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Dzień zaduszny
Kiedy miedzianą rdzą 
Pożółkłych jesiennych liści więdną obłoki, 
Zgadujemy, czego od nas obłoki chcą, 
Smutniejące w dali swojej wysokiej. 

Na siwych puklach układa się babie lato, 
Na grobach lampy migocą umarłym duszom,
Już niedługo, niedługo czekać nam na to, 
Już i nasze dusze ku tym lampom wkrótce wyru-
szą.

Jeżeli życie jest nicią - można przeciąć tę nić, 
I odpłynąć na obłoku niby na srebrnej tratwie...
Ach, jak łatwo, ach, jak łatwo byłoby żyć, 
Gdyby nie żyć było jeszcze łatwiej! 

NR 11 (79) ROK XIV
listopad 2003
cena  1,50 zł
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Taki tytuł otrzymało gimnazjum w  
Nawsiu Brzosteckim po roku wy-

tężonej pracy nad realizacją programu 
„Szkoła z klasą”.

O programie 
 „Szkoła z klasą” jest akcją społeczną 
dla szkół podstawowych, gimnazjów i 
szkól średnich. Ma zasiać w polskich 
szkołach nowy sposób myślenia o 
oświacie, promować zasady wspiera-
jące nowoczesną, aktywną edukację, 
podnosząc jej poziom, oddziaływać 
na poprawę kultury wychowawczej 
oraz ożywić współpracę szkół z bliż-
szą i dalszą okolicą, ze środowiskiem 
lokalnym.
 Program to sześć głównych zasad 
dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, 
nauczycielom i rodzicom szkoły: 1. 
Szkoła dobrze uczy każdego, 2. Szkoła 
ocenia sprawiedliwie, 3. Szkoła uczy 
myśleć i rozumieć świat, 4.Szkoła 
rozwija społecznie, uczy wrażliwości, 
5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, 
6. Szkoła przygotowuje do przyszło-
ści. Do każdej zasady przygotowano 
kilka zadań, które wybierały same 
szkoły. Każda w ciągu roku szkolnego 
2002/2003 powinna zrealizować sześć 
wybranych zadań (po jednym z każdej 
zasady). Sprawozdania z ich realizacji 
należało przesłać do organizatorów i 
zamieścić na stronie internetowej akcji 
co stanowiło społeczny mechanizm 
kontroli.
 „Szkoła z klasą” to nie konkurs, w 
którym jedne szkoły miały dystanso-
wać inne. Tu każda szkoła, nawet taka 
mała jak nasza miała równe szanse 
zaliczenia zadań.

O organizatorach
 Program przygotowała „Gazeta Wy-
borcza”, fundacja Centrum Edukacji 
Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl. 
Honorowy patronat objął Prezydent 
RP Aleksander Kwaśniewski. Program 
finansowany jest przez Agorę S.A., 
wydawcę m. in. „Gazety Wyborczej” 
i Polsko-Amerykańską Fundację Wol-
ności.

O uczestnikach
 Do pierwszej edycji programu (tylko 
dla szkół podstawowych i gimnazjów) 
zgłosiło się ponad 4 tys. szkół z całej 
Polski. Tytuł zdobyło aż 3118 szkół: 
1310 gimnazjów (co piąte w Polsce!) i 
1808 szkół podstawowych (co dziewią-
ta) zaliczyło wszystkich sześć zadań.

„Edukacja rozstrzygnie o przyszłości Polski”

Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim - Szkoła z klasą

Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka z przedstwiciel-
kami gimnazjum: Teresą Radelczuk i Urszulą Wojnarowską

Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Jacek Strzemieczny wręcza cer-
tyfikat dyrktorowi gimnazjum

Po redakcji Gazety Wyborczej oprowadzał gości  
zastępca red. nacz. Piotr Pacewicz
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 Najwięcej było szkół publicznych - 
91,1%. Ponad 51% to szkoły z małych 
miasteczek (do 20 tys. mieszkańców) 
i wsi. Z województwa podkarpackiego 
zgłosiło się 186 szkół, a tytuł zdobyło 
153 (93 to szkoły podstawowe, 60 to 
gimnazja) co stanowi 8,94% wszyst-
kich szkół tego typu. Najlepszy wynik 
wśród województw uzyskał Śląsk, 
gdzie tytuły zdobyło 23 proc. wszyst-
kich szkół.
 W powiecie dębickim tytuł „Szkoły 
z klasą” zdobyło 5 szkół, w tym gim-
nazjum w Nawsiu Brzosteckim (jako 
jedyne w naszej gminie).

O naszym udziale
 Decyzję o przystąpieniu do progra-
mu podjęła cała Rada Pedagogiczna, 
ponieważ to na nauczycielach spocząć 
miała cała dodatkowa praca. Jesteśmy 
nową szkołą i wszystkim zależy na jak 
najwyższej jakości nauczania i pracy 
wychowawczej. Wspólnie wybraliśmy 
zadania do realizacji i zespoły zadanio-
we. 
 Stawialiśmy na zadania, które przy-
niosłyby jak najwięcej korzyści naszej 
szkole i były to: 1. Lepiej przygotować 
do egzaminów, 2. Poinformujemy jak 
oceniamy, 3. Dobry program dobry 
podręcznik, 4. Praca dla innych, 5. 
Każdego można za coś pochwalić, 6. 
Uczniowie wchodzą do Europy. Spra-
wozdania z realizacji zadań znajdują 
się na stronie internetowej akcji.
 Przy okazji realizacji zadań zostali-
śmy laureatem wojewódzkim nagrody 
w programie „Moja szkoła w Unii Eu-
ropejskiej” (o tych i innych działaniach 
pisaliśmy w poprzednich nr. „Wia-
domości Brzosteckich”). Realizacja 
programu zaowocowała 
poprawą oferty eduka-
cyjnej naszej szkoły w 
roku wykonywania zadań 
(2002/2003) już wiemy, że 
wywołała bardziej trwałe 
zmiany w placówce.
 Ze wszystkich badań 
nad jakością pracy szkoły 
na całym świecie wyni-
ka, że najważniejszy jest 
nauczyciel, jego umiejęt-
ności, jego wiedza i chę-
ci. Stąd w wielu krajach 
podejmowane są próby 
„odradzania zawodu na-
uczyciela”. Jak głoszą 
organizatorzy akcji „mimo 
problemów finansowych 
to hasło jest potrzebne 
również Polsce i, co więcej 
jest realne. Nauczyciele są 
- tak sądzimy - znudzeni 
tym, że kojarzą się niemal 

wyłącznie ze sporami o wynagrodzenie, 
walką o pensum. Chcą mieć poczucie 
sensu swej pracy, chcą zostać docenie-
ni i dostrzeżeni”. Nauczyciele naszej 
szkoły w pełni się z nimi zgadzają, są 
chętni do zmian, nawet kosztem dodat-
kowej pracy.

Akademia „Szkoły  
z klasą”
 Pierwszy rok akcji to czas pracy 
dla nauczycieli, drugi to czas rewanżu 
organizatorów. Stworzyli oni Akade-
mię „Szkoły z klasą”, która ma przede 
wszystkim pomagać w wyrównywaniu 
szans młodzieży wiejskiej i z małych 
miast. Ma to być wsparcie finansowe 
(małe granty na dodatkowe zajęcia) od 
różnych firm, które w zamian dostaną 
honorowy tytuł „Przyjaciela Szkoły z 
klasą”.

Szkoły z klasą  
u Prezydenta
 Dodatkowym wyróżnieniem dla 
uczestników programu było spotkanie z 
Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej 
Aleksandrem Kwaśniewskim i osobiste 
odebranie certyfikatu przez dyrektora 
i jednego z nauczycieli. Spośród 3118 
laureatów wylosowano 100 szkół. W 
tym losowaniu mieliśmy farta. 20 paź-
dziernika z 200 innymi nauczycielami 
spotkaliśmy się w Sali Kolumnowej 
Pałacu Prezydenckiego z Prezydentem 
i wszystkimi organizatorami.
 Prezydent w swoim wystąpieniu 
powiedział między innymi „Nauczy-
ciele! Drodzy uczniowie! Pani minister, 
parlamentarzyści, wszyscy obecni. 

Dołączam się do tej wielkiej radości, bo 
pomysł okazał się tak znakomity. Kiedy 
proszono mnie o objęcie patronatu nad 
„Szkołą z klasą”, byłem być może więk-
szym optymistą niż sami organizatorzy, 
ale też skala wydarzenia przerosła moje 
najśmielsze oczekiwanie. I myślę, że 
rola nauczycieli jest także taka, by nie 
tylko dobrze kształcić uczniów, nie tylko 
dobrze współpracować z rodzicami, ale 
też stanowić centra kulturowe promie-
niujące na całą miejscowość, na gminę, 
na środowiska, w których się znajdu-
jecie. To ogromnie ważne. My musimy 
tym małym ojczyznom przywrócić wiarę 
w ich własne możliwości. Podnieść na 
wyższy poziom kultury, zaktywizować 
tam, gdzie chodzi o działalność publicz-
ną. To wszystko jest w waszych rękach, 
szanowne panie i panowie nauczyciele. 
I chcę za to, co już uczyniliście, po-
dziękować, ale też prosić, żeby w tych 
wysiłkach to środowisko nie ustawało. 
Program jest rzeczywiście znakomity 
i cieszę się, że będzie kontynuowany, 
że zyskuje nowe formy. Jestem pewien, 
że potrafimy znaleźć sponsorów. Chcę 
podziękować tym wszystkim, którzy już 
są obecni w programie. Wierzę jednak, 
że będzie ich więcej. Będę również 
namawiać do tego różne firmy, różne 
grupy. Dziękuję za złotą tarczę, którą 
uzyskałem. I też rozumiem, co to znaczy 
dla mnie, i jakie obowiązki, także te bar-
dziej konkretne, finansowe, spoczywają 
na prezydencie”.
 Następnie wszyscy mogli zwiedzić 
Pałac Prezydencki i redakcję „Gazety 
Wyborczej”

Urszula Wojnarowska
Dyrektor Gimnazjum  
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Szanowni Państwo!

Informując Państwa o działaniach sa- 
morządu brzosteckiego tym razem 

chcę krótko omówić sprawę służby 
zdrowia na terenie gminy. Otóż w 
bieżącym roku Rada Gminy Brzostek 
podjęła decyzję o przejęciu od 1 stycz-
nia 2004 r. służby zdrowia i utworzeniu 
Samodzielnego Gminnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej obejmują-
cego swoim zasięgiem teren całej gmi-
ny. U podstaw takiej decyzji leży troska 
Rady Gminy o poziom podstawowej 
opieki zdrowotnej oraz konieczność 
podjęcia działań mających na celu 
poprawę warunków w istniejących 
budynkach służby zdrowia w Brzost-
ku i Smarżowej. Oczywiście wszyscy 
zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji 
finansowej służby zdrowia dlatego 
chcemy swoim działaniem pomóc w 
jej lepszym funkcjonowaniu.
 Czy uda nam się zrealizować ten 
cel to już zależy od kilku czynników. 
Najważniejszy z nich to czynnik 
ludzki, czyli zaangażowanie wszyst-
kich pracowników zatrudnionych na 
terenie gminy w służbie zdrowia. Od 
ich działania, zaangażowania i troski 
o dobro pacjentów zależy ocena funk-
cjonowania zakładu w przyszłym roku. 
Wszyscy muszą pracować tak, aby 
środki z kontraktu były wykorzystane 
jak najlepiej.
 Kolejnym czynnikiem wpływa-
jącym na przejęcie służby zdrowia 
jest ochrona miejsc pracy. Ten fakt 
pracownicy służby zdrowia muszą 
bardzo poważnie brać pod uwagę. 
Gminna służba zdrowia to z jednej 
strony pewien rodzaj bezpieczeństwa 

Wójt
Gminy
informuje

Wójt
Gminy
informuje

dla zatrudnionych ale z drugiej strony 
większa odpowiedzialność i większa 
kontrola. Nad funkcjonowaniem służby 
zdrowia czuwać będzie powołana Rada 
Społeczna, która ma prawo oceniać i 
zgłaszać swoje wnioski.
 Chcę Państwa poinformować, że 
kierownikiem GSPZOZ w Brzostku od 
1 stycznia 2004 r. będzie Pani doktor 
Bożena Szymańska. W tym miejscu 
nowej Pani Kierownik oraz wszystkim 
zatrudnionym należy życzyć pozytyw-
nego zdania tego egzaminu.
 Przygotowując się do przejęcia służ-
by zdrowia podjęliśmy działania nad 
zwiększeniem zakresu świadczeń.  Jest 
szansa, aby od nowego roku ponownie 
działał gabinet ginekologiczny. Pro-
wadzimy rozmowy również w temacie 
rozpoczęcia działalności przez punkt 
rehabilitacyjny. Mam nadzieję, że w 
przypadku pozytywnych umów z NFZ 
ww gabinety będą mogły rozpocząć 
działalność. Są to bardzo ważne spra-
wy, które w przypadku pozytywnego 
finału ułatwią życie i leczenie naszych 
mieszkańców.
 W trakcie nowego funkcjonowania 
będziemy starali się również rozwiązać 
problem opieki stomatologicznej. Stan 
na dzień dzisiejszy jest niezadowalają-
cy. Będziemy starać się o zatrudnienie 
kolejnego stomatologa, ale jest to 
uwarunkowane finansami, a także po-

szukaniem odpowiednich lekarzy.
Aby dobrze przygotować się do funk-
cjonowania od nowego roku oraz 
zmniejszyć koszty utrzymania obiektów 
podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu 
remontu kapitalnego budynku Ośrodka 
Zdrowia w Brzostku. Remont obiektu 
był konieczny ze względu na jego stan, 
a także zapewnienie odpowiedniego 
standardu przyjęć pacjentów. Remont 
ośrodka utrudnia jego bieżące funkcjo-
nowanie, ale nie ma innej możliwości 
jego przeprowadzenia. Za utrudnienia 
przepraszamy pacjentów, ale mam na-
dzieję, że efekty pracy będą widoczne 
już na koniec 2003 r.
 Poważnym problemem jest również 
stan budynku Ośrodka Zdrowia w 
Smarżowej. Myślę, że wkrótce zostanie 
podjęta decyzja  o budowie nowego 
funkcjonalnego ośrodka.
 Wszystkie te działania wymagają 
dużych nakładów finansowych, ale 
celem nadrzędnym jest dobro naszych 
mieszkańców - pacjentów służby zdro-
wia.
 Podsumowując, pragnę  stwierdzić, 
że od 1 stycznia 2004 r. nie wszystko 
zmieni się jak za dotknięciem czaro-
dziejskiej różdżki, ale systematyczność 
i konsekwencja w działaniu powinna 
doprowadzić do lepszego funkcjono-
wania służby zdrowia.

Leszek Bieniek

XI sesja Rady Gminy w Brzostku  
 odbyła się 27 października br. 

Podczas obrad  w głosowaniu tajnym, 
Rada Gminy dokonała wyboru 10 ław-
ników do Sądu Rejonowego w Dębicy 
celem orzekania w sprawach karnych 
i rodzinnych i 2 ławników do Sądu 
Rejonowego w Dębicy celem orzekania 
w sprawach z zakresu prawa pracy i 

ubezpieczeń społecznych. Ławnikami 
do orzekania w sprawach karnych i 
rodzinnych zostali wybrani: Błazień 
Józef,  Borowiecki Sylwester,  Chajec 
Ryszard,  Kobak Józef,  Matyasik Mar-
ta,  Nykiel Maria,  Pietrucha Stanisław,  
Ptaszek Marian,  Raś Zbigniew,  Smo-
roń Maria. Do orzekania w sprawach 
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych wybrano ławników: Gó-
rzan Marek, Grygiel Krystyna.
W dalszej części obrad, Rada Gminy 
podjęła uchwały w sprawie:
	zmiany uchwały budżetowej na 2003 

rok Nr IV/24/2003 Rady Gminy 
w Brzostku z dnia 10 lutego 2003 
roku,

	przyjęcia darowizny działki prze-
znaczonej pod rozbudowę drogi 
Przeczyca - Laskowiec,

	przyjęcia darowizny działek prze-
znaczonych pod rozbudowę drogi  
Klecie - wieś, 

	przeznaczenia do sprzedaży w dro-
dze przetargu działki zabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 
464/1 położonej w Brzostku.

E. Szukała 

Z prac  
Rady Gminy

Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Brzostku dobiega końca
Fot. J. Nosal
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O g ł o s z e n i e 
Wójta Gminy Brzostek z dnia 5 listopada 2003 r.
o sporządzeniu wykazu środków trwałych przezna-

czonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Działając na podstawie postanowienia Rady Gminy w 
Brzostku z dnia 27 października 2003 roku w sprawie 
sprzedaży w trybie przetargowym składników majątko-
wych położonych na działce oznaczonej numerem ewid. 
306 położonej  w Brzostku, stanowiących własność Gminy 
Brzostek, Wójt Gminy Brzostek ogłasza:
z zasobu środków trwałych mienia komunalnego Gminy 
Brzostek przeznaczone zostają do sprzedaży  w trybie 
przetargowym:
- budynek drewniany stanowiący zaplecze dla obsługi 

wagi samochodowej, obiekt parterowy, niepodpiwni-
czony o powierzchni zabudowy - 22,09 m2, powierzchni 
użytkowej - 18,49 m2 i kubaturze 46,39 m3

 Opis budynku: fundamenty z płyty betonowej, ściany z 
konstrukcji drewnianej obudowanej płytami pilśniowy-
mi, dach konstrukcji drewnianej pokryty papą na lepiku, 
posadzki z gładzi pokryte wykładziną PCV, tynki pokryte 
płytą pilśniową laminowaną, stolarka drewniana instalacja 
wodociągowa zimnej wody do umywalki.
 Budynek w średnim stanie technicznym, prawidłowo 
użytkowany.

- waga samochodowa
Dane techniczne:
- typ N 250, rok produkcji - 1963, dokładność ważenia  

+ 10 kg, max udźwig 15000 kg,
- pomost: 2,70 m x 6,10 m
- urządzenie w średnim stanie technicznym

1. Wartość rynkowa budynku drewnianego wg. wyceny 
rzeczoznawcy majątkowego  wynosi 1.615,00 zł (tysiąc 
sześćset piętnaście złotych)

2. Wartość rynkowa wagi samochodowej wynosi  
5.000,00 zł + 22% VAT-u. Łączna wartość rynkowa 
wagi wynosi 6.100,00 zł (sześć tysięcy sto złotych)

 Wartość rynkowa budynku     1.615,00 zł
 Wartość rynkowa wagi samochodowej 6.100,00 zł
 Łączna wartość         7.715,00 zł
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż w/w 
środków trwałych nastąpi po upływie 21 dni od dnia ni-
niejszego ogłoszenia.

Zbliżający się termin inte- 
gracji naszego kraju z 

Unią Europejską boleśnie 
wyjaskrawia rozdrobnienie 
ziemi uprawnej w Polsce. Na 
około 2 miliony gospodarstw 
rolnych przypada u nas 24 
miliony działek gruntowych. 
Największe rozdrobnienie 
występuje w południowo-
wschodniej stronie kraju. 
Działki w niektórych gospo-
darstwach oddalone są od 
siebie o kilka kilometrów, 
jest ich nieraz kilkadziesiąt, a 
średnia wielkość działki wy-
nosi 30 arów, a w niektórych 
województwach 19 arów.
 To strasznie zacofana 
struktura obszarowa. Nie 
spotykana poza Polską ni-
gdzie w Europie. Efektem 
tego jest strata 5% ziemi 
uprawnej, czyli 1 milion 
hektarów na miedze i drogi 
śródpolne. Również istot-
na strata z tego powodu to 
zmniejszenie efektywno-
ści wykorzystania maszyn 
rolniczych i ciągników na 
rozdrobnionych polach.
 Obecnie w kontekście in-
tegracji z UE stan taki woła 
do nieba i do rozsądku, o nie-
zwłoczne przeprowadzanie 
komasacji gruntów na szero-
ką skalę. W Unii Europejskiej 
każdy rozłóg pola musi być 
dokładnie zarejestrowany i 
opisany, podając co w danym 
roku rośnie na tym polu, a 
która działka ewentualnie 
leży odłogiem.
 Trudno sobie wyobrazić 
rejestr gruntów, lub wniosek 
rolnika w sprawie dopłat do 
produkcji, liczący kilkadzie-
siąt działek, w którym trzeba 
wyszczególnić rodzaj uprawy 

na każdej działce. Później 
trzeba jeszcze zaprowadzić 
kontrolerów unijnych na to 
pole. Niektóre wnioski będą 
chyba musiały być pisane na 
rolkach papierowych. Trzeba 
wiedzieć, że jakakolwiek 
pomyłka we wniosku, ujaw-
niona przez kontrolerów, 
pozbawia rolnika pokaźnej 
kwoty dopłaty.
 To są realia do których się 
zbliżamy. Nie czas teraz na 
odwlekanie komasacji przez 
sentymenty w rodzaju „ja tam 
wole swoje pole”. Rolnicy 
nie mogą się spodziewać, że 
„ktoś” przybędzie z zewnątrz 
do wsi i rozłogi uporząd-
kuje. To było dawniej, za 
poprzedniego ustroju i już nie 
powróci. Sami rolnicy muszą 
podjąć starania o swoje spra-
wy. Obowiązuje zasada, że 
komasacje można podjąć gdy 
na jej przeprowadzenie zgo-
dzi się taka ilość rolników, 
która dysponuje co najmniej 
połową gruntów we wsi.
 Koszty komasacji nie są 
duże, pokrywane są w całości 
przez budżet państwa, tylko 
że w budżecie jest pieniędzy 
coraz mniej. Gdyby nawet 
trzeba było coś dopłacać 
do działań scaleniowych, 
to na przyszłość będzie to 
opłacalne. Gospodarstwa 
rozdrobnione nie są w sta-
nie sprostać konkurencji na 
rynku rolnym, głównie ze 
względu na wysokie koszty 
produkcji roślinnej (dojazdy 
do pól). W przyszłości nie 
będą mogły funkcjonować w 
systemie uporządkowanego 
obszarowo i organizacyjnie 
rolnictwa unijnego.

H.L.

Komasacja  
i rejestracja

W bieżącym roku wyko- 
nano roboty remontowe 

na następujących cmentarzach 
i mogiłach wojennych:
- cmentarz wojenny nr 218 z 

okresu I wojny światowej, 
położony w Bukowej

- mogiła zbiorowa nr 221 z 
okresu I wojny światowej, 
położona w Kleciach 

- kwatera saperów z okresu II 
wojny światowej, położona 
w obrębie cmentarza para-
fialnego w Brzostku

 Łączna wartość robót wy-
konanych na w/w cmenta-
rzach wynosi 13 500, 00 zł i 

Prace remontowe na 
cmentarzach wojennych

była częściowo finansowana 
ze środków przekazanych z 
Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa w Warszawie.
 Urząd Gminy pragnie 
podziękować Pani Mał-
gorzacie Staniszewskiej, 
właścicielce hurtowni arty-
kułów szkolnych, biurowych 
i chemicznych, która prze-
kazała nieodpłatnie znicze 
o wartości około 150,00 zł. 
Znicze zostały zapalone na 
wszystkich cmentarzach wo-
jennych z okazji Wszystkich 
Świętych.

W. Olszewski

Centrum Kultury i Czytelnictwa  
w Brzostku  

zaprasza wszystkich chętnych  
na spotkania kółka szachowego,  

które odbywają się  
w każdy piątek o godz. 17-tej  
w Domu Kultury w Brzostku
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I. Szkolenia kadry:
SIERPIEŃ: 

Już pod koniec wakacji (20 - 24 sierp- 
nia 2003) w harcerskim ośrodku 

„Perkoz” k. Olsztynka odbył się I 
Ogólnopolski Zlot Drużynowych ZHP. 
Nasza „Puszcza” nie doczekała się 
jeszcze młodych drużynowych, dlatego 
reprezentowałam ją tam samotnie, acz-
kolwiek spotkałam na Mazurach 
wielu harcerskich znajomych 
i przyjaciół. Dlaczego warto 
było pojechać na te kilka dni na 
drugi koniec Polski? Nie tylko 
ze względu na cudowną, lesisto-
jeziorną okolicę i spodziewaną 
harcerską atmosferę, ale i po to, 
aby „z pierwszej ręki”, czyli od 
instruktorów Głównej Kwatery i 
Rady Naczelnej naszego związ-
ku dowiedzieć się o wszelkich 
aktualnościach polskiego skau-
tingu w XXI wieku. Nie chcę 
tu się rozpisywać o wszystkim, 
czego się dowiedziałam, zare-
klamuję za to obszerną i ciekawą 
stronę internetową www.zhp.
org.pl. Można na niej znaleźć 
dosłownie każdą informację, a 
ja tylko wspomnę, że najnowszy 
program pt.: Barwy przyszłości 
zaczniemy w 77 DH „Puszcza” wpro-
wadzać już w tym roku szkolnym. Ale 
- nie tylko to... inspiracji jest więcej!
WRZESIEŃ:
 Pierwszego września rozpoczął się 
rok szkolny - także XI Letnia Szkoła 
Liderów Społeczeństwa Obywatelskie-
go miała wówczas swoją inaugurację w 
Bibliotece Uniwersytetu Warszawskie-
go. Ta niecodzienna (ale za to dorocz-
na) forma kształcenia trwała 11 dni i 
miałam okazję przebywać na niej jako 
drużynowa 77 DH „Puszcza”, innymi 
słowy jako liderka grupy młodzieży ze 
środowiska wiejskiego. Był to bowiem 
prestiżowy kurs skierowany dla liderów 
organizacji pozarządowych, pracow-
ników samorządów i regionalnych 
działaczy partii politycznych, czyli dla 
„trzech sektorów publicznych”, których 
współpraca i wzajemna równowaga 
świadczą o dojrzałym i samoświado-
mym społeczeństwie obywatelskim 
właśnie.
 W porównaniu z państwami Unii 
Europejskiej mało jest w Polsce za-
równo międzysektorowej współpracy, 
a tam gdzie trzeba - kontroli, jak i 
świadomości społecznej, stąd pomysł 
Szkoły Liderów, rozumianej raz jako 
stowarzyszenie, a dwa jako coroczne 

Co w „Puszczy” piszczy - jesienią?
szkolenie dla ok. 40 wybranych osób. 
Twórca SL, emerytowany profesor 
oksfordzki a z pochodzenia Polak, 
uczestnik Powstania Warszawskiego i 
powojenny emigrant, sam powiada, iż 
chce młodych Polaków nieco zangli-
cyzować, oczywiście w pozytywnym 
sensie. „Brytyjczycy mają naturalny 
dar współpracy. Uzgodnienia wspól-
nego celu, podziału zadań, trzymania 

się swojej roli. Polacy uważają, że 
nieustannie powinni starać się podwyż-
szyć własną pozycję, a osłabić cudzą w 
ramach nawet wspólnie realizowanego 
projektu...” - czasami musimy tym 
słowom przyznać rację... Pamiętajmy 
też, że Anglicy mają najwyższe IQ wg. 
świeżo przeprowadzonych testów... 
 Trzeba przyznać, że prof. ZAP, jak 
sam siebie nazywa Zygmunt Andrzej 

Pełczyński jest niesamowitą osobowoś-
cią, wspaniałym gawędziarzem, a przy 
tym zapalonym zwolennikiem uczenia 
poprzez działanie - mocno krytykuje 
polskie zbyt teoretyczne studia i potrafi 
swoje zdanie dobrze uzasadnić. Jako że 
sam był nauczycielem Billa Clintona, 
a w Polsce lat 90. tych współpracował 
z Janem Rokitą, nie dziwi wspólna im 
trzem łatwość wysławiania się - kon-
kretna i wizjonerska jednocześnie. Za 
to na polskim dosyć zhieratyzowanym 

gruncie nieco dziwi, ale i za-
razem cieszy swoboda bycia, 
a także otwartość, przyjazne 
nastawienie i chęć niesienia 
pomocy u wszystkich pracow-
ników/wolontariuszy SL, które 
to cechy bardzo mi się kojarzą 
z harcerstwem, z postrzeganiem 
wszystkich wokół jako bliźnich. 
Nie bez kozery - główny koordy-
nator szkolenia jest harcerzem, a 
uczestnikami tegorocznej edycji 
było 10 instruktorów na 40 osób! 
To świadczy o mocnej pozycji 
harcerstwa jako organizacji 
pożytku publicznego i o aktyw-
nym udziale kadry harcerskiej w 
życiu społecznym. Pozytywnie 
już w momencie rozpoczęcia 
XI SL nastroił mnie fakt, iż mój 
sponsor (jeden z wielu, bodajże 
z 20) czyli krakowski oddział 

BP, wybrał mnie właśnie ze względu 
na działalność harcerską, a mowa tu 
o wydaniu kwoty 6 000 PLN, czyli 
niebagatelnej, jak na nauczycielskie 
warunki. Sama pamiętam swoje zdzi-
wienie i pytanie „Dlaczego SL jest taka 
droga?”, na które uzyskałam rzeczową 
odpowiedź: „Ponieważ zajęcia prowa-
dzą profesjonaliści pracujący dla za-

Podczas wrześniowej zbiórki 77 DH „Puszcza”

XI Szkoła Liderów - z Profesorem Pełczyńskim
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chodnich firm trenerskich i konsultin-
gowych”. Przyznam, że bardzo byłam 
owych profesjonalistów ciekawa i nie 
zawiodłam się.
 Podstawowych dla liderów umie-
jętności tworzenia zgranej grupy (tzw. 
„teambuilding”) nauczył nas IMPACT 
Polska, teorii dalszego zarządzania 
zespołem oraz przygotowywania i 
przeprowadzania zmian w swoim śro-
dowisku Fundacja „Partners”  Polska, 
zarządzania pojedynczym projektem 
i aktywnego poszukiwania sponso-
rów zaś specjaliści zatrudnieni na co 
dzień w Ericsson oraz Deutsche Bank 
Polska S.A. Ostatnie dwie firmy były 
także sponsorami uczestnictwa w XI 
SL dla bardzo wielu osób, jak i Da-
imler Chrysler Automotive, którego 
przedstawicielka zaprezentowała nam 
temat globaliza-
cji, jak i Johnson 
and Johnson i jego 
polski dyrektor z 
istotnym wykła-
dem na temat lide-
ra/menedżera, jak i 
PriceWaterHouse-
Coopers i przepro-
wadzone przezeń 
planowanie roz-
woju osobistego 
i ścieżki kariery 
- po to, aby nie za-
gubić swojego ży-
ciowego celu, ale i 
umieć przezwycię-
żać nieuchronne w 
dążeniu do niego 
bariery. Wspaniałe 
przykłady współ-
pracy międzysek-
torowej były wpisane w program m.in. 
poprzez zajęcia „pozarządowców” o 
wykorzystaniu funduszy struktural-
nych, uzupełniane wykładami spe-
cjalistów ministerialnych i widoczne 
było, że zarówno jednym jak i drugim 
idzie o to, aby jak najwięcej podmio-
tów mogło skorzystać z finansowych 
możliwości akcesyjnych. Jak z kolei 
jawnie i skutecznie kontrolować nasze 
własne publiczne pieniądze bardzo kla-
rownie przedstawiła nam pani dyrektor 
Programu Przeciw Korupcji Fundacji 
Stefana Batorego, współautorka mo-
delu „Przezroczystej gminy”, z którego 
mam nadzieję korzysta też brzostecki 
samorząd.
 Najwięcej emocji wzbudzały chyba 
debaty w stylu oksfordzkim. Zgodnie 
z zasadą „zaplanuj - zrób - sprawdź 
- popraw” (dla mnie typowo harcer-
ską), urządzono nam najpierw debatę 
pokazową na temat „Przestępczość 
nieletnich”, po czym przeprowadzono 

warsztaty debatanckie i nasze własne 
debaty: „Korupcja”, „Bezrobocie”, 
„Edukacja”, a po każdej z nich pod-
sumowanie oraz ocenę. Czasami 
emocje grały niczym w sejmie!! Dość 
wyjaśnić, że Stowarzyszenie Szkoła 
Liderów przeprowadza teraz właśnie, 
w listopadzie i grudniu, II Ogólnopol-
ski Projekt Debat Publicznych „Jakie 
państwo? Jaka edukacja?” (por. www.
jakiepanstwo.ngo.pl), który mnie jako 
nauczycielkę żywo interesuje!
 Żeby się już bardzo nie rozpisywać, 
nadmienię tylko, że „przyszłość w 
lustrze” oglądaliśmy podczas licznych 
konwersatoriów, planowaliśmy współ-
pracę z mediami, a wśród wykładow-
ców znaleźli się też przedstawicielka 
ONZ, dyplomata, prezes IPN, pra-
cownik PAN, prezes Fundacji Stefana 

Batorego. Sama się teraz dziwię, jakim 
cudem aż tyle wydarzyło się w krótkie 
10 dni?? I był jeszcze czas na luźne 
ogniska, zabawy, tańce integracyjne... 
Wiem na pewno, że ciągle będę wracać 
do materiałów przywiezionych z XI 
SL, w miarę możliwości spotykać się 
z innymi absolwentami - naprawdę 
niesamowitymi ludźmi, a także działać 
i sprawdzać w życiu i ciągle weryfiko-
wać swoją wiedzę i umiejętności.
PAŹDZIERNIK:
 Ponieważ podczas wrześniowej 
zbiórki drużyny wszyscy obecni przy-
chylili się do pomysłu wymiany za-
granicznej, to moje kolejne spotkanie 
było harcersko-skautowe. Pojechałam 
na polsko-niemieckie seminarium 
„KONTAKT” także jako przedstawi-
cielka Gimnazjum i dowiedziałam się 
wielu interesujących rzeczy zarówno o 
ogólnych możliwościach Polsko - Nie-
mieckiej Współpracy Młodzieży, jak i o 
typowo skautowym programie EURO-

TRANSIT, w który 77 DH na pewno w 
2004 wejdzie! Będziemy przekazywać 
kolejne wieści, a tymczasem zaprasza-
my chętnych, a jakże, do Internetu, na 
www.eurotransit-network.org.

II. Zbiórki i wyjazdy 
drużyny:
Kolejny rok harcerski zaczęliśmy od  

wspólnego stworzenia planu pracy 
podczas pierwszej wrześniowej zbiórki, 
teraz przed nami jego uszczegółowie-
nie i wyznaczenie konkretnych zadań. 
Wiem, że część swoich już wykonałam, 
nawiązując kontakty z Niemcami oraz 
planując kolejny Kurs Zastępowych i 
pozyskując na niego środki z Funduszu 
Antyalkoholowego; ogromnie cieszy 
fakt, że władze gminy współpracują z 

nami w tym punk-
cie bardzo mocno. 
Członkowie dru-
żyny wiedzą też, 
że sami powinni na 
swoje harcerskie 
wyjazdy trochę 
zarobić, dlatego 
zaskakują mnie i 
swoją pomysło-
wością i praco-
witością podczas 
październikowej 
„Akcji ZNICZ”. 
Pieniędzy powinno 
wystarczyć też na 
nowe mundury!
Jeden planowany 
na ten rok wyjazd 
już odbyliśmy, 
uczestnicząc w VI 
Ogólnopolskim 

Rajdzie „GRYF” w Dębicy. Cała re-
prezentacja „Puszczy” występowała 
w widowisku światło-dźwięk „Ognio-
branie”, ponadto spotkaliśmy wiele 
drużyn harcerskich z Podkarpacia, 
ale nawet i z Poznania, braliśmy też 
udział w stylizowanej na akcję anty-
terrorystyczną grze nocnej i wędrówce 
po okolicach Dębicy utrzymanej w 
konwencji Polski Podziemnej. Byłam 
naprawdę dumna ze swoich harcerzy, 
kiedy w ciągu kilkunastu sekund tak 
się potrafili zamaskować w lesie, że 
nawet ja nie widziałam, gdzie są i co 
robią, a co dopiero inne patrole... Było 
naprawdę emocjonująco!!
Obiecujemy wkrótce kolejne relacje z 
Urodzinowego Biwaku, wspomnianego 
już Kursu Zastępowych oraz świeżo 
rozpoczętej współpracy zagranicznej. 
Zachęcamy do pójścia w nasze ślady!

Drużynowa 77 DH „Puszcza” 
Barbara Wojtaszek

Jedna z grup EUROTRANSIT
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Moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (11) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”

Transport więźniów 
z Przemyśla do 
Wronek
W nocy z 26 na 27 czerwca 1950  

roku znalazłem się w grupie 
więźniów przygotowanych do trans-
portu. Pod licznym konwojem uzbro-
jonych strażników i żołnierzy KBW 
przeprowadzono nas z więzienia w 
Przemyślu do podstawionych wcześ-
niej i stojących na bocznicy dwóch 
wagonów-więźniarek (tak zwanych 
„Stołypinek”). Upchano nas jak przy-
słowiowe śledzie w beczce. Do każde-
go przedziału - klatki ograniczonej że-
laznymi prętami wpychano co najmniej 
trzykrotną ilość osób w porównaniu z 
przewidywaną normą. Nie wiedzieli-
śmy dokąd nas wywożą. Dopiero w 
czasie jazdy zorientowaliśmy się, że 
wagony nasze doczepiono do pociągu 
relacji Przemyśl-Szczecin.
 We Wrocławiu znów znaleźliśmy 
się na bocznicy, z której dopięto nas do 
pociągu jadącego do Poznania a stąd do 
Wronek. Po około godzinie od naszego 
przyjazdu i odstawieniu wagonów na 
bocznicę kolejową we Wronkach do 
transportu podeszła grupa uzbrojonych 
strażników więziennych oraz żołnierzy 
i wspólnie z konwojującymi dotąd 
utworzyli zabezpieczenie operacji wy-
ładowania i przemarszu do więzienia. 
Uformowano więźniów w czwórki i 
pod silnym konwojem uzbrojonych 
w automaty oraz karabiny żołnierzy i 
strażników kroczących z bronią gotową 
do strzału, po obu stronach kolumny, 
popędzono nas pieszo w stronę wię-
zienia. Ulica była pusta, chyba chwi-
lowo wyłączona z ruchu. Zostaliśmy 
ostrzeżeni, że w razie wyłamania się z 
ustalonego szyku zostanie użyta broń 
palna bez uprzedzenia. Byliśmy bardzo 
zmęczeni i wyczerpani oraz słabi z 
powodu ogromnej ciasnoty w przedzia-
łach, dużego upału, braku napojów w 
drodze i trwającej w takich warunkach 
ponad dwie doby podróży.

 Około godziny piątej po południu 
byliśmy już na podwórzu więziennym, 
odgrodzonym od reszty świata wysokim 
murem otaczającym teren zabudowań 
więziennych. Zauważyłem znajdujące 
się po stronach zewnętrznych bramy 
wejściowej żelbetonowe bunkry z 
zainstalowanymi w nich karabinami 
maszynowymi i obsługą złożoną z 
żołnierzy KBW. Na wysokim murze 
okalającym zabudowania więzienne 
co kilkadziesiąt metrów znajdowała się 
wieżyczka a w niej strażnik z karabi-
nem maszynowym. Strażnik pełniący 
służbę w wieżyczce był w niej zamknię-
ty i nie mógł jej opuścić aż do zmiany 
warty, którą rozprowadzał dyżurny 
oficer, dowódca warty i on miał klucze 
od wieżyczek. Wieżyczki na murze 
więziennym oprócz broni wyposażone 
były w aparat telefoniczny, za pomocą 
którego dyżurujący w wieżyczce mógł 
się połączyć z wartownią i na odwrót.
 Po doprowadzeniu nas do bramy i 
wpuszczeniu na podwórze więzienne 
konwój żołnierski wycofał się a dozór 
nad nami objęła miejscowa straż wię-
zienna i oddziałowi. Rozstawiono nas 
w duże półkole, kazano rozebrać się 
do naga, usiąść na ziemi po turecku i 
cierpliwie czekać. Mieliśmy szczęście, 
że było to lato a nie pora chłodów czy 
zima. Jak bowiem później mogliśmy 
stwierdzić, podobnie postępowano 
również zimą. Dopiero po godzinie 19 
przybyła na podwórze grupa strażników 
(kończących swoją dzienną zmianę) i 
rozpoczęła się rewizja naszych rzeczy 
oraz osobista, połączona z wyszukaną 
gimnastyką i niewybrednymi docinka-
mi pod adresem więźniów. Nie widzia-
no w nas ludzi, więźniów politycznych, 
lecz złoczyńców, zbirów, morderców 
i groźnych bandytów. Po skończonej 
rewizji padła komenda: „Ubrać się!” 
Zaraz potem - „pojedynczo, do celi, 
biegiem marsz!”. Strażnicy i oddzia-
łowi utworzyli dwuszereg, szpaler 
z przejściem pośrodku, ciągnący się 
przez skrzydło „D” aż do oddziału „B1” 

w Pawilonie I, gdzie czekały na nas 
opróżnione wcześniej cele więzienne, 
w których przechodzić mieliśmy tak 
zwaną kwarantannę i okres przystoso-
wania się do nowych warunków.
 Nie wszyscy zdążyli się ubrać. Nie-
którzy, nadzy lub półnadzy, popędzani 
kopniakami, kułakami, kluczami od 
cel i krat, po głowach i gdzie popadło, 
odbijani jak piłki, biegli, starając się 
uniknąć dotkliwych ciosów i razów.
 Korytarze więzienia wyłożone były 
płytkami pomalowanymi w lśniące, 
czarno-białe pasy. Rozstawieni przy 
białym pasie strażnicy karali biegną-
cego krzycząc:
 Nie po białym! Stojący przy czar-
nych pasach karali za to, że biegnie się 
po czarnym. Tak więc wśród okrzyków: 
Nie po białym. Nie po czarnym! i wy-
mierzonej karze za nieposłuszeństwo 
(a innych kolorów przecież nie było), 
więzień za więźniem wpadał do celi 
jako pierwszy, drugi - ...ósmy i cela 
zamykała się.
 W cylindrycznym środku Pawilonu 
I kazano nam zostawić niesione swo-
je rzeczy i tobołki. Dalej biegliśmy 
szybciej, bo już bez obciążenia. Ja, 
po rewizji na podwórzu zdążyłem 
ubrać bieliznę i ubranie więzienne. 
Tylko drewniaki niosłem w ręku aż 
do celi. Ksiądz Stanisław Kułak i pan 
Michał Potyrała wpadli za mną do celi 
półnadzy, tylko w kalesonach, mocno 
posiniaczeni. Kiedy już cały transport 
przybyłych dziś więźniów znalazł się 
w celach i na korytarzu ucichło, zaz-
grzytał klucz, drzwi celi otworzyły się 
do wewnątrz i w wejściu pojawił się 
oddziałowy.
- „Kto z was służył w wojsku?” - Za-
pytał.
„Ja służyłem” - powiedział kolega Jan 
Żuczek.
„A w jakiej formacji?” - badał dalej 
oddziałowy.
„W marynarce” - padła odpowiedź.
„W marynarce i bez spodni?” - drwił 
klawisz.
„W marynarce wojennej, obywatelu 
sierżancie”
„No, to tak trzeba było od razu powie-
dzieć!”
„A jaki mieliście stopień?”
„Byłem bosmanem, obywatelu sier-
żancie”.
„No to teraz będziecie starszym tej 
celi. Jak tylko posłyszycie wkładanie 
klucza w zamek drzwi, wszyscy sta-
jecie przy ścianie pod oknem, twarzą 
do ściany, z rękami podniesionymi w 
górę i opartymi o ścianę. Kiedy drzwi 
się otwierają, odwraca się tylko starszy 
celi i melduje: Numer celi i stan więź-
niów w celi. Pobudka i apel poranny 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 9

o szóstej rano, a wieczorny o szóstej 
po południu. Rozłożyć sienniki i spać! 
Ma mi tu być idealna cisza i spokój! 
Zrozumiano!?”.
 „Jeśli by się w celi coś ważnego 
działo lub wydarzyło, trzeba spuścić 
klapę, a nie walić w drzwi”. Tu pokazał, 
jak należy posługiwać się rączką klapy 
umieszczonej w ścianie obok górnej 
krawędzi okutych grubą blachą drzwi. 
„Reszty dowiecie się później. I bądźcie 
pewni, że my potrafimy was tu zgnoić, 
bo na nic innego nie zasługujecie!”. To 
powiedziawszy zamknął celę, udając 
się z podobną misją do następnych, w 
których znajdowali się przyjęci dziś 
nowicjusze Więzienia Karnego we 
Wronkach.

Pierwsze przeżycia 
we Wronkach
Po świeżo przeżytych, przykrych do- 

świadczeniach ostatnich godzin 
nastrój nasz nie był podniosły i myśli 
nie były wesołe. Przygnębienie szybko 
mijało, ustępując miejsca wisielczemu 
humorowi, który stawał się rodzajem 
odtrutki i mobilizował siły do prze-
trwania. Zaczęliśmy żartować z siebie 
nawzajem, wspominając bieg z podwó-
rza do cel między szpalerem rozstawio-
nych strażników jako ścieżkę zdrowia 
wzbogacającą nasze doświadczenia i 
sprawność fizyczną. Na cementowej 
podłodze rozłożyliśmy znajdujące się 
na żelaznym łóżku pięć sienników i 
kocy. Żelazne łóżko zapięliśmy do 
ściany. Leżąc już na siennikach ści-
szając głos rozmawialiśmy jeszcze 
chwilę przed zaśnięciem. O szóstej 
rano usłyszeliśmy gong oznaczający 
pobudkę. Przed śniadaniem każdy z nas 
otrzymał łyżkę i miskę, pajdę czarnego, 
więziennego chleba i pół litra cienkiej, 
czarnej kawy zbożowej.
 Po śniadaniu zabrano nas do łaźni 
więziennej. Dostaliśmy po kawałku 
mydła, świeże ręczniki, bieliznę i 
ubrania więzienne. Nasze stare (też 
więzienne), w których przybyliśmy 
polecono nam zebrać w jedno miejsce 
i pozostawić w łaźni. Kąpiel trwała 
ponad dwadzieścia minut pod prysz-
nicami z ciepłą i zimną wodą. Można 
się było porządnie wymyć i odświeżyć 
zbolałe mięśnie i kości. Nasze nastroje 
od razu się poprawiły. Po powrocie do 
cel zastaliśmy ciepłe jeszcze i parujące 
sienniki, przyniesione po ich dezyn-
fekcji oraz tak samo odświeżone koce, 
po jednym dla każdego więźnia, oraz 
jednym prześcieradle dla każdego. Póź-
niej miało się okazać, że ten komfort 
był tylko jednorazowy, podyktowany 
potrzebą utrzymania czystości i higieny 

nie tylko ze względu na dobro więź-
niów, co dla zabezpieczenia niezbęd-
nych, higienicznych warunków pracy 
dla pracowników służby więziennej. 
Dlatego mocno pilnowano porządku 
i czystości w celach i wszystkich po-
mieszczeniach.

Opis budynku  
więziennego
Najokazalszym i największym bu- 

dynkiem więzienia we Wronkach 
był tak zwany Pawilon I. Był to duży, 
czteroramienny i czterokondygnacyjny 
budynek murowany z palonej, czerwo-
nej cegły, zbudowany na planie krzyża 
o cylindrycznym środku, z którego 
wychodziły cztery ramiona budowli 
zwane Oddziałami: A. B, C, D, Oddział 
D znajdował się naprzeciw głównej 
bramy. W niższych kondygnacjach tego 
oddziału mieściły się biura i administra-
cja więzienna, pomieszczenia do prze-
chowywania depozytów (ubrań i rzeczy 
będących własnością więźniów) i inne. 
Na czwartej kondygnacji tego Oddziału 
czyli na Oddziale D-4, znajdowały się 
malutkie celki „pojedynki”, zwane przez 
więźniów „szafami” o powierzchni oko-
ło 3 m (długości), 1,2 m (szerokości) i 
wysokości około 2,5 m. Po kilka takich 
małych cel karnych znajdowało się też 
na czwartej kondygnacji Pawilonu I w 
skrzydłach A, B, C. Pozostałe cele na 
wszystkich oddziałach były jednakowe, 
o przybliżonych wymiarach około 3 x 2 
x 2,5 m. Przez środek każdego ze skrzy-
deł na całej ich długości biegł korytarz o 
szerokości około 5 m, a po obu stronach 
korytarza po 40 cel, to znaczy po 80 na 
każdym wydziale a więc dawało to: 4 
x 80 = 320 cel więziennych w jednym 
skrzydle Pawilonu I.
 Oddziały nazywały się np.: A-1, A-2, 
A-3, A-4 w zależności od kondygnacji, 
na której się znajdowały: pierwszej, 
drugiej, trzeciej czy czwartej. Każda 
z cel posiadała swój kolejny numer. 
Tak samo w pozostałych skrzydłach 
(oddziałach) Pawilonu I. Najwyższa 
kondygnacja stanowiła zawsze Oddział 
I - A, B lub C. Dla przykładu: 302-A-4 
oznaczało, że cela numer 302 znajduje 
się na czwartej kondygnacji skrzydła 
„A” czyli na Oddziale „A-4”.
 Korytarze lśniły czystością i były 
ładnie utrzymane. Tak samo błyszczały 
metalowym połyskiem ciągle przez 
dyżurnych więźniów (kalifaktorów i 
pośmieciuchów) czyszczone i polerowa-
ne klamki, zamki i okucia drzwi cel od 
strony korytarza. Drzwi od strony celi 
okute były grubą, czarną blachą żelazną 
i każde posiadały wizjer czyli tak zwa-
nego „judasza” służącego do dyskret-

nego podglądania i kontrolowania tego 
co się w celi dzieje i jak zachowują się 
więźniowie. Korytarz pierwszej kon-
dygnacji od góry nie był ograniczony 
stropem wyższych kondygnacji, lecz 
wolną przestrzenią sięgał w górę aż do 
oszklonego grubym, zbrojonym szkłem 
dachu, poprzez który wpadło nieco 
światła dziennego rozjaśniającego głębie 
korytarza a nocą rozjaśniały go palące 
się żarówki elektryczne. Wzdłuż cel, na 
każdej wyższej kondygnacji (oddziale) 
umocowane były na specjalnych kon-
strukcjach żelaznych ponad metrowej 
szerokości pomosty drewniane otoczone 
balustradą o ponad metrowej wysokości. 
Pomosty te pełniły rolę korytarza, bieg-
nąc wzdłuż cel. Zastępowały korytarz i 
umożliwiły swobodne dojście do cel. 
Od wewnętrznego poziomu korytarzy 
pierwszych kondygnacji prowadziły 
umocowane na żelaznych konstrukcjach 
schody drewniane z poręczami do każ-
dego z wyżej położonych oddziałów aż 
do ostatniej czwartej kondygnacji.
 Ponieważ zdarzały się wypadki, że 
załamani i zdesperowani więźniowie 
z wyższych kondygnacji skakali na 
posadzkę dolnego korytarza poprzez 
balustradę, odbierając sobie w ten 
sposób życie, założono na wysokości 
pierwszej kondygnacji ochronną siatkę 
drucianą, która jak batuta łagodziła siłę 
upadku z wysokości i uniemożliwiała 
tego rodzaju samobójstwa. Siatki te 
założono dopiero w roku 1951, kiedy to 
(jak sobie przypominam) w niedługim 
przedziale czasu miały miejsce mniej 
lub bardziej udane skoki samobójcze 
kilku więźniów z czwartego oddziału na 
posadzkę niezabezpieczonego korytarza 
oddziału pierwszego.
 Cele więzienne we Wronkach nie 
były skanalizowane. Zlewy i klozety 
zainstalowane były tylko na końcu ko-
rytarza w ostatnich celach, tak zwanych 
dyżurkach. W nich dyżurni więźniowie 
(pośmieciuchy i kalifaktorzy) opróżniali 
wystawiane z cel na korytarz kible.
Oddział „B” (nie licząc cylindrycznego 
środka pawilonu) stanowił przedłużenie 
Oddziału „D”, a Oddziały „A” i „C” 
były ramionami tego krzyża jakim był 
Pawilon I.
 Na wysokości między trzecią a 
czwartą kondygnacją (piętrem), w cylin-
drycznym środku pawilonu pierwszego 
znajdowała się podwieszona specjalna 
konstrukcja zwana bocianim gniazdem 
lub amboną, wyposażona w telefon, 
gong i inne urządzenia. Ściany jej i 
drzwi były ze szkła, co umożliwiało stąd 
widok i kontrolę wzrokową nad wszyst-
kimi oddziałami pawilonu. W ambonie 

Dokończenie na str. 10
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tej stale przebywał przynajmniej jeden 
z pełniących dyżur komendantów pawi-
lonu. Do tego przybytku też prowadziły 
schody od każdego z oddziałów.
 Po zewnętrznej stronie pawilonu, 
między poszczególnymi jego skrzyd-
łami (ramionami budynku) znajdowały 
się porośnięte trawą podwórza a na nich 
kolista ścieżka zwana spacerniakiem.
 Na spacer wychodziło się drzwiami 
kończącymi i zamykającymi korytarze 
pierwszych kondygnacji. Z wyższych 
pięter (oddziałów) schodziło się naj-
pierw po schodach na oddział pierwszy, 
najniższy i jego korytarzem biegło się 
w kierunku drzwi na końcu korytarza, 
prowadzących na okólnik najbliższego 
spacerniaka. Wokół wewnętrznej stro-

ny muru okalającego więzienie biegła 
utwardzona droga. W nocy oprócz 
strażników pełniących służbę na wie-
życzkach muru okalającego więzienie 
pełniła również wartę uzbrojona straż 
więzienna, kontrolująca przestrzeń 
między murem więziennym, zwracając 
uwagę na okna celi ewentualne zagro-
żenie ze strony więźniów. Wewnątrz 
budynku na każdym z oddziałów, tak 
w dzień, jak w nocy zawsze był conaj-
mniej jeden oddziałowy. Dodatkowe 
zabezpieczenie stanowili żołnierze 
KBW pełniący wartę w ochronnym 
pasie przylegającym do zewnętrznego, 
okalającego więzienie muru. Ucieczka 
z więzienia we Wronkach była wprost 
niemożliwa.
 We Wronkach były trzy duże budynki 

zwane Pawilonami. Pawilon I był naj-
większy i głównym pomieszczeniem dla 
więźniów. Pawilon II był swego rodzaju 
pawilonem gospodarczym. W jego obrę-
bie znajdowały się warsztaty więzienne 
takie jak: pralnia, piekarnia, stolarnia 
itp. oraz cele dla więźniów pracujących 
w tych warsztatach i instytucjach. W pa-
wilonie III mieścił się szpital więzienny. 
Pawilonów II i III bliżej nie opisuję, bo 
nie danym mi było w nich przebywać. 
Wszystkie lata mego odbywania kary we 
Wronkach spędziłem w celach oddziału 
pawilonu I.

c.d.n.
Przedruk z: 

„Okruchy wspomnień z lat walki  
i martyrologii AK”

Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 21

Dokończenie ze str. 9

Na łamach naszego pisma przedsta- 
wiliśmy jak winna wyglądać 

działalność agroturystyczna w gminie. 
Wiadomo więc jak rozpocząć, jak pro-
wadzić, lecz nie wiadomo w jaki sposób 
zdobyć pieniądze na rozruch. Dziś na 
to odpowiadamy.
 Rząd. Polski w 2000 roku zaciąg-
nął w Banku Światowym pożyczkę 
w wysokości 118 milionów euro i 
przeznaczył ją na potrzeby określane 
jako Program Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich (PAOW). Następnie wła-
dze centralne przystąpiły do ustalania 
przepisów o funduszach publicznych. 
Przeprowadzono też szkolenia urzęd-
ników administracji publicznej ażeby 
nabyli wiedzy i umiejętności zarządza-
nia tymi dużymi pieniędzmi. Szkolenia 
obejmowały również administrowanie 
kwotami, które niebawem zaczniemy 
otrzymywać od Unii Europejskiej. 
Przeszkolono ponad 4 tysiące osób, 
urzędników gmin, starostw powiato-
wych, ODR-ów, banków. Stąd opóź-
nienie w wykorzystaniu pożyczonych 

Mikropożyczki na aktywizacje wsi
funduszy, bo program ruszył dopiero w 
2002 roku.
 Jednym z elementów Programu 
Aktywizacji Obszarów Wiejskich są 
mikropożyczki. Są to kwoty stosun-
kowo niewielkie, do 5000 dolarów, 
przeznaczone na rozkręcenie działalno-
ści gospodarczej w dziedzinie handlu, 
usług i agroturystyki. Mikropożyczkom 
towarzyszy jednorazowa dotacja bez-
zwrotna na zakup środków trwałych w 
wysokości 3600 złotych.
 Aby otrzymać mikropożyczkę, zain-
teresowana osoba winna przygotować 
biznesplan i uzyskać jego pozytywną 
opinię od kompetentnej jednostki. Na 
przykład od Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego. Dalszy warunek to zamieszki-
wanie na wsi lub w miasteczku do 20 
tys. mieszkańców. Następny warunek 
to wielkość gospodarstwa do 10 ha. Ale 
o pożyczkę może też ubiegać się bezro-
botny, lub osoba pracująca w zakładzie 
zagrożonym likwidacją. Kredyt należy 
spłacić w ciągu 36 miesięcy.
 Zamierzona działalność określona 

biznesplanem jest szczegółowo bada-
na pod względem powodzenia tego 
przedsięwzięcia na danym terenie. Jeśli 
jest pewność, że przedsięwzięcie się 
powiedzie w istniejących warunkach to 
pożyczka jest udzielana wszystkim sta-
rającym się, bez zabezpieczenia, także 
absolwentom szkół, którzy nie posia-
dają żadnych zasobów finansowych, 
ani żadnego majątku. Generalną zasadą 
tych pożyczek jest to, że głodnemu nie 
daje się ryby tylko wędkę, żeby sobie 
sam tą rybę złapał. Trzeba więc okazać 
się odwagą i zaradnością.
 Dotychczas ponad 1200 osób sko-
rzystało z mikropożyczek i prawie 
wszyscy odnieśli sukcesy. Wnioski 
ciągle wpływają. Powstały małe sklepi-
ki, produkcja pamiątkarska, usługi rze-
mieślnicze itp. Program mikropożyczek 
jest wielką szansą na samozatrudnienie 
i zdobywanie środków do życia. Po 
szczegóły i pomoc należy zgłaszać się 
do punktu informacji. europejskiej, 
który jest w każdym urzędzie gminy.

H. L.

Barbara Rosiek „Pamiętnik narkomanki”

Jest to zapis autentycznych przeżyć dziewczyny, dziś ko- 
biety, która przeszła przez piekło uzależnienia i ktorej 

- jako jednej z nielicznych - udało się zwyciężyć. Niech 
będzie przestrogą, niech pomoże zrozumieć mechanizmy 
i przyczyny tego nałogu. Książka jest przejmująca, nie-
jednokrotnie bardzo drastyczna, ale wobec zagrożeń, jakie 
niesie narkomania - niezbędna. Lektura obowiązkowa dla 
wszystkich.


Ursula Summ „Dieta rozdzielna”

Dieta rozdzielna zawojowała świat. Jest obecnie najpo- 
pularniejszą ze stosowanych diet. Jedząc znane i lubiane 

dania, uzyskasz zgrabną i proporcjonalną sylwetkę. Książka 

wyjaśnia zasady działania diety, tzn. jak trzeba kompono-
wać posiłki, jakie składniki potraw można ze sobą łączyć i 
dlaczego. Przedstawia też sposób planowania 7-dniowego 
programu odchudzania. Proponuje zbiór przepisów na śnia-
dania, obiady i kolacje.


Brigitte Mars „Naturalne sposoby leczenia 
nałogów”

Książka mówi o substancjach uzależniających na stałe  
zadomowionych w naszej kulturze. Nie chodzi tu o nar-

komanię, lecz o zwyczajową filiżankę kawy rano o papierosa, 
cukier itd. W naszej rzeczywistości nałogi spotyka się często; 
więcej osób je ma, niż ich nie ma. Są odpowiedzią na stresy 
codziennego życia, ubocznym wytworem społeczeństwa, w 
którym żyjemy.


(wykorzystano materiał z ofert książkowych dla bibliotek)

Warto przeczytać



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 11

GCI w Brzostku (pisaliśmy o 
nim w numerze wrześnio-

wym) rozpoczęło działalność 3 listo-
pada br. Jest czynne codziennie (7 dni 
w tygodniu) w godzinach od 7.00 do 
21.00. GCI to biuro wyposażone w 8 
stanowisk komputerowych, drukarkę, 
skaner, kserokopiarkę i fax. Nadrzęd-

nym celem jego funkcjonowania jest 
umożliwienie uczniom, absolwentom 
oraz osobom bezrobotnym z terenu 
gminy Brzostek oraz gmin sąsiednich, 
bezpłatnego dostępu do tego sprzętu 
informatycznego i biurowego w celach 
poszukiwania pracy. W tej chwili rea-
lizowane są 
w ła śn i e  t e 
podstawowe 
zadania. Poza 
tym osoby 
bezrobotne 
będą mogły 
otrzymać w 
GCI pomoc w 
przygotowy-
waniu doku-
mentów skła-
danych  do 
potencjalne-
go pracodaw-
cy (podania 
o pracę, CV, 

Gminne Centrum  
Informacji w Brzostku

siedziba: Urząd Gminy w Brzostku 
- biuro nr 1
telefon/fax (014) 68 30 114
e-mail: gcibrzostek@konto.pl
www.gci.brzostek.prv.pl

Dofinansowane ze środków Minister-
stwa Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Programu Ak-
tywizacji Zawodowej Absolwentów 
„Pierwsza Praca”

listu motywacyjnego). W późniejszym 
czasie planuje się organizację m. in. 
kursów komputerowych, warsztatów 
aktywnego poszukiwania pracy dla ab-
solwentów szkół ponadpodstawowych, 
szkoleń dla osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą na własny ra-
chunek. W trakcie funkcjonowania GCI 
będzie rozpoznawało aktualne potrzeby 
mieszkańców w tym zakresie i do nich 
dostosowywało swoją działalność.

(AZ)

Nauczycielki z Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz Bar- 
bara Wojdyła i Ewa Ziaja zorganizowały 6 listopada 

2003r. wycieczkę krajoznawczą na trasie: Wieliczka - Dęb-
no. W wycieczce tej uczestniczyło 43 uczniów naszego 
gimnazjum oraz opiekunowie: dyrektor Gimnazjum w 
Siedliskach-Bogusz Stanisław Wójtowicz oraz nauczyciele 
Barbara Wojdyła Ewa Ziaja i Dariusz Dziedzic.
 Na podkreślenie zasługuje fakt, że uczniowie nie ponieśli 
żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w tej wyciecz-
ce. Głównym sponsorem był pan Gustaw Fediów (właściciel 
usług transportowych „MONIS”) zaś koszty związane ze 
zwiedzaniem kopalni soli w Wieliczce, zamku w Dębnie 
oraz wyżywienie sfinansowane zostały z budżetu gminy, ze 
środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 Organizatorkom wycieczki udało się również zdobyć 
sporą ilość słodyczy od miejscowych właścicieli sklepów z 
przeznaczeniem na poczęstunek uczniów podczas przejazdu 
autokarem. Za otrzymane słodycze serdecznie dziękujemy!

Organizatorki

Wrażenia z wycieczki
 Do dziś nie możemy zapomnieć tych mile spędzonych 
chwil na wycieczce (6.11.2003r.) Wieliczka - Dębno. Mu-
sieliśmy wstać bardzo wcześnie ale poranna pobudka nie ze-
psuła nam dobrych humorów. Przejazd autokarem do Bochni 
minął szybko i ani się  nie zorientowaliśmy jak jedliśmy w 
barze smaczne śniadanko. Najedzeni do syta wyruszyliśmy 
w dalszą podróż.
 W Wieliczce - kopalni soli przemierzyliśmy wyznaczoną 
trasę turystyczną mijając cudowne, wytworzone, podziemne 
komory, kaplice ze ślicznie wykonanymi ze soli postaciami. 
Po tej bajecznej dwugodzinnej wędrówce windą szybką jak 
błyskawica wróciliśmy na powierzchnię, aby znowu udać 
się do bocheńskiego baru i „podreperować stan naszych 
żołądków”- obiad był więcej niż pyszny.

 Dębno przywitało nas pochmurną pogodą, ale po wej-
ściu do zamku przenieśliśmy się w XV wiek. Opowiadania 
przewodnika i zwiedzane komnaty tak nas zafascynowały, 
że godzina zwiedzania zamku minęła jak błyskawica. Żal 
było pomyśleć, że to już czas wracać do domu.

Uczennice i uczniowie  
Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz

Wycieczka do Wieliczki

Podziękowanie
 Dyrekcja Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz oraz organi-
zatorki wycieczki (Ewa Ziaja i Barbara Wojdyła) Wieliczka 
- Dębno w dniu 6.11.2003r. serdecznie dziękują Panu 
Gustawowi Fediów (właścicielowi usług transportowych 
„Monis”) za gratisowe udostępnienie autokaru.
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Minął pierwszy rok działania samo- 
rządu powiatowego drugiej ka-

dencji. Powiat miał być rajem dla inwe-
storów i mieszkańców tam bytujących. 
Jak napisał w strategii powiatu pewien 
nawiedzony: „Chcemy być najatrakcyj-
niejszym powiatem w Polsce dla inwe-
storów i mieszkańców. Naszym celem 
jest stabilność ekonomiczna, poczucie 
bezpieczeństwa oraz dążenie do pełne-
go zadowolenia mieszkańców”.

Biuro Obrotu Nieruchomościami
 Samorząd powiatowy jest właścicie-
lem kilku nieruchomości położonych 
w atrakcyjnych miejscach w Dębicy. 
Budynki przy ul. Ogrodowej, Strum-
skiego, Kolejowej, plac zabudowany 
policyjnymi garażami, dworek na 
Wolicy. Łakomy to kąsek dla ludzi 
interesu.
- Powiat potrzebuje pieniędzy - rzecze 
władza,
- a na co, jeśli można wiedzieć - pyta 
naiwny.
- Musimy kupować nieruchomości 
- pada odpowiedź.
 Sprzedawać nieruchomości i kupo-
wać nieruchomości. Pozornie jest to 
działanie bez sensu. Ale tylko pozornie. 
W Dębicy jest wiele obiektów zadłużo-
nych, przestarzałych i szkodliwych dla 
otoczenia (azbest).
W zamysłach niektórych polityków 
powiat jest idealnym kandydatem na 
właściciela tych rupieci - nie zban-
krutuje (na razie), na konta bankowe 
wpływają pieniądze z budżetu państwa. 
Ten złom trzeba remontować, ogrzewać 
i w finale wyburzyć - a to kosztuje.

W starym kinie...
 Pewien wysoki rangą urzędnik 
dębickiego starostwa doprowadził do 
spotkania kilku polskich i słowackich 

przedsiębiorców, głównie małych i 
średnich. Być może będzie rewizyta na 
Słowacji.
W biznesie liczą się tylko wielkie pie-
niądze - tutaj małe nie jest piękne.
Przysłowie mówi: „Kto nie ma miedzi, 
ten cicho siedzi”. Kto chce pomóc 
przedsiębiorcom niech im stworzy ko-
rzystne warunki rozwoju m. in.:
- właściwą politykę kursową,
- dostęp do tanich kredytów,
- popyt na rynku krajowym (większe 
dochody ludności).
Po za tym Panie Wysoki Urzędniku, 
myśmy tę lekcję już przerabiali:
- pociągi przyjaźni, wymiana harcerzy, 
studentów itp. - wszystko na koszt 
podatnika.
 W starym kinie od dawna filmów już 
nie grają...
 Na tym koniec, kropka i bomba.
 Kto nie wierzy, ten trąba.
   (chyba Gombro-

wicz) 

Spóźniona kuracja
 - „długi szpitala (12 mln zł) będzie 
musiał pokryć samorząd powiatowy i 
dlatego zbankrutuje, a wy (radni po-
wiatowi) rozbiegniecie się do domów” 
- taką przyszłość przepowiedział na 
październikowej sesji Rady Powiatu 
Stanisław Wąsik, radny Sejmiku Wo-
jewódzkiego.
 W poprzedniej kadencji Wąsik był 
radnym powiatowym i szpitala nie 
uzdrowił. Nie uzdrowiła szpitala po-
przednia ani obecna Rada Społeczna 
ZOZ. Nie uzdrowi także ekspert od 
restrukturyzacji szpitali pan Drabik 
z Ropczyc. Szpital nie ma dyrektora, 
tylko p. o dyrektora. Odwołany z tej 
funkcji Artur Puszko przebywa na 
zwolnieniu lekarskim i to jest niby po-
wód, że w szpitalu jest tylko p. o dyrek-

tora (oraz p. o zastępcy dyrektora). Na 
co, czy na kogo czeka starosta? Szpital 
wróci do zdrowia, jeżeli sytuacja finan-
sowa kraju poprawi się w 2004 r. Kto 
jednak w to wierzy? Lepiej zawczasu  
rozejrzeć się za „ mapą drogową” dla 
gmin (w poszukiwaniu szpitala):
miasto Dębica i gmina Dębica - Rop-
czyce
miasto  i gmina Pilzno oraz gmina 
Czarna - Tarnów
gmina Brzostek - Jasło
gmina Jodłowa - Tuchów
gmina Żyraków - Mielec

Drogi pod (nie)spokojnym 
nadzorem
 W wieloletnim planie inwestycyj-
nym dróg powiatowych gminę Brzostek 
potraktowano tak jakby jej nie było w 
powiecie dębickim. Po prostu nie zapla-
nowano żadnych nakładów na moder-
nizację tych dróg. W gminie Brzostek 
stan dróg powiatowych  jest zły. Te 
drogi trzeba modernizować.  Wyrwy 
w drogach (po wylewach rzek), mosty 
większe i mniejsze wymagające prze-
budowy, nawierzchnie pełne „strupów” 
po których jedzie się jak po kartoflisku 
- taki jest stan obecny.
 W październiku tego roku gminna Sa-
moobrona wystąpiła do władz powiatu z 
wnioskiem o włączenie gminy Brzostek 
do w/w planu. Chodzi zwłaszcza o drogi 
Kamienica Dolna - Siedliska Bogusz 
oraz Kamienica Górna - do granicy 
gminy. W Gorzejowej po powodziach 
pozostało kilka niebezpiecznych wyrw 
w drodze - to na pamiątkę po pewnym 
tragicznym zdarzeniu. 
 Otóż w czasie powodzi - wiele lat 
temu - wpadł do rzeki niejaki Niwyr, 
urzędnik z Warszawy.  Ludzie z brzegu 
wołali: - podaj rękę, dawaj szybko, daj 
- ale urzędnik nie rozumiał. On reago-
wał tylko na słowa: - masz, weź, ne (od 
naści). Utopił się.

Ferdynand Bugno

Polemika i polityka
Okolice powiatu cz. V

W październiku 2003 roku na tere- 
nie działania Komisariatu Policji 

w Brzostku zanotowano łącznie 17 
zdarzeń, które są przedmiotem postę-
powań przygotowawczych w sprawach 
o popełnienie przestępstwa, a w tym 
m. in.:
1. kradzież z włamaniem - 5
2. kradzież płaskorzeźb z kościoła w 

Brzostku - 1

3. kierowanie pojazdem w stanie nie-
trzeźwym - 3

4. wypadek drogowy - 4
5. znęcanie się nad rodziną - 1
6. uszkodzenie ciała - 1
7. uszkodzenie mienia - 1
 W powyższych sprawach prowadzo-
ne są dochodzenia w celu wyjaśnienia 
okoliczności ich popełnienia oraz ze-
brania dowodów przeciwko sprawcom 

wymienionych przestępstw.
 Ponadto w październiku 2003 roku 
policjanci Komisariatu Policji w Brzost-
ku sporządzili 7 wniosków o ukaranie 
gdzie o winie sprawców zdecyduje 
Wydział Grodzki Sądu Rejonowego w 
Dębicy, nałożyli też 52 mandaty karne, 
głównie za wykroczenia drogowe, za-
trzymali 12 dowodów rejestracyjnych 
a pouczyli i upomnieli 143 osoby.

Komendant Komisariatu Policji 
w Brzostku 

nadkom. inż. Marek Boroń

Policja informuje
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ

O drugiej w nocy dzwoni telefon, zaspa-
ny Kowalski podnosi słuchawkę:
- Słucham?
- Przepraszam, czy to numer 555-55?
- Nie, pomyłka, to numer 55-555.
- Przepraszam, że pana zbudziłem.
- Nic nie szkodzi. I tak musiałem wstać, 
bo dzwonił telefon.

		
Masztalski gra z psem w szachy.

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

- Ma pan wyjątkowo mądrego psa - ko-
mentuje sąsiad.
- Gdzie tam mądrego, już dwa razy prze-
grał ze mną

		
Mąż myśliwy dzwoni z polowania do 
domu:
- Zosiu, kochanie, czekaj na mnie. Będę 
za dwie godziny.
-A jak tam łowy?
- Świetnie. Przez cały miesiąc nie będzie-
my kupować mięsa.
- Co ubiłeś jelenia?
- Nie, przepiłem całą pensję...

		
Dzwonek. W progu mieszkania stoi 

mężczyzna.
- Słucham pana? - mówi właściciel.
- Czy to tu przecieka rura?
- Nie
- A czy tu mieszkają państwo Kowalscy?
- Już nie. Wyprowadzili się trzy miesiące 
temu.
- Co za ludzie? Zamawiają hydraulika, a 
potem się wyprowadzają!

		
Mąż ogląda mecz w telewizji, a żona 
stojąc na drabinie maluje sufit.
- Gdybym, nie daj Boże, spadła - mówi 
do męża - to w przerwie meczu zadzwoń 
po pogotowie...

		

Poziomo:
1) Zbyt wielki apetyt; 5) Japoński rycerz; 7) Flisak; 
9) Szczelina po przejściu piły; 10) Syntetyczne 
włókno produkowane w byłej NRD; 13) Miasto z 
Jasną Górą; 16) Tajemnicze bajkowe zaklęcie;
19) Autor piętnujący i ośmieszający; 21) Pani w 
Londynie; 22) Zabezpieczony na miejscu prze-
stępstwa; 25) Żołnierz Armii Krajowej; 26) Wada 
wzroku

Pionowo:
1) Statek poruszający się dzięki wiatrowi; 2) 
Dawni pomagierzy Milicji Obywatelskiej; 3) Po 
Rosji i przed Rosją; 4) Uzupełnienie podręcznika;  
5) Wywieszka nad sklepem; 6) Dowódca wypra-
wy po złote runo z tragedii Eurypidesa „Medea”; 
8) Potocznie kserokopia; 11) Rozkosz; 12) 
Rzucane psu; 14) Czasu lub mądrości; 15) Na 
plecach św. Mikołaja; 16) Ogół dalekosiężnej 
broni palnej; 17) Rzeka w północnych Włoszech;  
18) Odtrutka; 19) Potrafi zatkać komin; 20) Tam, 
gdzie róża tam i on; 23) Śpiewał o pierwszym 
siwym włosie; 24) Kula na zielonym stole.

Litery z kratek ponumerowanych w prawym 
dolnym rogu utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczone-
go niżej dostarczone do dnia 10 grudnia 2003 
r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody książkowej.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego nume-
ru: TEODOR FURGALSKI.
Nagrodę książkową wylosowała JOLANTA 
KACZKA z Brzostku.

Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do GOK 
w Brzostku.

J. Nosal
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1.Brzostowianka Brzostek 13 28 21-12
2.LKS Wiewiórka 13 28 30-15
3.Rzemieślnik II Pilzno 13 27 25-12
4.KP Ropczyce 13 26 31-19
5.Wisłok Wiśniowa 13 22 28-17
6.Chemik Pustków 13 22 21-12
7.Paszczyniak Paszczyna 13 18 19-23
8.LKS Brzeźnica 13 17 24-20
9.Borowiec Straszęcin 13 15 30-28

10.Pogórze Wielopole Skrzyńskie 13 13 22-31
11.Inter Gnojnica 13 11 14-34
12.LKS Nagoszyn 13 10 25-36
13.Żyraków 13 10 13-32
14.Błękitni II Ropczyce 13 6 24-37

1.Przyborów 12 28 36-17
2.Sokół Grodzisko 12 23 23-23
3.Bodzos Podgrodzie 12 22 23-12
4.Huragan Kozłówek 12 20 29-22
5.Łęki Górne 12 20 35-28
6.Korona Góra Ropczycka 12 20 25-21
7.Kaskada Kamionka 12 17 25-30
8.Bobrowa 12 16 24-13
9.Albatros Szufnarowa 12 16 25-27

10.Grudna Górna 12 12 24-20
11.Orzeł Lubla 12 12 24-32
12.Huragan Przedbórz 12 11 19-30
13.Jodłowa 12 4 12-46

1.Olimpia Nockowa 13 31 35-9
2.Piast Wolica Piaskowa 13 31 32-18
3.Dąbrówka Stara Jastrząbka 13 30 45-17
4.Pustków 13 30 37-21
5.Olchovia Olchowa 13 21 30-20
6.Dąb Żdżary 13 21 31-25
7.Jaźwinianka Jaźwiny 13 19 29-18
8.Januszkowice 13 15 31-28
9.Góra Motyczna 13 10 16-32

10.Victoria Ocieka 13 10 20-29
11.Czekaj Ropczyce 13 9 15-22
12.Tigers Kawęczyn 13 9 16-36
13.Borowa 13 9 16-41
14.Korona Dobrzechów 13 6 15-48

LKS Brzostowianka liderem!
Po zakończeniu run- 

dy jesiennej roz-
grywek piłki nożnej 
drużyny naszego klubu 
liderują w dwóch gru-
pach rozgrywkowych. 
Seniorzy w klasie A, 
juniorzy w klasie A.
 Drużyna seniorów 
prowadzona przez Mar-
ka Składanowskiego, w 
rundzie jesiennej zdo-
była 21 bramek. Łupem 
bramkowym podzieli-
ło się 10 zawodników. 
Najwięcej bramek zdo-
byli: Piotr Piątek - 5, 
Sławomir Stawarz - 4 i 
Damian Samborski - 3. 
Kadra składa się z 23 
zawodników.
 Bramkarze: Kazimierz Tarnopolski, Sławomir Podgórski, 
Andrzej Kasprzyk.
 Obrońcy: Karol Staniszewski, Mateusz Potrzeba, Piotr 
Wal, Łukasz Krajewski, Seweryn Krajewski, Łukasz We-
reszczyński, Marek Składanowski.
 Pomocnicy: Piotr Bochniewicz, Krzysztof Ryndak, Mar-
cin Lisak, Marek Płaziak, Sebastian Pisarek, Grzegorz Kulig, 
Krzysztof Krajewski, Łukasz Łępa.
 Napastnicy: Sławomir Stawarz, Damian Samborski, Piotr 
Piątek, Adam Rusztowicz, Piotr Stawarz.
 Kierownikiem drużyny seniorów jest Michał Ciombor.
Końcowa tabela rozgrywek przedstawia się następująco:

 Liderem jest Brzostowianka ponieważ przy równej licz-
bie punktów, o zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych 
punktów w spotkaniu między tymi drużynami.
 Tak wysoka lokata naszej drużyny jest zasługą dobrej gry 
i mobilizacji zawodników. Jest też zasługą trenera Marka 
Składanowskiego, który potrafił stworzyć wzorową atmo-
sferę i zmobilizować zawodników do prawidłowej pracy.

Drużyna juniorów starszych występująca w rozgrywkach  
rundy jesiennej zdobyła I miejsce z przewagą 3 punktów 

przegrywając tylko 1 mecz.
Kadra składa się z następujących zawodników.
 Bramkarz: Sławomir Podgórski

 Obrońcy: Dominik Kapała, Łukasz Wereszczyński, Se-
bastian Zięba, Dawid Augustyn, Paweł Pieniądz.
 Pomocnicy: Karol Piątek, Piotr Stawarz, Piotr Stani-
szewski, Mateusz Piątek, Bartosz Wereszczyński, Radosław 
Wojnarowski, Krzysztof Krajewski, Michał Florek.
 Napastnicy: Mateusz Juszkiewicz, Rafał Godniak, Grze-
gorz Socha, Krzysztof Wal.
Końcowa tabela rozgrywek:
 

Na wyróżnienie zasługuje cała drużyna gdyż wypracowała 
I miejsce. Najwięcej bramek zdobył Piotr Stawarz - 8. Tre-
nerem drużyny jest Stanisław Lipka a kierownikiem Michał 
Ciombor.

 O drużynie trapkarzy prowadzonej przez pana Stanisława 
Urbańskiego napiszemy w następnym numerze.

Z. Szczepanik

Marek Składanowski - trener 
drużyny seniorów 

Końcowa tabela klasy B

Końcowa tabela klasy C

1. Brzostowianka Brzostek 9 22 32-7
2. Wisłok Wiśniowa 9 19 30-21
3. Rzemieślnik Pilzno 9 18 34-12
4. Radomyślanka Radomyśl W. 9 16 23-17
5. Borowiec Straszęcin 9 13 16-25
6. MULKS Pustynia 9 12 23-18
7. KP Ropczyce 9 12 19-22
8. Pogórze Wielopole Skrzyńskie 9 8 22-30
9. Czarnovia Czarna 9 6 14-32
10.Dąb Żdżary 9 3 12-39
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Dzień 11 listopada 1918 roku był  
przełomowym momentem w dzie-

jach Europy, ale przede wszystkim w 
dziejach Polski. Po 123 latach niewoli 
narodowej i powstańczych zrywów 
wolnościowych Polska odzyskała 
niepodległość. Nadeszła upragniona 
wolność. Dnia 10 listopada 1918 r. do 
kraju powrócił Józef Piłsudski, od lipca 
1917 r. internowany przez Niemców 
w Magdeburgu. 11 listopada Rada 
Regencyjna przekazała mu naczelne 
dowództwo polskich sił zbrojnych. 
 Ten dzień został ustanowiony - usta-
wą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 
1937 r. - polskim świętem narodowym 
i pozostawał oficjalnie świętem pań-
stwowym RP do roku 1944. W roku 
1945 komunistyczne władze PRL jako 
święto państwowe ustanowiły dzień 
22 lipca. Święto Niepodległości, ob-
chodzone w dniu 11 listopada, zostało 
przywrócone przez Sejm RP dopiero w 
roku 1989.
 W Brzostku, z inicjatywy Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 
już rok wcześniej uroczyście obchodzo-
no 70. rocznicę odzyskania niepodle-
głości z udziałem władz, kombatantów 
i przedstawicieli miejscowych zakła-
dów pracy. Okolicznościowy referat 
wygłosił Stanisław Prokuski - nauczy-
ciel historii w Szkole Podstawowej w 
Brzostku, a grupa młodzieży skupiona 
w TMZB przygotowała montaż słow-
no-muzyczny. 
 O godz. 17.00 w kościele parafial-
nym w Brzostku ówczesny ksiądz 
proboszcz Kazimierz Ostafiński od-
prawił uroczystą Mszę św. w intencji 
Ojczyzny. Ten wielki kapłan i patriota, 
który uczył nas „prawdziwej historii”, 

Święto 
Niepodległości

W miejscach pamięci narodowej 
złożono wiązanki kwiatów

„Wypominki narodowe” opracował i wyreżyserował ksiądz Mariusz Mu-
cha z Przeczycy. 

Pieśń Jacka Kaczmarskiego, której refren „A ty siej, a nuż coś wyrośnie...” 
był mottem całego programu.

Dokończenie na str. 16

Poczty sztandarowe przed pomnikiem na brzosteckim rynku
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rozpoczął homilię takimi słowami: 
„Umiłowane dzieci Matki, której na 
imię jest Ojczyzna - Polska ukochana. 
50 lat czekaliśmy na tę chwilę, aby dziś 
przeżyć 70. rocznicę odzyskania nie-
podległości i wolności naszej Ojczyzny. 
50 lat, bo ostatnia taka uroczystość od-
była się w 1938 r. tuż przed wybuchem 
II wojny światowej...”
 Po Mszy św. w Domu Kultury 
odbyła się uroczysta wieczornica na 
której przedstawiono referat „Ziemia 
brzostecka w drodze do wolności w 
latach 1772 - 1918”.
 Tegoroczne obchody Święta Nie-
podległości rozpoczęły się uroczystą 
Mszą św. w intencji Ojczyzny w koś-
ciele parafialnym w Brzostku. Następ-
nie w miejscach pamięci narodowej 
złożono wiązanki kwiatów i zapalono 
znicze. W Domu Kultury odbyła się 
akademia poprzedzona wystąpieniem 
Wójta Gminy. Tym razem program 
artystyczny przygotowany został przez 
młodzież z Przeczycy. Było to widowi-
sko pt. „Wypominki narodowe”, które 
opracował i wyreżyserował ksiądz Ma-
riusz Mucha z Przeczycy. W poetycki 
sposób ukazano przekrój historycznych 
wydarzeń od Konfederacji Barskiej 
(1768 r.) przez Powstanie Listopado-
we, Powstanie Styczniowe, I wojnę 

światową, wojnę polsko-bolszewicką, 
okupację hitlerowską, lata 1945 - 1955, 
Poznański Czerwiec 1956, Grudzień 
na Wybrzeżu 1970, Stan Wojenny, po 
śmierć księdza Jerzego Popiełuszki. 
W formie wypominek przypomniano 
nazwiska ludzi, którzy w tych okresach 
polegli w obronie wolności Ojczyzny. 
Całość przeplatana była lirycznymi bal-
ladami Jacka Kaczmarskiego. Powagi 
widowisku dodawały ciekawe efekty 

Widowisko zakończyła modlitwa kapłana w intencji Ojczyzny, którą po-
prowadził ksiądz Józef Półchłopek

Dokończenie ze str. 15

muzyczne i zapalone znicze, które 
młodzież wniosła na scenę ustawiając 
je w kształcie krzyża. Widowisko za-
kończyła modlitwa kapłana w intencji 
Ojczyzny, którą poprowadził ksiądz 
Józef Półchłopek oraz pieśń Jacka 
Kaczmarskiego, której refren „A ty 
siej, a nuż coś wyrośnie...” był mottem 
całego programu.

a. l.
Fot. J. Nosal


