Smarżowej, która nie cieszyłaby się z faktu, że 
po latach oczekiwania rozpocznie się remont zrujnowa-

nej drogi powiatowej biegnącej przez te miejscowości. Zarząd Po-
wiatu Dębickiego, przy pełnej zgodzie i poparciu wszystkich rad-
nych powiatowych z naszego okręgu, potraktował tę inwestycję 
priorytetowo i złożył wniosek o jej dofinansowanie do Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg. W ten sposób ze środków w dyspozy-
cji Rządu RP udało się pozyskać 70% niezbędnej kwoty. 

W tym momencie, jak zawsze, pojawia się kwestia sfinanso-
wania pozostałej części. Kampanijne opowieści o tym, że powiat 
będzie w stanie finansować tego typu inwestycje wyłącznie swo-
imi pieniędzmi nie mają, niestety, wiele wspólnego z rzeczywi-
stością i znów w sukurs starostwu musi przychodzić samorząd 
gminny. Na szczęście po raz kolejny można było liczyć na zrozu-
mienie brzosteckiego burmistrza i radnych (tym razem odbyło się 
to bezdyskusyjnie i jednogłośnie w przeciwieństwie do analo-
gicznych sytuacji w poprzedniej kadencji). Gminni samorządow-
cy zdają sobie sprawę, że wsparcie powiatu, który co do zasady 
samodzielnie powinien finansować swoje zadania, jest w tym 
przypadku tak naprawdę wsparciem mieszkańców naszych miej-
scowości, którzy z tej drogi korzystają. 

Bez pomocy 
gminy 
ani rusz

Radny Powiatu Dębickiego 
Daniel Wójcik

Jestem przekonany, że podobna współpraca dotyczyć będzie bu-
dowy chodnika łączącego Brzostek ze szkołą w Nawsiu Brzosteckim 
oraz tego, który powstać ma wzdłuż kolejnego odcinka ul. Słonecz-
nej w Brzostku. Znalazły się one na liście rezerwowej Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, ale dotychczasowe wyniki przetargów na 
zadania z listy głównej wskazują z dużym prawdopodobieństwem, 
że także te inwestycje uda się rozpocząć w roku bieżącym. Już dziś 
wiemy, że pomoc finansowa gminy i tym razem będzie nieodzowna. 

Myślę, że wart wspomnienia jest fakt, iż złożenie wspólnego 
wniosku dotyczącego obu chodników do Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg to w dużej mierze efekt uporu burmistrza Staniszew-
skiego, który w 2019 roku nie zgodził się na wspólną z powiatem 
realizację jedynie części chodnika w Nawsiu Brzosteckim, wska-
zując, że w pierwszej kolejności trzeba pozyskać środki na drogę 
Wola-Smarżowa, a następnie zasugerował, że oba chodniki należy 
umieścić w jednym wniosku o dofinansowanie. Wygląda na to, że 
ta strategia okazała się słuszna i jeszcze w tym roku ruszą wspól-
ne powiatowo-gminne inwestycje o łącznej wartości kosztorysowej 
prawie 10 milionów złotych. 

Druga Bawaria
U. Kobak

Już wkrótce zobaczymy naszego burmistrza w spodenkach na szelkach, podkola-
nówkach i kapeluszu z piórkiem. (Tak, tak, osełedec i buława hetmańska na ra-
zie ustępują miejsca). A to na tę okoliczność, że zamarzyła mu się druga Bawaria 

na Podkarpaciu, a dokładnie w dolinie Wisłoki. Znany ze skłonności wojowniczych 
próbował nawet przeforsować drugie Monachium w Nawsiu Brzosteckim, ale pomysł 
jego poległ w konfrontacji z Jasłem, gdzie ostatecznie ma powstać Centrum Zrówno-
ważonego Rozwoju*. W sumie nie możemy być gorsi niż Rzeszów, który się chwali 
innowacjami czy Mielec ze swoją Doliną Lotniczą. Brzostek, niestety, nie na każdej 
mapie widnieje (w zasadzie tylko na tych bardziej szczegółowych), ale Wisłoka i gmi-
ny, przez które przepływa, razem mają większe szanse. Jak to kolokwialnie mówią – 
w kupie siła! Z impetem więc kolejne gminy przystępują do projektu. Tu chcielibyśmy 
burmistrzowi podpowiedzieć, że jeśli się nie udało z budową centrum w Brzostku, to 
już trzeba się brać za Browary Brzosteckie. Chmielu nasadzić, warzenie rozpocząć, 
a później Oktoberfest! Ulubiona impreza Polaków (nie tylko w jesieni)! I jakie dochody!

PS
Podobno burmistrz Staniszewski zaczął ćwiczyć jodłowanie, głównie w zaciszu 

domowym, a czasem w urzędzie, gdy jakiś dyrektor szkoły chce za dużo…
_________________ 
* Centrum Zrównoważonego Rozwoju to inicjatywa Związku Gmin Dorzecza Wisło-

ki. Centrum będzie zlokalizowane w Jaśle. Celem tej instytucji wystawienniczo-edu-
kacyjnej będzie przedstawianie możliwości praktycznego zastosowania odnawial-
nych źródeł energii, co wpłynie na rozwój i unowocześnienie miejscowości leżących 
w dorzeczu Wisłoki. Powstanie tam też punkt doładowania pojazdów elektrycznych. 
Projekt uzyskał wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
w kwocie prawie 6 mln zł i ma duże szanse na pozyskanie kolejnych dofinansowań. 
Ważne jest jednak, by przystąpiły do projektu samorządy skupione w Związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki z wyliczonym już wkładem własnym. 

● rys. Anna Ochotnicka
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Dzisiejsze życie codzienne bezdyskusyjnie 
zmieniło swój tor, a nowa otaczająca nas rzeczy-
wistość stała się w pewnym sensie prawdziwą 
abstrakcją. Winowajcą zaistniałej sytuacji jest 
oczywiście COVID-19, który wymusił na nas pod-
danie się licznym obostrzeniom. Większość z nas 
nadal nie może pogodzić się ze zmianą codzien-
nych nawyków czy trybu życia. Co dla nas okaza-
ło się być najtrudniejsze w związku z wprowadze-
niem wielu ograniczeń?

•  Najtrudniejsze w całej tej sytuacji było odnale-
zienie się w niej. Człowiek został postawiony przed 
nową rzeczywistością i trzeba było dostosować swoje 
życie do panującej sytuacji.
•  W związku z wprowadzonymi obostrzeniami 
utrudnione są spotkania ze znajomymi, życie towa-
rzyskie.
•  Konieczność długiego przebywania w zamknięciu.
•  Zamknięte baseny i kina. Nie miałem co robić 
w mieście plus nakaz noszenia maseczek.
•  Najgorszym dla mnie było przestawienie swojego 
życia na tryb online. Rzadkie wychodzenie z domu 
i ciągła praca przy komputerze jest bardzo męcząca 
i dołująca. W pewien sposób poprzez to przestawie-
nie wymaga się więcej pracy od człowieka, bo prze-
cież i tak „siedzi w domu i nic nie robi’’. Brak real-
nego kontaktu z rodziną oraz przyjaciółmi powoduje 
w człowieku smutek i przygnębienie. Z nie każdym 
ma się kontakt telefoniczny, dodatkowo powstaje 
obawa o życie wszystkich najbliższych, co jest przy-
czyną wielu nieprzespanych nocy i pogorszenia się 
stanu psychicznego. 
•  Najgorszy był i nadal jest zakaz wychodzenia.
•  Najtrudniejsze dla mnie były ograniczone kontakty 
z innymi ludźmi, ponieważ utrudnione jest poznawa-
nie nowych ludzi i nawiązywanie nowych kontaktów. 
•  Najtrudniejszym było przystosowanie się do obo-
strzeń związanych z ograniczeniem kontaktu z inny-
mi ludźmi oraz trudności związane z przemieszcza-
niem się, chociażby poprzez ograniczoną ilość osób 
w komunikacji miejskiej. 
•  Brak pełnej możliwości przemieszczania się, ogra-
niczenie działań placówek kulturowych i sporto-
wych, ograniczony dostęp do lekarzy.
•  Utrudnione spotykanie się z rodziną i przyjaciółmi.
•  Brak kontaktu twarzą w twarz z rodziną, brak ży-
cia towarzyskiego i zakaz wyjazdów za granicę.
•  Brak pracy oraz noszenie maseczek.
•  Zakaz wychodzenia, nakaz noszenia maseczek, 
testy na COVID-19.
•  Noszenie maseczek, cotygodniowe testy na CO-
VID-19 za granicą, zakaz wychodzenia, zamknięte 

szkoły.
•  Brak spotykania się z rodziną, ze znajomymi, za-
mknięte bary (nie można było się nawet napić na 
mieście ani poznać dziewczyny), noszenie maseczek, 
przyłbic, chyba drugie w kolejce po wychodzeniu 
z domu, brak papieru toaletowego na początku, nie-
możność dostania się do lekarza.
•  Najtrudniejszy w czasie pandemii był dla mnie 
okres ciążowy, iż mój partner nie mógł być na żadnej 
wizycie. Nie był na żadnym USG, pomimo że to na-
sze pierwsze maleństwo i bardzo mi zależało, żeby 
był ze mną na każdej wizycie u lekarza/położnej oraz 
w szpitalu.
•  Ograniczony kontakt z przyjaciółmi i rodziną.
•  Dla mnie najtrudniejsze jest zamknięcie gastro-
nomii, ponieważ z tego powodu nie można zjeść we-
wnątrz lokali. 
•  Nauka zdalna dzieci i brak kontaktu z ludźmi.
•  Najtrudniejsze dla mnie było zamknięcie placów 
zabaw, brak kontaktu moich dzieci z innymi, ponie-
waż po pewnym czasie pomysły i chęci na zabawę 
mojego dziecka się kończyły.
•  W moim przypadku, największym problemem był 
brak możliwości wykonywania pracy w moim zawo-
dzie, ponieważ branża beauty była w czasie pande-
mii zablokowana. Kolejna sprawa to brak możliwości 
odwiedzenia rodziny oraz przyjaciół w moim rodzin-
nym kraju. Na stałe przebywam za granicą.
•  Brak kontaktu z ludźmi. Normalnie pracuję w salo-
nie kosmetycznym. Widuję wielu ludzi każdego dnia. 
Większość klientek to moje koleżanki, więc brak kon-
taktu był bardzo dobijający.
•  Najtrudniejsze przede wszystkim jest to, że trzeba 
chodzić ciągle w maseczkach. Jest to coraz bardziej 
uciążliwe. Dodatkowo brak możliwości wyjechania 
na weekend, bo wszystko jest pozamykane. Kolejnym 
uciążliwym faktem jest brak możliwości pójścia do 
kina, na siłownię czy coś spokojnie zjeść w lokalu.
•  Raz większy, raz mniejszy chaos informacyjny, 
zamknięcie branży fitness a przez to przytycie. Nie-
sprawne zarządzanie działaniami (niedziałające sys-
temy obostrzeń, np. aplikacja Moja Kwarantanna), 
niewystarczające informacje dotyczące szczepień 
i szczepionek.
•  Nie można wyjść prawie nigdzie z domu, przez 
co jest się mniej aktywnym, spada poziom nastroju 
i pogarsza się kondycja. Nauka zdalna na studiach 
jest także męcząca i w pewnych aspektach znacznie 
trudniejsza niż nauczanie stacjonarne, co jest dla 
mnie najbardziej uciążliwe. A plany na wakacje to 
jak wróżenie z fusów, gdyż nie wiadomo, czy w ogóle 
będzie można się gdziekolwiek ruszyć poza własnym 
ogródkiem. 

Codzienność w obliczu obostrzeń
Anonimowy sondaż przeprowadziła Katarzyna Siedlik
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Anonimowy sondaż 
przeprowadziła 
Urszula Kobak

Czy pandemia się skończy? Co nas czeka 
w przyszłości? Nad tym zastanawiali się 
uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawo-
wej w Brzostku:

•  Uważam, że pandemia nie przeminie 
w najbliższym czasie, jednak przyzwycza-
imy się do niej. Dużo wydarzeń przeniesie 
się do internetu na stałe. Ten okres będzie 
umieszczony w podręcznikach do historii. 
Natura częściowo się odrodziła, co jest plu-
sem. W niektórych zostanie trauma, a inni 
będą to pamiętać jako czasy swojej młodości.
•  Świat po pandemii nie będzie taki sam. 
Podczas zdalnej pracy czy zdalnych lekcji 
ludzie wprowadzili do swojego życia wiele 
nawyków pozytywnych, ale także negatyw-
nych. Między innymi ludzie o wiele bardziej 
dbają o higienę. Po powrocie do domu czę-
ściej myjemy i dezynfekujemy ręce. Tym 
sposobem zwalczamy także inne choroby, 
nie tylko COVID-19. Do pozytywnych nawy-
ków należą także zachowywanie dystansu 
społecznego lub większa dbałość o zdrowie. 
Niestety, podczas pandemii koronawirusa 
nie wychodzimy często do ludzi, przez co po 
pandemii będziemy mieć problemy z nawią-
zywaniem kontaktów. Mimo tego wszystkie-
go myślę, że świat powoli będzie wracał do 
normy.
•  Pandemia minie, nie wiem kiedy, ale kie-
dyś na pewno. Pytanie, czy wszystko będzie 
jak dawniej? Myślę, że ludzie będą zacho-
wywać większą ostrożność, żeby nie zarazić 
się czymkolwiek. Uważam też, że ktoś może 
zapomnieć, że już pandemii nie ma i wyjść 
z domu w maseczce.
•  Moim zdaniem świat po pandemii będzie 
wyglądał tak samo jak było przed pandemią.
•  Pandemia jeszcze się nie skończy w tym 
roku. Myślę, że będzie jeszcze długo ... trwać. 
Niestety, wszyscy bardzo się oddalili i jest 
tak trochę smutno dokoła.
•  Świat po pandemii nie będzie taki sam 
przez dłuższy czas, bo ludzie są teraz przy-
zwyczajeni do noszenia masek i mycia rąk. 
Będą oni czasami zwracać uwagę, że ktoś nie 
nosi maski, bo w dzisiejszych czasach pan-
demii koronawirusa zwracają uwagę na to. 
Też ludzie będą starać się trzymać dystans, 
tak jak teraz. Ale potem, jak minie może tro-
chę czasu, to będzie jak kiedyś.
•  Mam wątpliwości co do tego, iż zbliżamy 
się do końca pandemii. Słyszałam różne 
opinie specjalistów, iż wirus ten zostanie 
już z nami. Pomimo strachu, który wybuchł 
w związku z tym wirusem, będziemy musieli 
nauczyć się z nim żyć, funkcjonować. 
Obserwuję, iż ludzie są już znudzeni całą 

sytuacją obostrzeń i pragną wrócić do 
normalności.
•  Po pandemii świat się zmieni, dużo ludzi 
umarło lub są w ciężkim stanie chorobo-
wym. Po długim okresie noszenia masek 
i przestrzegania obostrzeń ludzie odpocz-
ną i będą spokojnie mogli zrobić zakupy. 
Wszystko z czasem unormuje się, gdy wirus 
się skończy.
•  Myślę, że świat kiedyś powróci do nor-
malności. Możliwe, iż COVID-19 będzie już 
normalną chorobą taką jak np: grypa. Bar-
dzo jest możliwe, że dużo osób będzie w dal-
szym ciągu myć dłużej i dokładniej ręce. 
Prawdopodobne też jest, iż niektórzy ludzie 
dalej przez jakiś czas będą nosić maseczki 
i chociaż nie będzie trzeba już przestrzegać 
np. 2 metrów odstępu, to i tak mogą ludzie 
tego w dużym stopniu przestrzegać.
•  Wszyscy się zaszczepią i chemicy wynajdą 
roztwór chemiczny na unicestwienie sars-
cov-2.
•  Świat po pandemii covid-19 bardzo się 
zmieni. Uczniowie będą mieli bardzo dużo 
sprawdzianów do napisania, dużo firm bę-
dzie próbowało się odbudować, rozwinąć, 
ceny różnych produktów będą większe, 
a przede wszystkim będzie nam brakowało 
naszych bliskich, którzy przegrali z covid-19.
•  Ludziom po pandemii będzie trudno 
wrócić do normalności. Będą utrzymywać 
dystans społeczny, będą nosić maseczki 
i unikać szpitali. Zawsze będą obawiać się 
o swoje zdrowie z powodu wspomnień z cza-
sów pandemii. 
•  Pandemia nie zniknie. Ludzie się przy-
zwyczaili do masek, dezynfekcji. Lecz lepiej 
chodzić bez masek, bo można swobodnie 
oddychać na świeżym powietrzu. 
•  Świat po pandemii nie wróci do normy, bo 
każdy człowiek przyswoił sobie zachowania 
związane z dbaniem o higienę, na przykład 
częste mycie rąk.
•  Myślę, że po pandemii ludzie będą bar-
dziej ostrożni, jeśli chodzi o bakterie i za-
razki, czyli będą częściej myć ręce. Uważam 
że dziwnie będzie przyzwyczaić się do 
wstawania wcześnie, chodzenia do szkoły 
i ludzi bez masek.
•  Świat wróci do normy, bo ludzie kiedyś na 
pewno wynajdą lek. 
•  Moim zdaniem pandemia będzie jeszcze 
trwała, ponieważ ludzie są nieodpowiedzial-
ni, a co jakiś czas jest nowy wirus.
•  Myślę, że świat wróci do normalności i że 
wszystko będzie tak jak wcześniej. Ludzie 
raczej będą myć częściej ręce i każdy będzie 
bardziej ostrożny. Mimo wszystko wierzę, że 
pandemia minie. 
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OSP na sygnale
Opracował na podstawie materiałów przesłanych przez jednostki OSP 
Daniel Wójcik

Problemy z pogodą
Kwiecień bieżącego roku charakteryzował się niezwykle 
kapryśną i zmienną pogodą, która przysporzyła sporo pra-
cy nie tylko drogowcom, ale także strażakom. Kulmina-
cja zdarzeń spowodowanych obfitymi opadami ciężkiego, 
mokrego śniegu oraz porywistym wiatrem przypadła po-
między 14 a 17 kwietnia. W tych dniach zastępy ochrony 
przeciwpożarowej z terenu gminy Brzostek (OSP Nawsie 
Brzosteckie, OSP Siedliska-Bogusz, 
OSP Brzostek, OSP Skurowa, OSP 
Grudna Górna, OSP Grudna Dolna) 
kilkunastokrotnie interweniowały, 
usuwając powalone na jezdnię drze-
wa i nadłamane, wiszące konary 
czy zabezpieczając osuwiska skal-
ne i zerwane linie energetyczne. Na 
szczęście w opisanych zdarzeniach 
nie ucierpiała żadna osoba.

Karetka utknęła
24 kwietnia br., kwadrans przed godz. 13:00, zastępy GBA 
jednostek OSP Grudna Górna i OSP Grudna Dolna zostały 
zadysponowane do udzielenia pomocy unieruchomionemu 
w podmokłym terenie Zespołowi Ratownictwa Medycznego. 
Do zdarzenia doszło w miejscowości Grudna Górna. W trak-
cie uwalniania po-
jazdu ZRM z grzę-
zawiska, dalszego 
transportu osoby 
p o sz ko dow a nej 
podjął się śmigło-
wiec Lotniczego 
Pogotowia Ratun-
kowego. 

Pożar samochodu
W czwartek 13 maja o godz. 13.51 Stanowisko Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dę-
bicy zostało poinformowane o pożarze samochodu osobo-
wego, do którego doszło w miejscowości Klecie. W pierwszej 

kolejności na miej-
sce pożaru przybył 
zastęp GBA z jed-
nostki OSP Brzo-
stek, a następnie 
zastępy GBA OSP 
Nawsie Brzostec-
kie, GCBA OSP 
Brzostek oraz GBA 
z JRG nr 2 PSP 
w Dębicy. Na miej-
scu zdarzenia strażacy zastali samochód osobowy marki 
Opel, który w wyniku zderzenia z przydrożnym drzewem 
zapalił się i w chwili przybycia pierwszego zastępu w całości 
objęty był pożarem. Kierujący zdołał w porę opuścić pojazd 
o własnych siłach i trafił pod opiekę przebywającego w oko-
licy lekarza medycyny. Nie odniósł poważniejszych obra-
żeń. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia oraz podaniu na płonący pojazd oraz objęte 
pożarem zarośla dwóch prądów gaśniczych w natarciu. Po 
ugaszeniu ognia i przeprowadzeniu czynności policyjnych 
uprzątnięto jezdnię w miejscu zdarzenia.

Ćwiczenia wewnętrze
W przerwach pomiędzy podejmowanymi interwencjami ra-
towniczo-gaśniczymi druhny i druhowie OSP stale doskona-
lą swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach, kursach, 
warsztatach i ćwiczeniach. Organizowane są one przez Pań-
stwową Straż Pożarną, samorząd gminny lub też przez same 
jednostki jako ćwiczenia wewnętrzne. W okresie pandemii 
ta ostatnia forma cieszyła się szczególną popularnością. Na 
fotografiach strażacy i strażaczki OSP Skurowa doskonalący 
techniki udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz 
podawania prądów gaśniczych podczas ćwiczeń wewnętrz-
nych zorganizowanych 2 maja br. 
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230 lat temu wyprze-
dziliśmy Europę. 
Konstytucja 3 maja 

w swoim postępowym i nowoczesnym 
wymiarze postawiła nas w roli pierw-
szych na naszym kontynencie. 

W całej Polsce - wprawdzie skrom-
nie z racji pandemii, ale jednak - ob-
chodzono to bardzo ważne dla każde-
go Polaka święto. Pamiętaliśmy o tym 
również u nas, w Brzostku. Jeszcze 
przed uroczystą mszą św. za Ojczyznę 
burmistrz Brzostku Wojciech Stani-
szewski wraz z zastępcą przewodni-

czącego Rady Miejskiej Anną Nowicką 
oraz w asyście pocztów sztandarowych 
OSP naszej gminy, złożyli kwiaty przed 
figurą Matki Boskiej Królowej Polski 
i zapalili znicz. 

Dzień wcześniej, w Dniu Flagi 
Rzeczpospolitej Polskiej, nasze urzę-
dy, budynki użyteczności publicznej, 
a także – co szczególnie cieszy – pry-
watne posesje i domy ozdobiły bia-
ło-czerwone flagi narodowe. Jest ich 
z każdym rokiem coraz więcej, a dziś 
brak takiego akcentu w okresie świąt 
majowych uchodzić zaczyna za spore 

zaniedbanie. I bardzo dobrze, bowiem 
każdy, kto mieni się być patriotą, kto 
czuje się Polakiem, powinien pamię-
tać o tym, żeby swoje umiłowanie Oj-
czyzny manifestować biało-czerwoną 
flagą.  

„Witaj maj, piękny maj u Polaków błogi raj”
Uczestnik ● fot. Paweł Batycki i Jakub Batycki

1 maja w Przeczycy

1 maja 2021 roku w Przeczycy to nie tylko Święto Pra-
cy, ale również 100. urodziny najstarszej mieszkanki tej 
miejscowości Pani Julii Gil. 

W tym wyjątkowym dniu Burmistrz Brzostku Wojciech 
Staniszewski wraz z Radnym Przeczycy Piotrem Mroczkiem 
i Sołtysem Stanisławem Nawracajem oraz zastępcą kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzostku Barbarą Ziębą od-
wiedzili Jubilatkę w Jej domu. Pani Julia urodziła się 1 maja 
1921 roku w Jodłowej w rodzinie Państwa Zbereda. Kiedy 
była niemowlęciem, zmarła Jej mama, a parę lat później tato. 
Wychowywała ją dalsza rodzina. Pani Julia ze wzruszeniem 
wspomina czas dzieciństwa, to ciężkie chwile, które musiała 
przeżyć. W grudniu 1945 roku wyszła za mąż za Michała Gila 
z Przeczycy, z którym tu zamieszkała. Państwo Gilowie wy-
chowali jednego syna, a Pani Julia doczekała się troje wnu-
cząt i dwoje prawnucząt.

Teraz mieszka z synową Stanisławą otoczona miłością 
i opieką najbliższych. Uwielbia jeść chleb, to podstawowy 
produkt, którego nie może zabraknąć w Jej domu. W mi-

łej atmosferze goście Pani Julii wspominali odległe czasy, 
a w szczególności ciężką pracę w gospodarstwie rolnym. 
Nasza Jubilatka zachwyciła wszystkich dobrą pamięcią daw-
nych lat i chęcią podzielenia się wspomnieniami. Jak mówi, 
ciężka praca towarzyszyła Jej przez całe życie i jeszcze by 
chciała popracować, ale już nie może.

Cieszymy się, że powiększyło się zacne grono wiekowych 
mieszkańców naszej Gminy. Czekamy na kolejne Jubileusze, 
a Pani Julii życzymy dużo zdrowia i błogosławieństwa Boże-
go na dalsze lata.  

Barbara Zięba
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W 77. rocznicę bitwy o Monte Cassino, Bur-
mistrz Brzostku zadał na Facebooku pyta-
nie, czy oprócz Jana Nosala i Albina Krzyża-

ka ktoś z naszych okolic uczestniczył w tej bitwie. Po 
naradzie rodzinnej uznaliśmy, że opowiemy o naszym 
wujku Wacławie Mokrzyckim, żołnierzu Armii Ander-
sa. 

Wacław Mokrzycki urodził się 7 września 1909 roku 
w Januszkowicach. Był synem Franciszka i Zofii z domu 
Borowieckiej. Miał trzy siostry: Annę, która z mężem 
Władysławem Płaziakiem mieszkała w Januszkowicach, 
Józefę, zamieszkałą w Kleciach, w domu rodzinnym męża 
Ludwika Zięby i Marię, żonę Józefa Kolbusza z Nawsia Brzo-
steckiego (obecnie ul. Południowa). Wacław miał jeszcze 
czterech braci: Józefa, który po ślubie z Weroniką zamiesz-
kał w rodzinnym domu Mokrzyckich w Januszkowicach 
i najmłodszego Leonarda zmarłego tragicznie w Krakowie 
podczas pełnienia 
służby wojskowej. 
Dwaj bracia Wacła-
wa, Ludwik i Sta-
nisław, w okresie 
międzywojennym 
podjęli pracę we 
Francji.

Wiele zdarzeń 
z historii Ojczyzny, 
w których uczest-
niczyli dziadek, 
ojciec i stryj Wa-
cława, przekona-
ło Go o potrzebie 
działań na rzecz 
Polski. Jego marze-
niem było zdoby-
cie wykształcenia, 
które umożliwiło-
by mu podjęcie pracy i kontynuowanie rodzinnej tradycji 
służby Ojczyźnie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Ja-
nuszkowicach Wacław pobierał nauki w gimnazjum w Dę-
bicy, gdzie utrzymywał się, udzielając korepetycji. Mógł 
podjąć studia wyższe (co wtedy było przywilejem nielicz-
nych) nie tylko dzięki własnej pracy, ale także dzięki wspar-
ciu i poświęceniu ze strony Rodziców, którzy przeznaczyli 
pieniądze uzyskane ze sprzedaży gruntu i lasu na dalszą 
naukę Syna. Jako student Wacław podlegał obowiązkowej 
służbie wojskowej. Co dwa lata odbywał obowiązkowe, kil-
kutygodniowe ćwiczenia wojskowe. W 1933 roku otrzymał 
nominację na podporucznika rezerwy. 

Wacław Mokrzycki 
– uczestnik bitwy 
o Monte Cassino
Agnieszka Kamińska i Ewa Szukała

W 1934 roku Wacław uzyskał tytuł magistra prawa na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę zawo-
dową rozpoczął jako praktykant w Urzędzie Skarbowym 
w Łunińcu, gdzie poznał swoją przyszłą żonę, Walentynę 
Ratusznik. Po ukończeniu praktyki otrzymał pracę w Izbie 
Skarbowej w Brześciu nad Bugiem. Tuż przed wybuchem 
wojny, w czerwcu 1939 r., Wacław i Wala zawarli związek 
małżeński.

1 września 1939 roku Wacław, jako oficer rezerwy, został 
zmobilizowany do Baonu O.N. Kielce. W dniu 22 września 
1939 roku trafił do niewoli bolszewickiej. Dzięki pomocy 
i zaangażowaniu Wali, która nie mogła się pogodzić z roz-
staniem z mężem, Wujkowi Wackowi udało się uciec z nie-
woli. Radość małżonków nie trwała jednak długo. Pod ko-
niec 1939 roku Wacław został aresztowany przez NKWD 
i skazany na 10 lat pracy przymusowej w GUŁagu, a wyrok 
odbywał w obozach „Peczorłagu” w Republice Komi w oko-
licach Peczory i Workuty. Podczas pobytu na „nieludzkiej 
ziemi” Wujek zachorował na tyfus i trafił do obozowego 
szpitala, gdzie los zesłał mu niespodziewany ratunek – 
w chorobie, w koszmarnych obozowych warunkach zaopie-
kował się nim przebywający również na zesłaniu polski 
lekarz żydowskiego pochodzenia, który pamiętał Wacława 
jako swojego korepetytora z Dębicy.

Represje nie ominęły żony Wacława. Na początku 1940 
roku Walentyna została zesłana do pracy przymusowej 
w głąb Rosji.

Po zawarciu układu Sikorski-Majski i tzw. „amnestii” dla 
obywateli polskich przebywających na terytorium ZSSR, 
Wacław został zwolniony z obozu. Cały czas miał nadzie-
ję na odnalezienie swojej ukochanej. Wtedy los kolejny raz 
uśmiechnął się do niego. Podczas postoju pociągu spotkał 
Walę jadącą w przeciwnym kierunku na poszukiwanie 
męża. 28 lutego 1942 roku Wala i Wacław wstąpili do Pol-
skich Sił Zbrojnych w ZSRR (nazywanych potocznie Ar-
mią Andersa) w miejscowości Ługowaja w południowym 
Kazachstanie. W marcu 1942 roku opuścili ZSSR i rozpoczęli 
„szlak nadziei”, czyli odyseję generała Andersa i jego żoł-
nierzy przez Iran, Irak, Transjordanię aż do Palestyny, gdzie 
tworzone były oddziały Samodzielnej Brygady Strzelców 
Karpackich. W maju 1942 roku Wala dołączyła jako tele-
grafistka do Pomocniczej Służby Kobiet Armii Andersa (jej 
członkinie nazywano „Pestkami” - od skrótu PSK). Nato-
miast Wacław otrzymał przydział do 6 Batalionu Strzelców 

Wacław i Wala

Bracia we Francji

►
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Karpackich. Z batalionem odbył cały 
szlak bojowy 2 Korpusu Polskiego na 
ziemi włoskiej od Iserni nad rzeką San-
gro, poprzez bitwę o Monte Cassino, 
walki nad Adriatykiem i w Apeninach 
Emiliańskich aż do zdobycia Bolonii. 
Pełnił w tym czasie różne funkcje: od 
dowódcy kompanii, adiutanta dowód-
cy batalionu do kwatermistrza batalio-
nu. Za odwagę i męstwo na polu chwa-

ły został odznaczony dwukrotnie 
Krzyżem Walecznych, Srebrnym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzy-
żem Monte Cassino, trzykrotnie 
medalem Wojska oraz gwiazdami 
i medalami brytyjskimi. 

Po zakończeniu wojny Wacław 
i Wala wraz z żołnierzami Armii 
Andersa wyjechali do Anglii. Jed-
nak atmosfera niechęci do polskich 
żołnierzy (którzy przecież przy-
czynili się do zwycięstwa w bitwie 
o Anglię), jaka tam panowała, nie 
sprzyjała osiedlaniu się. Podjęli 
decyzję o wyjeździe do Kanady, 
gdzie zamieszkali w Vancouver. 
Sytuacja polityczna panująca 
w Polsce uniemożliwiła Wacławo-
wi spotkanie z Matką (Ojciec już 
nie żył). Przed wyjazdem do Ka-nady udało mu się zobaczyć jedynie z braćmi, 

którzy pozostali we Francji i tam za-
łożyli rodziny.

Życie w Kanadzie nie było dla 
Wacława łatwe. Pomimo wykształ-
cenia, musiał tam zacząć wszyst-
ko od nowa i ciężko pracować 
fizycznie. Zaangażował się w dzia-
łalność na rzecz stowarzyszeń kom-
batanckich. Działał w zarządzie 
Koła SPK (Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów) Nr 3, a przez siedem 
kadencji był jego Prezesem. Do 1992 
roku był współredaktorem biule-
tynu polonijnego „Placówka nad 
Pacyfikiem”. Organizował wizyty 
generała Stanisława Kopańskiego 
i generała Grudzińskiego, a także 
prezesa organizacji światowej SPK 
Stefana Sobniewskiego. Za wierną 
służbę społeczną i kombatancką 
nadano Wacławowi członkostwo 
honorowe SPK w Kanadzie i odzna-
czono Krzyżem Kombatanckim Fe-
deracji Światowej SPK, Brązowym, 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Komba-
tanckim SPK w Kanadzie oraz Złotą 
Odznaką Kongresu Polonii Kanadyj-
skiej. Wujek był również działaczem 
Skarbu Narodowego RP od początku 
powstania lokalnego komitetu w la-
tach 50., a w latach 1978-1984 pełnił 
funkcję Prezesa Komitetu Skarbu 
Narodowego RP. Rok 1984 przyniósł 
Wacławowi nominację na Delegata 
Rządu RP na Uchodźstwie na pro-
wincję British Columbia. Funkcję tę 
piastował przez pięć lat, a za zasługi 
w tej pracy odznaczony został Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Polonia 

Wala i Wacław

►



Restituta i dwukrotnie Krzyżem Zasłu-
gi. Oprócz pracy w Kole SPK był człon-
kiem zarządu Fundacji im. Kopernika 
(Copernik Lodge). Leżał mu na sercu 
los wszystkich kombatantów i zależa-
ło mu, aby stworzyć dla nich miejsce 
na godne przeżycie starości. Wacław 
i Wala nie doczekali się dzieci, wierzy-
li, że zamieszkają w wybudowanym 
przez Fundację domu i tam będą mo-
gli spokojnie dożyć sędziwego wieku. 
Niestety, Wujek nie doczekał tej chwili. 
Zmarł 12 kwietnia 1997 roku, a Ciocia 
Wala odeszła 30 czerwca 2009 roku. 

Nie udało się Wacławowi przyje-
chać do Polski. W 1986 roku spotkał 
się z najmłodszą siostrą Marią Kolbusz, 
która odwiedziła swoją córkę Annę 
Przestacki, mieszkającą od 1982 roku 
w Kanadzie. To właśnie swojej siostrze-
nicy Annie Wujek przekazał wszystkie 
dokumenty i pamiątki z okresu wojny. 
Wacław całe życie tęsknił za Ojczyzną, 
dla której poświęcił życie. Bardzo cier-
piał z powodu rozłąki z najbliższymi. 
Nie kontaktował się z Rodziną w Polsce 
przez cały okres komunizmu, aby nie 
narażać krewnych na nieprzyjemności 
ze strony władz wrogo nastawionych 
do bohaterskich żołnierzy Armii Pol-
skiej dowodzonej przez przedwojen-
nych oficerów. 

Co więc mogliśmy dla Wujka Wa-
cława zrobić? Tak, jak prosił, otrzymał 
zdjęcia z rodzinnych Januszkowic, 
a gdy zmarł, w 1997 roku w kościele 
w Januszkowicach została odprawiona 
przez ówczesnego Proboszcza Księdza 
Tadeusza Preisa msza święta za spokój 
Jego duszy.

Podczas pogrzebu Wacława w Kana-
dzie jego przyjaciel Brunon Jaroszyń-
ski powiedział: (…) Wacław Mokrzycki 
był wzorem człowieka czynu, który ca-
łym życiem służył Ojczyźnie. Pojednany 
z Bogiem ma prawo powtórzyć sobie 
w duchu słowa Apostoła Pawła: „Po-
tykaniem dobrym potykałem się, biegu 
dokończyłem, wiarę zachowałem. A na 
ostatek czeka mnie wieniec sprawiedli-
wości, który da mi Pan, Sędzia Sprawie-
dliwy” (…).

Mamy nadzieję, że dzięki temu 
wspomnieniu mieszkańcy Ziemi Brzo-
steckiej będą pamiętali o niezwykłych 
ludziach wiernych Polsce – Wacławie 
Mokrzyckim i Jego żonie Walentynie. 

26 maja obchodziliśmy Dzień Matki – najważniejszej Osoby 
w naszym życiu. Z okazji tego święta pozwoliliśmy sobie za-
mieścić życzenia nastolatków:

Nic nie jest milsze dla dzieci niż matka.
Seneka

Kocham Cię nad życie

•  Kochana Mamo! Z okazji Dnia 
Matki życzę Ci wszystkiego naj-
lepszego, spełnienia wszystkich 
marzeń, byś była zdrowa i zawsze 
szczęśliwa. Hubert

•  Kochana Mamo! Składam Ci naj-
serdeczniejsze życzenia. Dużo zdro-
wia, cierpliwości do naszej trójki, 
a w szczególności do mnie. Abyś 
zawsze była uśmiechnięta i weso-
ła. Abyśmy nigdy nie przysparza-
li Ci żadnych trosk i problemów, 
a w przyszłości, żebyś była z nas 
dumna. Kacper

•  Kochana Mamusiu. 
Z okazji Dnia Mamy 
chciałbym Ci życzyć 
zdrowia, szczęścia, 
pomyślności, radości 
z życia, przede wszyst-
kim długiego życia, abyś spełniła 
swoje marzenie o podróży do Alp 
w Austrii, do drewnianej chatki. 
Kacper.

•  Z okazji Dnia Matki życzę Ci dużo 
zdrowia, spełnienia marzenia o po-
jechaniu w podróż, dużo pieniędzy, 
pomyślności i radości, i żebyś miała 
siłę do opiekowania się babcią. Twój 
syn Krystian

•  Najdroższa Mamo, w tym szcze-
gólnym dla Ciebie dniu składam Ci 
najgorętsze życzenia. Abyś zawsze 
chodziła z uśmiechem na twarzy 
i żeby dobry humor Cię nigdy nie 
opuszczał. Dziękuję Ci, że zawsze 
przy mnie trwałaś, kiedy Cię potrze-
bowałam i poświęcałaś wszystko, 
co miałaś, bym ja i moi bracia byli 
zawsze szczęśliwi i zdrowi. Jesteś 
najlepszą Mamą na świecie, Kocham 
Cię nad życie. Marysia

•  Życzę Ci wszystkiego, co najlep-
sze, radosnych i pogodnych dni 
pełnych szczęścia i uśmiechu, żeby 

zawsze otaczali Cię dobrzy ludzie. 
Bądź zawsze silna i zdrowa. Ko-
cham Cię - Patrycja

•  Najukochańsza Mamo! Z okazji 
Twojego wyjątkowego święta życzę 
Ci wszystkiego, co najpiękniejsze 
i najlepsze. Abyś nadal rozwijała 
swoją ogrodową pasję, a nasz ogród 
z każdym dniem był coraz piękniej-
szy. Życzę Ci również, kochana Ma-
musiu, żebyś na wakacjach w końcu 
mogła wypocząć od pracy, w którą 
wkładasz tyle serca i starań. Twoja 
córka, Natalia

•  Kochana Mamo! 
Z okazji Twoje-
go święta życzę 
Ci zdrowia, dużo 
uśmiechu i spełnie-
nia marzeń. Razem 
z Anielką bardzo Cię kochamy. Twój 
syn, Radosław 

•  Kochana Mamo! Składam Ci naj-
gorętsze życzenia dużego powo-
dzenia w pracy w walce z covid-19, 
dobrych zarobków i samych uśmie-
chów każdego dnia. Damian

•  Kochana Mamo, życzę Ci dużo 
siły, szczęścia, żebyś miała dużo 
pieniędzy, żebyś spełniła swoje 
marzenia. Twój syn Karol.

•  Życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia, 
pomyślności, aby Twoje marzenia 
się spełniły i wszyscy byli zdrowi. 
Kacper

•  Kochana Mamo. 
Z okazji Dnia Matki 
życzę Ci wszyst-
kiego najlepszego, 
żebyś mogła chwilę 
odpocząć od dzieci 
i wszystkich obowiązków. Kocham 
Cię razy 3000. Magda 
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Czego pragną dzieci?

1 czerwca przypada jedno z najbardziej ulubionych 
przez dzieci świąt – Dzień Dziecka. Dziesięcio- i je-
denastolatkowie zdradzili, o czym marzą…

•  Mieć konia!!!!!! Nowiutkie rzeczy do szkoły np. plecak, 
piórnik, kredki, itd. Tylko bym chciała plecak z Nike. Buty 
na konie, skarpetki na konie, kask na konie, rękawice na 
konie, bacik na konie, koszulka na konie i spodnie na konie.
•  Ja marzę o trampolinie, ale wiem, że jej nie dostanę, bo 
potrzeba przynajmniej dwóch osób, żeby rozłożyć. Marzę 
też o dresach Nike i o przemalowaniu pokoju, ponieważ ko-
lor różowy mi się już nie podoba. Ucieszyłabym się, gdybym 
dostała rolki, bo te, co mam w domu, są za małe. Chciała-
bym dostać telefon, ale mama mówi, że muszę się postarać 
i zdobyć świadectwo z paskiem.
•  Moim marzeniem jest dostać rolki i książkę „Harry Potter 
i przeklęte dziecko”, i pieska.
•  Na Dzień Dziecka chciałabym dostać perfumy Ariany 
Grande, domowe spa lub jakieś kosmetyki.
•  Ja marzę o rzeczach do szkicowania oraz o młodszym ro-
dzeństwie.

•  Chciałbym basen ogrodowy.
•  Chciałabym dostać pieska i w przyszłości zostać archi-
tektem.
•  Mam wszystko, co chciałem i jestem szczęśliwy. 
•  Moim marzeniem jest dostać PS4. 
•  Na Dzień Dziecka chciałabym dostać hulajnogę elektryczną.
•  Ja bym bardzo chciał dostać świnkę morską. 
•  Chciałbym dostać pieska rasy golden retriever.
•  Bardzo bym chciał dostać węża i także małego liska pu-
stynnego fenka, tylko jest bardzo drogi i trudno go zdobyć.
•  Najbardziej chciałabym jeździć konno.
•  Najbardziej chciałabym koniec COVID-19 i dwumetrowe-
go pluszowego misia.
•  Dostać króliczka.
•  Na Dzień Dziecka pragnę, aby skończyła się pandemia 
koronawirusa.
•  W tym roku chciałabym dostać nowe rolki.
•  Ja chciałbym nowy komputer.
•  Żeby się motor nie psuł.
•  Moje marzenie to takie, żeby cała moja rodzina była zdro-
wa, żeby nigdy nie byli smutni. Niczego innego mi od życia 
nie trzeba. 

Anonimowy sondaż przeprowadziła Urszula Kobak

ZYGZAKI 
DLA MAM!

18 maja w Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzost-
ku świętowaliśmy Dzień 

Mamy! Na scenie wystąpiły ZYGZAKI 
– czyli dzieci uczęszczające na zajęcia 
taneczne w domu kultury. Nasi tan-
cerze poprzez ruch i emocje wyrazili 
swoją miłość i wdzięczność dla swoich 
ukochanych Mam. Sezon kulturalny 
poprzeplatany był długim przerwami 
w zajęciach, istniała obawa, że wy-
stęp może się nie udać. Niepotrzebnie. 
Ogromne zaangażowanie najmłod-
szych i rodziców dało oszałamiający 
efekt, czego dowodem są zdjęcia. Dzie-
ci pokazały, iż potrafią wydobyć z sie-
bie swoje zdolności i pokazać to przed 
publicznością. Każdy rodzic, widząc 
swoje dziecko na scenie, musiał po-
czuć wielką dumę. My również czuje-
my dumę i satysfakcję, że mogliśmy 
wspólnie świętować takie wspaniałe 
wydarzenie, jakim był Dzień Mamy. 

Nina Wodzisz CKiCz Brzostek
fot. Paweł Batycki
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ZAWADKA BRZOSTECKA 2021

„SPRZĄTANIE ŚWIATA” 
i różne przemyślenia
Sołtys Marcin Sas

Zawsze wiosna budzi w nas 
naturalną potrzebę porząd-
kowania i dbania o otoczenie 

naszych domostw, ogrodów czy te-
renów do nich przyległych.

Kiedy siedem lat temu zostałem 
Sołtysem, to pierwszą oczywistą ak-
cją społeczną było dla mnie zaprosze-
nie mieszkańców naszego sołectwa do 
wspólnego zadbania o porządek i czy-
stość Zawadki Brzosteckiej.

I tak co roku wiosenną porą, kto 
tylko zechce i może, stawia się na mój 
apel, by choć trochę ten mały kawałek 
swojej małej ojczyzny posprzątać i dać 
impuls też innym trochę mniej zdecy-
dowanym do tak energicznego działa-
nia.

Ten rok – rok pandemii tak wiele 
krzyżuje planów ludzkich, tak mocno 
przeszkadza w aktywnej działalności 
społecznej, więc tym bardziej chylę 
czoła przed tymi wszystkimi, którzy 
przyszli w sobotnie popołudnie, by 
nas wspomóc – dzieciom z rodzicami, 
młodzieży szkolnej, Radzie Sołeckiej 
za dobry przykład, a przede wszystkim 
strażakom z OSP, którzy w mundurach 
zaznaczyli swój akces w tej akcji już po 
raz kolejny.

Oczywiście cała akcja przepro-
wadzona była zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa – dystans-dezyn-
fekcja-maseczka – dodatkowo Sołtys 
z własnej diety rozdał kilkanaście ka-
mizelek odblaskowych dla uczestni-
ków Sprzątania Świata.

W moim przekonaniu intencją tych 
cyklicznych akcji, oprócz oczywi-

ście wymiernego 
efektu w postaci 
około 50 worków 
zebranych śmieci z rowów i poboczy 
naszych dróg, jest przede wszystkim 
efekt edukacji tych najmłodszych, któ-
rzy, mam nadzieję, z tej lekcji na świe-
żym powietrzu wyciągną daleko idące 
wnioski, nieraz zawstydzając dużo 
starsze od nich osoby - rodziców, bli-
skich kolegów...

Bo czymże jest Zawadka Brzostecka 
dla nas wszystkich...? Czy tylko miej-
scem zamieszkania, gdzie dość miło 
się mieszka i spędza czas, czy naszą 
wspólną „małą ojczyzną”, za którą 
wszyscy jesteśmy odpowiedzialni… 
Jako Sołtys od lat staram się wzbudzić 
w mieszkańcach poczucie wspólnoty 
i dumy z mieszkania w tak urokliwym 
zakątku naszej gminy.

To, jak sami zadbamy o nasze pose-
sje, o wygląd naszego sołectwa, o po-
rządek, jest odbierane w pozytywny 
sposób przez osoby, które nas odwie-
dzają czy tylko przejeżdżają przez 
minutę ruchliwą drogą krajową nr 73 
przez Zawadkę Brzostecką...

Niby niewiele, a jednak cieszą dobre 
opinie o pracowitych mieszkańcach, 
o porządku wokół domu ludowego, re-
mizy czy boiska sportowego, o nowych 
nasadzeniach krzewów, drzew ozdob-
nych czy kwiatów.

Jest grupa mieszkańców, którym się 
chce, którzy nie szczędzą swojego cza-
su i umiejętności, by wspomóc Sołtysa 
w jego zamierzeniach i pomysłach. Za 
to wszystkim, którzy w jakikolwiek 

sposób wspomagają naszą społeczność 
zawadzką, bardzo chcę podziękować.

To my wszyscy kreujemy rzeczywi-
stość, jak ma wyglądać, jak ma się roz-
wijać, w którym kierunku podążać...

A wszystkim tym, którzy kontestują 
wszystko i zawsze... powiem tylko tyle 
- zapraszam do wspólnego działania, 
do pracy nad upiększaniem naszego 
sołectwa, do pomysłów, jak i co można 
poprawić, by się nam lepiej tu wszyst-
kim mieszkało... Ci, którzy znają mnie 
trochę, lepiej wiedzą - jestem osobą 
bardzo otwartą na merytoryczne dys-
kusje, a miejsca do pracy i samoreali-
zacji nie zabraknie dla nikogo.

„Sprzątanie świata” już po raz siód-
my w Zawadce pokazało siłę oddolną 
inicjatyw społecznych. Udowodniło, 
że nam wszystkim się chce... A mnie 
osobiście sprawiło satysfakcję, że po 
raz kolejny pomagali mi moi synowie... 
szesnastoletni Franek niewstydzący 
się chodzić po rowach (dziwne to dla 
niektórych) oraz siedmioletni Leonard 
nieumiejący zrozumieć, że ludzie tak 
śmiecą, mimo iż w szkole kładzie się 
taki nacisk na ekologię.

Dlatego, drodzy Mieszkańcy, za-
wsze patrzmy na siebie, choć tak bar-
dzo lubimy oceniać innych... Życie 
składa się naprawdę z małych rzeczy, 
które dopiero po przemyśleniu nabie-
rają cech wielkości... Cieszy mnie też 
fakt, że inne sołectwa biorą z nas przy-
kład, to tylko z korzyścią dla wizerun-
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ku naszej pięknej Gminy.

Na zakończenie jeszcze raz pragnę 
wszystkim gorąco podziękować za 
zaangażowanie i zapewnić, że nasza 
akcja będzie trwać do końca świata 
i jeden dzień dłużej... i że to nie wstyd 
sprzątać... po innych, którym zabrakło 
trochę kultury i wyobraźni...

MAJÓWKA
Piękną tradycją podtrzymywaną 

przez społeczność naszego Sołectwa 
jest wspólne śpiewanie pieśni ku czci 
Maryi codziennie przy kapliczce Pań-
stwa Wojnarów „Na Górach”.

Państwo Zdzisława i Zdzisław od lat 
dbają o wystrój zabytkowej kapliczki, 
a także o teren przyległy. Kwiaty, krze-
wy ozdobne – drzewa przycięte świad-
czą o ręce prawdziwego Gospodarza.

Majowe popołudnia to słonecznie 
pobłyskują w zielonych soczystych tra-
wach, drzewach owocowych kwitną-
cych bielą, to znów deszcz tak potrzeb-
ny wiosenną porą skutecznie odstrasza 
chętnych do modlitwy...

Mimo wszystko niezmiennie od kil-
ku już dobrych lat spotykamy się przy 
tej wiekowej, białej kapliczce, by choć 

na chwil kilka zatrzymać się w pędzie 
życia, w gronie sąsiedzkim, rodzinnym, 
tworząc naszą małą wspólnotę. Ten zły 
czas pandemii, niestety, spowodował 
też, że nie organizujemy jak co roku 
uroczystej Mszy Św. z udziałem naszego 
proboszcza, która zawsze gromadziła 
sporą rzeszę mieszkańców nie tylko Za-
wadki Brzosteckiej.

Mimo to spotykamy się w reżimie 
sanitarnym na świeżym powietrzu, by 
swoje sprawy, prośby, podziękowania 
zanieść przed oblicze Najświętszej Pa-
nienki... Bo kto śpiewa, dwukrotnie się 
modli...

Cieszą nas dzieci i młodzież przycho-
dząca razem z rodzicami. Szkoda, że tak 
niewielu młodych... Czyż już wszystko 
jest teraz w internecie i młodzi mają 
tam swój zaczarowany świat...? Warto 
dawać dobry przykład młodszemu po-
koleniu, by tak piękne i wartościowe 
zwyczaje nie odeszły w zapomnienie... 
Majówki, dożynki, wieniec odpustowy, 
palma wielkanocna – to buduje więź 
międzyludzką i powoduje w nas po pro-
stu taką zwykłą życzliwość i dobre, są-
siedzkie relacje...

My tutaj, w Zawadce Brzosteckiej, 

trochę pewnie jesteśmy pięknie naiwni 
w swoim patrzeniu na wyidealizowany 
świat, ale... jeśli nie my, to kto? Jeśli nie 
teraz, to kiedy? Dobro zawsze powra-
ca...

Dlatego cieszmy się z każdego dnia 
przeżytego w zgodzie z sobą, z rodziną, 
z przyjaciółmi, z sąsiadami... w maju – 
najpiękniejszym miesiącu... 

15 maja po raz pierwszy w Brzostku odbył się jarmark 
kwiatów zorganizowany przez Gminę Brzostek i Za-
kład Gospodarki Komunalnej. 

Już przed 7.00 rano rynek zastawili sprzedawcy roślin ozdobnych. 
Pojawiło się mnóstwo kolorowych kwiatów przyciągających wzrok 
potencjalnych nabywców, którzy czasem wbrew własnej woli poczy-
nili nieplanowane, duże zakupy. A wszystko przez burmistrza Woj-
ciecha Staniszewskiego. On to bowiem wodził na pokuszenie za po-
mocą bodźców wzrokowych w postaci kwitnących pelargonii, fuksji, 
dalii, lilii itd. Sam wprawdzie nie miał nic do sprzedania, ale pomy-
słem jarmarku wpłynął na ukwiecenie okolicznych posesji.

„Chciałbym, abyśmy, niczym gminy i miasteczka europejskie, 
tonęli w kwiatach i taką cechą mogli się odróżnić od innych. Żeby 
każdy, kto przejeżdża przez Brzostek i przez naszą gminę, zapamię-
tał nas właśnie z kwiatów. No i ważna rzecz, żeby jeszcze zaczął żyć 
takimi i podobnymi mu jarmarkami nasz rynek, który tak wszyscy 
lubimy i chcemy, by był atrakcyjny i najpiękniejszy” – rozmarzył się 
burmistrz. 

Wygląda na to, że pomysł jarmarku bardzo przypadł do gustu 
mieszkańcom. Ogrodnicy musieli dowozić rośliny i pracowników, aby 
sprostać oczekiwaniom klientów i usprawnić obsługę, zaś objuczeni 
nabytymi sadzonkami obywatele miasteczka i gminy wracali do swo-
ich domów jak za dawnych lat - często w większych grupach - dysku-
tując o tym, jakie jeszcze kwiaty można było kupić. 

Wodzi na pokuszenie
U. Kobak ● fot. Paweł Batycki
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Dąb szypułkowy (Quercus robur) „Chrześcijanin” 
rośnie przy drodze gminnej nr 265 w Januszkowi-
cach. Dąb jest pomnikiem przyrody 

ustanowionym zarządzeniem Nr 2/87 Wo-
jewody Tarnowskiego z dnia 26.02.1987 r. 
w sprawie uznania tworów przyrody za po-
mniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarnowskie-
go z dnia 26.02.1987 Nr 3. poz.30).

Na podstawie opinii dendrologicznej 
stwierdzono stan zachowania pomnikowe-
go dębu szypułkowego: 

Obwód pnia na wysokości pierśnicy 
mierzy 1022 cm, wysokość drzewa to 19 m. 

Znaczna część obwodu pnia u nasa-
dy zajmuje olbrzymia dziupla otwarta od 
strony wschodniej. Otwarcie to powstało 
w wyniku odłamania potężnego konara/

Ochrona pomnika 
przyrody żywej 
w Januszkowicach

odnogi. Grubość ściany pnia od strony północnej mierzy 
około 6-7 cm, zachodniej 11 cm oraz południowej ok.22 cm. 
Na pniu znajdują się pęknięcia poprzeczne oraz podłużne. 
Korona zredukowana, wąska, świadczy o powolnym proce-
sie zamierania. Posusz 10-15 %, średnica korony 22 x17 m. 

Nie stwierdzono obecności chorób i szkodników. 
Zalecone zabiegi sanitarne przyjęte zostały Uchwałą Nr 

XXVIII/250/2021 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 23 lutego 
2021 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych pomnika przyrody żywej w Januszkowi-

cach. Zabiegi te obejmowały założenie 
dwóch wiązań statycznych 8t typu Corba. 
Wykonanie w koronie cięć sanitarnych 
polegających na usunięciu konarów i ga-
łęzi martwych, zamierających, nadłama-
nych oraz słabo umocowanych. 

W trosce o zachowanie dobrej kondycji 
drzewa - zabiegi zabezpieczające popra-
wiające statyczność i stabilność konstruk-
cji drzewa na zlecenie Urzędu Miejskiego 
w Brzostku wykonała firma: IPS Zakład 
Konserwacji Zieleni Stanisław Kornik ma-
jąca doświadczenie w pielęgnacji drzew – 
w maju 2021 r. 

Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska 
w Urzędzie Miejskim w Brzostku
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Kim jest damianKA?
Wywiad przeprowadziła Urszula Kobak

CZYTELNICY 
PISZĄ

Burmistrz Wojciech Staniszewski

►

Burmistrz Brzostku odpowiada

W związku z pytaniami, skie-
rowanymi m.in. do mnie 
przez pana Bolesława Ko-

walskiego uprzejmie komunikuję, że:
1. Odnośnie uczczenia 650. rocznicy lo-

kacji Brzostku w 2017 roku – zostały 
zorganizowane uroczyste obchody, 
na które przybył Opat Tyniecki, zor-
ganizowano sesję historyczną, a na 
brzosteckim rynku wmurowano pa-
miątkową tablicę. Odbył się też szereg 
imprez muzycznych i sportowo-rekre-
acyjnych. Mieszkańcy wykonali sobie 
wspólną pamiątkową fotografię. 

2. Odnośnie rocznicy rabacji galicyjskiej 
– w 2016 zorganizowaliśmy sesję na-
ukową poświęconą temu wydarzeniu, 
na którą oprócz naszych historyków, 

przybyli także eksperci w tym temacie 
z Wiednia. Cały czas pracujemy nad 
tym zagadnieniem. Rozpoczynamy 
między innymi remont domu ludowe-
go w Siedliskach-Bogusz, gdzie chce-
my stworzyć interesującą ekspozycję 
poświęconą rabacji. Dbamy także 
o nagrobki rodziny Boguszów, na któ-
re kwestujemy podczas dnia Wszyst-
kich Świętych. W ubiegłym roku 
w całości z tych środków odnowiono 
nagrobek Włodzimierza Bogusza.

3. Odnośnie rozszerzenia granic Brzost-
ku - jesteśmy w trakcie realizacji pro-
jektu Miejscowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego dla terenów 
przy ul. Stara Droga. W zasadzie do-
biega on już końca. MPZP pozwoli na 
naturalne powiększenie granic mia-
sta o tereny dzisiejszej Zawadki Brzo-
steckiej nie tylko poprzez administra-
cyjne decyzje, ale przede wszystkim 
poprzez logiczne następstwa rozwoju 
i kierunkowanie zabudowy Brzostku 
właśnie w stronę Zawadki. Rozległy 
teren, dla którego powstaje MPZP 

między Zawadką a Brzostkiem przy 
wspomnianej ulicy Stara Droga, jest 
wręcz wymarzonym sposobem zwią-
zania w jeden organizm obu miejsco-
wości. 

4. Odnośnie właściwej terminologii na-
zwy „Urząd Miejski w Brzostku” infor-
muję, że została ona nadana zgodnie 
z § 29 ust.1 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 
1999 r. w sprawie instrukcji kancela-
ryjnej dla organów gmin i związków 
międzygminnych, który mówi: „Wzo-
ry blankietów korespondencyjnych 
i pieczęci nagłówkowych stosowa-
nych w urzędach oraz wzory pieczęci 
do podpisu określa załącznik nr 6”, 
w którym określono, że urząd w zależ-
ności od statusu gminy nazywa się: 
a) Jeżeli Gminę tworzy tylko mia-
sto np. miasto Jasło – nazwa brzmi 
Urząd Miasta,
b) Jeżeli Gminę tworzą miasto i wsie 
– nazwa brzmi Urząd Miejski,
c) Jeżeli Gminę tworzą tylko wsie – 
nazwa brzmi Urząd Gminy. 

W ostatnim numerze pisaliśmy 
o pierwszym singlu Agaty Kudry 
występującej pod pseudonimem 
damianKA, śpiewającej z towa-
rzyszeniem zespołu w składzie: 
Krzysztof Tyburowski (gitara), Ka-
mil Kudra (gitara), Artur Tyburow-
ski (bas), Bartłomiej Tyburowski 
(instrumenty klawiszowe), Seba-
stian Jachym (perkusja).
Dziś damianKa nieco uchyli rąbka 
tajemnicy i opowie o sobie oraz 
o muzyce, którą tworzy.

damianKa – skąd taki pseudonim 
artystyczny?
To pytanie pada bardzo często. da-
mianKA wzięła się od imienia Damian, 
a dlaczego tak, to wiedzą tylko wta-
jemniczeni – może za parę lat o tym 
opowiem . Jedynie mogę zdradzić, że 
litery K i A są wyróżnione, ponieważ to 
moje inicjały. Jak to powiedziała kie-
dyś pewna znana wokalistka podczas 

wywiadu „Pseudonimy są po to, żeby 
nie zwariować” – myślę, że coś w tym 
jest.

Proszę opowiedzieć o początkach 
działalności artystycznej, o swoim 
zamiłowaniu do muzyki.
Śpiewam od dziecka. Miłością do mu-
zyki zaraziłam się od taty. Publicznie 
zaczęłam występować już w szkole 
podstawowej, śpiewając zarówno w ze-
spole, jak i solo. Jestem laureatką wie-
lu konkursów muzycznych. W okresie 
liceum założyłam kanał na YouTube 
i zaczęłam publikować covery znanych 
utworów. Od tamtego czasu trochę się 
tego nazbierało. 

Skąd wziął się pomysł na wspólne 
tworzenie muzyki z członkami ze-
społu od lat znanymi brzosteckie-
mu środowisku?
To była ich inicjatywa. Około trzech lat 
temu dostałam propozycję od chłopa-
ków, żeby stworzyć wspólny projekt. 

W sumie to znaliśmy się już wcześniej, 
więc to była koleżeńska propozycja, 
a nie wynik tego, że poszukiwali wo-
kalistki, ale myślę, że sam fakt, że 
posiadałam kanał na YouTube i sporo 
oglądających był nie bez znaczenia. 
Założenie jest takie, że ja występuję 
pod swoim pseudonimem, ale w pew-
nym sensie tworzymy zespół. Przez to 
może czasem niektórzy mylnie używa-
ją terminu „zespół damianKA”, więc 
od razu chciałam sprostować, że da-
mianKA to ja .

Dlaczego wybraliście muzykę z po-
granicza pop/rock? Do kogo adresu-
jecie swoją twórczość?
Po prostu tworzymy w takim klimacie, 
który nam odpowiada. Kompozycje są 
w sumie lekkie, melodyjne, po części 
chwytliwe, aczkolwiek nie takie nowo-
czesne, jakie serwują nam popularne 
media, a że gdzieś ta dusza rockowa 
w nas drzemie, to dużo w nich gitar 
i takie energiczne granie nas kręci. 
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Wiadomo, że trochę trzeba dostosować 
się do współczesnych standardów, dla-
tego w tej kwestii bardzo pomaga nam 
nasz producent Bartłomiej Skiba znany 
przede wszystkim z dawnego składu ze-
społu Pectus, a obecnie tworzący Groove 
Section, które koncertuje z Michałem 
Szpakiem, oraz własny projekt Past&Fu-
ture. 
Nasza muzyka jest dla wszystkich, którzy 
po prostu lubią słuchać takich klimatów, 
nie tworzymy z myślą o konkretnych od-
biorcach – jeśli komuś się to podoba lub 
utożsamia się z podmiotem lirycznym 
występującym w tekstach, to bardzo nas 
to cieszy i nieważne czy on ma 12, 30, czy 
60 lat. 

Kto jest twórcą tekstów i muzyki? 
Skąd czerpiecie inspiracje?
Teksty piszę ja i Krzysiek Tyburow-
ski, to my również odpowiadamy za 
kompozycje. Reszta składu to akceptu-
je i bardzo dobrze . Czasem tworzymy 
wspólnie, czasem indywidualnie. Na 
przykład „Wymarzony świat” to kompo-
zycja Krzyśka, a tekst napisaliśmy razem. 
Uważam, że taka współpraca daje nam 
większy wachlarz możliwości, ponieważ 
nasze style kompozytorskie i pisarskie 
różnią się i czasem fajnie uzupełniają, co 
w kontekście całego repertuaru nie two-
rzy go monotonnym i przewidywalnym. 
Teksty piszemy w oparciu o własne prze-
życia, przemyślenia na temat otaczające-
go nas świata, czasem traktują o proble-
mach, z jakimi się spotykają ludzie, ale 
generalnie mają jakiś wspólny pierwia-
stek – poszukiwanie szczęścia. 

Jak został odebrany Wasz pierwszy 
singiel pt. „Wymarzony świat”?
Jesteśmy bardzo zaskoczeni, ponieważ 
w debiucie wygraliśmy 464 notowanie 
Podkarpackiej Sceny Przebojów Polskie-

go Radia Rzeszów oraz 543 i 545 notowa-
nie Przebojowej Listy Radia Via. Wciąż 
można oddawać głosy na nasz singiel, 
o co serdecznie prosimy. Opinie słucha-
czy i znajomych też są pozytywne, co 
bardzo nas buduje – miło jest uszczęśli-
wiać kogoś swoją własną muzyką. 

Czy słowa piosenki: „Wybieram się 
w mój wymarzony świat” są zapowie-
dzią planów artystycznych? Co planu-
jecie na najbliższe miesiące?
W sumie można tak powiedzieć, chociaż 
akurat w tekście chodzi o osobę, która 
w końcu zaczyna rozumieć, że w życiu 
główną rolę gramy my sami i to od nas 
zależy, jak nasze życie się potoczy. Nie 
możemy ciągle ulegać presji społeczeń-
stwa czy osób z najbliższego otoczenia. 
Plany na najbliższe miesiące to przede 
wszystkim nasz drugi singiel „Nie żało-
wać słów”. W połowie maja wchodzimy 
do studia, w tym czasie planujemy na-
kręcić teledysk, więc trudno mi określić, 
kiedy dokładnie dopniemy wszystko na 
ostatni guzik. Zapraszam do obserwowa-
nia mojego fanpage na Facebooku, tam 
będę informować na bieżąco o postępach 
prac. Jest oczywiście w planach trzeci 
singiel, a resztę materiału powinno zna-
leźć się na płycie, którą, mam nadzieję, 
weźmiemy w dłonie pod koniec przyszłe-
go roku – to byłoby spełnienie naszych 
marzeń. 

Czy łatwo jest zdobyć popularność na 
rynku muzycznym? Od czego to zale-
ży?
Myślę, że niezwykle trudno, chociaż 
w porównaniu do dawnych czasów In-
ternet bardzo pomaga. Dzisiaj rządzą 
wielkie wytwórnie, media promują to, 
co „jest na topie”, więc ciężko się przebić 
przez ten mur. Z pewnością trzeba mieć 
dobre kontakty, ale najważniejsze, by 

być konsekwentnym w tym, co się robi. 
Mimo że współpracujemy ze sobą już 
trzy lata, to tak naprawdę dopiero teraz 
zaczynamy się w to „bawić” na poważ-
nie i gdy kolejne single ujrzą światło 
dzienne, powstanie płyta, to wtedy bę-
dzie można wrzucić piąty bieg i z pew-
nością będę mogła coś więcej na ten te-
mat powiedzieć  

Sebastian

Krzysiek

Kamil

damianKA

Bartek

Artur

zespół
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I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława 
Jagiełły w Dębicy ogłasza nabór na rok szkolny 2021/22. 

Planowane oddziały klas pierwszych w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Dębicy w roku szkolnym 2021/22 z przedmiotami rozszerzonymi:  

•	 Politechniczny (matematyka, fizyka, j. angielski)

•	 Menadżerski (matematyka, geografia, j. angielski)

•	 Humanistyczny (j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie)

•	 Turystyczno-prawniczy1 (j. angielski, geografia, historia)

•	 Turystyczno-prawniczy2 (j. angielski, geografia, wiedza o społeczeń-
stwie)

•	 Psychologiczno-pedagogiczny (biologia, j. polski, j. angielski)

•	 Medyczny z j. angielskim (biologia, chemia, j. angielski)

•	 Medyczny (biologia, chemia)

•	 Językowy1 (j. polski, j. angielski, j. niemiecki)

•	 Językowy2 (j. polski, j. angielski, j. francuski) 

Więcej informacji dostępnych pod adresem: https://www.jagiello-debica.edu.pl/  
oraz https://www.facebook.com/jagiello.debica 

Nie czekaj, wybierz już dziś!

Jagiełło zaprasza w szeregi najlepszych!
Zdobywca Srebrnej Tarczy w Rankingu Perspektyw 2021 – 

Fot. Barbara Hunia-Kimbar
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Przedszkolny 
konkurs 
plastyczny

Przywilej okazywania emocji to 
atut, z którego my – ludzie mo-
żemy korzystać. Trzeba jednak 

zachować ostrożność i umiar w ich 
eskalowaniu, a także mieć na wzglę-
dzie uczucia innych. W celu zgłębienia 
tego, jakże skomplikowanego zagad-
nienia brzosteckie przedszkolaki wraz 
ze swoimi rodzinami wzięły udział 
w konkursie plastycznym pt. „Jestem 
szczęśliwa/y, gdy…”. Niezwykle szeroki 
aspekt tematyczny pokazał wachlarz 
możliwości i umiejętności naszych 
wychowanków. Kreatywnie utrwalone 
na kartce papieru szczere uśmiechy, 
magia chwil spędzanych z bliskimi, 
niezwykłe zainteresowania i oryginal-
ne hobby dzieci nadały każdej pracy 
indywidualny charakter. Mnogość roz-
maitych technik wyeksponowanych 
w przedszkolnym holu cieszy oko i roz-
wesela duszę wszystkich, którzy spo-
glądają w ich kierunku. Podjęty wysi-
łek został nagrodzony. Spośród ogółu 
dostarczonych do przedszkola prac 
wyłoniono zwycięzców. Zaszczytne 
pierwsze miejsce zajęła Zuzia z grupy 
„Misie”, drugie równie ważne przypa-
dło Liliance z grupy „Biedronki” oraz 
Przemkowi z grupy „Pszczółki”, a trze-
cie, także istotne należało do Milenki 
z grupy „Motylki” i Antosia z grupy 
„Biedronki’. Oprócz pamiątkowych 
dyplomów i wyróżnień każdy z uczest-
ników konkursu otrzymał nagrodę rze-
czową w postaci książki zawierającej 
zbiór bajek terapeutycznych, będących 
wspaniałą alternatywą do przyjemne-
go odprężenia się przed snem. Pragnie-
my serdecznie podziękować rodzicom 
i dzieciom za przygotowanie prac kon-
kursowych. 

Beata Barbarzak ● fot. Antoni Wajda
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18 lutego 2021r. uczniowie naszej szkoły, za po-
średnictwem aplikacji Microsoft Teams wzięli 
udział w Ogólnopolskim Programie Aktywiza-

cji Społeczeństwa Obywatelskiego skierowanego do dzieci 
i młodzieży pod nazwą „Dumni z Polski”. Organizatorem 
programu jest Fundacja Życie, jest on finansowany ze środ-
ków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości.

Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia związa-
ne z szeroko pojętą edukacją obywatelską. Trzonem zajęć 
było omówienie praw i obowiązków wynikających z Kon-
stytucji RP, tematu dobra wspólnego, rodziny, ekologii oraz 
podstaw funkcjonowania państwa. Pojawił się również te-

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Jana Pawła II w Brzostku to szkoła od 1 stycz-
nia 2019 r. roku prowadzona przez Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi. W ostatnich miesiącach przepro-
wadzono w niej wiele zmian i modernizacji, zakupiono 
nowe pomoce naukowe i maszyny. W ten sposób wyko-
rzystano nieobecność uczniów w szkole i w pewnym 
przynajmniej stopniu zniwelowano szkody, jakie edu-
kacji wyrządził czas pandemii. 

W ostatnich latach polskie rolnictwo błyskawicznie się 
unowocześnia. Ogromne środki unijne i budżetowe skiero-
wane do tej branży sprawiły, że odrobiło ono zapóźnienia 
technologiczne, jakie jeszcze w końcu ubiegłego wieku były 
jego bolączką. W rezultacie Polska stała się czołowym eu-
ropejskim producentem wysokojakościowej żywności, sta-
le umacnia tę pozycję i - jak dowodzą statystyki - zwiększa 
eksport do krajów na wszystkich kontynentach. 

Zmiany w rolnictwie nie omijają także edukacji rolniczej. 
Ma ona podstawowe znaczenie dla przygotowania profe-
sjonalnych kadr dla tej branży. Obecnie rolnik to nie tylko 

specjalista od uprawy roślin, hodowli zwierząt czy mecha-
nizacji. Bardzo często to także przedsiębiorca doskonale 
znający nie tylko prawidła swego fachu, ale także przepisy 
z kilku dziedzin – przedsiębiorczości, ochrony środowiska, 
handlu zagranicznego itp. a także menedżer ze znawstwem 
poruszający się w gąszczu przepisów dotyczących dopłat 
czy dotacji. 

Zespół Szkół w Brzostku to jedyna szkoła średnia funk-
cjonująca na terenie gminy Brzostek. W 2019 roku szkołę tę 
przejęło pod swe skrzydła Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Zmiana ta przez ostatnie miesiące owocuje w róż-
nych sferach życia szkoły. Trudny czas pandemii nie tylko, 
że nie wstrzymał modernizacji placówki, ale znacząco ją 
zdynamizował. Po prostu wykorzystano fakt, że uczniowie 
byli nieobecni w szkole, co umożliwiło bezkolizyjne prze-
prowadzanie różnych zmian i ulepszeń. 

Najważniejsze zmiany to te nastawione bezpośrednio na 
poprawę jakości kształcenia praktycznego i ogólnego. Za-
kupiono przyczepę rolniczą, agregat podorywkowy z siew-
nikiem poplonu oraz niwelator optyczny. Wzbogacono pra-
cownie warsztatów o wózki narzędziowe z kompletnym ► 

Teresa Młyniec

„Dumni z Polski” 
w Zespole Szkół CKR 
im. Jana Pawła II 
w Brzostku

mat: jak nie dać się zmanipulować, czyli o bezpieczeństwie 
w sieci oraz co robić w sytuacji, gdy ktoś stanie się ofiarą 
przestępstwa. W trakcie zajęć uczniowie obejrzeli filmy 
„Emocje mają wzór”, „Powstanie Warszawskie. Minuta ci-
szy” oraz „Listy z Powstania Warszawskiego”. Na zakończe-
nie uczestnicy wypełnili ankietę podsumowującą zdobyte 
wiadomości. Sposób przeprowadzenia warsztatów był bar-
dzo interesujący, a prowadzący podszedł bardzo kreatywnie 
do przekazywanej wiedzy.

Szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający udział naszej 
szkoły w Programie. 

Zespół Szkół w Brzostku – modernizacje przed 
nowym rokiem szkolnym
Dyrekcja ZSCKR im. Jana Pawła II w Brzostku ● fot. Joanna Betlej, Teresa Młyniec, Grzegorz Kolbusz
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z kolei - między innymi - 
modernizacja strefy wej-
ściowej i budowa nowych 
garaży. 

Możliwość odbycia 
w szkole bezpłatnego kur-
su na prawo jazdy katego-
rii B i T jest dla uczniów 
bardzo ważna. Zapewne 
ucieszy ich fakt, że szkoła 
wzbogaciła się o nowy sa-
mochód do nauki jazdy. 
Jest to Kia Rio. Uzupełnia 
ona istniejący już park 
samochodowy. 

Swoistym zwieńcze-
niem i domknięciem 
tych zmian jest wymiana 
sztandaru. Nowy zawie-
ra już zmienioną nazwę, 
która – dla przypomnie-
nia – brzmi: Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Rol-
niczego im. Jana Pawła II w Brzostku. 

Pozytywne zmiany w bazie materialnej szkoły są powoli dostrzegane 
w środowisku i szerzej, także w kraju. Pierwszym zwiastunem tej tendencji 
jest przyznanie szkole tytułu Orłów Edukacji. Konkurs na Orły Edukacji or-
ganizuje firma Beautiful Company Sp. z o.o. z Wrocławia. Zbiera ona i ana-
lizuje dostępne w Internecie wpisy i opinie o firmach z branży edukacyjnej, 
w tym także szkołach śred-
nich. Wysoki odsetek ocen 
pozytywnych doprowadził do 
tego, że Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego otrzy-
mał to wyróżnienie. Jest to do-
bra zapowiedź na przyszłość 
i sprawia, że cała społeczność 
szkolna ze zdwojoną energią 
przystąpi do pracy w kolejnym 
roku szkolnym, miejmy na-
dzieję, odbywającego się już 
w normalnych, a nie pande-
micznych warunkach.

W ostatnich latach spo-
łeczny odbiór zawodu rolnika 
znacząco się zmienił. I jest to 
zmiana na lepsze. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że praca 
na roli nadal pozostała pracą 
ciężką i wymagającą wielu 
wyrzeczeń. Od lat zmniejsza się liczba chętnych, by ten trudny, ale i pięk-
ny zawód wykonywać. Dlatego też nasza placówka musi wręcz świecić przy-
kładem, jeśli chodzi o wyposażenie, jakość pomocy naukowych, doposażenie 
informatyczne i narzędziowe. Musi oferować kształcenie na najwyższym moż-
liwym poziomie – mówi dyrektor szkoły Katarzyna Grygiel. - Tylko wtedy spra-
wimy, że młodzież będzie chętnie wybierać szkołę rolniczą jako kolejny etap 
edukacji po szkole podstawowej. Zapraszamy ósmoklasistów i ich rodziców 
do zainteresowania się naszą placówką i ofertą kształcenia w roku szkolnym 
2021/2022. Naprawdę warto. 

wyposażeniem. Potencjał maszynowy 
szkoły został uzupełniony o nowoczesną 
tokarkę za ponad 50 tysięcy złotych. 

Dziś rolnictwo to sfera produkcji wy-
magająca kadr swobodnie posługujących 
się technologią informatyczną. Dlatego 
ten obszar edukacji jest oczkiem w głowie 
tak ministerstwa, jak i dyrekcji placówki. 
W ostatnim czasie zakupiono do szkoły 
nowe laptopy dla pracowni komputerowej, 
a także utworzono nową komputerową 
pracownię językową z pełnym wyposaże-
niem i stosownym oprogramowaniem. 

Na warunki kształcenia składa się 
także sam wygląd szkoły i jej obejście. 
W ostatnich miesiącach szkoła znacząco 
zmieniła swoją estetykę tak wewnątrz, 
jak i na zewnątrz. Wszystkie drzwi do 
klas i pomieszczeń zostały wymienio-
ne na nowe. Poprzez zakup mebli nową 
aranżację zyskała biblioteka. Wyremon-

towane i wyposażone w meble zostały po-
mieszczenia biurowe i gabinety dyrekcji. 
Wyremontowano i poprzez zmianę wypo-
sażenia znacząco podniesiono standard 
szkolnych toalet i uczniowskiej szatni. 
Na zmiany w obejściu szkoły składają się 
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Wstęp

O rabacji ga-
l i c y j s k i e j 
o r a z  j e j 

chłopskim przywódcy ze 
Smarżowej - Jakubie Szeli 

napisano wiele artykułów 
i poważnych rozpraw nauko-

wych. Można by rzec, że sły-
szał o nim niemal każdy współcześnie 

żyjący Polak. Mówi się o nim w szkole podczas 
lekcji historii; co jakiś czas pojawiają się sztuki teatralne 
z jego imieniem w tytule lub w treści1. Być może już za nie-
długo na ekranach kin będziemy mieli możliwość oglądać 
film, według scenariusza napisanego na podstawie baśni 
Radosława Raka2. Poznamy wówczas jeszcze innego Jaku-
ba Szelę, nieco inaczej opisane uwarunkowania historycz-
ne i społeczne zdarzeń. Bo przyczyny rzezi galicyjskiej są 
złożone i należy je analizować na wiele sposobów. Zakładać 
można, że tysiące czytelników już zachwyciło się fabułą po-
wieści R. Raka. Inni, którzy sięgną po nią, nie będą żało-
wali czasu poświęconego na jej przeczytanie. Miło spędzą 
czas, a w nagrodę spotykają się także z literacko-historycz-
nym przekazem – chociaż w baśniowym wydaniu. Dzię-
ki wyobraźni i umiejętnościom pisarskim R. Raka mamy 
po raz kolejny powód do sięgnięcia po historyczne źródła 
oraz naukowe opracowania w poszukiwaniu informacji na 
temat rabacji. „Szela, bohater »czarnej«, szlacheckiej le-
gendy, w której stał się synonimem zbrodni, oraz »białej«, 
chłopskiej, gdzie walczy o prawa tej warstwy społecznej, to 
postać szczególna”3. „Król chłopski”, Jakub Szela, zasłużył 
na merytoryczne opracowanie ze strony historyka. Stało 
się to dzięki gigantycznej pracy oraz wykorzystaniu wielu 
źródeł przez Tadeusza Szuberta. Ale wszystkiego o rabacji 
i jej przywódcy nie sposób napisać. T. Szubert trafnie za-
uważa, że „świadectwa pamięci”, które interesują literata, 
stanowią zagrożenie dla prawdy historycznej. Miejmy tego 
świadomość, kiedy czytać będziemy o zdarzeniach znanych 
nam, ale opowiedzianych nieco inaczej, przez przeróżne le-
gendy. Przyszłość tworzy każdy z nas, wpisując się swoim 
działaniem (lub zaniechaniem) w historię ludzkości w ska-
li makro i mikro. Do tworzenia przeszłości trzeba - pisze 

1 T. Szubert, Jak(ó)b Szela (14) 15 lipca 1787-28 kwietnia 1860, Wyd. DiG, Warszawa 
2014, s. 7.

2 R. Rak, Baśń o wężowym sercu albo wtórne słowo o Jakóbie Szeli, wyd. 6., Power-
graph, Warszawa 2021. 

3 T. Szubert, Jak(ó)b Szela (14) 15 lipca 1787 …, wyd., cyt., s. 8.

R. Rak – „czarodziejskiej mocy albo sprytnego umysłu”4. 
I jeszcze jednego. Podatnego odbiorcy, który wierzy w moce 
nadprzyrodzone. Z uznaniem należy napisać, że pomysło-
wości i sprytu w literackim przekazie dotyczącym życia 
na wsi i panujących stosunków społecznych R. Rakowi nie 
brakowało. „W owych »świadectwach« (…) istnieje zagro-
żenie utożsamiania ich z »prawdą«, która zawsze była, jest 
i będzie subiektywna, szczególnie w przypadku Szeli”5. Na 
razie nie będziemy interesować się jego postacią. Nie było 
to celem pierwszej części i nie jest celem drugiej. W naszym 
zainteresowaniu znajdą się wydarzenia z 1846 roku, okre-
ślone przez Arkadiusza S. Więcha, jako „galicyjskie krwawe 
zapusty”6. Wykorzystanie materiałów źródłowych – jak się 
wydaje – poszerzy naszą wiedzę oraz zobiektywizuje nasze 
spojrzenie. 

W zasadzie można by przejść do następnego wątku tego 
wstępu, gdyby nie refleksja, którą autor chce się podzielić 
w tym miejscu. Zapatrywanie burmistrza Brzostku Woj-
ciecha Staniszewskiego, że galicyjską rabację można i na-
leży przedstawiać inaczej7, z wielu względów zasługuje na 
uwagę. Krwawe i dramatyczne wydarzenia sprzed nadcho-
dzącej wiosny 1846 roku trwale wpisały się w historię oraz 
świadomość współczesnego pokolenia Polaków. Zasoby 
historyczne gminy czekają na zagospodarowanie. Pande-
mia kiedyś się skończy; historię można i należy przybliżać 
na wiele sposobów, a najlepiej ciekawie; podróże kształcą, 
a malownicze miejsca i krajobrazy do nich zachęcają. Sło-
wem przyjemne można połączyć z pożytecznym. 

Szkice w pierwszej części nawiązywały do ustroju ziem 
polskich pod zaborem austriackim; dotykały problematyki 
rabacji galicyjskiej oraz wieloznaczności tego pojęcia. Przy 
ich opracowywaniu wykorzystano źródła mające charakter 
naukowy. Materiały źródłowe, tj. informacje, które ukaza-
ły się na temat wydarzeń związanych z przygotowaniami 
do powstania, były podstawą opracowania szkicu kolejne-
go. Rzeź 1846 roku była częścią tych wydarzeń. Z „Gazety 
Krakowskiej” przybliżone zostały informacje na ten temat. 
Ukazały się w okresie od 17 lutego do 1 maja 1846 r. Łącz-
nie ukazało się 56 numerów gazety. Z czternastu numerów 
(25%) wykorzystano informacje odnoszące się w zdecydo-
wanej większości do wydarzeń w Galicji. Nie można jed-
nak twierdzić, że poznaliśmy prawdę o tych wydarzeniach. 
4 R. Rak, Baśń o wężowym sercu. ..., wyd. cyt., s. 167.
5 Tamże.
6 A. S. Więch, O galicyjskich krwawych zapustach, czyli o chłopskim zrywie Jakuba Szeli, 

[w:] R. Rak, Baśń o wężowym …, wyd., cyt., s. 448-461. 
7 W. Staniszewski, O rabacji galicyjskiej inaczej, „Wiadomości Brzosteckie” nr 2(283), 

2021, s. 10.

Jan Swół

Rzeź 1846 
w cyrkule 
tarnowskim

szkice (II)

Jakub Szela z m
edalionu "Przyjdzie czas", T. Szubert, Jak(ó)b Szela, ryc.10
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Natomiast informacje mogą przyczynić się do poznania 
rozlicznych uwarunkowań, które doprowadziły do chłop-
skiej reakcji o tak dramatycznych skutkach. Już za niedługo 
przekonamy się, że opis wydarzeń, które poznaliśmy w czę-
ści pierwszej, nie do końca zgodny był z prawdą. Nie będzie 
chyba istotniejszego błędu w zapatrywaniu, że informacje 
w gazetach przedstawiały „austriacki” punkt widzenia. Wi-
dać na tym przykładzie, że kto dzierży władzę, ten sprawuje 
kontrolę nad przepływem informacji. 

W części drugiej autor kierunkuje problematykę poprzez 
przybliżenie faktów i źródeł na zapowiadany temat, ale na 
podstawie źródeł alternatywnych. Będą to informacje pra-
sowe z 1848 roku oraz relacje osób - świadków wydarzeń 
sprzed ponad 175 lat. Nie wyklucza jednak dzielenia się wła-
snymi spostrzeżeniami oraz refleksjami. 

Drogi do prawdy
Według klasycznej definicji, prawda to właściwość są-

dów, polegająca na ich zgodności z faktycznym stanem rze-
czy, których dotyczą. Prawda w słownikowym pojęciu to 
„zgodność z rzeczywistością, prawdziwość, brak kłamstwa, 
fałszu, udawania”8. Co nas prowadzi do prawdy? Mówiąc 
słowami socjologa i politologa prof. Jerzego Chłopeckiego, 
dyrektywa wynikająca z zasady sceptycyzmu – „wątpię, 
dopóki nie zostanie udowodnione”9. Zasadę tę chroni me-
todologia badań oraz konieczność „oprzyrządowania pracy 
naukowej”10. Chodzi o bibliografię, przypisy, cytaty, które 
ułatwiają odbiorcy dzieła (czytelnikowi) sprawdzenie rzetel-
ności piszącego. Przybliżane szkice na temat rzezi galicyj-
skiej (rokuszu) albo niepokojów społecznych - jak to pisano 
w gazetach w 1846 roku - spełniają te warunki. Pomimo tego 
autor chce zwrócić uwagę, że bezrefleksyjne przyjmowa-
nie informacji, których źródłem była „Gazeta Krakowska”, 
może prowadzić do błędnych wniosków i ocen. Weryfikacji 
wymagać będą także informacje, które za chwilę zostaną 
przybliżone. Krytyczne spojrzenie na opisy podawane przez 
świadków tamtych wydarzeń jest także wskazane. Nie bę-
dzie to przeszkodą do analizowania zdarzeń i wydarzeń, 
przy uwzględnieniu wiedzy każdego czytającego. Ostroż-
ność wynika z zawodowych doświadczeń autora. Na grun-
cie badań historycznych, kryminalistyczna metoda weryfi-
kacji informacji sprawdza się11. Przekonamy się o tym także 
już za chwilę. Dlatego dążąc do poznania prawdy, podejmo-
wać należy starania, aby korzystać z pierwszych informacji 
oraz relacji bezpośrednich świadków - jeżeli to możliwe. 
My będziemy mieli taką możliwość, dzięki dotarciu do re-
lacji osób, których wypowiedzi, a często oceny, utrwalone 
zostały na piśmie. Musimy jednak pamiętać i uwzględniać 
to, że ludzie różnią się nie tylko wzrostem czy wyglądem. 
Mają różny poziom wrażliwości oraz zróżnicowane możli-

8 Mały słownik języka polskiego, E. Sobol red., Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1993, 
s. 701.

9 J. Chłopecki, Czy jest dzisiaj możliwy uniwersytet?, [w:] J. Chłopecki, S. Paszczyński, T. 
Pomianek, W poszukiwaniu syntezy. O problemach szkolnictwa wyższego nie tylko 
w Polsce, WSI i Z, Rzeszów 2004, s. 24.

10 Tamże.
11 Kryminalistyczna teoria wykrywania to temat ciekawy oraz wielowątkowy. W zary-

sie opracowany został przez wybitnego prawnika, kryminalistyka i nauczyciela aka-
demickiego prof. zw. dr. hab. Tadeusza Hanauska. Sprawdza się w praktyce organów 
ścigania oraz badaniach historycznych prowadzonych przez piszącego. Dla naszych 
potrzeb nie zachodzi potrzeba szerszego nawiązywania do tej teorii. Zainteresowa-
ni mogą skorzystać z dwuczęściowego opracowania. T. Hanausek, Zarys krymina-
listycznej teorii wykrywania, cz. 1. Warszawa 1978; T. Hanausek, Zarys kryminali-
stycznej teorii wykrywania, cz. 2, Warszawa 1987.

wości odtwarzania (opisywania) obserwowanych zjawisk 
i zdarzeń. Jeszcze jeden istotny czynnik...? Czym są moty-
wowani do wypowiedzi. Przez to ich relacje i opisy - prze-
kazywane nawet w dobrej wierze – mogą być zabarwione 
wysokim wskaźnikiem subiektywnego spojrzenia. Rodzi to 
potrzebę uwzględniania wielu czynników mających wpływ 
na relacje osób, co nie wymaga szerszego uzasadniania. 
Znamy to z doświadczeń życia codziennego. Dezinformacja, 
kłamstwo, manipulowanie wiadomościami, przeinaczanie 
faktów, to codzienność i folklor naszego życia. Dlatego prze-
ciwwagą w takich okolicznościach mogą być wielość źródeł 
i opisów na ten sam temat oraz sceptycyzm, do którego na-
wiązanie nastąpiło wcześniej. Pozwoli nam zobiektywizo-
wać relacje innych, a przez to przybliżyć do prawdy. Może 
zdarzyć się także i tak, że zauważymy coś, co uszło uwadze 
innym. Bo wiedza jest motorem cywilizacyjnego postępu, 
a historia w tym pomaga. Czy poznamy przyczyny chłop-
skiej agresji w okresie rabacji? Co było przyczyną, że księ-
ża Kościoła katolickiego znaleźli się w niebezpieczeństwie, 
a niekiedy stali się w ofiarami chłopskiej nienawiści? Pytań 
można by postawić więcej, ale nie o to chodzi. Stawiając 
pytania dotyczące przeszłości, tworzymy podstawy do bu-
dowania bezpiecznej przyszłości. Bo każdy człowiek chciał 
i chce żyć godnie i bezpiecznie. Jest to egzystencjonalna po-
trzeba każdego z nas i było tak od zarania dziejów12. Dlate-
go troska o bezpieczeństwo przejawia się w różnych sferach 
życia społecznego. Wpływa także na wiele ludzkich zacho-
wań i podejmowanych przez nich czynności13. Współczesne 
badania dowodzą np., że istotnym warunkiem zdobywania 
wiedzy jest zaspokojenie podstawowych życiowych potrzeb 
człowieka14. Dlatego człowiek dąży do prawdy, chcąc lepiej 
zrozumieć procesy oraz uwarunkowania otaczającego nas 
świata. Chce zmieniać otoczenie, a także uwarunkowania 
społeczne i polityczne. Dlatego to, co wydawało się nie-
możliwe w połowie XIX, przyjmujemy jako coś normalnego 
(oczywistego) obecnie. Nawiązując ogólnie do przeszłości, 
należy napisać, że nie powinniśmy zapominać, iż ciemno-
ta rodziła zabobon, który domagał się ofiar15. Wynika z tego 
wniosek, że nikt nie ma monopolu na wiedzę, a wiedząc wię-
cej, działamy rozumniej. Z poczynionych rozważań wynika 
jeszcze inny wniosek. Współcześnie tematu rabacji galicyj-
skiej nie powinniśmy jedynie ograniczać do próby zrzuce-
nia kajdan niewoli. Obecnie nietrudno zauważyć nasilające 
się zjawisko podporządkowywania ludzi, ograniczając im 
prawo do życia według własnego uznania oraz indywidu-
alnych potrzeb. Dlatego historyczna prawda to drogowskaz 
w przyszłość, bo przyszłość to edukacja i myślenie. Żyjemy 
w świecie, w którym za dużo informacji (dezinformacji), a za 
mało korzystamy z rozumu. To prawda, że nie pali się już 
na stosach czarownic; piorunochron skuteczniej chroni od 
pioruna podczas burzy aniżeli zapalenie gromnicy; zagro-
żenie epidemiczne (COVID-19) zwalcza się szczepionką i ry-
gorami sanitarnymi itp., to działania niektórych środowisk, 
12 J. Swół, Statystyczne bezpieczeństwo w Polsce, Przegląd Strategiczny, Wyd. Nauko-

we WNPiD UWA, Poznań 2014, nr 7, s. 455 i nast. 
13 T. Hoffmann, Konstytucyjne prawo do sądu, jako element bezpieczeństwa obywa-

teli, [w:] Współczesne zagrożenia w zarządzaniu i bezpieczeństwie, red. Z. Grzywna, 
WSZM i JO, Katowice 2014, s. 154.

14 J. Komander, Psychologiczne warunki zdobywania wiedzy, [w:] Osoba-Edukacja-Dia-
log, red. M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona, Wyd. Nauk. AK, Kraków 2002, s. 
124-135.

15 J. Tazbir, Ponure zabobony, [w:] Sekrety historii Polski, Reader׳s Digest, Warszawa 
2003, s. 180.
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ukierunkowane na ogłupianie ludzi, bądź stygmatyzowanie 
inaczej myślących - mają się dobrze. Czy aby nie zmierzamy 
w złym kierunku? Czy historia Polski bez: wojen i wojenek; 
ofiary krwi; antagonizmów; dzielenia ludzi na lepszy i gor-
szy sort; prawdziwych Polaków i inaczej myślących - nie bę-
dzie mogła być naszą narodową dumą?

Ofiary galicyjskiej rzezi 
Gazeta „Orzeł Biały”16 27 maja 1848 roku, zapowiedź opu-

blikowania listy ofiar wymordowanych w 1846 roku, poprze-
dziła wprowadzeniem, które kończy akapit: Po wymordowa-
niu rodziny Boguszów, zabrawszy kobiety do siebie, na ich 
łzy i wyrzuty w następne odezwał się (Jakub Szela-JS) wyra-
zy: »Byłem wezwany do Tarnowa na trzy tygodnie przed wy-
buchem 19 lutego do starosty Breindla, który mi rzekł: Szelo! 
ty jesteś człowiekiem, na którego rząd rachuje, daję ci peł-
nomocnictwo robienia w swojej okolicy wszystkiego, co ci 
się podobać będzie. Zważ tylko czem jesteś. Arcyksiążę jest 
pierwszym, a ty drugim w Galicyi. Masz mówię zupełną wła-
dzę: w dwudziestu czterech godzinach możesz zabijać, mor-
dować, i rabować szlachtę: cały zysk z grabieży należy do 
ciebie: dalej łamiąc nogi i ręce szlachcie, masz związanych 
odstawić do cyrkułu, gdzie zapłacą ci za każdego trupa 10 
Złr., za rannego 5 Złr., a za zdrowego 2 Złr.«17. Zanim przej-
dziemy do problematyki ofiar, krótkie nawiązanie odnoszą-
ce się do kwestii finansowych. Tadeusz Zubrzycki pisze, że 
tarnowski starosta Józef Breindl von Wallerstern wypłacał 
za każdego zabitego szlachcica 20 złr. pierwszego dnia rze-
zi, drugiego 10 złr., trzeciego dnia 5 złr. Pieniędzy na ten 
cel dostarczył zausznik Breindla, propinator tarnowski, Żyd 
Luksemberg, który udzieloną zaliczkę odbierał sobie na-
stępnie zbożem, pochodzącym ze zrabowanych dworów18. 
A. S. Więch pisze, że w Tarnowie za trupa szlachcica pła-
cono pierwszego dnia rzezi dwadzieścia złotych reńskich, 
dziesięć w drugim dniu, a trzeciego dnia jedynie pięć zło-
tych reńskich. „Kiedy zaprzestano dawania zapłaty, chło-
pi porzucali zwłoki pomordowanych w przydrożnych ro-
wach”19. W 1846 roku na ten sam temat „Gazeta Krakowska” 
zamieściła m.in. informację: Buntownicze usiłowania roko-
szanów, rozbiły się o niezachwianą wierność ludu wiejskie-
go, nie zaś o nagrody, jakie miały być wyznaczane za dosta-
wienie żywych lub zabitych wichrzycieli; - jest to bezczelne 
i niedorzeczne kłamstwo, wymyślone przez stronnictwo 
rewolucyjne, dla osłonienia tej niezaprzeczalnej prawdy, że 
usiłowania demokratyczne i kommunistowskie, rozbiły się 
o lud, i dla spotwarzenia właśnie tego samego ludu20. Która 
wersja jest prawdziwa? Nie będziemy szukać odpowiedzi na 
to pytanie. Nawiązanie do sprzeczności miała za cel wyka-
zanie potrzeby zachowywania ostrożności w ocenie i dobo-
rze źródeł. Co nie stoi na przeszkodzie, podejmowania prób 
wyrobienia sobie własnego zdania (oceny). Własna wiedza 
i doświadczenie życiowe jest dobrym punktem odniesienia. 
Po tym nawiązaniu przejdźmy do zapowiedzianych infor-
macji.

W majowym numerze gazety „Orzeł Biały” z 1848 
roku ukazała się lista 75 osób zamordowanych w 1846 r. 
16 Drukowana w drukarni UJ.
17 Ofiary rzezi galicyjskiej, „Orzeł Biały” 1848, nr 3., s. 10. 
18 T. Zubrzycki, Rzeź Galicyjska w r. 1846, Nakł. Księgarni Romana Jasielskiego, Stani-

sławów 1910, s. 14-15.
19 A. S. Więch, O galicyjskich krwawych ..., wyd. cyt. s.458.
20 „Gazeta Krakowska” 1846, nr 72, s. 2.

„Mnóstwo ofiar padło bez różnicy stanu, płci i wieku, nie 
w bitwie, nie z ręki wroga, ale od cepów, wideł, kós, i noży, 
w jakie dłoń bratnią uzbroiła gasnąca despotyzmu potęga”21. 
Dowiadujemy się, że dziedzic ze Zgórska, Teodor Broniewski 
zamordowany został w okrutny sposób; połamano mu że-
bra, nogi, ręce, a na koniec dobito cepami. W straszliwych 
męczarniach zginął Jan Broniewski. Barbarzyńcy obcięli 
mu uszy, nos i skórę z czaszki odarto. Podczas wyłupywa-
nia mu oczu, jego żona została zmuszona do przyświeca-
nia mordercom. W kolejnym numerze gazety zamieszczony 
został wykaz dalszych 118 osób - ofiar rzezi. Przy nazwisku 
hrabianki Dembickiej - po mężu (dziedzicu z Pierzchowa) 
Kępińska - jest wstrząsająca informacja, że nosząc w swoim 
łonie dwójkę bliźniąt, została przebita widłami i skonała. 
Kotarski Karol, dziedzic Oleśna schwytany na drodze przez 
rabantów prosił o przygotowanie się do śmierci. Zaprowa-
dzony został do kościoła i tam zamordowany. Dziedzicowi 
Burzyna, Aleksandrowi Burzyńskiemu (byłemu majorowi 
wojsk polskich) połamano ręce i nogi, a na koniec odcięto 
głowę. Jak mówili zbrodniarze, za nią, tak jak za inne, przez 
starostę przyrzeczona była nagroda 10 złr.22 Trzecia lista za-
wiera 114 nazwisk - ofiar rabacji. Dwie z nich odebrały sobie 
życie strzałami z broni, kiedy zbrodnicza, rozwścieczona 
horda chciała ich pojmać. I przy tym wykazie spotykamy się 
z barbarzyńskim postępowaniem pijanych niejednokrotnie, 
chłopskich buntowników. Słotwiński Konstanty (dziedzic 
Głobikowej) przywiązany został za brodę do końskiego ogo-
na; wleczony był dopóty, dopóki nie wyzionął ducha. Pos-
sesor Podgrodzia o nazwisku Sekulski chciał uchronić się 
przed schwytaniem, zasłaniając się obrazem Matki Boskiej. 
Bezskutecznie. Chłopi „znieważyli obraz, zeplwali, potarga-
li widłami i bluźnili Mu”. Potem ciało posiekane zostało na 
kawałki i wrzucone świniom w koryto23. Podobny los spotkał 
possesora z Górek Józefa Korwińskiego. Na liście zamordo-
wanych jest także ksiądz Stawicki z Dobkowa i jego siostra. 
Nie jest to jedyny ksiądz, gdyż na wcześniejszych wykazach 
widnieje ksiądz Truta z Wadowic i Turski (miejscowości nie 
podano). 

Opublikowanych w gazecie wykazów, (łącznie 309 osób) 
nie można uważać jako odzwierciedlających faktyczną licz-
bę ofiar. W opracowaniu Antoniego Tessarczyka zamieszczo-
ny został wykaz zawierający 391 nazwisk24. Sądzić należy, że 
nie są w nim ujęte wszystkie ofiary. W wykazach zamiesz-
czonych w gazetach figurują np. justicyaryusz ówczesnej 
Dębicy (Dembicy) Xawery Wolski oraz rządca Szlagórski. 
W wykazie opracowanym przez A. Tessarczyka nazwisk ta-
kich brak. Z osób wymienionych z Dębicy jako zamordowa-
nych wymieniono: hr. Reja ze Słupia, aktuariuszów Kutta 
(Kułta?) i Ciewlewskiego, ekonomów Stagorskiego i Wyszyń-
skiego, possesora Boguniewicza, mieszczanina Kwiatkow-
skiego oraz obywatela Chłędowskiego. Razem osiem osób. 
Z pobliskiego Dębicy Zasowa wymieniono np. 12 osób. 
Ostrożność co do liczby osób zamordowanych ma wobec 
tego uzasadnienie, gdyż nie jest to urzędowy spis. Można 
zaryzykować twierdzenie, że ani starostwa, ani urzędnicy 
obwodów nie przejawiali zainteresowania ustaleniem fak-
21 Ofiary Rzezi Galicyjskiej, „Orzeł Biały” nr 4 z 31 maja 1848,.
22 Ofiary Rzezi Galicyjskiej, c.d., „Orzeł Biały” nr 5 z 3 czerwca1848. 
23 Ofiary Rzezi Galicyjskiej, dok., „Orzeł Biały” nr 6 z 10 czerwca1848.
24 A. Tessarczyk, Rzeź Galicyjska (1846), rękopis, bmw, 1849, s.359-364 (pdf).
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tycznej liczby pomordowanych. Nie będziemy wnikać w mo-
tywy oraz przyczyny takiego postępowania. Poza naszym 
zainteresowaniem pozostanie także przyczyna wybuchu 
chłopskiego buntu o takim nasileniu i tragicznych skutkach. 

Nie tylko w Dębicy, Pilźnie, Brzostku i okolicy
„Galicyjskie Przedwiośnie” które zaznaczyło się w Dę-

bicy i pobliskich okolicznościach krwawymi wydarzenia-
mi przedstawione zostało w mocno okrojonej postaci przez 
T. Zubrzyckiego w 1910 roku25. Nie stawiając się w rolę recen-
zenta lub krytyka, napisać w tym miejscu należy, że kwoty 
(20, 10 i 5 złotych reńskich) podawane przez niego, nie po-
twierdzają inne (wcześniejsze) źródła, znane autorowi. Po 
tej uwadze wróćmy do czasu galicyjskiej rzezi. W okolicy 
Dębicy, było dużo zrewoltowanego chłopstwa. W ręce tego 
tłumu dostał się uczestnik spisku powstańczego hr. Domi-
nik Rey (dziedzic Przecławia) mieszkający w majątku żony 
w Przyborowie. Rozpoznany w Dębicy został pojmany przez 
chłopów, pobity, a następnie zamordowany 19 lutego 1846 r. 
Majątek znajdujący się w Przyborowie rozkradziono i do-
szczętnie zniszczono. W dniu następnym chłopi i biedota 
miejska Dębicy dokonała napadu na dwór Raczyńskich na 
Poddębach. Dokonano samosądu, zabijając m.in. justycja-
riusza, mandatariusza, ekonoma, 
rządcę, leśniczego, a nawet muzy-
kanta. Dopuszczono się rabunku 
żywności, zboża, a nawet słomy. 
Napady rabunkowe połączone 
z zabójstwami objęły inne dwory 
na obrzeżach Dębicy (Gawrzyło-
wej, Kawęczynie) oraz folwarki 
należące do hr. Raczyńskich (Pu-
stynia, Nagawczyna)26. Tragiczne 
w skutkach były także wydarze-
nia w Braciejowej, Grabinach, 
Gumniskach, Latoszynie, Podgro-
dziu, Zasowie, Róży, Radomyślu, 
Woli Żyrakowskiej, Siedliskach 
Górnych i Dolnych, Kamienicy 
Dolnej, Gorzejowej i wielu pobli-
skich miejscowościach. Jak pisze 
Wiesław Hap, tylko jednego dnia 
20 lutego 1846 roku, ludzie Sze-
li zamordowali dwadzieścia trzy 
osoby. Spoczęły one później obok 
starego cmentarza w Siedliskach. 
W. Hap podaje szacunkową liczbę zabitych oraz strat. W sze-
ściu obwodach Galicji pogromowi uległo od 470 do 500 dwo-
rów. Zginęło zdecydowanie ponad tysiąc osób. Niektóre źró-
dła szacują - pisze - że liczba ofiar mogła być bliska dwóm 
tysiącom. Wśród nich znalazło się ponad dwustu właścicieli 
dóbr i dzierżawców. Resztę, w zdecydowanej większości, sta-
nowili oficjaliści dworscy. Z rąk chłopskich najwięcej osób 
zginęło w obwodzie tarnowskim. W obwodzie jasielskim 
było ich o wiele mniej. Centrum rzezi i oporu stanowiło wła-
śnie pogranicze tych obwodów, po obu brzegach Wisłoki, 

25 T. Zubrzycki, Rzeź Galicyjska w r. 1846, Nakł. Księgarni Romana Jasielskiego, Stani-
sławów 1910.

26 W. Ćwik, W dobie przedautonomicznej [w:]Dębica. Zarys dziejów miasta i regionu, 
red. J. Buszko, F. Kiryk, SECESJA, Kraków 1995. s. 192-193.

w pasie od Pilzna do Brzostku27. 

Co się jeszcze wydarzyło? 
Dotychczasowe informacje o mordach i rabunkach, nie 

pozostawiają wątpliwości, co do oceny, że zagrożenie dla lu-
dzi i ich mienia było realne. Jednakże należy powiedzieć coś 
jeszcze. Źródła wykorzystane w celu poszerzenia informacji 
na temat chłopskich rozruchów i popełnionych zbrodni, rzu-
ciły nieco inne światło na temat zagrożeń dla Żydów. Pisał 
o nich Nathan Mihael Gelber28. W analizowanych przez pi-
szącego materiałach nie ma informacji, z której wynikałoby, 
że agresja skierowana była na takie osoby. Można napisać 
jeszcze więcej. Przy karczmach gromadzili się chłopi, które 
często służyły im jako miejsca, w których więziono zatrzy-
mane osoby. W karczmach załatwiano także osobiste pora-
chunki z pojmanymi osobami. Po tej uwadze sięgnijmy po 
utrwalone na piśmie opisy wydarzeń z tamtego okresu. 

Właścicielka wsi Gumnisk i Wolicy (Barbara Marynow-
ska) 20 lutego jechała do Pilzna29. Widziała wiele chłopów 
gromadzących się po karczmach i na gościńcu. Dojeżdżając 
do Pilzna, została zatrzymana. „Nie wiedząc dlaczego, tylko 
widząc, że pijani byli po większej części, com miała pienię-

dzy oddałam, a tym sposobem okupiwszy się dojechałam do 
Matki śp. męża mego” 30 - relacjonuje 3 marca 1846 r. Teścio-
wa była przerażona skalą zabójstw w Pilźnie. W drodze po-
wrotnej zatrzymana została w tym samym miejscu i „oddaw-
szy” resztę, co miała pieniędzy, usłyszała radę, ażeby jechać 
„uboczną drogą na Dobrków”. Ażeby bezpiecznie przejechać 
przez to miejsce, pomóc jej miało kilku chłopów. Przejecha-
ła około stu kroków i zobaczyła w rowie „zabitego najokrop-
niej Jerzego Nowaka” posesora pobliskiej wsi. Po przeciwnej 

27 W. Hap, Jakub Szela – krwawy upiór czy obrońca chłopów? Wokół rabacji chłopskiej 
1846 roku – prawda i mity, Rocznik Jasielski, tom VI, SMJ i RJ, Jasło 2006, s.13-19. 

28 N. M. Gelber, Historia Żydów w Dębicy, https://sztetl.org.pl/he/towns/d/202-debi-
ca/104-tqstym-trbvtyym/17614-dr-n-m-gelber-historia-zydow-w-debicy, dostęp 
31.03.2021.

29 Opis wydarzeń utrwalony 3 marca 1846 roku.
30 A. Tessarczyk, Rzeź Galicyjska (1846)..., wyd. cyt., s. 175.

Mapa Rzeczpospolitej Krakowskiej oraz przybliżone miejsca chłopskich rabunków podczas rzezi galicyjskiej 
Źródło: http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1334
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stronie rowu leżało ciało zamordowanego ekonoma. Przera-
żona takim widokiem dojechała do karczmy w Dobrkowie. 
Tam ją chłopi zatrzymali i chcieli zabić. Doszło do sprzeczki 
pomiędzy chłopami. Wykorzystała moment i zaczęła ucie-
kać. W pościg udali się chłopi. Została zatrzymana ponow-
nie. Już nie zabrali jej do karczmy, ale do dworu dziedzica 
w Dobrkowie Józefa Bobrownieckiego. Już nie żył. Na dzie-
dzińcu leżało dwóch jego oficjalistów. Rabusie zabrali jej 
konie, a następnie okradali pokoje dworskie. Uciekła do pro-
boszcza ks. Wyżkowskiego, prosząc o przewodnika, który 
pomógłby jej dotrzeć do domu. Dostała „szpitalną babę sta-
rą, i błogosławieństwo”31. Słysząc wystrzały i głosy pogoni, 
ukryła się w stajni. Chłopi wpadli na plebanię do księdza. 
Kiedy jej nie znaleźli, zabili kuzynkę księdza - staruszkę. 
B. Marynowska brnąc w śniegu po lasach i górach, błądząc 
w terenie - dotarła do domu. Opowiada także, że zatroskany 
mąż oczekiwał na nią. W domu był także ksiądz z parafii Jan 
Witkowski. Kiedy chłopi zaczęli się gromadzić wokół zabu-
dowań, mąż zabrał pieniądze i poszukiwał miejsca, aby się 
ukryć. To samo uczynił ksiądz. „Tymczasem chłopi tej wsi, 
między którymi najwięcej urlopników było”32, wtargnęli do 
domu, plądrowali kancelarię, w której ważne dokumenty 
były, poszukiwali pieniędzy i broni. Potem zaczęli poszu-
kiwać męża, którego w ciemnościach nie mogli znaleźć. Po 
śladach doszli do leśniczego. Pojmali męża i leśniczego, 
których związali, a następnie zamordowali. Po tych morder-
stwach przyszli do domu ponownie rabować. W sąsiednich 
folwarkach B. Marynowskiej powybijali szyby w oknach, 
spalili dokumenty, jak również zabrali: wódkę z magazy-
nu; ziemniaków kilkaset korcy z kopców; zaprzęgi. Zabili 
pisarza w browarze. W tym samym celu szukali ekonoma, 
ale dzięki ucieczce uratował życie. Zabili woły i kilka krów. 
Wspomina o wyrębie drzewa z lasu. Chłopi mandatariusza 
miejscowego uznawać nie chcieli. Nowy ze Lwowa podjął 
czynności śledcze, odzyskał trochę pieniędzy i zrabowa-
nych rzeczy, ale go zmienili. Kiedy przyjechał inny, spra-
wę morderstw i rabunków prowadzić miał wraz ze sprawą 
Dembickiego. Z żalem pisze, że kiedy udała się z prośbą do 
Tarnowa, to starosta Breindl o jej sprawie nie chciał słyszeć 
i porozmawiać33. Działania administracji austriackiej w tere-
nie przybliżone zostaną także, ale w innym miejscu; na pod-
stawie opisów jeszcze innych osób. 

Okoliczności zamordowania Stanisława Bogusza, 
sędziego Tomczyńskiego i innych
Jędrzej Dalmata (lat 56) poddany ze Strzegocic relacjono-

wał wydarzenia, których był świadkiem. Udokumentowano 
je na piśmie 17 lipca 1846 r.34 Poznamy przez to okoliczno-
ści śmierci Stanisława Bogusza, Erazma Tomczyńskiego 
(sędziego), Józefa Walla (ekonoma) i Jana Mużylla (lokaja). 
Także okoliczności zatrzymania przez jaworzan Stanisława 
Bogusza, który jechał z Rzędzianowic (k. Mielca) do swo-
jej matki do Siedlisk. Oto co wynika z jego relacji (opowia-
dania). Do środy 18 lutego w Strzegocicach było spokojnie. 
Wcześniej Żyd, co chodził po wsi za skórkami mówił, że „pa-

31 Tamże, s. 176.
32 Tamże.
33 Tamże, s.177-178.
34 Zamordowanie Erazma Tomczyńskiego, Józefa Walla ekonoma, Jana Mużylla lokaja 

- pod Pilznem w Strzegocicach obwodu tarnowskiego. Tamże s. 183-191. Opowiada-
nie utrwalił Ludwik Komarnicki. Cytaty wykorzystane w tekście zaczerpnięte zostały 
z tej relacji.

nowie Polaki będą wyrzynać chłopów”. W nocy ze środy na 
czwartek zabito w Pilźnie Burmistrza. Kucharz Strzegocki35 
rozpowszechniał w czwartek takiej samej treści informacje. 
Chłopi, którzy przyszli z Jaworza (wymieniono Tadeusza 
Warsela), „rozpowiadali, że w lasach Jaworskich są Polaki, 
że przejdą przez wodę, i że będą wycinać chłopów”. Prze-
strzegano, ażeby gromada miała się na baczności. Wójt Bie-
low, Stanisław Mroczek zachęcał, ażeby „wyszła cała wieś, 
czy wielki czy mały, aby jeno kij uniósł”. W ten sposób zmo-
bilizowane straże rozstawił po gościńcu i w górach. Mieli 
wypatrywać czy „Polaki jadą, czy nie jadą”. Z polecenia wój-
ta każdy, kto jechał, miał być zatrzymany. Dalmata z grupą 
50 do 100 chłopów stał koło karczmy w Bielowach. Około 
godz. 9 wieczorem podczas śnieżycy, „przywieźli chłopi 
Jaworscy Kocz czterema końmi i bryczkę na trzy konie. Był 
to Pan Stanisław Bogusz”. Wśród pięciu Jaworzan, którzy 
„przytrzymali” Bogusza byli: Olszowski i Ryba. Bogusz je-
chał z Rzędzianowic (od Dębicy) do Siedlisk. W powozie 
znaleziono dwie szable i pistolet. „My wnieśli Pana Bogusza 
do Karczmy Bielowskiej na Mroczkówkę” - zaprotokółowa-
no. Trzech ludzi, którzy towarzyszyli w podróży S. Boguszo-
wi, odesłano z końmi i powozem do karczmy w Jaworzu. Do 
ich pilnowania wyznaczono pięciu ludzi. Bogusza zatrzy-
manego w karczmie z Bielowach pilnowała także chłopska 
warta (Franek Mróz, Michał Mroczek, kowal Dziedzic Mar-
cin, Jędrzej Dalmata). Bogusz mówił, skąd jedzie i do kogo. 
Prosił o danie mu ludzi, żeby na drodze nie miał napaści 
lub żeby odstawić go do Tarnowa. Chciał się wykupić, dając 
każdemu po pół kwaterki wódki i po paczce tytoniu. Na to 
nie zgodził się wójt Stanisław Mroczek, który przez całą noc 
był w karczmie. Świadek opowiada: Na Pana Bogusza kilka 
razy mdłość biła, bo przychodzili w nocy ze Słotowy (...), 
wójt Strzegocki, Siedleczka, dwaj bracia Piotr Rządzki (ze 
Słotowy) i Jakób Rządzki (ze Strzegocic), (...), Jakób Ćwikliń-
ski, brat jego Jan Ćwikliński i więcej jak 30 innych. - Chcieli 
nam go wydrzeć. Pan Bogusz się do nich nie odzywał - a oni 
mówili: dajcie nam tego Zbójnika bo jego uznawali za Po-
laka. I jeden pono Siedleczka przyskakiwał z kijem. I wołał 
żeby go zabić. A my co byli na warcie i wójt do nich mówili-
śmy. Wy sobie pilnujcie Siekloskiego w Strzegockiej Karcz-
mie, a my naszego nie damy - a oni potem odeszli. I znowu 
na drugi zawód przyszli, i chcieli aby go zaraz zabić; a mu 
go nie dali. Gdy dzień się zrobił, wójt poszedł meldować do 
Pana Sędziego do Strzegocic. Było to w piątek rano36. 

Sędzia E. Tomczyński, poinformowany o sprawie, uznał 
się niewłaściwym do jej załatwienia. „Róbcie co chcecie 
- odstawcie go do Tarnowa - ja nie mam nad nim mocy” - 
oświadczył. Z samego rana do karczmy przyszedł Żyd 
z Jaworza po pieniądze za owies i ludzi Bogusza, którzy tam 
nocowali. Bogusz uregulował należność. Ponadto karczma-
rzowi w Strzegocicach zostawił „dla wartników na garniec 
miodu 4 Cwancygiery”. Następnie Bogusz pod wartą był 
wieziony gościńcem w kierunku Pilzna. Wcześniej do Ko-
cza wsiadł Bogusz i Dalmata; na koźle siadł Stanisław Mróz; 
z tyłu usiadł Ignacy Pisarczyk; na bryczce siedział Wójcik 
Wawrzyniec i Jan Kaczmarczyk. Z wypowiedzi świadka wy-

35 Trudno ustalić czy to nazwisko czy chodzi o kucharza ze dworu w Strzegocicach.
36 (...) miejsca gdzie nie można było odczytać pojedynczego wyrazu z powodu uczynie-

nia tekstu nieczytelnym.
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nika, że było mu zimno i nie chciał jechać. Ale Bogusz pro-
sił, żeby go pilnował, tak jak w karczmie; obiecał go ubrać, 
żeby nie było mu zimno. Faktycznie osłonił go „swoim 
niedźwiedzim futrem, które miał na nogach”. Po dojechaniu 
do miejsca, gdzie krzyżują się wiedeński i jasielski gościń-
ce, było tam około stu chłopów spod miasta Pilzna. Czterech 
wartników spośród nich prowadziło ich do miasta. Kiedy 
dojeżdżali do magistratu, w mieście stało ze dwieście ludzi 
z kijami i cepami. Byli agresywni, co przejawiało się biciem 
po koczu. Bogusz prosił o zaprowadzenie go do kancela-
rii, a udając się tam, zabrał jakieś dokumenty. Wraz z nim 
udali się mieszczanie: Gorczyna i Kazanowski. W pewnym 
momencie wywrócono bryczkę, a następnie zaczęto z niej 
rabować (mąkę, cielęcinę, masło, ser, jaja, słoninę, cukier, 
kawę, bieliznę, suknie). „Wszystko rozbierało pospólstwo”. 
Świadek widział okaleczonego S. Bogusza, jak wychodził 
z kancelarii; został zepchnięty ze schodów i doznał obrażeń 
w sieni. Wyszedłszy na miasto uciekł do Pana Jakubowskie-
go do domu i schował się, do (nieczytelne -JS) - ale za nim 
polecieli Sebastyan Kloch, Jan Kloch, i Joachym - wszyscy 
trzej Urlopniki - Gdy go wyprowadzili wtenczas P. Bogusz 
zaczął uciekać do Kościoła.- Cała hurma ludzi za nim goni-
ła. - Dogonili go pod wielkimi drzwiami, gdzie leżał wielki 
dzwon na ziemi. Tu upadł Krzyżem, a Jan Kloch wziął cep, 
uchylił dzierżak do bijaka; i wziąwszy nogę pomiędzy dzier-
żak i bijak, mówił.- Jeździłeś w pojeździe- teraz będziesz 
jeździł na saniach i wlókł go po ziemi37. Kiedy Bogusz był 
wleczony po ziemi za nogę, był bity cepami i kijami. Krew 
za nim broczyła i nie znać już było to, czy człowiek, bo był 
czarny jak maź. Wtenczas ci co go bili - powiedzieli: Teraz 
masz już dosyć. - I rzucili go nieżywego na bryczkę, bo już 
się nie ruszał. Świadek słyszał, że Bogusza wywieziono za 
miasto; że się na Wygodzie trochę ocknął; że ponownie był 
bity, aż go zabili. Z udokumentowanej na piśmie relacji wy-
nika także, że torturom przyglądali się mieszczanie i miesz-
czanki. Nikt z ludu nie odezwał się, aby Boguszowi dać spo-
kój. Dwaj urzędnicy (Łobaczewski i Dymkiewicz) przez okno 
obserwowali zajście, ale nie reagowali. Księża w kościele 
zamknęli się, bo ich chłopi spod miasta zabić chcieli. „Żydzi 
się przypatrywali, ale nie bili i nikt się nie odezwał”38. 

Kiedy Jędrzej Dalmata powrócił z Pilzna i wszedł do 
karczmy w Strzegocicach, „słyszał już z Bajorek” krzyk we 
dworze. Przed karczmą stało dużo ludzi. Kiedy wszedł do 
środka, zauważył sędziego Tomczyńskiego, który siedział 
związany plecami do stołu. „A był tak zbity że niepoznać 
czy to był człowiek. Był jak mazią oblany - we krwi”. Sędzia 
poprosił o podanie wody. Żyd podał wodę i sędzia ugasił 
pragnienie. Pałaszem odebranym Siekloskiemu, Siedlecz-
ka „rąbał go kilka razy. Krew bryzgała jak ze źródła. My się 
wszyscy porozstępowali.(...) Tomczyński (...) ciężko oddy-
chał; ale nie jęczał, bo był bez pamięci”. Konającego Tom-
czyńskiego, okropnie związanego przez Rynkara - relacjo-
nuje świadek - rzucono na bryczkę, gdzie leżał nieżywy Wal, 
a następnie mocno okaleczonego, ale żywego jeszcze Jana 
Mużylla. Następnie powieźli ich do Pilzna. „Chłopi wszyscy 
byli pijani. Żyd dawał im wódkę pono darmo, bo nie widzia-
łem aby płacili” - stwierdza świadek39. Po rabunku we dwo-
37 Tamże, s. 187.
38 Tamże, s. 188.
39 Tamże, s. 189.

rze widział na pańskich koniach Walentego Rozenborskiego 
(na gniadym); na kucym koniu pani jechał Siedleczka; na 
pojazdowym Kajetan Karczmarczyk, Bocheński Staszek, 
Jabób Rozenborski; na wierzchowej klaczy pana jechał 
(„pono”) Mroczek Tomek ze Słotowy - ale jak zastrzegł świa-
dek - tego dobrze nie zapamiętał. Świadek ten opisuje także, 
że na koniach oraz pieszo mnóstwo ludzi udało się do Jawo-
rza. Tam rabowano tak jak w Strzegocicach. Zabito leśni-
czego i ekonoma. Skarbowy Michoń kazał wycinać las (na 
Górze Bielowskiej). Po rabunku w Jaworzu, chłopi pojechali 
oraz poszli do Siedlisk. Lecz co się tam działo, świadek nie 
miał wiadomości. Jak wrócili stamtąd, „mieli huk pieniędzy. 
Rynkar się chwalił, że zabrał srebro, dukaty a nawet pieczeń 
z rożna. Dolmata wspomniał także, że podczas rabunku 
w Strzegocicach, polowi się porozbiegali z obawy, aby ich 
nie pozabijano. Natomiast policjant i kucharka, jak się do-
wiedzieli o śmierci sędziego Tomczyńskiego, wynosili jego 
rzeczy z domu. Przy rabunku w Strzegocicach Dolmaty nie 
było. Lecz na drugi dzień, kiedy do dworu przyszedł, widział 
wozy załadowane dębowymi okrajkami. Dla Karbownika 
był wóz Antoniego Pisarczyka, dla Balasy wóz Wawrzyńca 
Cisowskiego. Ze śpichlerza Żurek zabrał miód. Kiedy wra-
cali z rabunku z Siedlisk, niektórzy szli przez wodę, dlatego 
przynieśli wiele rzeczy i pieniędzy. Ci, co szli na przewóz, 
spotkali na przewozie oficera z żołnierzami, którzy wzięli 
panów zabranych w Dęborzynie. Oficer widząc ich na pań-
skich koniach, zatrzymał: Stanisława Bocheńskiego, Kajeta-
na Karczmarczyka i Tomka Mroczka, których zaprowadzono 
do Jasła. Tam odebrano im pieniądze oraz pańską klacz. 
W okolicy nie było innych żołnierzy, bo pomaszerowali do 
Tarnowa. „Żydzi się różni uwijali i pytali o banknoty do wy-
mienienia, lub o fanty do kupienia»40. Relację na temat wy-
darzeń kończy zapewnienie świadka, że to, co powiedział 
jest szczerą prawdą. Gotów jest pod przysięgą potwierdzić 
to, o czym opowiedział i zostało to zapisane w dniu 17 lipca 
1846 roku.

Marianna Mrozianka o zamordowaniu sędziego 
Tomczyńskiego
Dzięki utrwaleniu na piśmie 30 lipca 1846 roku opowia-

dania M. Mrozianki, mamy możliwość zapoznania się z oko-
licznościami śmierci Erazma Tomczyńskiego41. Służącą sę-
dziego (kucharką) była przez trzy lata. Wydarzenia z piątku 
20 lutego określiła jako straszliwe. Około godz. 8 - 9 rano, 
na własne oczy widziała, jak się chłopstwo ze wsi zwaliło. 
„Było ich wielkie mnóstwo z widłami, cepami i jeden Bóg 
wie co kto miał”. Zaczęli wybijać szyby w oknach, a kiedy 
wtargnęli do mieszkania „to nawet Pana Jezusa potłukli 
na drobne”; rozbili zwierciadła (lustra -JS), zniszczyli stoły 
i inne rzeczy. Zniszczyli wszystko. Kiedy wyszła z oficyny 
gdzie piekła chleb, zobaczyła jak Tomczyńskiego chłopi, 
„około starych chlewków idącego pojmali”. Wśród nich 
był Antoni Rynkar, złodziej, którego sędzia do kryminału 
oddawał. On go złapał za surdut i przyprowadził go przed 
dom. Wówczas przyskoczyli Mateusz Papiernik i Jasiek Pa-
piernik - bracia, obydwaj ze Słotowy. Przerażona widokiem 
zapomniała, co mieli żelaznego w rękach. Po uderzeniu go 

40 Tamże, s. 191.
41 Tamże, s. 198-200. Tekst opracowany na podstawie treści wypowiedzi zapisanej 

przez L. Komarnickiego. Nazwisko świadka w tekście napisane zostało tak jak poda-
no w tytule oraz „Zmrozianka”.
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w głowę sędzia upadł na ziemię. Z głowy broczyła mu krew. 
Następnie został podniesiony, a Stanisław Będkowski ze 
Słotowy, (gospodarz gruntowy), który przyszedł, zaczął bić 
po głowie sędziego żelaznymi widłami. Na skutek tych ude-
rzeń upadł ponownie na ziemię. Potem szewc, Józef Szlu-
sarz także widłami bił sędziego, „a Pan się nie odzywał, 
w tem wyszedł Chajec i wyniósł z pokoju kajdany, któremi 
kuli złoczyńców - Pan mój od pierwszych dwóch razów już 
leżał na ziemi i ledwie dychał”. Jędrzej Chajec (dwie jego 
córki służyły we dworze) zaczął bić po głowie sędziego tymi 
kajdanami. Potem inni zadawali razy sędziemu oraz rabo-
wano z mieszkania. Widziała, jak Antoni Rynkar rozbijał 
kasę, z której wyleciały cwancygiery i rabusie je zabierali. 
Banknoty zostały zabrane przez sędziego dzień wcześniej 
i zaniesione przez niego do dworu dnia poprzedniego. Tak-
że nocował we dworze. Kiedy sędzia leżał na ziemi i „jeno 
trochę oddychał”, widziała, jak rabusie gonili po dziedzińcu 
lokaja Jana, który miał okaleczoną głowę. Osłabiony usiadł 
koło betonowego słupa. Następnie sędziego przywiązano do 
bryczki i leżał; lokaj chociaż okaleczony to jeszcze siedział. 
Przewieziono ich do karczmy. 

M. Zmrozianka powiedziała, że rabunek u sędziego trwał 
około pół godziny, natomiast we dworze przez cały dzień, 
a nawet w sobotę, niedzielę i poniedziałek. Najpierwej brali 
chłopi, a potem schodziły się baby i każda brała co chcia-
ła. Nikt im nic nie mówił, bo panie już były ze dworu wypę-
dzone. A mego Pana dopiero potem, gdy już Panie wygnane 
były wywieziono. Wiózł go Bartek Przybyło, i zawieźli go jak 
słyszałam aż na górkę przed Krupka i tam go wywalili do 
rowu, gdzie wraz z Jasiem i z Walem leżeli razem42. W sobotę 
udała się do Pilzna. Wszystkich, co byli pozabijani w Pilźnie 
(sędziego także), „do naga obdartych” pochowano w jed-
nym grobie. Zapewnia, że wszystko, co opisała jest prawdą 
- „na co gdy potrzeba, każdego razu przysiądź mogę - i na 
to się podpisuję”. Ponieważ pisać nie umiała, postawiła na 
dokumencie krzyżyk, co poświadcza Ludwik Komarnicki, 
który utrwalił na piśmie treść wypowiedzi.

Zabójstwo Józefa Wala
Okoliczności śmierci poznamy dzięki relacji żony zamor-

dowanego ekonoma, Anny Wal. Utrwalił je na piśmie 17 lip-
ca 1846 roku Ludwik Komarnicki43. Z czwartku na piątek 21 
lutego 1846 roku, kiedy w okolicy dworu, nie było żadnych 
„wartników”, J. Wal postanowił obejść budynki dworskie. 
Powrócił do mieszkania rano na śniadanie. W mieszkaniu 
usłyszeli „we dworze krzyk straszliwy, na co (..) mąż Wal, 
wyszedł z domu, zbydał (spotkał, zauważył? - JS) przed 
mieszkaniem poddanych ze wsi Bielowy dążących do dwo-
ru. - Wojciech Przybyło, Marchert Karczmarczyk i Franci-
szek Mróz, byli najpierwsi, zaczęli przed domem bić Wala”44. 
Doznał rozcięcia głowy. Następnie wtargnęli do mieszkania 
i zaczęli demolować wnętrze („rozbijać”). Mąż uciekł z córką 
„w glinniki i schował się w dołek”. Stanisław Jałowiec po-
szedł po śladach i ich wyśledził. Sprowadził „churmę” chło-
pów, wsadzili Wala na konia, bo nie mógł iść. Przed „stan-
cyą” otoczyli go dookoła. Wśród chłopów byli: Siedleczka, 
wójt, Kuba Ćwikliński i wielu innych. Bili go dopóty, dopóki 
42 Tamże, s. 200.
43 Tamże, s. 193-194. W źródle z którego korzystamy nazwisko Wal, pisane jest także 

przez dwa el (Wall).
44 Tamże, s. 193. Inne cyt. fragmenty lub słowa, pochodzą z tego samego źródła.

nie zabili. Matysz Papiernik ściągnął mu buty. „Wciągnęli 
Wala na bryczkę smykiem do góry nogami”. Bryczką powo-
ził brat Walka Przybyły - Bartłomiej. Następnie A. Wal, za-
czął bić Jan Fiałek - dawny pastuch, co służył we dworze, 
oraz Stanisław Bętkowski, „mający nóż na żerdzi nabity”. 
Była bita także przez Michała Skopka. Ich córkę pałaszem 
przez szyję uderzył Siedleczka. Razem uciekły do stajni. Ni-
kogo z obcych wsi ludzi nie widziała, jedynie chłopów z Bie-
low, Strzegocic i ze Słotowy.

Rabunek w Strzegocicach 
Dzięki informacjom Jana Rozemborskiego, poddanego 

ze Strzegocic, L. Komornicki utrwalił 18 lipca 1846 roku, 
początek dramatycznych zdarzeń oraz ich następstw45. Za-
poznajmy się z tym, co zostało napisane na ten temat. Na 
tydzień, a może nawet wcześniej przed zdarzeniami w Strze-
gocicach, po wsi i po gościńcu chodziły warty. „Najprzód po 
50 i po 12 (tu) chłopa, a potem wszyscy, z rozkazu wójtów”. 
Rozpowiadali oni, że od strony Dęborzyna i z Budynia mają 
przyjść Polaki (szlachta - JS). Kto się im podda, to go wezmą 
z sobą, a kto nie, to tego będą rżnąć. Kucharz Wesołowskiej 
rozpowiadał, że przygotowuje jedzenia we dworze dla szes-
nastu osób. Dla kogo? Nazwisk nie wymieniono. Po obiedzie 
planowano wyjście do sadu. Jest także mowa o strzelaniu 
(„mają strzelać’). Kto albo z jakiego powodu można się je-
dynie domyślać, po zapisie: (...) „a gdy przyjdzie gromada, 
jednych mają brać, a drugich rżnąć”.

Kajetan Karczmarczyk, który przyleciał nocą (ok. 22 
w środę) do J. Rozemborskiego wołał, ażeby wstawał „bo 
źle - bo tu idą Polaki”. Taką wiadomość miał mu przekazać 
kucharz. Nazajutrz (w czwartek) dowiedział się że prezesa 
zabito46. Wszyscy bali się. Z tego powodu wójtowie nakazali 
zaprowadzić warty chłopskie. W piątek rano J. Rozembor-
ski zauważył od strony Słotowy („od Zeka”) lecącą, wielką 
chmarę chłopów z gminy słotowskiej. Wśród nich zauważył 
znanych mu: Wojtka Papiernika i Mateusza Papiernika „co 
pierwszy bił sędziego”, Michała Nowaka, Boszczyk - urlop-
nik, Antoni Karczmarczyk, Łukasz Karczmarczyk, Kazimierz 
Ryba - co potem rabował wozy. Do nich przyłączyli chłopi ze 
Strzegocic i Bielow. Wszyscy byli w pogotowiu i razem cho-
dzili. Widział także, że we dworze okna wycinano, więc za-
ciekawiony udał się do dworu. Dowiedział się, że jego syna 
biją za to, że bronił sędziego. Widział u Wojciecha Papierni-
ka i Kazimierza Ryby słoninę. Jędrzej Chajec („teraźniejszy 
wójt”) dzielił się skradzionym sadłem ze Szlusarzem oraz 
Kubą Rządzka. Była świadkiem, jak Antoni Rynkar prowa-
dził sędziego E. Tomczyńskiego do kancelarii. Kiedy później 
został z niej wyprowadzony, był „zbity”, a na dziedzińcu 
syn Siedleczki (parobek), Walenty Nazimek nadal bili go 
cepami. Słyszał, jak sędzia mówił: „Ludzie co ja wam też 
winien”. Następnie J. Chajec i Szlusarz (szewc) położyli sę-
dziego na bryczkę celem odwiezienia do miasta Pilzna. Mia-
ło to związek z przyjazdem kogoś na koniu i ustalaniem, co 
się dzieje. Do bryczki położono także zabitego lokaja Jasia 
- opisuje wydarzenia świadek. Następnie ze stajni: Antoni 
Karczmarczyk (karbownik na Dulczówce), Tomasz Mroczek, 
Siedleczka, Walenty Nazimek, Kajetan Karczmarczyk i syn 
świadka - zabrali konie.
45 Tamże, s. 196-197. Tekst opracowany został na podstawie tego źródła. Wykorzysta-

ne cytaty także. 
46 Nie spersonalizowano tej osoby. Być może chodzi o sędziego Erazma Tomczyńskiego. 
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J. Rozemborski, kiedy poszedł w kierunku, gdzie miesz-

kał Wal, widział jak panie ze dworu uciekały, bo chciano je 
zabić. Widząc to, wołał: „ludzie! bójcie się Boga! Dajcie pokój 
kobietom, bo kobiety wam nic nie winne”. Jaka była reakcja, 
nie wiadomo, bo wątek ten nie był rozwijany. Zainteresowa-
nie spisującego relację ukierunkowane zostało na inne wy-
darzenie. Ekonoma Wala wieziono na koniu. Wojciech Przy-
było „młócił go cepami na koniu a potem na ziemi”. Bił go 
także Boszczyk - odbywający służbę wojskową („co jest przy 
wojsku”). Wal broczył krwią, ale już nie dawał oznak życia. 
Kiedy świadek wrócił do dworu. Od pastucha Bartłomieja 
Noska dowiedział się, że policjant Urbanek wziął pieniądze. 
Z treści zapisu sądzić należy, że ów pastuch od policjanta 
tego otrzymał 27 reńskich złotych w bilonie („cwangygiera-
mi”). Świadkowi pokazywał dwa grube polaresy. Byli przy 
tym jeszcze Maciej Bocheński, Kazimierz Papiernik i Jędrzej 
Mroczek. Pieniądze te zostały mu odebrane, ale jak zaczął 
płakać, to mu oddali. Następnie udał się do Pilzna poinfor-
mować, co się wydarzyło. Łobaczewski kazał mu „dozierać”, 
więc postawił dwóch wartników. Na informacji, że Bocheń-
ski zamknął spichlerz, zakończył swoją relację świadek.

Poszukiwanie rzeczy zrabowanych
Lorens Sokołowski 18 lipca 1846 roku opowiedział o oko-

liczności poszukiwania i odzyskiwania mienia zrabowane-
go podczas chłopskich rabunków47. Zapewniał, że gdyby 
zaszła taka potrzeba, pod przysięgą może je powtórzyć. 
Dzięki jego relacji możemy dowiedzieć się, że cztery lub pięć 
dni po rabunku we dworze w Strzegocicach, pani Wisłocka 
- która ratowała się ucieczką przed chłopami - zwróciła się 
do mieszczan w Pilźnie o pomoc w odebraniu skradzionych 
przez chłopów rzeczy. Burmistrza wówczas już nie było, bo 
Markel został zabity jeszcze przed rabunkami. Assesor na-
zwiskiem Łobaczewski na piśmie udzielił stosownego po-
zwolenia. L. Sokołowski nie podaje komu konkretnie, ale 
z treści wypowiedzi wynika, że był on w gronie tych osób, 
które pospieszyły Wesołowskiej z pomocą. Z pismem uda-
li się do Strzegocic. Ponieważ sędziego już nie było (zabity 
został 21 lutego), udali się więc do wójta do Siedlisk. Zastali 
go przy karczmie pod dworem wraz z Rozemborskim i Karcz-
marczykiem. Oznajmili im, że po wsi będą robić rewizję 
i pokazali urzędowe pismo. Wójt zapoznał się z jego treścią 
i zezwolił na to. Do pomocy przydzielił jeszcze podwójciego 
Karczmarczyka, który przez trzy dniu chodził z L. Sokołow-
skim (rzemieślnikiem) i Stanisławem Adamskim (kowalem). 
Było jeszcze dwóch żołnierzy przydzielonych przez oficera, 
na prośbę Wesołowskiej. Poszukiwania zaczęli od chałup, 
w których rzeczy takie znajdowały się, bo tak wynikało 
z posiadanych informacji. Gdy zrabowane rzeczy zostały 
znalezione, to ten kto je posiadał, informował, gdzie inne 
znaleźć można. Czy było to w jakiś sposób wymuszane, 
nie wiadomo. Tym sposobem u Jana Szlusarza znaleźli trzy 
srebrne łyżki; u Ćwiklińskiego suknie, firanki, trochę bie-
lizny stołowej i innych rzeczy. Wiele rzeczy było popsutych 
i potarganych. Wszystko wraz ze spisem oddano właściciel-
ce. Czwartego dnia poszukiwań, kiedy wracali do Pilzna 
z odebranymi chłopom rzeczami, wstąpili do Ćwiklińskie-
go, u którego było srebro i skradziony miód. Zastali u niego 
zgromadzonych kilkunastu chłopów, którzy grozili im, że 
47 Tamże, s. 201-203. Treść relacji wykorzystana została w tej części artykułu.

ich zabiją. Mówili, że to, co zabrali, to jest ich, „a wy siedzieć 
w mieście mówili - i wołali: zabić, zabić”. Najpierw zaczęli 
bić Adamskiego, a potem świadka. Żołnierz, który był z nimi 
uciekł. Tak samo zachował się podwójci Karczmarczyk, 
ogrodnik i kucharz. Adamskiego oraz Sokołowskiego chło-
pi wzięli do karczmy do Nussyma, po czym zabrano ich do 
karczmy w Bielowy. Tam radzili, co z zatrzymanymi zrobić - 
to jest zabić, czy nie? Do pierwszej po północy byli przetrzy-
mywani w karczmie. Jak opisuje Sokołowski, tych, co ich 
przetrzymywali „traktowali piwem”, aby ich nie pozabijano. 
Z pomocą przyszedł Augustyn Smoła, ale nie za darmo. Żą-
dał za to zapłaty srebrem. Na lament Sokołowskiego, że to 
gwałt, Smoła zaczął ich bronić przed chłopami. Z pomocą 
pospieszyła także Ćwiklińska oraz inne kobiety, które ich 
zasłaniały własnym ciałem. Dopiero wójt Bielowski Stani-
sław Mroczek i Marcin Kowal powiedzieli, że skoro postawili 
piwa, to należy ich puścić do domu. Kiedy komisarz cyrku-
larny przyjechał z żołnierzami po nich, to już ich w karcz-
mie nie było. Rzeczy, które zostały odebrane, wozem zostały 
odwiezione do miasta. Po tym przykrym doświadczeniu, nie 
chciał już poszukiwać zrabowanych rzeczy. Z wypowiedzi 
wynika, że duża ich część pozostała w rękach rabusiów. Nie 
odzyskali więcej zrabowanych rzeczy, bo nie było chętnych 
do pomocy. Za każdą odzyskaną rzecz otrzymywali pienią-
dze od pani Wisłockiej; „za fatygę” dostatecznie zostali wy-
nagrodzeni. Wydaje się jednak, że gratyfikacja finansowa 
nie była głównym motywem niesienia pomocy. Tenże miesz-
czanin i rzemieślnik, wybrany został jako jeden z dwunastu 
przysięgłych mężów przy magistracie. Musiał posiadać inne 
pozytywne, powszechnie akceptowane cechy, a przez to cie-
szyć się uznaniem środowiska. 

Zakończenie części drugiej
Samokrytycznie należy napisać, że wbrew optymi-

stycznemu zapatrywaniu, nie udało się przybliżyć innych 
zdarzeń związanych z tematyką rabacji. A można jeszcze 
przybliżyć wiele, nie wchodząc w historyczne zawiłości. 
Wartości historycznej i edukacyjnej w opublikowanym tek-
ście należy upatrywać, m. in. dlatego że opisy są z przysło-
wiowej pierwszej ręki. Do tej pory nie poznaliśmy działania 
władz administracyjnych oraz sądowych. I nie chodzi na-
wet o skazujące wyroki sądowe, ale stosunek władz do po-
krzywdzonych rodzin; do ładu, porządku i bezpieczeństwa 
publicznego naruszanego chłopskimi zachowaniami. Na ten 
temat są także relacje zgromadzone przez A. Tessarczyka. Na 
„gorąco” pisano także na temat Jakuba Szeli. Do tego można 
także nawiązać. Czy tak się stanie? To zależy od wydawcy 
czasopisma. Póki co, można napisać, że wspieranie rozwoju 
oraz krzewienie wiedzy poprzez uczestnictwo w poszuki-
waniu prawdy to nasz wspólny interes i obowiązek. Miejmy 
tego świadomość. Bo przyszłość w większym stopniu od nas 
zależy aniżeli możemy sądzić. Czerpmy życiową mądrość 
z doświadczeń historii. Wydaje się, że opublikowane szki-
ce to ułatwiają. Nic na świecie nie działo się i dzieje przez 
przypadek, z czego chyba zbyt rzadko zdajemy sobie spra-
wę. Kiedy współczesne aspiracje edukacyjne w Polsce sięga-
ją poziomu szkoły średniej, miejsca na refleksyjne myślenie 
powinno być nieco więcej w naszym życiu. 

Od autora
W części pierwszej do tekstu wkradły się błędy. W przypi-
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Jak przejąć kontrolę nad słodyczami

Czekolada nie zadaje pytań, czekolada mnie 
rozumie – z pewnością brzmi to znajomo. 
Mniejszy problem, gdy taka myśl pojawia 

się sporadycznie, gorzej gdy jest natrętna, obse-
syjna i nie wyobrażasz sobie dnia bez batonika. 
Pragniesz pozbyć się słodkiego nałogu, ale nie 
wychodzi. Jak sobie z tym poradzić? Lekko nie 
będzie, ale to możliwe. Zacznijmy jednak od po-
czątku. Żyjemy w czasach nieprzemożnej kon-
sumpcji, koncerny spożywcze w umiejętny spo-
sób żonglują smakami potraw, wykorzystując sól, 
tłuszcze i cukier, tworząc wysoko przetworzone 
przekąski i słodycze, którym trudno się oprzeć. 
Nie skupiamy się na konsumpcji tylko wtedy, 
gdy jesteśmy głodni. W jedzeniu szukamy roz-
wiązań dla zaspokojenia swoich przyjemności, 
uśmierzenia bólu psychicznego, zredukowania 
stresu czy nudy. Taką szybką przyjemnością na 
pierwszy rzut są słodycze, które przemawiają do 
nas z półek sklepowych, które codziennie uśmie-
chają się do nas, gdy otwieramy szafkę w domu. 
Nim się obejrzymy, nie możemy bez nich żyć. 
Uzależnienie może zacząć się już w wieku dzie-
cięcym. Dziecko poznaje smak słodki z wyssa-
nym mlekiem matki. Jest to naturalne i wszystko 
byłoby w porządku, gdyby nie zachowanie rodzi-
ców, babć, wujków, którzy nagradzają maluchy 
w najprostszy sposób – słodkościami. Jak zjesz 
cały obiad, to dostaniesz deserek, jak wyniesiesz 
śmieci dostaniesz czekoladę. Gdy przychodzą 
w odwiedziny dziadkowie lub ciocie, dzieciak 
na wstępie dostaje rarytas w postaci cukierków, 
żelków, batoników. Dorośli robią to w dobrej wie-
rze, ale czy wiesz, że cukier jest bardziej uzależ-

niający niż kokaina? Zadaj sobie pytanie, czym 
nagradzasz swoje dziecko. Paradoks dzisiejszych 
czasów - cukierki w poczekalni u dentysty, su-
plementy i lekarstwa dla dzieci z ogromną dawką 
cukru dla podbicia smaku. Bądźmy jednak re-
alistami, jedzenie słodyczy w obecnych czasach 
jest nieuniknione, jest przyjemne, maluchy prę-
dzej czy później poznają ich smak. Nie utrwalaj-
my jednak u najmłodszych słodkich nawyków. 
Idziesz w odwiedziny, kup owoc np. tropikalny, 
który mało kto je na co dzień, niech maluch pozna 
nowe smaki, babcia i tak kupi czekoladkę, Ty już 
nie musisz. Są dzieciaki, które jedzą słodycze bez 
opamiętania, jednak znam takie, które łapczywie 
zjedzą cukierka lub chipsa, ale dadzą się z powo-
dzeniem „przekupić” warzywem i owocem. To 
w dużej mierze kwestia wychowania. Jeśli zasta-
nawiasz się, jak przestać nałogowo jeść słodycze 
– sięgnij do przeszłości, być może tam tkwi pro-
blem. Każdy z nas był dzieckiem i niemal każdy 
z nas z niecierpliwością czekał na czekoladkę od 
babci czy cioci. Nasze zachowania ciągle powta-
rzane, przekształcają się w nawyki. Ktoś kiedyś 
powiedział, że nawyki są jak jazda na nartach. Im 
dłużej zjeżdżasz tą samą trasą, tym trudniej jest 
ją zmienić na inną, nieznaną. Podobnie jest z na-
łogiem jedzenia słodyczy. Bardzo częste sięganie 
po cukierki pod wpływem różnorakich emocji 
przekształca to zachowanie w przyzwyczajenie. 
Nasz mózg rejestruje to jako coś normalnego, co-
dziennego i przechodzi na tryb automatyczny, 
przekierowując swoją energię na inne podłoża 
naszego funkcjonowania. Gdy chcemy zmienić, 
nawyk musimy przestawić nasze automatyczne 
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myślenie na działanie. Pierwszy krok to prowadzenie dzien-
niczka żywieniowego, spisywanie wszystkiego, co jemy 
w ciągu dnia i zaznaczanie, kiedy sięgamy po coś słodkie-
go. Drugi krok to odnalezienie sytuacji, w których sięgamy 
po słodycze i jaki jest wtedy nasz stan emocjonalny. Czy je-
steśmy smutni, znudzeni, zestresowani, zaspani, szczęśli-
wi. Pomyśl o tym, co sprawia, że słodycze są dla Ciebie tak 
atrakcyjne. A może po prostu za mało jesz pełnowartościo-
wych produktów. Uzmysłowienie sobie tego stanu jest już 
pierwszym małym krokiem do walki z nałogiem. Detoksy 
cukrowe? Nie dla każdego. Dlaczego? Jeśli powiem, abyś nie 
myślał o różowej żyrafie, to właśnie teraz sobie ją wyobra-
zisz. Prawda jest taka, iż nasz mózg nie zna słowa „nie”, bo 
wizualizuje sobie każdą rzecz, którą wypowiemy. Podob-
nie dzieje się w przypadku słodyczy. Miesięczny detoks od 
słodkiego może sprawić u większości nałogowców natrętne 
myśli i pragnienia na temat batoników, żelków i cukierków. 
W końcu zakazany owoc najlepiej smakuje. Dlatego też me-
tody dostosowujemy do osoby. Miesięczny detoks u jednych 
będzie wybawieniem i prostą drogą do zmiany nawyków, 
inni po kilku dniach rzucą się na słodycze ze zdwojoną siłą.

Możemy to zrobić małymi krokami, zmniejszając dzien-
ne dawki słodyczy stopniowo. Jeśli jednego dnia nie uda 
się, nie martw się, nie obwiniaj. Zmniejsz porcję następnego 
dnia. Jeśli sięganie po słodycze w danej chwili jest najprost-
szą drogą do rozładowania konkretnych zdefiniowanych 
przez Ciebie emocji, spróbuj sobie utrudnić tak, by swój 
umysł nauczyć tego, że na przyjemność warto zapracować. 
Jednym ze sposobów jest okrążenie pokoju, kuchni dwa lub 
trzy razy, zanim sięgniesz po przekąskę. Dajesz wtedy czas 
na moment samoświadomości i ewentualną zmianę decy-

zji. Jeśli nie zadziała za pierwszym razem, nie rezygnuj, bo 
mimo to takie działania przerywają automatyczny, bezmyśl-
ny schemat sięgania po słodycze. Kolejną żelazną zasadą 
jest nietrzymanie słodkości w domu. Jeśli już je kupujesz, to 
nie rób tego na zapas. Mając do wyboru snickersa czy mil-
ky way, wybierz przynajmniej ten drugi - mniej kaloryczny. 
Poproś rodzinę o pomoc i wsparcie, jeśli widzą, że masz kło-
poty ze słodkim i chcesz nad tym pracować, niech powstrzy-
mują się przed jedzeniem słodyczy w Twojej obecności. Stop-
niowo możesz wprowadzać zdrowe zamienniki np. banan 
z orzechami czy nawet jabłko z łyżeczką naturalnego masła 
orzechowego (bez dodatków). Pamiętaj jednak o pułapkach 
zdrowych zamienników. Nie możesz jeść ich bezkarnie, 
choć zdrowsze też mogą mieć ogrom kalorii. Mimo wszyst-
ko skupienie się na wprowadzaniu do diety nieprzetworzo-
nych słodkich zamienników, może zadziałać lepiej niż samo 
skupianie się na zmniejszeniu ilości typowych uzależniają-
cych, niezdrowych słodyczy. Pamiętajmy, że cukier jest nie 
tylko w słodyczach. Cukier dodany jest w płatkach śniada-
niowych, jogurtach owocowych, napojach i wodach sma-
kowych, w pieczywie, konserwach i w szeregu innych prze-
tworzonych produktach, które ze słodkim się nie kojarzą. 
Zatrważający jest fakt, że przeciętny Polak konsumuje ok. 
44 kg cukru rocznie. Mimo iż mniej zjadamy cukru białego, 
to o ponad 11 kg wzrosła liczba spożytego cukru będącego 
składnikiem innych produktów spożywczych.

Pamiętajmy, że kontroli jedzenia słodyczy uczymy się 
w praktyce i uczymy się na błędach. Jeśli nie uda się dziś, 
uda się jutro. Mały krok da więcej niż bezczynność, stanie 
w miejscu i liczenie cukru w cukrze.

Leopold 
Tyrmand „Zły”

W zasadzie czytuję w więk-
szości pozycje historyczne 
lub o tematyce społecz-

no-politycznej. Nie inaczej było i tym 
razem, kiedy wziąłem do ręki książkę 
Marcela Woźniaka poświęconą Le-
opoldowi Tyrmandowi, o którym poza 
kilkoma sztampowymi informacjami 
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Wojciech 
Staniszewski

nic więcej nie wiedziałem, a najbardziej kojarzyłem go z ja-
zzem. Wstyd się przyznać, ale jego twórczość była mi zupeł-
nie obca. Woźniak w biografii pisarza poświęcił bardzo dużo 
miejsca jego najlepszej powieści pt. „Zły”. Kiedy przytoczył 
opinię, że od czasów Sienkiewicza nikt nie napisał lepszej 
powieści, wzrosło natychmiast moje zainteresowanie tą 
książką i kiedy przypadkowo zobaczyłem ją w „Empiku”, od 
razy postanowiłem zakupić. Pierwsze strony i długo zawią-
zująca się akcja troszkę mnie ochłodziły, ale za to realistycz-
ny opis wsiadania i tłoku w powojennym warszawskim tro-
lejbusie od razu mi przypomniał lata młodzieńcze i autobus 
relacji Jasło-Przeczyca, w którym działy się sceny – wypisz, 
wymaluj - z tyrmandowskiej Warszawy. Gdzieś jednak od 
dwusetnej strony już po prostu pożerałem książkę. Nie prze-
padam za kryminałami, ale oparta na warszawskich pod-
kulturach przestępczych lat 50. powieść wciąga i przy stylu 
pisania Tyrmanda czujesz się niemal uczestnikiem tych wy-
darzeń. Książka ma prawie 800 stron, ale uwierzcie mi Pań-
stwo - warto! Lojalnie jednak uprzedzam, aby tak rozłożyć 
czytanie, by z większością trafić w wolny weekend, najlepiej 
długi. 
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Czytanie we współczesnym świecie 
nie jest zbyt popularną czynnością. 
Jednak wśród nas są tacy, którym 
„nie szkoda czasu” na książki. Jeśli 
zafascynowała Cię jakaś powieść, 
dramat, tomik poetycki lub inna 
pozycja wydawnicza, podziel się 
z nami swoimi przemyśleniami.

Zauważyłam, że Orwell (literacki pseu-
donim autora), angielski pisarz i publicy-
sta stał się w naszych czasach niezwykle 
popularny i modny. Cytują go współcześni 
dziennikarze i publicyści, pisząc o poli-
tykach i celebrytach. Ale nie to spowodo-
wało, że postanowiłam pisać o ww. utwo-
rze ani fakt, że jest to lektura szkolna. 
Uważam bowiem, iż mimo że zaliczyć go 
można w poczet klasyków, to jednak jego 
przesłanie jest ponadczasowe. Autor do-
konuje znakomitej charakterystyki postaci 
zwierząt, a czytając ją, widzi się ludzkie 
przywary, które są aktualne do dziś. Jak 
sam pisarz zaznaczył, jest to bajka o anty-
radzieckiej wymowie napisana z przesła-
niem jako paszkwil na ZSRR, nawiązująca 
w swych treściach do Rewolucji Paździer-
nikowej. Jednak czy tylko taka myśl przy-
świecała twórcy przy jej pisaniu? Aby od-
powiedzieć na to pytanie, postanowiłam 
przedstawić pokrótce jej treść. 

Bohaterami tej opowieści są zwierzęta 
z dworskiego folwarku pana Jonesa, które 
zainspirowane ostatnią, przedśmiertelną 
mową sędziwego knura Majora postano-
wiły wszcząć bunt przeciwko wykorzy-
stującemu ich gospodarzowi. W tym celu 
zaraz po śmierci ww. wieprza spotykają 
się potajemnie na zebraniach, gdzie usta-
lają odpowiednie hasła i zasady mówiące 
o równości zwierząt i wrogości do ludzi. 

W rezultacie dochodzi do rebelii, w trakcie której w stoczonej 
„bitwie pod oborą” zwierzęta pokonują gospodarza i jego parob-
ków, wyganiając ich z folwarku, odnoszą tryumfalne zwycięstwo. 
Zarówno w walkach, jak i głoszeniu nowych zasad prym wiodą 
dwa knury Napoleon i Snowball. Po opuszczeniu folwarku przez 
gospodarza zwierzęta same zaczęły rządzić w gospodarstwie, 
organizując porządek prac w obejściu i zasady wzajemnego go-
spodarowania. Ster w rządzeniu przejęły, oczywiście, świnie pod 
przewodnictwem dwóch ww. knurów. Będące u władzy zwierzęta 
przyznają sobie największe racje żywności (jabłka i mleko przy-
dzielą tylko sobie), chociaż przyjęte hasła mówiły o równości. 
Zastosowały zasadę, że są „równi i równiejsi”. Obydwa wieprze 
zaczęły z sobą rywalizować o ster władzy. Bardziej wygadany 
Snowball miał lepszy posłuch. Jednak Napoleon był niezwykle 
przebiegły i tak wytresował przejęte od starej suki psy, że sta-
ły się niezwykle silne i zajadłe. I to właśnie nimi przy pierwszej 
nadarzającej się okazji poszczuł Snowballa, który musiał, nie-
stety, wynieść się z zagrody. Wówczas to szczwany knur przejął 
całkowitą kontrolę nad zwierzęcym folwarkiem, ustalając swoje 
własne zasady, najbardziej korzystne dla świń, a szczególnie dla 
niego. I chociaż wcześniej nie zgadzał się ze swym przeciwnikiem 
w sprawie budowy wiatraka, który mógłby być wykorzystany do 
produkcji prądu, uważając to za rzecz zbędną, teraz stwierdził, że 
jest on potrzebny, przekonując nawet uległe mu zwierzęta, że to 
był jego pomysł. Zarządził jego budowę, wykorzystując do tej pra-
cy podwładne mu zwierzęta, szczególnie dwa starsze i posłuszne 
konie oraz osła. Jednak znalazła się dość leniwa klacz Mollie, któ-
ra przekupiona przez właścicieli sąsiedniego folwarku - zdradziła 
i dzięki niej wygnany knur mógł w akcie zemsty zburzyć nocą bu-
dowlę. Jednak przywódca skłonił biedne zwierzęta do odrestau-
rowania zniszczonego wiatraka, wykorzystując ich siłę i oddanie. 
Niestety, został on ponownie zburzony przez podstępnych sąsia-
dów. Pomimo tego nie przeszkodziło to zaborczemu wieprzowi 
zawrzeć z wrogami układ polegający na kontaktach handlowych 
i zaprzyjaźnić się z ludźmi, którym wcześniej wypowiedziano 
„wojnę”, co zaowocowało wspólną biesiadą w końcowej części 
opowieści. 

Zastanawiające, dlaczego autor wodzowskimi bohaterami 
w swym utworze uczynił właśnie świnie? Często mówi się tak 
o człowieku, który ma wredny charakter, jest chytrym i podstęp-
nym, jednak wówczas też oponuje się, że niesłuszne to zestawie-
nie, bowiem świnia to bezrozumne zwierzę w przeciwieństwie 
do człowieka. Bardzo wymowne jest zakończenie tej opowieści: 
„Zwierzęta w ogrodzie patrzyły to na świnię, to na człowieka, 
potem znów na świnię i na człowieka, ale nikt już nie mógł się 
połapać, kto jest kim.”. Człowiek czasem swym zachowaniem 
upodabnia się do zwierzęcia i wiele jest na to przykładów we 
współczesnym nam świecie. Niestety, bardzo często zwycięża 
podstęp i wyrachowanie. 

Książka jest niedługa, bo licząca niewiele ponad 100 stron, 
więc z jej treścią można się zapoznać w kilka godzin. Napisana 
świetnym, prostym, wręcz humorystycznym językiem, który zna-
komicie charakteryzuje zwierzęta, upodabniając ich do ludzi. 
A w dzisiejszych, trudnych czasach, daje sporo do myślenia. Jest 
to bajka nie tylko dla młodzieży, ale i dla nas, dorosłych, dojrza-
łych czytelników. Powiedziałabym nawet, że szczególnie dla nas, 
bo lepiej znamy czasy nierówności społecznej, a przede wszyst-
kim, bazując na doświadczeniu, łatwiej nam interpretować ludz-
kie charaktery. Kto jeszcze jej nie czytał - polecam. ▪

E.M.
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George Orwell (Eric Arthur Blair) 
„Folwark Zwierzęcy”
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Radek Rak 
„Baśń o wężowym sercu albo 
wtóre słowo o Jakóbie Szeli” 

Baśń jest próbą stworzenia 
na nowo mitologii Galicji. Nie 
jest powieścią historyczną 
i choć napisana z dużym 
szacunkiem dla ówczesnych 
realiów społecznych, 
obyczajowych i politycznych, 
to zawieszona zostaje między 
historią a mitem. Wyrasta 
z legend, w które obrosła 
postać chłopskiego przywódcy 
– tych prawdziwych i tych 
stworzonych przez Radka Raka.
Śledzimy losy młodego Kóby 
Szeli, wzrusza nas miłość, jaką 
obdarzyła go Żydówka Chana, 
czujemy razy pańskiego bata, 
wędrujemy przez krainę baśni, 
żeby zamieszkać we dworze 
i poczuć zapach krwi rabacji 
1846 roku.
Radek Rak napisał powieść 
o dobru i złu, które czają się 
w każdym z nas, o nierównych 
szansach, o Galicji i o Polsce.

Opracowała 
na podstawie 

materiałów 
z ofert

książkowych 
A.D. CKiCz 

Brzostek
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Alyson Noel
„Szukam Cię, Zoe”
(powieść młodzieżowa)

Czy więź między 
siostrami przetrwa, 
gdy jednej z nich 
zabraknie?
Minął rok od śmierci 
nastoletniej Zoe. Jej 
młodsza siostra Echo 
nadal nie pogodziła 
się z tragedią. Czuje się 
bardzo osamotniona. 
Zrozpaczeni rodzice 
żyją w odrętwieniu, 
a przyjaciele nie chcą 
wracać do wydarzeń 
z przeszłości. Wtedy 
pojawia się dawny 
chłopak Zoe, który 
wciąż ma jej pamiętnik. 
Czy Echo powinna 
go przeczytać? 
Dziewczyna jest 
w rozterce, ale czuje, 
że musi poznać prawdę 
o życiu siostry, aby móc 
odbudować własne…

Tomasz Szubert
„Jak(ó)b Szela (14) 15 LIPCA 1787 - 
- 21 KWIETNIA 1860"

Pomimo że Jakub Szela jest jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych chłopów polskich – stanowi 
synonim „krwawego roku” 1846. Ten chłop pań-
szczyźniany z zapomnianej wioski zachodnio-
galicyjskiej, który przez szmat życia w imieniu 
swoich ziomków walczył z Boguszami, właści-
cielami wsi Smarzowy, zyskał rangę ważnego 
„gracza” dopiero podczas rabacji galicyjskiej.
Sylwetka Szeli zasnuta jest jednak gęstą mgłą 
mitów i legend, do czego przyczyniły się najlep-
sze polskie pióra, ze Stanisławem Wyspiańskim 
na czele. W związku z tym, pomimo upływu 
blisko 170 lat, więcej jest w życiu chłopa białych 
plam niż faktów.
W tej źródlanej, stricte historycznej książce pod-
jęto próbę odmitologizowania postaci Jakuba 
Szeli. Starano się odpowiedzieć na wyłaniające 
pytania – zarówno te z pozoru proste: czy był 
analfabetą, czy służył w wojsku, w jaki sposób 
został nagrodzony (a może ukarany?) przez dwór 
wiedeński; jak i bardziej skomplikowane, np. 
czy utożsamiał się z polskością.
Rozprawa siłą rzeczy dotyka jednego z najważ-
niejszych wydarzeń w XIX-wiecznej historii 
narodu polskiego – nieudanego powstania 
demokratów polskich z 1846 r.

Mariusz Wach w Brzostku

Jeden z najbardziej znanych polskich bokserów Mariusz Wach - 
znany także jako „Wiking” - odwiedził Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej w Brzostku. Spotkał się podopiecznymi i pracownikami. 

Bokser opowiadał o swojej bogatej karierze oraz zaprezentował krót-
ki trening pięściarski. Atrakcją spotkania była także możliwość krót-
kiego sparowania z naszym mistrzem. 

Mariusz Wach na zawodowym ringu walczył m.in. z Volodymyrem 
Kliczko oraz Aleksandrem Powietkinem. Był też cenionym sparing-
partnerem największych światowych gwiazd boksu zawodowego. 

WS ● fot. Paweł Batycki i Nina Wodzisz
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W lutym bieżącego roku minęła 175. rocznica ra-
bacji galicyjskiej. Ograniczenia wynikające 
z zagrożenia epidemicznego nie pozwoliły na 

organizację spotkań i wydarzeń, które w normalnych wa-
runkach z pewnością towarzyszyłyby obchodom. Rabacja 
i związana z nią nierozerwalnie postać Jakuba (Jakóba) Szeli 
to temat wciąż żywy w społeczności gminy Brzostek, któ-
rej tereny stały się kolebką chłopskiego wystąpienia z 1846 
roku. Wśród nas żyją potomkowie świadków tamtych wyda-
rzeń, zaś świadkami niemymi są ruiny dworów, nagrobne 
pomniki. Od czasu do czasu ożywa dyskusja o tym, w jaki 
sposób ocenić rabację, jej przyczyny, samego Szelę.

Ubiegłoroczny sukces pochodzącego z Dębicy Radka 
Raka, którego powieść pt. „Baśń o wężowym sercu albo 
wtóre słowo o Jakóbie Szeli” otrzymała najbardziej presti-
żową w Polsce nagrodę w dziedzinie literatury, spowodował 
ogromny wzrost zainteresowania tą tematyką w skali kraju. 
Nie sposób wyobrazić sobie, że na terenie, gdzie żył i działał 

Szela, pozycja ta miałaby obejść się bez echa. 
Biblioteka Publiczna działająca przy Centrum Kultury 

i Czytelnictwa w Brzostku, dzięki uprzejmości obu literatów, 
ma zaszczyt zaprosić na spotkanie ze wspomnianym Rad-
kiem Rakiem, laureatem Nagrody Literackiej „Nike” 2020, 
oraz dr. Tomaszem Szubertem, autorem jednej z najbardziej 
szczegółowych, opartej na materiałach źródłowych, stricte 
historycznej biografii Jakuba (Jakóba) Szeli. Dyskusja po-
między pisarzami, możliwość zadawania pytań, okazja do 
nabycia publikacji opatrzonych autografem stanowić będą 
nie lada gratkę dla miłośników literatury, pasjonatów hi-
storii oraz każdego, kto 26 czerwca o godz. 16:00 pojawi się 
w sali widowiskowej brzosteckiego domu kultury. Dla osób, 
które będą musiały pozostać w domu, TV Brzostek przygotu-
je transmisję na żywo za pośrednictwem swojego kanału na 
platformie YouTube.

Serdecznie zapraszam 

Kierownik CKiCz w Brzostku
Daniel Wójcik

O Szeli z laureatem 
Nagrody Literackiej „Nike”

Wielkanoc to wspaniała okazja, by móc wyko-
nać wiele ozdób - symboli, które w ludowych 
zwyczajach nawiązują do tradycji wielkanoc-

nych. Baranek to obowiązkowy element koszyczka ze 
święconką, jak i każdego świątecznego stołu, na którym 
zajmuje honorowe miejsce. Nieważne czy cukrowy, z cia-
sta, czekolady, czy porcelanowy – ale zawsze symbolizu-
je to samo. W tym roku Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku zaprosiło dzieci, młodzież oraz podopiecz-
nych WTZ i ŚDS w Brzostku do wzięcia udziału w kon-
kursie plastycznym pt. „Baranek Wielkanocny”. Celem 
konkursu było kultywowanie tradycji wielkanocnych 
oraz kształtowanie wyobraźni plastycznej, zaprezento-
wanie różnych technik, a także uwrażliwienie na piękno 
i sztukę. O różnorodności technik wykonania można było 
przekonać się, oglądając prace zgłoszone do konkursu. 
Uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością w doborze 
materiałów, z których wykonali baranki.

Praca komisji konkursowej nie należała do najłatwiej-
szych, gdyż wszystkie prace urzekały pięknem, pomysło-
wością i odznaczały się różnorodną formą wykonania. 
Spośród 124 prac w 5 kategoriach wiekowych, każdy „ba-
ranek” został oceniony według kryteriów określonych 
w regulaminie.

Jury miało nie lada wyzwanie, aby wybrać najlepsze 
prace w każdej kategorii. Po długich obradach zostali wy-
łonieni zwycięzcy. ►

WIELKANOCNE 
BARANKI Justyna Zegarowska 

CKiCZ Brzostek

fot. Mikołaj Starzyński
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Osoby nagrodzone oraz wyróżnione w konkursie otrzy-
mały nagrody rzeczowe, zaś pozostali uczestnicy pamiątko-
we dyplomy za udział. Serdecznie dziękujemy za tak duże 
zainteresowanie konkursem oraz gratulujemy kreatywno-
ści i zdolności manualnych.

Galeria wszystkich prac, które brały udział w konkursie 
dostępna na: https://www.facebook.com/CKiCz.Brzostek 

kat. V - III miejsce

kat. V - II miejscekat. V - I miejsce

kat. IV - III miejscekat. IV - II miejsce

kat. IV - I miejscekat. III - III miejsce
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W superdrogim, pięciogwiazdkowym hotelu gdzieś 
w Ammanie, do recepcji podchodzi facet z prze-
tłuszczonymi włosami, przetartej kurtce, poplamionych 
spodniach, w kaloszach i w ogóle taki niepasujący. Mówi 
do recepcjonistki: 
- Hej, daj mi klucz do apartamentu Deluxe. 
Recepcjonistka spogląda na niego krytycznie i pyta: 
- Do apartamentu Deluxe? Tego za 10 tys. dolarów za noc? 
- Tak, dokładnie do tego apartamentu. 
- Wie pan co… - mówi recepcjonistka. - Mam wrażenie, że 
ten apartament nie jest dla pana odpowiedni. 
- Słuchaj no, laleczko… Wzywaliście hydraulika? Jak wy-
bija sedes w superdeluksie, to ja z tego powodu nie będę 
ubierał się inaczej niż do zwykłej roboty.

Dwóch małych chłopców ukradło sąsiadowi torbę po-
marańczy. Stwierdzili, że muszą pójść w jakieś ustronne 
miejsce i tam podzielić się łupem po równo. Poszli więc 

na pobliski cmentarz. Kiedy przechodzili przez bramę 
cmentarza, z torby wypadły dwie pomarańcze, ale chłop-
cy stwierdzili, że wciąż mają ich dość dużo. Kilka minut 
później pijany mężczyzna, przechodząc obok cmentarza, 
usłyszał: 
- Jeden dla mnie, jeden dla ciebie. Jeden dla mnie, dla 
ciebie… 
Od razu wytrzeźwiał i ile miał sił w nogach pobiegł do 
kościoła, który był nieopodal cmentarza. 
- Ojcze, proszę ze mną. Bądźmy świadkami tego, jak Bóg 
i Szatan dzielą ciała i dusze na cmentarzu! 
Przerażeni pobiegli do bramy cmentarza i zaczęli nasłu-
chiwać: 
- Jeden dla mnie, jeden dla ciebie, jeden dla mnie i jeden 
dla ciebie. 
Nagle głos przestał liczyć i odezwał się drugi: 
- A co z tymi przy bramie?

- Nie mów źle o innych, bo kiedyś przyjdzie Ci im spojrzeć w oczy.
- Nie odkładaj rzeczy na później, bo i tak nie da się od tego uciec.
- Nie leń się, bo marnujesz swój potencjał.
- Nie tłumacz się, bo nie zrobiłeś nic złego.
- Nie miej pretensji do nieświadomych, bo i tak nie zrozumieją.
- Nie udawaj, że coś Ci pasuje, gdy jest inaczej.
- Nie stawaj się konformistą, bo odrzucisz siebie, szukając akceptacji innych.
- Nie przywiązuj się do tego, co masz, bo nie zyskasz nic nowego.
- Nie ograniczaj się do jednego sposobu myślenia, bo staniesz się fanatykiem.
- Nie szukaj szczęścia w przyszłości, bo stracisz z oczu to, co już masz.
- Nie licz, że wszystko będzie dobrze, bo się nie przygotujesz na złe.
- Nie szukaj poklasku, bo zdobędziesz podziw tych, na których Ci nie zależy.
- Nie poniżaj innych, bo się będziesz siebie potem wstydził.
- Nie krytykuj bez dawania rozwiązań, bo przestaną Cię lubić.
- Nie obwiniaj świata, bo ofiary nic nie osiągają.
- Nie bądź tylko normą, bo nie jesteś średnią społeczeństwa i czasów, w których się urodziłeś.
- Nie kończ tam, gdzie zaplanowałeś, bo nie otworzysz następnych drzwi.
- Nie czekaj, aż poznasz właściwą osobę, bo związki się buduje, a nie trafia na nie.
- Nie graj na bycie przeciętnym, bo nie ma sensu grać w to, w co się nie chce wygrać.
- Nie kontynuuj relacji z toksycznymi ludźmi.

Wybrała
Maria Kawalec

Wybrała
Maria Kawalec

Śmiech to zdrowie! 
to nie banał. 

on naprawdę leczy.

teorię znamy, a jak 
to jest z praktyką?

:)
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ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI

maj 2021

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki geograficznej W jakim mieście jest ten most? (str. 49) i zagadki przyrodniczej 
Co to za gatunek? (str. 49) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 15 czerwca 2021 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20-go Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród 
książkowych.
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Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki W jakim mieście jest ten most?   
maj 2021

"

"

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

POZIOMO
1) Opaska na pasku, przez którą przewleka się koniec za-
piętego paska. 5) Techn.: maszyna do nakładania kap-
sli na butelki. 10) Masto w pd. Iranie. 11) Najwyższy 
szczyt Sumatry, czynny wulkan. 12) Osoba uczuciowa, 
kieruj. się w swych postępkach emocjami bardziej niż ro-
zumem. 14) Najwyższe góry Europy. 15) Epoka kolejna 
po miocenie. 16) Zapraszanie, zachęcanie, wzywanie 
do przybycia. 18) Pisemny przekaz pieniężny do ban-
ku. 20) Nieduży kawałek czegoś jadalnego. 22) Imitacja 
ptaków w łowiectwie. 28) Jedna z chińskich sekt bud-
dyjskich; przeniesiona do Japonii. 30) Pasą się na hali 
pod opieką bacy 31) Lewy dopływ Bugu. 32) Kleryk, 
student kat. seminarium duchownego. 34) Pytlowa bądź 
razowa 35) Głos wydawany przez kurę wodzącą kurczę-
ta. 37) Cięta na sieczkę. 39) Model Hondy 40) Zbieg 
okoliczności. 43) Nowelka Bolesława Prusa 44) Bohater 
filmowy z opaską na oczach. 46) Jęczmień, żyto, psze-
nica. 47) Karciane serce. 48) Specjalna karetka pogo-
towia. 49) Organizacja przestępcza działająca Neapo-
lu. 50) Świńska trawa, czyli … ptasi. 51) Nadziana kremem.

PIONOWO
1) Lichy koń. 2) Dawniej: ślepy bajarz wędrowny na 
Ukrainie i Białorusi. 3) Stanowisko i pojęcie matematycz-
ne. 4) Podczas I i II wojny światowej: państwa walczące 
przeciw Niemcom. 5) Miód pszczeli w stanie skrystali-
zowanym. 6) Rzeka na Pojezierzu Pomorskim. 7) Leń, 
nierób. 8) Znak pisarski lub matematyczny. 9) Nauka 
o substancjach. 13) Zn dla chemika. 17) Składa się z wę-
dziska, żyłki, spławika i haczyka. 19) Producent sprzętu 
AGD 21) Sprzedał pierworództwo bratu Jakubowi za 
miskę soczewicy. 22) Syn syna lub córki. 23) W latach 
1948-90 stolica RFN. 24) Najszybszy galop koni; ka-
rier. 25) Szósty okres ery paleozoicznej (okres po karbo-
nie). 26) Charles (ur. 1924), fr. piosenkarz, kompozytor 
i aktor, pochodzenia ormiań. 27) Między wiarą, a miło-
ścią. 29) Krótko o czymś nielogicznym. 30) Słynny uni-
wersytet w Anglii. 33) Gustav (1860-1911), austr. kom-
pozytor, styl neoromantyczny. 35) Niewielki, mały 
kraj. 36) Ojczyzna i królestwo Odyseusza. 38) Czas kilku 
dni lub lat. 41) Mieszkaniec Baku. 42) Wdzięk, urok, po-
wab. 45) Moneta wartości 1/4 talara.
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Po 25 latach użytkowania mebli kuchennych zakupionych 
w zwykłym sklepie meblowym postanowiliśmy je zamienić na bar-
dziej współczesne i zaczęliśmy brać pod uwagę zlecenie wykona-
nia mebli na wymiar. Ale od czego tu zacząć?

W Internecie znalazłam producenta mebli zza Jasła i pojecha-
liśmy tam zapoznać się z ofertą. Obejrzeliśmy kilka zestawów wy-
stawowych, ale niestety – jak większość potencjonalnych zlece-
niodawców – w pierwszej kolejności zwracaliśmy uwagę na stronę 
wizualną kuchni, zastanawiając się nad stylem nowoczesnym albo 
klasycznym, nad kolorem szafek i doborem do nich blatu, nad tym, 
czy lepsza kuchnia w macie czy w połysku. Ale to co jest o wiele 
bardziej istotne przy wyborze mebli i frontów kuchennych to to, 
z czego są wykonane, czyli jaki rodzaj materiału i sposób wykoń-
czenia został zastosowany. Niestety, nie byliśmy jeszcze wtedy tego 
świadomi. Niewielką pomocą służył nam właściciel, nie tłumacząc 
jednak różnic w rodzajach materiałów – pewnie przypuszczał, że 
wiemy, czego chcemy, a my przyjechaliśmy „kompletnie zieloni”. 
Kolor jednej szafki przypadł nam do gustu, obejrzeliśmy zamki, 
uchwyty, kolory blatów i poprosiliśmy wykonawcę o dokonanie po-
miaru na miejscu. Wykonawca zgodził się na przyjazd za niewielką 
opłatą. 

Nadal nie mogliśmy się zdecydować, czy chcemy meble z zabu-
dowanym rogiem kuchni, czy bez tej zabudowy. Wykonawca szyb-
ko pomierzył ściany i podał nam przybliżoną cenę usługi. Nie za-
mierzaliśmy kupować nowego zlewozmywaka, kuchenki gazowej 
ani zmywarki wolnostojącej, a jedynie okap kuchenny. Niestety, 
wykonawca nie był elastyczny – polecał sztywne wymiary szafek, 
nie mógł wypuścić blatów ponad rury od centralnego ogrzewania, 
nie pomógł nam wybrać sposobu zabudowy meblami. 

Zaczęliśmy się zastanawiać i w ramach namysłu pojechaliśmy 
do producenta mebli w sąsiedniej gminie. Najpierw obejrzeliśmy 
gotowe zestawy mebli kuchennych – było ich kilka rodzajów, bar-
dzo nam się podobały i były niezbyt drogie. Nadal nie zaprzątali-
śmy sobie głowy rodzajem materiałów na szafki. Ale właściciel za-
prosił nas do biura projektowego i we wstępnej rozmowie okazało 
się, że może odpłatnie sporządzić wizualizację komputerową na-
szej przyszłej kuchni po dokonaniu pomiarów. Pokazał nam różne 
wzorniki materiałów na fronty i blaty i zaczęło do nas docierać, że 
rodzajów jest mnóstwo i znacznie różnią się cenowo. Wybraliśmy 
kolory i zapytaliśmy, co to jest i za ile. Wykonawca zrobił z nami 
wywiad, aby określić, jakie mamy wymagania odnośnie tych me-
bli i pobieżnie przedstawił nam ofertę. 

Umówiliśmy się na pomiar w domu. Wykonawca był elastyczny, 
szafki mogły mieć różne wymiary, nie było problemu z wypuszcze-
niem blatów ponad rury ani z piaskowaniem wzoru na szkle. Po 
kilku dniach przyjechał z pracownikiem, dokonali dokładnych po-
miarów, uwzględniając wszystkie nasze sugestie odnośnie rodzaju 
i rozmieszczenia szafek. Następnie otrzymaliśmy wstępną umo-
wę z ceną do akceptacji (dość wysoką), zatwierdziliśmy warunki 
i podpisaliśmy umowę na wykonanie mebli na wymiar.

Ale czy poznaliśmy różne rodzaje materiałów na szafki? Dopie-
ro za jakiś czas zaczęłam douczać się w Internecie i aby pomóc in-
nym w wyborze materiału na meble kuchenne przedstawię krótko 
efekt moich poszukiwań.

Dla samych szafek najtańszym, ale również zupełnie wystar-
czającym materiałem jest najzwyklejsza płyta meblowa. Jest to 

laminowana bardzo cienką warstwą tworzywa sztucznego pły-
ta wiórowa. Trochę droższym rozwiązaniem są meble wykonane 
z płyty MDF.

MDF (czyli Medium Density Fiberboard) to rodzaj płyty pilśnio-
wej, która może być wykończona na różne sposoby, czyli może być: 
lakierowana (mat, połysk, półmat), foliowana, akrylowa, forniro-
wana, laminowana.

Fronty kuchenne lakierowane
Powstają poprzez nakładanie na powierzchnię warstwy spe-

cjalnego lakieru. Im warstwa jest grubsza, tym fronty są bardziej 
odporne na uszkodzenia mechaniczne i wpływ warunków typo-
wych dla każdej kuchni.

Plusy: 
+ bardzo szeroki zakres kolorystyczny, można dopasować róż-

ne elementy wykończenia (np. ściany również możemy wybrać 
w odpowiednim pasującym kolorze, tak samo listwy podłogowe 
lub drzwi), krawędzie frontów również pokryte są lakierem, co mi-
nimalizuje ryzyko uszkodzeń pod wpływem wilgoci i wygląda to 
estetycznie, pozostałe elementy (np. cokoły, listwy wykończenio-
we, maskownice) również mogą być polakierowane, dzięki czemu 
uzyskamy jednolity efekt mebli kuchennych. Fronty lakierowane 
można ponownie lakierować w razie zarysowania lub zblaknięcia 
koloru.

Minusy: 
— lakier ulega utlenieniu i kolor po upływie lat może się zmie-

nić (szczególnie biały może zżółknąć), a w zależności od jakości 
zastosowanego lakieru, mogą się łatwo rysować.

Fronty kuchenne foliowane
Płytę MDF (lub wiórową) można pokryć różnymi rodzajami fo-

lii, które mogą być cieńsze (tańsze) lub grubsze (droższe). 
Plusy: 
+ są o połowę tańsze od frontów lakierowanych
Minusy: 
– nie są odporne na wilgoć i wysoką temperaturę, wskutek na-

grzewania mogą się złuszczyć lub odbarwić, folia może się łatwo 
odklejać (ponieważ jej cienka warstwa nie przylega idealnie do 
bazy frontu).

Fronty kuchenne akrylowe
Do płyty meblowej przykleja się okładzinę z akrylu. Fronty 

akrylowe produkowane są na bazie płyty MDF pokrytej 0,8mm de-
koracyjną matą akrylową. Następnie stosując klej poliuretanowy 
chroniący przez wilgocią, zamyka się obrzeżem wszystkie krawę-
dzie frontu, dzięki czemu można je bezpiecznie stosować w kuchni 
czy łazience. Te wysokiej jakości fronty posiadają dużą odporność 
na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania i promieniowanie UV.

Plusy: 
+ odporne na uszkodzenia i zarysowania (bardziej niż lakier), 

można uzyskać głęboki połysk (bardziej niż w przypadku lakieru), 
nie utlenia się, więc kolory nie zmienią się (biały pozostanie biały), 
dobrze przylega do płyty i się nie odkleja (jak to ma miejsce w przy-
padku folii)

Minusy:
— mniejszy wybór kolorów niż na przykład fronty lakierowane, 

krawędzie frontów nie są pokryte akrylem tylko folią PCV, która 
jest gorszej jakości i może się odklejać, pozostawiając mało este-
tyczny efekt.

Groch z kapustą
Meble kuchenne na wymiar Janina Słupek
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Fronty kuchenne fornirowane
To płyta MDF lub płyta wiórowa pokryta fornirem, czyli cien-

ką warstwą naturalnego drewna. Stosowanym rodzajem forniru 
jest fornir naturalny, egzotyczny lub modyfikowany. Fronty for-
nirowane występują w wykończeniu mat oraz wysoki połysk 

Plusy: 
+ ładnie oddają strukturę drewna, mogą być wykończone 

w macie, połysku lub oleju, znacznie niższa cena niż frontów 
drewnianych

Minusy: 
— dość ograniczony wybór, jeśli chodzi o kolor i strukturę.
Fronty kuchenne laminowane
Jest to płyta MDF lub trójwarstwowa płyta wiórowa pokryta 

specjalnym „dekorem” czyli laminatem. Bogata oferta folii PCV, 
które spełniają najwyższe wymagania pod względem wzornic-
twa i jakości, a także posiadaną doskonałą odporność mecha-
niczną, odporność na światło i odporność na plamienie sprawia, 
że fronty laminowane cieszą się dużym uznaniem. 

Plusy: 
+ dość trwałe, tanie, odporne na uszkodzenia i zarysowania, 

łatwe w czyszczeniu, kolor nie ulega zmianie, dużym plusem jest 
też fakt, że krawędzie frontów również pokryte są laminatem, 
co minimalizuje ryzyko uszkodzeń pod wpływem wilgoci, wie-
lu producentów dostępnych na polskim rynku, dostępna szero-
ka gama wybarwień i struktur (różnorodność kolorów, a wzory 
mogą być drewnopodobne, kamieniopodobne, betonopodobne)

Minusy: 
— niektóre wzory i kolory wyglądają tandetnie, raz uszkodzo-

ne nie nadają się do naprawy, co gorsza w przypadku uszkodze-
nia bardzo pęcznieją pod wpływem wilgoci.

Fronty kuchenne drewniane:
To najdroższa opcja ze wszystkich tutaj wymienionych, ale 

zdecydowanie najbardziej szlachetna i elegancka. Fronty są 
wykonane z drewna (bukowe, olchowe, sosnowe, drewno egzo-
tyczne) i mogą być olejowane, lakierowane, bejcowane. Posiada-
nie zabudowy wykonanej z drewna jest ponadczasowe. Często 
nawet nieduże, drewniane elementy we wnętrzu sprawiają, że 
mamy poczucie większej przytulności oraz ciepła. Zabudowa 
drewniana jest bardzo trwała i solidna. 

Plusy: 
+ urok naturalnego drewna nie da się zastąpić niczym in-

nym, trwałe, ponadczasowe, ładne wykończenie detali, uszko-
dzone można poddać renowacji.

Minusy: 
— cena
Końcowa cena mebli zależy w znacznym stopniu od użytych 

akcesoriów: rodzajów uchwytów, zawiasów z domykiem, szuflad 
z cichym domykiem, nóg o regulowanej wysokości, regulowanych 
zawieszek szafek górnych, podnośników z amortyzatorem, dodatko-
wego oświetlenia itp.

Mam nadzieję, że decydującym się na zamówienie kuchni na 
wymiar dostarczyłam niezbędnych informacji, a specjaliści z dzie-
dziny meblarstwa nie wezmą mi za złe ewentualnych niedocią-
gnięć informacyjnych. ▪

Zagadki 
fotograficzne 
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BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA DO SPRZEDAŻY I NAJMU:
Lp Nazwa środka trwałego Rok 

produkcji
Cena wywoławcza 
netto (zł)+23 %VAT

Wadium 
(zł) 

Termin wpłaty 
wadium

Termin przetargu 
negocjacji

1 Samochód pożarniczy
FS Lublin Żuk A15C 1979 do negocjacji

4 400,00 300,00 do 21.06.2021 r. 23.06.2021r. 
godz.11

2 Autobus marki AUTOSAN S.A. 
model H9-21 2002 6 000,00 600,00 do 21.06.2021 r. 23.06.2021r. 

godz.10

2 Unit stomatologiczny
Model US-02 2004 do negocjacji

5000,00 500,00 do 21.06.2021 r. 23.06.2021r. 
godz.12

3 Autoklaw Stericlawe 
Model 24B 2004 do negocjacji

2600,00 260,00 do 21.06.2021 r. 23.06.2021r. 
godz.12

4 Lampa polimeryzacyjna 
Model:Mini Led 2004 do negocjacji

650,00 65,00 do 21.06.2021 r. 23.06.2021r. 
godz.12

5 Podest radarowy ze skrzynką 
(nieużywany) 2010 do negocjacji

14000,00 1400,00 do 21.06.2021 r. 23.06.2021r. 
godz.13

W Opacionce w Domu Ludowym przeznaczony do najmu jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 48,28 m2. Cena wywoławcza czynszu 
najmu wynosi 10,00 zł netto za 1 m2 powierzchni miesięcznie. 

W Januszkowicach w Domu Ludowym dwa lokale użytkowe pod wynajem nr 1 o pow. użytkowej 51 m2 i nr 2 o powierzchni użytkowej 41,58 m2. 
Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 10,00 zł netto za 1 m2 powierzchni miesięcznie.

W Woli Brzosteckiej w Domu Ludowym przeznaczony jest do najmu lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 44,06 m2. Cena wywoławcza 
czynszu najmu wynosi 10,00 zł netto za 1 m2 powierzchni miesięcznie.

W Bukowej do sprzedaży przeznaczono działkę nr 127 o powierzchni 0,17 ha zabudowaną budynkiem jednokondygnacyjnym i garażowym. 
W Gorzejowej do sprzedaży przeznaczono działkę nr 160/2 o pow. 0,2759 ha zabudowaną budynkiem byłej szkoły.

Bliższe informacje w biurze nr 7 w Urzędzie Miejskim w Brzostku lub pod numerem 14 6803 005 
lub na stronie internetowej www.brzostek.pl 
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce przetargi. 
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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

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowanie na ręce właścicieli i pracowników 
restauracji Kardamon za sprawną organizację cateringu. Wszystko naj-
lepszej jakości i w ilościach przekraczających możliwości konsumentów. 
Jesteśmy wdzięczni, że wyręczacie nas w ważnych chwilach, zarówno 
prywatnych, jak i zawodowych. Za każdym razem możemy liczyć na 
Wasz profesjonalizm i pyszne jedzenie.

fot. Paweł Batycki



fot. Paweł Batycki
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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. Ze względu na 
druk w kolorze materiały graficzne na pełną stronę A4 powinny posiadać  
min. 3 mm margines i obowiązkowo 3 mm na spad ze wszystkich boków.

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE” 
zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ
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• 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 15 czerwca 
2021 r. na adres wiadomosci@brzostek.pl

!

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Pies domowy
Fotograficzna zagadka geograficzna: Kraków
Hasło krzyżówki: Takie jakieś choróbsko, raz boli głowa, 
raz dupsko.

Nagrodę książkową wylosowali: Jadwiga Białas z Nawsia 
Brzosteckiego (krzyżówka), Julia Pietrzycka z Brzostku (za-
gadka geograficzna), nie wpłynęła poprawna odpowiedź na 
zagadkę przyrodniczą.
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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.

Wszystkie zdjęcia 
zamieszczone w galerii 
"Fotokącik" są autorstwa 
Szymona Rogaczewskiego 
z Woli Brzosteckiej

Fotokącik


