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Dwór w Kleciach
O jego ostatnich właścicielach można przeczytać na str. 4 „Wiadomości”w artykule Waldemara Bałdy, dziennikarza 
gazety „Dziennik Polski”.
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W sobotę 21  
lutego br. w 

Brzostku zakoń-
czył się pierwszy 
etap ogólnopol-
skiego projektu 
AKADEMII ROZ-
WOJU FILAN-
TROPII W POL-
SCE - DZIAŁAJ 

LOKALNIE. Udział w tym projekcie 
pod hasłem LOKALNE PRODUKTY 
ROLNE SZANSĄ NA ROZWÓJ GMI-
NY BRZOSTEK - DZIEDZICTWO 
KULINARNE - jest finansowany przez 
POLSKO-AMERYKAŃSKĄ FUN-
DACJĘ WOLNOŚCI. W warsztatach 
kulinarnych wzięło udział 28 osób z 
terenu gminy Brzostek. Nauczycielkami 
kilkudziesięcioosobowej grupy były 
Jolanta Nowak i Ewa Imiołek - specja-
listki przedmiotów gastronomicznych 
z Dębicy. Podczas warsztatów uczest-
nicy wykonali łącznie ponad 60 róż-
nego rodzaju dań i potraw. Były dania 

mięsne jak i mączne, różnego rodzaju 
przystawki i desery. Dania wykonane 
według przepisów na kopczyki, chleb 
pieczony, gołąbki inaczej, śledzie w 
różowej kołderce nie miały równych 
sobie. Na zakończenie kursu panie 

przygotowały pięknie udekorowany 
stół i moc smakołyków. Podczas tego 
niezwykłego, trwającego w sumie kilka 
godzin spotkania w Szkole Podstawo-
wej w Brzostku, można było otrzymać 
przepis i degustować pyszne frykasy 
m.in. chleb pieczony, szynkę brzoste-
cką, łódeczki paprykowe, kolorowe 
kuleczki z białego sera, zimne nóżki, 
sernik... 
 Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się przewodniczący Rady Powiatu w 
Dębicy Stefan Bieszczad, wójt gminy 
Brzostek Leszek Bieniek, siostra Do-
rota z Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
przewodniczący Komisji Rolnictwa 
Zbigniew Raś, przedsiębiorca Kazi-
mierz Sarna.
 W zamyśle organizatorów war-
sztatów jest wydanie książki w której 
zgromadzona będzie cała wiedza doty-
cząca regionalnej kuchni. Serdecznie 
zapraszamy do współpracy pasjonatów 
Dziedzictwa Kulinarnego w Regionie. 

Maria Przebięda
Zofia Skórska

Po kilku latach pracy w gazecie, dzięki zapro- 
szeniu do udziału w audycji radiowej, miałam 

okazję na zdobycie nowych doświadczeń medial-
nych. Zostałam zaproszona do wzięcia udziału 
w popołudniowej audycji na żywo w rzeszow-
skim radiu VIA. Głównym tematem rozmowy 
była praca gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim 
oraz kilka aktualnych tematów dnia. Rozmowa 
w radiu na żywo nie była dla mnie stresująca, 
dzięki miłej atmosferze stworzonej przez mło-
dych dziennikarzy. Było to miłe przeżycie, tym 
bardziej, że na szerokim forum mogłam się 
pochwalić pracą szkoły, którą kieruję.

U. Wojnarowska

W rzeszowskim
radiu VIA

Fot. J. Nosal
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Janina Gałczyńska
 Śnieżek pada idzie luty. 
 Ubrał kożuch, grube buty, 
 a pod pachą ma saneczki, 
 łyżwy, narty także ma.
  Kiedy ferie są zimowe 
  Na wyczyny czas sportowe. 
  Zjazd na sankach, na wyścigi 
  i na nartach piękny zjazd.
 A na łyżwach biegi, tańce, 
 ewolucje i łamańce. 
 Co kto woli i co umie. 
 W ferie trzeba się wyszumieć.
  Ci co talent taki mają, 
  niech ze śniegu ulepiają 
  zamki, lalki i bałwany. 
  Inni w śnieżki mogą grać.
 Piękne ferie są zimowe. 
 Śnieg, powietrze rześkie, zdrowe. 
 Sport, wysiłek i zabawa 
 do nauki Was zaprawia.

Na początku bieżącego roku szkol- 
nego Gimnazjum w Nawsiu Brzo-

steckim otrzymało tytuł „Szkoły z kla-
są”. Dzięki temu wyróżnieniu mogliśmy 
przystąpić do konkursu dostępnego 
tylko dla szkół posiadających ten tytuł. 
Przedmiotem konkursowej oceny były 
programy wspierające wyrównywa-
nie szans edukacyjnych młodzieży 
wiejskiej. Konkurs ten ogłosiła Pol-
sko-Amerykańska Fundacja Wolności 
wspólnie z Polską Fundacją Dzieci i 
Młodzieży. Zgłoszono 300 projektów. 
Wyróżniono dotacjami finansowymi 
44. Na realizację naszego programu 
noszącego nazwę „Szkolne Centrum Bi-
blioteczno Informacyjne” otrzymaliśmy 
9 tys. zł. Te spore środki przeznaczone 
zostały na organizację warsztatów in-
formatycznych dla uczniów - 3 tys. i na 
organizację nowej biblioteki wspólnej 
dla szkoły podstawowej i gimnazjum 
- 6 tys.

 Dotychczas istniejącą bibliotekę 
przeniesiono do znacznie większej sali. 
Dokupiono 62 pozycje książkowe, w 
tym encyklopedie, słowniki do j. angiel-
skiego, albumy zabytków architektury 
i malarstwa, komplet atlasów geogra-
ficznych i historycznych oraz lektury, 
7 nowych półek na książki, 2 biurka 
pod komputery oraz dwa komputery 
Pentium IV, które zostały podłączone 
do zainstalowanej w bibliotece sieci 
internetowej. Przeprowadzkę biblioteki 
zaplanowano na czas ferii, dokonali jej 
wspólnie nauczyciele z podstawówki i 
gimnazjum, przy pomocy pracowników 
obsługi i dużym udziale uczniów.
 Dzięki zainstalowaniu w bibliotece 
komputerów ze stałym przyłączem do 
internetu uczniowie będą mogli korzy-
stać z wiedzy zawartej nie tylko w książ-
kach, encyklopediach multimedialnych, 
ale również w internecie. Zmiana miej-
sca pozwoliła także na znaczą poprawę 
estetyki wystroju biblioteki.

 Druga część środków przeznaczo-
na została na rozwi-
janie umiejętności 
uczniów związanych 
z korzystaniem z no-
wych technologii in-
formatycznych. Zor-
ganizowano siedem 
rodzajów warszta-
tów tematycznych 
z wykorzystaniem 
komputerów. Część, 
zwykle 10 godz., mo-
dułów poświęcona 
była możliwościom 
wykorzystania kom-
putera do nauki, np. 
j. angielskiego czy 
matematyki. Pozo-
stałe miały na celu 
zdobycie wiedzy i umiejętności daleko 
wykraczających poza program na-
uczania informatyki w gimnazjum, a 

jednocześnie przydat-
nych w prowadzeniu 
działalności poza-
lekcyjnej szkoły, np. 
wydawaniu gazetki 
szkolnej. Temu celo-
wi służyły warsztaty 
dziennikarskie pro-
wadzone przez stu-
denta dziennikarstwa, 
byłego ucznia szkoły 
w Nawsiu. Warsztaty 
poświęcone nabyciu 
umiejętności posłu-
giwania się apara-
tem cyfrowym (ku-
pionym również ze 
środków fundacji) i 
jego wykorzystania 

do współpracy z komputerem oraz opa-
nowaniu programu umożliwiającemu 
skład komputerowy przyszłej gazetki. 
Efektem tej części zajęć jest własna 
gazetka uczniów gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim. Pierwszy numer już się 
ukazał, choć nie ma jeszcze tytułu.
 Dzięki posiadanym środkom mo-
gliśmy, jako wykładowców, zatrudnić 
najlepszych nauczycieli informatyki 
w naszej gminie. Ponieważ zajęć było 
bardzo dużo (ponad 60 godz.) odbywały 
się one przez 10 dni ferii zimowych. 
W tym samym czasie uczniowie mogli 
korzystać pod opieką nauczycieli gim-
nazjum z sali gimnastycznej, obejrzeć 
seans filmowy (jedna z części „Władcy 
pierścieni”) oraz zdać egzamin na kartę 
rowerową.
 Nasze ferie zgłosiliśmy do ogólno-
polskiego konkursu „Zimowa przygo-
da”. Jeśli nawet w nim nie zwyciężymy 
to odniesione przez uczestników zajęć 
korzyści i zadowolenie uczniów nam 

Ferie i nowa biblioteka za pieniądze fundacji

W „tłusty czwartek” zamiast kanapek
były oczywiście pączki.

Uczniowie Ł. Szynal, P. Gawron i M. Surdel poma-
gają przy instalowaniu przyłączy internetowych. 

wystarczą. Składamy jednocześnie po-
dziękowanie Panu Wójtowi L. Bieńkowi 
i pani Skarbnik E. Łukasik za pomoc 
w uzyskaniu środków na dożywianie 
dzieci w czasie zajęć.

U. Wojnarowska
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W najlepszym przewodniku, opi- 
sującym obszar województwa 

podkarpackiego - „Małopolska po-
łudniowo-wschodnia” Stanisława 
Kłosa - próżno szukać dokładnych 
wiadomości o dworze w Kleciach. Ba: 
nawet wiadomości o samej wsi są tam 
nader lakoniczne. „Wieś nad poto-
kiem Gogołówka, sięgająca początka-
mi XII w. Klasycystyczny dwór z XIX 
w. otoczony parkiem. Na wzniesieniu, 
gdzie do pocz. XIX w. stał kościół św. 
Leonarda, cmentarz wojenny z 1915 r. 
i kilka sędziwych lip” - i tyle.
 Nieco więcej miejsca poświęcił tej 
rezydencji ks. Bogdan Stanaszek, autor 
książki „Brzostek i okolice”. Napisał 
on: „W Kleciach warto także zobaczyć 
zabytkowy zespół dworski, którego 
resztówka zachowała się przy głównej 
drodze w pobliżu potoku Gogołówka. 
Okazały, murowany dwór wzniesiony 
został zapewne w pierwszej połowie 
XIX w. Budynek zbudowany na planie 
prostokąta, dwutraktowy, posiada od 
strony zachodniej ozdobny portyk ko-
lumnowy. Obok dworu stoi murowana, 
neoklasycystyczna oficyna z pierwszej 
połowy XIX w. z portykiem wspartym 
na dwóch kolumnach. Zachowały się 
także inne zabudowania dworskie z 
początku XIX w.: gorzelnia (obecnie 
stodoła), obora, stajnia, stodoła, spi-
chlerz i oranżeria. Dwór otoczony jest 
znajdującym się w szczątkowym stanie 
parkiem krajobrazowym”.
 Wiadomo więc niewiele - i tylko 
tyle, co o samej budowli. O ludziach, 
którzy w niej mieszkali, którzy prze-
żywali w niej swoje smutki i radości, 
euforie i dramaty, dla których była 
domem, rodzinnym gniazdem, którzy 
mieli poważny wpływ na życie całej 
wsi - ani słowa... Na szczęście pamięć 
o dziedzicach nie zaginęła doszczętnie, 
aczkolwiek trudno też byłoby rzec, że 
jest powszechna...
 Przecież już tylko najstarsi klecianie 
znają nazwisko Fabika, pana, który 
na początku XX wieku mieszkał we 
dworze. O Fabiku jednak niewiele 
wiadomo; tyle tylko, że ponoć zastrzelił 
w domu żonę - i nękany nocami przez 
jej widmo sprzedał całą posiadłość 
byłemu burmistrzowi Jasła, prawni-
kowi z wykształcenia, Andrzejowi 
Pawłowskiemu. Pawłowscy - których 
zapamiętała doskonale (i opowiedziała 
mi przed niespełna tuzinem lat sędziwa 
mieszkanka wsi pani Maria Sergiel) - to 

ostatni właściciele majątku.
 Nie był to ród, któremu szczęście 
sprzyjało. Senior, Andrzej, wkrótce po 
nabyciu folwarku w Kleciach zmarł. 
Prowadzeniem majątku i wycho-
waniem pięciorga dzieci zajmowała 
się wdowa po nim, Honorata. Miała 
twardą rękę, tępiła lenistwo, kradzieże, 
niechętnie sięgała do mieszka nawet 
po należną robotnikom zapłatę. Z tego 
powodu nie cieszyła się we wsi sympa-
tią. Nie można jednak powiedzieć, że 
była złym człowiekiem: najprawdopo-
dobniej obowiązki, jakie spadły na jej 
barki, były za ciężkie do udźwignięcia 
- a zmuszona do troski o najbliższych 
nie mogła mieć za dużo względów dla 
obcych. Ale w chwili poważnej próby 
wykazała charakter. Kiedy bowiem w 
latach wojny Niemcy urządzili w Kle-
ciach prowizoryczny obóz, w którym 
- za palisadą z pni wykarczowanej 
alei świerkowej - więzili jeńców ra-
dzieckich, kazała nagotować dla nich 
ziemniaków. Za tę pomoc, okazaną 
głodującym, hitlerowcy skatowali ją 
i wypędzili z dworu. Przez czas jakiś 
mieszkała kątem w Brzostku, potem 
wyjechała do Krakowa, na koniec zaś 
przygarnął ją w prywatnym sanato-
rium w Olchowcach koło Sanoka jej 
krewniak, dr Stanisław Domański. Po 
śmierci pochowano ją u boku męża, na 
cmentarzu w Jaśle.
 Pięcioro dzieci Andrzeja i Honoraty 
także nie zaznało szczęścia. Najstar-
szego, Witolda, który osiadł w Smar-
żowej, porzuciła żona. Nie mógł się z 
tym pogodzić: cierpiał, tęsknił, a gdy 
doniesiono mu, że kobieta nie żyje w 
dostatku, bez namysłu sprzedał szmat 
lasu i wysłał jej anonimowo pieniądze. 
Była żona jednak rozeznała, komu 
zawdzięcza ten dar - i zwróciła go. Wi-
told długo czekał na jej powrót; kiedy 
wreszcie znalazł nową towarzyszkę 
życia, nie nacieszył się długo tą radoś-
cią. Wkrótce potem, podczas wyścigu 
samochodowego, jaki urządził sobie z 
kolegą, uległ wypadkowi. Na moście w 
Jaworzu wjechał w stado krów, przeła-
mał barierę i wpadł do wody.
 Zginął na miejscu - wraz z bratanicą, 
Dzidzią, córką Zbigniewa Pawłowskie-
go, sprawcy dość poważnego skandalu. 
Zakochał się on bowiem w mężatce - i 
rozbił jej związek; niewiasta odeszła 
od męża. Zamieszkali oboje w Błaż-
kowej, w majątku matki Zbigniewa, 
ale gdy wyszło na jaw, że nie ma w nim 

zmysłu do gospodarki, we troje, bo już 
z córką, osiedli w Kleciach. Zbigniew, 
podobnie jak Honorata, wygnany przez 
Niemców, zmarł w Krakowie. Jego 
przedśmiertną wolą było, aby mógł 
spocząć w grobie córki, w Jaśle.
 Trzeci z braci, Wiesław, wyjechał 
do Francji i tam znalazł sobie żonę - 
niestety, nie ze swojej sfery. Matka nie 
zaakceptowała mezaliansu i nie ukry-
wała dlań swojej dezaprobaty. Jedyna 
wizyta Wiesława w rodzinnym dworze 
okazała się więc ostatnią. Nigdy już do 
Kleci nie wrócił. Zginął w przybranej 
ojczyźnie - w wypadku drogowym.
 Czesławowi z kolei, który miał być 
dziedzicem majątku, życie skompliko-
wała wojna. Zmobilizowanego w 1939 
roku los rzucił na tułaczy szlak żołnie-
rzy polskich. Trafił do Anglii, spędził 
tam niemal całe życie. Do Polski wrócił 
na starość, zamieszkał w Warszawie. 
Zmarł nagle - jak relacjonowała pani 
Sergiel, jego żona, Angielka, przyje-
chała razu pewnego do Kleci po różę z 
dworskiego ogrodu: chciała ją zasadzić 
na grobie męża... Prosił ją o to, bo 
przez całe życie tęsknił za rodzinnymi 
stronami.
 Jedyna córka Pawłowskich, Wan-
da, poślubiła przed wojną ziemianina 
Kochanowskiego i zamieszkała w jego 
posiadłości - gdzieś nad morzem. Mąż 
wojny nie przeżył: zginął w Oświęci-
miu. Wanda mieszkała potem - i zmarła 
- w Krakowie.
 Z młodszego pokolenia Pawłow-
skich nikt nie miał już związków z 
podbrzostecką wsią. Nie wiadomo, 
czy żyją we Francji jacyś potomkowie 
Wiesława - wiadomo tylko, że syn 
Witolda, Andrzej, oraz dzieci Wandy 
Kochanowskiej interesowały się na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych nie tyle 
odzyskaniem samego dworu - wyeks-
ploatowanego pod wieloletnimi rząda-
mi Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
„Przebój”, której załoga rekrutowała się 
z obcych, mieszkających w czworakach 
- co będących niegdyś własnością babki 
lasów. Ich starania nie przyniosły jed-
nak skutku.
 Pani Sergiel, wspominając Pawłow-
skich - utrzymujących z nią przed wojną 
dość dużą zażyłość - skonstatowała ich 
losy stwierdzeniem: „Może oni nawet i 
bogaci byli, ale szczęścia tam nie było. 
Tylko śmierć i rozczarowania”.
I trudno się z jej opinią nie zgodzić...

(wald)

Śmierć i rozczarowania
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Polskich rolników czekają poważne  
zadania w zakresie organizacji go-

spodarstw i jakości produkcji rolnej. Po 
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 
znikną bariery celne w handlu z kraja-
mi wspólnoty. Wymusi to na naszych 
rolnikach i przetwórcach żywności 
stosowanie oszczędnych technologii 
w uprawie, hodowli i przetwórstwie, a 
jednocześnie uzyskiwanie produktów 
najwyższej jakości.
 Musi to być uprawa bardziej wydaj-
nych odmian roślin, a w hodowli muszą 
to być rasy bądź krzyżówki wysoce 
efektywne. Bez spełnienia tych wymo-
gów, polski rolnik nie sprzeda swoich 
produktów za granicę. Nie sprzeda 

także w kraju, gdyż konsument zawsze 
wybierze lepszej jakości produkty im-
portowane.
 W gospodarce wolnorynkowej, która 
występuje teraz w naszym kraju, walkę 
o lepszą egzystencję, o właściwy po-
ziom dochodów producenta, wy grywa 
się tylko niższym kosztem produkcji 
i wyższą jakością produktu. Nic nie 
pomogą w tym zakresie blokady dróg 
lub inne działania polityczne. Partie 
polityczne, jeśli będą jedna drugiej 
wydzierać krótką kołdrę, to doprowadzi 
to do pogorszenia stanu gospodarki i 
zamętu w kraju.
 Jeśli chcemy być prawdziwym 
krajem demokracji, musimy się na-
uczyć wprowadzać swą wolę przy 
urnie wyborczej, a nie na barykadach 
drogowych. W tym zakresie społeczeń-
stwo nasze musi przejść gruntowną 

edukację. Musi nauczyć się odróżniać 
demagogów od ludzi światłych i rze-
telnych. Przywódcami uczynić nie tych 
co głośno krzyczą, lecz te osoby, które 
swoją mądrością i działaniem już przy-
służyły się dobru narodu. Nadto przede 
wszystkim iść do wyborów. Nieobecni 
nie mają racji i niczego nie dokonają. 
Kandydatów do władz ukierunkowy-
wać na zebraniach przedwyborczych. 
Nie głosować na osoby które same się 
zgłosiły na listy wyborcze. Ich moty-
wem była wysoka płaca.
 Po wyborach śledzić działalność 
wybranych osób. Te osoby które się nie 
sprawdzają winne być przez wyborców 
w porę odwoływane. Po to są ordynacje 
wyborcze. Trzeba z nich korzystać. 
Jeśli będziemy bierni, jeśli będziemy 
się bać „wychylić”, to skutki będą ta-
kie jak obecnie widać. A widzimy jak 
wybrani przedstawiciele społeczeństwa 
zamiast działać na jego rzecz, działają 
dla osiągnięcia korzyści własnych.
 Organy władzy ażeby działać pra-
widłowo, muszą być kontrolowane. 
Kontrolę ma sprawować wyborca. 
Piszemy o tym tak szeroko dlatego, 
że jest to jedno z zadań przedakce-
syjnych. W krajach Unii Europejskiej 
społeczeństwo jest aktywne. W społe-
czeństwie naszego regionu jest mało 
aktywności, jest duże niedowierzanie 
i spolegliwość. Nowości gospodarcze 
wprowadzane są opornie. Taka postawa 
może spowodować, że bardzo długo 
będziemy musieli się przystosowywać 
do gospodarki Unii Europejskiej.

H. L.

Rozpoczynamy druk cyklu artykułów związanych z wstąpieniem naszego 
kraju do Unii Europejskiej. Będą to:
 1. Zadania przedakcesyjne
 2. Unia w zarysie
 3. Wspólna Polityka Rolna
 4. Unijna kontrola
 5. Odłogowanie w Unii
 6. Chów zwierząt a ochrona środowiska.
Posiadamy również materiały o różnych programach pomocowych dla 
krajów wstępujących do UE. Czytelników, którzy zamierzają korzystać z 
pomocy unijnej, dla dostosowania swoich gospodarstw do wymogów przy-
szłości, prosimy o pisanie do nas lub telefonowanie. Interesujące tematy 
możemy opublikować.

Redakcja

Zadania  
przedakcesyjne

W drodze do Unii

O ustawie sejmowej z dnia 11 kwiet- 
nia 2003 r pisaliśmy w naszym 

czasopiśmie w numerze 7 z lipca 2003 
roku, oraz w numerze 10 z październi-
ka 2003 roku. Ustawa ta obowiązuje 
od 16 lipca 2003 r. z łaski naszego 
parlamentu, przez nas wybranego w 
demokratycznych wyborach i reguluje 
warunki nabywania ziemi rolniczej w 
naszym kraju.
 Właściwie to ustawa ta stanowi spis 
utrudnień jakie postawiono na drodze 
tych osób, które zamierzają w przy-
szłości przystąpić do gospodarowania 
na ziemi. Nie bacząc na to, że w kraju 
występuje około miliona hektarów 
ugorów - wytworzono warunki takie 
jak gdyby występował u nas wysoki 
deficyt ziemi uprawnej.
 Ale ustawa powyższa nie jest jedy-
ną „perełką” w zakresie gospodaro-

wania ziemią, uchwaloną przez nasz 
prześwietny parlament i akceptowana 
przez naszego światowej miary pre-
zydenta. Prawdziwego nonsensu w 
tym zakresie przysporzyła też ustawa 
z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dziennik Ustaw nr 80 poz. 717). 
Mocą tej ustawy wszystkie dotych-
czasowe plany zagospodarowania 
przestrzennego gmin uznano za nieak-
tualne. Nowych planów brak. Na ich 
opracowanie gminy nie mają funduszy, 
trzeba ich zamawiać w pracowniach 
urbanistycznych a są kosztowne.
 Tym samym wszelkie grunty z 
braku prawomocnego planu nie są 
określone jako budowlane - stanowią 
grunt rolny. Do gruntu rolnego przy 
jego sprzedaży przysługuje prawo 
pierwokupu Agencji Nieruchomości 

Rolnych. Aby sprzedać teraz choćby 
najmniejszy kawałek gruntu trzeba 
mieć zgodę Agencji Nieruchomości 
Rolnych.
 Gazeta Krakowska nr 29 z dnia 4 
lutego 2004 r. podaje na ten temat cie-
kawy przypadek sprzedaży garażu w 
Dębicy. Siedmiu mieszkańców bloku 
mieszkalnego wykupiło dawniej teren i 
postawiło na nim siedem garaży. Jeden 
z właścicieli zdecydował się sprzedać 
swój garaż. Okazało się, że teren pod 
garażem jest teraz terenem rolnym i 
sprzedaż wymagała akceptacji Agencji 
Nieruchomości Rolnych z Rzeszowa.
O święty biurokracy!, krzyknie ktoś 
w tym miejscu i doda: „ludzie nie 
dajmy się zwariować”. Tak to jest jak 
do parlamentu my sami wybieramy 
osoby które nie mają pojęcia o stano-
wieniu prawa. Zapamiętajmy to sobie 
bo znowu w kraju głośno o nowych 
wyborach.

Henryk Latacz

Obyczaje parlamentarne

O ustroju rolnym po raz trzeci
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Świadectwo  
trzeźwego alkoholika
Od dłuższego czasu lubiłem sobie 

wypić. Zaczęło się to od piwa, 
później wino i wódka. Ten stan trwał 
parę lat, lecz ostatnie dwa lata były dla 
mnie krytyczne. Nie było zbyt wiele 
takich dni, żebym coś nie wypił. By 
zasnąć, czasami wstawałem w nocy 
żeby się napić. Nie docierało do mnie, 
że jestem uzależniony od alkoholu. W 
grudniu 2001 roku przyrzekłem sobie, 
że od Nowego Roku muszę coś z sobą 
zrobić, bo tak dłużej nie może być. 
Rozumiałem, że ktoś musi mi 
pomóc, bo sam sobie nie poradzę. 
Porozmawiałem szczerze z żoną i 
doszliśmy do wniosku, że muszę 
się poddać leczeniu odwykowe-
mu. W styczniu umówiłem sobie 
termin w szpitalu, gdzie następ-
nie poddałem się sześciotygo-
dniowej terapii. W ciągu tych 
sześciu tygodni dowiedziałem 
się o chorobie alkoholowej wię-
cej niż przez pięćdziesiąt osiem 
lat mojego życia. Spotkałem też 
wielu ciekawych i życzliwych 
ludzi, którzy korzystali z ta-
kich grup wsparcia jak AA czy 
Klub Abstynenta. Najbardziej 
spodobało mi się spotkanie z 
grupą Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka.

Co to jest Krucjata  
i jak powstała?
 K.W.Cz. została założona 
przez ks. Franciszka Blachnickie-
go - obecnie kandydata na błogo-
sławionego. Krucjatę ogłoszono 
uroczyście w obecności Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Jemu 
oddana i przez niego pobłogosła-
wiona w czasie I Pielgrzymki do 
Polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Tar-
gu. Krucjata swym zasięgiem obejmuje 
nie tylko Polskę, ale również Czechy, 
Ukrainę. Dotarła też na kontynent ame-
rykański. K.W.Cz. w swych szeregach 
zrzesza tylko całkowitych abstynentów, 
którzy dla ratowania innych uzależnio-
nych, dobrowolnie wyrzekają się wszel-
kich napojów alkoholowych, podpisując 
deklaracje trzeźwościowe. Do tej pory 
nie wynaleziono skutecznego leku na 
chorobę alkoholową. Jedynym ratun-
kiem jest modlitwa do Boga. W 2002 
roku w Boże Ciało Pan Jezus poddał 
mi myśl założenia takiej grupy w naszej 

parafii. W związku z tym odbyłem roz-
mowę z księdzem proboszczem i siostrą 
zakonną - przewodniczącą Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka w Dębicy przy 
kościele Św. Jadwigi. Ks. proboszcz 
wyraził zgodę i postanowił udostępnić 
w tym celu salkę. 28 czerwca z udziałem 
delegacji z Dębicy zorganizowaliśmy 
w Januszkowicach spotkanie modli-
tewne. Po tym spotkaniu deklaracje 
trzeźwościowe podpisały cztery osoby. 
Od tej pory wspólnie z ks. probosz-
czem spotykamy się na modlitwie co 
niedzielę o godz. 18.00 w salce kate-
chetycznej. Modlimy się o wytrwanie w 

trzeźwości, ale również za tych, którzy 
sami nie mogą wyrwać się z nałogu. 
Wraz z członkami K.W.Cz. z Dębicy 
odbyliśmy wspólną pielgrzymkę do 
Zawady. Braliśmy udział w spotkaniu 
opłatkowym połączonym z obchodami 
10 - lecia założenia tam Krucjaty. W 
dniach 14 - 16 marca 2003 roku nasza 
grupa uczestniczyła w trzydniowych 
rekolekcjach zamkniętych dla osób z 
problemem alkoholowym. Rekolekcje 
te wygłosił ks. Marian Polak z Warsza-
wy. Uczestniczyło w nich 150 osób, z 
których około 60 podpisało deklaracje 
trzeźwości lub wyrzekło się innych 

uzależnień, takich jak narkotyki, papie-
rosy. W naszej parafii takie deklaracje 
podpisało 10 osób. Choć nie wszyscy 
biorą udział w spotkaniach to twierdzą, 
że są zadowoleni i szczęśliwi że nie 
piją. Celem K.W.Cz. jest wyzwolenie 
jak największej liczby uzależnionych. 
Więc dla męża, syna lub nawet kogoś 
obcego warto wyrzec się całkowicie 
alkoholu. Postem od alkoholu wyna-
gradzamy Bogu za grzechy pijących, 
a przez modlitwę w grupie upraszamy 
łaskę trzeźwości dla innych. Moja żona 
dopiero po jakimś czasie przyznała, że 
przez dwa lata codziennie modliła się 

za mną i Pan Bóg ją wysłuchał. 
Już dwa lata nie piję żadnego 
alkoholu.
 W naszej parafii istnieje kult 
do Miłosierdzia Bożego. W ubie-
głym roku nasi parafianie wraz 
z kilkoma osobami z Brzostku 
zafundowali dwie figurki Pana 
Jezusa Miłosiernego. Jedna, wi-
doczna na zdjęciu, a druga jako 
feretron. Zostały one poświęco-
ne przez księdza proboszcza w 
święto Chrystusa Króla w 2003 
roku. Duża figurka pozostała w 
parku przy kościele, a mniejsza 
wędruje obecnie po domach na-
szej parafii. Członkowie K.W.Cz. 
wnieśli duży wkład w prace 
organizacyjne i budowlane. Zaan-
gażowały się również inne osoby, 
np. dyrektor naszego gimnazjum 
przekazał dwa betonowe słupki 
pod konstrukcję ławek. Oto-
czenie wokół figury nazywamy 
Ogrodem Skupienia, bo w ciszy i 
spokoju można usiąść i pomodlić 
się. Przychodzą tu na modlitwę 
dzieci i starsi. O co proszą i za 
co dziękują, wie tylko patrzący z 
góry Król Miłosierdzia.
 Jeśli w Waszym otoczeniu 
jest ktoś, kto ma problemy z 

alkoholem, nie lękajcie się dołączyć 
do nas, a podamy Wam pomocną dłoń. 
Będziemy służyć radą i wspierać mod-
litwą. Spotykamy się w każdą niedzielę 
o godz. 18.00. Zapraszamy chętnych i 
odważnych, którzy chcieliby uzyskać 
pomoc w walce z nałogiem. My ze swej 
strony postaramy się stworzyć przy-
jazną atmosferę byście mogli poczuć 
się jak w dużej rodzinie. Na naszych 
spotkaniach nie tylko modlimy się, ale 
przy kawie lub herbacie rozmawiamy 
na różne tematy. Kontakt telefoniczny: 
0608 270 143 lub 0604 678 844.

Józef Samborski

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Figura Jezusa Miłosiernego w Januszkowicach
Fot. Eugeniusz Kowalski
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Jak było z szachami w Polsce? Na  
podstawie wzmianek w literaturze 

przypuszcza się, że szachy dotarły do 
Polski w XII wieku, za panowania Bo-
lesława Krzywoustego. Brakuje jednak 
ścisłych danych o początkach tej gry na 
naszych ziemiach. Nie ustalono jedno-
znacznie, jak znalazły się one w Polsce, 
czy przywieziono je drogą morską, 
przeniesiono z Rosji, czy też, podobnie 
jak do kilku innych krajów Europy, 
szachy przywieźli rycerze powracający 
z wypraw krzyżowych. Te trzy teorie 
nie wykluczają się wzajemnie, a więc 
wszystkie mogą być prawdziwe. 
 Umiejętność gry w szachy uznawana 
była za zaletę i zyskała sobie wysoką 
rangę. Pozwalała ona imponować na 
dworach królewskich i książęcych, 
świadcząc o wyrobieniu intelektu-
alnym, przebiegłości i sprycie, co w 
średniowieczu uważane było za przy-
mioty wyróżniające dobrego rycerza. 
O uznaniu dworu królewskiego dla 
szachów świadczy między innymi fakt, 
że w herbach nadawanych w Polsce jak 
i wielu krajach zachodu szachy chętnie 
brano za motyw i umieszczano elemen-
ty szachowe. W 1103 roku - jak głosi 
podanie - nadany został herb w czele z 
godłem szachownicy na tarczy (kolor 
czarny i żółty). Motyw szachownicy 
posiadały także herby księstwa legni-
cko-wrocławskiego i proporce księstwa 
legnicko-brzeskiego (Śląsk, XII w.) 
oraz herby domu Piastów Śląskich. 
W ratuszu i katedrze we Wrocławiu 
są rysunki, witraże, płaskorzeźby i 
proporce z herbami księstw śląskich, 
łączące motywy białego orła z biało-
czerwoną szachownicą. Dawny herb 
województwa kaliskiego (a chyba i 
teraz Kalisz) mający w tarczy sza-
chownicę biało-czerwoną i łeb byka z 
koroną wymieniany jest w kronikach 
jako mający niewątpliwe pochodzenie 
szachowe. A przecież Kalisz (nie mylić 
z Ryszardem) to najstarsze miasto pol-
skie. Ciekawe kombinacje „szachowe” 
powstały z łączenia się herbów (Wie-
ruszowa - Rocha - Pierzchały) gdzie 
elementy szachowe przeplatały się z 
postaciami zwierząt.
 Prace wykopaliskowe odegrały też 
nie małą rolę w ustaleniu historii sza-
chów, na przykład w Gdańsku, Szcze-
cinie i na wyspie Wolin znaleziono po-
jedyncze figurki szachowe pochodzące 
z okresu pomiędzy X i XIII wiekiem, 
wskazujące na rozpowszechnianie się 
gry szachowej tradycyjnym morskim 
szlakiem handlowym. Rewelacyjnego 
odkrycia dokonano w 1962 roku w 
Sandomierzu. Podczas prowadzonych 

tam prac wykopaliskowych na Wzgó-
rzu Świętojakubowskim znaleziono w 
obszernej chacie typu półziemianko-
wego 29 bierek szachowych. Osada 
egzystowała około 180 lat aż do roku 
1259 - 60 gdy najazd tatarski zniszczył 
doszczętnie zabudowania. Istnienie 
osady ustalono na koniec XI lub po-
czątek XII wieku, a tym samym do tego 
okresu należy przypisać znalezione 
szachy. Bierki wykonane są ręcznie 
z kości zwierzęcych (przypuszczalnie 
z jednego rogu) są tej samej barwy 
(lekko żółtej) i nie przekraczają 25 mm. 
Różnią się kształtem, rozmiarami i de-
talami zdobniczymi. Łatwo też dają się 
podzielić na dwa przeciwstawne sobie 
zespoły. Bierki te noszą ślady dłuższego 
używania (wytarte ornamenty) a więc 
mogły być wykonane znacznie wcześ-
niej. Przypuszcza się, że grano nimi w 
Sandomierzu już w XI wieku. Szachy 
te zwane „Szachami sandomierskimi” 
niekiedy „piastowskimi” przechowy-
wane są obecnie w Muzeum Archeo-
logicznym w Warszawie. Są niezwykle 
cennym zabytkiem historycznym, po-
nieważ zawierają niemal cały komplet 
bierek (brak tylko trzech pionków) 
oraz posiadają starannie opracowaną 
lokalizację, zarówno terytorialną, jak i 
czasową. Jest to unikalne znalezisko w 
zbiorach światowych. Szachy te zajmu-
ją czołowe miejsce wśród muzealnych 
kolekcji szachowych. Dostarczają 
również materiału dotyczącego dziejów 
kultury w Polsce, ale też w poważnym 
stopniu zasilają dowody postępu cywi-
lizacji na styku obyczajowości Europy 
i Azji. Pozostaje jednak kwestia, czy 
szachy sandomierskie są wyrobu miej-
scowego, czy też zostały przywiezione 
z innych stron. 
 Szczególny rozkwit szachów w Pol-
sce nastąpił wraz z przybyciem z Włoch 
królowej Bony ze swym dworem. 
Szachy zyskują na znaczeniu i popu-
larności stając się grą reprezentacyjną 
w salonach pałacowych i ulubioną 
rozrywką polskich humanistów. O grze 
w szachy w Polsce XIV-wiecznej pisze 
już w swych kronikach Janko z Czarn-
kowa. Rozważania o szachach znaj-
dujemy w dziele Łukasza Góreckiego 
„Dworzanin” (1566). Jan Kochanowski 
swym wspaniałym poematem „Sza-
chy” (ok. 1564) napisanym w języku 
polskim nie mającym sobie równych 
w literaturze światowej pod względem 
połączenia treści szachowej z artyzmem 
poetyckim, wystawił szachom trwały, 
nieśmiertelny pomnik. Utwór poety z 
Czarnolasu jest doniosłym przyczyn-
kiem do historii szachów w Polsce. 

Dowodzi on, jak wielkim uznaniem 
gra ta cieszyła się już wówczas na na-
szych ziemiach. Należy tutaj dodać, że 
treść tego utworu zilustrowano partią 
szachową. Natomiast Bartosz Papro-
cki w dziele „Gniazdo cnoty” (1578) 
wierszem opisuje przygodę rycerza 
śląskiego Hołuba, który wygrawszy 
w szachy z zarozumiałą córką króla 
Maurów zgodnie z umową walną (ude-
rzył) ją w głowę tablicą, zaś monarcha 
pochwaliwszy rycerza za śmiałość dał 
mu za herb tę szachownicę. W książce 
Ignacego Kraszewskiego „Żacy kra-
kowscy” znajdujemy interesujący, w 
żartobliwym tonie utrzymany epizod 
szachowy. Pisarz relacjonuje przebieg 
słynnego „buntu żaków” zakończonego 
opuszczeniem miasta przez demonstru-
jącą młodzież. Jan Bystroń w „Dziejach 
obyczajów w dawnej Polsce” (1932) 
stwierdzając, iż w dalszych latach, 
w miarę obniżania się poziomu inte-
lektualnego w Polsce, gra w szachy 
wymagająca wysiłku umysłowego, 
zaczynała upadać wypierana przez 
karty i warcaby. A jeżeli uprawiano już 
grę w szachy, to na ogół bez ambicji, 
hazardowo o stawki pieniężne. 
 Pierwszy w Polsce podręcznik gry 
w szachy opracował na początku XVIII 
wieku Jan Ostroróg, jednakże nie został 
on opublikowany. Dopiero w 1835 roku 
wydano drukiem polski podręcznik gry 
w szachy, którego autorem był Kazi-
mierz Krupski. Drugą cenną pozycją w 
piśmiennictwie szachowym z połowy 
ubiegłego stulecia był esej Maurycego 
Dzieduszyckiego „Szachy w Polszcze”. 
Jest to pierwsza obszerniejsza praca na 
temat historii szachów, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiązań gry sza-
chowej z rodzimą kulturą i literaturą. 
Badania nad genezą szachów w Polsce 
nie zostały jeszcze zakończone, jednak 
sądząc z dotychczasowych wyników 
stwierdzić można, że szachy dotarły 
do nas jednak z Rusi, czego dowodem 
chociażby zbieżność wykopalisk w 
Sandomierzu i ruskim Nowogardzie 
Wielkim. 
 Jak widać w Polsce w szachy gry-
wano od wieków, teraz natomiast nie-
którzy zamiast grać tylko „pogrywają” 
szachami (zainteresowani kumają).
 Na koniec dygresja połączona z 
refleksją. Polski Związek Szachowy 
miał wątpliwości czy używany zwrot 
„szachuje” jest poprawny, zwrócono się 
więc o radę do znanego językoznawcy 
profesora Miodka. Profesor po długiej 
i dogłębnej analizie słowotwórczej 
rozwiązał problem i uspokoił zaintere-
sowanych stwierdzeniem: owszem tak, 
jest poprawny, ale lepiej używać zwrotu 
„ciszej panowie”. Wypada dodać „nad 
tą trumną”.

cdn.
Władysław Jop

Szachy nie są dla geniuszy

Szachy w Polsce
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Moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (16) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”

Współwięźniowie cd.

Michał Potyrała był wysokim, tę- 
gim, dobrze zbudowanym męż-

czyzną o prawie całkiem łysej dużej 
głowie. Stukał się po tej łysinie, mając 
pretensje do swej głowy, że taka duża, 
a głupia, bo nie ustrzegła go przed 
więzieniem.
 Pan Michał Potyrała w Dębicy, 
do spółki ze szwagrem, prowadzili 
sklep z galanterią żelazną. Pan Michał 
otrzymał tajne wezwanie do złożenia 
określonej kwoty na cele organizacji 
niepodległościowej w określonym 
miejscu i czasie, co pomimo rozterki i 
wahań uczynił i za co teraz pokutował. 
Jak się okazało, była to konspiracyj-
na organizacja niepodległościowa, 
zorganizowana na terenie dębickiego 
gimnazjum przez niejakiego szes-
nastoletniego ucznia nazwiskiem 
Kantor. Pomysłowy, młody Kantor, 
założyciel i prezes nielegalnej szkol-
nej organizacji niepodległościowej, 
zdobywał fundusze na działalność 
organizacyjną poprzez wysyłanie 
specjalnych próśb kierowanych do 
zamożniejszych obywateli miasta o 
złożenie określonej ofiary pienięż-
nej w określonym miejscu i czasie. 
Jakiś podejrzliwy obywatel miasta, 
otrzymawszy wezwanie do złożenia 
określonej kwoty, nie postąpił tak jak 
pan Michał i inni, lecz udał się do miej-
scowego Urzędu Bezpieczeństwa. Tu 
został mile przyjęty i pochwalony za 
obywatelską czujną postawę. Kazano 
mu złożyć pieniądze (które zostaną mu 
zwrócone), w określonym w wezwaniu 
miejscu i czasie. Miejsce to od tej 
chwili było dyskretnie strzeżone przez 
funkcjonariuszy UB. Kiedy zjawili się 
młodzi konspiratorzy, by podjąć ze 
skrytki paczuszkę, zostali zatrzymani 
w miejscu przestępstwa i przewieziono 
ich na śledztwo do więzienia UB. Już 
drugiego dnia zaaresztowano prezesa 
organizacji, młodego Kantora, pozo-
stałych członków i wszystkich, którzy 
złożyli żądane ofiary.
 Młody Kantor prowadził dokładną 

dokumentację działalności swej or-
ganizacji i liczebności jej członków. 
Śledztwo w tej sprawie nie było więc 
trudne. Pan Michał miał pretensje sam 
do siebie nie dlatego, że wpadł i został 
przykładnie ukarany, lecz dlatego, że 
nie była to jakaś licząca się w kraju 
i za granicą organizacja, lecz tylko 
grupka młodocianej, naiwnej mło-
dzieży. W czasie śledztwa (z powodu 
przepełnienia więzienia UB w Dębicy 
i dla dobra śledztwa oraz potrzeby 
izolacji od innych aresztowanych w tej 
sprawie) trzymano pana Michała przez 
kilka dni i nocy w żelaznej szafie, na 
korytarzu UB. Było to dla dużego i tę-
giego chłopa szczególnie niewygodne i 
dokuczliwe miejsce. Stąd nazywaliśmy 
go żartobliwie „Michałem męczenni-
kiem z szafy”, co irytowało go jeszcze 
bardziej.
 Ksiądz Stanisław Kułak, pomimo 
kiepskiego zdrowia oraz szykan i 
obietnic władz, że wszyscy zostaniemy 
tu zgnojeni, uparcie twierdził, że z po-
mocą Bożą przeżyjemy i wyjdziemy na 
wolność, a on napisze obszerny pamięt-
nik. Prosiliśmy księdza Stanisława, by 
w jego wspomnieniach znalazła się 
obszerna wzmianka i o panu Michale 
jako męczenniku z żelaznej szafy. 
Ksiądz Kułak solennie przyrzekł, że 
nie omieszka tego uczynić. Ponieważ 
nie wiem, czy w ogóle napisał on jakieś 
swoje wspomnienia, ja sam u schyłku 
swego życia, ku pamięci potomnych to 
czynię.
 Wilhelm Parchański - pochodził 
z Żor. Jako Ślązak znał dobrze język 
niemiecki. Przed wojną był działaczem 
harcerskim (harcmistrzem, instrukto-
rem). W 1940 roku usiłował przedostać 
się do Jugosławii i dalej na Zachód. Na 
granicy jugosłowiańskiej został aresz-
towany przez Niemców i wywieziony 
do obozu koncentracyjnego w Dachau, 
a stąd do Gusen. Po wyzwoleniu obozu 
przebywał w szpitalu na terenie strefy 
amerykańskiej. Po wyjściu ze szpitala 
zaciągnął się do służby w kompanii 
wartowniczej. Do Polski wrócił w 
1947 r. i w kilka dni po swym po-

wrocie został aresztowany i skazany 
na 15 lat więzienia za szpiegostwo. 
Jak on twierdził, szpiegiem nie był. 
Przywiózł z sobą, na prośbę kolegi, 
który do kraju wracać nie chciał, małą 
paczuszkę i list, które poszedł doręczyć 
pod wskazany adres w Katowicach. 
Tu wpadł w kocioł przygotowany 
przez UB. Dowodem przestępstwa 
było doręczenie wyżej wymienionej 
przesyłki adresowanej do działacza 
katowickiego WiN-u.
 Parchański był człowiekiem o 
ukształtowanym światopoglądzie 
chrześcijańskim. Pomimo obozu kon-
centracyjnego w Niemczech i teraz 
znów tak dużego wyroku, nie załamał 
się psychicznie i nie stracił wiary w 
Boga i Jego Opatrzność nad światem. 
Postawa jego wobec kolegów w celi 
była godna podziwu. Był koleżeński, 
uczynny i pogodnie usposobiony. 
Wierzył, że imperializm sowiecki i 
komunistyczny system totalitarny musi 
upaść, podobnie jak upadł hitleryzm.
 Przyrównując obecne warunki w 
więzieniu do swoich przeżyć w nie-
mieckich obozach mówił: Tam ocierało 
się o śmierć niemal na każdym kroku, 
i codziennie trzeba było być na nią 
przygotowanym, wyżywienie było gło-
dowe, pędzono do morderczej pracy, 
ale osobista swoboda poruszania się 
wewnątrz baraku i obozu, możliwość 
wykorzystania sprytu i kontaktów 
wzajemnych z innymi kolegami oraz 
wzajemnej pomocy koleżeńskiej 
były większe. Tu jest się całkowicie 
odizolowanym w małych celkach i 
też nie jest wiadomo, co się stanie za 
kilka chwil, tyle że głód nie jest tu tak 
dokuczliwy i do roboty nas nie pędzą. 
Natomiast aparat ucisku, czyli dozorcy 
nasi i funkcjonariusze więzienni są tak 
samo wrogo nastawieni do więźniów 
i tak samo bezwzględnie ulegli i po-
słuszni swoim władzom, że w każdej 
chwili gotowi są wykonać wszystko, 
co im polecą ich mocodawcy. Wystar-
czy pomyśleć o zbrodni katyńskiej, 
sowieckich łagrach i miejscach kaźni 
i zbrodni w Polsce, o których przecież 
wiadomo, chociaż o nich mówić nie 
wolno i oficjalnie się im zaprzecza.
 Jan Radożycki - pochodził z Bu-
kowca i wspominam go bardzo mile. 
Przed wojną był profesorem gimna-
zjalnym i uczył łaciny w jednym z 
gimnazjów w Łodzi. W czasie okupacji 
powrócił w swoje rodzinne strony na 
Rzeszowszczyznę i jako podporucz-
nik rezerwy już w październiku 1939 
roku znalazł się w SZP, a później w 
ZWZ-AK. Z ramienia podziemia w 
tajnym nauczaniu zaangażowany był 
w akowskiej „Kuźnicy”. Po rozwią-
zaniu AK znalazł się w strukturach 
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WiN, pracując równocześnie jako 
jeden z lektorów języka angielskiego 
przy Uniwersytecie Warszawskim. Był 
człowiekiem o niespożytej energii i 
silnego ducha. Posiadał duże wrodzone 
zdolności pedagogiczne i umiejętność 
przekazywania w sposób przystępny i 
łatwy posiadanej przez siebie wiedzy. 
Dzięki temu, że przebywaliśmy w jed-
nym składzie celi przez kilka tygodni, 
uczył nas (bez wiedzy dozoru) języka 
angielskiego, i jak na te prymitywne 
warunki osiągnęliśmy szybko wcale 
dobre wyniki. Zawsze starał się o jak 
najbardziej korzystne i twórcze dla 
kolegów i siebie wykorzystanie każdej 
sprzyjającej temu chwili czasu.
 Marian Gołębiowski i Stefan 
Srebro. W jednej celi przebywałem 
razem z dwoma pułkownikami: Ma-
rianem Gołębiowskim i Stefanem 
Srebro. Pułkownik Srebro pochodził z 
Tarnowa, a pułkownik Gołębiowski z 
województwa lubelskiego.
 Pułkownik Marian Gołębiowski 
był jednym z ważniejszych oficerów 
i dowódców AK. Następnie, jako 
zastępca generała Jana Rzepeckie-
go, pełnił odpowiedzialne funkcje 
w Pierwszej Komendzie Zrzeszenia 
WiN. Głośny proces I Komendy WiN 
z generałem Janem Rzepeckim, jako 
głównym oskarżonym na czele, odbył 
się w styczniu 1947 roku przed Sądem 
Wojskowym w Warszawie. W procesie 
tym pułkownik Marian Gołębiowski 
skazany został na karę śmierci. Nie 

wystąpił z prośbą o ułaskawienie. 
Uczyniono to z urzędu i karę śmierci 
zamieniono na dożywotnie więzienie, 
a po amnestii na 15 lat więzienia.
 W celi na wyraźne jego życzenie 
zwracaliśmy się do pana pułkownika 
per „Maryś” (lub panie Maryś). Tak 
bowiem nazywano go w jego domu 
rodzinnym. W porównaniu z panem 
Stefanem Srebro, pułkownik Marian 
Gołębiowski był raczej niskiego 
wzrostu, ale za to był człowiekiem 
wielkiego ducha i siły charakteru. 
Miał za złe swemu zwierzchnikowi, 
generałowi Janowi Rzepeckiemu, że 
ten załamał się w śledztwie, że prosił 
„czerwonych” o łaskę, że się im pod-
porządkował, przeprowadził narzuconą 
mu samokrytykę i krytyczną ocenę 
Polski Walczącej, jak również całego 
kierowanego oraz podporządkowanego 
Polskiemu Rządowi Emigracyjnemu w 
Londynie konspiracyjnego polskiego 
ruchu niepodległościowego.
 Pułkownik „Maryś” był zdecydowa-
nie nieugięty w swoich przekonaniach. 
Do końca uważał, że postępował tak, 
jak w danych warunkach powinien 
postępować polski oficer i działacz 
polityczny, służący wiernie swojej 
Ojczyźnie i swemu państwu.
 Ta nieugięta postawa moralna, 
wierność złożonej przysiędze i nieprze-
ciętna osobowość pułkownika Mariana 
Gołębiowskiego budziła szacunek i po-
dziw nie tylko wśród współwięźniów, 
ale i wśród dozoru więziennego, który 

chyba zazdrościł mu jego poczucia 
honoru i niezłomnego charakteru oraz 
siły ducha.
Pułkownik Gołębiowski był człowie-
kiem bezpośrednim, rozmownym, ot-
wartym, koleżeńskim i sympatycznym. 
Nigdy nie użalał się nad sobą i nie 
narzekał na swój los. Nie podkreślał 
swej rangi i wyższości. Chętnie opo-
wiadał o swojej działalności, doświad-
czeniach i przeżyciach. Nie krył się 
ze swoją przeszłością, działalnością, 
przekonaniami i swoją oceną aktualnej 
rzeczywistości politycznej, z którą 
się nie zgadzał. Opowiadał nam też o 
swym uczestnictwie w trudnych roz-
mowach z przedstawicielami walczącej 
o swoją wolność Ukrainy. Dogadanie 
się Polski i Ukrainy oraz zrozumienie 
się wzajemne i współdziałanie w wal-
ce o wolność i niezawisłość uważał 
za rzecz bezwzględnie konieczną. 
Rozmowy takie (za przyzwoleniem 
emigracyjnego rządu) aranżowane 
były przez naczelne władze AK i WiN 
z przywódcami podziemnych organiza-
cji niepodległościowych Ukrainy (jak 
UPA i inne) i zmierzały do wspólnych 
uzgodnień, wzajemnego zrozumienia i 
współdziałania dla dobra obydwu naro-
dów i krajów. Rozmowy były trudne, 
ale nie pozbawione szans.

c.d.n.
Przedruk z: 

„Okruchy wspomnień z lat walki  
i martyrologii AK”

Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 21

W lutym minęło 50 lat od śmier- 
ci ks. Józefa Jałowego. Ten wiel-

ki kapłan, który nigdy nie przeszedł 
obojętnie obok ludzkiego nieszczęś-
cia, ma w Rzeszowie i w Brzostku 
swoją ulicę. Jego imię nosi też Szkoła 
Podstawowa w Przeczycy.
 Urodził się 27 grudnia 1885 r. w Sku-
rowej. Kształcił się najpierw w szkole 

ludowej w Brzostku (1893-1897), a 
następnie w Państwowym Gimnazjum 
im. króla Stanisława Leszczyńskiego w 
Jaśle (1897-1905). Po maturze, w roku 
1905 wstąpił do Seminarium Duchow-
nego w Przemyślu. Sakrament kapłań-
stwa przyjął z rąk bp. Józefa Sebastiana 
Pelczara 24 czerwca 1909 r.
 Pierwszą jego placówką duszpaster-
ską była parafia w Mościskach. W roku 
1910 został przeniesiony do Rudnika n. 
Sanem. Następnie był zastępcą kateche-
ty w Gimnazjum w Jaśle (1912/13) i w 
I Gimnazjum w Rzeszowie (1913/14). 
Po wybuchu I wojny światowej posłu-
giwał jako kapelan wojskowy. W 1919 
r. powrócił do pracy katechetycznej w 
rzeszowskim I Gimnazjum. Począwszy 
od roku 1924 był katechetą Męskie-
go Seminarium Nauczycielskiego w 
Rzeszowie. Po przejściu na emeryturę 
prowadził jeszcze katechezę w szkole 
powszechnej w Staroniwie.
 Jako katecheta zatroszczył się o 
wybudowanie w Rzeszowie kościoła 
seminaryjnego pw. Chrystusa Króla 

(1931-1937). Na nim spoczął ciężar 
gromadzenia środków materialnych i 
organizacji prac, m. in. na rzecz budowy 
kościoła prowadził kwestę w kraju i 
Stanach Zjednoczonych. W roku 1936 
został rektorem wznoszonej świątyni, 
zaś w 1949 - pierwszym proboszczem 
erygowanej przy niej parafii.
 Ważną dziedziną jego posługi 
była działalność społeczna. Aktywnie 
uczestniczył w pracach różnorakich 
organizacji rzeszowskich, głównie 
religijnych i charytatywnych. Zawsze 
pomagał ubogim.
 Jeszcze podczas I wojny światowej 
rozpoczął starania o koronację łaskami 
słynącej figury Matki Bożej z Przeczy-
cy, swej rodzinnej parafii. W tym celu 
opracował potrzebną dokumentację, 
uzyskał zgodę władzy duchownej i 
wespół z miejscowym Komitetem 
Parafialnym przygotował uroczystość 
koronacyjną. Koronacji figury dokonał 
bp K. J. Fischer w roku 1925.

J. Nosal
Oprac. na podstawie „Kapłani Rzeszo-
wa. Ks. Józef Jałowy 1885 - 1954” ks. 
Władysława Kreta.

Zawsze pomagał ubogim
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Szkoła Podstawowa w Nawsiu Brzo- 
steckim od października 2003 rea-

lizuje ogólnopolski program „Sprawna 
Klasa”, który jest równocześnie ot-
wartym konkursem wszystkich typów 
szkół w kraju pod patronatem Polskiej 
Fundacji Olimpijskiej i Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Sportu. Pa-
tronem medialnym jest miesięcznik 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
„Magazyn Olimpijski”, za pośredni-
ctwem którego szkoły otrzymywały 
kolejne zadania do wykonania, w cyklu 
comiesięcznym.
 W okresie listopad 2003 - styczeń 
2004 zespoły klasowe zgłoszone do 
programu przeprowadzały pomiary 
sprawności fizycznej testami i próba-
mi ściśle określonymi tak sposobem 
przeprowadzenia jak i punktowania, 
a każde zadanie przeliczane było na 
średnią klasową, która w ostatecznym 
rozrachunku zadecyduje o lokacie kla-
sy, a tym samym szkoły. Naszą szkołę 
reprezentuje klasa piąta licząca 15 
uczniów, którzy w komplecie zaliczyli 
Indeks Sprawności Fizycznej, III zada-
nia specjalne po trzy próby każde, oraz 
przystąpili do Zawodów Międzyszkol-
nych FESTIWAL SPORTU - Sprawna 
Klasa w dniu 4 lutego 2004, który był 
czwartym zadaniem specjalnym tego 
konkursu.
O wynikach naszych prób, odesłanych 
już do organizatora konkursu jak i 
efektach finalnych całego programu, 
który znany będzie w maju 2004 r. 
napiszemy pod koniec roku szkolne-
go. Teraz przybliżymy czytelnikom 

„Wiadomości Brzosteckich” rezultaty 
FESTIWALU SPORTU - Sprawna 
Klasa”...
Na zaproszenie SP Nawsie Brzosteckie 
i SKS „Błękitni” odpowiedziały pozy-
tywnie szkoły z Brzostku, Gorzejowej, 
Kamienicy Dolnej i Januszkowic. 
Wcześniej na spotkaniu nauczycieli 
wychowania fizycznego z zastępcą 
wójta gminy ustalono program i punk-
tację imprezy oraz wszystkie kwestie 
towarzyszące, jak dowóz uczestników, 
szatnie, posiłek, nagrody...
 Festiwal rozpoczął się meczem 
towarzyskim w ringo pomiędzy na-
uczycielami i uczniami klasy piątej 
nawsieńskiej szkoły podstawowej, 
prowadzonej przez nauczycielkę wf. 
Zofię Rogowską, która tym samym 
nie zasiliła szeregów nauczycieli... A 
ci przygotowywali się do spotkania 
sparringiem z gimnazjalistami - klasą 
II G... Poziom meczu zaskoczył zgro-
madzoną dzieciarnię i pozostałych 
wuefistów. Długie wymiany, dobra 
technika rzutu i chwytu, sprytne za-
grania z obu stron spowodowały, że to 
nie był szybki i łatwy mecz mimo, że 
zakończył się zwycięstwem uczniów 
2:0 (21:14, 21:16).
W teamie nauczycielskim wystąpili: 
Dyrektor Szkoły C. Balasa, nauczy-
cielka nauczania początkowego - Z. 
Składanowska, polonistka - E. Tybu-
rowska, metodyk - M. Leja i nauczy-
ciel matematyki - P. Kawalec. Rewanż 
- w dniu wagarowicza, na który 
zapowiadany jest turniej z udziałem 
reprezentacji nauczycieli gimnazjum, 

szkoły podstawowej, oraz teamów obu 
szkół (oczywiście oddzielnych).
W programie zawodów mieliśmy kon-
kurencje zimowe, ale przygotowywany 
pieczołowicie teren dla sportów zimo-
wych spłynął po trzydniowym ocieple-
niu. Trzeba było więc zrezygnować z 
nart, sanek i śnieżek... Rozgrzani piąto-
klasiści z Nawsia mogli przystąpić do 
rywalizacji z rówieśnikami z gminy. 
 W pierwszej konkurencji - rzutach 
do kosza - gościnni gospodarze ustą-
pili pola rywalom, plasując się na 4 
miejscu. W ciągu 2 minut 5-osobowe 
zespoły Januszkowic trafiły do kosza 
26 razy, Brzostka - 25, Gorzejowej 
- 22, Nawsia - 16, Kamienicy Dolnej 
- 9.
 W drugiej - cały 8-osobowy zespół 
starał się tak powiązać komplet 23 
skakanek, aby uzyskać jak najdłuższy 
sznur. Oto wyniki: Nawsie B. - 36, 77 
m, Januszkowice - 26,42 m, Kamienica 
Dln. - 17,93 m, Brzostek - 17,30 m, 
Gorzejowa - 16,05 m.
III konkurencja - skoki dodawane: 
Nawsie B. - 13,81 m, Gorzejowa - 
12,72m, Brzostek - 12,64 m Kamienica 
Dln. - 12,61 m.
IV konkurencja - tor przeszkód (prze-
biegnięcie po ławeczce, przejście 
pod płotkiem, przeplot przez szarfę, 
przeskok przez płotek, 3 odbicia piłką 
ręczną od ściany): Nawsie Brzost. 
- 2min.18,59 sek., Januszkowice - 
2.33,91, Gorzejowa - 2.34,45, Brzostek 
- 2.39,37, Kamienica Dln. - 2.45,89.
V konkurencja - rzuty piłkami palan-
towymi do worka trzymanego przez 

FESTIWAL SPORTU „Sprawna klasa”

Fot. Radek Wojnarowski
Uczestnicy turnieju z opiekunami i sędzią głównym.
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Tak w wojsku nazywa się ćwiczenie  
z musztry przeznaczone głównie 

dla rekrutów. Polega ono na wysokim 
unoszeniu nóg i opuszczaniu w to samo 
miejsce z równoczesnym wyrzucaniem 
rąk w bok; z tym, że jeżeli lewa ręka jest 
wyprostowana to prawa zgięta w łokciu 
na wysokości brzucha. Z daleka patrząc 
- wojsko maszeruje, z bliska - stoi. Taki 
jest obraz samorządu powiatowego po 
15 miesiącach trwania II kadencji. Do 
końca pozostało jeszcze 33 miesiące 
dreptania w miejscu.

Szpital na peryferiach
 Po trwających rok manewrach wokół 
dębickiego szpitala doprowadzono do 
odejścia dyrektora Artura Puszko, który 
to wygrał niedawno konkurs na dyrek-
tora znacznie większego i z większym 
zadłużeniem szpitala w Nowym Sączu; 
do niedawna szpitala wojewódzkiego. 
Dębicki szpital z końcem lutego 2004 
r. otrzymał dyrektora. Jest nim Prze-
mysław Wojtys. W tzw. międzyczasie 
zupełnym niewypałem okazał się 
manewr z zatrudnieniem eksperta do 
spraw restrukturyzacji (wraz z poma-
gierem). Za swoje usługi uzdrawiacze 
pieniądze wzięli, a raport gdzie? Miał 
być w styczniu a już mamy marzec i 
nic. Dreptajmy dalej. Nowy dyrektor 
szpitala nie wygrał konkursu, bo go nie 
było. A dokładnie nie było pewnego po-
lityka, gdyż nie było rozprawy sądowej 
i nie było - rzecz jasna - korzystnego 
werdyktu. Brak konkursu na dyrektora 
spotkał się z krytyką wicestarosty S. 
Skawińskiego oraz członka zarządu 
F. Bachurskiego (obaj SLD) i dlatego 
wynik głosowania zarządu był tylko 
3:2 na korzyść nowego dyrektora. Brak 
konkursu był powodem rezygnacji 

z członkostwa w Społecznej Radzie 
ZOZ Zofii Bohaczyk-Gągała z Pilzna 
(szkoda, że pilźnianie budzą się tak 
późno). Gdy Temida okaże się łaskawa 
to konkurs na dyrektora się odbędzie. 
Nawet wiem kto wygra.

Pożądanie w cieniu 
„Lipska”
 Między Tarnowem a Rzeszowem 
wielkie miasto nie powstanie i autostrada 
tędy przechodzić nie będzie. W średniej 
wielkości mieście okazały, wielopiętro-
wy gmach hotelu musi świecić pustkami 
a więc przynosić straty. Hotel można 
przeflancować na biura dla urzędników 
i tak się stało. Lata mijają a w gmachu 
robi się coraz bardziej nieprzyjemnie. 
Przez nieszczelne okna ucieka ciepło a 
jest tych okien ponad czterysta. W ścia-
nach tkwi śmiercionośny azbest, który 
musi być usunięty z chwilą wejścia 
Polski do UE. Burmistrz Dębicy chce się 
pozbyć gmaszyska i pozyskać 2 mln zło-
tych na budowę ratusza. Tej kwoty nie 
da mu nikt z wyjątkiem powiatu. Gdyby 
tak się stało to powiat dębicki zniknie z 
mapy Polski z powodu gigantycznych 
długów. Do owej kwoty 2 mln złotych 
trzeba jeszcze dodać około 4 mln na 
remont upiornego gmachu. Tymczasem 
coraz częściej mówi się o konieczności 
zmniejszenia ilości powiatów. Nie 
łudźmy się. Najpierw „wycinane” będą 
powiaty niegospodarne, zadłużone z 
rozbuchaną biurokracją. Sąsiedni powiat 
np. ropczycki przejmie masę upadłoś-
ciową i wyrówna długi sprzedając nieru-
chomości należące obecnie do starostwa 
dębickiego. Pożądanie pieniędzy na 
budowę ratusza zaczyna być obsesyjne 
- a może burmistrz wie coś więcej? To 
pożądanie jest niegodziwością wobec 

gmin wiejskich, którym zabiera się 
powiatowe pieniądze przeznaczone np. 
na drogi. Bez powiatu da się wyżyć, na-
tomiast drogi są potrzebne by dojechać 
nimi do Ropczyc lub do Tarnowa.

Gasnący płomyk SLD
 Preferencje wyborcze Polaków nie 
pozostawiają złudzeń: SLD podąża 
śladami AWS. W przyszłym sejmie po 
lewej stronie zasiadać będą posłowie 
Samoobrony, w środku LPR i może 
PSL, po prawej stronie PO i PiS. Część 
działaczy SLD przejdzie do PO, część 
przygarnie litościwy Lepper. Marszał-
kiem Sejmu będzie Roman Giertych 
(LPR) a Senatu Henryk Dzido (Samo-
obrona). W dębickiej koalicji powiato-
wej narasta niechęć do radnych SLD. 
Poirytowani są radni LPR, dyskomfort 
zaczyna odczuwać przewodniczący 
Bieszczad. Ewentualne usunięcie SLD 
z koalicji byłoby przyznaniem się do 
błędu politycznego popełnionego w 
grudniu 2002 roku - ale nic więcej. 
Władzę nadal będzie dzierżyć prawica, 
gdyż przyciągnięcie jednego radnego, 
krążącego po orbicie, nie jest trudne. 
Sprawy nie ułatwia Starosta Chmura 
dostarczając prasie sensacyjnych infor-
macji z przeszłości - niektóre sprawy 
ciągną się do dziś. Taki oto przykład. 
Prasa podała, że Starosta Chmura ma 
zaległości podatkowe sprzed lat. Staro-
sta zaprzecza i straszy sądem. Tymcza-
sem wiadomo, że w tym roku dotacje 
rządowe dla powiatu będą mniejsze ok. 
6 mln złotych. Zamiast dotacji powiat 
ma ściągnąć z podatników brakującą 
kwotę. Ktoś powie: - najpierw niech 
zapłaci starosta. I będzie miał rację. 
Patrząc na powiat dębicki natrętnie 
narzuca się refren znanej piosenki: 
„Zostawcie Titanica, nie wyciągajcie 
go. Tam ciągle trwa muzyka, a oni w 
tańcu śnią”.

Ferdynand Bugno

Polemika i polityka 

Marsz w miejscu

opiekuna drużyny (ekipa w sile 8 
uczniów, z których każdy miał po 2 
piłeczki, w ciągu 20 sekund powinna 
umieścić w worku jak najwięcej piłe-
czek): Gorzejowa - 16, Nawsie Brz. 
- 15, Brzostek - 10, Januszkowice - 10, 
Kamienica D. - 5.
VI konkurencja - sztafeta z prowadze-
niem piłki nogą: Gorzejowa - 1.34,86, 
Brzostek - 1.36,78, Nawsie Brz. 
- 1.42,61, Kamienica D. - 1.43,75, 
Januszkowice - 1.50,13.
VII konkurencja - sztafeta z szarfą: 
Nawsie Brz. - 2.39,65, Kamienica D. - 
2.55,45, Gorzejowa - 2.58,08, Brzostek 
- 3.12,37, Januszkowice - 3.29,61.
VIII konkurencja - bieg w workach: 

Nawsie Brz. - 0.58,74, Kamienica D. - 
1.00,42, Brzostek - 1.02,21, Gorzejowa 
- 1.05,46, Januszkowice - 1.07,34
IX konkurencja - dwa ognie usporto-
wione: Brzostek (4 zwycięstwa), Naw-
sie B. (3 zwycięstwa), Gorzejowa ( 2 
zwycięstwa), Kamienica D. (1 zwycię-
stwo), Januszkowice (0 zwycięstw)

Klasyfikacja generalna FESTIWA-
LU SPORTU „Sprawna Klasa”
Nawsie Brz.- 190 pkt - I msc.
Gorzejowa- 145 pkt. - II msc.
Brzostek- 140 pkt. - III msc.
Januszkowice- 100 pkt. - IV msc.
Kamienica D.- 100 pkt. - V msc.
Wszystkie szkoły otrzymały okolicz-

nościowe dyplomy i nagrody w postaci 
rakietek do badmintona, trzy pierwsze 
- puchary. Niezależnie od wyników 
- wszyscy uczestnicy doskonale się 
bawili, przeżyli swoją niezapomnianą 
przygodę ze sportem, a młodzi nawsia-
nie będą oczekiwać - jak komisja 
konkursowa „Sprawnej Klasy” oceni 
Festiwal Sportu pod względem orga-
nizacyjnym, sportowym i medialnym, 
jako że dokumentację zawodów zo-
bowiązani jesteśmy nadesłać do biura 
programu w postaci kroniki.

Organizator Festiwalu,  
nauczyciel wf. klasy piątej

Zofia Rogowska
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Warto przeczytać
Ana Tortajada
„Zdławiony krzyk”

Kraj rządzony przez talibów to świat, gdzie kobiety nie  
mają żadnych praw. Gdzie mogą być sprzedawane jak 

zwierzęta. Gdzie nie mogą wychodzić same na ulicę, iść 
do lekarza, pracować ani się uczyć. Gdzie nie mogą głośno 
mówić ani się śmiać. Gdzie żyją w lęku, upokorzeniu i 
upodleniu. Gdzie za odsłonięcie twarzy grozi ukamienowa-
nie. Gdzie rośnie liczba samobójstw. Gdzie na stadionach 
odbywają się publiczne egzekucje. Gdzie byłe lekarki, 
prawniczki i nauczycielki musiały pogodzić się z tym że 
są i pozostaną nikim. Czy rzeczywiście się pogodziły? 
Przeczy temu działalność Rewolucyjnego Stowarzyszenia 
kobiet Afganistanu (RAWA), które walczy z narzuconą 
przez rząd talibów dyskryminacją kobiet. Istnienie tajnych 
szkół prowadzonych przez kobiety dla kobiet. Tajnych 
bibliotek i kompletów, na których kobiety uczą się czytać 
i pisać. I dowiadują się, że mają prawo żyć inaczej. Burka 
czyni z kobiet afgańskich istoty niższe, niegodne spojrzeć 
w twarz światu. Ale za zasłoną, która więzi wzrok, słuch 
i wolę, budzi się bunt i pragnienie odzyskania utraconej 
godności.
 „Zdławiony krzyk” to dziennik z najeżonej trudnościami 
podróży do Afganistanu, jaką odbyła hiszpańska dzienni-
karka zajmująca się sytuacją kobiet na świecie, ich prawami 
i naruszeniem tych praw. Pobyt w Afganistanie i w Paki-
stanie, w obozach dla afgańskich uchodźców, zaowocował 
książką, która stała się wydarzeniem w Hiszpanii - miała 
aż dziewięć wydań w ciągu sześciu miesięcy.
Ta książka to przejmujący obraz życia Afgańczyków, wśród 
których talibowie stanowią przecież mały procent. To 
potępienie fundamentalizmu i hołd złożony niezwykłym, 
silnym kobietom. To groza, która miesza się z podziwem 
dla odwagi ludzi żyjących w piekle. I dla nadziei ukrytej 
pod burkami mieszkanek kraju, na który po 11 września 
2001 roku zwrócone są oczy całego świata.
Książka stała się bestsellerem na pół roku przed 11 wrześ-
nia 2001 roku. To zapis życia jakiego nie potrafimy sobie 
wyobrazić.


Karol Schulz
”Kamień i cierpienie”

W 1941 roku rozpoczął Schulz swoje największe dzie 
ło „Kamień i cierpienie”. Wiele czasu zajęło mu 

już przedtem gromadzenie materiału, sama zaś praca nad 
książką trwała zaledwie rok. Powieść o życiu i twórczości 
genialnego mistrza Odrodzenia włoskiego, Michała Anioła, 
obejmować miała według projektu autora trzy tomy. Jed-
nakże śmierć nie pozwoliła mu dokończyć dzieła, z którego 
powstała jedynie pierwsza część oraz dwa rozdziały części 
drugiej.
Niezwykłe dzieje wielkiego artysty, jego tragiczne zma-
gania, miłość, triumfy i klęski - ukazał autor na szerokim 
tle historycznym renesansowych Włoch, dworskich intryg 
i watykańskich spisków. Książka Schulza już od lat cie-
szy się niesłabnącym powodzeniem wśród czytelników 
polskich i doczekała się przekładów na szereg języków 
europejskich.


(wykorzystano materiał

 z ofert książkowych dla bibliotek)

Do „Wiadomości Brzosteckich”
 Proszę uprzejmie o opublikowanie moich wierszy dla 
upamiętnienia ofiar żydowskich zamieszkałych w Brzost-
ku, za co serdecznie dziękuję

Z poważaniem 
Adam Szus

Sydney 2004

Pożegnanie
Brzostek to jest moja wielka RANA
Nie chcę i nie mogę o tym mówić
Wszystko jest w moich wierszach, DO NICH ODSY-
ŁAM

Nie mogę zapomnieć „bezgrabia” MILIONÓW
ŻYDÓW spalonych przez nieludzką nienawiść

Wierzę, że nie wolno żyć z wyzysku
Że nie wolno upodlać ludzi
Że nie wolno odebrać ludzkiej wolności 
Że nie wolno jeszcze - paru rzeczy, które odbierają 
CZŁOWIEKOWI - CZŁOWIECZEŃSTWO
Od tych ZASAD - nie odszedłem i nie odejdę

Adam Szus
(Abraham Schuss)

SYDNEY 2004

Dzień chorego
Ciesz się mój Bracie z dnia każdego
 z godziny każdej
bo już tak więcej nie będzie
 to co zostaje z życia naszego
los już inaczej uprzędzie
 uśmiech inaczej będzie smakował
 radości mniej już dostaniesz
łzy całkiem gorzkie i więcej słone
 częściej ktoś będzie darował
nawet najbliższa sercu naszemu
 istota zawsze nam droga
poda nam częściej kąsek goryczy
 radość dla siebie zachowa
Boga nie wzywaj na swój ratunek
 bo On ma ważniejsze sprawy
sam sobie pomóż w niedoli musisz
 sam na codzienny frasunek
ja Ci podpowiem, jest taki sposób
 tylko pogardę zaniechaj
powiedz że mało się nią przejmujesz
 za to się częściej uśmiechaj
Świat wyda Ci się dużo łatwiejszy
 przyjaciół znajdziesz po drodze
i powiedz sobie żeś najważniejszy
 że dobrze jest żyć mój Boże!!

P. S. 
 O ile to możliwe proszę Szanowny Zespół „Wiadomości 
Brzosteckich” o dedykację tego wiersza chorym z naszej 
Gminy z okazji Dnia Chorego.

Zofia Jarmusz
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Litery z kratek ponumerowanych w 
prawym dolnym rogu utworzą rozwią-
zanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do dnia 
10 kwietnia 2004 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w 
losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: JAK CIEPŁO NA MACIEJA TO 
JUŻ WIOSNY NADZIEJA.
Nagrodę książkową wylosował RAFAŁ 
SKŁADANOWSKI z Woli Brzosteckiej.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
GOK w Brzostku.

Poziomo:
1) Nielot lub owoc; 3) Arogan-
cja; 5) Opisanie samego siebie;  
11) Wstęga; 13) Wzgórze mię-
dzy Brzostkiem a Siedliskami; 
14) 15 sierpnia w Przeczycy; 
16) Sztaluga; 18) Nie można go 
przekroczyć; 20) Krowie kopyto;  
21) Gat.dramatyczny; 23) Dolna 
partia ściany pokryta farbą olej-
ną; 26) Polski bank; 28) Dźwignia 
handlu; 31) Rzadkie imię żeń-
skie; 33) Kierunek w malarstwie; 
34) Ruchome schody; 35) Miesz-
kaniec Czarnego Lądu.

Pionowo:
1) Marek Licyniusz, pogromca powstania 
Spartakusa; 2) Odmiana esperanto; 3) 
Egzystencja; 4) Filmowa kochanka; 6) 3, 
ale nie 13; 7) Bunt, rewolta; 8) Partia Mo-
czulskiego; 9) Stylon elastyczny; 10) Zbiera 
się w kominie; 12) Kant gospodarczy; 15) 
Dobrze jest go zachować; 17) Izraelita;  
19) Milczek; 20) Ma go wiersz; 21) Zmniej-
sza je smar; 22) Alkohol etylowy; 24) Część 
kuchenki gazowej; 25) Kozacki dowódca; 
26) Handluje kradzionym towarem; 27) 
Coś budzącego wstręt; 29) Rodzaj hełmu;  
30) Karciany argument; 31) Książę arabski; 
32) Miasto we Francji nad Rodanem.

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Mała dziewczynka, która zgubiła 
się w tłumie na dworcu kolejowym 
podchodzi do kolejarza i pyta:
-Czy nie widział pan tatusia bez takiej 
dziewczynki jak ja?

		

Lekarz do pacjenta: 
- musi pan częściej chodzić, minimum 
raz dziennie i to bez względu na po-
godę.
- a kiedy mam to robić panie doktorze 
przed czy po pracy bo jestem listono-
szem...

		
Przechodnia zaczepia trzech oprychów 
uzbrojonych w noże. Żądają pieniędzy. 
Napadnięty, nie tracąc głowy, mówi:
- Lepiej uważajcie, znam judo, karate, 
kung fu...

Gdy napastnicy zniknęli w ciemnoś-
ciach, dodaje: ...i jeszcze parę innych 
japońskich słów...

		
Do Kowalskiego przyjechała teś-
ciowa:
- Otwieraj ty łobuzie, wiem że jesteś 
w domu, bo twoje adidasy stoją 
przed drzwiami!
- Niech się mama tak nie wymądrza, 
poszedłem w sandałach!
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Klasa „A” Juniorów - Dębica

Klasa Okręgowa trampkarze starsi - Dębica

Terminarz rozgrywek  
II runda rewanżowa sez. 2003/2004 

Klasa „A” Seniorów Grupa I - Dębica 

Policja 
informuje
W lutym 2004 roku na terenie działania Komi- 

sariatu Policji w Brzostku zanotowano łącz-
nie 15 zdarzeń, które są przedmiotem postępowań 
przygotowawczych w sprawach o popełnienie 
przestępstwa, a w tym m.in.:
1. usiłowanie kradzieży z włamaniem do sklepu 
- 1
2. kradzież z włamaniem do mieszkania - 1
3. kradzież mienia - 4
4. uszkodzenie samochodu - 1
5. nielegalny połów ryb w rzece - 1
6. kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym - 2
7. uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego 
- 2
 W powyższych sprawach prowadzone są do-
chodzenia w celu wyjaśnienia okoliczności ich 
popełnienia oraz zebrania dowodów przeciwko 
sprawcom wymienionych przestępstw.
 Ponadto w lutym 2004 roku policjanci Komisa-
riatu Policji w Brzostku sporządzili 15 wniosków 
o ukaranie gdzie o winie sprawców zdecyduje Wy-
dział Grodzki Sądu Rejonowego w Dębicy, nałożyli 
też 51 mandatów karnych, głównie za wykroczenia 
drogowe, zatrzymali 12 dowodów rejestracyjnych 
a pouczyli i upomnieli 294 osoby.

Komendant Komisariatu Policji w Brzostku 
nadkom. inż. Marek Boroń

Ogłoszenia
Wojskowa Komenda Uzupełnień informuje, że  

prowadzony jest nabór kandydatów, spośród 
żołnierzy rezerwy do okresowej służby wojskowej 
oraz osób cywilnych w ramach Polskiego Kontyn-
gentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych 
Sił Stabilizacyjnych w Iraku.
Kandydaci powinni posiadać kategorię zdrowia 
„A”, nie mogą być karani sądownie lub dyscypli-
narnie. Ponadto preferowana jest znajomość języka 
angielskiego lub arabskiego.
Bliższych informacji udziela Wojskowa Komenda 
Uzupełnień w Mielcu, ul. Legionów 25, tel. (017) 
5862071.

Urząd Gminy w Brzostku informuje że bony pa- 
liwowe za I półrocze 2004r. wydawane są do 

dnia 31 marca br. Z wnioskiem o wydanie zaświad-
czenia uprawniającego do otrzymania bonu paliwo-
wego może wystąpić rolnik będący właścicielem 
gospodarstwa rolnego i jednocześnie właścicielem 
ciągnika rolniczego nie zalegający z opłatą zobo-
wiązań podatkowych. Wniosek należy złożyć w 
biurze nr 9. Do wglądu należy przedłożyć: dowód 
osobisty, NIP oraz dowód rejestracyjny ciągnika.

XIV kolejka 28 marzec niedziela boisko godz.
Wisłok Wiśniowa - Brzostowianka Brzostek Wiśniowa 14.00
XV kolejka 4 kwiecień niedziela
Rzemieślnik II Pilzno – Brzostowianka Brzostek Pilzno 14.00
XVI kolejka 18 kwiecień niedziela
Brzostowianka - Brzostek LKS Brzeźnica Brzostek 15.00
XVII kolejka 25 kwiecień niedziela
Pogórze Wielopole - Brzostowianka Brzostek Wielopole 14.00
XVIII kolejka 2 maj niedziela
Brzostowianka Brzostek - Paszczyniak Paszczyna Brzostek 16.00
XIX kolejka 9 maj niedziela
LKS Wiewiórka - Brzostowianka Brzostek Wiewiórka 17.00
XX kolejka 16 maj niedziela
Brzostowianka Brzostek - LKS Nagoszyn Brzostek 17.00
XXI kolejka 23 maj niedziela
LKS Żyraków - Brzostowianka Brzostek Straszęcin 17.00
XXII kolejka 30 maj niedziela
Brzostowianka Brzostek - Inter Gnojnica Brzostek 17.00
XXIII kolejka 2 czerwiec środa
Chemik Pustków - Brzostowianka Brzostek Pustków 18.00
XXIV kolejka 6 czerwiec niedziela
Brzostowianka Brzostek - KP Ropczyce Brzostek 17.00
XXV kolejka 13 czerwiec niedziela
Borowiec Straszęcin - Brzostowianka Brzostek Straszęcin 17.30
XXVI kolejka 20 czerwiec niedziela
Brzostowianka Brzostek - Błękitni II Ropczyce Brzostek 17.00

X kolejka 17 kwiecień sobota boisko godz.
Rzemieślnik Pilzno - Brzostowianka Brzostek Pilzno 12.00
XI kolejka 24 kwiecień sobota
Brzostowianka Brzostek – KP Ropczyce Brzostek 12.00
XII kolejka 1 maj sobota
Czarnovia Czarna - Brzostowianka Brzostek Czarna 12.00
XIII kolejka 8 maj sobota
Dąb Żdżary - Brzostowianka Brzostek Brzostek 12.00
XIV kolejka 15 maj sobota
MULKS Pustynia - Brzostowianka Brzostek Pustynia 12.00
XV kolejka 22 maj sobota
Brzostowianka Brzostek – Pogórze Wielopole Brzostek 12.00
XVI kolejka 29 maj sobota
Wisłok Wiśniowa - Brzostowianka Brzostek Wiśniowa 12.00
XVII kolejka 5 czerwiec sobota
Borowiec Straszęcin - Brzostowianka Brzostek Straszęcin 12.00
XVIII kolejka 12 czerwiec sobota
Brzostowianka Brzostek – Radomyślanka Brzostek 12.00

VI kolejka 27 kwiecień wtorek boisko godz.
Brzostowianka Brzostek – MKS Dębica Brzostek 16.00
VII kolejka 4 maj wtorek
Pustynia - Brzostowianka Brzostek Pustynia 16.30
VIII kolejka 11 maj wtorek
Brzostowianka Brzostek – Rzemieślnik Pilzno Brzostek 16.30
IX kolejka 18 maj wtorek
Brzostowianka Brzostek – UKS Czekaj Ropczyce Brzostek 16.30
X kolejka 25 maj wtorek
UKS Górka Ropczyce - Brzostowianka Brzostek Ropczyce 16.30
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Kilka razy pytano mnie co oznacza  
wyraz szkotnia, a dokładnie od 

czego pochodzi nazwa ulicy Szkotnia. 
Domyślałam się, że jest to pojęcie 
pochodzące ze staropolszczyzny. Ale 
gdzie znaleźć odpowiedni specjali-
styczny słownik?. Jako osoba na co 
dzień pracująca przy pomocy kompute-
ra i internetu właśnie w nim widziałam 
ratunek. Rozpoczęłam przeszukiwanie 
zasobów tego współczesnego wynalaz-
ku. Jednak wszystko co znajdowałam 
dotyczyło zastosowania tego wyrazu do 
określenia nazwy ulicy i to z okolic Dę-
bicy. Zmieniając metody poszukiwań 
dotarłam w końcu do odpowiedniego 
źródła, które polecam wszystkim zain-
teresowanym językiem polskim i jego 
zagadkami. Uniwersytet Jagielloński 
prowadzi Internetową Poradnię Języ-
kową Instytutu Pedagogiki, w której 
porad, bardzo szybko, udziela prof. dr 
hab. Mirosław Skarżyński (skarzyn@
ki.onet.poczta.pl). Oto odpowiedź na 
pytanie dręczące nie tylko mnie: „Na-
zwa zawarta w pytaniu pochodzi od 
nieistniejącego już od dość dawna w 

Internet to nie tylko rozrywka
polszczyźnie rzeczownika „skot” (byd-
ło), a skotnia to droga, która pędziło 
się bydło na pastwisko („skotnicę”). W 
„Słowniku warszawskim” (wyd. 1900 
-1927) znajdujemy warianty wymo-
wy wyrazów z rodziny rzeczownika 
„skot”, wypisane pewnie z tekstów 

gwarowych, w tym i z dość starych, 
np. „skotarz a. szkotarz”, „skotopas 
a szkotopas” „pastuch bydła”, ale i 
nazwa gwiazdozbioru, Wolarza , a w 
„Słowniku staropolskim” mamy m.in. 
skotnię. Nazwa ulicy jest więc swego 
rodzaju pamiątką po czasach, w których 
obecna ulica była wspólną dla całej wsi 
drogą na pastwisko”.

U. W.

Mogło dojść do nieszczęścia
Końcem lutego do Urzędu Gmi- 

ny w Brzostku dotarła infor-
macja, że przy drodze powiatowej 
w Skurowej na tzw. „Skałce” ktoś 
próbował odłupać sporej wielkości 
kamień. Zastosował starożytną 
technikę, polegającą na wbiciu 
drewnianych klinów i czekał na 
opady i mróz. Kliny naruszyły 
stabilność głazu, który pozostawał 
kilkanaście metrów nad ziemią, na 
prawie pionowej ścianie skalnej, 
tuż nad drogą. Aż strach pomyśleć 
co mogło by się stać, gdyby nie-

spodziewanie spadł na drogę, którą 
przecież  przejeżdżają samochody i 
przechodzą piesi.
 Usunięciem zagrożenia zajęli się 
pracownicy Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Brzostku. Nie było 
to łatwe. Trzeba było wspiąć się na 
skałę i użyć specjalnego sprzętu. 
Kiedy kilkutonowy głaz runął na 
ziemię, przetoczył się przez drogę, 
osunął z urwiska i ściął sporej wiel-
kości drzewo (fot. niżej). Teraz już 
nikomu nie zagraża.

f. l.

Fot. J. Nosal

Po dość długiej przerwie zegar na wieży ko- 
ścioła parafialnego w Brzostku znów za-

czął odmierzać czas i wydzwaniać godziny. 
Po gruntownym remoncie i zastosowaniu 
technologii elektronicznych, zegar charak-
teryzuje bardzo duża dokładność. Korekcja 
ewentualnego błędu odbywa się raz na dobę 
drogą radiową przez odbiornik DCF. Odbior-
nik ten pozwala na osiągnięcie dokładności 
chodu 1 sek./300000 lat oraz automatyczną 
zmianę czasu letni/zimowy. 

Znów odmierza czas

f. l.
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