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Jase ka w Zespole Szkó  w Jarocinie

Najszczersze yczenia noworoczne, 
du o rado ci i optymizmu w ka dej 
rodzinie, dobrego zdrowia, spe nienia 
planów osobistych jak równie  tych dla 
wspólnego dobra naszej gminnej spo-
eczno ci, wszystkim mieszka com gmi-
ny Jarocin na 2007 rok sk adaj :
Aniela Olszówka  Zbigniew Walczak 
Przewodnicz ca             Wójt Gminy 
   Rady Gminy                   Jarocin 

Od redakcji:
Niew tpliwie, najwa niejszym 

w naszej gminie w ostatnim czasie wy-
darzeniem by y wybory samorz dowe. 
Z tej okazji przedstawiamy wyniki wy-
borów na radnych i wójta gminy oraz na 
radnych do powiatu i sejmiku woje-
wódzkiego. Odnotowujemy te  kolejny 
jubileusz 50 – lecia po ycia ma e -
skiego, który od wielu lat jest obcho-
dzony u nas szczególnie uroczy cie. 
W ka dym numerze naszego pisma 
staramy si  poszerzy  wiedz  dotycz c
przesz o ci naszej gminy. Mamy tym 
razem dla Pa stwa rzecz wyj tkow ,
albowiem przedstawiamy fragmenty 
2 map z ko ca XVIII wieku, dzi ki któ-
rym mo emy si  dowiedzie , w jakim 
czasie powsta y niektóre wioski. Za-
mieszczamy tak e zapowiadan  w po-
przednim numerze, pierwsz  relacj  ks. 
Franciszka Kowala z Ghany. Przez wie-
le setek lat Polska by a azylem dla y-
dów. Jak si  uk ada y stosunki pomi -
dzy Polakami a ydami na polskiej wsi 
w XIX i na pocz tku XX wieku, mo e-
cie si  Pa stwo dowiedzie  z opraco-
wania pt. „Staszic a karczmy”. 

Z ote Gody 2006 
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Sk ad Rady Gminy Jarocin w kadencji 2006-2010 

OLSZÓWKA Aniela 
Przewodnicz ca Rady 

Gminy

SMUTEK Grzegorz
Wiceprzewodnicz cy Rady 

Gminy

B k Kazimierz Cie la Jacek

Domaradzki Pawe Golec Bronis awa Gorczyca Zbigniew Kie b Zofia

Krajewski S awomir Kurzyna Zdzis aw Ma ys Andrzej Nosek Jadwiga

Oleksak Antoni Paw owski Mieczys aw Podpora Halina
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WYBORY SAMORZ DOWE 2006 
Poszczególni kandydaci na radnych do Rady Gminy w Jarocinie otrzymali nast puj ce ilo ci g osów: 

Lp. Nazwisko i imi                  Ilo  g osów 
Jarocin

1 Cicho  Zbigniew 54 
2 Krawiec Artur 69 
3 Smutek Stefan 47 
4 B k Kazimierz 189 
5 Gorczyca Zbigniew 178 
6 Ma ek Tadeusz 122 
7 Kozdra-Ba amut Jolanta 23 
8 Gumiela Wies awa 82 
9 Walczak Teresa 32 
10 Oleksak Antoni 126 

Domostawa 
1 Kie b Zofia 109 
2 Mazurek Jacek 47 
3 Cie la Jacek 118 
4 Chmura Adam 33 
5 G uszak Józef 22 
6 Wala Kazimierz 14 

Katy, Szwedy 
1 Iskra Bogus aw 71 
2 Nosek Jadwiga 111 
3 Wierzbicki Eugeniusz 14 

Golce
1 Ma ys Andrzej 68 
2 Pieróg Bogus aw 46 
3 Nawrocki Bronis aw 34 

Majdan Golcza ski
1 Domaradzki Pawe  87 

2 Reichert Aleksandra 31 
3 T cza Janina 40 
4 Sarzyniak Franciszek 75 
5 Smutek Grzegorz 99 
6 Malec Danuta 31 
7 cierka Krystyna 50 

Mostki
1 Paw owski Mieczys aw 71 
2 Lepa Miros aw 68 
3 S dej Miros aw 66 
4 Krajewski S awomir 97 
5 Sroka Jan 47 
6 Chudy S awomir 48 
7 Serafin Teresa 42 

Szyperki 
1 Kurzyna Zdzis aw 78 
2 Podpora Halina 115 
3 Dziechciarz Teresa 47 
4 Lach Tadeusz 68 
5 Martyna Zbigniew 42 
6 Wolanin Bogus aw 23 

Zdziary 
1 Kaczor Ma gorzata 25 
2 Torba Irena 46 
3 Olszówka Aniela 118 
4 Miszczyszyn Jerzy 91 
5 Bielak Anna 47 

6 Golec Bronis awa 112 
\

Nazwiska osób, które zosta y radnymi wyró nione zosta y w powy szej tabeli pogrubion  czcionk .

Wybory na Wójta: 
Liczba oddanych g osów na poszczególnych kandydatów  
na wójta w obwodach g osowania:

Nazwa 
obwodu 

Walczak 
Zbigniew 

Siek
Stanis aw

Wnuk
Teresa 

Jarocin 234 249 21 
Domostawa 211 179 30 
Golce 51 45 43 
Majdan Golcz. 109 138 7 
Mostki 127 140 10 
Szyperki 129 64 9 
Zdziary 149 106 4 
      Razem: 1010 921 124 

Do drugiej tury weszli: Walczak Zbigniew i Siek Stanis aw.

Wyniki wyborów do sejmiku 
województwa podkarpackiego   

w gminie Jarocin; 
Partie i ugrupowania:  
PIS – 617 g osów; SLD – 344; 
Samoobrona RP – 217; PSL – 198; 
LPR – 141;  PO – 104.
Indywidualnie:  
Julian Ozimek – 314; Lidia B dek –
264; Zygmunt Cholewi ski – 152; Ewa 
S k – 103;  A. Lis – 82; Bogus aw
Tofilski  – 69. 
Z powy szej listy do sejmiku wesz y
3 osoby: Lidia B dek, Zygmunt 
Cholewi ski oraz Bogus aw Tofilski. 
Pan Z. Cholewi ski zosta  Marsza kiem 
Podkarpackim natomiast p. Lidia 
B dek wiceprzewodnicz c  sejmiku.
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Podzi kowanie
Sk adamy podzi kowanie Wszystkim wyborcom, 
którzy obdarzyli nas zaufaniem i oddali na nas 
swój g os w wyborach samorz dowych do Rady 
Powiatu Ni a skiego.
                 Tomasz Podpora, Janusz Pasek 

Wyniki drugiej tury wyborów na Wójta Gminy Jarocin przeprowadzonych 26 listopada 2006 r. 

Miejscowo Liczba
uprawnionych 

Liczba
g osuj cych

Frekwencja
%

Siek
Stanis aw

% g .
wa n.

Walczak 
Zbigniew 

% g .
wa n.

G osy
niewa ne

Domostawa 987 385 39,00 129 34,03 250 65,96 6 
Golce 300 166 55,33 72 47,68 79 52,31 15 
Jarocin 1016 535 52,66 253 48,19 272 51,80 10 
Majd. Golcz. 507 291 57,40 163 56,59 125 43,40 3 
Mostki 491 238 48,47 162 68,64 74 31,35 2 
Szyperki 422 207 49,05 63 30,58 143 69.41 1 
Zdziary 550 253 46,00 81 32,40 169 67,60 3 
Razem 4273 2075 48,56 923 45,36 1112 54,64 40 

Wójtem Gminy Jarocin na kadencj  2006 – 2010 zosta  wybrany Zbigniew Walczak.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W okr gu obejmuj cym gminy Ulanów i Jarocin kandydaci z naszej gminy otrzymali od 
wyborców nast puj ce ilo ci g osów:

OKR G NR 2 Jarocin Ulanów 

Lp.-Kandydat 

Jarocin

D
om

ostaw
a K

aty 

G
olce 

M
ajdan G

olcz. 

M
ostki 

Szyperki 

Z
dziary

U
lanów
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OBWÓD 1 2 3 4 5 6 7

R
azem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

R
azem R

A
ZEM

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 599
lusarczyk Halina, Jarocin 22 7 9 10 3 0 0 51 2 3 1 2 1 3 0 2 1 0 1 16 67

 Ostrowski Antoni, Golce 2 2 13 0 2 1 2 22 0 1 0 2 8 5 1 0 0 0 0 17 39
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo 1674
1. Pasek Janusz Piotr, Jarocin 114 18 16 17 58 16 21 260 1 2 0 2 5 4 0 0 1 1 5 21 281
4. Podpora Tomasz, Katy 38 91 5 36 49 9 25 253 8 7 1 8 12 2 0 0 1 2 0 41 294
7. Habuda Andrzej, Majdan Gol. 13 14 10 52 17 6 12 124 0 0 2 2 23 4 0 0 1 1 0 33 157
Komitet Wyborczy Wyborców NI A SKI BLOK WYBORCZY 842
1. Lach Zbigniew, Szyperki 27 29 29 20 7 119 22 253 13 13 9 9 22 26 0 7 6 9 10 124 377
2. Pale  Zygmunt, Jarocin 27 8 0 0 2 3 4 44 3 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 9 53
5. Ma ys Dariusz,  Majdan Gol. 0 0 0 16 3 1 6 26 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 6 32
6. Kuty a El bieta, Zdziary 1 0 0 0 1 0 55 57 0 2 0 0 0 0 0 2 3 0 2 9 66
Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Spo eczno-Gospodarcze 1007
1. Siek Henryk, Jarocin* 90 40 22 39 30 20 38 279 1 4 2 5 1 3 0 0 8 8 5 37 316
3. Bieszczad Les aw, Domostawa 7 76 3 0 3 1 2 92 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 95
8. Walczak Józef, 39 lat, Mostki 12 1 0 13 63 1 20 110 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 113
Komitet Wyborczy Wyborców Samorz dowe Porozumienie Prawicy 798
2. Kata Andrzej, Katy 10 65 1 9 5 0 5 95 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5 100
3. K yza Janina, Jarocin 32 12 0 0 2 2 3 51 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 54
8. ak Dariusz, Jarocin 55 1 3 9 0 1 2 71 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 4 75
Jak widzimy, najwi cej g osów zdobyli: Zbigniew Lach 

(377),  Henryk Siek (316),  Tomasz Podpora (294)  
i Janusz Pasek (281).  Radnym powiatowym z Gminy 
Jarocin zosta  tylko Henryk Siek.  Trzej pozostali to 
mieszka cy gminy Ulanów: Antoni Kapu ci ski (658), 
Tadeusz Wala (189) i Franciszek Koza (150). Dwaj ostatni 
otrzymali wprawdzie mniej g osów ni  trzech kandydatów 
od nas, ale o takim a nie innym rozdziale mandatów 
zadecydowa o blokowanie list przed wyborami.  
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Pierwsza sesja nowej Rady Gminy 

W dniu 27 listopada 2006 r. odby a si  pierwsza sesja 
V kadencji Rady Gminy w Jarocinie zwo ana zgodnie z 
ustawowym wymogiem w ci gu 7 dni od og oszenia w 
Dzienniku Ustaw zbiorczych oficjalnych wyników 
wyborów do rad przez przewodnicz cego Rady Gminy 
poprzedniej kadencji – Pana Bogus awa Iskr .
Sesj  otworzy a i prowadzi a do czasu wyboru nowego 
przewodnicz cego rady, seniorka Pani Bronis awa 
Golec.
Przewodnicz ca Gminnej Komisji Wyborczej Pani 
Dorota Urban wr czy a nowo wybranym radnym 
za wiadczenia o wyborze na radnego i z o y a
sprawozdanie z przebiegu wyborów na radnych  
i bezpo rednim wyborze wójta. 
W tajnym g osowaniu radni wybrali przewodnicz cego 
Rady Gminy. Zosta y zg oszone dwie kandydatury: 
radna Aniela Olszówka i radny Kazimierz B k. Aniela 
Olszówka otrzyma a 9 g osów, Kazimierz B k
5 g osów i 1 g os by  niewa ny. Przewodnicz c  Rady 
Gminy zosta a radna Aniela Olszówka. 
Nast pnie dokonano wyboru wiceprzewodnicz cego 
Rady Gminy. Zg oszono tylko jedn  kandydatur  – 
radnego Grzegorza Smutka, który z wynikiem  
13 g osów  „za”,  zosta  wiceprzewodnicz cym Rady 
Gminy. Rada podczas sesji dokona a tak e wyboru 
komisji sta ych i ich przewodnicz cych. 
Przewodnicz c  Komisji Rewizyjnej zosta a radna 
Bronis awa Golec a cz onkami: Pawe  Domaradzki  
i Mieczys aw Paw owski.

I SESJA NOWEJ RADY 
Sk ad osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego  
i Ochrony rodowiska: Oleksak Antoni – 
przewodnicz cy komisji i cz onkowie: B k Kazimierz, 
Gorczyca Zbigniew, Krajewski S awomir, Kurzyna 
Zdzis aw, Ma ys Andrzej, Nosek Jadwiga. 
Komisja O wiaty, Kultury i Sportu zosta a wybrana  
w nast puj cym sk adzie: Kie b Zofia – 
przewodnicz ca Komisji oraz Cie la Jacek, 
Domaradzki Pawe , Podpora Halina, Smutek Grzegorz 
– cz onkowie komisji. 

lubowanie Wójta 

W dniu 5 grudnia odby a si  druga w V kadencji Sesja Rady 
Gminy w Jarocinie zwo ana w celu z o enia lubowania
przez nowo wybranego w wyborach w dniu 26 listopada 
2006 r. wójta gminy. Sesja ta musia a si  odby  7 dni od 
og oszenia w Dzienniku Ustaw oficjalnych wyników 
wyborów na prezydentów, burmistrzów i wójtów.  
Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak z o y lubowanie
nast puj cej tre ci: „Obejmuj c urz d wójta gminy, 
uroczy cie lubuj , e dochowam wierno ci prawu,  
a powierzony mi urz d sprawowa  b d  tylko dla dobra 
publicznego i pomy lno ci mieszka ców gminy." Oraz 
doda  „Tak mi dopomó  Bóg.” Z chwil  z o enia wobec 
Rady Gminy tego lubowania nast pi o obj cie
obowi zków przez wójta na trzeci  z kolei, czteroletni
kadencj , w tym drug  z bezpo redniego wyboru. 
Przewodnicz ca Rady Gminy Aniela Olszówka 
pogratulowa a wójtowi wyboru i zadeklarowa a zgodn
wspó prac  Rady Gminy z organem wykonawczym. 
Na sesj  przybyli równie  przedstawiciele nowo wybranych 
w adz powiatu ni a skiego w osobach: Eugeniusza 
Trzuskota – przewodnicz cego Rady Powiatu i Krzysztofa 
Krawca – Wicestarosty Ni a skiego. Pogratulowali 
wójtowi wyboru, Wicestarosta odczyta  list gratulacyjny od 
Starosty W adys awa Praconia z deklaracj  dobrej 
wspó pracy z samorz dem gminy Jarocin a przewodnicz cy 
Rady Powiatu wr czy  bukiet kwiatów.  

Wójt Zbigniew Walczak dzi kuj c za gratulacje 
zadeklarowa  ch  wspó pracy z samorz dem powiatu 
 z nadziej , e  zaowocuje  wi kszymi rodkami na drogi 
powiatowe biegn ce przez gmin  Jarocin.  
Wójt równie  wyrazi  nadziej , na dobr  wspó prac  z Rad
Gminy. Takim dobrym prognostykiem na przywrócenie 
poprawnych relacji pomi dzy Rad  Gminy a Wójtem mo e
by  fakt ju  z I sesji, gdy Przewodnicz ca Rady Gminy  
p. Aniela Olszówka poprosi a wójta o zaj cie miejsca przy 
stole prezydialnym (od którego zosta  wyproszony  przez  
b. przewodnicz cego RG Andrzeja F.) oraz deklaracja wójta 
o uczestniczeniu odt d w posiedzeniach Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Ochrony rodowiska z o ona przy okazji 
gratulacji dla p. Antoniego Oleksaka w zwi zku z wyborem 

Od prawej: E. Trzuskot- Przewodnicz cy Rady 
                Powiatu, K. Krawiec Wicestarosta  
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jego osoby na funkcj  przewodnicz cego Komisji. 
Wójt stwierdzi , e „podobnie jak powróci  do sto u
prezydialnego, powróci tak e na obrady KRGiO ”.
Na II sesji rada podj a równie  uchwa y o podatkach  
i op atach lokalnych, o podatku od rodków 
transportowych oraz dokona a zmian w bud ecie 
gminy na 2006 r. Podatki i op aty lokalne pozosta y
w takiej samej wysoko ci jak w roku 2006, rednia
cena skupu yta za ostatnie trzy kwarta y przyjmowana 
za podstaw  obliczania podatku rolnego na 2007 r.  
zosta a obni ona z kwoty 35.52 z  za kwintal do kwoty 
28 z  za kwintal, natomiast podatek od rodków 
transportowych dla samochodów ci arowych 
posiadaj cych dwie osie o dopuszczalnej masie 
ca kowitej od 12 ton do powy ej 15 ton na wniosek 
wójta zosta  obni ony o 20 % w stosunku do stawek 
obowi zuj cych w 2006 r. 
 Podczas tej sesji Wójt przekaza  radnym projekt 
bud etu na 2007 r. 

Sesja „op atkowa” 
Trzecia sesja Rady Gminy w Jarocinie V kadencji 
odby a si  28 grudnia 2006 r. Chocia  by a to 
ostatnia sesja w roku i odbywa a si  w okresie 
mi dzy wi tecznym to jednak rozstrzygaj ca
w kilku wa nych sprawach. W sesji uczestniczyli 
proboszcz jaroci skiej parafii ks. Tadeusz Ku niar
oraz Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej  
ks. Bogus aw Pitucha.

Za Ich spraw  odby o si  uroczyste spotkanie 
op atkowe. Zarówno Ksi dz proboszcz jak i ks. 
dyrektor wypowiedzieli krótkie okoliczno ciowe 
mowy i z o yli noworoczne yczenia. Nast pnie

wszyscy uczestnicy sesji prze amali si
op atkiem.Radni i so tysi w prezencie otrzymali od 
gminy albumy wydane przez powiat ni a ski pt. 
„Kultura i przyroda Doliny Sanu i Tanwi”
natomiast radni kalendarze na 2007 r. 
Radni podsumowali dzia alno  Rady i komisji za 
2006 r. oraz uchwalili plan pracy Rady i plany pracy 
poszczególnych komisji na rok 2007 r. Dokonali kilku 
niezb dnych dla sprawozdawczo ci zmian w bud ecie
gminy, zatwierdzili taryfy za dostarczanie wody  
i odprowadzanie cieków oraz przyj li do realizacji 
wnioski poszczególnych komisji rady w tym wniosek  
o przekszta ceniu szko y podstawowej w Majdanie 
Golcza skim na szko  prowadzon  przez osob
fizyczn  lub stowarzyszenie.
Nowe stawki s  nast puj ce: za dostarczon wod 1,82
z  za 1 m 3 brutto, 1,70 netto (dotychczas 1,50 z
netto), czyli podwy ka o 0,20 z ; natomiast op ata za 
cieki podro a a o 0,10 z  za 1 m 3  i wynosi 2,10 z

netto czyli 2,25 z  za 1 m 3 brutto.
                                                                             JR 

Nowa Rada Gminy w statystyce 
Samorz d terytorialny w obecnej postaci 

funkcjonuje od 1990 roku. Wybory, które odby y si
w listopadzie, by y wyborami do wy onienia radnych na 
pi t  ju  kadencj . Najd u szym sta em mo e si
poszczyci  Antoni Micha  Oleksak z Jarocina – zosta
wybrany na pi t  kadencj , a wi c jest jedynym radnym 
pe ni cym t  funkcj  nieprzerwanie od 1990 r. Wybranymi 
na trzeci  kadencj  s : Halina Podpora (od 30.11.2000r.), 
Grzegorz Smutek, S awomir Krajewski (z przerw  w latach 
2002 – 2006) oraz Zbigniew Gorczyca (przerwa od 
pa dziernika 2003 r. spowodowana wygaszeniem mandatu 
ze wzgl du na prowadzenie dzia alno ci na mieniu 
komunalnym). 
Radni wybrani na drug  kadencj  to: Jadwiga Nosek 
/niepe na pierwsza, od wrze nia 2003/, Aniela Olszówka, 
Zdzis aw Kurzyna (z przerw  w latach 2002 – 2006), Radni 
wybrani po raz pierwszy: Domaradzki Pawe , Bronis awa 
Golec, Andrzej Ma ys, Mieczys aw Paw owski, Kazimierz 
B k, Zofia Kie b.
Radni poprzedniej kadencji, którzy nie startowali  
w tegorocznych wyborach do RG: Andrzej Flis, Kazimierz 
Pacholec, Krystyna Orze , Janusz Pasek, Stanis aw Stadnik. 

PODZI KOWANIE 
Sk adam serdeczne podzi kowanie wszystkim mieszka com gminy, którzy poparli moj  kandydatur
w wyborach na Wójta Gminy Jarocin zarówno w pierwszej, jak i drugiej turze. Dzi kuje szczególnie tym 
z Pa stwa, którzy pomogli mi w przekazaniu mojego programu wyborcom. Przed wyborami spotka em si
z okazywan  mi  yczliwo ci  i wyrazami  szczerego poparcia. To wszystko zobowi zuje mnie do szczególnej 
pracy, abym móg  jak najpe niej zrealizowa  mój program wyborczy, zgodnie – jak s dz  – z Pa stwa 
oczekiwaniami.                                                                                                        
                                                                                                                            Zbigniew Walczak  

                                                                                                   Wójt Gminy 
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Powiat po wyborach 
Ostatnie wybory przynios y zmian  ekipy rz dz cej powiatem. Jakkolwiek liczba uzyskanych mandatów przez 

ugrupowania startuj ce w wyborach nikomu nie dawa a gwarancji na obj cie w adzy, ale wydawa o si , e lepszymi w tej 
rozgrywce oka  si  Przymierze Spo eczno - Gospodarcze (czytaj PSL) by ego starosty J. Nawrockiego wraz z Porozumieniem 
Prawicy by ego wicestarosty J. Zania. Oba te ugrupowania, które przed wyborami zblokowa y swoje listy uzyska y razem  
9 mandatów (6 + 3). Przeciwna grupa sk adaj ca si  z 6 radnych PIS i 3 z LPR tak e posiada a 9 mandatów. J zyczkiem  
u  „wagi” by  jedyny radny z Ni a skiego Bloku Wyborczego Andrzej Tofilski. Pierwsza sesja Rady Powiatu nie przynios a
rozstrzygni cia. Dopiero podczas drugiej sesji dosz o do sensacji. Zwyci zc  okaza  si  PIS. Wybory na przewodnicz cego 
Rady Powiatu wygra  Eugeniusz Trzuskot, jego zast pcami zostali: Andrzej Tofilski i niespodziewanie Tadeusz Wala 
/niespodziewanie, bo z przeciwnego ugrupowania/. Dalej ju  nie by o niespodzianek. Starost  zosta  W adys aw Praco  a jego 
zast pc  Krzysztof Krawiec, obaj z PIS – u. Z punktu widzenia gminy Jarocin rozstrzygni cie takie jest dla naszej gminy 
korzystne, gdy  w adz  w sejmiku wojewódzkim przej  PIS z Marsza kiem Zygmuntem Cholewi skim na czele (do niedawna 
d ugoletni wójt s siedniej gminy Pysznica). Gdyby wybory w powiecie ni a skim wygra o PSL mog yby by  k opoty  
z uzyskiwaniem przez Starostwo dotacji na drogi powiatowe w granicach naszej gminy.                           ZW 

Wybory do Podkarpackiej 
Izby Rolniczej 

        4 lutego 2007 r. odb d  si  wybory do 
Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby 
Rolniczej. Prawo kandydowania do rady 
powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia 
w ich wybieraniu maj  osoby fizyczne  
i prawne b d ce p atnikami podatku 
rolnego, podatku dochodowego z dzia ów
specjalnych produkcji rolniczej oraz 
cz onkowie RSP posiadaj cy w nich 
wk ady gruntowe. W gminie Jarocin do 
rady powiatowej izby rolniczej wybiera si
dwóch cz onków rady, poniewa  w naszej 
gminie powierzchnia u ytków rolnych 
przekracza 4 tys. ha.  
W ka dym powiecie ziemskim z rolników 
którzy w wyborach w swoich gminach 
otrzymaj  najwi ksz  ilo  g osów zostanie 
utworzona rada powiatowa izby rolniczej. 
Rada powiatowa izby wybiera ze swojego 
sk adu przewodnicz cego oraz delegata na
Walne Zgromadzenie Podkarpackiej Izby 
Rolniczej.
Rolnik ubiegaj cy si  o mandat cz onka  
rady powiatowej izby  rolniczej  musia
wype ni  i z o y  w urz dzie gminy  
w Jarocinie w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 16 stycznia 2007 r. nast puj ce
dokumenty: 
- zg oszenie kandydata, 
- o wiadczenie o zgodzie na kandydowanie, 
- list  cz onków zawieraj c  co najmniej  
   50 podpisów  poparcia. 
G osowanie w celu wyboru 2 cz onków
spo ród rolników z gminy Jarocin do Rady 
Powiatowej Izby Rolniczej w Nisku  
odb dzie si  w dniu 4 lutego 2007 r.
w siedzibie urz du gminy w Jarocinie  
w godzinach od 8.00   do 18.00 

                                                                    JR 

Pomoc ywno ciowa w 2006 r. 
W ubieg ym roku zosta a nawi zana wspó praca gminy Jarocin ze 
Stowarzyszeniem „Tarnobrzeski Bank ywno ci” w zakresie pomocy 
ywno ciowej w ramach realizacji Europejskiego Programu Pomocy 
ywno ciowej dla Najubo szej Ludno ci Unii Europejskiej.  

Zadaniem gminy by o:
- wytypowanie organizacji pozarz dowej, która b dzie zobowi zana do 

odebrania i rozdania ywno ci a tak e prowadzenia dokumentacji 
- weryfikacja list podopiecznych sporz dzonych przez OPS oraz nadzór na 

sposobem rozdysponowania ywno ci, 
- pomoc w transporcie ywno ci z Banku ywno ci  w Tarnobrzegu do 

wytypowanej organizacji pozarz dowej, 
- dofinansowanie programu w wysoko ci 4% warto ci otrzymanej ywno ci.

Organizacj  wytypowan  do odbierania i rozdysponowania ywno ci na terenie 
gminy Jarocin zosta o Stowarzyszenie Przyjació  Pa stwa Jarocin.
W dniu 27 marca 2006 r. zosta a podpisana stosowna Umowa na przekazanie 
gotowych artyku ów spo ywczych w ramach programu „Dostarczanie  
ywno ci dla najubo szej ludno ci UE 2006” pomi dzy Bankiem ywno ci  

a Stowarzyszeniem Przyjació  Pa stwa Jarocin reprezentowanym przez Prezesa 
Stowarzyszenia Janusza Paska. 
W ramach tej umowy zosta a czterokrotnie przywieziona ywno  dla ludno ci
z terenu naszej gminy; 

- w sierpniu  1755,60 kg – m ka pszenna, ser pe not usty gouda, ry  bia y
d ugoziarnisty, makaron widerki. 

- we wrze niu 3 186,20 kg – m ka pszenna, kasza J czmienna, ser topiony, 
ser gouda, makaron, mleko UHT, ry  bia y. 

- w listopadzie 2 952,00 kg – m ka pszenna, makaron widerki, mleko UHT. 
- w grudniu  1 641,00 kg – tylko m ka pszenna. 
cznie przywieziono i rozdysponowano 9 534,8 kg (prawie 10 ton) ywno ci. 

Za transport gmina zap aci a kwot  585,60 z  GZK Jarocin.. Natomiast 
dofinansowanie do programu w wysoko ci 4 % warto ci otrzymanej ywno ci 
kosztowa o gmin  710 z .
Lista osób kwalifikuj cych si  do otrzymania ywno ci jest d uga i za ka d
dostaw  coraz d u sza, i tak  przy pierwszej dostawie w sierpniu do otrzymania 
bezp atnej ywno ci kwalifikowa o si 308 osób z 73 rodzin, lista do drugiej 
dostawy we wrze niu zawiera a 350 osób potrzebuj cych z 86 rodzin, do trzeciej 
w listopadzie 484 osoby z 122 rodzin, natomiast do czwartej dostawy w grudniu 
lista zawiera 547 osób ze 136 rodzin.  Czwarta dostawa jest skromna, bo do 
rozdania jest tylko m ka pszenna w ilo ci 3 kg na osob , poniewa  zasób Banku 

ywno ci si  wyczerpa  i nowa ywno  b dzie gromadzona w nowym roku. 
Je eli b dzie taka mo liwo  to w przysz ym 2007 r. dostarczanie pomocy 
ywno ciowej za spraw  Stowarzyszenia Przyjació  Pa stwa Jarocin b dzie 

kontynuowane.                                                                                   JR 
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We w asnym interesie 

Zima jak dot d nie da a si  nam we 
znaki ale na pewno nie zapomnia a
o nas. W ka dej chwili mo e spa nieg
(by  mo e stanie si  to, zanim to pismo 
uka e si  w druku). Jak wiadomo  
z poprzednich lat, nie wszyscy 
wywi zuj  si  z obowi zku od nie ania
chodników przed swoimi posesjami. 
Podobnie jest z likwidacj  na nich 
go oledzi. Obowi zek ten wynika z Art. 
5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu 
czysto ci i porz dku w gminach.  
Zaniedbania w tym wzgl dzie karane s
grzywn  w wys. 100 z . Przypominamy 
o tym, nie po to aby komukolwiek 
dokuczy  ale ze wzgl du na 
bezpiecze stwo – gdy z chodnika nie 
jest uprz tni ty nieg to przechodnie id
ulic  a nie chodnikiem, nara aj c swoje 
zdrowie a nawet ycie. O nieszcz cie 
te  nie trudno, je li nie likwidujemy 
go oledzi na chodnikach przyleg ych do 
naszych posesji. W przypadku 
po lizgni cia si  i powstania urazu  
u któregokolwiek z przechodniów 
nara amy go na niepotrzebne cierpienia 
a siebie na du e kwoty odszkodowania. 
Nie wolno tego bagatelizowa . Dba o
o odpowiedni stan naszych chodników to 
kwestia nie tylko elementarnego 
szacunku dla innych, ale tak e
odpowiedzialno ci.                        ZW 

Zdaniem wójta 
Mam nadziej , e niniejsza rubryka pisana 
przeze mnie umo liwi zrozumienie moich 
intencji i moich dzia a  jako wójta gminy. 
Zdaj  sobie spraw  z oczekiwa , jakie 
wi ecie Pa stwo z samorz dem 
terytorialnym. Cz sto spotykam si ,
zw aszcza podczas zebra  wiejskich, z 
zarzutem, e dane so ectwo jest 
pokrzywdzone w stosunku do innych. 
Zdarza si , e stan nawierzchni dróg w 
niektórych so ectwach pozostawia wiele do 
yczenia. Mieszka cy tego so ectwa mówi

wtedy, e w Jarocinie zak ada si  ju
chodniki a u „nich” ci gle je dzi si  po 
dziurawej drodze. Ale z kolei w Jarocinie 
s ysz , i  przez to, e kanalizacj  obj to
kolejne miejscowo ci z so ectwa Mostki, 
op aty za cieki s  zbyt wysokie i nale y je 
zró nicowa  w zale no ci od odleg o ci od 
oczyszczalni tzn. aby mieszka cy
miejscowo ci bardziej oddalonych  

od oczyszczalni, z których trzeba cieki t oczy  za pomoc  przepompowni, 
wi cej p acili za cieki ni  mieszka cy Jarocina, sk d cieki p yn
grawitacyjnie. To jest naturalne, e nigdy nie jeste my zadowoleni z tego, co 
ju  mamy. Trzeba jednak zdawa  sobie spraw  z mo liwo ci finansowych 
gminy. Po pierwsze nie mo na wszystkiego na raz zrobi  równocze nie.
Po drugie, w naszej gminie bud et dzielony jest na so ectwa proporcjonalnie do 
liczby mieszka ców i to rady so eckie i radni z danego so ectwa maj
najwi kszy wp yw na decyzje w sprawie sposobu wydawania rodków 
so eckich, w zale no ci od wskazanych na zebraniach wiejskich priorytetów. 
Jedni przeznaczaj  swoje pieni dze na kanalizacj  inni na drogi w swoim 
so ectwie a inni na chodniki.
Bardzo istotn  rol  w bud ecie gminy odgrywaj rodki przeznaczane 
rokrocznie na finansowanie gminnej o wiaty. Z roku na rok do otrzymywanej 
subwencji o wiatowej gmina z w asnego bud etu musi dok ada  coraz wi cej 
na utrzymanie szkó . Jest to skutkiem coraz mniejszej liczby dzieci (uczniów). 
W 2006 r. by a to kwota 3.635.832  z otych, natomiast w bud ecie na 2007 r. 
na utrzymanie szkó  zaplanowana jest kwota 3.879.109 z . W kwocie tej – 
chocia  jest wy sza o 243.277 z .  w stosunku do roku ubieg ego - nie 
zawieraj  si  wydatki na pilne, zalecane nawet przez Sanepid,  remonty szkó
/ok. 100.000 z . Je eli radni i rady so eckie uwa aj , e remont szko y w ich 
so ectwie jest niezb dny, to b d  musieli wnioskowa  o przeniesienie rodków 
na remont szko y z innych zaplanowanych wydatków so ectwa. Sytuacja – 
jednym s owem - jest dramatyczna.
W a ciwie to klucz do rozwi zania problemów finansowych w o wiacie ma 
rz d. Wystarczy oby zmieni  niektóre zapisy w tzw. Karcie Nauczyciela, aby 
szko y mog y funkcjonowa  zgodnie ze zdrowym rozs dkiem tzn. 
dostosowywa  liczb  nauczycieli do zmniejszaj cej si  liczby uczniów. Nota 
bene, nie ma pieni dzy na ma e szko y wiejskie, ale s  za to na rozd te, 
biurokratyczne struktury w postaci ministerstwa o wiaty, kuratoria, które 
w a ciwie utrudniaj  procesy dydaktyczne, zamiast je wzmacnia . Najlepiej 
wiedz  o tym dyrektorzy szkó  i nauczyciele, którzy musz  si  wywi zywa  z 
idiotycznych wymaga . Skoro nie mo na liczy  na rozs dek na górze, to – 
moim zdaniem – rozs dek ten musi zapanowa  na dole. Jest szansa aby tak si
sta o.
Otó  p. Halina Zagajewska dyrektor szko y podstawowej w Majdanie 
Golcza skim deklaruje wst pnie, e mo e si  podj  prowadzenia 
przekszta conej szko y. Komisja O wiaty podczas swojego pierwszego 
posiedzenia w nowej kadencji przychyli a si  do tego wniosku  
o przekszta ceniu powy szej szko y w szko  prowadzon  przez 
stowarzyszenie a ponadto przeg osowa a wniosek, z którym wyst pi do Rady 
Gminy aby so ectwa dok ada y rodki na dofinansowanie swoich szkó
z bud etów so eckich. B dzie to mia o kapitalne znaczenie o ile pozostali radni 
przyjm  podobny punkt widzenia. Jako wójt gminy przy przekazywaniu 
radnym projektu bud etu na 2007 r. zadeklarowa em, e nie b d  inicjatorem 
likwidacji szkó . Doda em te , e wsz dzie tam, gdzie b dzie wola 
mieszka ców utrzymania szko y, to adna si a nie b dzie w stanie temu 
przeszkodzi . Nawet gdyby radni podj li uchwa  o likwidacji jakiej  szko y
/mo e to uczyni  jedynie Rada Gminy, gdy  takie dzia anie nale y do jej 
wy cznej kompetencji/ to o ile mieszka cy danej miejscowo ci przejawi
inicjatyw , aby szko a nadal istnia a, to ta szko a mo e nadal funkcjonowa  ale 
ju  w innej formie: jako szko a prowadzona przez stowarzyszenie albo przez 
osob  fizyczn . Gmina natomiast b dzie musia a wyasygnowa rodki  
z subwencji o wiatowej w kwocie wynikaj cej z przemno enia kwoty 
przypadaj cej na jednego ucznia przez liczb  uczniów. Oprócz tego gmina 
mo e do o y  pewn  kwot  na funkcjonowanie klasy „0”. Mo liwe s  tutaj 
ró ne rozwi zania. Otrzymuj c projekt bud etu radni wraz z rad  so eck   /by
mo e nawet zebranie wiejskie/ musieli by rozstrzygn  czy do o y  do 
utrzymania w asnej Publicznej Szko y Podstawowej z w asnego bud etu nieraz 
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do  znaczn  kwot  kosztem innych 
zaplanowanych dzia a  czy te  pogodzi  si
z dojazdem dzieci do innej szko y lub 
przekszta ceniem w asnej szko y w szko
prowadzon  przez osob  fizyczna b d
stowarzyszenie. Wybór sposobu 
post powania z w asnymi szko ami b dzie
prawdziw  szko  samorz dno ci,
albowiem zadecyduje ile so ectwom 
pozostanie pieni dzy na w asne inwestycje.  
A teraz troch  z innej „beczki”.  
W listopadzie ukaza  si  album pt. „Kultura 
i przyroda. Doliny Sanu i Tanwi” wydany 
przez Starostwo Powiatowe w Nisku przy 
pomocy finansowej gmin. Zacz em go 
przegl da  z obaw , gdy  nikt  ze starostwa 
ani ze strony bezpo redniego wykonawcy 
albumu nie przedstawi  mi do konsultacji 
wersji /wraz ze zdj ciami/ przygotowanej 
do druku w cz ci dotycz cej gminy 
Jarocin. Szczególnie zale a o mi na tym 
aby pokaza  szerszemu ogó owi bogato 
rze bione wn trze ko cio a w Domostawie. 

Mia em zapewnienia wicestarosty, e tak si  stanie. W albumie znalaz y si
wprawdzie 2 zdj cia dotycz ce tego ko cio a ale adne z nich nie uwidacznia 
wspaniale wyrze bionego jego wn trza. Szokuj cym dla mnie natomiast jest 
fakt umieszczenia w albumie - wydanym przecie  w celach promocyjnych - 
zdj cia ko cio a z zewn trz. Jest to, jakby poniek d, aprobata tego co  
z elewacj  ko cio a uczyniono. Kto  niezorientowany móg by pomy le , e – 
poprzez taki dobór zdj  - ja t  „zbrodni ” uczynion  na elewacji ko cio a
aprobuj . A ja mam na ten temat zdanie takie jak wi kszo  mieszka ców 
parafii Domostawa, tylko zdaje si , ja pierwszy o mielam si  wyrazi  je 
publicznie. Wiem, jak bardzo zaniepokoi  wielu mieszka ców Domostawy 
fakt ob o enia drewnianych cian ko cio a p ytami gipsowymi. Istnia a obawa, 
e drewniane ciany pod absorbuj cym z zewn trz wilgo  gipsem zbutwiej .

Teraz ko ció  ma now  elewacj . P yty gipsowe zosta y zas oni te. Wygl da to 
wprawdzie troch  lepiej … ale jednak al, gdy  ko ció  w Domostawie 
powinien mie  elewacj  drewnian , podobnie chocia by jak ko cio y
w s siednim Ulanowie. Wówczas bez problemu zosta by w czony do tzw. 
szlaku architektury drewnianej w województwie podkarpackim. Jako wójt 
gminy zwróci em si  ju  w 2003 r. do Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków o uj cie ko cio a w Domostawie w rejestrze zabytków. Jakkolwiek 
wszcz cie WKZ w tej sprawie nast pi o w maju 2004 r. ale odt d – ku mojemu 
zdziwieniu - nic si  w tej sprawie nie dzieje.  

Z. Walczak – Wójt Gminy 

Szkolne Jase ka 
W przed wi teczny pi tek 22.12.2006  

w Zespole Szkó  w Jarocinie odby o si  tradycyjne ju
spotkanie op atkowe. Na uroczysto ci oprócz 
nauczycieli, pracowników szko y i uczniów obecni 
byli równie : Wójt Gminy Jarocin-Zbigniew Walczak 
i przedstawiciele rodziców.  

Uroczysto  rozpocz a cz  artystyczna 
przygotowana przez uczniów szko y pod 
przewodnictwem pani katechetki-Katarzyny Pliszki. 
Pierwsza cz  przedstawienia by a prób  odpowiedzi 
na pytanie, co w yciu jest najwa niejsze. Odpowied
by a tylko jedna: 

”Male ka Mi o  zbawi wiat
Male k  Mi o  chro my z l kiem 
Dzi  ziemia dr y i niebo dr y
Od tej Mi o ci male kiej .” 

Cz  druga przenios a widzów do Betlejem, a piewane kol dy wprowadzi y w wi teczny nastrój.  
Po przedstawieniu g os zabra a Dyrektor Szko y pani Renata Dec, która z o y a wszystkim yczenia 

wi teczne. Do ycze  przy czy  si  równie  Wójt Gminy. 
Najbardziej wymowny znak wi t Bo ego Narodzenia, czyli amanie si  op atkiem i wzajemne 

sk adanie ycze , zako czy  ca  uroczysto . Gra yna Czech

Z ote Gody 2006. 
W dniu 28 pa dziernika 2006 r. w Gminnym O rodku 
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie odby a
si  uroczysto  wr czenia medali za d ugoletnie po ycie 
ma e skie 8 parom ma e skim, które zawiera y
zwi zek ma e ski w 1956 roku, czyli wytrwali w tym 
zwi zku „w doli i niedoli” 50 lat. Z ote Gody, bo tak si
ten jubileusz nazywa w Jarocinie wi towali: Filomena  
i Piotr Wo oszynowie z Mostek, Janina i W adys aw
Piku owie z Jarocina, Irena i Julian Krukowie z Szyperek. 



             Nr 9 
IV kwarta  2006 

_______________________PA STWO JAROCIN________________________ 

10

Stefania i Jan Kowalowie z Kuty , Stanis awa i Jan K yzowie z Majdanu Golcza skiego, Maria i Micha  P kowie z Golc, 
Antonina i Jan Katowie z Katów, Joanna i Jakub Golcowie ze 
Zdziar. Pewne trudno ci rodzinne sprawi y, e dwie (Piku owie
i P kowie) z po ród 8 par nie przyby y na uroczysto .
Wójt Zbigniew Walczak udekorowa  w imieniu Prezydenta RP 
jubilatów medalami i wyg osi  okoliczno ciowe przemówienie oraz 
wr czy  upominki (ciep e koce, po ciel i r czniki) ufundowane przez 
gmin . Jubileuszowy toast  wzniós  Przewodnicz cy Rady Gminy 
Bogus aw Iskra. 
Wykonano pami tkowe fotografie jubilatom   (patrz str. 24).     
Uroczysto  u wietni a cz  artystyczna w wykonaniu uczniów 
Zespo u Szkó  w Jarocinie oraz  zespo u muzycznego w sk adzie: 
Katarzyna Siembida, Dagmara Walczak, Dominika Smutek  
i Konrad Gorczyca. 
 Z du ym zadowoleniem jubilaci i ich go cie przyj li wyst py 
zespo ów piewaczych KGW Zdziary i Jarocin ze wzgl du na 
piosenki z adekwatnymi do uroczysto ci tekstami. Oto tekst jednej  
z nich.  
                       Babcia   

Córka w mie cie, synek w mie cie 
Babcia sama jest nareszcie 
a kto wnuki wychowuje? 
Babcia ma czas - nie pracuje 
 Babcia rano wcze nie wstaje, 
 Krow  doi, je  jej daje, 
 Potem obiad ugotuje, 
 Babcia ma czas – nie pracuje. 
Babcia ma niewielkie pole, 
A kto jej uprawia role? 
Kto zasieje, kto niwuje?
Babcia – przecie  nie pracuje 
 Bol  nogi, boli serce 
 Reumatyzm skrzywi  r ce 
 Babcia prawie nic nie czuje, 
 Przecie  babcia nie pracuje. 
Ni urlopu, ni wolnego, 
Ani dnia chorobowego 
    
U rolnika takie ycie 
Babciu, czego nie robicie? 

 Wnuki babci  uwa aj
 Gdy si  renty spodziewaj
 Jaka babci jest potrzeba, 
 Nie brakuje babci chleba 
Babcia renty nie a uje
Bo ju  babcia le si  czuje 
Babcia my li pój  do nieba 
W niebie renty nie potrzeba 
 Szkoda babci niechaj yje 
 Bo si  renta podwy szy a
 Babciu yj nam d ugie lata 
 Bo brakuje nam na fiata 
Bo jak babcia nam odejdzie 
Dalej pieszo chodzi  b dziem.

Cz onkinie zespo ów  w podzi ce za 
wielokrotne wyst powanie na 
uroczysto ciach gminnych otrzy-
ma y od wójta drobne upominki 
wraz z podzi kowaniem. 

                                  JR 

Z  przesz o ci Majdanu Golcza skiego 
Majdan Golcza ski jest wsi  stosunkowo m od . Powsta
prawdopodobnie oko o po owy XIX wieku. Takie wnioski mo na 
wysnu  analizuj c dokumenty stanu cywilnego b d ce w posiadaniu 
urz du gminy w Jarocinie. W ksi dze zgonów Liber mortuorum przy 
nazwiskach zmar ych figuruj  tak e daty i miejsca ich  urodzenia. 
Jakkolwiek s  w niej zapisy zgonów od 1872 r. to dopiero od roku 1926 
zdarzaj  sie sporadycznie odnotowywane nazwy miejscowo ci w których  
urodzili  si   zmarli. Wi kszo  spo ród nich ma wpisane miejsca 
urodzenia nie zwi zane z Majdanem, lecz do  odleg ymi 
miejscowo ciami a tylko nieliczni z okolicznymi wioskami. Tak wi c:
Szymon Fila urodzi  si  w 1805 r. w Gwo d cu; Petronela Jadach  
z domu Lesiczka ur. w 1844 oraz   Jakub Siudak ur. w 1853 w Je owym; 
Jan Fronczek /1844/ i Wojciech Majcher /1873/ w Rakszawie; Maria 
Wojty a /1862 r./ w Woli Zarczyckiej; El bieta Kudyba /1850/ oraz 

Unia Europejska

Nowa nawierzchnia 
W dniu 31 pa dziernika 2006 r. 

dokonano odbioru robót i przekazano do 
u ytku inwestycje PN. „Przebudowa 
drogi gminnej nr 102207 R Majdan 
Golcza ski – Wasile na odcinku d ugo ci 
1078 mb od km 1 + 322 do km 2 +400”. 
Ca kowita warto  projektu wynios a
309 594,17 PLN w tym rodki z: 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (50 %) tj. 154 797,08 z .
bud etu pa stwa (10%) tj. 30959,42 z .
bud etu Gminy Jarocin (40%)  
tj. 123 837,67 z .

Od lewej: So tys wsi Majdan Golcza ski –
Jan Piskorowski, Kierownik Budowy Tomasz 
Wojtas, Przedsi biorstwo Robót Drogowych 
„DROKAM”- Piaseczno, Wiceprzewo-
dnicz cy Rady Gminy Jarocin - Grzegorz 
Smutek, Sekretarz Gminy -Janina Reichert, 
Zast pca Wójta – Andrzej Kata 
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Jakub Kudyba /1831 r./ w Gliniance; Walenty Stadnik /1857/,  Ewa 
Stadnik /1859/, Anna S o ska /nazwisko po m u/ /1867/ oraz Katarzyna 
Skoczylas /1868/ urodzili si   w Ocicach; Andrzej Kosak /1848/ oraz 
Aniela Buchowicz /1871/ w Wólce Soko owskiej;   Marcin Fila /1862/  
w Sójkowej; Eufrosyna Janik z d. Sawa /1854 r/ w Kurzynie Ma ej; 
Maria Selteureich z d. Andres /1833/ w Borkach; Anna Ma ek
z d. Kupiec /1829/ w Bieli cu;  Jan T cza /1856/ w Rusinowie Starym 
/powiat Kolbuszowa/; Micha  Kwa nik /1858/ i Maciej Kwa nik  /1860/ 
w Alfredówce /k.Tarnobrzega/, Katarzyna Serwatka z domu Zarzycka 
/1849/ w towni;  Katarzyna Kulik z d. lusarz /1861/ w Kamieniu; 
Regina Zarzycka /1853/ w Górnie; Jan Jasie ko /1840/ w Chmielowie; 
Aniela Jab o ska /wdowa/ /1841/ w D browie k. D bicy;   Jan Szewczyk 
/1862/ w Nisku; Weronika Kodor z d. Mazurek  /1858/ w Dyjakach k. 
D brówki; Bart omiej Mussur /1864/ w Trzebusce;  Jan Kosak /1865/   
w Wólce Le ajskiej; Jan Tabin /1868/ oraz Maria Grzebieniak z d. Guzy 
/1874/ w Brzózie Stadnickiej. Z terenu dzisiejszej gminy Jarocin 
pochodzili: Jan Dolecki /1862/ urodzony w Domostawie; Katarzyna 
Sinbiga /1851/ oraz Andrzej Kata /1858/ Jarocinie; Walenty Szlachta 
/1842/ w Mostkach. 
Pierwszymi osobami, które uda o si  znale  w dokumentach  
a wymienionymi jako osoby urodzone w  Majdanie Golcza skim s :
Kwa nik Tekla – 24.05.1862,   Dworak Karol – 9.08.1862 
Szabat Tomasz–20.12.1865, Jasie ko Maria z d.Bednarz– 1872.  
Mo na - moim zdaniem – wysnu  z tego taki wniosek, e jako wie
Majdan Golcza ski powsta  ok. 1860 r. 

Dworak Karol – 9.08.1862 

.... i jego nazwy 
W nazwie wsi zmienia  si  cz on okre laj cy przynale no  do wi kszej 
jednostki. Na mapie z prze omu XIX i XX  figuruje jako Majdan 
borki ski. Nie dziwi to, gdy  wie  powsta a z parcelacji maj tku 
ziemianina Lewickiego z Borków.  Nie wiadomo za , kiedy Majdan 
Borki ski sta  si  Majdanem Golcza skim. W S owniku  
Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów s owia skich
z 1882 roku zamieszczone jest has o, z którego mo emy si  dowiedzie ,
e to by ... Majdan Bo ki ski. Pe ny zapis tej informacji brzmi: „Majdan 

Jaroci ski, M. Bo ki ski nazwa 5 osad w pow. Nisko, po o onych ród 
sosnowych borów, blisko granicy Królestwa Polskiego, mianowicie 
Majdan na samej granicy, naprzeciw Momot w Królestwie Polskim; 
Majdan Jaroci ski sk ada si  z dwóch osad, odleg ych od siebie  
o 6 kilometrów w linii powietrznej, z których jedna na pó noc od 
Jarocina, druga blisko Królestwa Polskiego na pó noc od Sokali, cz
wsi Mostki jest po o on , Majdan Bo ki ski le y na po udnie od 
Mostków, na pó nocnym skraju lasu Skrudnika, wreszcie Majdan przy 
drodze z Kurzyny do D brówki, granicz cy na pó noc z Borkami, a na 
po udnie z Rud  Tanewsk . Wszystkie te osady nale  do parafii rzym. – 
kat. w Kurzynie i trudni y si , a poniek d i teraz trudni , wyrabianiem 
smo y i terpentyny.” Z zapisu tego wynika, e tym Majdanem 
Bo ki skim jest zapewne obecny Majdan Golcza ski.
Prawdopodobnym jednak jest, e wkrad  si  tutaj b d poprzez zamian
w druku literki „r” na „ ”. Chocia ..., kto wie? Z powy szego opisu oraz 
mapy wynika tak e niezbicie, e dzisiejsze Kiszki to  ówczesny Majdan. 
By  mo e nied ugo dowiemy si , kiedy nast pi a zmiana w nazwach 
omawianych miejscowo ci. 
Na koniec ciekawostka. Okazuje si , e Majdan Golcza ski mia  „swoj ”
stulatk . W dniu 8 kwietnia 1926 r. zmar a bowiem licz ca 100 lat pani 
Maria Granowicz /wdowa po Marcinie Granowiczu/.                 ZW 

Jak wi towano w okresie  
Bo ego Narodzenia 

- Dawne i wspó czesne choinki 
Wieczór wigilijny (24 grudnia) rozpoczyna okres 
wi t Bo ego Narodzenia a dzie  Trzech Króli (6 

stycznia) ko czy. Pierwszoplanowym symbolem 
wi t Bo ego Narodzenia w naszych domach jest 

choinka.  Choinka to drzewko iglaste, wierk,
jod a lub sosna, które ubieramy ozdobami. 
Podobie stwo wygl du ma choinka sztuczna, tak 
bardzo modna w ostatnich latach. Wykonana jest 
z tworzyw sztucznych, ale brakuje jej tego 
naturalnego ywicznego zapachu. Jest jeszcze 
wiele rodzin w gminie Jarocin, które ustawiaj
w mieszkaniu naturalne iglaste drzewko, prosto  
z lasu. Niektórzy wstawiaj  je do naczynia  
z wod , aby jak najd u ej zachowa o wie o  i 
nie traci o igliwia. Choink  w Polsce po udniowej 
zacz to ubiera  w latach dwudziestych XX 
wieku.
Zwyczaj ten przyw drowa  z Niemiec,  
a rozpowszechni  si  po II wojnie wiatowej na 
ca y kraj. Najwcze niej strojenie drzewek 
przyj o si  w polskich rodowiskach 
mieszcza skich i bogatych dworach. 
Choink  ustawiamy zazwyczaj w pokoju od 
strony ulicy, tak aby kolorowe wiate ka
upi ksza y okna domu. Niektóre domy 
przyozdabiane s  girlandami wiec cych lampek. 
Moda ta jest rodem z Ameryki P n., bo 
Amerykanie lubi  przepych. Rodzi si  wi c nowa 
tradycja dekorowania domów i drzew w ogrodach 
sznurami wiate ek. Wyst puje nawet rywalizacja 
mi dzy s siadami. Pod tym wzgl dem wyró nia 
si  Domostawa, a w Jarocinie najbardziej 
prezentuj  si  domy po o one na dzia kach przy 
drodze prowadz cej do Sokal na tzw. 
Przymiarkach. Choinki wi teczne w miastach 
ustawiane s  przewa nie na g ównych placach  
i przed niektórymi budynkami u yteczno ci 
publicznej, a tak e przed domami handlowymi.  
Warto wspomnie , e 24 lat temu po raz pierwszy 
nasz papie  Jan Pawe  II wprowadzi  zwyczaj 
ustawiania na Bo e Narodzenie choinki na placu 
w. Piotra w Rzymie. 

Równie  nasi górale podhala scy 9 lat temu 
zawie li tam choink  z polskiej ziemi, która w 
tym okresie promieniowa a wiat em na 
pielgrzymów przyby ych z ca ego wiata.
We wszystkich 7 wi tyniach naszej gminy na 
Godne wi ta ustawiane s  l ni ce choinki  
i szopki bo onarodzeniowe. 
Od kilku lat, co roku ubierana jest równie
wiec cymi girlandami choinka przed budynkiem 

Urz du Gminy w Jarocinie, a to upi ksza noc
nasz teren. 
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Przed pojawieniem si  stoj cego drzewka wigilijnego zdobiono 
mieszkania zielonymi ga zkami z igliwiem (s owia ski zwyczaj). 
Ga zk  naj adniej ustrojon  zawieszano pod sufitem i wygl da a jak 
drzewko. Takimi tylko stroikami zdobiono niektóre izby w Szyperkach  
przed II wojn wiatow  i jeszcze po jej zako czeniu -  twierdzi so tys 
p. W adys awa Parcheta. Popularna by a ma a choinka iglasta, 
przewa nie wierk ustrojony i zwieszany pod sufitem tu  przed Wigili .
Nazywano j  ró nie, bo e lub rajskie drzewko, a w niektórych 
miejscowo ciach pod a niczk . Przywi zywano do niej du e znaczenie. 
Wierzono, e chroni dom i jego mieszka ców od z ego. W tym okresie 
prawie wszystkie budynki by y drewniane z jedn  du  izb
mieszkaln , sieni  i komor . Wisz ca pod powa  ma a choinka nie 
zajmowa a miejsca w ciasnej izbie, bo rodziny by y przewa nie
wielodzietne, posiadaj ce pi cioro i wi cej dzieci, wspominaj
mieszkanki Jarocina p. Katarzyna Maziarz i p. Weronika Pasek . 
Nadmieni  nale y, e praktykowano tak e w tamtym czasie 
zawieszanie u sufitu pi knych paj ków wykonanych z poci tych równo 
s omek i kolorowych bibu ek nawleczonych na nitki. Mia y kszta t
yrandoli ko cielnych. Ginie ta tradycja  na terenie gminy. Paj ki

s omkowe to pi kno nietrwa e i ulotne. Wrogowie to kurz, wilgo
i s o ce.
Trudno je w naszej gminie spotka  ale nie trzeba szuka  w skansenie. 
Zachowa y si  jeszcze pojedyncze egzemplarze nawet w Jarocinie.  
Ku mojemu zdziwieniu  
p. Albina Romaniak ma 
dwie sztuki; zawieszone  
w pokoju i kuchni, 
wykonane przez siebie. Jej 
paj ki by y wystawiane 
jako r kodzie o w czasie 
Spotka  Rodzinnych w Pa -
stwie Jarocin w 2006 r. S ,
wi c jeszcze na terenie 
gminy osoby, które potrafi
wyczarowa  z kolorowej 
bibu y i s omek dawne 
ozdoby, ale nie ma na nie 
zapotrzebowania. Dzieci  
w naszych szko ach na 
lekcjach plastyki ucz  si
wykonywania niektórych 
dawnych ozdób z koloro-
wego papieru, kartonu  
i szyszek. Ozdoby te zawieszaj  na szkolnej choince. To bardzo cieszy 
uczniów, poniewa  zosta y wykonane przez nich w asnor cznie. 
Choinka tak jak drzewko w raju posiada jab ka, najlepiej koloru 
czerwonego. Wierzono, e to przyniesie urodzaj owoców w nowym roku.  
Do najstarszych ozdób choinki nale : jab ka, orzechy, szyszki, 
a cuchy wykonane z poci tych s omek i kokardek z bibu y kolorowej, 

ozdoby z wydmuszek jaj w formie pajacyków i ptaszków. Ponadto 
papierowe serduszka, motylki, koszyczki, je yki i figurki anio ków, 
ciastka wypiekane w domu w kszta cie gwiazdek i zwierz t domowych 
a tak e w osy anielskie i wata jako nieg oraz cukierki, a gdy ich 
brakowa o to w zdobyte z otka zawijano wystrugane kartofle. a cuch
to jak w , co skusi  Ew  w raju. Inna ludowa interpretacja: to 
pastuszkowie przynie li do szopki ró ne dary. By y w szopce owieczki, 

wó  i osio . Na pami tk  pozosta a cuch.
a cuch koloru z ota na laduje obfito .

Zawieszane s  kolorowe gwiazdki. Jako 
najwa niejsza jest gwiazda umieszczona na 
szczycie choinki. Jest to symbol Gwiazdy 
Betlejemskiej, która prowadzi a pastuszków  
i Trzech Króli do stajenki. wieczki woskowe 
nale  równie  do ozdób choinkowych. 
Zawieszano przewa nie 12 sztuk w specjalnych 
lichtarzykach. Zapalano wraz z pojawieniem si
pierwszej gwiazdki na niebie. wiate ko wiec 
wprowadza o w ciep y nastrój. Nie by o wówczas 
elektryczno ci a pr d pierwszy raz pop yn
w Jarocinie w 1962 roku. Od p on cych wieczek 
zdarza y si  i to nie rzadko po ary choinek  
a nawet domów. Ró ne by y motywacje 
zawieszania wieczek. Jedna opiera si  na 
przes aniu biblijnym, e Pan Jezus jest wiat em 
na o wiecenie pogan i wiat o ci wiata. 
Dzi  zamiast wieczek s  kolorowe wiate ka
elektryczne. Ozdoby zakupione w sklepach lub na 
kramach wypar y dawne wykonywane r cznie.
Celofanowe a cuchy zast pi y robione ze s omy 
i kolorowej bibu y. Wspó czesne ozdoby 
choinkowe to przede wszystkim kolorowe 
bombki o ró nych kszta tach i kolorach, 
b yszcz ce a cuchy i kolorowe lampki. Choinka 
ustawiana jest przewa nie na pod odze.
Kiedy pojawi si  znak z nieba, pierwsza 
gwiazdka to ca a rodzina zasiada do wieczerzy 
wigilijnej. Dawniej potrawy pachnia y olejem 
lnianym, poniewa  obowi zywa y dania postne. 
Zwyczaj ten jest nadal przestrzegany, pomimo e
zakaz ten ju  nie obowi zuje. Jest  
podtrzymywany tak e zwyczaj, e jedno puste 
krzes o na kogo  czeka i talerz na stole 
wigilijnym. Gospodarz dzieli si  op atkiem  
z czosnkiem, miodem lub cukrem i sk ada 
wszystkim yczenia i nawzajem jeden drugiemu. 
Do domu przynoszono siano i snopek nie 
m óconego zbo a nazywany królem i stawiano  
w k cie izby. Siano gospodyni podk ada a pod 
bia y obrus na stole. Tradycja ze sianem jest nadal 
u nas podtrzymywana. Stó  to najwa niejszy 
sprz t w domu a szczególnie we wigili .
Na pod odze roz cielano s om  jak w stajence 
betlejemskiej. Dzieci mia y du  uciech  i lubi y na 
niej spa  przez dwie noce, a  do w. Szczepana, bo 
w tym dniu przychodzili kol dnicy i s oma powinna 
by  sprz tni ta. Po zako czeniu wieczerzy piewali
wszyscy kol dy korzystaj c z domowych 
piewników. Ja te  uczy em si  kol d z takiego 

rodzinnego piewnika, który zawiera 52 kol d.
Obecnie pod tym wzgl dem ró nie bywa, zale y od 
domu i parafii. Niektórzy w tym czasie przestawiaj
si  na odbiór kol d z telewizji lub radia, a szkoda … 
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By  zwyczaj, e powrós ami kr conymi ze s omy przyniesionej na 
wigili  obwi zywano drzewka owocowe, eby dobrze rodzi y. Jest 
tradycja, e po wieczerzy wigilijnej gospodarz bierze op atek, niekiedy 
kolorowy, przeznaczony dla zwierz t oraz chleb i obdarza stworzenie 
czyli byd o i konie, ycz c aby zdrowe by o i dobrze si  chowa o,
opowiada d ugoletni rolnik Jan K yza z Majdanu Golcza skiego.
Mówiono powszechnie, e stworzenie w noc wigilijn  mówi ludzkim 
g osem, ale podobno nie wolno pods uchiwa ... Dobrze jak we Wigili
pierwszy w domu zjawi si  m czyzna, to dobrze wró y. Przed pó noc
ruszano do ko cio a na pasterk  pieszo, wozem konnym lub saniami. 
Dzi  przewa nie samochodami. Bywa tak, e pod ko cio em brakuje 
miejsca do parkowania.
Tradycja kol dowania
Zwyczaj kol dowania by  powszechny. W wi ta przed po udniem 
dzieci sk adaj yczenia najbli szym w rodzinie, s siadom i znajomym, 
i otrzymuj  kol d  /datki/. Poprzebierani starsi ch opcy chodzili po 
domach, sk adali yczenia i kol dowali z królem Herodem, gwiazd ,
szopk  i nowym rokiem. piewali kol dy i g osili wierszowane mowy. 
Byli mile widziani, poniewa  rozweselali domy. Nasze znane kol dy 
pochodz  z XV, XVI i XVII wieku jak: "Anio  pasterzom mówi ", "W 

obie le y", "Bóg si  rodzi" u o one przez poetów, pisarzy  
i kaznodziejów. 
W domach gdzie by y dziewcz ta, kol dnicy zatrzymywali si  na 
d u ej. Dziewczyn  sadowili na krze le, ustawiali si  w oko o i piewali
jej ludowe kol dy i przy piewki. Jak wspomina mieszkaniec wsi 
Szwedy p. Mieczys aw Pacholec chodzono tak e z instrumentami 
(harmoni , skrzypcami i b benkiem). By y to lata 60 i pocz tek 70. 
ubieg ego wieku, gdy z b benkiem osobi cie kol dowa  z kolegami w 

Szwedach i po okolicznych wioskach.  
Kol dowanie w danym dniu ko czyli zazwyczaj 
tam gdzie by y panny. Wówczas muzyka gra a a 
ch opcy i dziewcz ta piewali i ta czyli do 
pó nych godzin nocnych. Tradycja kol dowania 
zanika w naszej gminie. Choinka rozbierana jest 
po wi cie Trzech Króli a niekiedy pó niej tj. po 
kol dzie duszpasterskiej Niektórzy mieszka cy
pozostawiaj  je nawet do wi ta Matki Boskiej 
Gromnicznej. Ubiory choinkowe sk adane by y
do skrzynek a obecnie do pude ek i starannie 
przechowywane s  do nast pnych wi t. O 
tradycji, symbolach i wierzeniach naszych 
mieszka ców zwi zanych z okresem  wiat 
mo na du o wi cej napisa , po wi caj c odr bny 
artyku .
Warto wspomnie , e Gminny O rodek Kultury 
w Jarocinie podobnie jak w ubieg ym roku og osi
w szko ach konkurs na najpi kniejsz  szopk
bo onarodzeniow . Prezentowanych jest 23 
szopek. I nagrod  otrzyma  ucze  Marcin 
Podpora z PSP Majdan Golcza ski. Prace 
wyró niaj  si  staranno ci  wykonania  
i ró norodno ci  u ytego materia u. Wystawa 
pokonkursowa czynna b dzie przez ca y miesi c
stycze .
                                        Stanis aw Gazda 

Niesamowita inno
Spotkanie z Afryk  to jest niesamowita inno . Kto
powiedzia , e „spotka  Afryk  to by  o lepionym” – 
o lepionym nadmiarem s o ca i nadmiarem ciemno ci. Mamy 
tam do czynienia z wielkimi kontrastami. Po przybyciu 
odczuwa si  obco  w sensie zapachów, widoków i zachowa
ludzi. Gdy ja tam przyby em w roku 1987, to w Akrze, stolicy 
Ghany widzia o si  mercedesy. Poza stolic  by  ju  inny wiat.
Ju  na pocz tku wyjecha em w kierunku na pó noc do Centrum 
j zykowo - kulturowego, gdzie przygotowywali my si  do 
podj cia pracy w tym kraju. Wra enie by o niesamowite, 
mijali my wioski bez wiat a, bez drogi. W a ciwe jecha o si
tak  poln  drog  i widzia o na ka dym kroku ten wielki kontrast 
w stosunku do stolicy. Mieli my ciekawe przygotowanie do 
pracy. Od razu zaprowadzili nas do rodziny gha skiej u której 
zamieszkali my. Pierwsze  3 miesi ce to jest zawsze 
przygotowanie do nowej kultury i j zyka; bo bez znajomo ci
j zyka nie mo na tam pracowa  jako ksi dz. Chodzi o o to, 
eby pozna  pozdrowienia, podstawowe zwroty, idiomy i 

s ownictwo liturgiczne. Ja wiedzia em, e b d  pracowa  w 
j zyku Twi – to od razu przygotowywa em si  do odprawiania 
w nim Mszy w., spowiadania oraz liturgii chrztu. Bez 
znajomo ci tego nie mo na by oby funkcjonowa  jako ksi dz.. 
Ko ció  w Ghanie nie jest  jednolity. Najpierw chrze cija stwo
dotar o w XV i XVI w. na  po udnie kraju wraz z 
Portugalczykami. Natomiast tutaj na pó nocy obchodzili my 

ostatnio stulecie przybycia pierwszych misjonarzy.1 Bra em
udzia  w otwarciu roku jubileuszowego w stulecie dotarcia 
pierwszych misjonarzy z terenu Burkina Faso.  Chrze cija stwo
jest wprawdzie religi  dominuj c  w Ghanie, ale jest tak e du o
wyznawców islamu i jak to nazywamy „tradycyjnej religii 
afryka skiej”. Ta tradycyjna religia, to nie jest jednak e
jednolita religia, zró nicowania wida  nawet w obr bie 
poszczególnych wiosek. Cech  wspóln  tradycyjnej wiary jest 
animizm czyli wiara, e  ka dy przedmiot posiada ducha. I ten 
duch wp ywa na nasze ycie pozytywnie albo negatywnie. To 
jest podstawa: wiara np. e ka da rzeka, ka da ska a ma 
swojego ducha. To s  tabu. Je li deszcz nie pada, to si  szuka 
przyczyny w dzia alno ci duchów. To si  u nas zdarzy o. Gdy 
w naszej okolicy przez d ugi czas panowa a susza to szef 
pobliskiego, trzytysi cznego miasta og osi , e ka dy ma 
zanie  do rzeki Czarna Wolta  jedzenie, bo duchy rzeki si
obrazi y, s  g odne i nie pozwalaj  aby spad  deszcz. Moj
pierwsz  reakcj  – gdy si  o tym dowiedzia em - by o
u wiadomienie ich, e nie wolno im tego robi  bo s  katolikami 
i wierz  w Boga, który stworzy  zarówno rzek  jak i deszcz. 
Animizm tym si  charakteryzuje tak e, e jego wyznawcy nie 
maj  bezpo redniego kontaktu ze swoim bogiem,  tak jak to jest 

1 Pierwsi misjonarze przybyli w 1481 r. wraz z portugalskimi kolonizatorami. 
Misje kontynuowali pó niej augustianie, kapucyni i dominikanie ale bez 
wi kszych rezultatów. Za dat  pocz tku chrze cija stwa w Ghanie przyjmuje 
si  1880 r., kiedy to o. August Moreau ochrzci  600 katechumenów i za o y
szko  katolick . – przyp. red.
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w chrze cija stwie – w ich wierzeniach kontakt ten odbywa si
za pomoc  ducha rzeki, ducha ska y, ducha lasu. Maj  te
wi te gaje. Wiara w czarownice i czary jest bardzo mocna. 

Ka da rzeka, czy te  wi ksza ska a ma swojego tradycyjnego 
kap ana.. Nie ma zewn trznych oznak tego kultu w tych 
miejscach, poza tym, e sk adane s  tam ofiary.  Ofiary mo na 
sk ada  gdziekolwiek nad rzek  ale sk ada  j  mog  tylko 
osoby wcze niej wyznaczone. W rodzinie, która mo e to 
czyni , tradycja sk adania ofiar przechodzi z ojca na syna.
Wyznawcy tradycyjnej religii maj  swojego  boga ziemi, bo to 
s  ludy agrarne. Organizuj  sobie festiwale, które  powi zane s
ze zbiorami, tak jak u nas do ynki, ale tam  g ównym takim 
produktem „do ynkowym” jest jam.. Jest to du a ro lina 
bulwiasta podobna do buraka.. Gdy oni maj  te festiwale to my  
staramy si  je „chrzci ” w tym sensie, eby im nada  inny 
charakter ni  dotychczas.  Dawniej sk adali ofiary z ludzi dla 
tych bo ków, potem zast pili to kurami. Bia y albo czarny 
kogut musi by  zar ni ty i z o ony w ofierze. Wprawdzie nie 
ma tu ludo erstwa, natomiast zdarzaj  si  mordy rytualne.  

Zdarza si , e kto  przychodzi do tradycyjnego kap ana, który 
si  opiekuje rzek  b d  innym bóstwem z pro b  aby im 
pomóg   w magiczny sposób zarobi  pieni dze, a ten ka e mu 
przynie  czyje  serce, j zyk, palce lub narz dy p ciowe kobiety 
lub m czyzny. I nagle znajduj  si  zw oki pozbawione tych 
w a nie organów. To jest mord rytualny w celach magicznych. 
Jest to cigane przez prawo, z tym e sprawcy nigdy nie zostaj
wykryci. Wszyscy wiedz , kto to zrobi , ale nikt tego nie powie. 
Do dzisiaj wiadomo – chocia  Anglicy zabronili sk adania ofiar 
z ludzi - e je li umrze kacyk lub wódz jakiego   terytorium 
maj cy jedn , dziesi  lub dwadzie cia  wiosek „pod sob ”, to, 
nie mo e zosta  pochowany sam. Kiedy  to najlepszy s uga, 
najukocha szy syn lub córka musieli by   po wi ceni.
Charakterystyczna jest w nich wiara w ycie pozagrobowe, ale 
na tej p aszczy nie naiwnej: je li tu jestem rolnikiem teraz, b d
rolnikiem tam, je li jestem szefem to i tam nim b d . Obecnie 
te , jak jest pogrzeb, to „g owy” innych osób tak e musz
polecie , tylko e tego nikt nie wykryje. Jest nawet taka jakby 
kasta katów, egzekutorów, i oni ucinaj  g owy ale przewa nie 
tym, którzy s  obcy, eby jaka  rodzina nie mog a ich pó niej 
szanta owa . Biali nie s  zagro eni, nie maj  wst pu do tych 
najwa niejszych wi ty  po wi conych fetyszom – ich 
tradycyjnym bo kom..                                                                                            
                                            Ks. Franciszek Kowal            Cdn.

Staszic a  karczmy 
yjemy w czasach, w których ze wzgl du na panuj c

ideologi  politycznej poprawno ci, której jednym z elementów 
jest „religia holokaustu”, pewne tematy zwi zane z histori  s
tematami tabu. Jak pokazuj  ostatnie wydarzenia za g oszone 
pogl dy mo na obecnie trafi  nawet do wi zienia jak angielski 
historyk Dawid Irving lub na przymusowe badania 
psychiatryczne jak to sta o si  w Polsce w przypadku Leszka 
Bubla. To ostatnie jako ywo przypomina zamykanie  
w szpitalach psychiatrycznych Zwi zku Sowieckiego 
opozycjonistów. Wynika o to z oficjalnej ideologii. Skoro 
ZSRR by  najlepszy pod ka dym wzgl dem na wiecie, to 
osoby krytykuj ce ten „raj na ziemi” musia y by  chore 
psychicznie. Podobnie jest z „religi  holokaustu”. W zwi zku z  
bezprecedensow , zorganizowan  przez Hitlera zag ad ydów 
nie wolno obecnie krytycznie wyrazi  si  o przedstawicielach 
tej narodowo ci, bez obawy o postawienie zarzutu 
antysemityzmu.  
Nie do pomy lenia jest publiczna dyskusja o cechach 
narodowych tej nacji, jaka toczy si  co pewien czas  
w odniesieniu do charakteru narodowego Polaków. Czy 
wspó czesne wydawnictwo mog oby sobie pozwoli  na 
zamieszczenie takiej oto charakterystyki ydów: 
„Charakterystycznymi dla ydów s : sk onno  do handlu, 
spryt, niech  do pracy fizycznej, silnie rozwini te (zw aszcza 
w okresach prze ladowa ) poczucie jedno ci religijnej  
i rodzinnej, gotowo  do wzajemnego spieszenia sobie  
z pomoc  [....]. Dzi ki swym zdolno ciom i wytrwa o ci
w d eniu do wytkni tych celów zdobyli ydzi  powa ne
miejsce w yciu gospodarczem i duchowem ludzko ci.” - tak 
jak to uczyni a przedwojenna Wielka Ilustrowana Encyklopedia 
Powszechna – Wydawnictwa Gutenberga.  
W wiecie zachodnim funkcjonuj  stereotypy o wyj tkowym 
antysemityzmie Polaków. Obecnie trwaj  usi owania 
niektórych rodowisk ydowskich /zw aszcza ameryka skich/ 
przerzucenia odpowiedzialno ci za zag ad ydów w czasie  
II wojny wiatowej z Niemców na Polaków. Z nasileniem 
propagandy antypolskiej spotykali my si  zawsze  w okresach 
dla Polski prze omowych. Niewiele osób w tej chwili wie, e
z takim zmasowanym atakiem rodowisk ydowskich 
mieli my do czynienia w okresie odzyskiwania przez Polsk
niepodleg o ci  i kszta towania si    jej granic w latach 1918 - 
1921. Nast pny, to bezpo rednio po II wojnie wiatowej, gdy 
bezpieka sprowokowa a pogrom w Kielcach aby rz dy krajów 
zachodnich atwiej pogodzi y si  ze zniewoleniem Polski przez 
Zwi zek Sowiecki. Ataki w ostatnich latach to przygotowanie 
gruntu przez tzw. „przemys  holokaustu” do przej cia 
maj tków po ydowskich w Polsce, które mia oby Polsk
kosztowa  ok. 60 mld. dolarów.  Z roszczeniami wobec Polski 
– jakkolwiek nie maj  do tego adnego tytu u prawnego - 
wyst puj wiatowy Kongres ydów i Ameryka ski Komitet 

ydowski. Twierdz , e poza sporadycznymi wyj tkami nie 
ma w Polsce zjawiska antysemityzmu. Wprawdzie zdarzaj  si
przypadki malowania symboli czy te  hase  anty ydowskich ale 
traktowane s  przez ogó  spo ecze stwa jako wyczyny debili. 
Jakkolwiek  w takiej np. Francji co jaki  czas  bezczeszczone s
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cmentarze ydowskie i podpalane synagogi, to nadal  Polacy  
a nie Francuzi uchodz  za czo owych antysemitów w wiecie.
Polacy to taki specyficzny naród, który organicznie chyba nie 
potrafi nienawidzi  jakiej  nacji. Nie do pomy lenia u nas jest 
zbiorowe szale stwo, jakie by o udzia em narodu niemieckiego 
po doj ciu Hitlera do w adzy. A mieli my w swojej historii 
powody aby „uczucia”, chocia by wobec ydów nie by y takie 
„letnie”. Je li w Polsce przedwojennej istnia  w pewnej cz ci
spo ecze stwa antysemityzm, to nie mia  on pod o a rasowego 
lecz ekonomiczne. Na polskiej wsi ydzi zmonopolizowali 
handel oraz jako jedyni prowadzili karczmy. Sta o si  to w 
XVIII w., gdy upadek ekonomiczny ówczesnego pa stwa 
polskiego odbi  si  tak e na ydach, którzy nie mog c wy ywi
si  w miastach osiedli na wsiach jako karczmarze.  
W konstytucji 1775 r. by a uczyniona próba zainteresowania 

ydów osiadaniem na roli poprzez cz ciowe zwolnienia  
z podatków ale przesz a bez echa. Bardzo negatywnie do roli 

ydów na wsi odniós  si  Ks. Stanis aw Staszic  
w „Przestrogach dla Polski” (1790 r.).  
W dziele tym napisa : „ ydzi s  pijawkami rolnika. Z nich 
aden nie przyk ada si  do powi kszania urodzajów krajowych, 

ani - prócz ma ej liczby rzemie lników - ten ród ludzi nie 
dopomaga do odnowy i do kszta towania1 tych e urodzajów. 
Wszyscy tylko z innych stanów pracowitych yj ; ich 
konsumpcja w Polsce taki skutek dla kraju przynosi, jakim 
sta by si  ten, gdyby to zbo e, sukno i p ótno, które ydzi 
wypotrzebuj , rolnictwo zepsu o albo ogie  spali . ydzi s
naszego kraju letni  i zimow  szara cz : te obydwa stworze
gatunki przyspieszaj  bieg pieni dzy, atwi  bogactw odmian ,
ubo  ludzi pracowitych, naj y niejsze pola niszcz , wsie 
nape niaj  n dz , a powietrze zara aj  zgnilizn . ydostwo 
nasze wsie ubo y, a nasze miasta smrodem napycha.[....] 
 Tak d ugo nasz ch op z swojej n dzy z trudno ci
d wiga  si  b dzie i ód na ogu pija stwa nie odswoi si , jak 
d ugo ród ydowski, przez swoj  religi , przez wychowanie do 
oszukiwania sposobi cy si , b dzie w ada  t  trucizn , przez 
któr , gdy zechce, mo e kilku milionom ludzi [bezkarnie] g ow
zawraca , a na kilka godzin przytomno  im odebrawszy, 
rozrz dza  maj tkiem polskiego rolnika, jak mu si
podoba.[....] 
 Dlatego mi dzy narodem pracowitym nigdzie ród ydowski 
utrzyma  si  nie mo e. Tylko w z ych rz dach, tylko w tych 
krajach, gdzie pró niacy maj  obron  i trzymaj  pierwsze stwo
bezrz dne - tylko tam ydzi obfituj , gnie d  si  i mno .[....] 
 Wyrzeka szlachcic, e ch op polski straszny pijak. 
A ka dy szlachcic w swojej wsi, w swoim miasteczku po pi , po 
sze  karczem wystawia, w a nie gdyby jakie sid a na z owienie 
owego ch opa. W tych karczmach osadza, dobiera 
najbieglejszych ydów, którzy by mu jak najwi cej zap acili, to 
jest, którzy by umieli jak najsztuczniej zwodzi  i rozpija
ch opów. Niebaczny dziedzicu! Nie na pija stwie, nie na 
ubo eniu poddanego zasadzaj powi kszanie twoich dochodów. 
Bo to oszukanie, to obdarcie ch opa z ostatniego grosza przez 

ydów narusza jego gospodarstwo. Tak, zamiast bogacenia, 

1 kszta towania - przetwarzania. 

kraj niszczy i twój upadek gotuje. Ka dy z oty, którym yd twoj
propinacj  podwy sza, jest ten z oty, którym ci  ubo y.
             Tak jest: prócz nierz dnej naszego rolnika niewoli ydzi 
s  drug  wielk  jego niepracowito ci, g upstwa, pija stwa i 
n dzy przyczyn . Tylko sami ch opi musz  odziewa  i ywi
kilkakro  sto tysi cy ydostwa. Ten brzydki ród, ostatni  zg b 5
chleba wy udziwszy ch opu, kradnie go z pieni dzy, pozbawia 
go ze wszelkiego przemys u, ze zdrowia i z samego rozumu.  

ydzi, kiedy ich w Egipcie rz d do pracy przymusza ,
uciekli i kraj okradli, wol c si  bezczynnym w ócz g  tu a  po 
dzikich puszczach. Ten lud ma obyczajno , sposób ycia
i moralno  z moralno ci  naszej religii niezgodn : czyta on  
w swoich ksi gach, i  za krzywdy, od ludzi innej religii 
poniesione, po yczywszy od nich ró nych sprz tów i sreber, 
mo na te zabra  i uciec2. Przeciwnie, nasza religia w ka dym 
przypadku kradzie y i oszukania zakazuje. Ona naucza, e
nigdy krzywdy sobie samemu nadgradza  nie jest wolno. Wi c

yd ze swoj  moralno ci  zawsze b dzie niebezpiecznym  
i fa szywym, a przy ka dym oszukaniu atwo zaspokoi sumnienie 
przezwaniem kradzie y swoich krzywd nadgrod .[....]  Niechaj 

ydzi maj  od rz du krajowego równ  z ka dym mieszka cem 
zarobków atwo , oprócz jednego szynku trunków, który,  
w zamiarze polepszenia w kraju rolnictwa, najsurowiej im by
zakazanym powinien w ca ej Polsce, po wszystkich wsiach  
i miastach. [....] 
 Niechaj e wi c odt d szlachta stara si  powi kszy
naród Polaków, a nie naród ydów. Niechaj ydzi nie maj
opiekunów w wojewodach, w podwojewodzich, w starostach 
etc. Lecz niechaj ydzi tak, jak lutrzy, kalwini etc, w miastach 
mieszkaj c, podlegaj  prawom, magistratom i s dziom 
miejskim. Starszyzny kahalnej3 adnej mie  nie powinni, tylko 
jednego rabina od odprawienia obrz dków religii. 
    Dwa przeto prawa wzgl dem ydów koniecznie s  potrzebne, 
aby ydzi nie szkodzili powstaniu rolnictwa (i) miast wzrostowi. 
    Pierwsze: aby aden yd w ca ej Polsce nie móg  szynkowa
trunków. 
    Drugie: aby ydzi w miastach, równie jako innych religii 
mieszka cy, podlegali zupe nie magistratowi i rz dowi miasta, 
nie mog c mie adnych osobnych urz dników. 
 Dalej, dla zupe niejszego wykorzenienia w nich ducha 
zgromadzenia i stanu, nale y, aby ich wychowanie by o
poddane Komisji Edukacyjnej, która by im wyznaczy a
nauczycielów, przepisa a moralno  i inne ksi ki elementarne. 
 Dla odstr czenia ydów od ycia pró niackiego, 
prawo ustanowi, i aden yd, dopok d albo nie chwyci si
roli, albo nie wyuczy jakiego rzemios a, ony poj  nie mo e.
Sto lat pó niej z ok adem, Franciszek Magry , ch op  
z Handzlówki k. a cuta w swoich wspomnieniach pisanych  
w latach 1925 – 1929 a zatytu owanych ywot ch opa 
dzia acza bardzo ubolewa  nad pija stwem ch opów i podobnie 
jak Staszic wini  cz ciowo za to ydów. Jak wspomina: [....] 
pisarzem gminnym oko o roku 1865 zosta yd-karczmarz. Jak 

2 zabra  i uciec: Ksi ga Wyj cia {Exodus), 3,22; 11,2, 35-36. 1 
naturaln , tu: rodzima. 
3 kahalnej - gminnej; z hebr. Qahal - zebranie, wiec, rada, st d poi. kaha  -   
rada gminy ydowskiej. 
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dawniej, tak i teraz, bez wódki nic nie mo na by o zrobi , do 
tego wszystkie sprawy gminne odbywa y si  obecnie u yda,
a st d powsta a nowa okazja do picia. Bywa o, e wywi za a si
k ótnia mi dzy dwoma s siadami, wi c zbiera  si  s d gminny i 
s dzi  w karczmie. Ka dy z zainteresowanych postawi  wtedy 
musia  kwart  wódki, a po sprawie znowu kwart  wódki dawa
ten, kto j  wygrywa . Skoro zebra a si  gromada na wspólne 
narady, to najpierw na koszt gminy wójt rozkaza  dawa
wszystkim od jednego do dwóch kieliszków wódki, co razem 
wynosi o niekiedy od dwóch do trzech garncy. Tak e wybór 
urz du gminnego przez gromad , a to: wójta, podwójciego, 
dwóch plenipotentów, czterech pods dków i dwóch 
pos usznych, zawsze odbywa  si  w karczmie przy kieliszku. 
Tam te  ch opi znosili wszystkie podatki, które zbiera yd-
karczmarz, pisarz gminny. Wójt ówczesny, Franciszek Fuchs 
nie umia  ani czyta , ani pisa . Nie by o przeto wprost sprawy, 
któr  by móg  za atwi  bez pisarza. A e pisarza potrzebowa ,
musia  do niego przychodzi . Wtedy on niby z grzeczno ci 
cz stowa  wójta kieliszkiem wódki i tak zacz a si  pijatyka, 
która w skutkach doprowadzi a wójta do tego, e sprzeda
musia  na t  wódk  par  wo ów, skoro yd - pisarz obliczy  mu, 
ile u niego wypi .[.....] 
Min o par  lat i sprawa posz a w zapomnienie. yd - pisarz 
coraz wi cej dawa  si  we wsi we znaki. Zauwa yli to ju  co 
wiatlejsi gospodarze, e yd ci gnie ze swego urz du du e

korzy ci nielegalnie. Od dawna by  np. we wsi spichlerz 
gromadzki, za o ony z polecenia rz du austriackiego. Chodzi o
tu o to, by na zasiewy na wiosn  i na chleb w tym czasie ludzie 
mogli zbo e dosta . Wi c ka dy, stosownie do ilo ci
posiadanego gruntu, by  zobowi zany da  pewn  ilo  zbo a
do spichlerza, potem w razie potrzeby mogli si  ka dy w tym 
spichlerzu zapo yczy  pod warunkiem, e po yczon wier
odda z tak zwanym czubem, czyli z pewnym dodatkiem tytu em
procentu. (By  ten spichlerz dobrodziejstwem dla wsi, ale za 
urz dowania yda pisarza zamiast si  powi ksza , stan 
posiadania zbo a stale si  zmniejsza . Wi c rada gminna 
uradzi a w ko cu, e nie ma innego sposobu, jak spichlerz 
zwin , zbo e sprzeda  co rzeczywi cie zrobiono. Za pieni dze 
otrzymane odnowiono pó  ko cio a, budynek za  obrócono na 
areszt. W roku 1899 przerobiono go na mieszkanie dla 
nauczycielki. Obecnie mieszka tam organista. Znowu innym 
razem przyznanych ch opom pieni dzy za szkody poniesione od 
zwierzyny lub za gradobicie yd nie odda , lecz zabra  dla 
siebie. Do tego, gdy by y jakiekolwiek pieni dze gminne, bra  je 
i po ycza  innym ydom, albo sam nimi handlowa  i po ycza
na lichwiarski procent. Mimo tych wszystkich ajdactw umia
sobie zawsze radzi  z wójtem i radnymi, i tak ich wódk
przerobi , e utrzyma  si  potrafi  do roku 1874. [......] 
G ównym celem pracy spo ecznej Magrysia by o tepienie 
pija stwa ch opów i wyzwolenie go z zale no ci od yda.  
W artykule pt. Gorza a i karczmy zamieszczonym  
w czasopi mie ludowym “Zwi zek Ch opski" w  1903 r., 
rozpacza : Czy skaranie boskie z tymi karczmami w tym naszym 
kraju? Ile to razy nasz ,,Zwi zek Ch opski" pisa  o tych karczmach, 
przedstawia  te ich skutki, dzia aj ce na ca y kraj, e ju  by i g uchy 
us ysza . Ja sam ju  tyle razy donosi em o tych strasznych 

zbrodniach, jakie si  przez karczmy na kraj rozlewaj , jak morze 
pe ne zgnilizny, w którym si  topi ca e rodziny, wsie, miasta, prawie 
i kraj ca y niszczeje, demoralizuje si , upada materialnie, duchowo 
i fizycznie. My la by kto, e po tylu nawo ywaniach, donoszeniach o 
tych najgorszych skutkach, jakie powstaj  z karczem, rozsianych 
jak sieci paj czyny na muchy, na biedny lud po ca ym kraju, e
wszyscy razem pos owie nasi, tak sejmowi jako i do Rady Pa stwa,
wezm  si  do dzie a i po o  koniec temu strasznemu nieszcz ciu,
jakim s  karczmy w naszym kraju i zaprowadz  na ich miejsce 
gospody chrze cija skie; niestety, trudno si  tego doczeka .
Id  kiedy  z kumem z jarmarku, a em zakl  po ch opsku: — 
Patrzcie kumie, u nas diabli naprowadzili przekl tych karczem 
pe no po wsiach, po drogach. Patrzcie, jaka to zgraja sani przy 
tej nieszcz snej karczmie? Szkapi ta na mrozie skulone dzwoni
z bami, ich w a ciciele pij  w karczmie wódczysko, wyprawiaj
ha asy, a  daleko s ycha ; w achmany le odziani,  
a wódczyskiem rozpaleni, nie maj  czu o ci, e tam ich chudoba 
marznie i e grosz trzeba zaszanowa , bo s  ró ne op aty  
i dzieci chodz ce do szko y potrzebuj  ró nych rzeczy i odzie y.
— Idziemy z kilometr, a tu drugie karczmisko; mówimy: — 
Zapewne w tamtej ju  nie b dzie pijaków. — Gdzie tam, to 
samo. Idziemy ko o trzeciej: — Mo e w tej nie b dzie? — Pe no,
bo to g ówna propinacja, wi c gdzie by j  tam znów który pijak 
min . Pe no sani ko o niej, tak e jak drog  jedzie kto trze wy,
 i sam ksi dz proboszcz, nie mo e si  przecisn . Ksi dz
proboszcz, a  si  zaduma  — co ja si  to napracuj , naprosz ,
naprzedstawiam, szkoda moich piersi, zdrowia. Co pomo e
ca a praca, kiedy rz d otacza opiek  te nieszcz sne karczmy! 
Idziemy jeszcze dalej, o par  staj jeszcze na tej samej drodze 
jedna karczma; ja mówi : — To ju  mo e nie b dzie pijaków, 
bo ju  noc si  robi. — Gdzie tam, jest ich pe no, k opot, ha as, 
przekle stwo. Ka dego pali ta przekl ta lura, ani my li jecha
do domu, szkapy marzn , on odurzony wyprawia harce r kami,
ha asuje, przeklina, udziera s owy jeden drugiego i spluwa.  
W karczmie zaduszysko, pe no dymu z cygarów, kurzu, brudu, 
powietrze zag szczone, siekier  by  nie uci .

yd przychwala, zaskakuje, zapisuje kred ; cho  który dziesi ty 
i dwudziesty raz borguje, to daje i daje na kred , bo wie, e on 
ma jeszcze grunta, to go ma na czym z apa ! Przyjdzie znów za 
jaki  czas. yd podejdzie: — S uchaj Wojciechu, dam kieliszek 
wódki, porachujemy, co to b dzie za to, co ja wam tak  
z grzeczno ci d ugo czekam. — Ano rachuj , rachuj , jest spora 
suma. Ch op mówi: — Za wielka suma. — Na to yd: — Ny, 
nie wielka za ca y rok; jaki ja dobry, em wam czeka .
Podpiszcie na rewersie, e cie mi winni tyle a tyle, bo jak nie 
podpiszecie, b d  was skar y  i narobi  kosztów. — Ch op
podpisuje, jest sprawa sko czona, yd ju  pewny. Po nied ugim 
czasie skar y do s du, jeszcze stawia adwokata — sprawa 
zas dzona. Teraz ch opie, oddaj zaraz, z kosztami, a nie — to 
licytacja i wyno  si  z gospodarstwa. 
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Takie to u nas tysi czne i milionowe ydowskie szachrajstwa, 
cho  jest ustawa, e nie wolno borgowa  wódki; bo ydzi na 
wszystko maj  sposób i spryt.  
W artykule Roboty w bród zamieszczonym z kolei  
w “Pia cie” w 1917 r. wzywaj c do wyt onej pracy nad 
odrodzeniem fizycznym, moralnym i materialnym ludu 
wiejskiego zreasumowa   przyczyny jego upadku ale zauwa y
i tak e drogi wyj cia.:  
Nie trzeba zakrywa  prawdy przed oczyma: czeka nas 
ogromna, wyt ona robota, robota, której jest i b dzie w bród. 
Fizycznie lud nasz w ostatnich dziesi tkach lat ogromnie 
podupadli. Ja sam pami tam czasy pa szczy niane i wiem, ze 
ludzie byli wtedy mocniejsi, silniejsi, ro li i yli znacznie d u ej 
ni  dzi . Kiedy my la em, jaka by a tego przyczyna, doszed em
do przekonania, ze g ównym powodem by o to, ze ludno
od ywia a si  pro ciej, naturalniej, a mniej pi a, bo nie by o
czasu i nie by o gdzie. Po pa szczy nie lud zosta  bez o wiaty, 
panowie nastawiali karczem, posadzili w nich ydów; ch op, 
nie maj cy adnej nauki rolniczej, rozpi  si , i trzeba sobie to 
otwarcie powiedzie , ze karczmy i gorzelnie si  mno y y, ydzi
si  bogacili, a ch opi upadali coraz bardziej, musieli szuka
chleba poza granicami kraju, a wreszcie ydzi zacz li im  
i ziemi  zabiera . Dopiero kó ka rolnicze po o y y kres temu 
sta emu upadkowi ch opa i dopiero w ostatnich latach ch op na wsi 
zacz  si  d wiga . Patrzy em w asnymi oczyma na ten rozwój 
stosunków i twierdz , e karczma i wódka — to by y najwi ksze 
wrogi ludu naszego, a tym samym ca ej naszej Ojczyzny.[....]  
Co wiatlejsi ludzie widz c upadek polskiej wsi szukali dróg 
wyj cia z tej trudnej sytuacji. Jedn  z nich by o tworzenie kó ek 
rolniczych, które obok pracy nad podniesieniem poziomu 
gospodarczego i kulturalnego polskiej wsi,  mia y tak e na celu 
prze amanie monopolu ydowskiego handlu.  wiadectwem 
tego jest wydana w 1996 r. publikacja, b d ca pok osiem 
konkursu z 1938 roku na opis dzia alno ci Kó ka Rolniczego  
pt. „Przedwojenne Kó ka Rolnicze”. Jednym z pami tników 
przes anych na konkurs jest KRÓTKI OPIS 50-LETNIEJ 
PRACY KÓ KA ROLNICZEGO W MACHOWIE NAD 
WIS autorstwa  Wojciecha Wi cka przedwojennego 
senatora RP. Machów jako wie  ju  nie istnieje, gdy  mia
nieszcz cie znale  si  po II wojnie wiatowej w obr bie 
terenów eksploatacji siarki nieopodal Tarnobrzega. Pozosta
jedynie na kartkach pami tnika. Pami tnikarz odnotowuje, e
We wsi Machów przed 50 laty zebrania gminne i urz dowanie 
Rady Gminnej odbywa y si  zawsze stale w karczmie [....]  
Ówczesny w a ciciel karczmy yd. Majer Schifmann i 12 jego 
dzieci zbogaceni bardzo, rz dzili wszystkim i wszystkimi we wsi, 
bo karczmarz siedzia  i s ucha , bada  ludzi, pozna  wszystkie 
tajemnice, dawa  wszystkim dorady, swata , eni , dawa  nauki, 
a przede wszystkim wódk , tyto , piwo, po yczki, bez karczmy 
nie rozumiano wtedy istnienia i ycia, gazet nikt nie czyta .[....] 

Najwi kszym nieszcz ciem dla wsi Machów sta o si  to, e
w 1876 roku zakupi  wielki dwór w Machowie i dwa folwarki 
obok po o one tj. Kajmów i Ocice yd Moj esz Hauser, który 
rozpocz  w du ej gorzelni wyrabia  wódk , po 800 hektolitrów 
rocznie a tajnie drugie tyle. 
W a ciciel dworu yd Hauser sprowadzi  zaraz do dworu 
ekonoma yda, gorzelnika yda, kasjera yda, dzier awc
folwarku yda, postawi  cztery karczmy woko o wsi i dal je  
w dzier aw  czterem ydom, swoim braciom i zi ciowi, mleko 
wozi yd, a ju  poprzednio we wsi mia  w asn  karczm yd
Majer Schifmann, razem wi c jedena cie rodzin ydowskich, 
licz cych 72 ydów i ydówek najecha o na wie  i zdawa o si ,
e wie  zupe nie przepad a.

Atoli w roku 1884 zaprenumerowa  pierwsz  gazet  Wojciech 
ak, a nazywa a si  „Wieniec - Pszczó ka". W tej gazecie by o

wówczas pisane o Kó kach Rolniczych w Ks. Pozna skim tj,  
w Wielkopolsce i o zawi zaniu pierwszego Kó ka Rolniczego  
w Ma opolsce przez Ks. Stoja owskiego w roku 1882. 
Gazetka ta zacz a budzi  we wsi ycie spo eczne.  
Ks. Stoja owskiemu uwierzyli my, ale nie wiedzieli my, kto i jak 
mo e Kó ko za o y ,
Gdy w roku 1888 dowiedzia em si , e w wielkiej wsi Gr bowie 
w powiecie tarnobrzeskim, p. Henryk Dola ski, w a ciciel
dworu, za o y  ju  Kó ko Rolnicze, do którego przyst pi o
80 cz onków, wtedy uda em si  zaraz do Gr bowa „zbada " to 
Kó ko. By em na kilku zebraniach, na których w ka d  niedziel
jeden cz onek czyta  gazet  i ksi ki po nabo e stwie w ko ciele. 
Spodoba o si  mi to bardzo, ale nie rozumia em jeszcze wcale 
g bokich celów Kó ka i cz onkowie nie wszyscy rozumieli na co 
to Kó ko. Jedni miali si , drudzy mówili, e to ch opom 
niepotrzebne. Bez gazet i ksi ek obej  si  mo na i y  mo na,
a kó ka maj  przy p ugu itp. 
Gdy na wiosn  p. Dola ski urz dzi  cz onkom Kó ka
„majówk " i zabawy, a dla kilku kupi  czerwone „krakuski", 
wtenczas ca a wie  i parafia mówi a, e Dola ski za o y  Kó ko 
Rolnicze na to, by zapisa  ch opów do powstania na Moskala, 
inni miali si , e „kó ka" s  pa skie, wymys  dla parady itp. 
Wszystko to zbada em i widzia em w Gr bowie, zaprosi em
wi c gospodarzy w mojej wsi na zebranie i opowiedzia em im  
o Kó ku Rolniczym w Gr bowie i zach ca em ca  si  aby  
w Machowie tak e Kó ko Rolnicze zawi za .
Wszyscy zebrani w miech, w drwiny ze mnie, bo liczy em
dopiero 17 lat ycia i nazywali mnie „mleczakiem", i e gdy 
b d  gospodarzem i w sy mi wyrosn , dopiero mog  mówi  do 
gospodarzy, ale co  m drego, a nie o „g upstwach
lacheckich” i wymys ach „panów”, bo oni przez Kó ka 

zaprowadz  na nowo powstanie i pa szczyzn , zabior
pastwiska, b d  bi  ch opów. Na tym pierwsze zebranie  
w Machowie sko czy o si , lecz nie ust pi em. 
Na zako czenie trzeba doda , e próba za o enia Kó ka
w Machowie powiod a si , ale nie oby o si   bez problemów.  
O tym jakiej natury by y to problemy i czym zajmowa y si
Kó ka Rolnicze w pocz tkowych latach swojego istnienia  
w nast pnym numerze naszego pisma.                                   
                                                                                 Opr. Z. W.
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Kodeks towarzyski ks. Mikusi skiego
                                                       /ci g dalszy/ 

38. Nie wydobywaj w towarzystwie    cz sto zegarka, gdy  tem 
okazywa by , e ono ci  nudzi. 

Mo esz odej  z towarzystwa bez po egnania, gdy jest bardzo 
liczne, bo egnaniem si  z innymi sprawi by  zamieszanie. 
Jednak e z gospodarzem, gospodyni  domu, staraj si  po egna .
 Przy grze wystrzegaj si  chciwo ci i przysi g. Nie hazarduj si
nigdy na znaczne sumy pieni dzy, bo gra nie by aby wtedy 
rozrywk , ale szulerstwem. Nie okazuj z o ci i niezadowolenia, 
gdy przegrasz, ani te artuj i wy miewaj si  z tych, co przegrali. 
Je eli przy grze po yczasz pieni dzy nie zapomnij ich odda ,
Gdy kto  przegra , daj mu czas, aby si  powetowa ; je eli  sam 
przegra , to przesta  gry i nie zapalaj si  do niej zbytecznie. 
Kiedy kto  godniejszy do gry chce nale e , ust p mu swego 
miejsca, zw aszcza je eli gospodarzem domu jeste . W ogóle  
o grze pami taj, e ona jest wtedy tylko dozwolona, gdy: a) jej 
przyczyna jest godziwa, np. aby rozerwa  umys , sprawi
przyjemno  przyjacielowi i znajomym, unikn  niemi ej
rozmowy i t. p; 

b) je eli gra si  nie wysoko, nie dla adnego zysku, lecz 
towarzyskiej przyjemno ci; c) je eli gra si  rzetelnie, weso o, bez 
gniewu i k ótni i d) je eli gra si  bez uszczerbku dla zaj
obowi zkowych, nabo e stwa it.p. 
41. Gdy wsiadasz z osob  starsz  lub godniejsz  do samochodu, 
karety czy bryczki, pami taj, e pierwsze miejsce jest w tyle po 
prawej stronie, drugie po lewej obok, trzecie na przedzie vis-a-vis 
pierwszego, a czwarte jest ostatniem, które  sam zaj  winien, gdy 
tamte trzy osoby s  wy sze dostoje stwem albo wiekiem od 
ciebie, lub ci równe. Przy wysiadaniu wychod  pierwej i otwieraj 
drzwiczki, je li s u ba tego nie uczyni i pomagaj wysi  starszym, 
powa niejszym osobom. 
42. Wyj tkowo w czasie upa ów, na wieczorkach letnich, 
m czy ni za pozwoleniem dam mog  zdejmowa  marynarki, ale 
tylko wtedy, je eli maj  koszule nieposzlakowanie czyste. 
43. Gdyby  otrzyma ' w towarzystwie list lub telegram, popro
o pozwolenie przeczytania go. 
44. Je eli jeste  muzykalny nie daj si   d ugo prosi  o zagranie 
czego , ale te  nie przeci gaj zbyt d ugo swej produkcji. 

- Przy s uchaniu audycyj radjowych dziel si  s uchawk
z s siadem, je eli ten takowej nie ma, po przes uchaniu 
muzyki po ó  s uchawki na w a ciwem miejscu. 

                         
§ V. Przy stole 

1.  Gdy  zaproszony na obiad, kolacje, staw sie, jak to ju  raz 
powiedziano o oznaczonej godzinie; ani za pó no, ani za wcze nie.
2. Sied  przy stole prosto, nie kr  g ow , nie wyci gaj nóg, ani 
poruszaj niemi, nie opieraj si  o stó okciami, ani tr caj niemi tych, 
którzy siedz   przy tobie. 
3. Nie drap si  w g ow , nie d ub w nosie; nie wyk uwaj  palcem, 
szpilk , piórkiem,  widelcem  z   z bów,  a   tembardziej nie 
przygl daj si  temu,   co  z   nich  wyj , aby    obrzydzenia   we  
wspó biesiadnikach nie wzbudzi .
4. Wystrzegaj   si   o  ile   mo esz,   aby przy  stole nie kas a ,
nosa   nie    wyciera , nie spluwa , a je li to    czyni     jeste
zmuszonym, zatykaj dobrze usta i nos chustk  i w ni  spluwaj. 

5. Serwet  rozk adaj na kolanach wtedy, gdy siedz cy na 
najprzedniejszem miejscu to samo czyni. 
6. Uwa aj,   aby    nie   zabra    cudzego nakrycia lub chleba. 
7. Zwracaj piln  uwag , aby    nale ycie trzyma  w r ku y k , nó
i   widelec. y ki nie trzymaj za sam koniec, lecz przy ko cu 
mi dzy wielkim ze spodu, a wskazuj cym i  nast pnemi palcami  
z wierzchu. Nó  w prawej miej r ce tak, i by jego trzonek by
w czterech palcach,  a wskazuj cy wyprostowany na wierzchu;       
trzonek  za  widelca trzymaj mi dzy     wielkim, a  wskazuj cym 
palcem, oparty na trzecim  zgi tym i innemi zgi temi równie. 
8. Co  nabierzesz   na y k , zjedz  odrazu; nie dmuchaj na to, co 
masz do ust w o y .  Kiedy jesz co  p ynnego, nachyl si  troch
i uwa aj, aby  nie la  na ubranie swoje lub  innych. Nie pij roso u
talerzem,  ani     wylewaj  z niego   na  y k , a nast pnie wypijaj.  
Nie  kl skaj   jedz c lub  pij c, ani up ko ci z bami lub no em.
9.Nie rozmawiaj wtedy gdy usta masz nape nione. Nie prowad
nigdy przy stole rozmów  o rzeczach   wstr tnych,  obrzydliwych. 
10. Je eli czego dasz przy  stole, pro  o   to  siedz cych   obok  
siebie   lub   s u cych — i to po cichu lub na migi. 
11. Nie  podawaj innym potraw albo owoców,  które gospodarz 
lub gospodyni przeznaczyli dla ciebie,   lecz  podzi kuj i przyjmij,  
co ci  podaj , gdyby  bowiem odst powa  to innym, pos dza by
gospodarza, gospodyni  o uchybienie wzgl dem tego, któremu je 
podajesz.
12. Na  obiadach   ceremonialnych   nie nale y da  dwa   razy 
tej   samej potrawy, w poufa em   kó ku   swobodniejszym by
mo na.
13. Nie nale y wstawa  od sto u, dopóki osoba na pierwszem 
miejscu siedz ca, lub gospodarz domu   ch ci    ku temu nie oka e.
14. Po wieczerzy czy obiedzie, je eli to    inni robi ,  dzi kuj   
zawsze  w  krótkiej modlitwie naprzód Bogu za dary, pó niej
obowi zkowo gospodarzom i wspó biesiadnikom. 
15. Ko cz je  razem z innymi,  by nie czekali   wszyscy  na  
ciebie.   Nie  jedz  ani pij zbyt wiele, zbyt    chciwie, aby  nie 
zwraca  na siebie uwagi, lecz jedz i pij powoli, z umiarkowaniem. 
16. Przy stole nie pal papierosów, dopiero po sko czonym obiedzie 
i w miejscu przez gospodarza domu wskazanem. 
17. Nie zabieraj ze sto u do  kieszeni owoców,   cukierków i innych 
akoci. 
18. Czasem podaj  do owoców widelce, wtedy nale y zgrabnie 
widelcem owoc  przytrzyma , no em nakroi  i upin  zdj , lecz 
gdyby ci to sz o niezgrabnie, pos uguj si    tylko   no em. O ile   s    
talerzyki  do konfitur to na nie, a nie na talerz z mi sem k ad
konfitury.    
19. Orzechów i t. p. nie   wolno roz upywa  z bami. 
20. Gdy   podaj  czarn  kaw  po obiedzie nie dmuchaj w ni ,
a przy piciu wyjmij y eczk  z fili anki; cukier    bierz zapomoc     
szczypczyków;  gdy   ich  niema, mo esz bra  palcami; nie   pij 
resztki, która przypadkowo przela a si   na    spodek; nie rzucaj  
tak e  do  bia ej   kawy lub  herbaty chleba, bu ki i t. p. 
21. Gdy ze sto u, przek skami  zastawionego (bufetu) ka dy sam 
sobie bierze, to  jako  go   u ywaj    skromnie zastawionych 
potraw.
22. W kilka dni po obiedzie nale y z o y  wizyt
z podzi kowaniem  za zaproszenie. 

            c.d.n.
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DLA KOGO ZASI KI Z POMOCY SPO ECZNEJ? 
            Do Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej  
w Jarocinie mog  si  zg asza
 po pomoc osoby, które znajduj  si  w trudnej sytuacji 
yciowej. O rodek pomaga potrzebuj cym w ró ny 

sposób, w tym mi dzy innymi: 
1. udziela pomocy finansowej i rzeczowej, 
2. organizuje us ugi opieku cze , 
3. finansuje do ywianie dzieci w szko ach, 
4. pomaga w staraniach o dom pomocy spo ecznej, 
5. pokrywa wydatki na wiadczenia zdrowotne, 
6. wiadczy prac  socjaln .

POMOC FINANSOWA -  ZASI KI  
ZASI EK CELOWY - mo e by  przyznany w celu 
zaspokojenia niezb dnej potrzeby bytowej np.: zakupu 
leków, leczenia, remontu mieszkania, zakupu opa u, 
odzie y, sprawienia pogrzebu, pokrycia cz ci lub ca o ci
strat materialnych w wyniku zdarzenia  losowego. Zasi ek 
ten mo e przybra  form  pomocy rzeczowej np.: odzie ,
opa , ywno .

ZASI EK OKRESOWY - przys uguje w szczególno ci,
ze wzgl du na bezrobocie, d ugotrwa  chorob ,
niepe nosprawno , wielodzietno . Okres, na jaki jest 
przyznawany zasi ek okresowy ustalany jest na podstawie 
okoliczno ci sprawy. Wysoko  zasi ku okresowego jest 
ci le okre lona przez ustaw . Zale y od wielko ci rodziny 

i dochodu. 

ZASI EK STA Y - przys uguje pe noletniej osobie 
ca kowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 
niepe nosprawno ci, je li dochód jest mniejszy od 
kryterium dochodowego. Wysoko  tego zasi ku zale y od 
dochodu. Maksymalna kwota zasi ku wynosi 444 z .

KIEDY MO NA OTRZYMA  ZASI EK?
O pomoc mog  stara  si  osoby, które spe niaj  warunki 
okre lone w ustawie o pomocy spo ecznej.  
1.Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich 

zasi ków - to trudna sytuacja yciowa. Osoba lub 
rodzina ubiegaj ca si  o pomoc musi znajdowa  si  w 
trudnej sytuacji yciowej zwi zanej w szczególno ci z 
ubóstwem, sieroctwem, bezdomno ci , bezrobociem, 
niepe nosprawno ci , d ugotrwa  chorob , problemami 
w rodzinach wielodzietnych, przemoc  w rodzinie, 
wypadkiem losowym 

2.Drugi warunek - trudna sytuacja finansowa.
Miesi czny dochód osoby lub rodziny ubiegaj cej si
o pomoc nie mo e by  wi kszy od kwoty okre lonej  
w ustawie o pomocy spo ecznej (kryterium dochodowe). 

Osoby b d ce w szczególnie trudnej sytuacji, których 
dochód jest wy szy ni  okre lony w ustawie o pomocy 
mog  ubiega  si  o tzw. specjalny zasi ek celowy lub 
okresowy.  

Jak obliczany jest dochód? 
Dochód oblicza pracownik socjalny O rodka Pomocy 
Spo ecznej.   

Do obliczenia przyjmowany jest dochód z miesi ca przed z o eniem
wniosku, czyli np. ubiegaj c si  o pomoc w styczniu, trzeba 
przedstawia  dochody z grudnia.  
W obliczeniach uwzgl dnia si  dochód netto (czyli bez podatku, 
sk adki na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne). 

Mo na stara  si  o zasi ek je li czny dochód miesi czny
osoby samotnie gospodaruj cej nie przekracza tzw. kryterium 
dochodowego tj. kwoty 477 z .
Je eli osoba ubiegaj ca si  o pomoc mieszka z rodzin , wówczas 
oblicza si czny dochód rodziny (dodaje si  dochody wszystkich 
osób z miesi ca poprzedzaj cego z o enie wniosku). Dochody  
z pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej i z hektarów 
przeliczeniowych oraz innych róde  sumuje si . Od 1 pa dziernika 
2006 r, dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 207 z
          Zgodnie z ustaw  rodzina to osoby spokrewnione lub 
niespokrewnione, pozostaj ce w faktycznym zwi zku, wspólnie 
zamieszkuj ce i gospodaruj ce. Prawo do wiadcze  z pomocy 
spo ecznej przys uguje osobie w rodzinie, je eli dochód miesi czny
na osob  nie przekracza 351 z .
JAK STARA  SI  O ZASI EK?
*  Ka dy zainteresowany mo e zwraca  si  o pomoc  spo eczn .
Z podaniem wyja niaj cym problem nale y zg osi  si  do O rodka
Pomocy Spo ecznej w Jarocinie. 
* Pracownik socjalny odwiedzi osob  lub rodzin  staraj c  si
o pomoc w jej mieszkaniu i przeprowadzi tzw. wywiad rodzinny. 
Ustali sytuacj  osobist  i maj tkow  wnioskodawcy a uzyskane 
dane wpisze do kwestionariusza oraz zaplanuje odpowiedni
pomoc. Koniecznie trzeba przedstawi  dokumenty potwierdzaj ce 
dochody i do czy  inne wymagane za wiadczenia. 
Korzystanie z pomocy spo ecznej nie nale y traktowa  jako 
wstydliwe i upokarzaj ce, poniewa  celem pomocy spo ecznej jest 
umo liwienie osobom i rodzinom przezwyci enie trudnych 
sytuacji yciowych. Wiele osób kr puje si  przed si ganiem po 
pomoc. Cz sto nie pozwala im na to honor a niekiedy przera aj  ich 
biurokratyczne procedury (podanie, za czniki, wywiad rodzinny). 
Zaznaczy  nale y, e urz dnikowi (pracownikowi socjalnemu) 
nie wolno okazywa  lekcewa enia czy pogardy, osobom 
cierpi cym niedostatek. Nale y si  im wyrozumia o
i yczliwo  w ich trudnej sytuacji. 
Wymagane dokumenty (podstawowe):  
1.  dowód osobisty, 
2.  osoba zatrudniona - za wiadczenie z zak adu pracy o osi ganych   
      dochodach netto za ubieg y miesi c,
3.  osoba bezrobotna (zarejestrowana) - decyzj  urz du pracy lub  
     za wiadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem  lub bez   
     prawa do zasi ku.   
4. osoba niepe nosprawna - odcinek renty z poprzedniego miesi ca
    oraz dodatkowo orzeczenie o stopniu niepe nosprawno ci,
5. emeryt - odcinek emerytury z poprzedniego miesi ca,
6. osoba lecz ca si   - za wiadczenie lekarskie i faktury za leki.                           
 NIE ZOSTANIE PRZYZNANY ZASI EK JE LI : 
- trudno ci osoby lub rodziny nie s  potwierdzone trudn  sytuacj

yciow ,
- dochód osoby staraj cej si  o pomoc jest wy szy od 

wynikaj cej z ustawy o pomocy spo ecznej tzw. kryterium 
dochodowe, z wyj tkiem przypadków szczególnych, 
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- standard ycia ra co przewy sza zadeklarowane 
dochody, 

- nie zostan  z o one wszystkie wymagane dokumenty, 
- pracownik socjalny stwierdzi np. marnotrawstwo 

pieni dzy, uchylanie si  od pracy.  
wiadczenia pieni ne z pomocy spo ecznej wyp acane s

w okresach miesi cznych. Nienale nie pobrane 
wiadczenia pieni ne podlegaj  zwrotowi. Nazwiska osób 

korzystaj cych z pomocy spo ecznej jak i równie  zakres  
i forma udzielonej pomocy podlegaj  tajemnicy s u bowej 
i nie mog  by  podawane do wiadomo ci publicznej. 
Decyzje o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje 
kierownik, który ma obowi zek raz w roku sk ada
Gminnej Radzie w Jarocinie sprawozdanie z dzia alno ci 
O rodka Pomocy Spo ecznej.
                                     Inspektor ds. wiadcze  rodzinnych  

       Stanis aw Gazda 

Przedstawienie dnia dzisiejszego 
 W Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim 
uda o nam si  znale  dokument zatytu owany 
„Przedstawienie dnia dzisiejszego”, który nie jest 
podpisany ani nie widnieje pod nim data. O tym kiedy 
powsta , mo emy si  domy li  tylko z jego tre ci. By o to 
z pewno ci  w 1988, gdy  autor nawi zuje do minionego 
44 – lecia a w tamtych czasach szczególnie celebrowano 
kolejne rocznice powstania tzw. Polski ludowej. Nie  
uda o si  nam tak e dowiedzie , w jaki sposób tam si
znalaz . Przedstawiamy go Pa stwu, gdy  obrazuje do
celnie schy ek pó nego PRL – u. /red./ 

***
            Przedstawienie dnia dzisiejszego jest bardzo 
trudno zobrazowa , bo sytuacja naszego kraju jest 
bardzo skomplikowana, zarówno polityczna, spo eczna 
 i gospodarcza.  Wszystkie problemy kraju odbijaj  jak  
w zwierciadle na terenie gminy.  Ludno  cechuje 
nieufno  do partii jak i te  do ZSL, do administracji i do 
instytucji pa stwowych.  Wynika to st d, e w ca ym 44-
leciu naród by  ok amywany przez w adze zwierzchnie  
i przeci tny obywatel nie chce by  partnerem zarówno 
partii jak innej w adzy i spogl da z nieufno ci
w przysz o . Nie  schlebiaj  mu takie has a jak „Rolnik 
ywi i broni”.  M odzie  za wszelk  cen  chce 

wyemigrowa  ze wsi i emigruje zarówno do miasta jak 
 i poza granice kraju, bo w rolnictwie nie widzi dla siebie 
przysz o ci ze wzgl du na ci k  prac  i nieop acalno
produkcji rolnej, bo ustalone przez pa stwo ceny 
zarówno na zbo a i ywca nie s  adekwatne do w o onej 
pracy chocia  ceny te s  regulowane przez pa stwo. 
 Prawdziw  cen  zbo a i ywca dyktuje rynek prywatny 
co mo na zobaczy  na jarmarkach. 
Sytuacj  pogarsza fakt  braku maszyn do produkcji rolnej 
i co najbardziej  boli rolnika to maszyny takie jak 
ci gniki, oraz inne dro ej  nieproporcjonalnie  
w stosunku do zbó  i ywca.  Rolnicy mówi  o tym na 

zebraniach i radni te sprawy poruszaj  na sesjach  Gminnej Rady 
Narodowej i postulaty te id  do wy szych w adz. Jednak e, 
sytuacja nie zmienia si , bo w adze naczelne chyba nie panuj  nad 
sytuacj  w kraju. 

Jeden z rolników przedstawi  sytuacj  w naszym kraju jak chor
babci , która biegnie ze zdrowym wnuczkiem i nie mo e nad y .
Tak  reforma w naszym kraju nie nad a za codziennym yciem. 

ycie na wsi  utrudnia tak e brak towarów w sklepach jak ubra ,
butów, oraz  wszelkich materia ów tekstylnych, a gdy jest znikoma 
 dostawa tych towarów, to tworz  si  kolejki i wi kszo  osób 
odchodzi z kolejek z przys owiowym kwiatkiem.1.
Codzienna taka sytuacja wytwarza u ludzi znieczulic  i trudno jest 
dzisiaj poderwa  ludzi do prac spo ecznych, do aktywnego 
dzia ania w partii czy organizacjach  spo ecznych.  

Z krainy absurdu 
Chyba ryba 

Unijni biurokraci w swojej radosnej twórczo ci prawnej wkraczaj
tak e w dziedzin  nauki. Na razie zaczyna si  niewinnie. Przez 
wieki nauka twierdzi a, e marchew to warzywo a limak to 
mi czak a teraz okaza o si , e uczeni b dzili. Wed ug Komisji 
Europejskiej limak to ryba l dowa (dobrze chocia , e nie 
morska), natomiast marchewka to owoc. Dzi ki temu 
wiekopomnemu odkryciu  Francuzi mog  dotowa  hodowl
limaków a   Portugalczycy b d   mogli wysy a  konfitury  

z marchewki do innych krajów UE.  
Unijne jaja 

Komisarz ds. rolnictwa Franciszek Fischler zaproponowa   now
dyrektyw  unijn  dotycz c  szczegó owego sposobu oznakowania 
kurzych jaj. Jego pracownicy opracowali szczegó owy sposób 
znakowania kurzych jaj. Odpowiedni stempel na skorupce   b dzie 
informowa  o tym, kiedy jajko zosta o zniesione, co jad a kura - 
matka, gdzie i jak y a. Komisja Europejska zastanawia a si  te
nad mo liwo ci  umieszczania tekstów reklamowych na 
skorupkach jaj ale póki co,  reklamy b dzie wolno umieszcza  na 
pude kach, w których s  jaja trzymane i przewo one. 

....i  kurniki 
W Unii Europejskiej nie zapomniano tak e o kurach. 
Obowi zuj ca dyrektywa ustala minimalne normy, jakie powinny 
spe nia  klatki dla nich. W a ciciele ferm trzymaj cy kury  
w klatkach musz  zapewni  co najmniej 550 cm2 powierzchni 
klatki na kur . Na ka d  niosk  powinno przypada  nie mniej ni
10 cm koryta paszowego. Klatki musz  mie  wysoko  co 
najmniej 40 cm na co najmniej 65 proc. powierzchni klatki i nie 
mniej ni  35 cm w dowolnym punkcie. Nachylenie pod ogi nie 
mo e przekracza  14 proc. Je eli nioski maj  dost p do otwartych 
wybiegów, to otwory wybiegowe musz  mie  co najmniej 35 cm 
wysoko ci i 40 cm szeroko ci ale  z drugiej strony, klatki musz
by  odpowiednio wyposa one, aby zapobiec ucieczkom kur. 

1 [*] – powinno chyba by  – „z przys owiowym kwitkiem”, bo chyba nie 
by o przypadku aby klient za to, e nic nie zakupi  otrzymywa  kwiatka 
/przyp. red./ 
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Mi osierdzie nie ubo y
Rozmawia  razu pewnego niedowiarek z gorliwym 
katolikiem, kiedy si  zbli y a do obydwóch zakonnica 
- kwestarka. Niedowiarek z szyderstwem patrza  na 
katolika, jak wr cza  hojn  ja mu n  kwestarce. 
— Ciekawym, odezwa  si , ile pana kosztuj  podobne 
ofiary? 
— Przyznam si , e niema o, bo 10—20 franków za 
ka dym razem. 
— A dawno pan uprawia tak  filantropi ?
— Przez ca e ycie.
— Co za nierozum /g upota – przyp. red/. Przecie
gdyby  pan by  sk ada  te pieni dze, mia by pan dzi
co najmniej luksusowe auto. 
— Mo liwe. A pan nigdy nie dajesz na cele 
dobroczynne ? 
— Nigdy. 
— Chcia bym zobaczy  pa sk  limuzyn , nabyt  z 
oszcz dno ci na nierozumnej filantropii.  Rozmowa si
urwa a.

(La Croix 1934).
***

Kupiec ydowski mia  dwóch pracowników; jednemu 
p aci  wi cej drugiemu mniej. Ten drugi zapyta  go o 
przyczyn  tej nierówno ci. Akurat na rynek zajecha y
ch opskie fury z jakimi  workami i kupiec poprosi  go, 
eby dowiedzia  si  co przywie li. Pracownik po chwili 

wróci  z wiadomo ci , e kukurydz .
- A ile tej kukurydzy przywie li?- Po chwili pracownik 
zameldowa , e tyle a tyle korcy.  
- A ile chc  za t  kukurydz ?. – Znów wybieg  na rynek i 
po powrocie oznajmi : za tyle, a tyle. Wtedy kupiec pos a
tego lepiej wynagradzanego pracownika z podobnym 
poleceniem. Tamten po chwili wróci  i zameldowa : - 
Ch opi przywie li tyle a tyle korcy kukurydzy, po tyle a 
tyle, dla Pikusa Bergera. Da em im po dwie kopiejki wi cej
i ju aduj  ziarno do naszego magazynu.  
                                       /Z ydowskiego humoru/  

Kawa y – rodem z PRL 

Amerykanin przyje d a do Polski i chce zwiedzi
pewn  fabryk , ale widzi, e nie ma tam wcale 
robotników. - Có  to u was taka automatyzacja? - 
pyta – Nie – Mówi  mu – robotnicy pij  w knajpie 
naprzeciwko! Po namy le Amerykanin mówi: - Aha, 
rozumiem, u was jest dyktatura proletariatu – u nas 
te  klasa rz dz ca nie pracuje fizycznie! 

***
„Rolniku myj jaja” -  has o z punktów skupu jaj na wsi 

***
Ch opi uciekaj  do lasów, bo jest apanka na 
uniwersytet. 

***

W wi zieniu siedzi trzech facetów. Za co pan siedzi? - pytaj
jednego. Za Gomu k . Jak to? - Bo powiedzia em, e Gomu ka to 
zdrajca i moskiewski agent. - A kiedy pan to powiedzia ? - W 1945. 
A pan za co siedzi? - pytaj  drugiego. Te  za Gomu k . Jak to? - Bo 
powiedzia em, e Gomu ka to dobry Polak i wielki patriota. A kiedy 
pan to powiedzia ? - W 1950. A pan za co siedzi? - pytaj  trzeciego. 
- A ja  w a nie jestem Gomu ka.

***
Go  widzi, e w restauracyjnej karcie wszystkie dania s
skre lone, tylko na dole figuruj  „moskaliki”. A to dranie – 
wo a. Nie do , e wszystko z arli, to si  jeszcze podpisali! 

Ze sportu 
 Tabela rozgrywek o mistrzostwo kl. okr gowej – po 

rundzie jesiennej

  Lokata   Nazwa zespo u          Mecze  Pkt.  Bramki   
 ------------------------------------------------------ 
  1.  MZKS "UNIA" NOWA  SARZYNA     15   40   70-12     
  2.  ZKS "STAL" NOWA D BA            15   40   52 - 8      
  3.  LZS BUDO INSTAL TURBIA          15   32   50-19     
  4.  LZS BUKOWA JASTKOWICE           15   27   28-26     
  5.  SOKÓ  II NISKO MOSKALE          15   27   36-27     
6.  LZS  ZDZIARY                     15   23   29-31     

  7.  LZS "OLIMPIA" PYSZNICA          15   23   25-21      
  8.  KS OWISKO                     15   18   15-23     
  9.  LZS  TOWNIA                    15   17   20-30     
 10.  KS "SPARTA"  JE OWE             15   16   23-42    
 11.  MKS  "ORZE "  RUDNIK            15   15   21-29     
 12.  KLUB PI KARSKI ZARZECZE        15   15   18-33     
 13.  LKS "SOKÓ ' KAMIE               15   14   16-47      
 14.  KS "SANNA"  ZAKLIKÓW            15   14   14-32     
 15.  LZS  K PIE  ZALESZA SKIE        15   13   26-39     
 16.  KS "KORONA" MAJDAN KRÓL. 15    8    15-39      
 ------------------------------------------------------- 
 21.12.2006  Przy tej samej liczbie punktów o kolejno ci decyduj
wyniki meczy bezpo rednio rozegranych 

Tabela rozgrywek o mistrzostwo kl. „B” - po rundzie jesiennej 
  Lokata   Nazwa zespo u          Mecze  Pkt.  Bramki   
-------------------------------------------------------- 
  1.  SKS "CERAMIKA" HARASIUKI       11   26    32-   9       
  2.  LZS "JUTRZENKA" KOPKI           11   25    28-   9      
3.  KS LZS  JAROCIN                   11   22    31-17     

  4.  STOWARZYSZENIE KS Rac awice     11   22    25-11     
  5.  KS "MILENIUM"  BIELINY          11   21    29-17     
  6.  LZS  MAJDAN  ZBYDNIOWSKI       11   15    14-18      
  7.  LZS RZECZYCA  D UGA             11   14    24-24     
  8.  GKS "GRABNIAK"  HUCISKO         11   12    31-29     
  9.  LZS "JAGIE O" PILCHÓW          11   11    16-27     
 10.  LKS  GLINIANKA                   11   10    16-30     
 11.  KS "WIKTORIA" WOLINA            11   10    22-39      
 12.  WKS   Kurzyna                    11    3    10-48      
 ------------------------------------------------------- 
 21.12.2006  Przy tej samej liczbie punktów o kolejno ci decyduj
wyniki meczy bezpo rednio rozegranych 
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Galicyjskie mapy 
Przedstawiamy czytelnikom dwie mapy, które 

powsta y pod koniec XVIII w. Pierwsza z nich to Karte des 
Koenigsreiches Galizien und Lodomerien,  tzw. "zdj cie 
józefi skie", które sporz dzone zosta o w latach 1779 – 
1782 przez pu kownika Fryderyka von Miega. Mapa ma 
charakter topograficznego "zdj cia" Galicji, w nietypowej 
skali 1:28 800. Mówi si  o „zdj ciu” gdy  mapa zosta a
namalowana, a nie wydrukowana. Jej jedyny oryginalny 
egzemplarz przechowywany jest w Wiedniu.
Gdy spojrzy si  na obszar na tej mapie, obejmuj cy
dzisiejsz  gmin  Jarocin, to widzimy bezmiar powierzchni 
le nej. Gdyby to poda  w procentach, to nale a oby 
stwierdzi , e las zajmowa  niemal 100% tej powierzchni. 
Mapa Miega ma kapitalne znaczenie dla poznania okresu 
powstawania naszych dzisiejszych miejscowo ci. Dzi ki
niej wiemy niemal z ca  pewno ci , e w roku 1782 
istnia y ju : Katy, Kuty y /pn. Kutela/, Nalepy /Nalepi/, 
Mostki, Golce, Smutki /Smutek/, Szwedy /Svedi/. Nie ma 
za  jeszcze Jarocina, Zdziar, Szyperek i Domostawy. 
Nazwa Domostawa wprawdzie si  pojawia ale nie jako 
nazwa wioski lecz jako nazwa lasu Domostawa Wald / 
wald – z niemieckiego las/. Jest tak e Jacków Wald w 
miejscu gdzie znajduj  si  dzisiaj pastwiska zdziarskiej 
wspólnoty serwitutowej oraz pola nazywane Wymiarami. 
Nazwa Jacków przetrwa a do dzi  -  chocia  coraz mniej 
u ywana - jako nazwa Majdanu Jaroci skiego.  Na mapie 
znajduj  si  tak e Rusziny ale nie w miejscu dzisiejszych 
Rusin /przysió ka Golc/,ale pomi dzy Borkami i 

Dombrówk . Jeszcze jedna ciekawostka. Na mapie niedaleko 
Szwedów widzimy nazw  Gorcyca.    Jest to zapewne to miejsce, 
gdzie do dzisiaj mieszkaj  Gorczycowie ze Szwedów /w a ciwie to 
na pograniczu Domostawy i Szwedów/. 
Druga mapa  Regna Galiciae et Lodomeria Josephi II et  
M. TheresiaeAvgiussu metodo astronomio trigonometrica nec non 
Bukowina gemetrice simensa, Wien 1796.  Twórc  jej by   Józef 
Liesganig. Nie mamy danych, w jakiej skali jest ona wykonana ale  
z porównania odleg o ci pomi dzy dwoma miejscowo ciami 
/miastami/ na tej mapie i mapie wspó czesnej mo na s dzi , e jest 
to w przybli eniu: 1 : 370 000.  Na tej mapie pojawiaj  si  ju
nazwy Jarocina, Szyperek /jako Siperki/ i Zdziar., chocia
usytuowane s  one naprzeciw Momotów, w miejscu dzisiejszych 
Kiszek. Kiszki nazywane s  obecnie przez niektórych Bukow . Na 
mapie   Liesganiga znajduje si  Bukowa w miejscu Domostawy,  
ale wiadomo  ju  z innych róde , e jest to pierwotna nazwa tej 
miejscowo ci. Kuty y widniej  pod nazw  Kati y. Jakie wnioski 
mo na jeszcze wysnu  z powy szej mapy. Je li za o y , e mapa 
odzwierciedla istniej cy stan rzeczy w momencie jej 
opracowywania, to  Jarocin pierwotnie musia  by  w miejscu 
dzisiejszego przysió ka Jarocina Lipników, gdy  je li na owej mapie 
wykre li si  lini  prost  przez Kuty y i Momoty, to Jarocin znajduje 
si  po rodku pomi dzy tymi miejscowo ciami. Na wspó czesnej 
mapie po o enie to odpowiada w a nie Lipnikom. Po drugie wida ,
e Jarocin po o ony jest po prawej stronie Gilówki, podobnie zreszt

jak Siperki. To ostatnie trudno jest wyt umaczy . Miejmy nadziej ,
e mo e kiedy  uda si  to wyja ni .

Reprodukcje map drukujemy za zgod  Regionalnego O rodka 
Bada  i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie.

Mapa Liesganiga
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Mapa obok to mapa Liesganiga, natomiast powy ej to mapa Miega (starsza). Na obu mapach wida  linie podzia u, gdy
kserowane by y z oddzielnych plansz., albowiem miejscowo ci z naszej gminy nie mieszcz  si  ca kowicie tylko na pojedynczej 
planszy. Nazwy miejscowo ci na mapie Miega s  bardzo niewyra ne, dlatego niektóre z nich zosta y troch  podretuszowane. By
mo e kiedy  uda nam si  zdoby  odbitki z map oryginalnych znajduj cych si  w Wiedniu ale wykonane w kolorze. B dzie to trudne 
ale nie niemo liwe.

Mapa Miega
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