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Wizyta Danuty Kuroń w Areszcie Śledczym w Hajnówce 
 

 
 

Bogaty - to nie ten, kto ma 
dużo pieniędzy, lecz ten, 
kto może sobie pozwolić 
na życie wśród uroków, 
jakie roztacza wczesna 

wiosna.  
 

Antoni Czechow 
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Na okładce 
 

Przegląd filmów o prawach 

człowieka – AŚ Hajnówka 
 

 
 
Na okładkach kolejnych numerów Przystanku 
prezentujemy fotografie związane z 
programami i innymi ciekawymi inicjatywami 
realizowanymi w jednostkach OISW Białystok.  
 

 
 
W bieżącym numerze prezentujemy Areszt 
Śledczy w Hajnówce, gdzie w ramach 
festiwalu Watch Docs odbyła się projekcja 
dwóch filmów o prawach człowieka i spotkanie 
z Panią Danutą Kuroń. 
 

Czekamy na fotografie i opisy z innych 
zakładów. 

 

Zamiast „Wstępniaka” 
Przypominamy, że Przystanek jest 

redagowany wspólnie przez wszystkie jednostki 

okręgu białostockiego. Do współpracy zapraszamy 

wszystkich chętnych bez względu na to gdzie w tej 

chwili przebywają. Na 9 stronie gościnnie – ZK 

Włocławek. 

Łamy naszego pisma otwarte są dla Waszej 

twórczości. Prosimy o nadsyłanie wierszy, 

rysunków, opowiadań czy innych form Waszej 

aktywności. 

Nowy rok, nowe pomysły – nowa szata 

graficzna okładki – czekamy na Wasze opinie.   

Redakcja 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie płacimy za nadesłane materiały, zastrzegamy 

sobie prawa do skracania ich. Materiałów 

wykorzystanych nie 

zwracamy. Artykuły 

podpisujemy zgodnie 

z życzeniem autora.  

Czasopismo można 

pobrać ze strony 

internetowej www.oisw.bialystok.pl 

Czasopismo wydawane jest ze środków  

Fundacji na Rzecz Pomocy Penitencjarnej 
„Szansa”,  

15-703 Białystok, ul. Jana Pawła II 52, p. 207 

Redakcja: 

Areszt Śledczy w Hajnówce 

ul. Warszawska 67 

17-200 Hajnówka 

Przystanek2@o2.pl



ZaPyTaJ pRaWnIkA 
 

 

PrZyStAnEk    Nr 17 (30  3 
 

Amnesty International  
 
Amnesty International – międzynarodowa 

organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie 

naruszeniom fundamentalnych praw człowieka poprzez 

wszelkie pokojowe akcje obywatelskie – od organizowania 

pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, 

poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich 

naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną 

poszkodowanym osobom. 

Amnesty International finansuje swoją działalność 

głównie ze składek członkowskich i datków od 

indywidualnych osób. Amnesty nie przyjmuje jakiejkolwiek 

pomocy rządowej, a przyjmowanie datków od 

przedsiębiorstw i innych organizacji podlega licznym 

obostrzeniom. 

Zasadami działania Amnesty International jest pełna 

niezależność polityczna i finansowa oraz maksymalny 

obiektywizm. Mimo to, jest ona często w wielu krajach 

(głównie tych, które często represjonują swoich obywateli) 

oskarżana o wspieranie Zachodu i propagowanie jego idei. 

Przeczą temu jednak akcje wymierzone w obronę przed 

rządami wielu krajów zachodnich, takie jak protesty 

przeciwko torturom i pozasądowemu przetrzymywaniu ludzi 

przez USA w Guantanamo. 

Amnesty International liczy obecnie 2 mln 200 tys. 

członków w 150 krajach świata. W 1977 roku organizacja ta 

otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Centrala AI – tzw. 

międzynarodowy sekretariat – znajduje się w Londynie. 

Obecnym sekretarzem generalnym AI jest Irene Khan. 

Powstanie AI  
Amnesty International powstała jednocześnie we 

Francji i Wielkiej Brytanii w 1961 roku po apelu Petera 

Benensona w sprawie wysyłania listów do rządu Portugalii z 

prośbą o udzielenie amnestii tamtejszym więźniom sumienia, 

opublikowanym w Observerze. Dzięki sukcesowi tej akcji, 

idea wysyłania masowo listów w obronie pokrzywdzonych 

stała się bardzo popularna w obu tych krajach i z inicjatywy 

dziennikarzy w Observerze i Paris Match powstała formalna 

organizacja, której zadaniem było pozyskiwać środki na 

reklamowanie takich akcji w innych mediach. 

Cele i metody działania  

Wizją Amnesty International jest świat, w którym 

wszystkie prawa spisane w Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka i innych międzynarodowych standardach były 

przestrzegane w stosunku do jednostki ludzkiej. Aby 

zrealizować tę wizję, misją Amnesty International jest 

prowadzenie badań i działań na rzecz zapobiegania i 

zaprzestania naruszeń prawa do fizycznej i psychicznej 

integralności, wolności sumienia i wyrażania się oraz 

wolności od dyskryminacji, w kontekście promocji wszystkich 

praw człowieka. 

Cele te są realizowane przez następujące działania: 

    * Wysyłanie małych 2-3 osobowych grup wolontariuszy dla 

oceny sytuacji poszczególnych represjonowanych osób i ew. 

pomocy tym osobom na miejscu. Zasadą jest tutaj wysyłanie 

osób z innego kraju niż kraj, w którym dochodzi do represji. 

Amnesty International nie przyjmuje i nie wymaga od swoich 

członków informacji na temat własnego kraju, aby nie być 

posądzonym o szpiegostwo. 

    * Organizowanie dużych ogólnoświatowych akcji 

medialnych nakierowanych na jeden konkretny problem, w 

jednym konkretnym kraju, który wydaje się mieć szczególne 

znaczenie w danym momencie. 

    * Organizowanie ogólnoświatowych kampanii medialnych 

dotyczących jednego ogólnego problemu, np. w obronie praw 

uchodźców lub przeciw torturom. 

    * Prowadzenie tzw. pilnych akcji, czyli organizowanie 

wysyłania listów i rozgłaszania medialnego w przypadku 

szczególnie rażących naruszeń praw człowieka w sprawie 

pojedynczych, konkretnych osób. 

    * Tworzenie i publikowanie dorocznych raportów ze stanu 

przestrzegania praw człowieka na całym świecie (zwykle 

ukazują się one pod koniec maja). 

Amnesty International w Polsce  

Amnesty International była obecna w Polsce od 

połowy lat 70. Jej pierwsza polska akcja dotyczyła obrony 

robotników represjonowanych w Ursusie i Radomiu w 1976 

roku. Wśród Polaków bronionych przez AI jako więźniowie 

sumienia byli Seweryn Blumsztajn, Bogdan Borusewicz, 

Mirosław Chojecki, Władysław Frasyniuk, Waldemar 

Fydrych, Bronisław Geremek, Andrzej Gwiazda, Marian 

Jurczyk Jerzy Kropiwnicki, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, 

Bogdan Lis, Jan Lityński, Antoni Macierewicz, Adam 

Michnik, Kazimierz Mijal, Andrzej Milczanowski, Leszek 

Moczulski, Karol Modzelewski, Kornel Morawiecki, 

Grzegorz Palka, Janusz Pałubicki, Józef Pinior, Zofia 

Romaszewska, Zbigniew Romaszewski, Jan Rulewski, Andrzej 

Słowik, Kazimierz Świtoń, Romuald Szeremietiew, Anna 

Walentynowicz, Henryk Wujec i kilkuset innych. 

Polska struktura AI powstała w 1989 roku (choć 

jeszcze przed upadkiem komunizmu "Biuletyn Amnesty 

International" z informacjami ze świata wydawał po polsku 

Ruch Wolność i Pokój). Obecnie polska Amnesty ma 2500 

członków, działa 15 grup lokalnych, 7 edukacyjnych i 85 grup 

szkolnych. Prezeską Polskiej Sekcji AI jest Zuzanna Kulińska, 

a w skład Zarządu wchodzą dodatkowo: Anna Dzierzgowska, 

Mateusz Hładki, Agnieszka Gałka, Maciej Fagasiński, Michał 

Pawlęga oraz Monika Szreder. Największą przeprowadzaną 

corocznie akcją polskiej AI jest Maraton Pisania Listów, 

polegający na ręcznym pisaniu listów w obronie ofiar 

prześladowań przez całą dobę bez przerwy. Akcja, 

zapoczątkowana w 

2001 roku odbywa się 

zawsze w weekend 

grudnia najbliższy 

Międzynarodowemu 

Dniu Praw Człowieka, 

obchodzonemu 10 

grudnia. Ostatni 

Maraton w grudniu 

2007 był już imprezą 

międzynarodową i 

zaowocował 

napisaniem 156000 

listów w czterdziestu 

krajach. 
www.pl.wikipedia.org
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SZKOCI 
w anegdocie 

 

Dziś dowcipy o Szkotach. Kojarzą nam się oni ze 

skąpstwem. Oczywiście jest to stereotyp, jeden z 

wielu jakie krążą o różnych narodach świata. 

Jak zaczyna się każda książka kucharska w 

Szkocji? 

Np. tak: "pożycz jedno jajko i kilo mąki"... 

£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£ 

Kto wynalazł drut miedziany? 

Szkoci - gdy wyrywali sobie 1 pensa. 

£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£ 

Jak rozpędza się manifestacje uliczne w 

Edynburgu? 

Wychodzi policja z puszkami na składki... 

£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£ 

- Czemu Szkoci nie kupują lodówek? 

- Bo żaden Szkot nie wierzy, że jak zamknie jej 

drzwi, to światełko w środku zgaśnie... 

 

 

Szkot do żony leżącej na łożu śmierci: 

- Kochanie, idę po lekarza. Gdybyś jednak 

wyczuła, że zbliża się twój koniec, to nie 

zapomnij zgasić światła. 

£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£ 

Szkot czyta książkę. Od czasu do czasu gasi 

światło, potem znów je zapala. 

- Co ty robisz? - pyta go żona. 

- Przecież przewracać kartki można i po ciemku. 

£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£ 

Szkot zginął w wypadku samochodowym. 

Znajomy ma o tym delikatnie zawiadomić żonę 

ofiary. Pyta więc ją: 

- Pani mąż pojechał wczoraj do Aberdeen? 

- Tak. 

- Założył nowy garnitur? 

- Tak, zgadza się. 

- Hm, to szkoda garnituru... 

£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£ 

Nad umierającym Szkotem gromadzi się cała 

rodzina: 

- Czy zrobimy ojcu pogrzeb pierwszej klasy? - 

rzekł najstarszy syn konającego. 

- Nie widzę powodu. Wystarczy druga. 

- Trzecia także jest nie najgorsza - dodał 

młodszy syn. 

- Jeśli chcecie - powiedział ostatkiem sił Szkot - 

to mogę iść pieszo. 

£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£ 

Dwóch Szkotów spotyka się w Edynburgu. 

- Czy możesz pożyczyć mi funta? 

- Och niestety, nie mam przy sobie pieniędzy. 

- A w domu? 

- Dziękuje, wszyscy zdrowi. 

£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£ 

W Irlandii przewodnik w górach objaśnia: 

- Te wydrążenia w skale powstały dzięki 

Szkotowi, który zgubił pensa i powiedział o tym 

znajomym. 

£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£ 

Młody McIntosh wybrał się w podróż do Francji. 

Po powrocie ojciec wypytuje go o wrażenia. 

- Ach, wspaniale - opowiada młody Szkot - 

piękny kraj! Tylko ludzie jacyś dziwni. Wyobraź 

sobie, że pewnego razu, o drugiej w nocy do 

mojego hotelowego pokoju wpada facet w 

piżamie, coś wrzeszczy, wymachuje rękami, 

tupie. Złapał wazon stojący na stole, rzucił nim o 

podłogę, wreszcie wybiegł trzaskając drzwiami. 

- A ty co na to? - pyta zdziwiony ojciec. 

- Nic, ojcze, dalej sobie grałem na kobzie! 
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£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£ 

Przyszedł Szkot w odwiedziny do kumpla. Po 

skromnym poczęstunku, jako deser podaje mu na 

malutkim talerzyku odrobinę miodu. 

- Widzę John, że kupiłeś sobie pszczołę. 

£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£ 

Szkot wsiada do taksówki i pyta: 

- Ile zapłacę za przejazd na dworzec? 

- Dwa funty. 

- A za walizkę? 

- Walizkę zawiozę za darmo. 

- To proszę zawieźć ją na dworzec, a ja pójdę 

piechotą! 

£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£ 

Szkot miał wypadek samochodowy. Przy 

gwałtownym hamowaniu wybił głową szybę. 

Minął tydzień. Wieczorem jego żona mówi: 

- A może kochany odżałujesz te parę funtów i 

pójdziesz do lekarza, żeby ci odłamki szkła 

powyciągali z czoła. Bo widzisz, wszystkie 

poszewki od poduszek są już porwane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£ 

Był sobie Szkot, i jak to zwykły Szkot, miał też 

żonę. Lecz pewnego dnia, ta żona mu umarła. 

Poszedł więc do gazety, aby zamówić nekrolog. 

- Dzień dobry. Chciałbym zamówić nekrolog, ale 

najlepiej żeby to nic nie kosztowało. 

- No dobrze, za darmo jest pięć wyrazów, proszę 

podać tekst, zanotuję. 

- Umarła Stacie McIntosh. 

- Ale ma pan jeszcze dwa wyrazy, może doda 

pan coś? 

- No dobrze: Umarła Stacie McIntosh, sprzedam 

Opla. 

£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£ 

- Ile będzie kosztował przejazd pana 

samolocikiem do Edynburga? - pyta szkockie 

małżeństwo. 

- Mogę was przewieźć za darmo, jeśli podczas 

lotu nie powiecie ani słowa! 

Już po wylądowaniu pilot, który w czasie lotu 

wykonywał różne karkołomne akrobacje, 

gratuluje Szkotowi: 

- No, muszę przyznać że jeszcze żadnemu z 

moich pasażerów nie udało się zachować 

milczenia w czasie lotu! 

- A wie pan - przyznaje Szkot - że w pewnym 

momencie chciałem krzyknąć! 

- W jakim? 

- Kiedy moja żona wypadła z samolotu! 

£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£ 

Szkot wsiada z dużym workiem do autobusu. 

Podchodzi do niego konduktor i mówi: 

- Będzie pan musiał zapłacić również za bagaż. 

Szkot rozwiązuje worek i mówi: 

- Wychodź, synku. Tak, czy owak trzeba 

zapłacić! 

£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£ 

Leży umierający Szkot w łóżku i czuje, że już 

zaraz zejdzie, widzi jednak na stole w kuchni 

ciasteczka i ostatkiem sił podnosi się z łóżka i 

wlecze do kuchni. Sięga po ciasteczko i nagle 

dostaje chochlą w łeb od żony i słyszy: 

- Zostaw!! To na stypę. 

£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£ 

Szkot miał wypadek samochodowy i krzyczy: 

- Mój samochód, mój samochód! 

Na to lekarz: 

- Panie, niech pan się nie martwi o samochód, 

stracił pan lewą rękę! 

- Mój zegarek! - krzyczy zrozpaczony Szkot. 

£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£ 

Szkot kupił butelkę whisky i włożył ją do 

kieszeni. Gdy przechodził przez jezdnię został 

potrącony przez samochód. Leżąc na jezdni 

chwyta się za mokrą kieszeń i mówi do siebie: 

- Boże Spraw, żeby to była krew  

£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£☺£ 

Siedzi Szkot i płacze. Przechodzi obok jego 

sąsiad i pyta się: 

- Czemu płaczesz ? 

- A bo mi się ząb w grzebieniu złamał ? 

- I to taki wielki powód do płaczu? 

- To już był ostatni... 
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Moi Drodzy! 
Od kilku lat przebywam w więzieniu. Moment, kiedy zostałem aresztowany i pozbawiony wolności to czas, od kiedy 

systematycznie tracę wszystko, co było mi najdroższe; odeszła żona, urwał się kontakt z dziećmi, aktualnie toczy się proces sądowy 
o przejęcie przez tą, którą kiedyś kochałem, całości posiadanego majątku, powoli znikają przyjaciele. Coraz dotkliwiej zaczyna mnie 
dręczyć samotność. Budowane przez lata szczęśliwe życie rozsypało się w gruzy. Brak perspektyw na przyszłość nie daje spać. Już 
nie cieszy możliwość odzyskania wolności, bo nie ma i do czego wracać. Koszmar wspomnień sprawia, że czuję się jak człowiek 
balansujący na granicy śmierci. 

Moje kontakty ze światem pozostawionym na zewnątrz więziennej celi, ograniczają się do kilku zaledwie osób, tych 
najwierniejszych, które nie pozostawiły mnie samego. Ironia losu sprawiła, że są to ludzie spoza kręgu rodziny, a więc te, od 
których nie miałem moralnego prawa oczekiwać współczucia. Dzięki nim jeszcze trwam, nie poddaję się cierpieniu. 

Zacząłem pisać stosunkowo niedawno, pierwszy wiersz ukazał się w dzień po śmierci Jana Pawła II, potem pojawiły się 
kolejne. Ktoś zachęcił mnie do napisania opowiadania i tak powstała „Pajęczyna”, nagrodzona w Sztumie i Bydgoszczy. Nagroda 
w Tarnowie za „W porządku gość” spowodowała, że moja proza i poezja ukazała się drukiem w tomiku „Zza krat spłynęła łza”, 
wydanej nakładem Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Biblos”. Z dnia na dzień moja twórczość zaczęła się pojawiać na łamach 
prasy krajowej. Cieszy to, jednak nie nagrody są dla mnie najważniejsze. 

Maria Konopnicka powiedziała kiedyś, że poezja jest w życiu potrzebna, jak słońce. Najpospolitszy przedmiot, na który 
padnie promień słońca, nabiera wdzięku i urody, najzwyklejsza barwa rozpłomienia się czerwienią i złotem, a najsmutniejsza 
twarz – musi się rozśmiać. Tak właśnie jest z poezją, która ma moc przedziwną cudownego przeobrażania wszystkiego, czego 
dotknie swym tchnieniem. 

Moje wiersze to taki mały ślad na drodze życia, który chcę po sobie pozostawić. Może kiedyś jeden z nich trafi w ręce 
moich dzieci i przypomni im o mnie, o moim istnieniu. […] 

Łączę moc gorących pozdrowień i życzę Redakcji wiele dobrego. Z poważaniem. 

Tadeusz Skwarczyński – Z.K. Sztum 

 

Obrazy 
Sen maluje mi obrazy 
łzami marzeo niespełnionych 
nie pamiętam ile razy 
byłem w świecie szans straconych 
 
Moja gwiazda dawno zgasła 
księżyc ze mnie w noc się śmieje 
radośd z życia gdzieś przepadłą 
sam już nie wiem co się dzieje 
 
Coś zagłusza sens istnienia 
sercu brak blasku miłości 
los prowadzi w mrok cierpienia 
myśli toną w bezradności 
 
Rano słyszę jeszcze dźwięki 
w samotności łzy ostatniej 
Tantal dostał swoje męki 
dla mnie zbrakło duszy bratniej 
 
Kropli szczęścia też potrzeba 
tego sen mi dad nie może 
gdy nad głową smutek nieba 
proszę pomóż dobry Boże  
 
 

 
Trzy życzenia 

Spłukałem twarz 
łzy bywają gorzkie 

włączone radio 
aż krzyczy muzyką 
myśli nie zagłuszy 
szum morskich fal 

schowanych w perłowej muszli 
na dnie akwarium 

ściągam smutek z twarzy 
w pośpiechu 
lustro szydzi 

krzywym uśmiechem poraża 
bez wyrazu 

 
dzwoni telefon 
ki czort dzwoni 

 
dlaczego zapomniałem o Tobie 

 
ale jesteś tak blisko 

że już nie widzę Cię Boże 
nie słyszę 

ślepiec szukający drżącą ręką 
swojej złotej rybki 

bo przecież... 
mam tylko trzy życzenia 
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W świecie krat 

W świeci gdzie cienie krat 

splatają sieć z ludzkiej niedoli 

ksiądz Andrzej 

więzienny kapelan 

mknie alejkami korytarzy 

z celi do celi 

w pokorze 

telegramem od Ciebie Boże 

modlitwą za dusze zbłąkane 

przez życie już dziś nie chciane 

z łagodnością Twojego słowa 

wskazuje drogę 

prowadzi w wieczność 

 

szczęśliwi ci co u boku matki 

szczęśliwi więźniowie na krzyżu cierpienia 

szczęśliwi wszyscy w krainie Boga 

 

błogosławieni niech będą ci 

którzy w nas uwierzyli 

znaleźli czas 

 

 

Ratuj mnie życie 

Na drodze do miłości 

do ciepła uczucia 

do serc 

bijących zgodnym rytmem 

dla których szczęście 

w płomieniach namiętności 

 

ratuj mnie życie 

gdy przejdę obojętnie 

a w marzeniach nie zobaczę 

 

chcę być kochany 

przy tobie 

czuć słodycz ust 

w szepcie czasu 

każdego dnia 

być blisko 

na zawsze 

twoim przeznaczeniem 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mówię do zegara 

Mówię do zegara: 

Zmęczony jesteś 

Stań 

Odpocznij 

Nie możesz wiecznie 

śpieszyć 

Między nocą a dniem 

jest świt poranka 

Pomyśl nad swoim losem 

Jesteś jedynie narzędziem 

w rękach czasu 

Uwierz mi 

 

Uwierzył 

Stanął 

 
Ucisz się losie 

Ucisz się losie 

doświadcz przywileju spania 

daj wysłuchać w spokoju 

serca mego granie 

 

dziś jesteś przecież 

reliktem przeszłości 

własnością czasu 

koszmarem istnienia 

 

nie przeszkadzaj miłości 

rozpalać płomienia 

niech strzeli pod gwiazdy 

życie moje zmienia 

 

tyś jedynie cieniem 

w świecie bezsilności 

więc uśnij dziś proszę 

daj pożyć w radości 

śpij sobie przez lata 

nawet całe wieki 

mnie dobrze bez ciebie 

i twojej opieki 
Widzisz Boże 

Los rozsypał 

moje plany życiowe 

i pośpiesznie wytyczył 

nowy szlak 

 

codziennie błagam 

daj żyć 

i zabierz moją bezradność 

 

widzisz Boże 

jak każdą mijającą chwilą 

szukam w sobie 

odrobiny nadziei 

na miłość 
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O zźtcse rjzanja jkon 
 
W kaplicy ekumenicznej 

Aresztu Śledczego w 

Hajnówce dnia 5 lutego 

2008r.  odbyło się 

spotkanie z księdzem 

mitratem Leoncjusz 

Tofilukiem, założycielem 

i dyrektorem Policeal-

nego Studium Ikonogra-

ficznego w Bielsku 

Podlaskim. Ksiądz 

Leoncjusz w paru słowach opowiedział o historii 

swojej szkoły. Obecnie szkoła mieści się w niewielkim 

drewnianym budynku z kilkoma salami, 

przystosowanymi do wykładów oraz do pisania ikon. 

Do budynku szkoły została dobudowana niewielka 

cerkiew, w której ikonostas i freski zostały wykonane 

przez pracowników szkoły. Nauka trwa cztery lata i 

obejmuje: ikonografię, teologię ikony, naukę języków 

(starocerkiewny, grecki, angielski), historię Kościoła. 

Rano i wieczorem studenci uczestniczą w 

nabożeństwie. Absolwenci otrzymują dwa dyplomy. 

Pierwszy - państwowy tytuł technika plastyka 

ikonografa. Drugi ma znaczenie kościelne i jest 

błogosławieństwem prawosławnych biskupów polskich 

na samodzielną pracę ikonografa. W 

praktyce drugi dokument pozwala na 

otwarcie pracowni i samodzielne 

realizowanie zleceń dla cerkwi. 

Osadzeni mieli również 

możliwość poznania kultury 

prawosławia, zadania pytań na temat 

różnic i podobieństw między 

prawosławiem i katolicyzmem. 

Ikona (gr. εικων, eikón 

oznaczające obraz) to obraz 

sakralny, powstały w kręgu kultury 

bizantyjskiej wyobrażający postacie 

świętych, sceny z ich życia, sceny 

biblijne lub liturgiczno-symboliczne. 

Charakterystyczna dla chrześcijań-

skich kościołów wschodnich, w tym 

prawosławnego i greckokatolickiego. 

Ikony pisano najczęściej na specjalnie 

przygotowanym drewnie cedrowym lub cyprysowym. 

Były to święte drzewa dla wschodniego 

chrześcijaństwa. Na Rusi stosowano drewno (lipowe 

lub sosnowe). Najstarsze ikony pisano głównie 

techniką enkaustyczną (barwny wosk), która od VI w. 

była wypierana przez temperę jajową (środkiem 

związującym barwnik jest woda zmieszana z żółtkiem 

jaja kurzego. Ikona pisana temperą składa się z 

czterech warstw: pierwsza to drewniana deska z 

naklejoną nań tkaniną; druga to wyszlifowany grunt z 

kredy lub gipsu zmieszanego z klejem, Trzecia-farby 

i złocenia, czwarta, ochronna-pokost lub lakier na 

bazie oleju. Czasem na ikonę nakłada się metalowe 

zdobienie w ze srebrnej lub złotej blachy z otworem 

na twarz przedstawionej postaci. Ikony wykonywano 

także w technice mozaiki, emalii, rzeźbiono w 

drewnie, marmurze, steatycie lub kości słoniowej. 

Późne, XIX i XX wieczne ikony pisano także techniką 

olejną. Malowanie, czy poprawniej pisanie ikon było 

ściśle określone w podręcznikach, pisanych często 

przez mnichów - malarzy. Tradycja wiązała się nie 

tylko z ikonografią, ale dotyczyła również materiału, 

przygotowania podłoża, specjalnej technologii, 

odpowiednich kolorów, a nawet kolejności pisania. Na 

spreparowane deski, wzmocnione z tyłu zastrzałem, 

nakładano grunt kredowo-alabastrowy. Na gruncie 

rysowano lub przerysowywano z podręczników 

kontury obrazu, a następnie nakładano w określonej 

kolejności farbę i pozłotę. Na koniec umieszczano 

także napisy w języku greckim lub 

starocerkiewno-słowiańskim z 

imionami świętych postaci lub 

objaśnieniami scen. Najświętsze 

Imiona (Matki Boskiej, Chrystusa) 

umieszczano w greckich skrótach. 

Ikona jest dla wschodniego 

chrześcijaństwa tekstem liturgice-

nym, sakramentale, a także 

"obrazem tamtego świata", dlatego 

nie mogła powstać bez 

wcześniejszego przygotowania 

teologicznego malarza, ewentualnie 

pod ścisłym nadzorem teologa. 

Ważne było również przygotowanie 

duchowe ikonografa (modlitwa, 

post). 

Ikonę zawsze werniksowano, przez co 

zachowywała swój wygląd przez około 100 lat. 

Następnie na skutek zmian barwy pokostu malowidło 

ciemniało. Dodatkowo pokrywała je warstwa sadzy od 

świec. Na wyblakniętym, słabo widocznym obrazie 

malowano niekiedy nowy. (redakcja) 
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Prezentacje – inne okręgi więzienne 
Włocławek 2008 

 
Ministrem, czy doradcą 

Premiera... się bywa, ale 

profesorem ekonomii... się jest. 

I to pierwsze 

stwierdzenie, bo Pan Profesor 

Dariusz Rosati zrobił taki wykład 

połączony dodatkowo z seminar-

ium i konwersatorium, że 

przyjemnie było i słuchać i pytać  

i  uczestniczyć. Drugie stwierdze-

nie jest takie, że mając ogromną 

wiedzę, można mówić  nudnie, albo ciekawie, albo 

wręcz fascynująco. No i tutaj  Pan Profesor pokazał taką 

klasę, że słuchacze w trakcie tego spotkania mieli wręcz 

pewność, że nie jest to wykład poprowadzony niedbale 

czy z lekceważeniem słuchających. Było więc krótko i 

bardzo rzeczowo, a pytania spowodowały, że 

odpowiedzi nie były ogólnikami 

tylko merytoryczne. Jedna z tez 

wystąpienia, ze gospodarka jest 

najważniejsza, a polityka ma mieć 

w stosunku do niej działania 

służebne  - nie  jest ani nowa, ani 

nadmiernie odkrywcza. Tyle tylko, 

że dopowiadając tą tezę do końca – 

Pan Profesor Dariusz Rosati dodał 

jeszcze, że niektórym politykom 

jawią się wizje, które osłabiają  całe 

społeczeństwo. A skutkiem tego, są opóźnienia, rozdęta 

biurokracja i niemożność załatwiania spraw 

oczywistych. Profesor pojechał na kolejne spotkanie – 

ale jego sposób myślenia zapewne przez słuchaczy 

został zaakceptowany. 

Kapitalne spotkanie...                            (ag) ZK Włocławek 
 

 

Krwawa Ela w więzieniu. Korzystając z kilkudniowego 

pobytu w naszym mieście Elżbiety Zapendowskiej, 

prowadzącej we Włocławskim Ośrodku Edukacji i 

Promocji Kultury, warsztaty dla młodych adeptów trudnej 

sztuki śpiewaczej, zaprosiłem 

„Krwawą Elę” do zakładu. Przyjazd w 

dniu 1 lutego 2008 roku poprzedziły 

telefoniczne rozmowy. Problem 

polegał na znalezieniu wolnej godziny 

w napiętym, co do minuty kalendarzu. 

Udało się to kosztem skrócenia 

przerwy obiadowej i lekkiego 

spóźnienia na zajęcia popołudniowe. 

W spotkaniu uczestniczyło około stu 

skazanych i kilku wychowawców. 

Miało ono charakter 

sympatycznego show, podczas którego 

co chwila wybuchały salwy śmiechu, a 

co dowcipniejsze odpowiedzi,  

nagradza-ne były brawami. Najwięcej 

pytań dotyczyło programu „Idol”, 

który wylansował nieznaną szerszej 

publiczności „nauczycielkę śpiewu” 

(określenie E.Z) na ceniony „produkt 

medialny” (określenie moje). Były pytania o różne gatunki 

muzyki, o studia nagrań,  poziom kształcenia muzycznego 

w Polsce. Padały nazwiska Edyty Górniak i Dody (obie 

kształciły glos u E.Z), Nataszy Urbańskiej i Gosi 

Andrzejewicz (wstyd – nie wiem kto to jest), Mandaryny, 

Alicji Janosz i wielu innych osób z kręgów muzycznych. 

Policzyłem, że pytania zadawało aż dwudziestu  

 

 

skazanych i …dwóch wychowawców. Widać, że na 

muzyce, podobnie jak na więziennictwie, znają się 

wszyscy.  

Do spotkania doszło dzięki pomocy Jana 

Jabłońskiego dyrektora WOEiPK, który 

uczestniczył w spisku mającym na celu 

„czasowe pozbawienie wolności 

niejakiej Zapendowskiej”. Moje słowa 

pożegnalne i dziękczynne zostały 

zagłuszone przez spontaniczne brawa 

skazanych, którzy powstali z miejsc 

żegnając Gościa. Dodam jeszcze, że w 

dowód wdzięczności złożyliśmy 

następujące podarunki: wydawnictwa 

Więziennego Klubu Literackiego 

„Bartnicka 10”, kilka egzemplarzy 

„Gazety Więziennej”, wystawioną „in 

blanco” zgodę na widzenie z osobą 

pozbawioną wolności (jakby co nie 

będzie potrzeby podrabiania) i nasz 

włocławski „hicior” więzienną łyżkę i 

miskę w wersji zabytkowej. Pani 

Zapendowska wystukała nawet na tej 

obiadowej zastawie jakąś melodię na 

zakończenie. Jeszcze tylko kilka uścisków dłoni, 

„misiaczek” z autorem tego tekstu, pośpiesznie wypalony, 

za moją zgodą, papieros w miejscu absolutnie 

niedozwolonym i ….samochód służbowy zabrał nam 

fantastycznego Gościa.  

A mogła  jeszcze posiedzieć! Czas zapolować na kogoś 

następnego. Strzeżcie się artyści!!!  

Ryszard Seroczyński – wychowawca ko ZK Włocławek 
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Oddział Zamknięty w Ostrołęce 
 

We wtorek 4 marca odwiedził nasz Areszt 

pan Jarosław Wajk. Człowiek, który brał czynny 

udział w budowaniu polskiej muzyki rockowej. Zespół 

„Oddział Zamknięty”, w którym mogliśmy go słuchać i 

oglądać z pewnością zasłużył sobie na miano legendy 

polskiego rocka.  

Podczas spotkania mieliśmy okazję usłyszeć 

jego opowieść o sposobie na Zycie, jakie obierają 

sobie gwiazdy, ludzie którzy są niejako na piedestale 

społeczeństwa z racji swej aktywności w różnych 

dziedzinach show biznesu. Mieliśmy możliwość 

dowiedzieć się jak pan Jarosław i jemu podobni ludzie 

zachowują się i żyją w świecie, który dla nas, 

zwykłych śmiertelników wydaje się być idealnym i 

pozbawionym jakichkolwiek wad.  

 

Świat, tak dla nas upragniony kryje jednak 

swoje tajemnice, sekrety i wstydliwe momenty. O 

tym właśnie opowiadał nasz gość. Wysłuchaliśmy kilku 

relacji z tras koncertowych, z imprez po tych 

koncertach. Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy 

nieznanych nikomu o panu Ryszardzie Riedlu, 

wokaliście i założycielu zespołu Dżem. Byliśmy 

świadkami jego stopniowego i powolnego upadku. 

Jakże bowiem inaczej nazwać można sytuację, kiedy 

idol, bożyszcze tłumów i legenda kończy swoje życie 

z powodu alkoholu i narkotyków? Tak właśnie 

wyglądało życie pana Ryszarda. Za tą fasadą sławy, 

popularności i pozornego zadowolenia z życia kryło 

się tylko cierpienie jego rodziny.  

Opowiadając nam te historię pan Jarek 

dodawał swoje przemyślenia, refleksje i konkluzje, do 

jakich doszedł patrząc na swoje dawne życie.  

Myślę, że wielu z nas, choć być może nie 

przyznamy się do tego, zakręciła się łza w oku, a za 

gardło ściskał żal, gdy słuchaliśmy o rodzinach które 

cierpią przez nasze nałogi i uzależnienia. Jestem też 

przekonany, że niejeden z nas poczuł to ukłucie w 

sercu, gdy wspominał o potrzebie znalezienia 

motywacji do poprawy swego życia. Motywacji, którą 

powinny być nasze Rodziny, Rodzice, Żony, czy 

Dzieci, które teraz przez naszą nieodpowiedzialność 

muszą sami radzić z problemami codziennego życia i 

samotnością.  

Opowiadania pana Jarka, jego refleksje i 

ilustracje muzyczne na pewno wywarły na 

uczestnikach tego spotkania ogromne wrażenie. Pod 

wpływem tej godziny jego trwania przenieśliśmy się w 

świat uczuć, rozmyślań i myślę, że w kilku 

przypadkach chęci poprawy swego życia po 

opuszczeniu murów zakładu karnego.  

Myślę, że dobrze by było co jakiś czas 

spotkać się z takimi osobami, które uświadomią nam, 

jak wiele tracimy przez nasze słabości, które 

przejmują nad nami władze. Aby wysiłki tych ludzi nie 

poszły na marne, powinniśmy częściej stawać się 

uczestnikami takich spotkań. Każde z nich bowiem 

coraz bardziej uświadamia nas we własnej 

nieodpowiedzialności i niejednokrotnie głupocie, 

która doprowadziła nas aż tutaj. I za każdym razem 

dokonujemy rachunków sumienia, żalu i chęci 

poprawy. A przecież pobyt tutaj to ma właśnie na 

celu. Abyśmy wyciągnęli z niego wnioski i po wyjściu 

na wolność nie dopuścili do powrotu tutaj. Byśmy nie 

skazywali naszych Rodzin na samotność, na tęsknotę i 

cierpienie związane z brakiem naszej obecności.  

Bo czyż nie taki jest właśnie cel procesu 

resocjalizacji?    
Czytelnik – AŚ Ostrołęka  
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W marcu mieliśmy okazję gościć Panią Danutę Kuroń 
oraz obejrzeć dwa filmy dokumentalne w ramach 
festiwalu Watch docs. Projekcja i spotkanie odbyły się 
w świetlicy aresztu. Spotkanie to najprawdopodobniej 
zaowocuje stałą współpracą z Uniwersytetem 
Powszechnym im. Jan Józefa Lipskiego w Teremiskach. 
 

Operacja "Powrót" (Operation Homecoming: Writing 

the Wartime Experience) 

Wojna w Iraku jest wojną 

niezwykłą także z tego 

powodu, że jako obywatele 

globalnej wioski mamy 

dostęp do bezpośrednich 

relacji jej uczestników. 

Ten film powstał w oparciu 

o projekt National 

Endowment for the Arts 

skierowany do weteranów 

z Afganistanu i Iraku. 

Amerykańscy żołnierze 

wracający do domu zostali 

poproszeni o opisanie swoich doświadczeń i nadanie 

im literackiej formy pod kierunkiem pisarzy – 

weteranów II wojny światowej, Korei czy Wietnamu. 

Ich zapiski stały się niejako scenariuszem tego filmu, 

który składa się z kilku nowel. Każda z nich ma inną 

formę, dostosowaną do dynamiki opowiadania czy 

rodzaju opisywanej sytuacji, wszystkie ilustrowane 

są dokumentalnymi zdjęciami. Mamy tu więc 

koszarową farsę, wojenny film akcji, 

eksperymentalny montaż zdjęć, a nawet animację. 

Ten film w żaden sposób nie usprawiedliwia wojny, 

ale pokazuje ją rzeczywiście taką, jaką ona jest – dla 

amerykańskich żołnierzy.   www.film.gildia.pl 

 

Zabić w sobie nienawiść (To Kill Hatred In Yourself)  

Film Piotra Morawskiego ma dwóch bohaterów. 

Pierwszy to legenda opozycji Jacek Kuroń, drugim 

jest odpowiedzialny za jego inwigilację oficer Służby 

Bezpieczeństwa, pułkownik Jan Lesiak. Beznamiętnie 

opowiada on o technice obserwacji i podsłuchiwania. 

Kuroń także bez emocji wspomina kolejne 

aresztowania i rewizje. Przez ponad dwadzieścia lat 

był nieustannie śledzony, podsłuchiwany i nagrywany. 

Jak sam mówi – musiał jakoś nauczyć się z tym żyć. 

Film wykorzystuje niezwykłe materiały dokumentalne 

z archiwów SB, ukazujące m.in. nagrywane z ukrycia 

spotkania Kuronia z innymi opozycjonistami. 
www.watchdocs.pl 
 

 

 
Tak o nas piszą: 
IV Dzień Festiwalu Filmowego w Areszcie Śledczym      

Od wojny w Iraku widzianej oczami amerykańskich żołnierzy (film Operacja Powrót) i pamięci PRL-u (film 

Zabić w sobie nienawiść) dyskusja z więźniami z Aresztu Śledczego w Hajnówce potoczyła się w stronę 

współczesności. Widzowie krytykowali sposób zatrzymania polskich żołnierzy oskarżonych o ostrzelanie 

afgańskiej wioski, odmowę prezydenta Kaczyńskiego przyznania Orła Białego Adamowi Michnikowi, politykę 

rządu, która doprowadziła do masowej emigracji młodych za pracą. Obecna na projekcji Danuta Kuroń mówiła 

o doświadczeniach pracy opozycyjnej Jacka Kuronia w budowaniu systemu demokratycznego zwracając uwagę 

na trwający latami proces, który po latach dopiero doprowadził do Okrągłego Stołu. Rozwiązanie dzisiejszych 

problemów, innych od tych, jakie dominowały w XX wieku, też musi zająć wiele lat i jest zadaniem młodego 

pokolenia, dla którego to wiek XXI jest ich światem. Minęły dwa wieki od rewolucji francuskiej – mówiła 

Danuta Kuroń – zanim postulaty wolności i równości dla wszystkich stały się niepodważalne (choć nie znaczy, 

że realizowane!). Teraz, w zglobalizowanym świecie, czas na ugruntowanie się trzeciego hasła rewolucji – 

braterstwa.       Źródło: www.teremiski.edu.pl//content/view/85/2 
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ZK CZERWONY BÓR 
 

40 uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 2 w 

Grajewie, 12 marca znalazło się w Zakładzie 

Karnym w Czerwonym Borze. Młodzież chciała 

obejrzeć więzienie od środka i zapoznać się z 

pracą funkcjonariuszy. Uczniowie z 

wychowawcami mieli niecodzienną okazje 

zwiedzić Zakład Karny w Czerwonym Borze. 

Dyrektor Zakładu i kierownicy działów: 

penitencjarnego oraz ochrony opowiedzieli 

młodzieży na czym na co dzień polega praca 

funkcjonariuszy służby więziennej z 

osadzonymi. Młodzież miała też okazję zobaczyć 

jak w praktyce wygląda odbywanie kary 

pozbawienia wolności. Uczniowie zwiedzali 

zakład penitencjarny, w którym karę pozbawienia wolności odbywa niemal tysiąc osadzonych, dlatego 

należało zachować wszelkie środki bezpieczeństwa. W tym celu podzielono uczniów na dwie grupy. 

Zwiedzili pawilony mieszkalne znajdujące się na terenie zakładu karnego, cele mieszkalne, salę widzeń, 

świetlice i miejsca, gdzie odbywają się zajęcia kulturalno – oświatowe. Uczniowie mieli okazję 

skonfrontować rzeczywistość z wyobrażeniami o więzieniu opartymi głównie na filmach. Duże 

wrażenie na gimnazjalistach wywarła rozmowa z jednym z osadzonych, który obsługuje zakładową 

bibliotekę. Mimo, że warunki w więzieniu są na europejskim poziomie, nikt z gimnazjalistów nie 

chciałby do niego w przyszłości trafić. 

 

Zespół Instrumentalny Camerata, prowadzony od 

ponad 5-u lat przez panią Mariolę Zalewską, w 

czwartek 21 lutego trafił do "za kratki". Możemy 

jednak uspokoić: nikt o nic nie oskarża członków 

Cameraty. Dziewczęta ze swoją opiekunką gościły 

w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze, aby 

koncertować. Osadzeni, odbywający karę 

pozbawienia wolności w zakładzie oddalonym 15 

km od Zambrowa mieli więc niecodzienną okazję 

do wysłuchania wspaniałego koncertu uczennic i 

absolwentek Państwowej Szkoły Muzycznej I 

stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie, 

które obecnie doskonalą swoje umiejętności pod 

okiem Pani Marioli Zalewskiej w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. Na czas występu zespołu 

sala widzeń, miejsce gdzie osadzeni spotykają się z rodzinami, przeistoczyła się w salę koncertową. Po 

krótkim przywitaniu i przedstawieniu uczestniczek "Camerata" zabrała wszystkich przybyłych w 

muzyczną podróż dookoła świata. Każdy z odgrywanych utworów poprzedzony był krótkim 

wprowadzeniem. Słuchacze mieli okazję usłyszeć utwory Mozarta, Bacha, Bizeta, Vivaldiego, jak 

również wielkie przeboje muzyki rozrywkowej min. The Beatles w wykonaniu orkiestrowym. 

Dodatkową atrakcją koncertu były utwory wokalne, a brawurowo wykonana aria Carmen rozgrzała 

serca wszystkich słuchaczy. Zebrani słuchali w skupieniu godnym wytrawnych melomanów. Koncert 

zakończył się obietnicą rychłego spotkania. 

         Wychowawca ko – ZK Czerwony Bór 
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TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI ART 
 

„Zdarzyło się to w dniu w którym dostałem 

wiadomość o wyroku łącznym. Gdy otworzyłem list i 

przeczytałem owa wiadomość bardzo się ucieszyłem bo 

zbili mi 14 miesięcy. W późniejszym czasie po 

ponownym przeczytaniu tej wiadomości okazało się, 

że zbili mi tylko cztery miesiące… „ 

 W jednym z pierwszych numerów „Przystan-

ku” prezentowaliśmy zajęcia Treningu Zastępowania 

Agresji ART. Przypomnijmy, że jest to amerykańska 

metoda polegająca na trenowaniu umiejętności 

społecznych bardzo przydatnych w życiu codziennym. 

Umiejętności te to na przykład proszenie o pomoc, 

radzenie z odrzuceniem, sztuka odmawiania. Można 

powiedzieć, że każdy z nas to umie – po co więc się 

tego uczyć. Nasze kilkuletnie doświadczenie dowodzi 

jednak, że nauka taka jest bezcennym doświadczeniem, 

które procentuje na co dzień. W czasie od pierwszego 

artykułu we wszystkich jednostkach okręgu 

białostockiego treningi takie przeszło kilkudziesięciu 

osadzonych.   

„Wczoraj z niecierpliwością czekałem na widzenie. 

Gdy z godziny na godzinę drzwi celi otwierały się i 

nikt nie wywoływał mojego nazwiska moje nerwy 

coraz bardziej ponosiły mnie. Punktem kulminacyjnym 

była godzina piętnasta gdy jest już po widzeniach moje 

zdenerwowanie dosięgło szczytu …” 

 Jednym z elementów ART-u jest trening 

kontroli złości. Każdy z nas w swoim życiu miał takie 

sytuacje, że pod wpływem złości, impulsu zrobił coś, 

czego potem szczerze żałował. Kontrola złości pozwala 

na radzenie sobie z taką sytuacją, na uświadomieniu 

sobie reakcji naszego ciała oraz na właściwym  

 

 

rozładowaniu takiej sytuacji. Uczestnicy kursu 

potwierdzają, że umiejętność ta przydała im się 

wielokrotnie w rzeczywistości więziennej, niestety 

obfitującej w sytuacje stresowe, sprzyjające wybuchom 

irytacji i złości. W czasie zajęć analizuje się realne 

sytuacje i docieka się co tak naprawdę zezłościło nas w 

jakimś wydarzeniu. 

„Dostałem list od żony, w którym napisała mi że 

bardzo potrzebuje mnie i mojej pomocy, że ciężko już 

jest jej samej i nie wytrzymuje psychicznie. Poszedłem 

do wychowawcy z prośbą o przepustkę, której 

oczywiście…” 

 Kolejną sprawą omawianą w trakcie zajęć jest 

wnioskowanie moralne. Wspólnie zastanawiamy się 

nad jakaś realną sytuacją – najczęściej wieloznaczną 

moralnie. Reguła jest to, że wynika z tego dyskusja, 

która pozwala nam na dostrzeżenie wieloznaczności 

jakiejś sytuacji oraz możliwych sposobów jej widzenia. 

„Byłem przestraszony gdy się dowiedziałem, że mam 

iść do zakładu karnego. Bo niektórzy opowiadali 

niestworzone rzeczy o tym miejscu…” 

 Zajęcia ART-u trwają kilka tygodni, 

prowadzone są przez dwóch trenerów posiadających 

odpowiednie certyfikaty – odbyli oni specjalistyczne 

szkolenia. W zajęciach uczestniczy grupa 6-8 

osadzonych. Komentarze po zakończeniu zajęć 

dowodzą, że ART jest potrzebny, że umiejętności 

społeczne przetrenowane w trakcie zajęć procentują w 

życiu codziennym, zarówno w zakładzie karnym, jak i 

na wolności.  

„Dostałem list od syna, napisał mi, 

że jest chory i chce żebym wrócił 

do domu i z nim już został bo 

bardzo za mną tęskni. Czułem 

smutek i łza zakręciła mi się w 

oku…” 

 Jeżeli zainteresował Cię ten 

artykuł zgłoś się do wychowawcy 

lub psycho-loga i zapytaj kiedy 

odbędą się najbliższe zajęcia ART-

u. Jeśli brałeś udział w takich 

zajęciach podziel się wrażeniami z 

czytelnikami „Przystanku” – 

napisz do nas.  

„Zawsze się denerwowałem, gdy 

przegrywałem. Gdy ostatnio 

przegrałem zacząłem się 

denerwować i …” 
 

(red)- fragmenty wyróżnione kursywą pochodzą z prac pisemnych 

uczestników ART-u 
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Zielone palce 
 

Prawdziwa opowieść o więźniach skazanych na kary 

długoletniego więzienia i o nietypowym pomyśle na ich 

resocjalizację. Colin Briggs (Clive Owen) trafia do 

"otwartego" więzienia. Skazańcy mogą w nim wychodzić 

na spacery i podejmować pracę. Więzienie wygląda 

niemal jak ośrodek wczasowy, nie ma krat, można 

poruszać się po całym rozległym terenie, rygor jest iście 

nie więzienny. 

             Nieśmiały Colin nie jest tym zachwycony. 

Większość życia spędził za kratami, skazany za 

zamordowanie brata. Wyrobił w sobie nawyki 

pozwalające mu doskonale funkcjonować w tradycyjnym 

więzieniu, z jego ograniczeniami, stałymi, niezmiennymi 

prawami. Przestrzeń jaką ma do dyspozycji onieśmiela 

go, a konieczność samodyscypliny deprymuje. Fergus 

Wilks (David Kelly), jego sympatyczny kompan z celi, 

próbuje go pocieszyć.  Sam spędził w więzieniu wiele lat 

i wie co znaczy trudność w przystosowaniu się do 

nowego, obcego miejsca. Daje mu prezent - paczkę 

nasion kwiatów. Colin i jego kolega zaczynają hodować 

roślinki w więziennym ogródku położonym na terenie 

więzienia. Z początku bardzo trudno im się przystosować 

do nowej sytuacji. Pierwszym zadaniem jest dokładne 

oczyszczenie mocno zarośniętego chwastami kawałka 

ziemi. Niektórzy z nich po raz pierwszy mają w ręku łopatę czy grabie. Dodatkowym kłopotem jest to, że 

prace w ogrodzie uważają oni za zajęcie niemęskie. Na tle podziału obowiązków dochodzi początkowo 

do licznych nieporozumień, a nawet konfliktów. Powoli jednak uczą się, że rośliny należy sadzić 

„zielonym do góry”, że żadna praca nie hańbi, co więcej, że każda praca może dać niekłamaną 

satysfakcję, rosnąca wraz ze wzrostem kolejnych roślin. 

Wkrótce zajmuje się nimi Georginia Woodhouse (Helen 

Mirren). Zachęcani przez nią, biorą udział w prestiżowym 

konkursie Hampton Court Palace Flower Show. Piękniejący 

ogród symbolizuje przemianę wewnętrzną jaką przechodzą 

więźniowie. Powoli uczą się odpowiedzialności za swoje czyny. 

Okazuje się, że zaniedbanie swoich obowiązków wywołuje 

bezpośrednie niezbyt miłe skutki, że raz nie podlana roślina traci 

swoje piękno, że potrzebna jest systematyczność i cierpliwość – 

cechy, których muszą się nauczyć w tych nietypowych dla siebie 

warunkach. 

 „Zielone palce” to pogodna opowieść o trudnych 

sprawach, o tym, że można się zmienić, o tym, że każdy 

zasługuje na swoją szansę i że trzeba z tej szansy skorzystać. Jak 

często w innych brytyjskich filmach wydarzenia komiczne 

sąsiadują ze smutnymi. Film ogląda się doskonale, w czym 

wielka zasługa utalentowanych aktorów obsadzonych w 

głównych rolach, szczególnie Clive Owena, który robi obecnie 

karierę w Holywood, a którego znamy chociażby z doskonałej 

roli w komiksowym „Sin City”. (Ac) 
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Sztywny Pal Azji – powrót po latach 

 
 

Wielu wykonawców, ongiś sławnych, a teraz 
nieco zapomnianych decyduje się po latach milczenia 
na wznowienie działalności. W trasy wracają takie tuzy 
jak Led Zeppelin czy Police. Często z pierwotnego 
składu zostają dwie – trzy osoby, czasem jest to jedynie 
wokalista. Na naszym rynku muzycznym można 
zaobserwowad podobne zjawisko, niedawno triumfy 
święcił Krzysztof Krawczyk, w trasę wyruszyła bardzo 

popularna kiedyś grupa Kombi – do nazwy dodając 
jedną literkę – Kombii. Niedawno do dystrybucji w 
polskich kioskach z prasą trafiła nowa płyta dawno 
nieobecnego na rynku zespołu Sztywny Pal Azji. Chyba 
wszyscy pamiętamy przeboje tego zespołu, nawet jeśli 
niedokładnie kojarzymy jego nazwę. Kto z nas nie 
pamięta słów piosenek: „Nie gniewaj się na mnie 
Polsko, nie gniewaj się”, czy ” Mieszkam w wysokiej 
wieży otoczonej fosą”. Zespół swego czasu był 
niekwestionowaną gwiazdą Rozgłośni Harcerskiej, 
święcił triumfy na wszelkiego rodzaju przeglądach 
muzyki rockowej. Po długiej przerwie wraca z nowym 
materiałem, czy jest to powrót udany? 
 Pierwsze co zauważamy po włożeniu CD 
„Miłośd jak narkotyk” do odtwarzacza to zmiana 
wokalisty – to nowa postad w zespole. Swego czasu 
Rolling Stones zabrało w trasę młodego basistę, 
tłumaczyli, że obniża on średnią wieku całego zespołu – 
Sztywny Pal Azji chyba zdecydował się na podobny  
zabieg. Płyta to zestaw ostrych, dynamicznych 
utworów i w tej konwencji wokalista spisuje się nieźle. 
Mam jednak wątpliwości, czy dobrze poszło by mu z 
mniej dynamicznym repertuarem, z utworami w stylu 

starej „Wieży radości, wieży samotności”. Na 
szczególną pochwałę zasługują teksty, poza jedną 
wpadką, którą przemilczę. Autor słów w tekstach 
dobrze oddaje nastroje obecnych 30- 40 latków, ludzi, 
których młodośd i dzieciostwo przypadło na okres 
socjalizmu a obecnie odnajdują się w nowej 
rzeczywistości z całej jej spłyceniem uczud, kontaktów, 
z nowymi mediami. Płyta broni się jednak i jest lekturą 
obowiązkową dla wszystkich, którym nie jest obce 
słowo Jarocin. 

Wieża Radości, Wieża Samotności 

Mieszkam w wysokiej wieży otoczonej fosą  

Mam parasol, który chroni mnie przed nocą  

Oddycham głęboko, stawiam piedestały  

Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały  

 

Stawiam świat na głowie do góry nogami  

Na odwrót i wspak bawię się słowami  

Na białym czarnym kreślę jakieś plamy  

Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały  

 

Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni  

Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic  

Palą się na stosie moje ideały  

Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały  

 

Stawiam świat na głowie do góry nogami  

Na odwrót i wspak bawię się słowami  

Na białym czarnym kreślę jakieś plamy  

Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały 

(AC) – wykorzystano zdjęcie Cezarego Kielara i fragment komiksu 

Mirosława Urbaniaka 
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TĘSKNOTA 
 

Tak to już w życiu bywa, że doceniamy to co mieliśmy dopiero w momencie utraty tego 
wszystkiego. Wszyscy tutaj jesteśmy tego najlepszym dowodem i przykładem. Jestem bowiem pewien, 
że nie ma wśród nas osoby, która nie tęskniłaby i pragnęła najważniejszej w tej chwili wolności, której 
nas pozbawiono. I choć zdajemy sobie sprawę, że 
jesteśmy tutaj w skutek naszych wcześniejszych 
występków, to i tak trudno jest nam pogodzić się z 
tym, że tam po drugiej stronie tego muru nasi Bliscy 
muszą radzić sobie bez nas, bez naszej pomocy i 
najmniejszego choćby wsparcia z naszej strony. 
Mając tutaj dużo czasu na rozmyślanie i konkluzje, 
doceniamy ile tracimy przez pobyt w tym miejscu. 
Bardzo ciężko jest żyć ze świadomością tej 
bezradności i bezsilności, jaką wypełniona jest nasza 
egzystencja. Z rozrzewnieniem wracamy myślami do 
momentów gdy byliśmy razem z rodzinami, kiedy to 
czasem lepiej lub gorzej sobie radziliśmy. 
Najważniejszą dla nas rzeczą jest to, że byliśmy 
właśnie razem. Ile teraz dalibyśmy za nawet 
najmniejszą szansę na wspólny wieczór, posiłek 
spożyty z rodziną, bądź najdrobniejszą choćby 
okazję do bezpośredniej rozmowy z kimś bliskim. 
Uświadamiamy sobie wtedy, jak bardzo nie 
docenialiśmy tego wszystkiego, gdy mieliśmy to na 
co dzień. Niejednokrotnie wychodziliśmy z domu w 
chwilach podniesionych emocji, aby uniknąć kłótni i 
nie denerwować siebie bądź bliskich. Nieraz również 
w sytuacjach nerwowych sami doprowadzaliśmy do 
kłótni i sprzeczek. Tak dużo teraz dalibyśmy nawet 
za zrzędliwy głos małżonki, która narzeka, że znowu woleliśmy kolegów od wspólnej kolacji bądź 
spaceru. Myślę, że właśnie w tych okolicznościach i miejscu w jakich się znajdujemy, dopiero teraz to 
doceniamy, dopiero teraz zdajemy sobie sprawę z tego, że nie tylko my tu cierpimy. Jak bardzo muszą 
cierpieć nasze rodziny, które są pozbawione naszej codziennej obecności, naszych "humorów", tego 
czego nie powinniśmy nigdy im odbierać. Jaką 
krzywdę im wyrządzamy, kiedy skazujemy ich na 
brak wsparcia, gdy jest im potrzebne. Jak cierpią 
nasze dzieci, gdy nie mogą na dobranoc ucałować 
swego Taty, słuchając jego głosu, gdy czyta im bajkę 
do snu. Tak więc, jeśli już zdamy sobie sprawę z tego 
wszystkiego, zróbmy wszystko abyśmy po powrocie 
na łono rodziny nigdy nie musieli rozstawać się z nią 
w takich okolicznościach. Niech już nigdy nie brakuje 
im naszej obecności, miłości i ciepła jakim 
powinniśmy każdego dnia ich obdarowywać. Nie 
pozwólmy nigdy na tęsknotę, na którą nie możemy 
nic poradzić. Szanujmy tę wolność, bo tracąc ją 
skazujemy na cierpienie nie tylko siebie, ale także 
żony, dzieci czy rodziców, którzy ogromnie 
przeżywają tę rozłąkę. Nie wracajmy tu więcej, bo 
naprawdę nie warto. 

Czytelnik – AŚ Ostrołęka 
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Matt Talbot – patron alkoholików cz.2 
W poprzednim numerze rozpoczęliśmy prezentację sylwetki Matta Talbota, człowieka, który młodość spędził na nieustannym upijaniu się i wizytach w 
barach. Dzisiaj ciąg dalszy jego biografii.  

 

Matt dożył już 28 lat. I kiedyś znów pił przez 

wiele dni na umór, do ostatniego pensa. Było to pewnej 

soboty 1884 roku. Około południa stał właśnie na rogu 

ulicy ze swym młodszym bratem Filipem czekając na 

powracających z pracy kolegów. Z pewnością zabiorą go 

ze sobą do knajpy i zafundują kolejkę na ugaszenie 

strasznego pragnienia. A przyjaciele pozdrowili go 

wprawdzie, przechodząc, jednak, ku jego 

ogromnemu rozczarowaniu, żaden nie 

zapytał, czy by z nimi nie poszedł do 

gospody. Wiedzieli, że nie ma już 

pieniędzy, więc zachęta wydała im się 

zbyt kosztowna. To niekoleżeńskie 

zachowanie okazało się dla Matta 

wstrząsem. Milczący i zgnębiony 

wrócił do domu. Matt udał się do 

kościoła św. Krzyża, tam 

odszukał księdza doktora Keane'a, 

aby się u niego wyspowiadać po 

raz pierwszy od trzech lat. Po 

spowiedzi złożył na jego ręce 

ślubowanie całkowitego unikania 

alkoholu w ciągu następnych 

trzech miesięcy. Nazajutrz w 

niedzielę przyjął Komunię św. 

     Dotrzymanie przyrzeczenia 

abstynencji okazało się dla Matta 

niesłychanie trudne. Pożądanie 

alkoholu dręczyło go niewypowiedzianie. 

Kiedyś powiedział do matki: "nie zostanę 

abstynentem, jak tylko miną trzy miesiące, 

zacznę pić z powrotem". Ona jednak doradzała mu 

przedłużenie ślubowania na dłuższy czas. Kiedy minął 

czas trzymiesięcznej próby, rzeczywiście przedłużył 

przyrzeczenie na dalsze trzy miesiące, potem na dwanaście 

miesięcy, a z końcem roku przyrzekł nie pić alkoholu do 

końca swego życia. 41 lat wytrwał ten dawny alkoholik 

przy swoim bohaterskim przyrzeczeniu i to mimo 

uwodzicielskich sztuczek kolegów z pracy, którzy znów 

chcieli go skierować ku wódce. Ale Matt, nie mrugnąwszy 

nawet okiem, opuszczał kolejkę, która wypadała na niego 

przy wspólnym przepijaniu z flaszki. Wiedział, jak każdy 

pijący, któremu udało się wyzwolić z nałogu, że każde 

najmniejsze ustępstwo na nowo roznieci dawne skłonności 

i niepowściągliwość. 

  Matt Talbot był człowiekiem modlitwy. Po swym 

nawróceniu pogrążył się w modlitwie jak człowiek, który 

uciekając z płonącego lasu skacze do wody. Specjalnie 

kochał modlitwę kontemplacyjną, ale również chętnie 

śpiewał pięknie brzmiącym głosem hymny i pieśni 

kościelne. Aby się bez przeszkód oddawać różnym 

ćwiczeniom duchowym, wstawał przeważnie o drugiej w 

nocy. O piątej godzinie brał udział we Mszy św. i 

regularnie przyjmował przy tym Komunię św., co w 

tamtych czasach było niezwykłe. W kościele, przy 

modlitwie, zawsze klęczał wyprostowany, bez oparcia. 

Stale był świadomy obecności Bożej. 

     Jako rdzenny Irlandczyk był gorącym czcicielem Matki 

Bożej. Codziennie odmawiał różaniec, jak to się działo w 

jego rodzinie w czasach dzieciństwa. O sensacje dnia 

martwił się niewiele. 

     Ostatni i najtrudniejszy odcinek jego drogi krzyżowej 

był dopiero przed nim: dwa lata choroby i bezczynności. 

W 1923 roku po raz pierwszy zaczął skarżyć się na 

zdrowie. Przeprowadzone badania szpitalne 

wykazały chorobę serca, a co za tym idzie 

potrzebę spokoju i opieki.  Nim poszedł do 

szpitala, musiał, zdjąć łańcuchy pokutne. 

Siostry zapewniają bowiem, że ich nie 

nosił jak długo był pod ich opieką. Po 

wyjściu założył je z powrotem, a 

odkryto je po jego śmierci. 

          Po długiej i ciężkiej chorobie 

Matt zdał sobie sprawę, że musi 

się w każdej chwili liczyć z nagłą 

śmiercią. Jako wierny sługa gotów 

był podążyć za wołaniem Pana: 

"Nikt mnie nie zatrzyma, kiedy 

Pan mnie wezwie" - powiedział 

kiedyś do kogoś z odwiedzających. 

     Matt Talbot, wielki czciciel 

Eucharystii, został pochowany w 

dniu Bożego Ciała 1925 roku w 

prostym grobie na dublińskim 

cmentarzu Glasnevin w brązowym 

habicie członka Trzeciego Zakonu św. 

     W listopadzie 1931 roku ówczesny 

arcybiskup Dublina, Byrne, otworzył tzw. 

proces informacyjny trwający do 1937 r. W tym 

czasie zebrano wszystkie dane, ważne dla późniejszego 

ogłoszenia beatyfikacji i kanonizacji. 28 zaproszonych 

świadków pod przysięgą składało swoje zeznania. Drugi 

proces, tzw. apostolski, trwał w Dublinie od 1948 do 1952 

r. z udziałem 40 świadków. 

     29 czerwca 1952 r. miała miejsce uroczystość 

podniesienia szczątków Sługi Bożego. W obecności 

wysokich osobistości, ziemskie szczątki Matta Talbota 

zostały złożone w specjalnej trumnie i pochowane na tym 

samym cmentarzu. Grób ten jest stale miejscem 

pielgrzymek. 

     Modlitwa o beatyfikację Matta Talbota: 

Panie, Ty w swoim słudze Mateuszu Talbocie dałeś nam 

wspaniały przykład zwycięstwa nad nałogiem, gorliwego 

wypełniania obowiązków i głębokiej czci Najświętszego 

Sakramentu. Niech jego życie wypełnione modlitwą i pokutą 

doda nam odwagi, byśmy podejmowali nasze krzyże i 

naśladowali naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 

Ojcze, jeśli jest Twoją wolą, by umiłowany Twój sługa został 

wywyższony przez Kościół Święty, daj nam poznać moc jego 

wstawiennictwa przez łaski, których nam udzielisz za jego 

przyczyną. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen.  
Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 4 kwietnia 2000, nr 

397(K)2000. 

Materiał z Internetu (red.)
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Polska w Euro 2008!!! 

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, 
odbywają się raz na cztery lata i uczestniczą w 
nich najsilniejsze zespoły Europejskie. W całej 
historii polskiej reprezentacji, nigdy nie udało się 
nam zagrad na takiej imprezie, aż do 17 
listopada 2007r. Gdy w meczu eliminacyjnym 
pokonaliśmy w Chorzowie Belgię 2:0 i 
zapewniliśmy sobie udział w mistrzostwach na 
stadionach Austrii i Szwajcarii. Na taki 
moment polski futbol czekał kilka 
dekad, nawet legendarnemu 
trenerowi Kazimierzowi 
Górskiemu nie udało się tej 
sztuki, dopiero praca 
obecnego trenera Leo 
Beenhakkera przyniosła upragniony 
awans. 

W szwajcarskiej Lucernie 
wyjaśniło się, z kim biało-czerwoni 
zagrają w mistrzostwach. Polacy 
trafili do grupy „B” razem z 
gospodarzami Austrią, Chorwacją i 
odwiecznym rywalem Niemcami. 
Teoretycznie lepiej byd nie mogło, gdyż 
rywale z grupy wydają się byd w zasięgu 
naszego zespołu, ale też z drugiej strony 
trzeba pamiętad, iż 
obecnie nie ma 
słabych drużyn i nie 
można lekceważyd 
żadnej z nich. Boje 
grupowe zaczną nasze Orły 
od konfrontacji z Niemcami 
8 czerwca i to nie jest pokrzepiająca wiadomośd, 
gdyż nigdy w historii z reprezentacją zachodnich 
sąsiadów nie udało nam się wygrad. Niemcy 
obecnie zajmują 5 miejsce w rankingu FIFA, 
dziewięciokrotnie brali udział w mistrzostwach 
Europy, a w roku 1972, 1980 i 1996 zdobyli złote 
medale. Są także trzykrotnymi Mistrzami Świata 
(1954, 1974 i 1990) i chociaż od dwunastu lat nie 
wygrali żadnej imprezy, są bardzo silni, o czym 
świadczy bilans meczów z Polską: 11 zwycięstw, 
4 remisy i żadnej porażki. Następnym rywalem 

biało-czerwonych będzie 12 czerwca zespół 
współgospodarzy czyli Austria. Jest to                             
teoretycznie najsłabszy rywal, gdyż zajmuje 
dopiero 91 miejsce w rankingu FIFA i obecnie ma 
za sobą najgorszy rok występów narodowego 
zespołu. Swoje sukcesy święcili pół wieku temu, 

gdy brali udział w mistrzostwach Europy w 
1960 i 1964r., oraz zdobywając 

trzecie miejsce na M.Ś. W 
1954r. Bilans spotkao 

mamy korzystny to 
znaczy: 3 zwycięstwa i 4 
porażki, ale porażki 
odniesione w dawnych 
latach. Ostatni mecz 
odbył się w 2005r. W 
Chorzowie, gdzie w 
eliminacjach do M.Ś. Po 
golach Smolarka, Ko-
sowskiego i Żurawskiego 

wygraliśmy 3:2. Austria-
cy, chod są zdecydowanie 

najniżej notowani – nie 
muszą byd chłopcami do bicia a 

to dlatego, iż są współgospodarzami 
tej imprezy, a gospodarze dużych 

zawodów cieszą się 
bowiem szczegól-
nymi prawami. 
Korea Południo-
wa w 2002r. Bę-

dąc gospodarzem dotarła 
aż do półfinału, chod 

startowała z podobnego pułapu jak obecnie 
zespól z nad Dunaju przed ponad rokiem, zaś 
Niemcy w finałach M.Ś. Wcale nie zaliczali się do 
faworytów, ale na własnych śmieciach sięgnęli 
po medal. W żadnym wypadku nie wolno więc 
Austriaków lekceważyd. 

Trzeci rywal grupowy Polaków, z którym 
spotkamy się 16 czerwca jest w naszym zasięgu, 
a jest to Chorwacja. Zajmuje ona 10 miejsce w 
rankingu FIFA, dwukrotnie brała udział w M.E. 
(1996 i 2004r.) i zdobyła trzecie miejsce na M.Ś. 
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W 1998r. Bilans meczów naszej drużyny to: 2 
zwycięstwa, 1 remis i 1 porażka. Ostatni mecz 
rozegraliśmy w 2006r. Wygrywając 1:0 po golu 
Smolarka. Obecnie Chorwaci znajdują się na 
wznoszącej fali, zostali czarnym koniem 
eliminacji wygrywając między innymi na 
Wembley z Anglią i wyrzucając Brytyjczyków 
poza burtę imprezy. Dlatego mogą też również 
okazad się głównym kandydatem na czarnego 
konia na boiskach Austrii i Szwajcarii. 

W ankiecie przeprowadzonej przez „piłkę 
nożną” na pytanie: czy losowanie Euro 2008 było 
dobre dla Polski? 60,4% ankietowanych 
odpowiedziało tak, 36,3% takie sobie, a 3,3% 
odpowiedziało że złe. Zaś na drugie: Kto wygra 
grupę „B”: 51,5% dostała reprezentacja Niemiec, 
35,8% Polska, 12,7% Chorwacja i 0% Austria. To 
tylko spekulacje i przewidywania i jeśli Polacy 
chcą odegrad jakąś 
rolę w tych 
mistrzostwach, 
muszą wznieśd się 
na szczyty swoich 
umiejętności i liczyd 
na odrobinę szczęś-
cia. 

W innych 
grupach sytuacja 
przedstawia się 
równie ciekawie jak 
w grupie polskiej. 
W grupie „A” 
faworytów jest 
dwóch – reprezentacje Portugalii i Czech, jak 
również obok nich zagrają współgospodarze, 
kompletnie nieprzewidywalni Szwajcarzy, a 
także od nowego tysiąclecia Turcy. Tragicznie 
wygląda grupa „C” - nazwana już „grupą 
śmierci”- gdzie mocni Holendrzy zmierzą się z 
aktualnymi mistrzami i wicemistrzami świata- 
Włochami i Francuzami, a namieszad również 
mogą nieobliczalni Rumuni. Wręcz nudna 
wydaje się grupa „D”, w której obroocy tytułu 
mistrza Europy z 2004r. Grecy zmierzą się z 
Hiszpanami, Szwedami i Rosjanami. Ogromna 
presja ciążyd będzie przede wszystkim na 

Hiszpanach, od dziesiątków lat zaliczanych do 
ścisłej czołówki, jednak zawodzących w 
turniejach najwyższej klasy. To wszystkie 
zespoły, które wybiegną na murawę stadionów 
w czerwcu, a największą niespodzianką będzie 
brak bardzo silnej drużyny światowej- Anglii, 
która została wyeliminowana niespodziewanie 
przez naszych grupowych przeciwników czyli 
Chorwatów. 

Niezależnie od wszystkich spekulacji na 
dzieo dzisiejszy jest dobrze, gdyż wygraliśmy 
grupę eliminacyjną wyprzedzając wielką 
Portugalię (wygrywając u siebie 2:1 i remisując 
na wyjeździe 2:2). Trener Leo Beenhakker 
wykonał wspaniałą pracę z reprezentacją i 
wykreował już trzon zespołu na Euro; bramkarz 
Artur Boruc (uznany niedawno trzecim 
bramkarzem świata w sezonie 2007), pomocnik 

Jacek Krzynówek- 
przeżywający drugą 
młodośd, Jakub 
Błaszczykowski - 
przedstawiciel naj-
młodszego pokolenia 
w reprezentacji, na-
pastnik Euzebiusz 
Smolarek (zdobywca 
9 bramek w Elimi-
nacjach – najlepszy 
piłkarz 2007r.), jak 
również tacy piłkarze 
jak: Michał Żewła-
kow, Bąk, Wasilew-

ski, Bronowicki, Lewandowski, Łobodzioski, 
Żurawski. To oni głównie przyczynili się do 
awansu do Euro 2008. 

Do finałów Euro 2008 jest jeszcze trochę 
czasu i jeżeli nasza reprezentacja przepracuje 
ten okres sumiennie, grając w tym okresie 
mecze sparingowe z mocnymi zespołami, a 
miejsce w zespole będzie ciągle otwarte, dla 
perspektywicznych młodych piłkarzy, przy 
maksymalnym zaangażowaniu, wierze w swoje 
umiejętności i odrobinie szczęścia możemy 
przeżyd piękne chwile w czerwcu! 

Kibic – AŚ Hajnówka 
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 CiEkAwE bIoGrAfIe   
 

Nie zgadzamy się na traktowanie naszej Ziemi Ojczystej jak cudzego przedsiębiorstwa 
postawionego w stan likwidacji, gdzie za grosze rozdaje się i marnotrawi całe dobro, jakie 
jeszcze jest, na beztroskie niszczenie WŁASNOŚCI PRZYSZŁYCH POKOLEŃ, czyli urody 

naturalnego krajobrazu i zasobów przyrody, której obecne pokolenie Polaków nie jest 
właścicielem, lecz zaledwie depozytariuszem, którą ma OBOWIĄZEK przekazać w stanie 

niepogorszonym dzieciom i wnukom. NIE WYRAŻAJĄ ZGODY setki tysięcy obywateli naszego 
kraju, zrzeszonych i niezrzeszonych: młodzi i starzy, kształceni lepiej lub gorzej, przyrodnicy 
i inżynierowie, urzędnicy i studenci, turyści i miłośnicy przyrody.         

* Źródło: Gazeta Wyborcza 
 

Prof. dr hab. Simona Gabriela Kossak  

(ur. 30 maja 1943 w Krakowie, zm. 15 marca 2007 w 

Białymstoku) - biolog, leśnik, popularyzator nauki; znana 

przede wszystkim z aktywności na rzecz zachowania 

resztek naturalnych ekosystemów Polski. 

W swojej pracy naukowej zajmowała się m.in. 

ekologią behawioralną ssaków; sama siebie określała 

czasem mianem "zoopsychologa". 

Urodziła się w Krakowie, w znanej artystycznej 

rodzinie (była córką Jerzego Kossaka, siostrą Glorii 

Kossak, wnuczką Wojciecha Kossaka i prawnuczką 

Juliusza Kossaka - słynnych malarzy). Studia biologiczne 

odbyła na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. W 1980 Rada Naukowa Instytutu 

Badawczego Leśnictwa nadała jej stopień naukowy 

doktora nauk leśnych, w 1981 - doktora habilitowanego 

nauk leśnych; w 2000 otrzymała tytuł naukowy profesora 

nauk leśnych. 

Pracowała w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz w 

Instytucie Badawczym Leśnictwa w Zakładzie Lasów Naturalnych, gdzie od stycznia 2003 pełniła 

stanowisko kierownika. 

Jej dorobek twórczy obejmuje ogółem kilkaset opracowań naukowych, niepublikowanych 

dokumentacji naukowych, artykułów popularnonaukowych i filmów przyrodniczych oraz trzy 

książki: 

 "Opowiadania o ziołach i zwierzętach" 

 "Wilk - zabójca zwierząt gospodarskich?" 

 "Saga Puszczy Białowieskiej" 

Ponadto, była pomysłodawcą unikatowego na skalę światową urządzenia ostrzegającego dzikie 

zwierzęta przed przejazdem pociągów. 

Była znana z bezkompromisowych poglądów i działań na rzecz ochrony przyrody, zwłaszcza 

Puszczy Białowieskiej, gdzie w starej leśniczówce "Dziedzinka" mieszkała ponad 30 lat. 

W uznaniu zasług na polu nauki i popularyzowania ochrony przyrody w 2000 została uhonorowana 

Złotym Krzyżem Zasługi. 

Od 2001 była autorką codziennych audycji ("Dlaczego w trawie piszczy") w Radiu Białystok i 

innych regionalnych oddziałach Polskiego Radia. Radio Gdańsk za popularyzowanie wiedzy 

przyrodniczej na antenie radiowej przyznało jej nagrodę "Osobowość Radiowa Roku 2003". 

Zmarła 15 marca 2007 w białostockim szpitalu po długiej i ciężkiej chorobie. Nawet będąc już w 

szpitalu, nagrywała kolejne odcinki swojej codziennej audycji. Msza Święta żałobna odbyła się 22 

marca, w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Porytem. Następnie zmarła została pochowana 

na cmentarzu parafialnym.  www.pl.wikipedia.org                                       
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