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Już po raz piąty w poszczegól-
nych sołectwach naszej gminy ob-
chodzono Dzień Kobiet. Podczas 
obchodów tego święta paniom 
szczególnie zasłużonym dla lo-
kalnych społeczności wręczono 
statuetki „Siłaczki”. Wiele spośród 
wyróżnionych aktywnie działa 
lub działało w różnych stowarzy-
szeniach na terenie gminy. Są też 
Panie, które poświęcając się bez 
reszty życiu rodzinnemu dały się 
poznać, jako wzorowe matki, żony, 
babcie i życzliwe sąsiadki – a są to 
role nie mniej ważne niż aktyw-
ność na niwie społecznej.

„Siłaczki” przyznawane są od 2013 
roku. Tegoroczne laureatki z Brzeska 
to: Maria Gładysz – członek Zarzą-
du Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Brzesku, Zofia Kordecka – członek 
Zespołu Pieśni i Tańca „Porębianie” 
oraz Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów o/Brzesko, 
Kazimiera Mendel ze Stowarzyszenia 
„Brzeskich Amazonek”, Joanna Gicala 
i Magdalena Kluz z firmy Can – Pack, 
Krystyna Figiel – mieszkanka osiedla 
Słotwina aktywnie działająca przy 
tamtejszej parafii i zarządzie osiedla, 
Renata Libera – nauczyciel PSP nr 3 
w Brzesku, Urszula Białka – dyrektor 
PSP nr 2 w Brzesku, Danuta Wrona – 
działa przy parafii NMP i św. Jakuba 
Apostoła w Brzesku, Anna Kałuża 
– członek zarządu osiedla Zielonka, 
Stanisława Ciaciek – członek Klubu 
Seniora przy Rodzinie Kolpinga, Ma-
ria Janicka – długoletni pracownik 
PSS Społem, Barbara Janusz – znana 
brzeska stomatolog, Danuta Brzoza – 
pracownica SP ZOZ w Brzesku, Celina 
Słowik – instruktorka z brzeskiego 
MOK -u, Barbara Kuś – ceniona po-
łożna, Maria Wielgosz – długoletnia 
dyrektor brzeskiego oddziału Naro-
dowego Banku Polskiego, Zuzanna 
Peters – Musiał – działaczka m.in. 
„Sokoła” i „Solidarności”, Monika 
Szczerbak działająca na rzecz niepeł-
nosprawnych, Maria Kaźmierczyk – 
była dyrektor szkoły w Jasieniu, Maria 
Baka – pracownica ZOZ w Brzesku, 
Zofia Pabian – emerytowana nauczy-

Wręczono statuetki „Siłaczki”
cielka z PSP nr 3, 

W Sterkowcu nagrodzono: nauczy-
cielkę Alicję Drąg, Barbarę Turlej 
działającą m.in. w Radzie Parafialnej 
i Bożenę Kubalę z Koła Gospodyń 
Wiejskich.

W Porębie Spytkowskiej statuetki 
wręczono: Helenie Możdżeń działającej 
na rzecz parafii, Katarzynie Zaleśnej 
– dyrektor miejscowego przedszkola 
oraz Agnieszce Zgrai – nauczycielce 
tutejszej szkoły.

„Siłaczki” z Jadownik to: Kazimie-
ra Węgrzyn – założycielka Rodziny 
Kolpinga w Jadownikach i Józefa 
Świerad angażująca się w wiele inicja-
tyw w miejscowości, Barbara Szydek, 
Danuta Świerczek, Marta Zaleśna – 
cała trója zaangażowana w opiekę nad 
niepełnosprawnymi dziećmi.  

W Szczepanowie doceniono: Jadwi-
gę Aleksandrowicz z Koła Gospodyń 
Wiejskich i Teresę Mamicę – działa-
jąca na rzecz lokalnej społeczności.

W Mokrzyskach „Siłaczkę” otrzy-
mały: Bogumiła Kośmider, która 
działała m.in. w Stowarzyszeniu Spo-
łeczno – Kulturalnym Wsi Mokrzyska, 

Jadwiga Chmielarz – współinicjatorka 
spotkań noworocznych dla seniorów 
i osób samotnych, Marta Marecik dba-
jąca o otoczenie rodzinnej miejscowości 
i Maria Pacura – sekretarz Zarządu 
OSP Mokrzyska.

W Wokowicach nagrodzono trzy 
panie działające w Kole Gospodyń 
Wiejskich: Dorotę Gurgul, Justynę 
Legutko i Helenę Krzyściak.

Statuetki odebrały następujące 
mieszkanki Bucza: Danuta Tomasik 
ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Wsi Bucze, Beata Skórnóg – nauczyciel 
w PSP w Buczu oraz Krystyna Wycze-
sany – sekretarka w miejscowej szkole.

W Jasieniu statuetki trafiły do: 
Zofii Filipek – angażującej się w dzia-
łalność charytatywną, Barbary Kaź-
mierczyk i Zofii Łanochy – obydwie 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich .

Okocimskie „Siłaczki” to: Halina 
Zydroń działająca w Akcji Katolickiej 
oraz Radzie Seniorów, Agata Oleksy 
ze Stowarzyszenia Miłośników Pracy 
Okocimskiej, Maria Spędzia – nauczy-
cielka ze szkoły podstawowej. 

red., fot. kolor
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Nieco ponad 30 tysięcy złotych prze-
znaczyli radni na konto Powiatu 
Brzeskiego w celu dofinansowania 
realizowanych wspólnie dwóch profi-
laktycznych programów zdrowotnych. 
Pierwszy z nich dotyczy profilaktyki 
zakażeń brodawczakiem ludzkim 
(HPV), a drugi profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych. Oba programy pilo-
towane są przez władze Województwa 
Małopolskiego. 

Zakażenie HPV przechodzi więk-
szość ludzi (według niektórych źródeł 
aż 90 procent). Nieleczone zakażenie 
może doprowadzić do powstania choro-

by nowotworowej. Staje się przyczyną 
3 procent zachorowań na raka u kobiet 
i 2 procent u mężczyzn. Najbardziej 
narażone na zakażenie tym wirusem 
są osoby w wieku 15-25 lat. Najgroź-
niejszy jest tzw. wirus HPV wysokiego 
ryzyka, który według najnowszych 
szacunków zabija pięć Polek dziennie. 
W skali roku daje to około dwóch ty-
sięcy zgonów, którym można zapobiec. 
W porównaniu ze średnią europejską 
jest to liczba dwukrotnie większa. We 
wczesnym stadium nowotwór wywoła-
ny tym wirusem jest wyleczalny, jed-
nak fachowcy alarmują, że pacjentki 

dotknięte tą chorobą zgłaszają się do 
gabinetów w ostatniej chwili. Dlatego 
tak istotna jest profilaktyka wprowa-
dzana aktualnie w całym kraju. 

W programie profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych gmina Brzesko 
uczestniczy już od kilku lat, o czym 
informowaliśmy już obszernie na ła-
mach BIM-u. Przypomnijmy zatem, że 
zakażenia te są między innymi częstą 
przyczyną zachorowań na zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych u małych 
dzieci oraz na zapalenie płuc u osób 
z osłabioną odpornością. Niepokojące 
jest to, że na początku XXI wieku licz-
ba tych zakażeń gwałtownie wzrosła. 

WALP 

Podczas lutowej sesji Rady 
Miejskiej podjęta została jedna 
z najważniejszych w tym roku 
uchwał. Dotyczy ona projektu 
dostosowania sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego. Od września, 
tak jak przed poprzednią re-
formą oświatową, znowu funk-
cjonować będą w Brzesku trzy 
szkoły podstawowe. W 2019 roku 
znikną z oświatowej mapy gminy 
gimnazja. 

Podjęcie tej uchwały poprzedzone 
zostało szeregiem spotkań i konsul-
tacji, w których uczestniczyli nauczy-
ciele, związki zawodowe i rodzice. 
W związku z tym kształt sieci szkół 
był kilkakrotnie zmieniany, by wresz-
cie osiągnąć stan zatwierdzony przez 
radnych podczas sesji 22 lutego br. 
Najwięcej czasu i pracy przy opraco-
wywaniu tej uchwały poświęcili radni 
wchodzący w skład Komisji Oświa-
ty, której przewodniczy Bogusław 

Dwieście tysięcy złotych dołoży brzeski 
samorząd do budowy czterech chodni-
ków przy drogach powiatowych prze-
biegających przez teren naszej gminy. 
Uchwałę w tej sprawie podjęli radni 
podczas lutowej sesji. 

W Brzesku nowy chodnik powsta-
nie przy ulicy Kopernika, przy okazji 
zostanie też odwodniony sąsiadujący 
z nim teren. O nowe chodniki wzbogacą 
się także mieszkańcy Poręby Spytkow-

Babicz. Odbyli oni wiele spotkań ze 
wszystkimi zainteresowanymi stro-
nami. Nowa sieć szkół obowiązywać 
będzie do końca sierpnia 2019 roku. 
Jest raczej pewne, że po tym termi-
nie ulegnie ona zmianie, bo wtedy 
przestaną funkcjonować ostatnie 
klasy wygaszanych, w myśl reformy, 
gimnazjów. Od 1 września wszystkie 
szkoły podstawowe w gminie staną 
się placówkami ośmioklasowymi. 
W trzech gminnych gimnazjach nie 
będzie już klas pierwszych. 

W szkole podstawowej nr 3 w Brze-
sku od nowego roku szkolnego pro-
wadzona będzie nauka w klasach od 
pierwszej do szóstej. Klasy siódma 
i ósma „zainstalowane” zostaną w bu-
dynku funkcjonującego jeszcze przez 
najbliższe dwa lata Publicznego Gim-
nazjum nr 1 przy ulicy Głowackiego. 
Łatwo domyślić się, że po upływie tego 
czasu w tym miejscu zacznie ponownie 
działać, jak za dawnych lat, szkoła 
podstawowa nr 1. 

skiej (droga powiatowa nr DP 1443 K),
ulicy Parafialnej w Mokrzyskach 
(droga powiatowa nr DP 1340 K) oraz 
ulicy Sosnowej w Sterkowcu. Wszyst-
kie inwestycje zrealizowane zostaną 
w tym roku. Partycypacja w kosztach 
budowy tych chodników to tylko nie-
wielka część inwestycji drogowych 
zaplanowanych w gminie Brzesko na 
ten rok. Szczegółowy plan prac zawar-
ty został w podjętej przed miesiącem 

Nowa uchwała stanowi, że powo-
łany niedawno do życia Zespół Szkół 
w Jadownikach, w skład którego wcho-
dzą Publiczne Gimnazjum im. Jana 
Pawła II oraz Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go od 1 września tego roku zostanie 
przekształcona w jedną samodzielną 
placówkę o nazwie „Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego”. 

Podobna „fuzja” czeka sąsiadujące 
ze sobą w Brzesku Publiczne Gimna-
zjum nr 1 im. Janusza Korczaka oraz 
Szkołę Podstawową nr 2 im. Ignacego 
Łukasiewicza. Od 1 września będzie to 
jedna ośmioletnia Szkoła Podstawowa 
nr 2, a jej patronem pozostanie, jak 
dotychczas, Ignacy Łukasiewicz. 

- Po wielu konsultacjach utworzy-
liśmy sieć szkół w taki sposób, aby 
na zasadzie kompromisu połączyć 
oczekiwania uczniów i ich rodziców. 
Przez najbliższe dwa lata będziemy 
wnikliwie monitorować placówki, 
sprawdzać ich organizację i poziom 
nauczania – zapowiada burmistrz 
Brzeska, Grzegorz Wawryka. 

PRUD

uchwale budżetowej na rok 2017. 
Każdego roku sporą część wydatków 
budżetowych brzescy samorządowcy 
przeznaczają na rozbudowę i moder-
nizację sieci gminnych dróg wraz z ich 
infrastrukturą. Rokrocznie też gmina  
partycypuje w inwestycjach realizo-
wanych wspólnie z władzami powiatu. 
Odbywa się to na zasadzie udzielania 
pomocy finansowej, bez której te prace 
nie mogłyby zostać wykonane. Dzięki 
temu systematycznie wzrasta komfort 
jazdy użytkowników dróg, poprawia 
się także stan bezpieczeństwa. 

EMIL 

Programy zdrowotne

Powraca „jedynka”

Będą nowe chodniki
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W Komendzie Powiatowej Policji 
w Brzesku odbyło się uroczyste 
pożegnanie dotychczasowego szefa 
brzeskiej jednostki. Z policjantami, 
pracownikami cywilnymi, przed-

Burmistrz Brzeska Grzegorz Waw-
ryka otrzymał tytuł Osobowości 
Roku 2016 „Gazety Krakowskiej”. 
Jest on jedną z pięciu osób z na-
szego powiatu, którym przyznano 
to wyróżnienie. Na początku mar-
ca w Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha w Krakowie 
odbyła się uroczysta gala podczas, 
której laureatom wręczono statu-
etkę i listy gratulacyjne.

Jak pisze organizator plebiscytu 
tytuł osobowości roku przyznawany 
jest osobom, które w poprzednim 
roku „wyróżniły się szczególnymi 
osiągnięciami w różnych dziedzinach” 
i „znacząco zasłużyły się dla swoich 
lokalnych społeczności”.

Tytuł osobowości roku przyznawa-
ny był w 4 kategoriach: Działalność 
Społeczna i Charytatywna, Kultura, 
Biznes oraz Samorząd i Społeczeń-
stwo Lokalne. Właśnie w tej ostatniej 
kategorii statuetkę odebrał Grzegorz 
Wawryka.

- To ogromne wyróżnienie, ale też 

stawicielami władz samorządo-
wych oraz kierownictwem insty-
tucji współpracujących z Policją 
żegnał się insp. Roman Gurgul. 

9 marca podczas oficjalnej uroczy-
stości Komendant Powiatowy 
Policji w Brzesku insp. Ro-
man Gurgul z rąk I Zastępcy 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Krakowie insp. Paw-
ła Dzierżaka odebrał rozkaz 
o przejściu do dyspozycji Ko-
mendanta Wojewódzkiego 
Policji w Krakowie. 

Insp. Paweł Dzierżak po-
dziękował odchodzącemu ko-
mendantowi za profesjonalną 
i oddaną służbę w zarządzaniu 
brzeską jednostką. Podkreślił, 
że komenda pod kierownic-
twem insp. Romana Gurgu-
la osiągała wysokie wyniki. 
Słowa uznania skierował nie 
tylko do odchodzącego ko-
mendanta, ale do wszystkich 
policjantów i pracowników 
Policji. Insp. Roman Gurgul 
żegnając się z policjantami 
i pracownikami, podziękował 

zobowiązanie – mówi burmistrz 
– Sądzę, że w jakiejś mierze 
docenione zostały nasze osiągnię-
cia – gmina dosyć prężnie się 
rozwija: Wybudowaliśmy nowe 
obiekty użyteczności publicznej, jak 
choćby RCKB, czy halę sportową, 
zakończyliśmy duży projekt kana-
lizacyjny, mamy zwodociągowaną 
całą gminę, świetnie rozwiniętą 
sieć komunikacyjną. Wciąż jednak 
stoją przed nami nowe wyzwania. 
Myślimy o dalszym inwestowaniu 
w ochronę środowiska poprzez 
budowę kanalizacji, cały czas 
interweniujemy w sprawie dokoń-
czenia zjazdu w kierunku Nowego 
Sącza, planujemy budowę trzech 
kolejnych „orlików”, myślimy też 
o termomodernizacji obiektów 
oświatowych w gminie. Tak więc 
cieszymy się, że praca Urzędu jest 
doceniana, ale też myślimy o wy-
zwaniach, jakie stawia przyszłość. 

Pozostałe nagrodzone osoby z na-
szego powiatu to: Anna i Kinga Gurgul, 

wszystkim za lata dobrej współpracy, 
przychylność, a także pomoc w reali-
zacji różnych przedsięwzięć. Podczas 
pożegnania podkreślił, że czas kiedy 
kierował komendą był najlepszym 
okresem w jego dotychczasowej służ-
bie. „Ostatnie lata były dla mnie 
cennym doświadczeniem zawodowym 
i życiowym” – podsumował insp. Ro-
man Gurgul. Słowa podziękowania 
skierował również do przedstawicieli 
władz samorządowych, przedstawicieli 
wymiaru sprawiedliwości oraz innych 
instytucji współpracujących z brzeską 
jednostką. Dziękował za 4 lata udanej 
współpracy, za tworzenie dobrego kli-
matu, za chęć nawiązywania dialogu. 
Dodał, że z sympatią będzie wspominał 
ten czas.

Wszyscy goście bardzo pozytywnie 
podsumowali współpracę z brzeską 
Policją pod kierownictwem dotych-
czasowego komendanta i dziękowali 
mu za wszystkie działania na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców. 

Obecnie p.o. obowiązki Komendan-
ta Powiatowego Policji w Brzesku jest 
mł.insp. Lucjan Pałucki

asp. Ewelina Buda

Bożena Malaga – Wrona i Zbigniew 
Chabura. 

red.

Pożegnanie komendanta brzeskiej jednostki

Burmistrz osobowością roku

fot. M. Kotfisfot. M. Kotfis

fot. KPP w Brzeskufot. KPP w Brzesku
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Stara, nowa Jedynka
O reaktywacji najstarszej brzeskiej podstawówki
Wychodząc naprzeciw systemowym 
zmianom proponowanym przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej i władze 
miasta Brzeska, Rada Pedagogiczna 
dotychczasowego Publicznego Gim-
nazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi 
przygotowała ofertę edukacyjną dla 
Rodziców i Dzieci.

Zarówno możli-
wości lokalowe, bar-
dzo dobra baza dy-
daktyczna szkoły jak 
i wysokie kwalifikacje 
nauczycieli umożli-
wiają przygotowanie 
placówki do przyję-
cia uczniów, do klas 
szkoły podstawowej 
od 1 września bieżą-
cego roku szkolnego. 
Duży potencjał szko-
ły, jaki wypracowały 
pokolenia uczniów 
i nauczycieli, chcieli-
byśmy wykorzystać, 
pracując w dalszym 
ciągu z młodzieżą 
i młodszymi dziećmi.

W ciągu minio-
nych lat budynek 
szkoły został w pełni 
wyposażony i wyre-
montowany, a w naj-
bliższych miesiącach 
będzie on dostosowy-
wany do warunków 
pracy dla uczniów 
młodszych tj. klas 
pierwszych i „zerów-
ki”. Pomoce dydak-
tyczne, jakie znajdują 
się w klasopracow-
niach, da się wyko-
rzystać w procesie 
edukacji na różnych 
poziomach nauczania podstawowego, 
mimo zmian programowych, ponieważ 
zdecydowana większość zagadnień 
i treści realizowanych w klasach gim-
nazjalnych jest zawarta w podstawach 
programowych do poszczególnych 
przedmiotów, których będą się uczyć 
dzieci i młodzież w zreformowanej 
szkole podstawowej. 

Z pewnością atutem naszej szkoły 
w dalszym ciągu będą bardzo dobrze 
wyposażone klasopracownie, duże sale 
lekcyjne i jednozmianowość, która jest 
bardzo istota w procesie kształcenia 
u wzrastających dzieci i rozwijającej 

się młodzieży. Uczniowie, kończący 
lekcje o właściwej porze dnia, nie są 
pozbawiani możliwości korzystania 
z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. 
W każdym roku nasi gimnazjaliści mie-
li i mają bogatą ofertę zajęć rozwijają-
cych, wspierających i wyrównawczych.

W nowo tworzonych klasach szkoły 
podstawowej chcielibyśmy wprowadzić 
innowacje pedagogiczne. W klasie siód-
mej (a później ósmej) polegałaby ona na 
rozszerzeniu wiedzy z biologii i chemii 
oraz informatyki, co w konsekwencji 
przyniosłoby wymierne efekty i przy-
gotowałoby uczniów do kontynuowania 
nauki w klasach licealnych o takich pro-
filach. W czwartych, piątych i szóstych 
klasach zaproponujemy innowacje po-
legające na poszerzaniu wiedzy i umie-
jętności z zakresu języków obcych, 
matematyki, informatyki oraz sportu 
i rekreacji. Nie będą to oferty całkiem 

nowatorskie, a jedynie zmodyfikowane, 
gdyż zostały one już wdrożone i funkcjo-
nują obecnie w klasach gimnazjalnych. 
Mamy w związku z tym doświadczenie, 
wiemy o słabych i mocnych stronach 
takich innowacji, dostrzegamy potrzeby 
ich modyfikacji, ale z całą pewnością 
możemy stwierdzić, że są one w pełni 
akceptowane, a rodzice chętnie zapisy-
wali dzieci do takich oddziałów i mając 
od nich informacje zwrotne, wiemy, że 
z takiego systemu nauki są zadowoleni.

Uważamy, że szkoła 
sprosta wymaganiom 
nowej reformy. Zapew-
nimy naszym uczniom 
bezpieczeństwo, które 
jest tu priorytetem, rze-
telne przekazywanie 
wiedzy i ocenianie oraz 
szeroko pojęte wsparcie 
poprzez dostosowywanie 
wymagań w zależności od 
potrzeb indywidualnych 
każdego ucznia. Pracując 
z gimnazjalistami, mieli-
śmy i mamy jako szkoła 
dobre efekty w różnych 
formach działalności 
szkolnej, międzyszkolnej 
i w środowiskowej. Więk-
szość tych działań może 
przejąć młodzież ze star-
szych klas szkoły podsta-
wowej. Dobre tradycje, 
wypracowane przez po-
kolenia, przetrwają, jeśli 
będą je kontynuować ko-
lejne pokolenia uczniów 
i nauczycieli.

Zapraszamy Rodzi-
ców i dzieci na Dni 
Otwarte, które odbędą 
się w dniach 22 mar-
ca (tj. we środę) i 24 
marca (tj. w piątek) 
o godzinie 17.00. Aby 
podjąć właściwą decy-
zję, co do wyboru szkoły 
i dalszej drogi edukacji 

dziecka, należy bliżej poznać szkołę, 
nauczycieli i ofertę, którą przygotowa-
liśmy, mając na uwadze dobro dzieci. 
To właśnie one tworzą w przestrzeni 
szkolnej pewnego rodzaju miniaturę 
społeczeństwa i uczą się w niej wła-
ściwie funkcjonować, a nauczyciele 
zaoferują wiedzę, pomoc i wsparcie 
wychowawcze i dydaktyczne. 

Stara, nowa Jedynka to dobra szko-
ła z tradycjami, której misja zawarta 
jest w słowach: wiara, nauka, prawda, 
a wzorem tych cnót jest jej patronka 
Święta Królowa Jadwiga. 

Dyrekcja i Nauczyciele

fot. arch. PG1fot. arch. PG1
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26 lutego w Jadownikach po raz 
drugi odbył się Bieg Tropem Wil-
czym. Bieg organizowany był na 
dystansach 1963 m oraz 10 km. 
Inicjatywa ma na celu uczczenie 
pamięci żołnierzy wyklętych.

Bieg tropem wilczym po raz pierwszy 
zorganizowano w 2013 roku w War-
szawie. Od 2015 r. akcja ma charakter 
ogólnopolski, z pozostawieniem dużej 
swobody dla lokalnych organizatorów 
przy doborze dystansów, czy dodatko-
wych atrakcji. Wspólną cechą wszyst-
kich biegów jest dystans 1963 m (Jest to 
nawiązanie do roku śmierci ostatniego 
żołnierza wyklętego).

Jadowniki do akcji przystąpiły po 
raz drugi. W biegu obydwu dystansach 

wzięło udział prawie 200 osób z Jadow-
nik i całej okolicy. W biegu na 1963 m 
pierwsze miejsce zajął Karol Kokoszka 
z Brzeska, a drugie i trzecie kolejno: Mi-
chał Gaca z Pojawia (reprezentujący klub 
Husarz Pojawie) i Przemysław Chojecki 
z Tymowej (MLUKS Tarnów). Wśród 
kobiet najlepsza była Weronika Najberek 
z Łysej Góry (MLUKS Tarnów). Za nią 
uplasowała się Oliwia Jaworska z Jasie-
nia (MLUKS Tarnów), a trzecie miejsce 
zajęła Emilia Miśkowicz z Brzeska. 

W biegu na 10 km jako pierwszy do 
mety dobiegł Kamil Skiba (PTG Sokół – 
Świat Pracy Tanów), drugie miejsce za-
jął Rafał Madej (BOSiR Brzesko – PSP 1 
Jadowniki), a trzecie Radosław Chojecki 
z Tymowej (MLUKS Tarnów). Pierwsze 

miejsce wśród pań zajęła Antonina 
Serwin z Brzeska (MLUKS Tarnów), 
kolejna była Katarzyna Kmieć z Perły, 
a trzecia Partycja Świerczek z Jadownik 
(BOSiR Brzesko). Każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowe medale i koszul-
ki. Nagrody dla zwycięzców wręczyli 
burmistrz Grzegorz Wawryka i sołtys 
Jadownik Jarosław Sorys. 

Organizatorami jadownickiego 
biegu byli: sołtys Jarosław Sorys wraz 
Radą Sołecką z Jadownik. Partnerzy 
wydarzenia to: burmistrz Brzeska Grze-
gorz Wawryka, Brzeski Klub Biegacza 
Victoria, „Czarny Szczep” z Jadownik, 
Zespół Szkól z Jadownik, starostwo po-
wiatowe, LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 
OSP Jadowniki oraz szereg prywatnych 
sponsorów m.in. prezes firmy Zasada 
Trans Spedition Janusz Szot, który 
ufundował dla zwycięzców Almanachy 
Sportu Polskiego.           red., fot. kolor

13 marca w brzeskim szpitalu 
miała miejsce konferencja z udzia-
łem wiceminister zdrowia Józefy 
Szczurek-Żelazko, wicewojewody 
małopolskiego Józefa Gawrona 
i pełniącego obowiązki dyrektora 
szpitala Adama Smołuchy.  Głów-
nym tematem konferencji była 
planowana reforma służby zdro-
wia mająca wprowadzić tzw. sieci 
szpitali.

– Ustawa o sieci szpitali ma spowo-
dować, że szpitale takie jak ten w Brze-
sku, będą miały gwarancję stabilnego 
funkcjonowania. Do tej pory niestety nie 
było mechanizmu, który koordynował-
by tworzenia podmiotów medycznych, 
wskazywałby jaki rodzaj świadczeń ma 
być udzielany w jakich szpitalach. – mó-
wiła pani minister. – Ustawa o sieciach 
szpitali wskazuje wyraźnie kierunek 
rozwoju szpitali oraz daje pełne bezpie-
czeństwo finansowe placówkom, które 
się w tej sieci znajdą.

Jak przekonuje wiceminister zdro-
wia zmiany wyjdą na dobre pacjentom, 
którzy trafiając do szpitala zostaną obję-
ci kompleksową opieką, a po udzieleniu 
świadczenia będą mieć, w razie potrzeby 
zagwarantowaną opiekę w poradniach 
poszpitalnych.

– Chodzi o to, aby pacjent po syste-
mie nie błądził. Do tej pory zwłaszcza 
w dużych miastach często było tak, 
że ta opieka nie była skoordynowana. 
Pacjent po wyjściu ze szpitala musiał 
na własną rękę szukać przychodni, 

Tropem Wilczym po raz drugi

Konferencja z wiceminister
aby np. skorzystać z konsultacji po 
pobycie szpitalnym. Nowy system bę-
dzie dla pacjenta bardziej przyjazny, 
a dla szpitala będzie dawał gwarancję 
finansowania świadczeń. – stwierdziła 
Szczurek-Żelazko 

W systemie obowiązującym do tej 
pory, kiedy kontrakty z NFZ, były 
zawierane w trybie konkursowym, 
ciężko było mówić o jakiejś stabilności 
finansowej. Zdaniem twórców ustawy 
szpitale, mając pewność, że pieniędzy 
nie zabraknie, będą mogły lepiej się 
rozwijać i budować strategię rozwoju. 
Podkreślają, że system sieci szpitali 
z powodzeniem funkcjonuje w wielu 
krajach Unii Europejskiej, a gorącym 
zwolennikiem wprowadzenia go w Pol-
sce był m.in. Zbigniew Religa.

Dziennikarze pytali m.in. o to, jak 
nowa ustawa uła-
twi w jakiś sposób 
życie pacjentowi, 
którego lekarz 
pierwszego kon-
taktu skieruje do 
specjalisty.

– System ten 
nie reguluje rela-
cji między leka-
rzem podstawowej 
opieki zdrowotnej, 
a specjalistyką. 
Ten problem zo-
stanie rozwiązany 
w kolejnym przy-
g o t o w y w a n y m 

projekcie ustawy o podstawowej opiece 
zdrowotnej. Ustawa o sieciach szpitali 
mówi o koordynacji między szpitalem, 
a dalszym procesem leczenia. Do sieci 
szpitali zostały włączone również od-
działy rehabilitacyjne. Pacjenci, który 
będą wymagali rehabilitacji, będą mieć 
do niej zagwarantowany dostęp – odpo-
wiedziała wiceminister.

Szpitale, które znajda się w sieci 
mają otrzymać 91% środków, które 
znajdują się w NFZ. Inne placówki będą 
walczyć o pozostałe 9%. Jakie kryteria 
decydują o przynależności do sieci?

– Będą to placówki bardzo istotne 
z punktu widzenia bezpieczeństwa zdro-
wotnego mieszkańców tzw. szpitale ostre. 
Jednym z podstawowych kryteriów jest 
posiadanie SOR-u. – wyjaśniła Józefa 
Szczurek-Żelazko.

Co, do samych SOR-ów ich działanie 
ma zostać usprawnione, dzięki utworze-
niu całodobowej opieki lekarskiej, która 
odciąży oddziały ratunkowe.             GH

fot. G. Heródfot. G. Heród

WYDARZENIA
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Kita Barbara (panieńskie Wąs) 
pracowała w Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Jadownikach od 16 
sierpnia 1963 r. Wychowawca i na-
uczycielka języka polskiego. Kształ-
towała postawy humanistyczne, roz-
wijała wrażliwość i kulturę. Osiągała 
wysokie efekty w pracy dydaktycznej. 
Aktywnie uczestniczyła w życiu 
szkoły: opiekowała się Samorządem 
Uczniowskim, prowadziła Kronikę 
Szkoły, opiekowała się sklepikiem 
szkolnym. Pracę dydaktyczno – wy-
chowawczą zakończyła 31.12.2002 r.
Zmarła 23 lutego, na cmentarzu w Ja-
downikach 25 lutego żegnała ją ro-
dzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi.

Jej były uczeń Tomasz Wietecha 
wypowiedział następujące słowa: 

„Ukochana nasza Pani! W imie-
niu wszystkich Twoich wychowan-
ków chcę podziękować Ci dzisiaj za 
Twoje życie dla nas. Dziękuje Ci za 
serce i oddanie w pracy z nami. Za 
wymagającą miłość jakiej doświad-
czyliśmy, za wszelkie dobro, za wzór 
do naśladowania i wrażliwość na 
potrzeby drugiego człowieka, której 
nas uczyłaś. Wielu z nas wzięło so-
bie Twoje nauki do serca. Dla wielu 
z nas także, byłaś i nadal będziesz 
ze swoimi podopiecznymi. Dziękuję 
Ci za ten przykład, bo wiele łatwiej 
żyje się uczniowi, który ma tak 
wspaniałego mistrza za przewodni-
ka. Dziękujemy Ci kochana nasza 
Pani! Dziękujemy i zapewniamy, 
że na zawsze pozostaniesz w naszej 
modlitewnej pamięci.”

Natomiast Jej dobra koleżanka 
Krystyna Serbeńska- Biel w przesła-
nym do nas tekście pisała w nastę-
pujący sposób: „Nie potrafię powie-
dzieć tego wszystkiego, co w takich 
chwilach się mówi. Wielu rzeczy 
nie wiem. Szkoła, w której spędziła 
życie pożegnała ją w ciszy. Tam 

Wspomnienie śp. Barbary Kity
pracowałyśmy razem 10 lat. Wtedy, 
gdy Ją spotkałam i poznawałam, 
był to czas dla mnie najważniejszy. 
Podobny relacji mistrz-uczeń i już 
na zawsze tak pozostało. Była do-
skonałą nauczycielką: tak bardzo 
wymagającą od siebie, że nigdy jej nie 
dorównałam. Mała, drobna osoba, 
ale nieugięta w spełnianiu swoich 
obowiązków. Energiczna i szybka 
tak, że trudno było dotrzymać jej 
kroku i za nią nadążyć w pracy i so-
lidności. Znała się na szkole jak mało 
kto. Żyła etosem nauczycielskim, 
rozumiała go. Nie była wyrobnikiem, 
który szkołę traktuje tylko jak miejsce 
pracy i jak każde inne zajęcie. Była 
nauczycielem i dobrze wiedziała, co 
to znaczy, chociaż nie lubiła patosu 
i była daleka od tej formy, mówiąc 
o sprawach, którym poświęciła życie 
Wymagająca była także od innych, 
bo odpowiedzialna za to czego ich 
miała nauczyć. Bali się Jej, bo nie 
pobłażała, ale sama spędzała święta 
i niedziele nad zeszytami. Przy pani 
Basi nie używałam słownika. Znała 
każdą definicję, a zapytana potrafiła 
wytłumaczyć zrozumiale i prosto. 

Surowa nauczycielka zmieniała 
się nagle, gdy ktoś potrzebował po-
mocy. Broniła głośno, pomagała cicho 
i skutecznie Oddawała swoje gdy było 
potrzeba, a często było potrzeba. Dzia-
łała w tym naturalnie. Po prostu. Była 
bardzo dzielna. Odważna w chorobie. 
Wiedziała, że umiera. Świadomie, 
z pokorą i godnością znosiła wszystkie 
ciężary swojego stanu i cierpienia Ze 
wszystkim zdążyła sumiennie i na 
czas-jak to Pani Basia. Pożegnała się, 
pomodliła i odeszła. Pozostało dobro, 
jakie rozsiewała ucząc języka polskie-
go, pozostało dobro, które wszyscy bra-
liśmy od Niej w różnych sytuacjach.

W pośpiechu, sprężystym kro-
kiem przebiegła przez życie, hojnie 

obdzielając swoją rodzinę, znajo-
mych i dzieci, które uczyła. Już nam 
zniknęła za horyzontem. „Cokolwiek 
uczyniliście jednemu z tych braci mo-
ich najmniejszych, Mnieście uczynili” 

Pani wie, kto tak powiedział, 
prawda Pani Basiu? Pani już teraz 
wszystko wie.” 

Świętej pamięci Barbara Kita 
odeszła z grona najbliższych 
lecz, pozostanie w ich sercach 
i pamięci.

Odeszli w lutym:
Piotr Kłeczek (45) – Brzesko
Irena Wrona (77) – Brzesko
Wacław Hudyma (85) – Brzesko
Maria Pańków (90) – Brzesko
Irena Kramarz (95) – Brzesko
Kazimierz Kulka (65) – Brzesko
Janina Szczupak (79) – Brzesko
Zuzanna Rybacka (86) – Brzesko
Karolina Kozub (15) – Brzesko
Dariusz Grych (46) – Brzesko
Mieczysław Bzdak (85) – Brzesko
Eugeniusz Markowicz (78) – Brzesko
Dominik Biduś (27) – Brzesko
Stanisław Krzyształ (91) – Jadowniki
Kazimierz Rojkowicz (74) – Jadowniki
Wacław Kubala (65) – Jadowniki
Lucjan Słota (89) – Jadowniki
Stefania Cebula (97) – Jadowniki
Krzysztof Stec (54) – Jadowniki
Barbara Kita (72) – Jadowniki
Alicja Styrna (73) – Wokowice
Edwina Borowiec (90) – Wokowice
Antonina Sady (79) – Okocim
Janina Kościółek (87) – Okocim
Józef Konwent (81) – Jasień

Podziękowanie

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami 
smutek i żal, którzy wsparli nas słowami otuchy i serdeczną myślą, tak 
licznie uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych, zamówili intencje 

mszalne oraz pożegnali moją Ukochaną Siostrę Barbarę Kitę, pragnę wy-
razić najszczersze podziękowania. 

Maria Kucia z rodziną



9 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYmarzec 2017

1 marca obchodziliśmy Dzień Żołnierzy 
Wyklętych, święto ustanowione sto-
sunkowo niedawno, przypominające 
o tych, o których pamięć przez lata 
próbowano wymazać. Przy tej okazji 
często wybuchają spory na temat anty-
komunistycznego zbrojnego podziemia. 
Dla jednych są to niezłomni błędni 
rycerze, którzy nie ugięli się przed 
komuną i mimo beznadziejnej sytuacji 
nie złożyli broni. Inni widzą w nich 
awanturników, którzy nie mając żad-
nych realnych szans na zwycięstwo 
podpalili kraj i zabijali tych, którzy 
w nowej powojennej rzeczywistości 
próbowali ułożyć sobie życie. Zawsze 
gdy słyszę takie spory przypominają 
mi się historie, które w mojej rodzinie 
przechowywane są w tradycji ustnej. 
Obydwie dotyczą młodych partyzan-
tów, cieszących się z końca wojny 
i chcących wrócić do normalnego, 
spokojnego życia gospodarskich synów.

Niestety do ich drzwi bardzo szyb-
ko zapukała milicja i UB. Dla nowych 
władz każdy, kto należał do AK był 
politycznie podejrzany i lepiej było 
aresztować go „na wszelki wypadek”. 

Pod takim tytułem ukaże się niebawem 
niewielki tomik wybranych młodzień-
czych wierszy Stanisławy Bakalarz 
– dominikanki siostry Julii, Matki Ge-
neralnej Sióstr Dominikanek na całym 
świecie. Ta dorastająca w trudnych 
warunkach rodzinnych mieszkanka 
Gosprzydowej rozsławiła swoją wieś 
dzięki niezwykłej sile ducha, wrażli-
wości i odważnym życiowym wyborom. 
Już od najmłodszych lat jako uczen-
nica Szkoły Podstawowej, a później 
Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku 
utrwalała w poetyckich tekstach uroki 
świata. Jej koleżanki z dawnej klasy 
IV b zgodnie stwierdzają, że nieżyjąca 
już od 6 lat Stanisława przewyższała 
je w okresie szkolnym swoją dojrzało-
ścią życiową i są dumne, że stały się 
cząstką jej bogatego życiorysu. 

– Należy podziwiać ludzi, którzy 
odkrywają codziennie świat i zauwa-
żają niezwykłość tego, co dla większości 
z nas jest zwyczajne i prozaiczne- tak 
o swojej utalentowanej koleżance mó-
wią dziś – 40 lat po maturze. 

Jakże nie zachwycić się pięknem 

Ówczesne więzienia i traktowanie 
osadzonych wyglądały inaczej niż 
dziś, pomijając fakt, że nie brakowało 
przypadków, gdy UB wyciągała kogoś 
z domu, a później ślad po tym kimś 
ginął. Wbrew słowom znanego sędzie-
go „stalinowskie metody” to nie tylko 
przesłuchanie po 22:00. 

Bohaterowie, których historie 
słyszałem już w dzieciństwie zostali 
o aresztowaniach uprzedzeni. Jedy-
nym ratunkiem był dla nich las i po-
wrót do oddziału. Pierwszy przyszedł 
do domu zabrać rzeczy. Prosto spod 
drzwi trafił do więzienia. Drugiemu 
udało się ukryć. Na milicję zgłosił się 
sam, kiedy aresztowano jego matkę. 
Ten ostatni przypadek dobitnie poka-
zuje perfidię ówczesnej władzy. Jeśli 
kogoś nie mogli dopaść, zabierali do 
katowni matkę, siostrę, narzeczoną. 
Aż desperat przyjdzie do nich sam.

Większość tzw. żołnierzy wy-
klętych, czy niezłomnych nie było 
ani Spartanami, którzy woleli polec 
w beznadziejnej walce niż żyć pod 
butem komunistów, ani bandytami 
wykorzystującymi zasłonę z polityki, 

jej poetyckiego języka, gdy o zwykłych 
i często chimerycznych marcowych 
dniach mówi następująco :
Oj wy marcowe uroki!
Magiczne i śmieszne czyny.
Czyż chcecie jeszcze zamrozić potoki
I zmrozić kwiaty prawdziwe tarniny?

Przedwczesna śmierć przerwała ży-
ciową pasję siostry Julii, nie zniszczyła 
jednak jej poetyckiego dorobku. Siostry 
dominikanki urządziły w krakowskim 
Domu Generalnym Izbę Pamięci 
Siostry Julii, w której wśród wielu 
pamiątek znajdują się teksty poetyckie 
z różnych okresów jej życia. Pisała je 
z potrzeby serca, szukając odpowiedzi 
na wiele egzystencjalnych pytań. 

– Zainteresował nas szczególnie 
zbiór wierszy ‘’Błękitna kokarda”, 
gdyż pochodzą one z końca lat siedem-
dziesiątych, z czasu naszej wspólnej 
młodości- stwierdzają koleżanki z by-
łej IV b. Korzystając z uprzejmości 
sióstr dominikanek, które dokonały 
pewnego wyboru tekstów, postanowi-
łyśmy wspólnymi siłami wydać mały 
tomik, by pokazać, jak ta nastoletnia 

aby gwałcić i rabować. Byli to przede 
wszystkim żołnierze AK, bohaterowie 
z II wojny światowej, którzy po jej 
zakończeniu chcieli wrócić do domów, 
pracować, normalnie żyć. Tylko, że 
władza żyć im nie pozwalała. Nie 
brak przypadków akowców, którzy 
korzystając z „amnestii” ujawniali 
się, wracali do domów, a po paru 
miesiącach trafiali do aresztu. (Jed-
nym z najsłynniejszych przykładów 
jest generał „Nil”. ) Wielu żołnierzy 
w totalnej desperacji, obawiając się 
o swoje życie, musiała się ukrywać. 
Część z nich, aby przeżyć dokonywała 
rekwizycji żywności, czy pieniędzy, 
co nie zawsze było dobrze odbierane 
przez ludność cywilną. Historia nigdy 
nie jest czarno – biała.

Tak, historia ma wiele odcieni, 
a najgorzej gdy zabierają się za nią 
dyletanci. Ostatnio przeczytałem,że 
w jednym z miast w ramach walki 
z dekomunizacją zmieniono nazwę 
ulicy Batalionów Chłopskich. Bo skoro 
„chłopskie” to na pewno komunistycz-
ne. Tak się dzieje, gdy historią zamiast 
historyków zajmują się „zawodowi 
członkowie komisji”. W końcu parafra-
zując, Franza Mauera: „czasy się zmie-
niają, ale ludzie w komisjach ci sami.”

Grzegorz Heród 

dziewczyna potrafiła dojrzale myśleć 
i szukać swojego miejsca w świecie. 

Wykreowany przez poetkę obser-
wator zdradza swoją głęboką i nie-
zachwianą żadnymi wątpliwościami 
wiarę i wyraża ją piękną metaforyczną 
formą następującej modlitwy:
(… ) pączki kwiatów
 gałązki kwiatów 
konary kwiatów 
chciałabym przewiązać dla Ciebie 
wiosenną kokardą modlitwy. 

Poetka dostrzega najdrobniejsze 
szczegóły otaczającej ją przyrody 
i zdziwionymi oczyma dziecka odkrywa 
coraz to nowe tajemnice świata. Wier-
sze zawarte w tym tomiku tworzą nie-
co baśniowy świat poetycki zmuszający 
do refleksji na temat ważnych wartości 
w życiu człowieka. Nie brakuje w nich 
też zadumy nad marnością świata 
i przemijania. Zastanawiający się nad 
życiem człowiek z pokorą zauważa 
swoją małość i stwierdza:

(..) Znów jestem niczym i pustką 
bezbronną wobec wszechświata (..), go-
dzi się jednak z takim stanem rzeczy, 
a nawet wyśpiewuje hymn pochwalny 
na cześć przemijania, podkreślając 
swoją niezachwianą wiarę w ponowne 
odrodzenie.              Bogumiła Put

Niezłomni, czy zdesperowani?

Błękitna kokarda

WOKÓŁ NAS
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21 lutego w Bibliotece Pedago-
gicznej w Brzesku odbyło się 
podsumowanie realizowanego 
w brzeskim Liceum Ogólnokształ-
cącym projektu „Szkoły Dialo-
gu”. Spotkanie pełne było emocji 
zarówno ze strony uczestników 
projektu, jak i obecnych na sali 
świadków historii. Pojawiły się łzy 
wzruszenia, a tak-
że chwila zadumy 
nad czasem rado-
snymi, ale często 
trudnymi polsko 
–  ż y d o w s k i m i 
dziejami naszego 
miasta. Hasło spo-
tkania brzmiało 
„Budujmy mosty, 
a nie mury”.

„Szkoły Dialogu” 
to ogólnopolski pro-
jekt, który w tym 
roku  rea l i zowa-
ny był m.in. przez 
uczniów brzeskie-
go liceum. Młodzież 
prowadziła badania 
dotyczące historii 
spo łecznośc i  ży-
dowskiej w naszym 
mieście, a następnie 
opracowała trasę 
wycieczki „śladami 
Żydów brzeskich”. 
(Szerzej pisaliśmy 
o tym w grudniowym 
„BIM – ie”) Projekt 
ma służyć przywra-
caniu pamięci o lud-
ności żydowskiej za-
mieszkującej kiedyś 
polskie miasteczka 
i budowaniu poro-
zumienia między 
naszymi narodami.

W  s p o t k a n i u 
wzięli udział m.in.: 
Agnieszka Kania i Olga Danek – dok-
torantki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
zajmujące się m.in. literaturą i kulturą 
żydowska, świadkowie pamiętający 
wielokulturowe Brzesko sprzed wojny: 
ks. Franciszek Kostrzewa, Mieczysław 
Dyląg i Franciszek Kubala oraz uczest-
nicy projektu. W imieniu tych ostat-
nich głos zabrali Franciszek Podłęcki 
i Weronika Radecka. 

- Udział w projekcie był z mojej 
strony formą manifestu – mówił Fran-
ciszek Podłęcki – Chciałem uświado-

Budować mosty, nie mury
mić moim kolegom, że to, że śmieją się 
z Żydów (a wielu jest takich) nie jest 
dobre, że trzeba budować między naro-
dami mosty, a nie mury. Trzeba wal-
czyć, aby te relacje były jak najlepsze

W podobnym duchu wypowiedziała 
się Weronika Radecka:

- Niestety w dzisiejszych czasach 
często definiujemy człowieka przez 

religię, czy kolor skóry – Ja sama 
patrzyłam kiedyś przez ten pryzmat. 
Często otaczamy się takim murem.- 
wspominając, że praca uczestników 
projektu była czasem krytykowana. 
Pojawiały się opinie, że „nie bez powo-
du do pewnych rzeczy się nie wraca.” 
– Te mury chcemy burzyć – mówiła 
Weronika – mój już runął.

Na zakończenie głos zabrali Mie-
czysław Dyląg i ks. Franciszek Ko-
strzewa. Pan Dyląg, urodzony w 1924 
roku emerytowany nauczyciel z Li-

ceum Ekonomicznego w Brzesku, 
wspominał dzieciństwo i młodość w za-
mieszkałym wtedy przez spory odsetek 
Żydów Nowym Wiśniczu. 

- Kiedy obok siebie żyją dwie 
społeczności i te społeczności jakoś 
funkcjonują w codziennym życiu to 
muszą się pojawiać trudności. Te trud-
ności trzeba na bieżąco pokonywać, 
bo inaczej spiętrzają się i prowadzą 
do konfliktów – mówił Dyląg tłuma-
cząc, że przyczyną przedwojennych 
zatargów polsko – żydowskich była 

m.in. rywalizacja ekono-
miczna kupców polskich 
i starozakonnych i inne 
problemy dnia codzien-
nego – Dziś nie mamy 
już Żydów między sobą, 
a przecież też czasem się 
kłócimy. Ta umiejętność 
życia i przezwyciężania 
bieżących kłopotów de-
cyduje o tym, czy będzie-
my mieć mosty między 
sobą, czy nie.

Ksiądz Kostrzewa, 
mieszkający w Brzesku 
już przed wojną dobrze 
wspomina relacje polsko 
- żydowskie z tamtego 
okresu:

- Myśmy mieszkali 
obok siebie, odwiedzali 
się i pomagali sobie na-
wzajem. Kiedy przyszła 
okupacja i prześlado-
wania Żydów, bardzo 
to przeżywaliśmy. Do 
dziś mam przed oczami 
Żydów prowadzonych 
przez miasto i pilno-
wanych przez żołnierzy 
niemieckich.

Spotkanie podsumo-
wujące projekt odbyło 
się dzięki współpra-
cy Biblioteki Pedago-
gicznej, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych, 
Powiatowego Centrum 
Edukacji w Brzesku 

oraz Centrum Badań Edukacyjnych 
i Kształcenia Ustawicznego UJ. Ze-
brane przez uczniów LO wspomnienia 
przedwojennego Brzeska prawdopo-
dobnie zostaną wkrótce udostępnione 
w Cyfrowym Archiwum Tradycji 
Lokalnych. 

3 marca miało miejsce ogólnopol-
skie podsumowanie projektu. Wszyst-
kie szkoły biorące w nim udział, w tym 
brzeskie Liceum otrzymały tytuł 
Szkoły Dialogu.

red. 

fot. J. Pajorfot. J. Pajor
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Uczmy się mądrego patriotyzmu
Anna Brzyska – Rosjanka z pocho-
dzenia, Polka z wyboru, biochemik 
i tłumaczka z zawodu, inicjatorka 
wielu działań na rzecz polsko – 
żydowskiego pojednania. W roz-
mowie z „BIM – em” tłumaczy, 
dlaczego pamięć o historii jest 
ważna i jak wiele na rzecz dobrych 
stosunków międzynarodowych 
mogą zdziałać zwykli ludzie.

 - Jest pani inicjatorką orga-
nizowanego przez Urząd Miejski 
i MOK konkursu „Znamy wasze 
imiona”. Dlaczego tak ważne jest, 
abyśmy znali imiona i nazwiska, 
ale też historię żydowskich miesz-
kańców Brzeska?

- Wydaje mi się, że dla każdego 
człowieka czymś istotnym jest znajo-
mość własnych korzeni i mam tu na 
myśli nie tylko historię rodziny, ale 
i miasta, z którego pochodzi. Historię 
Brzeska przez kilkaset lat tworzyli 
wspólnie Polacy i Żydzi. Rozma-
wiałam z wieloma potomkami tych 
Żydów, którzy przed wojną mieszkali 
w Brzesku, jak również z Polakami 
pamiętającymi tamte czasy i mam o tej 
historii, jakieś wyobrażenie. Niestety, 
dziś tamte czasy wydają się być trochę 
zapomniane. W związku z tym podej-
mujemy całkiem sporo działań, aby tę 
pamięć zachować – regularnie dbamy 
o cmentarz żydowski, organizujemy 
Marsze Pamięci… Warto tę pamięć 
pielęgnować, zwłaszcza, że jest wiele 
momentów w historii, z których może-
my być dumni.

Znajomość tych doświadczeń – 
współżycia dwóch narodów w jednym 
mieście i współtworzenia tego miasta 
wydaje się być szczególnie ważna 
w obecnych czasach, gdy coraz czę-
ściej stajemy w obliczu różnorodności, 
zadajemy sobie pytanie jak zachować 
się wobec osób innej rasy, czy religii.

 Pamięć o ofiarach holocaustu 
jest jakąś formą hołdu dla tych ludzi, 
którzy ponieśli śmierć tylko z powodu 
etnicznego pochodzenia – bo ludzie czę-
sto nie zdają sobie sprawy, że w tam-
tych czasach liczyła się nie religia, ale 
właśnie pochodzenie – ginęli zarówno 
ci którzy pozostali przy wyznaniu 
mojżeszowym, jak i ci, którzy przyjęli 
chrzest albo nie wyznawali żadnej re-
ligii. Wystarczyło, że w czyichś żyłach 
płynęła 1/4 krwi żydowskiej.

Teraz jest w zasadzie ostatni mo-
ment, aby tę historię ocalić od zapo-
mnienia. Coraz mniej jest świadków 

tamtych wydarzeń. Tablica pamiąt-
kowa na ścianie synagogi zaczyna 
się słowami: „Nie znamy waszych 
nazwisk, ale na zawsze pozostaniecie 
w naszych sercach ”. To dosyć przykre, 
że po tak krótkim w sumie czasie już 
tych imion nie znamy, ale jeszcze nie 
jest za późno, aby je przypomnieć.

- Czy sądzi pani, że działania 
oparte na badaniach historycz-
nych, takie jak projekt „Szkoły 
Dialogu”, czy konkurs „Znamy 
wasze imiona”, są sposobem, na 
poprawienie, czy też zacieśnienie 
relacji między narodami – polskim 
i żydowskim?

- Uważam, że tak. Przykładem 
mogą być choćby Marsze Pamięci, na 
które przyjeżdżają goście z Izraela, 
czy USA. Nie jest tajemnicą, że mię-
dzy Polakami, a Żydami wykształciło 
się mnóstwo stereotypów. Są polskie 
stereotypy dotyczące Żydów, ale też 
żydowskie wobec Polaków. Po Mar-
szu Pamięci rozmawiałem z wieloma 
Żydami, którzy mówili mi jak bardzo 
zmieniło to ich wyobrażenie o Polsce, 
jak bardzo wdzięczni są, że kultywuje 
się tu pamięć o ich przodkach.

Takie projekty dają coś jeszcze. 
Uczą patriotyzmu opartego na posza-
nowaniu własnej tradycji i własnych 
korzeni, ale też pamięci o tych którzy 
współtworzyli Polskę – i nie dotyczy to 
tylko relacji polsko-żydowskich. Jeste-
śmy w Brzesku, gdzie była taka akurat 
mniejszość, na Kresach obok Polaków 
mieszkali na przykład Białorusini 
i Ukraińcy. Ważne, aby uczyć takiego 
mądrego patriotyzmu, szanującego 
odmienność.

- Wiadomo, że na przestrzeni 
kilkuset lat, kiedy te społeczności 
żyły obok siebie były między nimi 
momenty lepsze, ale i gorsze. Cza-
sem słyszy się takie głosy, że do 
pewnych rzeczy lepiej nie wracać, 
nie rozdrapywać starych ran…

- To nie jest dobre podejście. Jeżeli 
będziemy zamiatać jakiś problem pod 
dywan, to on nie zniknie. On cały 
czas będzie istniał i będzie się gdzieś 
przewijał, czy tego chcemy, czy nie. 
Najlepsze, co można zrobić, to powie-
dzieć uczciwie i o rzeczach dobrych 
i o rzeczach złych. Zgodzę się, że na 
pewno było to trudne w kilka lat po 
wojnie, kiedy wszystkie te historie 
traktowane były osobiście i budziły 
ogromne emocje, ale od czasu wojny 
w dorosłość wchodzi już czwarta gene-

racja! Właśnie teraz mamy dobry czas, 
aby uczciwie popatrzeć na historię. 
I nie jest naszą rolą osądzać, mówić: 
„ten był dobry, a ten zły”. Możemy 
tylko sami zachowywać się przyzwo-
icie, dbać o pamięć. Jeżeli będziemy 
wypierali z naszej świadomości to, co 
było tragiczne w naszych dziejach, jest 
to prosta droga to tego, aby tragedia 
się powtórzyła.

- Kontrowersji nie budzą raczej 
akcje takie, jak porządkowanie 
cmentarza żydowskiego. Czy sądzi 
pani, że tego typu działania są 
dostrzegane przez drugą stronę?

- Jeśli chodzi o troskę o cmentarz, 
wydaje mi się, że skoro podczas wojny 
społeczność żydowska miasta została 
unicestwiona przez nazistów, to stało 
się to w pewnym sensie naszym mo-
ralnym obowiązkiem. Przecież na tym 
cmentarzu są pochowani mieszkańcy 
Brzeska. Jest to bardzo piękna polska 
tradycja – dbanie o zapomniane groby. 
Tylu ludzi idąc 1 listopada na groby 
bliskich, zapala też znicze i modli się 
na grobach tych, którzy nie zostawili 
po sobie potomków. My w zasadzie ro-
bimy to samo, tylko że na cmentarzu 
żydowskim. Kto wie – może kiedy my 
dbamy o groby żydowskie, ktoś inny 
dba o zapomniane groby polskie na 
Ukrainie albo Syberii? 

Czy takie gesty są dostrzegane? 
Są. Raz, gdy sprzątaliśmy cmentarz 
nadeszła grupa chasydów. Nie do 
końca wiedziałam, jak powinnam się 
zachować, ale uznałam, że coś wypada 
powiedzieć. Podeszłam, wytłumaczy-
łam, że jesteśmy wolontariuszami, 
dbamy o ten cmentarz. Gdyby pan 
widział, jak ci ludzie zareagowali. Mało 
powiedzieć, że się ucieszyli. Z początku 
byli w ogóle zaskoczeni, że jest taka 
grupa ludzi – Polaków, katolików, 
którzy z jakiegoś powodu dbają o ten 
cmentarz. Usłyszeliśmy od nich na-
prawdę dużo ciepłych słów. 

Albo przykład z listopada 2016, 
kiedy licealiści z Brzeska mieli okazję 
spotkać się z rówieśnikami z Jero-
zolimy (udało nam się organizować 
wizytę młodzieży szkolnej z Izraela 
w Brzesku). Od tamtej pory jestem 
w stałym kontakcie z dyrektorem tej 
szkoły w Jerozolimie i wiem, że wizyta 
w Brzesku dużo zmieniła w tym, jak 
Polska jest postrzegana przez młodzież 
i ich nauczycieli.

Myślę, że takie spotkania wpły-
wają na poprawę międzynarodowych 
stosunków nie mniej, a może nawet 
bardziej niż niejedno spotkanie poli-
tyków „na szczycie”.

Rozmawiał: Grzegorz Heród  
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4 marca w Miejskim Ośrodku Kultury 
odbył się finał pierwszego etapu pro-
jektu „Inni, ale tacy sami.” Dyrektor 
Małgorzata Cuber powitała wszystkich 
gości, między innymi burmistrza Brze-
ska Grzegorza Wawrykę, Ewę Mazurek 
– prezesa zarządu Fundacji Can- Pack, 
dr. Marię Kędziorę – prezesa Stowa-
rzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
Opiekunów i Wolontariuszy „Osto-
ja”, Edwarda Pabiana – kierownika 
Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) 
w Brzesku.

Głos zabrała również zatrudniona 
w MOK-u Karolina Kluz, która współ-
tworzyła projekt. Zwracając się do 
zebranych powiedziała między innymi: 
„Na początku Inni, ale tacy sami było 
tytułem tekstu, jaki napisałam w 2013 
roku dla Stowarzyszenia Ostoja dzia-
łającego przy kościele św. Jakuba.

Ta myśl odnosi się do osób z nie-
pełnosprawnością, którzy mimo swojej 
inności są tacy jak wy. Mamy jedno 
serce, bijące jednym rytmem, jedną 
krew płynącą w naszych żyłach. To co 
nas wyróżnia od was zdrowych, to tylko 
powierzchowność, to co widzicie na co 
dzień. Dzisiaj będziecie widzieć nas jako 
samych siebie bo dzisiaj spojrzycie na 
nas przez nieba wzrok.”

Następnie zostały wręczone nagro-
dy laureatom konkursu plastycznego, 
muzycznego i recytatorskiego. Po części 
oficjalnej na scenie pojawiła się Lidia 
Jazgar, dziennikarka Radia Kraków, 
wokalistka zespołu Galicja, która 
przywitała się z publicznością swoją 
piosenką i zaprosiła do wysłuchania 
mini-recitalu w wykonaniu Jędrzeja 
Rosy i Sary Widły Po duecie wystąpili 
laureaci konkursu recytatorskiego i po-
ezji śpiewanej. 

Akcentem połączonym z projek-
tem był koncert organowy Witolda 
Zalewskiego. Koncert odbył się w sta-
rej części kościoła pod wezwaniem 

św. Jakuba w Brzesku. 
Kompozycjami przewod-
nimi były utwory Jana 
Sebastiana Bacha, ale był 
też utwór Mikołaja z Kra-
kowa a także: Toccata 
d’moll oraz słynna Toc-
cata i fuga d-moll. Kon-
cert zakończyły oficjal-
ne podziękowania Panu 
Witoldowi Zalewskiemu 
oraz Pani Lidii Jazgar. To 
wydarzenie artystyczne 
wpisywało się doskonale 
w rekolekcje wielkopost-
ne odbywające się w Pa-
rafii Najświętszej Maryi 
Panny Matki Kościoła 
i Św. Jakuba Apostoła 
a także w projekt reali-
zowany przez MOK „Inni, 
ale tacy sami”.

Laureaci konkursu 
plastycznego: I nagro-
da - Kinga Widło, Kata-
rzyna Czaja, Anna Gołąb 
(WTZ w Brzesku), II na-
groda - Agnieszka Kural 
(WTZ w Brzesku), Maria Makuch, 
Zbigniew Brożek, Barbara Zdrada 
(ŚDS w Brzesku), III nagroda - Iza-
bela Bączek (ZSP nr 1 w Brzesku), 
Wiktoria Kusiak, Mateusz Sacha (PG 
nr 2 w Brzesku), Anna Staszczyk (ŚDS 
w Brzesku) oraz Aleksandra Rynduch 
(PG nr 1 w Brzesku).

Zwycięzcy konkursu recytatorskiego 
to: I nagroda - Janusz Legutko (ŚDSw 
Brzesku), II nagroda - Magdalena 
Mytnik (ŚDS w Brzesku) i Patrycja 
Wieczorek (PG nr 1 w Brzesku), III 
nagroda - (PG nr 1 w Brzesku), Barba-
ra Dąbrówka. Wyróżnienia: Mariusz 
Biernat, Kinga Maklas (WZT 
w Brzesku), Filip Warczakow-
ski, Patrycja Niedojadło (PG 
nr 1 w Brzesku) oraz Marcelin 

Zieliński (PG nr 2 w Brzesku).
W konkursie poezji śpiewanej trium-

fowali: I nagroda - Marcin Chudyka 
(WTZ w Brzesku), Agnieszka Pytka (PG 
nr 1 w Brzesku, II nagroda - Patryk 
Drozdowski (ŚDS w Brzesku), Agniesz-
ka Marmol (PG nr 1 w Brzesku), III 
nagroda - Andrzej Dziedzic (WTZ 
w Brzesku), Emilia Gliździńska (ZSP 
nr 1 w Brzesku). Wyróżnienia: Kac-
per Musiał, Karolina Mocię (PG nr 2 
w Brzesku), Franciszek Podłęcki (ZSP 
nr 1 w Brzesku) oraz Katarzyna Gawen-
da (ZSP nr 1 w Brzesku). 

red., fot. kolor

Finał pierwszego etapu projektu

„Inni, ale tacy sami”

7 marca w brzeskim MOK-u odbyły się eliminacje powiatowe do 62. 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Do reprezentowania powiatu 
Brzeskiego na szczeblu wojewódzkim jury wytypowało Weronikę Szy-
machę z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku (recytacja), 
oraz Tomasza Mikę reprezentującego Miejski Ośrodek Kultury (poezja 
śpiewana).                

MOK

Gratulujemy!

fot. J. Niemiec-Basistafot. J. Niemiec-Basista

fot. MOKfot. MOK
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21 lutego na całym świecie obchodzony 
jest Dzień Języka Ojczystego. Uchwa-
liła go rada UNESCO w 1999 roku, by 
upamiętnić 5 studentów uniwersytetu 
w Bangladesz, którzy w 1952 roku 
zginęli podczas manifestacji, gdyż 
domagali się uznania języka bengal-
skiego za język urzędowy w Pakistanie. 
Celem tego święta jest ochrona języków 
mniejszości narodowych, ale jest to zna-
komita okazja do uświadomienia sobie 
roli języka ojczystego w kształtowaniu 
tożsamości kulturowej i osobistym 
poczuciu własnej wartości. Język bo-
wiem, we współczesnym świecie stał 
się wyznacznikiem poziomu kultury 
a nawet statusu społecznego. W Polsce, 
zwłaszcza wśród młodego pokolenia 
obserwuje się zanik kompetencji języ-
kowych i komunikacyjnych. Dziś, gdy 
młodym do porozumienia wystarczą 

trzy słowa: „nara, zara, heya”, faktem 
jest zubożenie słownictwa, ale też 
nieznajomość reguł gramatycznych. 
„Wziąść czy wziąć – oto jest pytanie! 
Tym, którzy mają taki dylemat przypo-
minamy: wziąć - jak brać! (a nie wziąść 
jak siąść!). Nie lepiej jest z ortografią, 

dlatego 21 lutego 2017 roku w ZSP nr 2
w klasach 1TGs, 1zwc, 2zm i 3TGs 
przeprowadzono quiz ortograficzny 
w zakresie pisowni h i ch. Oto wyni-
ki:Klasa 1TGs uzyskała 28 poprawnych 
odpowiedzi na 36 możliwych,1zwc – 29 
na 36, 2zm – 25 na 36, 3TGs – 32 na 36. 
Wszystkich zachęcamy do sprawdzenia 
się i zabawy. Quiz został opublikowany 
na stronach portalu Onet.pl.             

Anna Skoczek

17 lutego 2017 roku cała Społeczność 
Szkolna celebrowała kolejny, jubileusz 
106. rocznicę powstania Liceum Ogól-
nokształcącego oraz 44. nadania szkole 
imienia Mikołaja Kopernika. 

Uroczystości szkolne zaszczycili 
swoją obecnością znamienici goście, 
między innymi: władze Powiatu, 
Miasta i Gminy Brzeska, komendanci 
służb powiatowych, dyrektorzy insty-
tucji kulturalno-bibliotecznych, gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
emerytowani dyrektorzy LO, przed-
stawiciele Rad Rodziców LO i Techni-
kum, Rodzice uczniów wyróżnionych 
medalem „Sapere Auso”. 

Szczególnymi gośćmi byli obecni na 
akademii absolwenci LO. 

Uroczystości szkolne rozpoczęły 
się od odwiedzenia przez młodzież 
brzeskich cmentarzy. Przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego LO z sekcji 
„Historia, pamięć, tożsamość..” wraz 
z opiekunką panią Anną Damasiewicz 
zapalili znicze na grobach zmarłych 
profesorów Liceum. Ten gest to wyraz 
szacunku i pamięci o tych, którzy two-
rzyli historię brzeskiego LO.

Kolejnym równie ważnym punk-
tem świętowania były spotkania 
młodzieży z poszczególnych klas LO 
z zaproszonymi absolwentami pod 
hasłem „Moje dziś, Twoje jutro”, które 
wielu młodych ludzi zainspirowały do 

odważnego kroczenia w przyszłość. 
Gośćmi byli: prof. Jan Blecharz (1973), 
Stanisław Tokarski (1978), Barbara 
Sadurska (1993), Sabina Jakubowska 
(1993), Anna Zator-Garbień (1998), 
Krzysztof Kaźmierczyk (1994), Ty-
moteusz Zydroń (1994), Justyna Wój-
towicz-Woda (2005), Tomasz Klaus 
(2009), Barbara Marmol (2009), Dawid 
Wawryka (2009), Hubert Zapiór (2012) 
/w nawiasie rok ukończenia szkoły/.

W samo południe zaproszeni goście 
oraz cała społeczność szkolna spotkała 
się na uroczystej akademii. Poza pięk-
ną i refleksyjną częścią artystyczną, 
przygotowaną 
przez uczniów 
klasy 2G LO 
pod kierownic-
twem Pani Jo-
anny Barnaś 
i Pana Mar-
cina Madeja, 
poza uhonoro-
waniem wy-
różniających 
się  uczniów 
medalem „Sa-
pere Auso” , 
okolicznościo-
wymi wystą-
pieniami gości, 
był to też czas 
podsumowań, 

refleksji, podziękowań, ale również 
radości i dumy z uzyskanych osiągnięć. 

Medal „Sapere auso” otrzymali 
uczniowie, którzy na I półrocze uzy-
skali średnią co najmniej 5,0 lub wyżej 
i zachowanie wzorowe. Należeli do 
nich: Emanuela Gibała (kl. 3a), Julita 
Ciuruś (kl. 3a), Patryk Bober (kl. 3b), 
Joanna Pawlik (kl. 3e), Katarzyna 
Gawenda (kl. 3g), Klaudia Zdybel (kl. 
3g), Bernadeta Marchut (kl. 1a), We-
ronika Wieczorek (kl. 1a), Franciszek 
Podłęcki (kl. 1g), Bartłomiej Rogula 
(kl. 2b), Weronika Motak (kl. 2g), Bar-
bara Smulska (kl. 2g), Kacper Put (kl. 
2g), Karolina Rzeźnik (kl. 2g). Klasa 
z najwyższą średnią – 2G LO – 4,37. 

dyr. Maria Góra
fot. kolor

UROCZYŚCIE

Dzień Języka Ojczystego

Jubileusz LO w Brzesku

fot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka

fot. ZSP 2fot. ZSP 2



14

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY marzec 2017WOKÓŁ NAS

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Brzesku wzięli udział w 26. 
edycji Międzynarodowego Projektu 
„Odyseja Umysłu”. Ideę konkursu spro-
wadziła do Polski prof. Józefa Sołowiej, 
psycholog twórczości z Uniwersytetu 
Gdańskiego. Konkurs krajowy obej-
muje dwa etapy: eliminacje regionalne 
i finał ogólnopolski. „Odyseja umysłu”, 
to program edukacyjny realizowany 
w formie międzynarodowego konkursu, 
w który co roku bierze udział kilkadzie-
siąt tysięcy uczniów z całego świata. 
Patronat honorowy nad konkursem 
sprawuje Minister Edukacji Narodowej 
– Anna Zalewska.

W naszej szkole w projekcie wzięło 
udział 13 chętnych dzieci. Pracowały 
w dwóch drużynach. Grupa z klas IV 
liczyła 7 uczestników, natomiast w ze-
spole z klas VI znalazło swoje miejsce 
i rolę 6 osób. Opiekę nad ekipami 
sprawował trener, Krystian Sroka, 
który organizował pracę dzieci, ze 
strony szkoły wspierała go Katarzyna 
Zelek. Z każdą z grup spotykali się raz 
w tygodniu. Zgodnie z ideą projektu 
żadna osoba dorosła nie mogła narzucać 
dzieciom własnych pomysłów, miały 
tworzyć je same. Drużyny wybrały 
jeden z problemów długoterminowych, 
nad którym pracowały od grudnia do lu-
tego włącznie. Podczas eliminacji regio-
nalnych zespoły zmierzyły się również 

z problemem 
spontanicz-
nym. Dzie-
ci nie znały 
w c z e ś n i e j 
zadań, a roz-
wiązanie mu-
siały stwo-
rzyć w kilka 
chwil.

Po trzech 
miesiącach 
w y t ę ż o n e j 
pracy 25 lu-
tego 2017 r. 
zespoły, przy-
gotowane do 
konkursu, wraz z opiekunami pojechały 
do Krakowa, gdzie w jednej ze szkół 
odbyły się Eliminacje Regionalne. Nasi 
Odyseusze spędzili całą sobotę bardzo 
intensywnie. Dali z siebie wszystko 
podczas swoich prezentacji zadań dłu-
goterminowych, a także pokazali się 
z jak najlepszej strony w konkursie 
zadań spontanicznych. Wszyscy dobrze 
się bawili, oprócz swoich prezentacji 
mieli możliwość oglądnąć wiele cieka-
wych występów. Olbrzymią radością 
i sukcesem ekip z brzeskiej „Trójki” 
była informacja od organizatorów, że 
grupa uczniów z klas IV przeszła do 
finału ogólnopolskiego, który odbędzie 
się 1 i 2 kwietnia 2017 r., w Gdyni.

Udział w projekcie był dla uczniów 
PSP nr 3 w Brzesku wielką przygodą. 
Dzieci świetnie się bawiły podczas 
zajęć, jak również podczas Eliminacji 

Regionalnych w Krakowie. Realizacja 
zadań projektowych dała im możliwość 
rozwoju kreatywnego myślenia, obycia 
ze sceną, angażowania się nawzajem 
w rozwiązywanie różnego rodzaju pro-
blemów. Projekt dał możliwość spełnie-
nia marzeń, sprawdzenia odporności na 
stres, uczenia się myślenia nieszablo-
nowego, otwartości na opinie i pomysły 
innych. „Trójkowi Odyseusze” mieli 
przed sobą wielkie wyzwania, którym 
z odwagą potrafili sprostać. 

W grupie klas IV znalazły się Ga-
briela Gomularz, Maja Rozwadowska, 
Emilia Sacha, Zuzanna Szczepaniak, 
Dagmara Wolak i Julia Wójcik. Grupę 
szóstoklasistów tworzyli Kacper Fiołek, 
Kacper Gaborek, Tomasz Gorzelak, 
Magdalena Jachna, Zuzanna Sacha 
i Rebeka Sowa. 

Katarzyna Zelek

24 lutego w budynku Domu Strażaka 
OSP Jadowniki odbyła się uroczystość, 
wręczenia 15 mun-
durków drugiej już 
grupie dzieci nale-
żących do Dziecięcej 
Drużyny Pożarniczej 
przy Osp Jadowniki. 
Mundurki ufundował 
burmistrz Grzegorz 
Wawryka, a wręczył 
Prezes OSP Jadow-
niki druh Józef Mól 
w obecności członków 
zarządu OSP. Młodzi 
strażacy otrzymali 
również z rąk pani 
Jadwigi Dadej letnie 
czapki strażackie. Na 
dzień dzisiejszy ja-
downicka DDP liczy 

35 członków (20 uniformów zostało 
przekazanych przez burmistrza w grud-

niu ub. roku). Po wręczeniu umundu-
rowania prezes Józef Mól skierował 
podziękowania w stronę burmistrza 
i pani Jadwigi, po czym zaprosił młodych 
strażaków na pączki. 
   JG

Odyseja Umysłu

Kolejne mundurki dla DDP

fot. PSP 3fot. PSP 3

fot. J. Gawiakfot. J. Gawiak
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W dniach 3-5 marca artyści współ-
pracujący z brzeskim MOK wzięli 
udział w warsztatach teatralno 
– muzyczno – tanecznych w Ochot-
nicy Dolnej. Uczestnicy warsztatów 
przygotowywali się do wystawie-
nia opery „Straszny dwór”.

Koniec tygodnia, piękna wiosenna 
pogoda i świeże górskie powietrze. 

Brzmi bajecznie. Jednakże grupa 
z MOK – u nie pojechała do Ochotnicy 
odpoczywać ani odbywać wędrówki 
po górach, ale poświęcili ten czas na 
intensywną pracę artystyczną. 

Wyjazdowe warsztaty, takie jak 
w Ochotnicy, mają dwa główne cele. 
Po pierwsze pomagają artystom ode-
rwać się od codziennej rzeczywistości 

i skupić na przedstawieniu. W miejscu 
zamieszkania zawsze znajdzie się coś, 
co może odwrócić uwagę od próby. Po 
drugie i być może najważniejsze wspól-
ny wyjazd integruje grupę.

- Po integracji aktorów z tancerza-
mi, ich współpraca na scenie będzie na 
pewno o wiele bardziej owocna – mówi 
Angelika Zając.

Wśród instruktorów był nastę-
pujący podział ról: Krzysztof Musiał 
odpowiadał za część muzyczną, ak-
torzy doskonalili swe umiejętności 

pod okiem Eweliny Stę-
pień, a nad choreografią 
taneczną czuwał Krystian 
Czesak i Angelika Zając. 
Opiekunem i „dobrym du-
chem” roztańczonej i roz-
śpiewanej grupy była pani 
Elżbieta Loranty.

Harmonogram zajęć 
na warsztatach był dość 
napięty. Uczestnicy wsta-
wali wcześnie rano i przez 
większą część dnia od-
dawali się intensywnym 
ćwiczeniom, choć znaleźli 
też czas na chwilę oddechu 
i integrację. Efekty ich pra-
cy będziemy mogli oglądać 
już w maju na scenie brze-
skiego RCKB. 

MOK

„Straszny Dwór” w Ochotnicy

fot. A. Zającfot. A. Zając

20 lutego w Regionalnym Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym odbył się 
wieczór autorski pochodzącego z Brze-
ska Szymona Jakubowskiego. Spotka-
nie połączone było z promocją książki 
„Napad”.

Jak pisze sam autor: „Napad to 
klasyczny motyw kryminalny z nie-
obojętnym społecznie tłem. To dyna-
miczna opowieść, szalone tempo akcji, 
wiarygodne postacie, dowcipne dialogi 
i komiksowe ilustracje. A to wszystko 
oparte jest na autentycznych zdarze-
niach”. Fabuła książki skupia się na 
trzech kumplach po siedemdziesiątce. 
Nie byłoby w tym niczego dziwnego, 
gdyby nie to, że Eryk, Chudy i To-
lek postanawiają... napaść na bank. 
Dlaczego jednak po udanym skoku, 
zamiast uciekać, czekają na policję, 
paląc spokojnie papierosy? Między in-
nymi na to pytanie Szymon Jakubow-
ski odpowiedział podczas spotkania 
z czytelnikami. Nie zabrakło również 
anegdot, opowieści z planów filmowych 

i serialowych, bowiem 
Jakubowski jest przede 
wszystkim reżyserem. 
Pracował m.in. przy 
serialu kryminalno- 
dokumentalnym „Ma-
lanowski i Partnerzy”. 
Stanął również za ka-
merą pełnometrażo-
wego filmu „Jak żyć?”, 
o czym ze szczegółami 
opowiedział publicz-
ności. 

„Napad” początko-
wo był scenariuszem 
filmowym. Jak stwier-
dza autor „nie miał 
jednak szczęścia do pro-
ducentów”. Możliwe 
jednak, że niebawem 
czytelnicy książki będą 
mieli okazję zobaczyć 
w kinach jej ekranizację. Reżyser 
zapowiedział, że pierwsze rozmowy 
z producentami i aktorami ma już za 

sobą. W produkcji mieliby zagrać m.in. 
Marian Dziędziel i Lech Dyblik. 

     red., fot. kolor

Spotkanie z Szymonem Jakubowskim

fot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka
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Lekcje biblioteczne o tematyce regio-
nalnej prowadzone przez brzeskich 
bibliotekarzy cieszą się w ostatnim 
czasie dużą popularnością. W lutym 
wzięli w nich udział: gimnazjaliści 
z Bielczy (15.02), dzieci i młodzież ze 
Świetlicy Profilaktyczno-Wychowaw-
czej przy Parafii św. Jakuba Apostoła 
w Brzesku (1.02), młodzież z PG nr 1
w Brzesku (21.02) oraz uczniowie 
Katolickiego Gimnazjum w Brzesku 
(28.02). Tematyka zajęć dotyczyła 
m.in. historii, kultury i geografii gmi-
ny Brzesko, administracji powiatu 
brzeskiego oraz działalności brzeskiej 
Biblioteki. Uczniowie podczas zajęć 
korzystali z różnych źródeł wiedzy 
i informacji (książki, czasopisma, In-
ternet, katalogi biblioteczne), a także 
pracowali z mapą. 

14 lutego w Czytelni Działu Doro-
słych miała miejsce kolejna prelekcja 
inż. Kingi Walkowicz z Centrum Die-
tetycznego Naturhouse w Brzesku. 
Tematem spotkania były „Walentynki 
na diecie”, czyli jak skutecznie pozbyć 
się zbędnych kilogramów.

16 lutego 2017 r. w brzeskiej Bi-
bliotece otwarto niezwykłą wystawy 
„Alicja w Krainie Czarów wg 
Salvadora Dali i Surena Varda-
niana”. Oddziałująca na wyobraź-
nię, popularna powieść angielskiego 
wykładowcy matematyki Charlesa 
Lutwidge’a Dodgsona (pseudonim 
Lewis Carroll) była i jest inspiracją 
wielu twórców z różnych dziedzin 
sztuki. Ilustracje do książki wyko-
nywało wielu artystów. W brzeskiej 
Bibliotece można było oglądać prace 

hiszpańskiego surrealisty Salvadora 
Dali oraz współczesnego ilustratora 
Surena Vardaniana. Prezentowane na 
wystawie litografie Salvadora Dali do 
„Alicji w Krainie Czarów” należą do 
kolekcji Krystyny Baniowskiej-Stąsiek 
i Michela Meyera. Suren Vardanian 
urodził się w Kirowakanie w Arme-
nii. Od 1992 roku mieszka i pracuje 
w Polsce. Zajmuje się ilustrowaniem 
książek, projektowaniem znaków gra-
ficznych, liternictwem. Współpracuje 
z agencjami reklamy, prasą, studiami 
filmów animowanych oraz z wieloma 
wydawnictwami. Dla krakowskiego 
Wydawnictwa Skrzat zilustrował po-
nad 50 książek. Należą do nich utwory 
współczesnych polskich twórców oraz 
dzieła polskiej i światowej klasyki. 
Wiele książek z jego ilustracjami znaj-
duje się w brzeskiej Bibliotece. Swoje 
prace prezentował na wystawach 
indywidualnych i zbiorowych w Pol-
sce i za granicą. Jak mówi Krystyna 
Baniowska-Stąsiek, pomysłodawczyni 
wystawy Suren Vardanian „(...) w swo-
ich pracach łączy kulturę, tradycję 
kraju swojego urodzenia - Armenię 
z emocjami, urodą, wartościami i miej-
scem zamieszkania - Polską. (...) Jest 
mistrzem charakterystycznej, pięknej, 
giętkiej i niezwykle kapryśnej kreski, 
którą potrafi wyczarować magiczne 
przedmioty i zaskakujące postaci.
(...) Potrafi czytelnika i oglądającego 
wprowadzić w świat fantastycznych 
zjawisk i wydarzeń”. Wernisaż uświet-
nił występ dzieci z Koła Teatralnego 
„MISZMASZ” ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Brzesku, które przedstawiły 
scenkę z „Alicji w Krainie Czarów”. 
Wystawę można było oglądać do 15 
marca b.r. w sali wystawienniczo-od-
czytowej PiMBP.

Justyna Szot
Luty w oddziale dla dzieci
Wszystko co dobre szybko mija, rów-
nież Ferie 2017 w Bibliotece dobiegły 
końca, a wraz z nimi zajęcia organizo-
wane w Oddziale dla Dzieci brzeskiej 
Biblioteki pod hasłem ”Oko w oko, te 
co skaczą i fruwają”. W każdy dzień 
czekała na dzieci interesująca oferta. 
Atrakcyjne prezentacje multime-
dialne, czytane książki, nauka przez 
zabawę pozwoliły wzbogacić wiedzę 
o życiu różnych zwierząt, różnie miesz-
kających. ”Oko w oko” z prawdziwymi 
zwierzakami spotkaliśmy się w sklepie 
zoologicznym i w parku. Była też moż-
liwość wizyty w gabinecie weterynaryj-
nym „Zwierzaki” prowadzonym przez 
weterynarza Grzegorza Tobiasza. 
Na zakończenie ferii Pan Grzegorz 
Tobiasz, który z zamiłowania jest też 
myśliwym był gościem w Oddziale dla 
Dzieci. Do zajęć z czytelnikami naszego 
Oddziału dołączyli również uczestnicy 
zimowiska ze Szkoły Podstawowej im. 
Św. Jana Kantego w Wojniczu. Przez 
całe ferie z różnych zajęć skorzystało 
prawie 600 osób. Codziennie wypo-
życzalnię, czytelnię i Komnatę Bajek 
odwiedzało średnio około 120 osób. 
Na zakończenie ferii odbył się Karna-
wałowy Bal Przebierańców, w którym 
wzięło udział 100 małych czytelników 
wraz z rodzicami.

16 lutego odwiedziły nas dzieci 
z Przedszkola nr 9 w Brzesku, które 
wzięły udział w lekcji multimedialnej 
poświęconej Marii Kownackiej – pa-
tronce swojego przedszkola. W takim 
spotkaniu uczestniczyli też przed-
szkolaki z Przedszkola nr 3 i klasa 0a 
z PSP nr 3. 

21 lutego w naszej Bibliotece dla 
brzeskich przedszkolaków zosta-

ło wystawione przed-
stawienie pod tytułem 
„Zdrowy Czerwony 
Kapturek”. Uczniowie 
z Gimnazjum w Gnoj-
niku wcielili się w role 
baśniowych postaci. 
Znaną historię o Czer-
w o n y m  K a p t u r k u 
przedstawiali w spo-
sób ciekawy i żartobli-
wy, przemycając treści 
o zdrowym odżywianiu.

A już teraz zapra-
szamy czytelników 
Oddziału dla Dzieci 
na pełną przygód Noc 
z Andersenem, która 
odbędzie się 21 kwiet-
nia br. Do zobaczenia ;)

PiMBP

W Bibliotece

fot. PiMBPfot. PiMBP
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Spotkanie z Szymonem

Inni, ale tacy sami

fot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka

fot. J. Niemiec-Basistafot. J. Niemiec-Basista

fot. M. Ziębafot. M. Zięba
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Dzień Kobiet w 

fot. M. Kotfisfot. M. Kotfis

fot. M. Kotfisfot. M. Kotfis



19 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYmarzec 2017

Gminie Brzesko

fot. K. Wójcikfot. K. Wójcik
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Jubileusz LO

Tropem Wilczym

Koncert Walentynkowy

Warsztaty KGW

fot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka

fot. B. Kądziołkafot. B. Kądziołka

fot. MOKfot. MOK

fot. J. Gawiakfot. J. Gawiak
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Organizatorem konkursu fotogra-
ficznego „Brzeszczanie w życiu 
codziennym” jest Miejski Ośrodek 
Kultury w Brzesku, w ramach projektu 
„Inni, ale tacy sami”.
I. Cel i tematyka konkursu
Celem konkursu jest przedstawienie 
mieszkańców Brzeska w sytuacjach 
codziennych, sportretowanie na tle 
miasta ich działań i zachowań. Uka-
zanie normalności i atmosfery życia 
w mieście. Tematyką konkursu są 
różnorodne przejawy życia codziennego 
mieszkańców miasta związane z pracą 
i odpoczynkiem. 
I. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do wszyst-
kich osób zainteresowanych fotografią.
II. Nadsyłanie prac
1. Na konkurs należy nadsyłać foto-

grafie czarno-białe lub kolorowe 
w formacie 20x30 cm

2. Uczestnik może zgłosić do kon-
kursu maksymalnie 3 pojedyncze 
fotografie lub 1 zestaw zawierają-
cy maksymalnie 4 fotografie (np. 
reportaż, cykl fotografii).

3. Fotografie należy opisać na od-
wrocie:
-  imieniem i nazwiskiem
-  numerem kolejnym zdjęcia
-  w przypadku zestawu zdjęć na-
leży umieścić odpowiedni dopisek 
np. „reportaż” 
-  tytułem
-  datą wykonania
-  danymi kontaktowymi (adres 
pocztowy, e-mail, telefon).

4. Zgłoszenia prac będą przyjmo-
wane do 15 kwietnia 2017 r. na 
adres: Miejski Ośrodek Kultury 
w Brzesku ul. Plac Targowy 10 lub 
mogą być dostarczone do sekreta-

riatu. Na kopercie należy umieścić 
dopisek „Konkurs fotograficzny”. 

5. Obróbka zdjęć przesłanych na 
konkurs może polegać jedynie na 
korekcie polepszającej jakość ob-
razu (wyostrzanie, kontrast, nasy-
cenie, rozjaśnienie). Dopuszcza się 
konwersję obrazu kolorowego na 
czarno-biały lub sepię, nakładanie 
kolorowych filtrów itp. Wszelkie 
inne zmiany polegające na usu-
waniu lub dodawaniu elementów 
obrazu, a zwłaszcza fotomontaż, 
są niedopuszczalne.

6. Prace niespełniające wymogów 
regulaminu konkursy zostaną 
odrzucone.

7. Zgłoszenie fotografii do konkursu 
jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na zamieszczanie fotografii 
na wystawie pokonkursowej oraz 
w publikacjach Organizatora.

8. Nadesłane fotografie nie będą 
zwracane i przechodzą na wła-
sność Organizatora z zachowa-
niem praw autorskich oraz prawa 
nieodpłatnej publikacji przez 
Organizatora konkursu.

9. Przekazanie prac konkursowych 
oznacza jednocześnie, że nie będą 
one zagrażały ani naruszały praw 
osób trzecich, w szczególności nie 
będą naruszały ich majątkowych  
osobistych praw autorskich, oraz 
że osoba przekazująca prace kon-
kursowe ma zgody osób, których 
wizerunki utrwalono na foto-
grafiach. Organizator konkursu 
nie ponosi odpowiedzialności 
w przypadku wystąpienia przez 
osobę trzecią z roszczeniami wy-
nikającymi z tytułu naruszenia 
praw określonych powyżej.

III. Ocena prac i rozstrzygnięcie 
konkursu

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do 
konkursu podlegają ocenie Jury 
powołanego przez Organizatora.

2. Jury dokonuje oceny po zakończe-
niu okresu trwania konkursy bio-
rąc pod uwagę tematykę, wartość 
artystyczną, jakość i oryginalność 
nadesłanych fotografii. Zestawy 
zdjęć będą oceniane jako pojedyn-
cza praca.

3. Jury wybierze również prace wy-
różnione – o ilości tych prac Jury 
zadecyduje podczas obrad.

4. Decyzje Jury są ostateczne i wią-
żące dla wszystkich uczestników 
konkursu.

5. O decyzji Jury nagrodzone i wy-
różnione osoby zostaną powia-
domione telefonicznie lub drogą 
elektroniczną.

6. Decyzje Jury zostaną ogłoszone 
na stronie Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Brzesku

7. Uroczysta prezentacja wyróżnio-
nych prac oraz zwycięzców kon-
kursu nastąpi podczas otwarcia 
wystawy pokonkursowej.

IV. Nagrody
1. Zwycięzcy konkursu otrzymają 

nagrody rzeczowe, dyplomy a ich 
prace będą stanowiły ekspozycję 
wystawy pokonkursowej.

V. Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu dostęp-

ny jest na stronie internetowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Brzesku.

2. Zgłoszenia fotografii do konkursu 
jest jednoznaczne z przyjęciem 
przez uczestnika konkursu wa-
runków niniejszego regulaminu.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA
17 marca, RCKB, godz. 19:00 – Największe przeboje Anny German w wykonaniu Katarzyny Radwańskiej. Bilety w cenie 15zł do nabycia w kasie MOK.
26 marca, RCKB, godz. 16:00 i 18:30 – Koncert galowy Zespołu Pieśni i Tańca „Porębianie”. Bilety w cenie 10zł do nabycia w kasie MOK.
28 marca, Piwnica Brzeska, godz. 17:00 – Spotkanie dla kobiet „Moc jest Kobietą” wraz z projekcją filmu „Bo poród to ruch”, prowadzi Sabina Jakubowska, 
certyfikowana doula ze Stowarzyszenia Doula w Polsce. Wstęp wolny.
28 marca, RCKB, godz. 16:00 – Warsztaty decoupage dla dzieci ze szkół podstawowych. Wstęp wolny.
2 kwietnia, RCKB, godz. 18:00 – „Pół na pół” – Teatr sensacji w reżyserii Wojciecha Malajkata. Występują Piotr Polk i Piotr Szwedes. Bilety w cenie 50zł 
do nabycia w kasie MOK.
2 maja, RCKB, godz. 18:00 – Opera „Straszny Dwór” – realizacja Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku
6 maja, RCKB, godz. 17:00 – „Koncert Wiedeński” – Największe przeboje Johanna Straussa w wykonaniu solistów polskich scen operowych i kameralnego 
zespołu straussowskiego. Bilety w cenie 70zł do nabycia w kasie MOK oraz na stronie www.ebilet.pl.

Konkurs fotograficzny

„Brzeszczanie w życiu codziennym”
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Rzeźba przybierająca różnorakie 
formy, towarzyszy człowiekowi od 
epoki prehistorycznej, przez czasy 
prekolumbijskiego Meksyku i Gwate-
mali, starożytnego Bliskiego Wschodu, 
Grecji i Rzymu, po historię najnowszą. 
Dzieła sztuki rzeźbiarskiej, tworzone 
z najróżniejszych materiałów, ozda-
biały świątynie i galerie, były również 
artystyczną dekoracją wnętrz pałaco-
wych i innych prywatnych posiadłości.

Gladiator – rzeźba Piusa Weloń-
skiego będąca przedmiotem zaintere-
sowania autora artykułu, pełniła de-
koracyjną rolę w posiadłości Potockich 
w Krzeszowicach oraz pałacu barona 
Jana Goetza w Okocimiu. 

Pius Weloński1 – (ur.w 1849 r. 
w Kumelanach koło Suwałk, zm. 
w 1931r. w Warszawie) był jednym 
z najwybitniejszych rzeźbiarzy hołdu-
jących zasadom akademickim i naj-
bardziej znanym polskim rzeźbiarzem 
XIX wieku. Swoją karierę rozpoczął 
w warszawskiej Szkole Rysunkowej 
u Konstantego Hegla (rzeźba) i Rafała 
Hadziewicza (malarstwo). Praktyko-

1 Szubert P.: Piotr Weloński. Akademia 
Sztuk Pięknych, Warszawa 2002. http://
culture.pl/pl/tworca/pius-welonski (Dostęp - 
30.01.2017r.)

Marek Łukasz Grabania

Gladiator
wał również w pracowniach Faustyna 
Cenglera oraz Andrzeja Pruszyńskiego 
i studiował w Petersburgu w tamtej-
szej Akademii w okresie 1872-1878. 
Lata 1878-1883 spędził we Włoszech, 

potem przebywał we Fran-
cji i w Niemczech. W trakcie 
studiów, zgodnie z wymogami 
petersburskiej Akademii, po-
dejmował głównie tematy mi-
tologiczne (m.in. Wenus i Amor 
na Olimpie – grupa rzeźbiarska 
nagrodzona w 1877 wielkim 
złotym medalem i przyznaniem 
artyście Prix de Rome).

Najsłynniejszym dziełem 
Welońskiego jest posąg Gladia-
tora, którego pierwszy model 
powstał w roku 1880 w Rzymie. 
Praca ta zajmuje szczególne 
miejsce w historii sztuki, jest 
bowiem pierwszym dziełem 
rzeźbiarskim polskiego artysty, 
które doczeka-
ło się wysokiej 
oceny na arenie 
międzynarodo-
wej. Przedsta-
wia szykującego 
się do walki gla-
diatora rzym-
skiego z unie-
sionym w geście 

pozdrowienia ramie-
niem i wyrytym na po-
stumencie łacińskim 
napisem: „Ave Caesar! 
Morituri te salutant” 
(Niech żyje Cezar! Idą-
cy na śmierć cię po-
zdrawiają). Powstało 
kilka replik – kopii 
autorskich tej rzeźby 
– autor oznaczał je róż-
nymi datami, tj. tymi, 
w których powstawały 
kolejne egzemplarze.

Gladiator został 
wykonany w licznych 
wersjach, w różnej 
skali i różnych mate-
riałach. Rzeźby Gla-
diatora znajdowały 
się między innymi 
w Muzeum Historii 
i Rekonstrukcji w Moskwie, w Piazza 
di Spagna w Rzymie, Towarzystwie 
Zachęty Sztuk Pięknych w War-
szawie, przed pałacem Potockich 
w parku w Krzeszowicach czy Parku 
Ujazdowskim w Warszawie2 jedna 

2 Muzeum Narodowe w Krakowie. Pi-
smo-znak IK-430-449/15. Kraków, 2015-09-
30. (Pismo w posiadaniu autora).

z kopii stanowiła wyposażenie pałacu 
Jana Goetza Okocimskiego3. Rzeźby 
Gladiatora obecnie znajdują się w licz-
nych polskich muzeach. W Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku znajduje 
się rzeźba wykonana w pomniejszonej 
skali o wymiarach wys. 66 x szer. 30 
x głębokość 45 cm, nabyta przez mu-
zeum w roku 1986 na polskim rynku 
antykwarycznym4. Rzeźba sygnowana, 
wykonana prawdopodobnie w Rzymie 
około roku 1880.

W westybulu warszawskiej Narodo-
wej Galerii Sztuki ZACHĘTA możemy 
oglądać Gladiatora wysokiego na 231 
cm, wykutego w 1882 r. w białym 
marmurze. Rzeźba ta pochodzi z przed-
wojennych zbiorów Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych (TZSP) i była 
ufundowana przez Emanuela Bułhaka. 
Obecnie stanowi własność Muzeum 
Narodowego w Warszawie, do którego 
została przywieziona w roku 19405.

3 Brzesko. Dzieje miasta i regionu (str. 
973-978). Opracowanie zbiorowe pod redak-
cją Feliksa Kiryka i Jana Lacha. Brzesko 
2006 r.

4 http://www.rzezba-oronsko.pl/index.
php?kolekcja_crp, 38, 278,welonski_pius 
(Dostęp – 30.01.2017 r.)

5 Kaczmarzyk D.: Rzeźba polska, od XVI 
do początku XX wieku. Muzeum Narodowe, 
1973.

Gladiator – rzeźba wykonana w brązie
(Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. 

fot. Jan Gaworski)

Gladiator na tle krzeszowickiego pałacu. 
fot. www.stowarzyszeniepsp.blogspot.com
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Inny odlew Gladiatora w brązie 
o wysokości 190 cm (podarował go TZSP 
Włodzimierz Spasowicz w 1901 roku) 
spotkać możemy w Parku Ujazdow-
skim w Warszawie. Pochodzi również 
z przedwojennych zbiorów Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych. Rzeźba, cza-
sowo wypożyczona w roku 1946 do Pre-
zydium Rady Ministrów trafiła później 
na ekspozycję w Parku Ujazdowskim.

Muzeum Narodowe w Krakowie, 
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku 
w Sukiennicach eksponuje kolejną 
rzeźbę GladiatoraWelońskiego. Rzeź-
ba wykonana w brązie o wymiarach 
wys. 190 x szer. 75 cm x głębokość 115 
cm zakupiona została w 1883 r.6

Z rzeźbami Gladiatora, które były 
prywatną własnością historia obeszła 
się bardzo surowo. Jedna z kopii 
zdobiła boczne skrzydło pałacu Potoc-
kich w Krzeszowicach. Kolejna kopia 
ozdabiała wnętrza pałacu barona Jana 
Goetza w Okocimiu. 

W Krzeszowicach rzeźba przez lata 
była naturalnym elementem architek-
tury krajobrazu parku wokół pałacu. 
Została jednak w latach 90. ubiegłego 
stulecia skradziona, a jej los jest do 

6 Muzeum Narodowe w Krakowie. Pi-
smo-znak IK-430-449/15. Kraków, 2015-09-
30. (Pismo w posiadaniu autora). 

dzisiaj nieznany. Władze miasta 
Krzeszowic, w ramach przebudo-
wy i rewitalizacji rynku, podjęły 
decyzję o odtworzeniu zaginionej 
rzeźby. W porozumieniu z Dy-
rektorem Muzeum Narodowego 
w Krakowie, na bazie znajdują-
cej się w muzeum rzeźby została 
wykonana (odlana w brązie) 
kolejna – współczesna kopia7, 
która zdobi obecnie krzeszowicki 
rynek będąc dużą atrakcją dla 
przyjeżdżających turystów.

Inny los spotkał Gladiatora 
Goetza Okocimskiego - posąg 
stanowiący wyposażenie pałaco-
wych wnętrz. Rzeźba przetrwała 
II wojnę światową i do lat 60. ub. 
wieku stała na drewnianym po-
stumencie w hallu drew-
nianym Liceum Ogólno-
kształcącego, gospodarza 
pałacowych pomieszczeń. 
W połowie lat 60. została 
przez ówczesną Dyrek-
cję Liceum przekazana 
w nieznane ręce. Wywie-
zienie rzeźby Gladiatora 
z okocimskiego pałacu 
było poważna stratą dla 
małopolskiej kultury.

W 2015 r. na porta-
lu społecznośćiowym8 www.
brzesko.ws podjęto działania 
poszukiwania rzeźby, ale apel 
do internautów zakończył się 
niepowodzeniem. Również fia-
skiem zakończyła się kwerenda 
autora i poszukiwanie rzeźby 
w muzeach Polski południowej9. 

Pracownicy Departamentu 
Dziedzictwa Kulturowego za 
Granicą i Strat Wojennych, 
a także opiekunowie zbiorów 
w głównych polskich muzeach 
stale analizują rynek arty-
styczny i antykwaryczny na 
całym świecie. Dzięki stara-
niom Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 
z pomocą Ministerstwa Spraw 

7 http://radiokraków.pl/wiadomosci/kra-
kow/w-krzeszowicach-stanal-pomnik-gla-
diatora (Dostęp – 30.01.2017 r.)

8 Marek Grabania, Zbigniew Stós : Parę 
słów na temat powojennych losów wyposa-
żenia pałacu Goetzów. www.brzesko.ws( 
Dostęp 30.01.2017 r.)

9 Marek Grabania, Zbigniew Stós: Parę 
słów na temat powojennych losów wyposa-
żenia Pałacu Goetzów. Marek Grabania: 
Losy wyposażenia pałacu Goetzów Oko-
cimskich – posłowie. (Aktualizacja – 17 
stycznia 2016 r.). www.brzesko.ws (Dostęp 
- 30.01.2017 r.).

Zagranicznych, nierzadko przy wspar-
ciu i zaangażowaniu wielu organizacji 
i osób prywatnych, do Muzeum powró-
ciła część dzieł zaginionych w czasie 
ostatniej wojny. 

W celu przywrócenia lokalnej spo-
łeczności rzeźby Piusa Welońskiego 
należałoby poświęcić więcej wysiłku, 
nie tylko poprzez indywidualne dzia-
łania, lecz wyjaśnienie losów i miejsca 
przechowywania okocimskiej rzeźby 
w oparciu o archiwalne dokumenty 
i profesjonalną kwerendę przez służby 
muzealne Małopolski.

Gladiator witający gości, jak i za-
chowane obrazy z okocimskiego pałacu 
będące eksponatami wystawowymi 
w brzeskim Muzeum Regionalnym były-
by oddaniem hołdu dla nietuzinkowego 

obywatela Brzeska i Okocimia – barona 
Jana Goetza Okocimskiego, założycie-
la i budowniczego browaru i pałacu. 
W roku 2018 minie 120. rocznica rozpo-
częcia budowy głównego gmachu pałacu. 

Gliwice, 15 lutego 2017 r.

Autor dziękuje Głównemu Inwen-
taryzatorowi Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Pani Marcie Bienias za 
informacje na temat zasobów muzeal-
nych MNW, które zostały zamieszczo-
ne w artykule.

Gladiator – rzeźba wykonana w marmurze 
(Muzeum Narodowe w Warszawie. 

fot. Piotr Ligier)

Gladiator na rynku w Krzeszowicach 
fot. Marek Ł. Grabania
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Zaczniemy od pytania, którego 
z pewnością macie już dość: the 
pajx - skąd taka nazwa i dlaczego 
pisana małymi literami?
Jonasz: Nasz basista Piotrek Pałucki, 
wymyślił to już dawno temu. Pikes 
w języku angielskim ma dwa znacze-
nia - szczupak i włócznia. Zapisaliśmy 
to trochę „po polsku” i tak już zostało. 
Zresztą o więcej trzeba by Piotrka 
popytać.
Daniel: A na początku mała litera, bo 
większość zespołów ma nazwy pisane 
dużą literą
Przewrotnie?
Daniel: I skromnie (śmiech)!
Istniejecie już od 2010 roku. Jak 
to się zaczęło?
Jonasz: Zespół założyłem ze wspo-
mnianym już Piotrkiem Pałuckim. 
Często spotkaliśmy się i tak sobie gra-
liśmy, bez ambit-
niejszych zamia-
rów. Robiliśmy to 
dla przyjemności 
i nie wiedzieć 
kiedy przerodzi-
ło się to w zespół. 
Potem doszedł 
Misiek, Gucio, 
Fabian. W po-
przednim roku 
Piotrek z trąbką 
i mój tata z sak-
sofonem. Można 
powiedzieć, że 
to taki członek 
honorowy. Wła-
ściwie tak na 
poważnie gramy 
od 2015 roku. Wcześniej to było takie 
próbowanie, zabawa.
I to próbowanie zaprowadziło was 
do profesjonalnego studia.
Krystian: Wszystko zaczęło się od 
konkursu, w którym wygraliśmy kilka 
godzin do dyspozycji w studio. Uznali-
śmy, że dokupimy jeszcze kilka godzin 
i wykorzystamy ten czas. Nagraliśmy 
dwa single. Później doszliśmy do wnio-
sku, że najwyższy czas na wydanie 
płyty.
Jonasz: Z początku planowaliśmy zro-
bić zbiórkę na portalu wspieramto.pl 
(portale tego typu działają na zasadzie 
dobrowolnego, często anonimowego 
wsparcia danych projektów przez 
internautów – przyp. autor). Pomysł 
ostatecznie nie wypalił. Dopiero nasz 
przyjaciel Rafał, widząc, że staramy 

się zebrać środki na płytę podrzucił 
nam trochę kasy. Wsparł nas też wójt 
Wiesław Kozłowski, dorzuciliśmy do 
tego własne oszczędności i udało nam 
się zarezerwować sześć dni w studiu.
Wspominaliście, że zaczęło się od 
zwycięstwa w konkursie.
Daniel: To był Przedrajdowy Przegląd 
Kapel organizowany przez Politechni-
kę Krakowską. Odbył się n początku 
kwietnia zeszłego roku.
Jonasz: Pojechaliśmy i jakimś cudem 
wygraliśmy. Nagrodą, prócz gry na 
Rajdzie tuż przed gwiazdą wieczoru 
było sześć godzin w studiu nagranio-
wym w Dworku Białoprądnickim.
Płyta będzie gotowa w maju?
Krystian: W maju, może w czerwcu.
Jonasz: Utwory są gotowe, teraz 
Fabian zajmuje się miksowaniem 
i masteringiem albumu.

Czego mamy spodziewać się po 
nowej płycie?
Daniel: Dużo kontrastów. I oczywi-
ście świetnej jakości bębnów w moim 
wykonaniu!
Krystian: Na płycie będzie czternaście 
utworów.
Jonasz: Rzeczywiście będą kontrasty. 
Nie trzymamy się jednego rodzaju 
muzyki. To nie będzie płyta tylko 
ska, czy tylko punkowa. Wybieramy 
z każdego muzycznego pudełka po 
trochę i coś z tego zawsze wychodzi. 
Tak jakoś uzbierało się te czternaście 
kompozycji.
Czternaście autorskich kompozy-
cji. Nie idziecie na łatwiznę. Znam 
zespoły, które istnieją dłużej niż 
the pajx, ale w życiu nie stworzyły 
własnej piosenki.

Jonasz: Ale dzięki temu mają więcej 
okazji do grania koncertów. Ludzie, 
przy grillowanej kiełbasce na festynie, 
wolą posłuchać znanych przebojów 
Bryana Adamsa niż mało znanego 
zespołu jak my.
Wybraliście więc trudniejszą 
drogę.
Daniel: Może trudniejszą, ale wolimy 
mieć coś swojego, niż grać tylko covery.
A nie chcecie wystąpić w żadnym 
talent-show?
Krystian: To raczej ostateczność.
Daniel: Zresztą nie ma obecnie w te-
lewizji żadnego programu, w którym 
mogą wystąpić całe zespoły.
Jonasz: Ogólnie jest to dobra droga do 
sukcesu, bo dwa, trzy kawałki mogą 
doprowadzić do sławy.
To też dobry sposób żeby się wypro-
mować.

No w łaśnie , 
wypromować. 
Młode zespo-
ły muszą same 
się promować, 
nikt tego za 
nie nie zrobi. 
Co wy robicie, 
żeby rozpropa-
gować  swoją 
muzykę?
K r y s t i a n : 
Przede wszyst-
kim gramy. 
Jonasz: Oczywi-
ście tam, gdzie 
nas chcą.
Krystian: Czę-
sto organizatorzy 

boją się, że nie przyciągniemy wystar-
czającej ilości osób i koncert przyniesie 
straty. Niektórzy jednak nam zaufali 
i współpraca trwa do dziś.
Jakie koncerty były dla was waż-
nymi wydarzeniami?
Daniel: Ja wymieniłbym trzy: Dni 
Brzeska w 2015 roku, support Luxtor-
pedy w Zarzeczu i dożynki w Dębnie. 
Wtedy mieliśmy chyba największą 
publikę.
Jonasz: O właśnie, Dębno. Suppor-
towaliśmy Majkę Jeżowską (śmiech)! 
Ludzie bardzo dobrze się przy naszej 
muzyce bawili, a wtedy gra się o wiele 
lepiej.
Krystian: Po koncercie słyszeliśmy od 
niektórych, że to my powinniśmy grać 
jako gwiazda wieczoru!
Jonasz: Łącznie zagraliśmy jakieś 40 

ROZMOWA

Nas najbardziej cieszy granie 
rozmowa z członkami zespołu the pajx z Porąbki Uszewskiej.

fot. arch. zespołufot. arch. zespołu
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8 marca znany jako Dzień Kobiet już 
za nami. To dzień, w którym kobiety 
są traktowane inaczej niż zazwyczaj. 
To znaczy nie tak jak na co dzień, 
ale wyjątkowo. Co ciekawe pierwszy 
Dzień Kobiet był obchodzony 28 lutego 
1909 roku. Nie wiem, może uznano, że 
kobiety są jak kwiaty na wiosnę albo, 
że w marcu jak w garncu, a kobiety są 
gorące. Tak, to jeden z moich efektów 
humorystycznych, pomyślałam, że tego 
rodzaju artykuł powinien być inny od 
artykułów, które dotąd pisałam. To 
może teraz wyjaśnię dlaczego w tytule 
jest cudzysłów. Pomyślałam, że nawią-
żę do piosenki Alicji Majewskiej pod 

Tradycyjnie już, w tłusty czwartek 
szczepanowskie panie świętowały 
babski comber. Organizowany przez 
Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą 
Straż Pożarną jest okazją do spotkania 
i wspaniałej zabawy. Sala kominko-
wa remizy wypełniła się po brzegi, 
a niezwykłą atmosferę tego wieczoru 
zawdzięczamy Wojtkowi Oleksykowi, 
który zapewnił paniom wspaniałą 
rozrywkę i wiele niezapomnianych 
wrażeń. Grzegorz Kopacz przedsta-
wiciel handlowy Piekarni „Bobowska” 
przywiózł pączki ufundowane przez 
wspomnianą piekarnię, za co bar-
dzo dziękujemy. Grzegorz, Zdzichu 

tytułem „Być kobietą”.
Kobiety mają różne charaktery, ale 

chyba każda lubi, jak się je pozytywnie 
zaskakuje. Każda kobieta, mała czy 
duża, nastolatka czy w dojrzałym wieku 
może w ten jedyny dzień spełnić swoje 
zachcianki bez pretensji taty, chłopa-
ka czy męża. To chyba najlepsze, że 
kobiety mają swój czas, bez narzekań 
mężczyzn, mówiąc po dziecięcemu 
„stylem smerfa marudy”. Dzień Kobiet 
to również jedyny czas, kiedy mężczyźni 
mówią nam komplementy. Wszystkie 
kobiety wbrew pozorom są delikatnymi 
istotami, lubiącymi jak mówi im się coś 
miłego, bo wtedy czują, że mogą być 

Reczek i Tomek Latocha okazali się 
fajnymi kompanami podczas imprezy. 
Szczególne podziękowania należą się 
dziewczynom z Koła Gospodyń, które 

kochane. Wiem, że ta teoria jest trochę 
pokręcona, ale kobiety tak już mają, że 
biorą wszystko do siebie i przekształca-
ją na swój sposób. To już cały ich urok 
i nikt tego nie zmieni chyba, że one 
same, wiem co mówię, sama jestem ko-
bietą i też tak robię. My kobiety już tak 
mamy, że jak chcemy, to potrafimy być 
skomplikowane, jak ciężki przedmiot 
szkolny na maturze. Trzeba naprawdę 
się wysilić, żeby nas zrozumieć i trzeba 
by zdolnego mężczyzny, żeby to potrafił. 
Dzień Kobiet już był a dzień mężczyzn 
obchodziliśmy 10 marca. Na dzień 
chłopaka przyjdzie czas we wrześniu. 
Święta świętami, ale najważniejsze 
jest, że obie strony powinny nauczyć 
się rozumieć siebie nawzajem, inaczej, 
że tak powiem kolokwialnie, już po nas. 

Karolina Kluz

pod czujnym okiem Jadzi Aleksandro-
wicz przygotowały wspaniałe domowe 
wypieki. 

Anna Lubowiecka

„Być kobietą” – po Dniu Kobiet

Babski comber

koncertów, więc jakiś początek mamy 
już za sobą. Jest sporo imprez na 
których jeszcze chcielibyśmy zagrać. 
Dzięki świetnemu kontaktowi z panią 
dyrektor MOK-u mamy możliwość czę-
sto prezentować się na brzeskiej scenie.
Największe sukcesy?
Krystian: Przede wszystkim zwycię-
stwo we wspomnianym już Przedraj-
dowym Przeglądzie Kapel. Dwa razy 
zdobyliśmy trzecie miejsce w konkursie 
Music Masters w Szczepanowicach. 
Choć jest to niewątpliwy sukces, to 
pozostawia jednak niedosyt.
Daniel: Jest też dużo małych sukce-
sów, o których nie zawsze się mówi, 
a wciąż popychają nas do przodu. Nie 
jesteśmy żadnymi gwiazdami, ale mo-
żemy grać coraz większe koncerty. To 
jest nasz sukces.
Jonasz: Dodałbym jeszcze udział w fi-
nale Jaszczurowego Konkursu Wokal-
nego organizowanym przez krakowski 

Klub pod Jaszczurami.
Krystian: To, że ludzie kojarzą nasze 
kawałki, że ktoś nuci pod nosem utwór 
„Chłopak w pomarańczowej kurtce”, nie 
wiedząc, że rozmawia właśnie z jego 
wykonawcami.
Właśnie miałem pytać o „Chłopa-
ka...”. Za teksty odpowiedzialny 
jest Jonasz. Skąd pomysł na ten 
utwór?
Daniel: To pytanie słyszymy chyba 
jeszcze częściej niż to o pochodzenie 
naszej nazwy!
Jonasz: Miałem 15 lat, gdy napisałem 
ten utwór i muszę przyznać, że niezbyt 
już pamiętam o co mi chodziło. Nigdy 
nie miałem pomarańczowej kurtki, 
nawet żaden z chłopaków wtedy w ta-
kiej nie chodził. Teraz dopiero mój tata 
w takiej chodzi. Ale spokojnie - pozosta-
łe teksty są jak najbardziej przemyśla-
ne (śmiech)! Wiemy o czym śpiewamy.
Skład zespołu wciąż się rozrasta...

Jonasz: Zespół założyliśmy we dwóch, 
potem było nas trzech, czterech, ostat-
nio doszły dwa dęciaki i tak się to z cza-
sem rozrasta. Może kiedyś dołączymy 
skrzypce...
Ale pamiętajcie, że wtedy jest trud-
niej kasę rozdzielić.
Jonasz: Nie tylko o kasę tu chodzi. Nas 
najbardzie j cieszy granie.
Daniel: Zresztą zera się nie dzieli.
Krystian: Więc problem mamy z głowy 
(śmiech).
Gdzie w najbliższym czasie będzie 
można was usłyszeć na żywo?
Krystian: Najbliższy nasz koncert 
to chyba dopiero nadchodzące Dni 
Brzeska.
Daniel: Może jeszcze w międzyczasie 
coś wypadnie.
Jonasz: Staramy się przyjmować każ-
dą propozycję, o ile nie jest to wesele, 
wiec partyjny, albo czarna msza.

Rozmawiał Konrad Wójcik

fot. arch. fot. arch. 



26

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY marzec 2017INFORMACJE

4 marca 2017 roku, na resztkach 
śniegu stacji narciarskiej Ryterski 
Raj odbyły się XXIV Harcerskie Mi-
strzostwa Polski w Narciarstwie Zjaz-
dowym o Puchar Przewodniczącego 
ZHP oraz III Ogólnopolski Harcerski 
Dzień Śniegu. Hufiec Brzesko wraz 
z druhną phm. Renatą Rożkowicz, 
reprezentowała siedmioosobowa eki-
pa ze Szczepu Drużyn im. Bohaterów 
Września, działająca przy Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku. 
Wydarzenie pod patronatem Polskiego 
Związku Narciarskiego organizowała 
ZHP Chorągiew Krakowska – Hufiec 
Nowy Sącz oraz Harcerski Klub Nar-
ciarski z Krakowa.

Zawodnicy, oprócz zmagań w nar-
ciarskim slalomie gigancie, walczyli 
również w czterech dodatkowych 
konkurencjach, zaliczanych do klasy-
fikacji łącznej Dnia Śniegu: w zawo-
dach snowboardowych, w zjeździe na 
Byle-Czym, w konkursie plastycznym 
oraz w konkursie „Rzeźby na śniegu”.

N a j w i ę k s z y m 
sukcesem Mistrzostw 
Polski było zajęcie 
przez Karolinę Laskę 
srebrnego medalu i II 
miejsca w kategorii 
dziewcząt klas IV-VI, 
oraz Zosi Górskiej IV 
miejsce w kategorii 
dziewcząt klas gim-
nazjalnych. Dzielnie 
w XXIV Harcerskich Mistrzostwach 
Polski walczyli również Jakub i Emilia 
Dziedzic zajmując 9 miejsce w swojej 
kategorii, Joanna Górska 10 miejsce 
a Basia Górska zajęła odpowiednio 
13 miejsce. 

Wielką radość naszej ekipie przynio-
sły dwa medale złoty i brązowy, które zdo-
były Joanna Górska z Gromady Zuchowej 
„Przyjaciele” (w konkursie plastycznym) 
oraz Aleksandra Reczek z drużyny im. 
S. Starzyńskiego (w konkursie plastycz-
nym). W klasyfikacji zespołowej nasz 
Hufiec zajął 9 lokatę. 

Po skończonej rywalizacji każdy 
z uczestników otrzymał pamiątkową pla-
kietkę upamiętniającą udział w Mistrzo-
stwach Polski, a na zakończenie spotka-
nia, organizatorzy zaprosili wszystkich 
narciarzy na przepyszny bigos.

Gorące podziękowania należą 
się Państwu Monice i Krzysztofowi 
Dziedzic oraz Panu Pawłowi Lasce 
i Bogdanowi Górskiemu za pomoc 
w wyjeździe reprezentacji Hufca 
Brzesko na narciarskie zmagania 
do Rytra. 

ZHP Brzesko

W dniu 8 marca w Publicznym Przed-
szkolu nr 7 w Brzesku obchodzono 
Święto Kobiet. Z tej okazji zorganizowa-
no pokaz mody, w którym modelkami 
i modelami były przedszkolaki, nato-
miast na widowni zasiadły ich mamy 
i babcie. Dzieci wspaniale prezentowały 
się na wybiegu, były odważne i radosne, 
a widownia nagradzała ich gromkimi 
brawa. Oczywiście były też życzenia, 
piosenki i kwiaty dla wszystkich kobiet. 
Na zakończenie uroczystości odbyła się 
wspólna zabawa taneczna. W Publicz-
nym Przedszkolu nr 7 w Brzesku kalen-
darz uroczystości przedszkolnych jest 
bogaty i wszystkie one cieszą się dużą 
frekwencją i sprawiają moc radości 
zarówno dzieciom jak też zaproszonym 
gościom.          PP nr 7 

Harcerskie mistrzostwa

Dzień Kobiet w Przedszkolu

„To co robimy dla siebie, umiera razem 
z nami, to co robimy dla innych jest 
wieczne”

24 lutego uczniowie brzeskich szkół 
ponadgimnazjalnych po raz 51 odwie-
dzili stację krwiodawstwa w szpitalu 
dziecięcym w Krakowie – Prokocimiu 
aby honorowo oddać krew. 35 odważ-
nych młodych ludzi oddało 15,75 litra 

krwi. Ten bezcenny, nieza-
stąpiony lek ratuje wiele 
istnień ludzkich. Akcje te 
od 1999r. organizuje nauczy-
ciel wychowania fizycznego 
z „Zielonki” Wiesław Gibes. 
Tą drogą dziękuje nauczy-
cielom z ZSP nr 1 p. Annie 
Gibes i ks. Przemysławowi 
Podobińskiemu za wielo-
letnią i niezawodną pomoc 
w organizacji wyjazdów. 

Wiesław Gibes

Dar serca

fot. arch.fot. arch.

fot. W. Gibesfot. W. Gibes

fot. PSP 3fot. PSP 3
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16 lutego 2017 r. młodzież ze Szkol-
nego Klubu Historycznego im. Armii 
Krajowej z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Brzesku wraz 
z opiekunem dr. Piotrem Dudą oraz 
Krzysztofem Bigajem prezesem Koła 
Terenowego Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej w Brzesku 
wzięli udział w tarnowskich obchodach 
75. rocznicy przemianowania Związku 
Walki Zbrojnej i powołania Armii 
Krajowej. Uroczystości przygotowane 
przez prezesa Zarządu Okręgu Tarnów 
ŚZŻ AK Ryszarda Żądłę rozpoczęły 
się o 10.00 w Izbie Pamięci AK, gdzie 
młodzież oraz zaproszeni goście, m.in. 
posłowie na Sejm RP Urszula Augu-
styn, Włodzimierz Bernacki i Anna 
Czech, liczni samorządowcy oraz człon-
kowie ŚZAK z Okręgu Tarnowskiego 
zwiedzili Izbę Pamięci oraz rozmawiali 
z kombatantami. Następnie uczest-

nicy po złożeniu kwiatów i zapaleniu 
zniczy przed pomnikiem 16. Pułku 
Piechoty Ziemi Tarnowskiej wysłu-
chali wspomnień kombatantów oraz 
wystąpień dyrektora Muzeum Okręgo-

wego w Tarnowie Andrzeja Szpunara 
i dyrektora Centrum Edukacji KANA 
w Dębicy Macieja Małozięcia.  
                 

 BP

W Muzeum Armii Krajowej im.gen. 
Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w Kra-
kowie, podczas uroczystości Polski 
orzeł srebrnopióry w nasze dusze 
wbił pazury wręczono po raz pierw-
szy nagrody kwartalnika WYKLĘCI, 
których patronami są ostatni Żołnierze 
podziemia niepodległościowego. Wyda-
rzenie objęte Patronatem Honorowym 
Prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej 
Jarosława Szarka, 
zostało zorganizo-
wane przez wydaw-
nictwo Miles.

Nagroda  im. 
sierż. Józefa Fran-
czaka „Lalusia” 
została przyznana 
żołnierzowi Armii 
Krajowej i WiN, 
przyjacielowi „La-
lusia” – poruczni-
kowi Wacławowi 
Sza con i ow i  p s . 
„Czarny” za wybit-
ne zaangażowanie 
w przywracaniu 
Polakom pamięci 
o Bohaterach po-
wojennej Polski 
– Żołnierzach Wy-
klętych. Nagrodę 

wręczył syn Józefa Franczaka, Marek 
Franczak.

Laureatem Nagrody im. Michała 
Krupy „Wierzby” za wyjątkowe osią-
gnięcia artystyczne na niwie patrio-
tycznej w propagowaniu idei Żołnierzy 
Wyklętych została Grupa Projektowa 
Żołnierze Niezłomni, Niepokorni, 
Wyklęci – Pamiętamy! z Publicznego 

Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka 
w Brzesku. Nagrodę wręczył minister 
Wojciech Kolarski, Podsekretarz Sta-
nu w Kancelarii Prezydenta RP. Kan-
dydatura Grupy Projektowej została 
zgłoszona przez Radnych Powiatu 
Brzeskiego: Justynę Wójtowicz – Wodę 
oraz Sławomira Patera. 

Barbara Maria Górczewska

Ważna rocznica

Laureat Nagrody im. Michała Krupy „Wierzby”

fot. D. Filipfot. D. Filip

fot. M. Świątkowskafot. M. Świątkowska
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Gdy słyszę o Dniu Kobiet, od razu 
mam przed oczami goździki, i cały 
PRL (nie żebym pamiętał, ale coś tam 
słyszałem). Internet zapełnia się zdję-
ciami wąsatych sowietów w futrzanych 
czapkach z czerwoną gwiazdą, przy-
pominając nam skąd przyszedł do nas 
ten zwyczaj. Jest kilka historii, które 
mogą być uznane za początki Dnia 
Kobiet. Paradoksalnie zalążkiem tego 
święta nie jest wcale Rosja, a źródło 
całego bałaganu, zepsucia, kapita-
lizmu i miliona innych złych rzeczy 
demolujących sowiecki ład i porządek, 
mianowicie: Ameryka. I tam udamy się 
na początku.

Stany Zjednoczone
20 lutego 1829 roku na amerykań-
skich ulicach pomimo zimowej aury 
zrobiło się naprawdę gorąco. Tysiące 
kobiet wyszły z domów, by walczyć 
o prawa do głosowania w wyborach 
oraz rozszerzenie praw socjalnych. 
Udowodniły tym samym, że „słaba” 
płeć nie jest wcale taka słaba. Wieści 
o tym wydarzeniu rozniosły się po ca-
łym świecie, co wywołało duży odzew 
europejskich feministek. Pokazało to 
Amerykankom, że razem mogą wiele 
zdziałać, dlatego podobne protesty 
organizowano co roku. W niektórych 
miastach obchodzono później rocznicę 
tego wydarzenia.

Najbardziej znana historia wiąza-
na z genezą święta kobiet, rozegrała 
się rzekomo 8 marca 1908r w nowo-
jorskiej fabryce bawełny. Pracujące 
w niej kobiety zorganizowały strajk. 
Właściciele, by uniknąć skandalu 
i nagłośnienia sprawy pozamykali 
wszystkie wyjścia z zakładu. W budyn-
ku wybuchł pożar, który pochłonął 126 
pracownic, którym nie udało się odna-
leźć drogi ucieczki. Tą tezę podważyli 
historycy, twierdząc, że została wymy-
ślona dopiero kilkadziesiąt lat później. 
Owszem, podobny pożar miał miejsce, 
ale w roku 1911, a życie straciły w nim 
nie tylko kobiety, ale i mężczyźni. Wej-
ścia do zakładu zamknięto natomiast 
nie z powodu strajku, a w ramach ogra-
niczenia rozkradania towaru. Właści-
ciele zostali skazani, a sytuacja była 
impulsem dla przedsiębiorców z całego 
świata, by zwiększyli bezpieczeństwo 
w swoich firmach. Bez względu na 
to czy historycy mają rację, czy nie, 
pewne jest, że Dzień Kobiet jako jedne 
z pierwszych na świecie celebrowały 
właśnie Amerykanki.

Rosja
Kobiety na całym świecie wykorzysty-
wały swoje święto do protestów. Wielu 
władców czując, że sytuacja wymyka 
się spod kontroli zakazało wszelkich 
zgromadzeń organizowanych 8 mar-
ca. Podobnie było w Rosji w 1917r., 
gdy kobiety zorganizowały strajk pod 
hasłem „chleb i pokój”. Choć został on 
krwawo stłumiony przez władzę, był 
jedną z bezpośrednich przyczyn przy-
znania Rosjankom praw wyborczych 
i abdykacji cara Mikołaja.

Dzisiejszy Dzień Kobiet to w Rosji 
ważne święto narodowe, mające kulty-
wować „zasługi kobiet sowieckich w bu-
dowie komunizmu i w obronie ojczyzny 
podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 
(…), ich heroizm i bezinteresowność, 
a także ich duży wkład w umacnianie 
przyjaźni między narodami i walce 
o pokój”. Mało która Rosjanka spędza 
ten dzień samotnie. Jeśli nie posiada 
swojej drugiej połówki, otrzymuje 
zaproszenie od rodziny i przyjaciół. 
Jako, że 8 marca jest dniem wolnym 
od pracy, rosyjskie restauracje, kina 
i teatry są przepełnione. Niemal na 
każdym kroku można kupić kwiaty. 
Co ciekawe, podniesienie ich ceny 
jest tego dnia oficjalnie zakazane. 
Nikogo nie dziwi również, gdy panie 
wzajemnie obdarowują się bukietami, 
nie czekając, aż dostaną je od któregoś 
z panów. To nie walentynki, a święto 
wszystkich kobiet. Bez względu na 
stan cywilny.

Włochy
W Starożytnym Rzymie na początku 
marca obchodzono tzw. Matronalia. 
Święto nawiązywało do płodności, 
urodzaju i macierzyństwa. Na uli-
cach urządzano parady ze świętymi 
artefaktami. Kobiety udawały się do 
świątyni Junony (opiekunki kobiet 
i macierzyństwa), by złożyć ofiarę. 
Otrzymywały również prezenty od 
mężów. A jak wygląda to dziś? Przede 
wszystkim żółto! Panowie dokładają 
wszelkich starań, by wszystkie ko-
biety w ich otoczeniu były tego dnia 
szczęśliwe, otrzymały drobny upomi-
nek i żółty bukiet z kwiatów akacji 
srebrzystej. Jest to też jedyny dzień 
w roku, gdy kobiety wybaczają swoim 
partnerom komplementowanie obcych 
pań. Taka jest bowiem tradycja. Co do 
wspomnianej już akacji srebrzystej to 
często nazywana jest ona mimozą, co 
jest ewidentnym błędem. W tym miej-

scu warto wtrącić, że mimozą nie jest 
również żółtokwiatowa roślina rosnąca 
na Polskich ugorach i nieużytkach. To 
zwyczajna nawłoć. Mimoza jest o wiele 
mniejsza, ma fioletowe kwiaty i prak-
tycznie nie występuje w naszym kraju. 
Skłonny jestem jednak przymknąć oko 
na tę pomyłkę, no bo jakby to brzmia-
ło, gdyby Niemen śpiewał „Nawłocią 
jesień się zaczyna”? No właśnie.

Kamerun
Jak nietrudno się domyślić, ósmego 
marca jest tu bardzo kolorowo. Uli-
cami miast i wiosek ruszają defilady, 
w których udział biorą jedynie panie. 
Panowie mogą co najwyżej stać z boku 
i podziwiać. Mają za to inną bardzo 
ważną rolę: muszą kupić swym kobie-
tom nowe buty i materiał na suknie 
w których te będą maszerować w po-
chodzie. A nie są to byle jakie suknie. 
Starsze mieszkanki Kamerunu zakła-
dają tzw. suknię Kaba. Jest ona bardzo 
wygodna, i przewiewna, dzięki czemu 
później można wykorzystać ją do pracy 
w gospodarstwie. Młode dziewczyny 
wychodzą jednak z założenia, że jak się 
bawić, to na całego, dlatego ich suknie 
są szyte na zamówienie. Zdarza się, że 
(ku uciesze kolegów) odsłaniają trochę 
więcej, niż powinny. Najbardziej na 
afrykańskim Dniu Kobiet zyskują 
jednak krawcowe. Zlecenia na suknie 
napływają dużo wcześniej, co jest 
okazją do odłożenia niemałej sumki 
pieniędzy.

Japonia
Japonki swoje święto obchodzą 3 mar-
ca. Hina-matsuri, czyli Święto Lalek, 
lub Święto Dziewcząt przypada w okre-
sie kwitnienia pierwszych brzoskwiń, 
często więc nazywany jest Dniem 
(lub świętem) Brzoskwiń. Szczególne 
znaczenie dzień ten miał w dawniej-
szych czasach, gdy rola kobiety była 
na wschodzie o wiele mniejsza niż 
dziś. Przez ten jeden dzień w roku 
to panowie służyli paniom, a nie od-
wrotnie. Najważniejszym zwyczajem, 
prócz modlitw za przedstawicielki płci 
pięknej jest wystawienie w widocznym 
miejscu domu lalek Hina-ningyo. Lalki 
te przechodzą w japońskich rodzinach 
z pokolenia na pokolenie. Jeżeli mała 
dziewczynka nie posiada jednak takiej 
lalki, otrzymuje ją na swoje pierwsze 
święto Hina-matsuri. Panuje przesąd, 
że następnego dnia trzeba szybko 
schować figurki głęboko do szafy. Je-
żeli będą wystawione dłużej niż dobę, 
dziewczyna może w przyszłości mieć 
problem ze znalezieniem męża. 

Konrad

Dookoła świata w Dzień Kobiet
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Najwyżej notowanym aktualnie 
klubem piłkarskim reprezntu-
jąym gminę Brzesko jest LKS 
Jadowniczanka, uczestnicząca 
w sezonie 2016/2017 w rozgryw-
kach na szczeblu IV ligi. Jadow-
niczanie na przerwę zimową 
udali się w nie najlepszych na-
strojach. Jesienią wygrali tylko 
dwa mecze, a pięć zremisowali. 
Ośmiokrotnie musieli przełknąć 
gorycz porażki. Bilans 11 wy-
walczonych punktów (stosunek 
bramek 22:34) pozwolił im zająć 
przedostatnie miejsce w ligowej 
tabeli. Zajęcie lokaty gwaran-
tującej pozostanie w gronie IV-
-ligowców nie będzie zadaniem 
łatwym, ale jest możliwe. Klu-
czowe dla końcowej klasyfikacji 
może okazać się pierwszych pięć 
wiosennych spotkań, w których 
Jadowniczanka występować 
będzie za każdym razem w roli 
gospodarza. Atut własnego bo-
iska trzeba będzie wykorzystać 
do maksimum. 
Wywalczony w zeszłym roku awans 
do IV ligi wiązał się z poważnymi 
kosztami. Piłkarskie władze okrę-
gu tarnowskiego postawiły przed 
zarządem klubu szereg wymagań, 
które należało spełnić, aby stadion 
Jadowniczanki został dopuszczony do 
rozgrywek na tym szczeblu. Z pomo-
cą przyszły gminne władze samorzą-
dowe oraz sponsorzy. Zanim jednak 
wszystkie niezbędne prace zostały 
wykonane, pierwszych pięć meczy 
przyszło jadowniczanom rozegrać na 
wyjeździe. 
Początek sezonu był dla Jadowni-
czanki wręcz wymarzony. W inaugu-
racyjnym meczu podopieczni Artura 
Prokopa rozgromili na wyjeździe 
rywala zza między, Sokół Borzęcin, 
aż 4:1. W pięciu pierwszych spotka-
niach piłkarze z Jadownik strzelili 
aż 11 bramek, zdobyli 5 punktów, co 
dawało im wówczas bezpieczną 11. 
lokatę. Pierwszy mecz na własnym 
boisku okazał się dla Jadowniczanki 
bolesnym zderzeniem z rzeczywi-
stością. Pretendująca do awansu 
Limanovia obnażyła wszelkie braki 
w grze obronnej miejscowych i po-
konała ich gładko 3:0, choć trzeba 
przyznać, że gospodarze mieli kilka 
dogodnych sytuacji strzeleckich. 
Od tego meczu rozpoczął się marsz 
w dół tabeli. Optymizm powrócił po 

9. kolejce, w której Jadowniczanka 
pokonała u siebie 3:1 Glinik Gorlice, 
przerywając tym samym niechlub-
ną passę czterech porażek z rzędu. 
W końcówce rundy jesiennej Artur 
Prokop i spółka prezentowali się już 
w miarę solidnie, co jest dobrym pro-
gnostykiem przed rundą rewanżową. 
Powody do optymizmu dają wyniki 
spotkań sparingowych rozegranych 
przed pierwszym wiosennym gwizd-
kiem sędziowskim. Na początek 
jadowniczanie pokonali 2:0 Rzemieśl-
nik Pilzno. Dobrych nastrojów nie 
powinna też zepsuć przegrana 4:5 
z Orłem Dębno. Mecz rozgrywany był 
w anormalnych warunkach pogodo-
wych przy minusowej temperaturze. 
Cztery strzelone bramki sygnalizują 
dobrą skuteczność, martwić nieco 
mogła postawa formacji obronnej. 
Kolejne spotkania kontrolne zakoń-
czyły się wygraną 2:0 z Grybovią Gry-
bów, pokonaniem 5:2 Olimpii Wojnicz 
i przegraną 0:2 z Tarnovią. Ani ta 
porażka, ani też przegrana 2:3 w pu-
charowym meczu z Rylovią nie pozba-
wiła animuszu piłkarzy z Jadownik, 
którzy zapowiadają zaciekłą walkę 
o utrzymanie IV-ligowego bytu. W tej 
pucharowej potyczce do końcowego 
sukcesu brakowało niewiele. Jeszcze 
na pół godziny przed końcem meczu 
Jadowniczanka prowadziła 2:0 po 
bramkach zdobytych przez Michała 
Żaka i Andrzeja Steca. O końcowym 
wyniku zadecydowały braki kondy-
cyjne. Trener zapewnia jednak, że 
jest jeszcze czas, aby popracować 
nad tym elementem gry i w pełni 
sił przystąpić do skutecznej walki 
o postawiony przed piłkarzami cel. 
W sparingowych meczach w składzie 
pierwszej drużyny Jadowniczanki 
wystąpili: Mikołaj Gurgul, Mate-
usz Kleśny, Michał Kulig, Krzysz-
tof Zuzia, Rufin Wójtowicz, Artur 
Prokop, Bartosz Rojkowicz, Rafał 
Chudoba, Piotr Szczygiełek, Daniel 
Bujak, Piotr Rojkowicz, Nikodem 
Kamieniecki, Sławomir Rydz, Filip 
Grzesik, Michał Żak, Tomasz Mól, 
Przemysław Lach, Andrzej Stec. 
W porównaniu z rundą jesienna 
w składzie pojawili się wyłącznie 
wychowankowie grający do tej pory 
w rezerwach Jadowniczanki – Mate-
usz Kleśny, Kacper Ziółkowski i Piotr 
Szczygiełek. Fiaskiem zakończyły 
się starania o pozyskanie z Okocim-
skiego Tomasza Gałki. Działacze 

„Piwoszy” zablokowały pewny – 
wydawałoby się – transfer, ale do 
zmiany barw klubowych przez tego 
piłkarza dojdzie najprawdopodobniej 
po zakończeniu sezonu. 
Pierwszy wiosenny mecz u siebie 
Jadowniczanka rozegra 18 marca 
(początek o godzinie 15.30), a jej 
przeciwnikiem będzie Sokół Borzęcin 
(w pierwszym meczu 4:1). Klub z Ja-
downik w roli gospodarza wystąpi 
także w czterech następnych kolej-
kach – 25 marca podejmować będzie 
Skalnika Kamionka Wielka (jesienią 
1:2), 1 kwietnia GKS Drwinia (2:2), 8 
kwietnia Poprad Muszyna (2:2), a 5 
kwietnia Orkana Szczyrzyc (2:3). Ko-
lejne mecze u siebie Jadowniczanka 
rozegra w następujących terminach: 
29 kwietnia z Lubaniem Maniowy 
(w pierwszym meczu 0:6), 3 maja 
z Barciczanką Barcice (jesienią 1:4), 
13 maja z Popradem Rytro (3:4), 27 
maja z Wolanią Wola Rzędzińska 
(0:0) i 10 czerwca z KS Tymbark (0:0). 
Przypomnijmy, że po rundzie jesien-
nej liderem IV ligi jest Barciczanka 
Barcice (35 punktów), która o 4 
punkty wyprzedza Limanovię Lima-
nowa. Trzecia jest tracąca do lidera 
5 punktów Watra Białka Tatrzańska. 
Jadowniczanka z 11 punktami zaj-
muje 15. miejsce. Do zajmującego 12. 
lokatę Sokoła Borzęcin Górny traci 
tylko trzy punkty i właśnie z tym 
rywalem spotka się w pierwszym 
wiosennym meczu.
W Jadownikach liczą, że w rundzie 
wiosennej dodatkowym dwunastym 
zawodnikiem okażą się miejscowi 
kibice. Na początku sezonu na try-
bunach zasiadało z reguły około 
setki najwierniejszych fanów. Naj-
więcej, bo ponad dwustu kibiców, 
przyciągnęła inaugurująca sezon 
w Jadownikach potyczka z Limano-
vią. W ostatnich dwóch jesiennych 
meczach było ich już tylko pięćdzie-
sięciu. Są jednak tacy kibice, którzy 
są obecni na wszystkich meczach, 
także tych wyjazdowych. Zarząd klu-
bu z prezesem Tadeuszem Zychem 
na czele jest przekonany, że wraz 
z trenerem, piłkarzami i kibicami 
wszyscy będą świętować pomyślne 
zakończenie obecnego sezonu. A stać 
się to ma w Tarnowie 17 czerwca, 
kiedy to Jadowniczanka zmierzy się 
z tamtejszą Tarnovią. 

Waldemar Pączek

Jadowniczanka przed rundą wiosenną
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Burmistrz Brzeska ogłasza 

     następujące przetargi na zbycie działek: 
 

1. Szósty przetarg na sprzedaż położonej w Brzesku przy ul. Okocimskiej, niezabudowanej 
działki nr 2356/7 o pow. 0,1341 ha, własności Gminy Brzesko obj. KW nr TR1B/00054296/3.  
 

 
 
 

Działka położona w atrakcyjnej okolicy  
w sąsiedztwie nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
wielorodzinnymi.  
Dla działki wydana została decyzja 
Burmistrza Brzeska ustalająca warunki 
zabudowy budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym. W zasięgu możliwość 
pełnego uzbrojenia. 
 

  
Przetarg odbędzie się w dniu 07.04.2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku 
przy ul. Głowackiego 51. Wpłata wadium do 31.03.2017 r.(w tym dniu kwota musi pojawić się 
na koncie Urzędu) 
 
 
2. Piąty  przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej obj. KW 
TR1B/00065482/4 będącej do dnia 26.09.2089 r w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko 
oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu: 

 

Lp. Nr dziaki 
ewidencyjnej 

Pow. 
w ha 

Cena wywoławcza 
gruntu 

Wysokość 
wadium 

w zł 

Przeznaczenie w 
miejscowym planie 
zagospodarowania 

przestrzennego 

1. 1411/213 0,0741 76 100,00 + 23 % VAT 10 000,00 Zgodnie z 
miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego osiedla 
„Pomianowski Stok“ 
w Brzesku jest to teren 
mieszkalnictwa 
rodzinnego głównie 
jednorodzinnego. 

2. 1411/214 0,0745 76 600,00 + 23 % VAT 10 000,00 

3. 1411/215 0,0745 76 600,00 + 23 % VAT 10 000,00 

4. 1411/216 0,0745 76 600,00 + 23 % VAT 10 000,00 

5. 1411/219 0,0761 78 200,00 + 23 % VAT 10 000,00 

6. 1411/247 0,0851 87 500,00 + 23 % VAT 10 000,00 

7. 1411/248 0,0724 74 400,00 + 23 % VAT 10 000,00 

  
Nieruchomość położona jest ok.1 km od 
centrum, na południowym stoku 
projektowanego osiedla  w bezpośrednim 
sąsiedztwie dróg osiedlowych. Elementy 
infrastruktury technicznej w zasięgu.  
Przetarg odbędzie się 31.03.2017 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.  
Wpłata wadium do 24.03.2017 r. (w tym dniu 
kwota musi znaleźć się na rachunku 
bankowym). 

 
 

Cena wywoławcza 105.300 zł + 23%VAT 
WADIUM 10.000 zł 
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Szczegóły na www.brzesko.pl w zakładce NIERUCHOMOŚCI lub pod nr tel. 14 6865170 (1.); 14 6865126 (2-4.). 

3. Piąty przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość gruntowej obj.  
KW TR1B/00065482/4 będącej do dnia 26.09.2089 r. w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko 
oznaczona numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu: 

 

 
 
 
Nieruchomość od strony południowej graniczy z ul. Pomianowską. Elementy infrastruktury 
technicznej w zasięgu. Zgodnie z miejscowym planem jest to teren z zakresu handlu hurtowego  
i detalicznego, rzemiosła usługowego i produkcyjnego oraz zaplecza magazynowego. 
Przetarg odbędzie się w dniu 31.03. 2017 r. o godz. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.  
Wpłata wadium do 24.03.2017 r. (w tym dniu kwota musi znaleźć się na rachunku bankowym). 
 

4.   Trzeci przetarg na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w 
Mokrzyskach obj. KW TR1B/00051350/9 własności Gminy Brzesko oznaczona numerami 
ewidencyjnymi działek według wykazu: 
 

 
854/49 0,1585 69 700,00 + 23% VAT 8 000,00 teren zabudowy usługowej 

 
 
Nieruchomość położona jest w zachodniej części wsi 
Mokrzyska gmina Brzesko w woj. małopolskim  
w odległości około 2 km od jej centrum.  
Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2017 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. 
Głowackiego 51. 
Wpłata wadium do 30.03.2017 r. (w tym dniu kwota musi 
znaleźć się na rachunku bankowym). 
 
 

Lp Nr działki 
ewidencyjnej 

Pow. 
 w ha 

Cena 
wywoławcz

a gruntu 

Wysokość 
wadium 

w zł 

1. 1411/329 0,3700 431 800,00 + 
23 % VAT 50 000,00 

2. 1411/330 0,3703 432 000,00 + 
23 % VAT 50 000,00 

Nr działki  Pow. 
 [ha] 

Cena wywoławcza 
 [zł] 

Wysokość 
wadium 

[zł] 
MPZP 

 854/30 0,1274 45 900,00 + 23 % VAT 5 000,00 

te
re

n 
za

bu
do

w
y 

m
ie

sz
ka

ni
ow

ej
 

je
dn

or
od

zi
nn

ej
 

854/31 0,1394 50 200,00 + 23 % VAT 5 000,00 
854/38 0,1355 48 800,00 + 23 % VAT 5 000,00 
854/39 0,1337 48 100,00 + 23 % VAT 5 000,00 
854/40 0,1384 49 800,00 + 23 % VAT 5 000,00 
854/41 0,1452 52 300,00 + 23 % VAT 5 000,00 
854/42 0,1562 56 200,00 + 23 % VAT 5 000,00 
854/43 0,1674 58 600,00 + 23 % VAT 5 000,00 
854/44 0,1752 60 300,00 + 23 % VAT 5 000,00 
854/46 0,1551 55 800,00 + 23 % VAT 5 000,00 
854/47 0,1374 49 500,00 + 23 % VAT 5 000,00 
854/48 0,1317 47 400,00+ 23 % VAT 5 000,00 
854/29 0,1343 41 100,00 + 23% VAT 5 000,00 
854/51 0,1201 40 800,00 + 23 % VAT 5 000,00 
854/52 0,1419 48 200,00 + 23 % VAT 5 000,00 
854/53 0,1540 52 400,00 + 23 % VAT 5 000,00 
854/34 0,1075 28 000,00 + 23 % VAT 5 000,00 
854/35 0,0920 23 900,00 + 23 % VAT 4 000,00 
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Trwa Plebiscyt na Sportowca, Drużynę, 
Trenera i Mecenasa Sportu Gminy Brze-
sko. Głosy można oddawać na stronie 
internetowej www.brzesko.pl (tam do-
stępne są również dokładniejsze opisy 
nominowanych) oraz przez formularz 
zamieszczony poniżej. Prezentujemy 
pełną listę kandydatów:

NAJPOPULARNIEJSZY 
SPORTOWIEC DO 18 LAT

Mateusz Cięciwa – najskuteczniejszy 
strzelec drużyny trampkarzy Okocim-
skiego Brzesko.
Jakub Kuryło – mistrz Polski młodzi-
ków kręglach klasycznych.
Dawid Lizak – najskuteczniejszy 
strzelec drużyny juniorów Okocimskiego 
Brzesko.
Łukasz Łazowski – brązowy medalista 
Mistrzostw Polski juniorów młodszych 
w kręglach klasycznych.
Ksawery Masiuk – zdobywca sześciu 
złotych medali wywalczonych podczas 
Zimowych Mistrzostw Małopolski 
w pływaniu.
Oliwia Sowa – Mistrzyni Polski mło-
dziczek w biegach górskich na 1500 m. 
rozegranych w Ustrzykach Dolnych, 8. 
miejsce na MP młodziczek w Słubicach 
w biegu na 600 m.
Przemysław Stąsiek i Wojciech 
Sumara – mistrzowie Polski kadetów 
w siatkówce plażowej.
Igor Szydłowski – członek BOSiR 
Brzesko, drużynowego wicemistrza 
Polski juniorów młodszych w kręglach 
klasycznych. 
Jakub Tomczyk – brązowy medalista 
Mistrzostw Polski juniorów w kręglach 
klasycznych.
Klaudia Batko – zwyciężczyni Nowo-
rocznego Turnieju Kręglarskiego.
Oliwia Brach – Brązowa medalist-
ka Zimowych Mistrzostw Małopolski 
w pływaniu. Zwyciężczyni Szkolnej Ligii 
Kręglarskiej.
Bartłomiej Ciuruś – Z powodzeniem 
uprawia lekkoatletykę i siatkówkę.
Julia Dadej – srebrna medalistka 
Zimowych Mistrzostw Małopolski 
w pływaniu.
Bartłomiej Daniec – zwycięzca Nowo-
rocznego Turnieju Szachowego w Porę-
bie Spytkowskiej.
Patryk Gibuła – zdobywca dwóch 
złotych medali, jednego srebrnego 
i jednego brązowego podczas Zimowych 
Mistrzostw Małopolski w pływaniu.
Karolina Gurgul – zwyciężczyni 
Noworocznego Turnieju Kręglarskiego 
w kategorii juniorek.

Zapraszamy do głosowania
Maja Madej – obiecująca zawodniczka 
sekcji pływackiej BOSIR. Zdobywczyni 
wielu medali.
Kamil Marecik – Zdobywca nagród 
w tenisie stołowym, piłce halowej i bie-
gach.
Amelia Marek – zdobywczyni trzech 
złotych medali i jednego srebrnego pod-
czas Zimowych Mistrzostw Małopolski 
w pływaniu.
Nikodem Mgłosiek – najlepszy zawod-
nik V piłkarskiego Memoriału Adama 
Gacka.
Oliwia Mikulska – zdobywczyni wielu 
nagród i medali pływackich.
Bartosz Pośladek – zwycięzca Nowo-
rocznego Turnieju Kręglarskiego.
Paweł Put –Wspólnie z drużyną zdo-
był złoto w Wojewódzkich Zawodach 
Halowych i IV miejsce w Wojewódzkiej 
Sztafecie Przełajowej.
Wojciech Puzia – Zwycięzca Noworocz-
nego Turnieju Szachowego w Porębie 
Spytkowskiej.
Jakub Ropek – Jeden z najbardziej 
obiecujących brzeskich pięściarzy.
Małgorzata Skoczek – Dwukrotna 
srebrna medalistka Zimowych Mi-
strzostw Małopolski w pływaniu.
Patrycja Smoleń – zdobywczyni trzech 
medali podczas Zimowych Mistrzostw 
Małopolski w pływaniu.
Iwona Sumara – srebrna medalistka 
Ogólnopolskiego Pucharu Brzeska 
w kręglach klasycznych.
Magdalena Święch – Szachistkaj, 
zwyciężczyni Noworocznego Turnieju 
Szachowego.
Jakub Widła – najlepszy zawodnik 
Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatko-
wej w Kielcach. Uprawia także badmin-
ton, lekkoatletykę, piłkę ręczną i szachy.
Piotr Zając – najlepszy reprezentant 
gminy Brzesko podczas szachowego 
Memoriału Stanisława Migdała.
Gabriel Zastawnik – zwycięzca Nowo-
rocznego Turnieju Kręglarskiego.
Jakub Żurawski – wyróżniający się 
piłkarz Okocimskiego Klubu Sporto-
wego.

NAJPOPULARNIEJSZY 
SPORTOWIEC POWYŻEJ 18 LAT

Tomasz Gałka – najlepszy strzelec dru-
żyny seniorów Okocimskiego Brzesko.
Janusz Grochola – najlepszy strzelec 
Strażaka Mokrzyska (10 bramek w run-
dzie jesiennej).
Mikołaj Gurgul – bramkarz Jadow-
niczanki.
Daniel Kotarba – piłkarz Jadowni-
czanki, który przekroczył w tym roku 

liczbę 100 strzelonych bramek.
Tomasz Kozieł – król strzelców Leopak 
Oldboys Ligi.
Krzysztof Kwolek – wicemistrz Polski 
w Brazylijskim Ju Jitsu.
Jakub Kwolek – czołowy zawodnik 
klubu Grappling Bochnia.
Łukasz Litwora – zdobywca dwóch 
złotych medali i jednego brązowego na 
Mistrzostwach Służb Mundurowych 
MSW w Szczytnie.
Łukasz Niemiec – II wicemistrz Euro-
py w samochodowych rajdach górskich.
Mateusz Ptasiński – wicemistrz Polski 
seniorów w boksie.
Wojciech Rębacz – najlepiej punktują-
cy zawodnik Vocovii Wokowice.
Nina Skalska – mistrzyni Polski i re-
kordzistka kraju w wyciskaniu leżąc.
Marcin Topolski – zdobywca 7. miejsca 
w Jubileuszowym Biegu Chrztu Polski 
i 30 lokaty (na 727). w biegu na 100 
kilometrów podczas Festiwalu Biegów 
w Krynicy.
Wojciech Wojdak – brązowy medalista 
Mistrzostw Świata w pływaniu, uczest-
nik IO 2016 w Rio de Janeiro.
Krystian Bałabuch –brązowym me-
dalista pływackich Mistrzostw Polski. 
Razem z drużyną zdobył 4. miejsce 
w sztafecie 4×200 m.
Jadwiga Baran – brązowa medalist-
ka Ogólnopolskiego Pucharu Brzeska 
w kręglach klasycznych.
Katarzyna Domagała – zwyciężczyni 
Noworocznego Turnieju Kręglarskiego.
Karolina Gurgul – zwyciężczyni 
Noworocznego Turnieju Kręglarskiego 
w kategorii seniorek.
Ryszard Jękot – zwycięzca Noworocz-
nego Turnieju Szachowego w Porębie 
Spytkowskiej.
Marcel Kociołek - I miejsce na krę-
glarskich mistrzostwach Polski juniorów 
w konkurencji MIXT oraz II miejsce na 
Mistrzostwach Polski juniorów.
Rafał Madej – triathlonista. Zdobywca 
1. miejsca I edycji tiathlonu olimpij-
skiego w kategorii wiekowej M40 i 12. 
W kat OPEN.
Katarzyna Pacewicz-Pyrek – srebrna 
medalistka Brzeskiej Ligi Kręglarskiej.
Patryk Paryło –Zwycięzca Noworocz-
nego Turnieju Kręglarskiego 2016. 2. 
miejsce w Ogólnopolskiej Międzyokrę-
gowej Lidze Kręglarskiej.
Filip Ptasiński – czołowy pięściarz 
BKB Magic Boxing Brzesko.
Wojciech Słomka – utalentowany pił-
karz. Od 2 rundy sezonu 16/17 zawodnik 
ekstra-klasowej drużyny Wisły Kraków.
Krzysztof Soból – zwycięzca Nowo-
rocznego Turnieju Kręglarskiego. 
Tomasz Soból – srebrny medalista 
Brzeskiej Ligi Kręglarskiej. 
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Marek Szczupak – brązowy medalista 
Brzeskiej Ligi Kręglarskiej. 
Katarzyna Szydłowska – brązowa 
medalistka Brzeskiej Ligi Kręglarskiej.

NAJPOPULARNIEJSZA 
DRUŻYNA

BOSiR Brzesko – Drużynowy wi-
cemistrz Polski juniorów młodszych 
w kręglach klasycznych.
BOSiR Brzesko – Pływacka drużyna 
12-latków, która wywalczyła Puchar 
Solnego Miasta w Wieliczce.
Jadowniczanka Jadowniki – W sezo-
nie 2015/2016 wywalczyła awans do IV 
ligi piłkarskiej wygrywając 21 meczów 
z 26 rozegranych.
LKS Poręba Spytkowska – zajmuje 
drugie miejsce w piłkarskiej A klasie 
mając tyle samo punktów, co lider 
rozgrywek.
Oldboje Okocimskiego Brzesko – 
Zwycięzcy drugiej edycji piłkarskiej 
Leopak Oldboys Ligi.
SP 2 Brzesko – Mistrzowie Małopolski 
w sztafetowych biegach przełajowych.
SP 3 Brzesko – Mistrzowie Małopol-
skich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w ha-
lowej piłce nożnej.
Strażak Mokrzyska – W sezonie 
2015/2016 wywalczył awans do piłkar-
skiej ligi okręgowej nie przegrywając ani 
jednego meczu
Vocovia Wokowice – Zajmuje 1. 
miejsce w tzw. grupie „słabszej” IV ligi 
tenisa stołowego
Dziewiątka Brzesko – Zwycięzcy Brze-
skiej Ligi Kręglarskiej
TKKF Sokół Brzesko – 2 miejsce 
w Ogólnopolskiej Międzyokręgowej lidze 
kręglarskiej

NAJPOPU-
LARNIEJSZY 
SZKOLENIO-

WIEC
Marcin Gro-
madzki – trener 
drużyny biegaczy 
SP 2 Brzesko)
Marcin Kacer – 
trener pływaków 
BOSiR Brzesko
Marek Małysa 
– trener piłkarzy 
halowych SP 3 
Brzesko
Marcin Manel-
ski – trener pił-
karzy Okocim-
skiego 
Tomasz Rogóż 
– trener piłkarzy 
Strażaka Mo-
krzyska
Jan Chrabą -
szcz – założyciel, 

trener i koordynator Akademii Sportu 
„ELITA”
Marcel Kociołek – Trener kręglar-
skich uczestników Reprezentacji Polski 
U-14 oraz U-18
Bogumił Kulka –wieloletni doświad-
czony trener kręgli klasycznych
Edmund Kubisiak – trener bokserski, 
szkoleniowiec Mateusza Ptasińskiego

MECENAS SPORTU
AJ Izoterm – sponsor Okocimskiego
Bank BPH Brzesko – sponsor wielu 
imprez sportowych (m. in. piłkarskiego 
Memoriału Adama Gacka).
Browar Okocim – sponsor Okocim-
skiego
Brzeska Oficyna Wydawnicza – 
sponsor Okocimskiego
Brzeskie Zakłady Komunalne – 
sponsor Okocimskiego
Can-Pack S.A. – sponsor Okocimskiego
Centrum Konferencyjno-Rozrywko-
we Planeta Brzesko – sponsor wyda-
rzeń sportowych, sportowców i klubów
Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa 
Bakutil s.c. – sponsor Okocimskiego
EM – E. Milewski – sponsor wielu 
imprez sportowych.
Fundacja CAN-PACK – sponsor Oko-
cimskiego
GRANIT – sponsor Jadowniczanki
Hotel August – sponsor wielu imprez 
sportowych.
JAWOR – sponsor Okocimskiego i wie-
lu imprez sportowych.
K&K Recykling – sponsor BKB Magic 
Boxing Brzesko.
Krakowski Bank Spółdzielczy, 
oddział Szczurowa – sponsor wielu 
imprez sportowych.

Kwiaciarnia Eufloria – sponsor wielu 
imprez sportowych.
LEŚ – sponsor wielu imprez sporto-
wych.
MARK – sponsor wielu imprez spor-
towych.
Marsell – Hurtownia Odzieży – spon-
sor wielu imprez sportowych.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej – sponsor Okocimskiego
MTM Budownictwo – Michał Zydroń 
– sponsor wielu imprez sportowych.
Janusz Mularz – przedsiębiorca bu-
dowlanayz Jadownik, sponsor wielu 
wydarzeń sportowych,
Pizzeria Soprano i klub Attenzione 
– sponsor wielu imprez sportowych.
PROSTER – sponsor wielu imprez 
sportowych organizowanych w gminie 
Brzesko.
ROMEKS Brzesko – sponsor Oko-
cimskiego
RPWiK – sponsor wielu imprez spor-
towych
Stanisław Sala – przedsiębiorca z Ja-
downik, sponsor Jadowniczanki.
Salon Kwiatowy Bazzar – sponsor 
wielu imprez sportowych.
SPAR – sponsor Jadowniczanki
STUDIOMASTERS Profesjonalne 
Centrum Druku i Reklamy – sponsor 
Okocimskiego i wielu imprez sporto-
wych.
TRANSMAT Skład Opału – Karol 
Sowa – sponsor wielu imprez sporto-
wych.
YABIMO – sponsor Okocimskiego
ZASADA Trans Spedition – sponsor 
wielu imprez sportowych.
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