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50-lecie Krakowiaków Ziemi Brzeskiej
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W niedzielę 21 października w Miej-
skim Ośrodku Kultury odbył się uro-
czysty koncert z okazji 50-lecia powsta-
nia zespołu regionalnego Krakowiacy 
Ziemi Brzeskiej. Koncert rozpoczął się 
polonezem. W wypełnionej po brzegi 
sali audytoryjnej jubilaci zaprezento-
wali też obrazek „Wesele u Stareszki”, 
a także tańce krakowskie. Krakowi acy 
Ziemi Brzeskiej istnieją 50 lat i mają 
się dobrze, a nawet bardzo dobrze. 
Tańczą, śpiewają, kultywują i chronią 
przed zapomnieniem barwne i prze-
piękne tradycje naszych przodków, 
Krakowiaków Wschodnich. Na szczę-
ście wciąż pojawiają się młodzi ludzie, 
dla których ludowość to nie przeżytek, 
a źródło dumy i radości. I dzięki nim 
Zespół odnawia swe szeregi i trwa – 
pisze Jadwiga Podolańska we wstępie 
do okolicznościowego folderu wyda-
nego z okazji 50-lecia zespołu. Wśród 
brzeskich krakowiaków spotkać można 
ludzi w każdym wieku, co stanowi 
o wyjątkowości grupy. Na próbach 
pracuje ze sobą kilka pokoleń tance-
rzy, śpiewaków i muzyków, co zawsze 
owocuje zapadającymi w pamięć spek-
taklami, gorąco oklaskiwanymi przez 
publiczność.

Podczas jubileuszowej uroczystości 
burmistrz Grzegorz Wawryka oraz 
dyrektor MOK Małgorzata Cuber wrę-
czyli pamiątkowe dyplomy i podzięko-
wania dla członków zespołu i kapeli. 
Wielu zaproszonych gości przekazało 
życzenia i urodzinowe upominki. Naj-
większą gwiazdą i specjalnym gościem 
niedzielnego wieczoru była blisko stu-
letnia Janina Kalicińska. Pełniła ona 
rolę choreografa zespołu przez blisko 
40 lat (od 1968 roku. Wcześniej przez 
kilka miesięcy obowiązek ten spoczy-
wał na Adeli Golonce). Jadwiga Podo-
lańska wspomina pracę z Panią Janką 
następująco: Zawsze otwarta, przy-
jazna, ale też wymagająca i dbająca 
o poziom każdego występu, nawet tego 
z pozoru mniej ważnego. Do dziś moż-
na usłyszeć od tancerzy słowa: „nie ma 
nieważnych wystepów” - każdy powi-
nien być wytańczony i wyśpiewany jak 
najlepiej. Perfekcjonizm łączyła Pani 
Janka z fachowością, a wykształcenie 

50 lat Krakowiaków Ziemi Brzeskiej
pedagogiczne i wrodzone wyczucie 
pozwalały Jej na dobry kontakt z mło-
dymi i starszymi członkami zespołów, 
które prowadziła. Dla Krakowiaków 
Ziemi Brzeskiej była skarbem nie do 
przecenienia, dlatego uznano ją za 
Duszę Zespołu i nie ma w tym żadnej 
przesady. W niedzielę pani Janina nie 
kryła wzruszenia. W krótkim przemó-
wieniu podziękowała tancerzom za to, 
że wciąż na wysokim poziomie konty-
nuują pracę w zespole. Podkreśliła, 
że tańce, pieśni i przyśpiewki ludowe 
są naszym dziedzictwem narodowym, 
które należy kultywować. 

Obecnie choreografem jest ceniona 
w środowisku Stanisława Kościelniak- 
Stolarz. Funkcję kierownika pełni 
natomiast Helena Jewuła, zastępująca 
nieodżałowaną Reginę Głuszak, która 
odeszła niespodziewanie w lipcu 2017 
roku. O pani Reginie wielokrotnie już 
pisaliśmy na łamach BIM-u, za każ-
dym razem stwierdzając, że nic nie 
jest w stanie wypełnić pustki, którą 
pozostawiła po sobie. Pani Regino, 
bardzo za Panią tęsknimy! W poprzed-
nich latach funkcję kierownika pełnili 
Antoni Górski, Zofia Kudła, Marta 
Kozik, Jan Makurat, Jadwiga Podo-
lańska, Andrzej Skrzekucki i Krystyna 
Śmietana. Pierwszym kierownikiem 
była Maria Motylewska. To ona pod-
jęła się organizacji i założenia zespołu, 
który z początku miał swoją siedzibę 
w Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
a dziś działa w strukturach Miejskiego 
Ośrodka Kultury.

W skład kapeli Krakowiaków 
Ziemi Brzeskiej wchodzą: Agnieszka 
Kmiecik, Aleksander Frankowicz, 
Ryszard Sroga, Wiesław Brożek oraz 
kierownik Andrzej Soja. Pierwszym 
składem kapeli kierował Władysław 
Chłopecki. Jego kolejni następcy to 
Józef Wróbel, Zbigniew Brożek, Zbi-
gniew Głuszak, i Bogusław Wójcik. 
Grali, szkolili następców, umilali życie 
nie tylko widzom koncertów, ale też 
Zespołowi. Nieustannie wprowadzali 
wesoły nastrój i chwała Im za to. 
Trzeba przyznać, że Zespół ma szczę-
ście do muzycznych osobowości – pisze 
Jadwiga Podolańska.

Nie da się dziś dokładnie obliczyć 
ile występów dali „Krakowiacy”. 
Można bez obaw stwierdzić, że było 
ich kilka tysięcy. Zespół koncertował 
w prawie każdym zakątku naszego 
kraju. Brał udział w setkach konkur-
sów i festiwali, zdobywając wysokie 
miejsca. Tancerze prezentowali nasz 
rodzimy folklor w Finlandii, Belgii, 
Hiszpanii, Niemczech, Turcji, Sło-
wacji, Bułgarii, byłej Jugosławii i na 
Węgrzech. W Brzesku „Krakowiacy” 
wielokrotnie występowali m.in. pod-
czas Dni Brzeska, Święta Chleba, na 
festynach osiedlowych i parafialnych 
czy koncertach kolęd i pastorałek. 
Brali udział w międzynarodowych spo-
tkaniach z folklorem oraz dwukrotnie 
gościli na Międzynarodowych Targach 
Sztuki na krakowskim rynku. Wielo-
letnią tradycją jest wspólny występ 
„Krakowiaków” i scholi „Ziarenka 
Nadziei” w noworocznym programie 
„Z tańcem i śpiewem” organizowanym 
w brzeskim MOK-u. Od wielu lat 
tancerze uświetniają organizowane 
w Urzędzie Miejskim uroczystości 
50-lecia zawarcia związku małżeńskie-
go. Dziś Krakowiacy Ziemi Brzeskiej 
doczekali się własnego pięćdziesię-
ciolecia.
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50 lat istnienia to kawał czasu, 
setki ludzi, tysiące wystąpień i zda-
rzeń. Częściej miłych niż smutnych, 
choć i tych było niemało. Opłakiwali-
śmy odejście wielu członków Zespołu 
i kapeli, także trzech wspaniałych 
kierowników. Jak to w życiu. Z całą 
pewnością te 50 lat jest powodem do 
dumy nie tylko dla zainteresowanych, 
ale też dla miasta Brzeska i polskiej 
kultury. Dorobek Zespołu podtrzymy-
wany i kultywowany przez Panią Jan-

kę i wszystkich, kto kiedykolwiek jako 
Krakowiak Ziemi Brzeskiej postawił 
przysłowiową nogę na scenie, jest nie 
do przecenienia. Wszak to nasze korze-
nie, piękna spuścizna po przodkach – 
pisze w zakończeniu wspomnianej już 
publikacji Jadwiga Podolańska.

Z okazji 50-lecia działalności, Mini-
ster Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go przyznał zespołowi odznakę „Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej”, którą 
tancerze odebrali 11 listopada z rąk 

dyrektor MOK Małgorzaty Cuber. 
Jubileusz odbył się dzięki Urzędowi 
Miejskiemu, wsparciu Starostwa Po-
wiatowego, a także dzięki sponsorom, 
którymi byli: Browar Okocim, Hotel 
August, firma Proster, firma Impero, 
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, 
Krakowski Bank Spółdzielczy oddział 
Szczurowa, Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej oraz restauracja 
Galicyjska. 

Konrad, fot. kolor

4 listopada miesz-
kańcy gminy Brze-
sko wybrali nowego 
burmistrza na naj-
bliższe 5 lat. Został 
nim reprezentujący 
Komitet Wyborczy Brzesko Od-
Nowa Tomasz Latocha, który 
bezapelacyjnie pokonał Krzysz-
tofa Ojczyka, Sławomira Patera 
i Grzegorza Wawrykę. Liczący 41 
lat (najmłodszy z całej czwórki 
kandydatów) nowy burmistrz zwy-
ciężył w większości wyborczych 
obwodów.

Do wyboru nowego burmistrza po-
trzebne było przeprowadzenie dwóch 
tur głosowania. Jak rozkładały się 
głosy wyborców w obu turach? Poniżej 
przedstawiamy analizę w rozbiciu na 
poszczególne obwody wyborcze. W jed-
nym z tych obwodów (ZOL Brzesko 
– nr 22) nie oddano ani jednego głosu, 
dlatego został pominięty.  

I tura
Już wyniki wyborów w pierwszej 

turze (21 października) wskazywały, 
że faworytem w dogrywce będzie To-
masz Latocha, który uzyskał ponad 
46-procentowe poparcie. Drugi wynik 
uzyskał Sławomir Pater (32 procent), 
a trzecie Grzegorz Wawryka (blisko 
18 procent), co należy uznać za nie-
spodziankę. Czwarte miejsce w tej 
rozgrywce zajął Krzysztof Ojczyk 
(niecałe 4 procent). 

Tomasz Latocha zwyciężył w 19 
obwodach, co na pewno jest powodem 
do satysfakcji. W 6 obwodach uzyskał 

Mieszkańcy wybrali nowego burmistrza

ponad 50-procentowe poparcie – 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzesku 
(50,37 procent), w Porębie Spytkow-
skiej (57,48), w Mokrzyskach (54,73), 
Szczepanowie (66,61), Sterkowcu 
(60,52) i Wokowicach (66,37). Drugi 
wynik zanotował tylko w Jasieniu 
(37,83) i w SP ZOZ (33,33). W tych 
dwóch obwodach najwięcej głosów 
uzyskał Sławomir Pater – odpowied-
nio 46,44 oraz 44,44. Należy jednak 
pamiętać, że w brzeskim szpitalu 
oddano zaledwie 18 głosów. W każdym 
obwodzie Grzegorz Wawryka zajął 
trzecie miejsce, a Krzysztof Ojczyk 
czwarte. Ustępujący burmistrz naj-

większe poparcie uzyskał w Domu 
Ludowym w Jadownikach (28,32). 
Ponad 20 procent głosów zgromadził 
także w przedszkolu nr 4 (20,36), 
w siedzibie MZGM (20,86), w kręgiel-
ni BOSiR (20,42) oraz w Okocimiu 
(20,23). W dwóch obwodach poparcie 
jego kandydatury nie przekroczyło 10 
procent – w Szczepanowie wyniosło 
9,56, a w Sterkowcu 9,11. Tylko w pię-
ciu obwodach poparcie dla Krzysztofa 
Ojczyka przekroczyło 5 procent.  Stało 
się tak w przedszkolu nr 4 (5,18), 
w kręgielni BOSiR (5,69), w Szkole 
Podstawowej nr 3 (6,13), w Okocimiu 
(9,86) i w SP ZOZ (11,11). W tym 

Obecny skład zespołu:
Stanisława Kościelniak-Stolarz (choreograf ), Helena Jewuła (kierownik), Marta Kozik, Barbara Kordecka, Maria Nawrocka, Stanisława 
Nowak, Ewa Wadycka, Jolanta Domańska, Bożena Piekarz, Teresa Chrząstek, Izabela Podsiadło, Jolanta Święch, Anna Węgrzyn, 
Katarzyna Głuszak-Żurek, Anna Seremak, Edyta Wójcik, Beata Hermaszewska, Daria Mleczko, Magdalena Górnisiewicz, Ewa Cierniak, 
Karolina Stachura, Magdalena Andrzejewska, Magdalena Raczyńska, Katarzyna Filipek, Edyta Orlik-Skóra, Agnieszka Blacharska, 
Karolina Rudnik, Monika Synowiec, Tadeusz Zięba, Dominik Dudek, Marian Piekarz, Krzysztof Roczniak, Artur Stachura, Mirosław 
Wrona, Roman Kukułka, Sławomir Kluska, Jerzy Kłusek, Grzegorz Kopytko, Grzegorz Cierniak, Karol Surowiecki, Marian Czarnik, 
Antoni Pach, Henryk Kuboń, Michał Seremak.

I tura – łączne wyniki głosowania w Brzesku i sołectwach
Tomasz  Latocha Krzysztof Ojczyk Sławomir Pater Grzegorz Wawryka Razem 

Brzesko 3385 (45,50) 345 (4,64) 2398 (32,23) 1312 (17,63) 7440
Sołectwa 4003 (47,58) 239 (2,84) 2729 (32,43) 1443 (17,15) 8414
Razem 7388 (46,60) 584 (3,68) 5127 (32,34) 2755 (17,38) 15854

II tura – wyniki głosowania w mieście
Nr obwodu Siedziba Tomasz Latocha Sławomir Pater Razem
1 PP nr 4 293 (57,68) 215 (42,32) 508
2 Ratusz 340 (55,56) 272 (44,44) 612
3 MZGM 370 (58,18) 266 (41,82) 636
4 Kręgielnia BOSiR 297 (61,24) 188 (38,76) 485
5 RPWiK 439 (57,92) 319 (42,08) 758
6 SP nr 1 378 (59,62) 256 (40,38) 634
7 SP nr 3 497 (57,26) 371 (42,74) 868
8 SP nr 3 350 (53,19) 308 (46,81) 658
9 SP nr 2 457 (55,13) 372 (44,87) 829
10 SP nr 2 488 (53,69) 421 (46,31) 909
21 SP ZOZ 5 (38,46) 8 (61,54) 13
Razem 3914 2996 6910
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Takich personalnych przetasowań 
w gminnej historii samorządo-
wych wyborów jeszcze nie było. 
Aż dziesięć osób po raz pierwszy 
weszło w skład nowej Rady Miej-
skiej. Zmienił się też diametralnie 
układ politycznych sił. Prawo 
i Sprawiedliwość wprowadziło 
do rady 8 osób (poprzednio było 
ich 11), Wspólnota Samorządowa 
6 (poprzednio 9). Nowe grupy rad-
nych to: Mieszkańcy Zasługują Na 
Więcej (2 mandaty) oraz Brzesko 
OdNowa (5 radnych). Pozostaje 
więc pytanie, które ugrupowania 
stworzą tzw. koalicję. Nie będzie 
już sytuacji takiej jak cztery lata 
temu, kiedy PiS z 11 mandatami 
mogło rządzić samodzielnie.  

Jeszcze przed wyborami wia-
domo było, że w skład nowej rady 
nie wejdą przynajmniej trzy osoby. 
Krzysztof Bogusz i Adam Smo-
łucha (obaj z PiS) zrezygnowali 
z ubiegania się o reelekcję. 
Jerzy Gawiak (Wspólnota 
Samorządowa) tym razem 
wystartował w wyborach 
do Rady Powiatu, jednak 
mandatu nie wywalczył . 
W wyniku tegorocznych wy-
borów z mandatami radnych 
pożegnali się Bogusław Ba-

Wyborcze niespodzianki
bicz, Stanisław Góra, Edward Knaga, 
Grzegorz Kolbusz, Krzysztof Ojczyk, 
Kazimierz Sproski, Krzysztof Stępak 
i Piotr Wyczesany.  

Skład wybranej na najbliższe 
pięć lat Rady Miejskiej tworzą: Ewa 
Chmielarz-Żwawa, Jadwiga Dadej, 
Barbara Górczewska, Marcin Ciurej, 
Marek Górski, Adam Kwaśniak, 
Zbigniew Łanocha i Jarosław Sorys 
z KWW Prawo i Sprawiedliwość, Ma-
ria Kądziołka, Maria Kucia, Anna Lu-

bowiecka, Franciszek Brzyk, Leszek 
Klimek i Bartłomiej Turlej z KWW 
Wspólnota Samorządowa, Piotr Duda, 
Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil 
Trąba i Adrian Zaleśny z KWW Brze-
sko OdNowa oraz Barbara Borowiecka 
i Rafał Cichoński z KWW Mieszkańcy 
Zasługują Na Więcej. Dodajmy tutaj, 
że początkowo na liście radnych figu-
rowało nazwisko Tomasza Latochy, 
jednak ten po wygranych wyborach 
na stanowisko burmistrza zrzekł się 
mandatu na rzecz następnego na 
liście wyników Karola Mroza. Fran-
ciszek Brzyk (WS) cztery lata temu 
startował jako kandydat Platformy 

ostatnim obwodzie do przekroczenia 
10 procent wystarczyły dwa głosy. 
Dla porównania – w Szczepanowie na 
byłego przewodniczącego Rady Miej-
skiej głos oddały trzy osoby, co oznacza 
poparcie na poziomie 0,47 procent. 
W Wokowicach poparła go tylko jedna 
osoba (0,44 procent wszystkich głosów 
w tym obwodzie. 

II tura
W dogrywce Tomasz Latocha 

potwierdził swoją dominację nad kon-
trkandydatami. Zdobył 8061 głosów, 
co dało mu poparcie na poziomie 55,64 
procent i to on będzie przez najbliższe 
5 lat burmistrzem Brzeska. Jego opo-
nent, Sławomir Pater, z poparciem 
rzędu 44,36 procent zgromadził 6428 
głosów. 

Tym razem Tomasz Latocha zwy-
ciężył w 17 obwodach. Najlepszy wy-
nik uzyskał w Szczepanowie (72,82 
procent głosów). W czterech innych 
obwodach uzyskał ponad 60-procento-
we poparcie – w kręgielni BOSiR oraz 
w Porębie Spytkowskiej, Mokrzyskach 
i Sterkowcu. Sławomir Pater lepszy 

II tura – wyniki głosowania w sołectwach
Nr obwodu Siedziba Tomasz Latocha Sławomir Pater Razem
11 SP Jasień 514 (40,92) 742 (59,08) 1256
12 SP Bucze 258 (47,60) 284 (52,40) 542
13 SP nr 2 Jadowniki 329 (49,10) 341 (50,90) 670
14 DL Jadowniki 649 (51,51) 611 (48,49) 1260
15 DL Okocim 344 (53,09) 304 (46,91) 648
16 SP Poręba Spytkowska 479 (60,79) 309 (39,21) 788
17 GOSiR Mokrzyska 690 (61,72) 428 (38,28) 1118
18 SP Szczepanów 450 (72,82) 168 (27,18) 618
19 DK Sterkowiec 314 (67,53) 151 (32,47) 465
20 DL Wokowice 120 (56,07) 94 (43,93) 214
Razem 4147 3432 7579

wynik od konkurenta osiągnął w Ja-
sieniu (59,08), Buczu (52,40) i Jadow-
nikach (SP 2 – 50,90). Wygrał także 
w SP ZOZ (61,54), ale tam oddano 
łącznie tylko 13 głosów. 

Wiadomym było, że o wynikach 
wyborów w II turze zadecydować miało 
to, jak zachowają się zwolennicy kan-
dydatów przegranych dwa tygodnie 
wcześniej.  Nie wszyscy oddali swoje 
głosy w dogrywce, jednak większość 

z nich poparła jednak Sławomira 
Patera, który uzyskał o 1301 głosów 
więcej niż poprzednio (wzrost o 25,38 
procent). W przypadku Tomasza Lato-
chy 673 głosy więcej dało wzrost o 9,11 
procent. Nie miało to jednak większego 
wpływu na ostateczny wynik wyborów.  
Dodajmy jedynie, że nowy burmistrz 
uzyskał nieco wyższe poparcie w sołec-
twach niż w samym Brzesku. 

Waldemar Pączek   

Liczba głosów w okręgu nr 1 (w nawiasie wartość procentowa)
Nr obwodu PiS MZNW BO WS Razem
1 156 (28,73) 87 (16,02) 142 (26,15) 159 (29,10) 544 (100)
2 199 (31,73) 84 (13,40) 167 (26,63) 177 (28,23) 627 (100)
4 197 (40,12) 51 (10,39) 154 (31,36) 89 (18,13) 491 (100)
9 285 (32,72) 193 (22,16) 232 (26,64) 161 (18,48) 871 (100)
10 281 (30,54) 218 (23,70) 241 (26,20) 180 (19,57) 920 (100)
21 8 (47,06) 5 (29,41) 1 (5,88) 3 (17,65) 17 (100)
Razem 1126 (32,45) 638 (18,39) 937 (27,00) 769 (22,16) 3470 (100)

Liczba głosów w okręgu nr 2 (w nawiasie wartość procentowa)
Nr obwodu PiS MZNW BO WS Razem
3 201 (31,02) 70 (10,80) 164 (25,31) 213 (32,87) 648 (100)
5 276 (34,72) 192 (24,15) 163 (20,50) 164 (20,63) 795 (100)
6 210 (32,11) 92 (14,07) 213 (32,57) 139 (21,25) 654 (100)
7 283 (30,96) 195 (21,33) 300 (32,82) 136 (14,88) 914 (100)
8 278 (38,50) 140 (19,39) 203 (28,12) 101 (13,99) 722 (100)
Razem 1248 (33,43) 689 (18,46) 1043 (27,94) 753 (20,17) 3733 (100)
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Obywatelskiej, a Barbara Borowiecka 
(MZNW) poprzednio była kandydatką 
Prawa i Sprawiedliwości. 

W porównaniu z poprzednią ka-
dencją w radzie pozostali: Ewa Chmie-
larz-Żwawa, Marcin Ciurej, Adam 

Kwaśniak i Jarosław Sorys z PiS oraz 
Maria Kądziołka, Maria Kucia, Anna 
Lubowiecka i Leszek Klimek z WS. 

Wspólnotę Samorządową 
reprezentuje też Franciszek 
Brzyk, który cztery lata temu 
startował jako kandydat 
Platformy Obywatelskiej. 
Pozostała również Barbara 
Borowiecka z MZNW, choć 
poprzednio startowała jako 
przedstawicielka PiS.   

Średnia wieku radnego zaczy-
nającej się właśnie kadencji wynosi 
47 lat. Najstarsza w tym gronie jest 
Maria Kucia z Brzeska, natomiast 
najmłodszy radny to Adrian Zaleśny 
z Poręby Spytkowskiej. Zwiększyła się 
liczba kobiet zasiadających w radzie. 
Poprzednio było ich pięć, teraz jest 
siedem.

Waldemar Pączek

Liczba głosów w okręgu nr 3 (w nawiasie wartość procentowa)
Nr obwodu PiS MZNW BO WS Razem
13 240 (33,06) 118 (16,25) 114 (15,70) 254 (34,99) 726
14 594 (43,11) 149 (10,81) 288 (20,90) 347 (25,18) 1378
15 198 (25,98) 98 (12,86) 116 (15,22) 350 (45,93) 762
16 252 (29,79) 21 (2,48) 452 (53,43) 121 (14,30) 846
Razem 1284 (34,59) 386 (10,40) 970 (26,13) 1072 (28,88) 3712

Osiem mandatów radnych po-
wiatowych mieli do rozdzielenia 
wyborcy głosujący w okręgu nr 1 
obejmującym całą gminę Brzesko. 
O te osiem miejsc ubiegało się 40 
kandydatów reprezentujących 
cztery komitety wyborcze – KWW 
Prawo i Sprawiedliwość (PiS), 
KWW Wspólnota Samorządowa 
Powiatu Brzeskiego (WSPB), KWW 
Powiat Brzeski (PB) oraz KWW 
„Samorządy Razem – 2018” (SR). 

W całym okręgu nr 1 w wyborach 
do Rady Powiatu oddano 15 228 
głosów ważnych. Najwięcej głosów 
oddali wyborcy na PiS – 5063 (33,25 
procent). Powiat Brzeski zdobył 4800 
głosów (31,52 procent). W efekcie oba 
te Komitety Wyborcze otrzymały od 
mieszkańców gminy po trzy mandaty. 
Po jednym mandacie zebrały WSPB 
(2265 głosów – 14,87 procent) i SR 
(3100 głosów – 20,36 procent). 

Przez najbliższe 5 lat w Sejmiku 
Województwa Małopolskiego rzą-
dzić będzie PiS, które zdecydo-
wanie wygrało wybory uzyskując 
43,55 procent poparcia. W okręgu 
nr 5, do którego należy gmina 
Brzesko radnymi z listy wyborczej 
PiS zostali Anna Pieczarka, Marta 
Malec-Lech, Stanisław Bukowiec, 
Józef Gawron i Wojciech Skruch. 

„Nasi” radni powiatowi

Triumf PiS-u w województwie

Przez najbliższe pięć lat brzeską 
gminę w powiecie reprezentować 
będą: Justyna Wójtowicz-Woda (1114 
– 7,32), Henryk Anioł (495 – 3,25) 
i Stanisław Pacura (1668 – 10,95) 
z PiS, Kazimierz Brzyk (1126 – 7,39), 
Jan Musiał (571 – 3,75) i Maciej 
Podobiński (1269 – 8,33) z PB, Elż-
bieta Kania (548 – 3,60) oraz Ryszard 
Ożóg (610 – 4,01) z SR. Z tej ósemki 
siedmioro radnych uzyskało wyniki, 
które stawiają ich na czele wyników 
osiągniętych przez wszystkich 40 
kandydatów. Henryk Anioł zajął w tej 
klasyfikacji 9. miejsce. Lepszy od niego 
wynik uzyskał Wojciech Podleś z PR, 
na którego głosowało 500 wyborców 
(3,28 procent). O podziale mandatów 
decydują jednak nie liczby rzeczywiste, 
ale metoda d’Hondta. A jak było w po-
zostałych trzech okręgach? 

W okręgu nr 2 mandaty radnych 
otrzymali Marta Kulig, Jacek Frankow-

Po jednym mandacie wywalczyły 
Platforma.Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska (22,66 procent po-
parcia) i PSL (10,03). W Sejmiku 
te ugrupowania będą reprezento-
wane odpowiednio przez Krzysz-
tofa Nowaka i Stanisława Sorysa. 
Przyjrzyjmy się, jakimi wynikami 
zakończyły się wybory w gminie 
Brzesko. 

ski i Andrzej Potępa z PB oraz Łukasz 
Przybyło z PiS. Andrzej Potępa od lat 
z powodzeniem startuje w wyborach do 
Rady Powiatu i zawsze osiąga najlepszy 
wynik spośród wszystkich kandydatów. 
Podobnie było w tym roku. Brzeski sta-
rosta zgromadził 1973 głosy, co daje mu 
poparcie rzędu 33,05 procent. 

W okręgu nr 3 (gminy Borzęcin 
i Szczurowa) mandaty radnych trafiły 
do Edyty Cieśli i Krzysztofa Przepiórki 
z PiS, Marka Antosza z SR i Piotra 
Mikusia z PB. Z kolei w okręgu nr 4 
(gminy Czchów, Gnojnik i Iwkowa) 
radnymi powiatowymi na nową ka-
dencję zostali Ewa Cierniak-Lambert 
z SR, Grzegorz Gołąb i Paweł Pabian 
z PiS, Tadeusz Kanownik z WSPB oraz 
Grzegorz Mrozowski z PB. 

Podział mandatów w nowo wybra-
nej Radzie Powiatu przedstawia się 
następująco: PiS – 8, PB – 8, SR – 3, 
WSPB – 2. Wielce prawdopodobne 
jest porozumienie pomiędzy PB i SR 
w sprawie utworzenia koalicji.  

EMIL

Tutaj również zwyciężyło PiS 
osiągając miażdżącą przewagę nad 
konkurentami. Świadczy o tym po-
parcie 46,16 procent wyborców. Ko-
alicja Obywatelska zdobyła w gminie 
12,37 procent poparcia, a PSL 12,72. 
Tak jak wszędzie niekwestionowaną 
liderką jest Anna Pieczarka z ponad 
22-procentowym poparciem (w całym 
okręgu uzyskała 32,43 procent głosów). 
Brzeszczanie obok niej w składzie 
Sejmiku widzieliby Martę Malec-Lech, 
Stanisława Bukowca, Józefa Gawrona 
i Piotra Dziurdzię, który na naszym 

Liczba głosów w okręgu nr 4 (w nawiasie wartość procentowa)
Nr obwodu PiS MZNW BO WS Razem
11 487 (35,70) 194 (14,22) 319 (23,39) 364 (26,69) 1364
12 183 (31,44) 98 (16,84 63 (10,82) 238 (40,89) 582
17 496 (42,57) 61 (5,24) 423 (36,31) 185 (15,88) 1165
18 134 (22,41) 14 (2,34) 217 (36,29) 233 (38,96) 598
19 161 (36,02) 13 (2,91) 176 (39,37) 97 (21,70) 447
20 27 (12,28) 4 (1,82) 84 (38,18) 105 (47,73) 220
Razem 1488 (34,00) 384 (8,78) 1282 (29,30) 1222 (27,93) 4376
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9 listopada w siedzibie Urzędu 
Miejskiego odbyła się uroczy-
sta sesja Rady Miejskiej. Sesja 
była uroczysta z kilku powodów. 
Po pierwsze radni uczcili setną 
rocznicę odzyskania niepodległo-
ści. Po drugie sesja była okazja do 
wręczenia tytułów honorowych 
i odznaczeń za zasługi dla miasta 
i gminy. Wreszcie, radni spotykali 
się po raz ostatni w tej kadencji, 
stąd też nie zabrakło podzięko-
wań, podsumowań i refleksji.

Sesja rozpoczęła się przyjęciem 
przez radnych uchwały upamiętnia-
jącej setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W treści radni 
uczcili wszystkich, którzy przyczynili 
się do budowy odrodzonego państwa. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Na uroczystości obecny był wice-
wojewoda małopolski Józef Gawron, 
który wręczył pracownikom UM pre-
zydenckie odznaczenia za długoletnią 
służbę. Odznaczenia zostały wręczone: 
Elżbiecie Grabowskiej – Kaczmarskiej, 
Irenie Krzyżak, Zbigniewowi Matra-
sowi, Beacie Pajor, Henrykowi Pieli, 
Elżbiecie Spyrce, Antoniemu Staszczy-
kowi, Małgorzacie Tomaszek, Dorocie 
Wąsik i Danucie Ziębie.

Docenieni zostali również przedsię-
biorcy, którzy od lat działają na terenie 
gminy i angażują się w działalność spo-
łeczną.  Medale na Wstędze za Zasługi 
dla Miasta Brzeska otrzymali: Jerzy 
Mikołajek, Jadwiga Pacura, Henryk 
Strąk, Andrzej Gruca, Franciszek 
Krupa, Jan Płachta, Edward Milewski 
i Janusz Niemiec.

Okolicznościowe medale 100 – le-
cia otrzymali również przedstawiciele 
Cechu Rzemieślników oraz Małych 
i Średnich Firm: Adam Halik, Ludwik 
Cyga i Michał Mrówka.

Burmistrz Brzeska został odzna-

Sesja bardzo uroczysta
czony medalem za zasługi dla Ligi 
Obrony Kraju.

Ostatnie w tej kadencji posiedze-
nie radnych stało się też okazją do 
podsumowania ostatnich czterech 
lat pracy samorządu. Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk 
podziękował za współpracę radnym, 
burmistrzowi i pracownikom UM. 
Podziękowania dla burmistrza od-
czytali również radni Wspólnoty 
Samorządowej.  

Głos zabrał również ustępujący 

burmistrz, dziękując środowiskom, 
z którymi współpracował pełniąc swoją 
funkcję:

- Dziękuję wszystkim, z którymi 
dane mi było współpracować przez bli-
sko dwadzieścia lat mojej pracy w sa-
morządzie. Dziękuję rzemieślnikom, 
z którymi organizowaliśmy Diecezjalne 
Święta Chleba, pracownikom urzędu, 
z którymi się przez te wszystkie lata 
bardzo zżyłem i radnym – mówił bur-
mistrz. Grzegorz Wawryka pogratulo-
wał również nowo wybranym radnym 
i burmistrzowi oraz życzył im owocnej 
pracy na rzecz gminy w rozpoczynają-
cej się nowej kadencji samorządu.  

GH

terenie zdobył więcej głosów niż 
Wojciech Skruch. Mieszkańcy gminy 
Brzesko tak jak w okręgu po jednym 
mandacie przydzielili PSL i Koalicji 
Obywatelskiej. Różnica polega na tym, 
że radnego z listy ludowców widzieli 
w osobie Adama Kwaśniaka. Krzysz-
tof Nowak zyskał ich wystarczające 
poparcie, aby otrzymać mandat. 

Jeśli wziąć pod uwagę liczby rze-
czywiste, to pierwsza „siódemka” 
w gminie Brzesko przedstawia się 
następująco: Anna Pieczarka (3398 
głosów), Marta Malec-Lech (1495), 

Józef Gawron (1261), Adam Kwaśniak 
(981), Krzysztof Nowak (879), Stani-
sław Sorys (508) i Jerzy Tyrkiel (461). 
Jak widać, w tej czołówce nie zmieścili 
się Stanisław Bukowiec, który zdobył 
316 głosów i Wojciech Skruch (zaled-
wie 87 głosów). 

W okręgu nr 5 wyborach startowało 
sześć osób reprezentujących naszą 
gminę. Obok Jerzego Tyrkiela, który 
startując z listy Wspólnej Małopolski 
osiągnął bardzo dobry wynik, byli to: 
Helena Jewuła (SLD Lewica Razem 
– 312 głosów), Monika Habryło-Stec 

(Bezpartyjni Samorządowcy – 247 
głosów), Piotr Skupiewski (Koalicja 
Obywatelska – 204 głosy), Jan Skiba 
(SLD Lewica Razem – 137 głosów) oraz 
Krzysztof Bruc (Wolni i Solidarni – 119 
głosów). Wyniki wyborów to obraz 
preferencji politycznych, ale dał też 
o sobie znać patriotyzm lokalny. Naj-
lepiej świadczy o tym fakt, że Krzysztof 
Bruc z Bucza w swojej miejscowości 
uzyskał 95 głosów. W tym obwodzie 
wyprzedziła go tylko Anna Pieczarka 
(172 głosy). 

EMIL    

fot.G. Heród
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17 października, podczas uroczystej sesji 
Rady Miejskiej w Brzesku, która odbyła 
się w Regionalnym Centrum Kultural-
no-Bibliotecznym wręczono stypendia 
ufundowane przez burmistrza Brzeska 
Grzegorza Wawrykę dla najlepszych 
uczniów ze szkół z terenu gminy. W tym 
roku komisja stypendialna przyznała 
wyróżnienia za wybitne osiągnięcia 
naukowe, artystyczne i sportowe, uho-
norowano nimi 77 uczniów.

- Serdecznie gratuluję rodzicom 
i nauczycielom i dziękuję za ich ciężką 
pracę i zaangażowanie, bez których 
sukcesy uczniów nie byłyby możliwe 
– mówił w czasie uroczystości bur-
mistrz Grzegorz Wawryka. Wyróżnieni 
uczniowie otrzymali od burmistrza 
stypendia i dyplomy.
Lista tegorocznych stypendystów:

Oliwia Brach, Barbara Dąbrówka, 
Patryk Król, Jakub Kuryło, Natalia 
Malaga, Jan Nowak, Oliwia Olchawa, 
Katarzyna Pabian, Julia Sieniatecka, 
Michał Siudut, Filip Solak, Maciej 
Wełna, Jakub Widła, Kinga Wilk, 
Marcelina Żurek - Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Brzesku. 

Maria Kokoszka, Gabriel Kraj, Ja-
kub Lipka, Michał Nizioł, Zofia Strąk, 
Patryk Tucznio, Barbara Waresiak - 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
w Jadownikach.

Natalia Gicala - PSP w Porębie 
Spytkowskiej 

Jakub Ciuruś, Piotr Pitaś, Mikołaj 
Jędrzejczyk - Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Okocimiu.

Adrian Pawełek, Patryk Jawień, 
Eryk Policht, Szymon Kozieł, Ignacy 
Zelek, Nikodem Skórnóg, Igor Uryga, 
Jakub Budzyn, Michał Budzyn, Kamil 
Bączek, Konrad Jaworski, Mikołaj 
Małek - Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Jasieniu.

Maksymilian Klimek, Szymon 
Gagatek, Jakub Olchawa, Marcel Ku-
bala, Wiktor Włodek, Kamil Płoński, 
Sebastian Świerczek, Klaudia Sambor, 
Mikołaj Biliński, Weronika Nowicka, 
Dawid Poliszak, Kamil Marecik, Wik-
tor Legutko, Stanisław Ojczyk, Alek-
sandra Krokosz - Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Brzesku 

Klaudiusz Duda, Maciej Hamielec, 
Stanisław Solak, Agnieszka Dadej, 
Filip Babicz, Marcel Kieroński, Fran-
ciszek Oleszczuk, Ewa Wawryka, 
Aleksandra Pabian, Julia Dadej, Bru-
non Turlej, Szymon Opoka, Konrad 
Augustyn, Kajetan Filipowski, Judyta 

Stypendia dla najlepszych 
Kusion, Kacper Majda, Szymon 
Mida, Anita Frey, Klara Filipow-
ska, Amelia Kural, Kinga Dorosz, 
Filip Tomczyk - Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Brzesku.

Oliwia Mikulska - PSP w Mo-
krzyskach 

Kacper Rojkowicz - Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ja-
downikach.

BP fot. kolor

fot. MOK
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W 2008 roku w wyniku wyborów 
samorządowych po raz pierwszy 
otrzymałem od Was mandat zaufa-
nia do pełnienia urzędu burmistrza 
Brzeska. Jako młody człowiek, ale 
już doświadczony samorządowiec, 
przede wszystkim jako mieszkaniec 
znający oczekiwania społeczeństwa 
rozpocząłem realizację zadań i in-
westycji tak potrzebnych naszej 
gminie. Dzięki współpracy i praco-
witości wielu ludzi, których dane 
było mi spotkać w ciągu tych lat, 
wiele udało się dokonać i zmienić. 

Czy nasza gmina dzisiaj jest 
taką, jaką zastałem w 2008 roku? 
Nie mnie to oceniać, bowiem oce-
na należy do Państwa. Jedno jest 
pewne, że ta dekada była niezwykle 
pracowita, pełna wyzwań, trudnych 
decyzji, ale i radości z wielu zre-
alizowanych spraw. Zawsze jako 
społeczność lokalna byliśmy w czo-
łówce tych najlepiej rozwijających 
się gmin.  Jako jedni z pierwszych 
w Małopolsce otworzyliśmy na Po-
mianowskim Stoku strefę aktywno-
ści gospodarczej, wybudowaliśmy 
nowoczesne Regionalne Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne, przepro-
wadziliśmy rewitalizację rynku, 
domów ludowych oraz remiz OSP. 
Możemy być dumni z inwestycji 
proekologicznych. Mamy dziesiątki 
kilometrów kanalizacji, sieć wodo-
ciągowa jest w każdym zakątku 
naszej gminy, jeździmy po coraz 
lepszych drogach a nowe chodniki 
zapewniają  nam coraz większe 
bezpieczeństwo. Priorytetem było 
zawsze dla mnie najmłodsze pokole-
nie naszych mieszkańców. Powstały 
nowe przedszkola, placówki oświa-
towe były ciągle unowocześniane 
i wyposażane w najlepsze pomoce 
dydaktyczne, wybudowaliśmy bo-
iska ze sztuczną  nawierzchnią 
i piękną halę sportową w Brzesku. 
Jako jedyni mamy nie tylko węzły 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Brzesko
autostradowe, ale i doskonałe zjaz-
dy. Zadbaliśmy o perspektywiczne 
rozwiązania komunikacyjne jak 
parking przy dworcu PKP, kolejną 
obwodnicę Brzeska w kierunku No-
wego Sącza. Możemy poszczycić się 
w Brzesku nowoczesnym dworcem 
PKP, a w kolejnych latach zaplano-
wanymi przebudowami przystan-
ków w Sterkowcu i Jasieniu.  Przez 
lata pracy budowaliśmy solidne 
podwaliny do rozwoju gminy. Są 
w realizacji kolejne projekty, które 
będą służyły naszym mieszkańcom 
i uczynią naszą gminę piękniejszą. 
Swoją pracę zawsze traktowałem 
jako służbę społeczeństwu. Moje 
decyzje podejmowałem przez pry-
zmat potrzeb mieszkańców, a nie 
korzyści.  Mimo że pełniąc funkcje 
publiczne należy liczyć się z kryty-
ką to nieuzasadnione oraz kłamliwe 
ataki w ostatnich latach sprawiły 
mnie i mojej rodzinie wiele przykro-
ści. Odchodzę z urzędu z poczuciem 
dobrze spełnionego obowiązku.

Pragnę podziękować wszystkim 
mieszkańcom, którzy swoją radą, 
spostrzeżeniami czy głosem podczas 
spotkań w sołectwach i na osiedlach 
przyczynili się do rozwoju naszej 
gminy. W sposób szczególny pragnę 
podziękować radnym, którzy mo-
bilizowali mnie do pracy na rzecz 
lokalnej społeczności. Za wzorową 
współpracę pragnę podziękować 
kierownikom jednostek organiza-
cyjnych gminy i ich pracownikom. 
Dziękuję dyrektorom szkół, nauczy-
cielom i wychowawcom. Dziękuję 
pracownikom MOPS, MOK, PiMBP, 
RPWiK, BZK, MZGM, MPK, pra-
cownikom KPP w Brzesku oraz KP 
Straży Pożarnej, działaczom klubów 
sportowych, przedstawicielom orga-
nizacji społecznych, politycznych 
i gospodarczych, członkom OSP 
oraz organizacjom samorządowym, 
pozarządowym i młodzieżowym. 

Dziękuję przedsiębiorcom, szefom 
i pracownikom zakładów pracy.  
Słowa uznania i podziękowania 
składam na ręce współpracowników 
z Urzędu Miejskiego. Dzięki Waszej 
pomocy i zaangażowaniu zrealizo-
waliśmy wiele zadań i inwestycji, 
budowaliśmy gminę nowoczesną na 
miarę XXI wieku.

Szczególne słowa uznania kie-
ruję do duchownych, proboszczów 
i księży naszych parafii, z któ-
rymi współpracowałem w ciągu 
mojej dwudziestoletniej s łużby 
spo łeczeństwu.  S łowa uznania 
i podziękowania składam na ręce 
cz łonków Cechu Rzemios ł ,  Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorców, 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców 
Brzeskich, Kongregacji Kupieckiej, 
związków kombatanckich, emery-
tów i rencistów. To Wy stanowicie 
przykład żywej historii, dając wzór 
kolejnym pokoleniom, przyczyniając 
się rozwoju naszej małej ojczyzny. 
Dziękuję wszystkim tym, których tu 
nie wymieniłem, a którzy na słowa 
uznania i podziękowania zasługują. 

Kolejne lata c iężkiej  pracy 
przed nami. Mam nadzieję, że tak 
jak w ubiegłych kadencjach, tak 
również  w obecnej, współpraca 
pomiędzy burmistrzem a radą 
miejską będzie oparta na mery-
torycznej dyskusji i umiejętności 
osiągania dobrych, pozytywnych 
kompromisów. 

Życzę nowemu burmistrzowi, 
radnym jak najwięcej satysfakcji 
płynącej z wykonywania misji sa-
morządowej.  Powodzenia w realiza-
cji planów i zobowiązań wyborczych. 
Niech efekty Waszej pracy i służby 
będą widoczne z korzyścią dla na-
szych mieszkańców.

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Wawryka

Burmistrz Brzeska

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku składa serdeczne podziękowania burmistrzowi Grzegorzowi Waw-
ryce za okazaną życzliwość, wsparcie i dobrą współpracę przy realizacji zadań statutowych. Dziękujemy 
za wspólnie przepracowane lata, za wyznaczanie ambitnych celów w naszej kulturalnej działalności. 
Aktywne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach kulturalnych, projektach, przedsięwzięciach przez 
nas realizowanych jest dowodem no to, że życie kulturalne naszego miasta i gminy było dla Pana bardzo 
ważne. Działał Pan z kulturą i dla kultury. Bardzo dziękujemy.                                          

Małgorzata Cuber, Dyrektor MOK

Kultura kształtuje człowieka do świata
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„To tylko przetrwa,
co z wdzięcznością 
pamięć ludzka dosięgnie.”

W niedzielę, 28 października 2018 
roku, ks. Łukasz Polniaszek z parafii 
pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba 
Ap. w Brzesku poświęcił odrestauro-
wany pomnik nagrobny nieznanej oso-
by, pochodzący z końca XIX w., a znaj-
dujący się na cmentarzu parafialnym. 
Nie będzie przesadą powiedzenie, że 
pomnik ten - będący swoistym ewene-
mentem, bo tak do dzisiaj przedstawia 
się Ukrzyżowanego Chrystusa w sztu-
ce prawosławnej (cerkiewnej) – został 
uratowany w ostatniej chwili. Odnowił 
go Wojciech Siek – rzeźbiarz i konser-
wator dzieł sztuki. Praca ta została 
sfinansowana z pieniędzy zebranych 
podczas ubiegłorocznej kwesty.

W dniu 1 listopada towarzyszyła 
nam przepiękna pogoda, która zapew-
ne była jednym z czynników udanej 
tegorocznej zbiórki na rzecz ratowania 
kolejnych zabytkowych pomników na 
„Starym Cmentarzu”, zorganizowanej 
- podobnie jak w roku ubiegłym - przez 

Komitet Odnowy i Troski o Cmentarz 
Parafialny w Brzesku. Drugim – i to 
najważniejszym czynnikiem - byli 
bez wątpienia WSZYSCY, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do zebrania tego dnia 8747, 36 PLN 

i 5,70 euro: hojni Ofiarodawcy, 
bezinteresowni Sponsorzy i wspa-
niali Wolontariusze.

Wśród wolontariuszy na szczególne 
słowa uznania i serdeczne podzię-
kowania zasłużyli, zresztą już nie 
po raz pierwszy, harcerze i „cywile” 
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
2 (dziękujemy ich Opiekunom) oraz 
przedstawiciele Szkolnego Koła Wo-
lontariuszy z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 (ich Opiekunom także 
wielkie dzięki); obie szkoły z Brzeska. 
Członkowie obu grup bardzo rzetelnie 
podeszli do swoich zadań, choć wielu 
z nich kwestowało po raz pierwszy. 
Wyrazy wdzięczności kierujemy do 
kwestarzy z Grupy Teatralnej przy 
kościele pw. Miłosierdzia Bożego oraz 
ich szefowej - Agaty Podłęckiej. 

Nie byłoby możliwe wzbogacenie 
kwesty materiałami informacyjny-
mi, gdyby nie bezinteresowna po-
moc Brzeskiej Oficyny Wydawniczej 
Aleksandry i Ryszarda Dziedziców. 
Za bezinteresowne wsparcie naszej 
akcji dziękujemy również Małgorza-
cie i Markowi Cieślom - właścicielom 

KWESTA

Kwestowaliśmy po raz kolejny na obu cmentarzach

fot. J. Filip
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firmy Macland, kwiaciarni „Elżbieta”, 
Przedsiębiorstwu Handlowo Usłu-
gowemu „C.D.S” Jacka Glonka oraz 
brzeskiemu Oddziałowi Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Dziękujemy ks. Wojciechowi Wer-
nerowi, proboszczowi parafii pw. Miło-
sierdzia Bożego, za udzielenie gościny 
kwestującym na cmentarzu komunal-
nym oraz Paniom opiekującym się 
kawiarenką Makarios za pracę, którą 
wykonały na rzecz kwesty. 

Pozwolę sobie na przypomnienie, 
że wszystkie pomniki, na rzecz których 
prowadzimy pieniężne zbiórki, chcemy 
odnowić ze względu na unikalność ich 
formy, wartości artystyczne i histo-
ryczne. Mamy nadzieję, że zebrane 
podczas tegorocznej kwesty pieniądze 
pozwolą na renowację kolejnych po-
mników, a mianowicie nagrobka wy-
konanego z tufu wulkanicznego przez 
warsztat Wojciecha Samka z Bochni 
lub nagrobka tumbowego Maksymi-
liana Nałęcz-Sowińskiego, autorstwa 

brzeskiego rzeźbiarza i kamieniarza 
Franciszka Lisaka.

Gdyby ktoś z Państwa zechciał jesz-
cze wspomóc nasze starania, można to 
zrobić, przesyłając pieniądze na adres:

Parafia NMP Matki Kościoła i św. 

Jakuba Ap. w Brzesku
32-800 Brzesku, ul. Głowackiego 2
Nr konta: 06 1020 4984 0000 

4702 0030 8551
tytułem: Darowizna na cele 

kultu – cmentarz
W imieniu Komitetu Odnowy i Tro-

ski o Cmentarz Parafialny w Brzesku
Jacek Filip

WOKÓŁ NAS

19 października Kuratorium Oświaty 
w Krakowie, by uczcić setną rocznicę 
Odzyskania Niepodległości, zorgani-
zowało Widowisko Dumy i Radości, 
w którym wzięło udział ponad 10 tys. 
uczniów z całej Małopolski.  W tym 
niecodziennym wydarzeniu uczestni-
czyli także wychowankowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku.         

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą na Wawelu, odprawioną przez 
arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. 
W swoim kazaniu do młodych arcybi-
skup wspomniał wybitnych Polaków 
– Romualda Traugutta i Urszulę 
Ledóchowską oraz wskazał wartości, 
jakimi młodzież powinna się kierować 
w życiu.

Widowisko Dumy i Radości
Następnie wszyscy uczestnicy wy-

darzenia przemaszerowali z Wawelu 
do parku Jordana. Kolorowy korowód 
poprowadził konno major Włodzimierz 
Wowa-Brodecki.  
Brzeską „trójkę” 
reprezentowała 
w pochodzie klasa 
8 a, której prze-
wodz i ł  pa t ron 
szkoły – Mikołaj 
Kopernik. W par-
ku przywita ła 
wszystkich ma-
łopolska kurator 
oświaty Barbara 
Nowak. Tutaj dla 
młodzieży przy-

gotowano m. in. stoiska edukacyjne 
i plenerową wystawę „Ojcowie Nie-
podległości”. Można było również 
spotkać się z Żołnierzami Niezłomny-
mi - Wacławem Szaconiem i majorem 
Stanisławem Szurą.

 PSP3

Odeszli w październiku:
Józef Cichostępski (88) – Brzesko
Anna Tyka (82) – Brzesko
Maria Zalasińska (93) – Brzesko
Jan Brzęk (64) – Brzesko
Maria Pabijan (82) – Brzesko
Antoni Krzan (85) – Brzesko
Marian Madej (62) – Brzesko
Wiktoria Kramer (19) – Brzesko
Małgorzata Marecik (63) – Brzesko
Tadeusz Dal (74) – Brzesko
Kazimiera Laska (78) – Brzesko
Stanisław Rudnik (68) – Brzesko
Maria Węglarz (56) – Poręba Spyt.
Antonina Gabryś (86) – Poręba Spyt.
Jan Rudnik (83) – Bucze
Maria Gargól (84) – Okocim
Władysława Biernat (84) – Szczepanów
Adam Płachta (72) – Jasień
Anna Konieczna (87) – Jasień
Jan Zachara (73) – Jasień
Melania Krokosz (73) – Jasień
Józef Hudy (62) – Jadowniki
Elżbieta Wąs (62) – Mokrzyska
Janusz Szewczyk (60) – Mokrzyska

fot. J. Filip

fot. PSP3
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Tegoroczne obchody Święta Niepodle-
głości w Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Brzesku miały wyjątkowy 
charakter. Społeczność szkoły już od 
września przygotowywała się do świę-
towania tego niecodziennego wydarze-
nia, jakim jest 100 - lecie Odzyskania 
Niepodległości, organizując na terenie 
placówki różnorodne działania o cha-
rakterze patriotycznym. Efekty pracy 
uczniów i nauczycieli zostały zaprezen-
towane podczas uroczystej akademii.

W piątek, 9 listopada, pedagodzy 
wraz z młodzieżą w galowych strojach 
z przypiętymi biało - czerwonymi koty-
lionami zebrali się w sali gimnastycz-
nej, by uczcić Jubileusz Niepodległej. 
W uroczystości wzięli udział także 
zaproszeni goście: naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu – Józef 
Cierniak, dyrektor Biblioteki Pedago-
gicznej w Brzesku – Alicja Koźmińska, 
dyrektor Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Brzesku – Grzegorz 
Zelek, dyrektor Powiatowego Centrum 
Edukacji w Brzesku – Tomasz Gurgul, 
zastępca komendanta powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej – Piotr 
Słowiak oraz przewodnicząca rady ro-
dziców – Agnieszka Mastalska-Sowa. 
Na początku dyrektor szkoły Dorota 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr1 
w Brzesku zaprosili mieszkańców 
miasta do obejrzenia uroczystości pa-
triotyczno–religijnej pt. „Pamiętamy” 
przygotowanej z okazji setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości.

W dniu 09.11.2018r. po raz kolej-
ny spotkaliśmy się w Kościele NMP 
Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła 
w Brzesku, aby oddać hołd wszystkim 
tym, dzięki którym żyjemy, uczymy się 
i  pracujemy w  wolnym kraju.

Zaprosiliśmy zebranych do wspól-
nego przeżywania bolesnej i  tra-
gicznej historii naszej Ojczyzny 
w ostatnich stu latach jej istnienia. 
Wspominaliśmy: ofiary II wojny 
światowej, ofiary Katynia i Rzezi 
Wołyńskiej, bohaterskich powstańców 
walczącej Warszawy, wywożonych do 
łagrów, poległych z rąk braci w la-
tach 1945-1956, ofiary „wypadków 
czerwcowych”, niespokojnych lat 70 
i 80 oraz stanu wojennego. Wzrusza-

Wójcik w swoim 
przemówieniu 
podkreśliła, jak 
ważne znaczenie 
dla współczesne-
go Polaka ma 
pamięć o wyda-
rzeniach sprzed 
stu lat. 

Długą i trud-
ną walkę o su-
werenność przy-
pomniała także 
inscenizacja przygotowana przez koło 
teatralne „Miszmasz” oraz szkolny 
chór. Nastepnie podsumowano projekt 
edukacyjny „Śladami ducha narodu 
i wielkie marzenia o niepodległości”. 
Kolejny punkt programu to przedsta-
wienie fotorelacji, w której zaprezen-
towane zostały życzenia, jakie nasi 
uczniowie złożyli Niepodległej, kartki 
do powstańców warszawskich napisa-
ne w ramach kampanii „BohaterON. 
Włącz historię”, zdjęcia z udziału dzieci 
w Patriotycznym Korowodzie w Brze-
sku i w Widowisku Dumy i Radości 
w Krakowie oraz fotografie z wycieczek 
śladami miejsc pamięci w naszym 
regionie. W dalszej kolejności pani 
dyrektor wręczyła nagrody laureatom 

jąca recytacja, nastrojowe piosenki 
sprawiły, że uczestnicy uroczystości 
zasłuchali się i wspominali tych, 
którzy swoje życie złożyli na ołtarzu 
Ojczyzny. 

To była piękna lekcja patriotyzmu, 
zwłaszcza dla młodego pokolenia. 
Młodzi ludzie zapewniają, że: Pamię-

konkursów zorganizowanych w ramach 
projektu. O godzinie 11:11 wszyscy 
odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka 
Dąbrowskiego”. Na koniec śpiewano 
pieśni patriotyczne.

Jubileusz Niepodległej był w naszej 
szkole wydarzeniem wyjątkowym. 
Uczestniczyliśmy w nim w atmosferze 
powagi i skupienia nad losami Ojczy-
zny, pamiętając o swoich obywatel-
skich obowiązkach i godnej postawie 
patrioty. Wierzymy, że ta rocznica, 
upamiętniająca radosny w naszej 
historii czas zwycięstwa, pozostawi 
niezatarty ślad w sercach i umysłach 
naszych uczniów, którzy są fundamen-
tem przyszłości naszego kraju. 
Magdalena Głowacka-Zastawnik

tamy i dziękujemy za spokojne 
domy, za spokojne sny, za wolność 
i niepodległość. Będziemy pamiętać 
również o słowach Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego „Sztuką jest umierać 
dla ojczyzny, ale największą sztu-
ką jest dobrze żyć dla niej”. 

PSP1w Brzesku

„Trójka” świętuje 

100-lecie odzyskania niepodległości

fot. PSP3

fot. PSP1
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Obchody 100-lecia odzyskania przez 
Niepodległości przez Polskę trwały 
cały rok. O różnorodnych działaniach 
pisaliśmy w poprzednich numerach 
BiIM-u. Główne uroczystości miały 
jednak miejsce w listopadzie. Już 7 
listopada w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 2 w Brzesku odbył się 
finał międzyszkolnego konkursu histo-
rycznego „Zmagania Polaków w walce 
o Niepodległość”. 

Dzień później w Regionalnym Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecznym przed-
szkolaki z Publicznego Przedszkola 
nr 4 im. Jana Brzechwy pod opieką 
nauczycieli zaprezentowały program 
patriotyczny, w którym pró bowały 
odpowiedzieć na pytanie „Co to jest 
niepodległość?”. Program rozpoczął się 
polonezem, po którym nastąpiło wspól-
ne odśpiewanie hymnu państwowego. 
Poszczególne grupy prezentowały 
wiersze, piosenki i tańce. Nie zabrakło 
patriotycznych akcentów jakimi były 
biało- czerwone flagi, chorągiewki 
i kotyliony.

9 listopada odbyła się uroczysta 
sesja Rady Miejskiej, podczas której 
wręczono tytuły honorowe i odznaki 
za zasługi dla miasta i gminy. Po 
południu na krytej pływalni BOSiR 
odbyły się XVI Zawody Pływackie 
z okazji Święta Niepodległości. O godz. 
9:00 w przedszkolu przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 zorga-
nizowano biesiadę patriotyczną w ra-
mach projektu „Piękna nasza Polska 
cała”. W programie znalazły się m.in. 
przedstawienie „O tym, jak powstało 
godło Polski”, konkurs wiedzy o Polsce, 
wspólne śpiewanie pieśni patriotycz-
nych, pokaz mody patriotycznej i de-
gustacja biało-czerwonych przekąsek. 
Tego samego dnia w kościele św. Jaku-
ba uczniowie, absolwenci i pedagodzy 
PSP nr 1 w Brzesku zaprezentowali 
program religijno-patriotyczny „Pa-
miętamy”. Wspominali w nim bohate-
rów, którzy na przestrzeni lat oddali 
życie w obronie ojczyzny.

Również 9 listopada Porębskie 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
i świetlica wiejska działająca przy 
Miejskim Ośrodku Kultury zaprosiły na 
spotkanie z Marianem Putem, autorem 
kroniki Poręby Spytkowskiej. Spotka-
nie przebiegało pod hasłem „Wydarze-
nia historyczne, bohaterowie Poręby 
Spytkowskiej polegli w działaniach 
I i II wojny światowej – wspomnienie 
w 100-lecie odzyskania Niepodległości”.

11 listopada uroczyste obchody 
Święta Niepodległości rozpoczęło od-
słonięcie i poświęcenie pamiątkowych 
tablic upamiętniających wieloletniego 
burmistrza Brzeska Jana Władysława 
Brzeskiego (1878-1942) oraz dokto-
ra medycyny i radnego miejskiego 
Szymona Bernadzikowskiego (1856-
1936). Tablice znajdują się przy ulicy 
Mickiewicza. Następnie, zgodnie z wie-
loletnią tradycją, pochód prowadzony 
przez poczty sztandarowe i delegacje 
wyruszył spod budynku Urzędu Miej-
skiego do brzeskiego sanktuarium św. 
Jakuba, gdzie odbyła się msza w in-
tencji ojczyzny. W czasie nabożeństwa 
kustosz Józef Drabik podziękował 
ustępującemu burmistrzowi Grzego-
rzowi Wawryce za owocną współpracę. 
– Podziwialiśmy Pana wiarę, której się 
Pan nie wstydził, która nie była na 
pokaz, tylko była autentyczna i o której 
Pan powiedział, że jest najbardziej 
istotna w Pana życiu (…) Przeży-
waliśmy wspólnie jako mieszkańcy 
Brzeska wielkie uroczystości religijne, 
w które Pan autentycznie się angażo-
wał, z najważniejszą, historyczną dla 
Brzeska – ogłoszeniem decyzji Stolicy 
Apostolskiej o patronacie św. Jakuba 
Starszego Apostoła nad Brzeskiem. 
Także te inne, coroczne, jak kolejne 
Święta Niepodległości, Konstytucji 3 
Maja, Święta Chleba, patriotyczne 
śpiewanie, konkursy kolęd o Muszlę 
św. Jakuba czy Brzeskie Dni Jakubowe 
– mówił ks. Drabik. Grzegorz Waw-
ryka został wyróżniony przez parafię 
medalem św. Jakuba „Bonum Operan-
ti – Czyniącemu Dobro”. Na wniosek 
brzeskich proboszczów Biskup Andrzej 
Jeż przyznał Grzegorzowi Wawryce 
najwyższe odznaczenie diecezjalne, 
czyli medal „Dei Regno Servire – Słu-
żyć Królestwu Bożemu”. 

Po mszy wszyscy uczestnicy uro-
czystości przeszli wraz 
z orkiestrą dętą przed 
Grób Nieznanego Żoł-
nierza, gdzie złożono 
kwiaty. Następnie do 
zebranych zwrócił się 
burmistrz Grzegorz 
Wawryka, dziękując za 
przybycie. Głos zabrał 
również burmistrz elekt 
Tomasz Latocha.

Wieczorem miesz-
kańcy licznie zebrali się 
w Regionalnym Cen-
trum Kulturalno-Biblio-

tecznym, by jak co roku wspólnie 
śpiewać pieśni i piosenki patriotyczne. 
Tym razem akompaniował zespół 
w składzie: Michał Seremak (klawi-
sze i śpiew), Krzysztof Szydłowski 
(perkusja) i Zbigniew Gdowski (akor-
deon) z gościnnym udziałem grupy 
śpiewaczej „Porębian”. Wcześniej 
dyrektor MOK Małgorzata Cuber 
wręczyła przedstawicielom zespołu 
regionalnego Krakowiacy Ziemi Brze-
skiej odznakę „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” przyznaną przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W imieniu brzeskiej biblioteki i MOK-
-u podziękowała też ustępującemu bur-
mistrzowi za bardzo dobrą współpracę 
i wsparcie wszystkich organizowanych 
kulturalnych wydarzeń. Wyświetlony 
został również film „Brzeskie drogi do 
Niepodległości” zrealizowany przez 
Studio.pl we współpracy z TG Sokół.

12 listopada w świetlicy wiejskiej 
w Mokrzyskach odbyła się uroczysta 
wieczornica patriotyczna. Z tej okazji 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
i Stowarzyszenia Społeczno-Kultral-
nego wsi Mokrzyska przy wsparciu 
zespołu Jadowniczanie przygotowały 
patriotyczny montaż słowno – mu-
zyczny. Tradycyjnie pod Pomnikiem 
Poległych uczczono pamięć tych, któ-
rzy oddali życie za Polskę. 

Obchodom Święta Niepodległości 
jak co roku towarzyszyły otwarte 
zawody strzeleckie na strzelnicy KPP 
w Brzesku. Rozegrano również Niepod-
ległościowy Turniej Szachowy w PSP 
w Porębie Spytkowskiej.

Organizatorami wydarzeń byli 
Gmina Brzesko, Brzeski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Jednostka Strzelec-
ka 2059, LOK Brzesko, Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”, parafia pw. 
NMP Matki Kościoła i św. Jakuba 
ap. w Brzesku, PSP nr 1 w Brzesku, 
PSP nr 2 w Brzesku, PSP w Porębie 
Spytkowskiej, Publiczne Przedszkole 
nr 4 w Brzesku oraz Miejski Ośrodek 
Kultury.            red. fot.kolor

Sto lat niepodległości

fot. B. Kądziołka
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„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd p amięcią im się płaci”

9 listopada w Szkole Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki w Mo-
krzyskach miało miejsce doniosłe 
wydarzenie – Wieczornica Patrio-
tyczna, w czasie której uczniowie 
oddali cześć wolnej Ojczyźnie, 
pamiętając o dokonaniach wielu 
pokoleń Polaków. 

W uroczystości wzięła udział 
lokalna społeczność, rodzice, 
grono pedagogiczne oraz zapro-
szeni goście: naczelnik wydziału 
edukacji kultury i sportu – Józef 
Cierniak, sołtys wsi Mokrzyska 
– Stanisław Pacura, radna miej-
ska – Ewa Chmielarz – Żwawa, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Brzesku – Małgo-
rzata Cuber, dyrektor Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Brzesku - Grzegorz Zelek, 
prezes Stowarzyszenia Społeczno 
– Kulturalnego Wsi Mokrzyska 
– Urszula Halik i jego członko-
wie oraz prezes ZNP – Helena 
Jewuła. 

W części artystycznej ucznio-
wie przypomnieli losy narodu pol-
skiego w drodze do niepodległości.  
Ważnym elementem spotkania 
było zaprezentowanie bohaterów 
wywodzących się z Mokrzysk. Po-
kaz slajdów urozmaicały występy 
laureatów Szkolnego Konkursu 

Poezji i Piosenki Patriotycznej. Całości 
dopełnił wspólny śpiew.  

Dyrektor Marek Kossoń serdecznie 

podziękował wszystkim zebranym za 
wspólne świętowanie tak niezwykłej 
rocznicy, a także za współpracę i szcze-
gólne zaangażowanie w organizację 
tej uroczystości ze strony rodziców, 
uczniów, nauczycieli. 

PSP Mokrzyska

W hołdzie Niepodległej

9 listopada na pływalni BOSiR odbyły 
się XVI Zawody Pływackie z okazji 
Święta Niepodległości, w których 
udział wzięło 115 młodych pływaków. 
Uczestnikami zawodów przeważnie 
byli uczniowie szkół podstawowych. 
Cieszy fakt, że była to tak duża liczba 
dzieci. Zawodnicy tradycyjnie star-
towali w dwóch stylach pływackich: 
dowolnym i klasycznym na dystansie 
25 lub 50 metrów, w zależności od 
wieku. Sędzią głównym zawodów był 
Michał Kacer. Dekoracji zwycięzców 
dokonali dyrektor BOSiR Marek Da-
dej oraz burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka. 

W czasie trwania zawodów prze-
prowadzona została akcja charyta-

tywna „Cegiełka dla Oliw-
ki”. Cały dochód ze sprze-
daży przeznaczony został 
na pomoc w walce z ciężką 
chorobą z jaką zmaga się 
dziewczynka. Kierujemy 
wielkie podziękowania do 
wszystkich, którzy udzielili 
wsparcia Dziękujemy! Ze-
braliśmy 8454,00 zł. Partne-
rami zawodów byli: Gmina 
Brzesko, firma Oknolux, 
Punkt Sprzedaży Plusa 
i Cyfrowego Polsatu, Sklep 
Cukiereczek, Zarząd Osie-
dla Brzezowieckie i Stowa-
rzyszenie Zielone Serduszko. 

BOSiR

Święto Niepodległości na Pływalni

fot. B. Kądziołka

fot. BOSiR
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9 listopada 2018 r. w warszaw-
skim „Domu Spotkań z Historią” 
odbył się finał ogólnopolskiego 
konkursu zorganizowanego przez 
Ośrodek KARTA pt. „Rówieśnicy 
Niepodległej”.

Zmagania toczyły się na kanwie 
Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla 
Stanów Zjednoczonych, jako wyraz 
podziękowania za amerykańską 
pomoc w odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości. 

W 1926 r. w 150. rocznicę powsta-
nia USA dziękczynne adresy złożone 
ze 111 tomów podpisało 5,5 miliona 
obywateli II Rzeczypospolitej. W tomie 
pierwszym znalazły się podpisy Prezy-
denta Ignacego Mościckiego, członków 
rządu, w tym Józefa Piłsudskiego, 
posłów, senatorów, najwyższych urzęd-
ników państwowych i księdza pryma-
sa. W drugim znalazły się podpisy 
władz lokalnych, tomy 3-5 zawierają 
autografy społeczności akademickich, 
w następnym szóstym podpisy swoje 
złożyły osoby związane z polonią. 
W tomach 7-13 swoje uznanie dla 
USA wyrazili nauczyciele i uczniowie 
szkół średnich i seminariów nauczy-

cielskich. Natomiast 
pozostałe tomy, nie 
licząc ostatniego, 
w którym znalazł się 
indeks całego przed-
sięwzięcia, zawiera-
ją podpisy pracow-
ników oraz uczniów 
szkół powszechnych. 

Na kartach tych 
znalazły się także 
nazwiska wszyst-
k i ch  nauczyc i e -
li i uczniów szkół 
(wraz z ich patro-
nami opiekunami) 
znajdujących się na 
terenie ówczesnego 
powiatu brzeskiego, 
w tym również spo-
łeczności przedwo-
jennego brzeskiego 
gimnazjum i szkoły 
powszechnej w Oko-
cimiu.

Praca konkur-
sowa uhonorowana 
III nagrodą - film 
brzeskich liceali-

stów w składzie: Magdalena Boro-
wiec, Zuzanna Gemza, Franciszek 
Podłęcki, Dawid Reczek, Dariusz 
Piotr Sapeta pod opieką merytorycz-

ną dr. Piotra P. Dudy - przedstawiała 
życie i działalność patrona i opieku-
na szkoły powszechnej w Okocimiu 
barona Jana II Götz-Okocimskiego 
i zatytułowana została: „» Pracą 
i Prawdą« Baron Jan Albin Götz 
Okocimski (1864-1931)”.

Nadesłane projekty mogły być 
przedstawione w różnych formatach: 
filmu, prezentacji multimedialnej, 
audycji radiowej, wirtualnej wystawy, 
montażu materiałów itp. 

Zdigitalizowane karty udostęp-
nione przez Ośrodek KARTA można 
zobaczyć na stronie http://nieskoncze-
nieniepodlegla-ludzie.pl/

Warto nadmienić, że o Deklara-
cjach Podziwu i Przyjaźni dla narodu 
amerykańskiego wręczonych w paź-
dzierniku 1926 r. m.in. przez Leopolda 
Kotnowskiego prezesa Amerykańsko-
-Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej 
w II Rzeczypospolitej, prezesa Cen-
tralnego Komitetu Obchodu 150-lecia 
Niepodległości Stanów Zjednoczonych 
oraz ambasadora RP w Waszyngtonie 
Jana Ciechanowskiego na ręce pre-
zydenta USA Calvina Coolidge pisał 
wcześniej na witrynie brzesko.ws 
Andrzej Pasula. 

Piotr P. Duda

„Rówieśnicy Niepodległej”

fot.: http://nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl/karty/5445

Gala konkursowa. fot. Elżbieta Koczar
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23 i 24 października w Miejskim 
Ośrodku Kultury odbyły się wyjąt-
kowe występy zespołów tanecznych 
Polunychka oraz Mtsvervali. 

Grupa Polunychka powstała 
w 1993 we Lwowie i od samego po-
czątku kieruje nią Nataliya Dobynda. 
Zespół występował na scenach całej 
Europy, m.in. we Francji, Włoszech, 
Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Gre-
cji, Serbii, Bułgarii czy Estonii. Tan-
cerze mają na koncie nagrody zdobyte 
w międzynarodowych konkursach 
i festiwalach. Co ciekawe, „Polunych-
ka”, po polsku znaczy po prostu... 
„Truskaweczka”.

Gruziński zespół Mtsvervali po-
chodzi z miasta Rustawi, położonego 
w południowo-wschodniej części kraju. 
W repertuarze posiada jednak tańce 
ludowe ze wszystkich regionów Gruzji. 
Grupą kierują Marta i Jumber Tsot-
soria oraz Leri Minadze. Podobnie jak 
w przypadku „Truskaweczki” członko-
wie zespołu mają średnio 12-14 lat.

Na scenie solowo zaprezentowała 
się również młoda i utalentowana 
skrzypaczka Yelyzaveta Tkachuk 
z Ukrainy, obecnie uczącą się w Cze-
chach.

Pierwszy występ zespołów odbył się 
we wtorek 23 października w godzi-
nach przedpołudniowych. Zaproszono 
na niego uczniów brzeskich szkół śred-
nich i podstawowych. Odbiór koncertu 
był tak entuzjastyczny, że zapadła 
decyzja o zorganizowaniu kolejnego 
występu już następnego dnia, dla 

dorosłej publiczno-
ści. Pomimo bardzo 
krótkiego czasu na 
rozpropagowanie 
imprezy, widownia 
sali audytoryjnej 
RCKB by ła za-
pełniona w trzech 
czwartych. Orga-
nizatorzy oraz tan-
cerze zgodnie zapo-
wiadają, że folklor 
Gruzji i Ukrainy 
z pewnością zawita 
do Brzeska ponow-
nie. 

red. 
fot. kolor

Folklor Gruzji i Ukrainy na brzeskiej scenie

fot. B. Kądziołka
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Energetyczna fuzja muzyki indyjskiej 
i flamenco to znak rozpoznawczy 
zespołu Indialucia, który odwiedził 
Brzesko 18 października 2018 roku. 
Podwójny koncert tej niezwykłej grupy 
był ważnym wydarzeniem w muzycz-
nym kalendarium miasta – tym bar-
dziej, że odbywał się w wypełnionych 
po brzegi, przepięknych wnętrzach 
Pałacu Goetzów. W związku z ogrom-
nym zainteresowaniem koncert odbył 
się aż dwa razy – o godz. 18.00 oraz 
20.30. W brzeskiej odsłonie powsta-
łego w 1999 roku projektu, oprócz 
założyciela zespołu – pochodzącego 
z Tychów gitarzysty flamenco Micha-
ła Czachowskiego, wziął też udział 
największy europejski wirtuoz sitar, 
Włoch Leo Vertunni; grający na 
tabli oraz cajónie Piotr Malec oraz 
tańcząca indyjski taniec katak Neha 
Seshadrinath.

Już samo instrumentarium wzbu-
dziło duże zainteresowanie publicz-
ności. Obok doskonale znanej gitary 
znalazł się inny instrument z kręgu 
muzyki flamenco – cajón, muzyczna 
skrzynka perkusyjna, jak również 
dwa instrumenty z Indii – tabla, czyli 
dwa kociołki o bogatych, perkusyjnych 
barwach oraz sitar, pochodzący z XIII 
wieku instrument strunowy szarpany 
o wielu strunach, które nadają jego 
brzmieniu charakterystyczne, brzę-
czące nuty.

Na koncert o godz. 20.30 składały 
się kompozycje pochodzące zarówno 
z dwóch wydanych już albumów ze-
społu: Indialucia (2005) oraz Acatao 
(2014), a także nowa kompozycja 
Puente de los Alunados, którą zespół 
planuje nagrać na swojej trzeciej pły-
cie, a która otworzyła występ w Pałacu 
Goetzów. Wśród kolejnych utworów 
Indalucia zaprezentowała spokojną, 
melodyjną balladę Aroma de Cilantro, 
ragę Gujari Todi, energetyczne bule-
rias Kyabathe oraz rumbę Raag ‚n’ Olé. 

Szczególne wrażenie zrobiła kom-
pozycja Gujari Todi oparta na hindu-
skich ragach, czyli na pochodzących 
sprzed ponad 1000 lat rodzajach me-
lodii, tworzących indyjski system mu-
zyczny. Rozwijający się powoli utwór, 
mający bardzo medytacyjny, lecz i in-
tensywny charakter, zahipnotyzował 
publiczność, szczególnie ze względu na 
towarzyszący mu taniec katak w wy-
konaniu Nehi Seshadrinath. Hinduska 
tancerka, ubrana w strój o niezwykle 
nasyconej barwie, oczarowała publicz-

ność precyzją ruchów dłoni i wyrazistą 
mimiką, charakterystyczną dla tego 
rodzaju tańca.

W wieńczącej koncert rumbie 
Raag ‚n’ Olé muzycy wraz z tancerką 
dali popis umiejętności rytmicznych, 
żonglując między sobą różnymi sche-
matami rytmicznymi – jak gdyby 
rzucając sobie wyzwania, czy 
każdemu z członków zespołu 
uda się zaprezentować na swym 
instrumencie (czy też nogami, 
jak w przypadku tancerki) skom-
plikowane rytmy.

Koncert prowadzili organi-
zatorzy całego przedsięwzięcia: 
Małgorzata Duśko-Shekar oraz 
Shivakumar Shekar, którym 
należą się słowa uznania za 
zorganizowanie tego wyjątko-
wego wydarzenia, swą rangą 
ściągającego do Pałacu Goetzów 

słuchaczy nie tylko z Brzeska i okolic, 
ale także z Krakowa, Tarnowa czy 
Bochni. Współorganizatorem koncertu 
był Miejski Ośrodek Kultury w Brze-
sku. Oby więcej tego typu inicjatyw! 

fot. kolor.
Wojciech Gurgul

Muzyczna uczta w Pałacu Goetzów

fot. K. Wójcik
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15 października w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 3 w Brzesku obchodzo-
no gminne Święto Edukacji. Co roku 
przy tej okazji wręczane są awanse na-
uczycielskie oraz nagrody burmistrza. 

Tytuły nauczyciela mianowane-
go otrzymali: Sabina Cebula, Alicja 
Kawa, Piotr Kleśny – Szkoła Muzycz-
na I stopnia w Brzesku, Agnieszka 
Dorosz, Mateusz Urban, Paulina 
Soból – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Brzesku, Ewa Gurgul, Anna Stani-
sławczyk – Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Jadownikach, Kinga Juszyńska-
-Fudala – PSP w Okocimiu, Katarzyna 
Kargol – PSP w Szczepanowie, Joanna 
Malik – PSP w Buczu, Justyna Sarlej 
– Przedszkole nr 1 w Jadownikach, 
Magdalena Wojnicka – PSP nr 1 
w Brzesku.

Nagrody z rąk burmistrza Grzego-
rza Wawryki odebrali: Marta Kania, 
Małgorzata Góra – PSP nr 1 w Brze-
sku, Jadwiga Fior – Przedszkole nr 3
w Brzesku, Katarzyna Zaleśna – 
Przedszkole w Porębie Spytkowskiej, 
Marek Kossoń, Aleksandra Hebda 
– PSP w Mokrzyskach, Małgorzata 
Szylar – Przedszkole nr 4 w Brzesku, 
Jolanta Płachta – PSP w Jasieniu, 
Natalia Sambor – PSP w Okocimiu, 
Urszula Białka, Maria Stolińska – 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brze-
sku, Justyna Krzywacka, Grażyna 
Pleśniarska-Gwizdała, Teresa Sedi-
wy, Dorota Wójcik, Agnieszka Dzień-
ska – PSP nr 3 w Brzesku, Danuta 
Turlej, Krystyna Serbeńska-Biel, 
Małgorzata Kokoszka, Tomasz Wie-
techa – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Jadownikach.

Burmistrz wręczył również oko-
licznościowe medale z okazji 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę nie-

podległości. Otrzymali je nauczyciele 
i pracownicy obsługi szkół i przed-
szkoli: Elżbieta Daniłowska, Monika 
Kądziołka – Przedszkole nr 1 w Brze-
sku, Małgorzata Śmiałek, Bożena Maj-
chrzak – Przedszkole nr 3 w Brzesku, 
Dorota Kusiak, Bogusława Gałek 
– Przedszkole nr 4 w Brzesku, Luiza 
Biel, Elżbieta Szemer – Przedszkole 
nr 7 w Brzesku, Lidia Wolnik, Dorota 
Pala – Przedszkole nr 9 w Brzesku, 
Mirosława Dubiel, Dorota Ormiań-
ska, Agata Pająk – Przedszkole nr 
10 w Brzesku, Małgorzata Robak, 
Marta Zaleńska – Przedszkole nr 1 
w Jadownikach, Agata Jabłońska-
Gawenda, Bożena Góra – Przedszkole 
w Porębie Spytkowskiej, Katarzyna 
Kocoł, Joanna Wolnik – Przedszkole 
w Szczepanowie, Maria Kieć, Urszula 
Gawenda, Maria Stolińska, Jadwiga 
Zaczyńska, Renata Rożkowicz, Lucy-
na Zając, Barbara Borowiec, Wacław 
Zając – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Brzesku, Krystyna Serbeńska-Biel, 
Bartłomiej Turlej, Agnieszka Kalten-
berg, Teresa Opoka, Małgorzata Faron 
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ja-
downikach, Małgorzata Grabarz, Bar-

bara Surowiecka, Iwona Mikołajek, 
Beata Franczak-Wołek, Ewa Duśko, 
Marta Skurnóg – PSP nr 1 w Brze-
sku, Grażyna Pleśniarska-Gwizdała, 
Dorota Wojtyś, Elżbieta Porwisz, Ewa 
Sobczyk, Elżbieta Zydroń – PSP nr 3 
w Brzesku, Joanna Cebula, Barbara 
Michałek – PSP nr 1 w Jadownikach, 
Maria Pater, Jolanta Król, Lucyna 
Jaworska, Danuta Mucha – PSP 
w Jasieniu, Elżbieta Fitrzyk, Edyta 
Rams, Janina Zalewska – PSP w Bu-
czu, Maria Rudnik, Alicja Pikulska, 
Halina Kuciel, Ryszard Zachara – PSP 
w Mokrzyskach, Barbara Stachowicz, 
Bożena Spędzia – PSP w Okocimiu, 
Bernadeta Zapiór, Łucja Klimek – PSP 
w Porębie Spytkowskiej, Ewa Wojas, 
Urszula Kocoł – PSP w Sterkowcu, 
Agata Dąbrowa, Danuta Wolnik, 
Maria Jarosz – PSP w Szczepanowie, 
Renata Suska, Piotr Kleśny – Szkoła 
Muzyczna w Brzesku. 

Medalami okolicznościowymi uho-
norowany został również brzeski Cech 
Małych i Średnich Przedsiębiorców, 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
oraz brzeski hufiec ZHP. Uroczystość 
uświetniły występy uczniów szkoły 
muzycznej oraz pokazy taneczne 
w wykonaniu dzieci ze szkoły Thomas 
Dance. 

red. fot. kolor.

Gminne święto edukacji

fot. M. Kotfis
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Stypendia dla najlepszych

Poszukiwania

Święto Edukacji

fot. M. Kotfis

fot. MOK

fot. MOK



20

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY listopad 2018

Święto  

fot. B. Kądziołka
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 Niepodległości
fot. B. Kądziołka
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Indialucia

W Bibliotece

Koncert zespołów z Gruzji i Ukrainy

fot. PiMBP

fot. K. Wójcik

fot. B. Kądziołka
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Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na w Brzesku już od siedmiu lat dedy-
kuje św. Janowi Pawłowi II cykl imprez 
organizowanych w październiku. Tego 
roku ze wszystkich imprez zorganizo-
wanych w ramach Miesiąca Papieskiego 
skorzystało ponad 1000 osób. 

Inaugurację cyklu stanowiło 
w dniu 3 października otwarcie wysta-
wy dzieł Franciszka Kafla „Madonny 
Polskie”.  Wystawę można zobaczyć do 
końca listopada. 

W Oddziale dla Dzieci odbywały się 
lekcje biblioteczne dla najmłodszych 
czytelników, prezentujące postać św. 
Jana Pawła II. W lekcjach wzięło udział 
około 300 uczniów i przedszkolaków. 

25 października w bibliotece 
w Brzesku i w Jadownikach gościli-
śmy Joannę Krzyżanek autorkę bajek, 
wierszy i opowiadań dla dzieci, która 
przyjechała do nas z Poznania. Pisarka 
zaprezentowała jedną ze swoich ksią-
żek: „Jan Paweł II, czyli jak Karolek 
został papieżem”. 

Dzieci z Publicznego Przedszkola 
nr 10 z Oddziałem Integracyjnym, 
któremu patronuje św. Jan Paweł II, 
dwukrotnie zaprezentowały montaż 
słowno-muzyczny pod hasłem „Przed-
szkolaki Janowi Pawłowi II”. Uroczy-
ste występy zostały przygotowane spe-
cjalnie z okazji obchodów VII Miesiąca 
Papieskiego. Dzieci śpiewały, tańczyły, 
mówiły wiersze w hołdzie Wielkiemu 
Polakowi - Janowi Pawłowi II. Tym 
samym przypomniały nam, że Jego 
słowa wciąż wiele dla nas wszystkich 
znaczą. Montaże, które miały miejsce 
26 i 31 października, obejrzeli rodzice 
i dziadkowie występujących dzieci, 
emerytowani i obecni pracownicy 
Przedszkola nr 10 oraz przedszkolaki 
z placówek w Brzesku i Jadownikach.

26 października odbył się koncert 
finałowy VII Miesiąca Papieskiego. 
Występ Chóru Sanktuaryjnego ze 
Szczepanowa i Orkiestry Dętej z Oku-
lic nosił tytuł „W hołdzie Ojcu św. 
Janowi Pawłowi II”. Obie grupy znane 
są w regionie z udanych inicjatyw 
świąteczno-noworocznych. Tym razem 
przygotowały koncert, który stanowił 
piękne przypomnienie o dziele Papieża 
Polaka oraz o naszej polskiej drodze 
do odzyskania niepodległości. Koncert 
poprowadziła brzeska poetka, autorka 
sztuk teatralnych - Agata Podłęcka, 
która przybliżyła wszystkim słucha-
czom kontekst historyczny i społeczny 
prezentowanych utworów. 

W bibliotece
Cały szereg imprez październi-

kowych miał na celu upamiętnienie 
osoby Jana Pawła II i przybliżenie jego 
dokonań. Nie byłoby to możliwe bez po-
mocy życzliwych nam osób i instytucji. 
Dziękujemy patronom honorowym: 
Biskupowi Tarnowskiemu - Andrze-
jowi Jeżowi, Burmistrzowi Brzeska 
- Grzegorzowi Wawryce, Staroście 
Brzeskiemu - Andrzejowi Potępię oraz 
ks. Dziekanowi Józefowi Drabikowi 
- proboszczowi Parafii NMP Matki Ko-
ścioła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku.

Dziękujemy patronom medialnym: 
ks. Zbigniewowi Wielgoszowi - redak-
torowi naczelnemu dodatku tarnow-
skiego Gościa Niedzielnego, redakcji 
BIM, radiu RDN Małopolska, Brze-
skiej Witrynie Internetowej, telewizji 
Tarnowska.TV.

Za życzliwość i wsparcie finansowe 
dziękujemy sponsorom VII Miesiąca 
Papieskiego, którymi byli: Towarzy-
stwo Gimnastyczne „Sokół”, Bank 
Spółdzielczy, Studio Masters, firmy: 
Fachowiec, Zasada Trans Spedition, 
Proster oraz Granit oraz firmie PiPi.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury - Małgorzacie Cuber oraz pra-
cownikom MOK dziękujemy za pomoc 
w realizacji naszych przedsięwzięć.

W szczególności dziękujemy czy-
telnikom i użytkownikom brzeskiej 
Biblioteki za wsparcie i liczne uczest-
nictwo w wydarzeniach tegorocznego 
Miesiąca Papieskiego.
Poza tym w Bibliotece
8 października ulicami Brzeska prze-
maszerował Patriotyczny Korowód 
z okazji 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Uczestnikami 
marszu byli uczniowie z PSP nr 1, PSP 
nr 2 oraz PSP nr 3 wraz z nauczyciela-
mi. Trasa korowodu wiodła przez Plac 
Kazimierza, następnie jego uczestnicy 
dotarli do Grobu Nieznanego Żołnierza, 
gdzie został zapalony znicz w hołdzie 
poległym za ojczyznę. Dzieci niosły 
transparenty, kwiaty i chorągiewki 
w barwach narodowych, śpiewały pa-
triotyczne piosenki czym wzbudzały 
zainteresowanie i życzliwość przechod-
niów. Marsz zakończył się w Urzędzie 
Miasta, gdzie dzieci zostały przyjęte 
przez burmistrza Brzeska Grzegorza 
Wawryką, który otrzymał od uczest-
ników korowodu pamiątkowe kwiaty 
w biało-czerwonych barwach.

Serdecznie dziękujemy nauczy-
cielom i uczniom za zaangażowanie 
i udział w Patriotycznym Korowodzie. 

PiMBP fot. kolor.

W BIBLIOTECE

fot. PiMBP
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Krakowski Bank Spółdzielczy jest 
następcą prawnym i kontynuatorem 
działalności Krakowskiego Towa-
rzystwa Zaliczkowego Urzędników. 
Na zebraniu 2 grudnia 1898 roku, 
pracownicy sądów krakowskich posta-
nowili stworzyć instytucję kredytową, 
która by udzielała tanich pożyczek 
nie tylko pracownikom sądowym, ale 
również pracownikom innych urzędów 
krakowskich. 18 grudnia 1898 roku 
zebrało się grono założycieli i zde-
cydowano się utworzyć Krakowskie 
Towarzystwo Zaliczkowe Urzędników. 
Na tym zebraniu uchwalono statut 
i wybrano pierwszą Radę Towarzy-
stwa. Już 24 grudnia wpisano do re-
jestru dla stowarzyszeń zarobkowych 
i gospodarczych firmę: Krakowskie 
Towarzystwo Zaliczkowe Urzędników, 
stowarzyszenie zarejestrowano z ogra-
niczoną poręką w Krakowie. Wybuch 
pierwszej wojny światowej przerwał 
pomyślnie rozwijającą się działalność 
Towarzystwa. Po zakończeniu I wojny 
światowej i odzyskaniu prze Polskę 
niepodległości rozpoczęto odbudowę 
działalności Towarzystwa. Na mocy 
ustawy o spółdzielniach z dnia 3 wrze-
śnia 1922 r. Krakowskie Towarzystwo 
Zaliczkowe Urzędników zostało zare-
jestrowane jako spółdzielnia. Działal-
ność spółdzielczości bankowej została 
przerwana w 1939. Okres okupacji stał 
się dla Krakowskiego Towarzystwa 
Zaliczkowego Urzędników bodajże 
najtrudniejszym okresem w całej 
jego dotychczasowej działalności. 
Mimo skrajnie trudnych warunków, 
Towarzystwo nie przerwało w czasie 
wojny i okupacji hitlerowskiej swojej 
działalności, nie licząc kilku dni prze-
rwy w czasie przejścia przez Kraków 
działań wojennych.

Spółdzielnie oszczędnościowo – 
pożyczkowe po zakończeniu wojny, 

wznowiły działalność w przedwo-
jennych formach organizacyjnych. 
W tym czasie Zarząd Towarzystwa 
podjął decyzję o przystąpieniu spół-
dzielni na członka Centralnej Kasy 
Spółdzielni Rolniczych oraz Banku 
„Społem” w Krakowie. 30 czerwca 
1949 roku członkowie Krakowskiego 
Towarzystwa Zaliczkowego Urzędni-
ków postanowili o tym, aby działać 
odtąd pod nową nazwą - Bank Spół-
dzielczy w Krakowie. Do roku 1989 
Bank działał jako pomocniczy dla 
Banku Gospodarki Żywnościowej, 
specjalizując się w obsłudze rolnictwa. 
Na dzień 1 stycznia 1994 r. Bank 
prowadził działalność w Krakowie 
i dwóch gminach podmiejskich – Za-
bierzowie i Wielkiej Wsi. Po pięciu 
latach aktywnej i skutecznej pracy 
rozwinął się grupując 37 jednostek 
w Krakowie, województwie małopol-
skim i województwie świętokrzyskim. 
Tak rozszerzony zakres terytorialny 
uzasadnił potrzeby zmiany nazwy 
banku na Krakowski Bank Spółdziel-
czy, co nastąpiło w grudniu 1997 r. 
Rozwijanie sieci placówek bankowych 
trwa do dzisiaj. Aktualnie Bank jest 
największym bankiem spółdzielczym 
w kraju – stale utrzymując się na 
pozycji lidera w rankingach banków 
spółdzielczych oraz bezpieczeństwa 
finansowego. Posiada 74 własne 
placówki bankowe na terenie woje-
wództwa małopolskiego, śląskiego, 
opolskiego, podkarpackiego i święto-
krzyskiego. Na terenie powiatu brze-
skiego Krakowski Bank Spółdzielczy 
działa od ponad 20 lat. W marcu 
1996 roku został utworzony Oddział 
w Szczurowej, a w latach następnych 
Filie w Borzęcinie i Brzesku. Po roku 
1994 rozpoczął się najbardziej dyna-
miczny etap rozwoju Banku. W la-
tach 1994 – 2016 Krakowski Bank 

Spółdzielczy dokonał połączenia 25 
banków spółdzielczych. Jako pierwszy 
bank spółdzielczy w Polsce, w maju 
2002 roku Uchwałą Komisji Nadzoru 
Bankowego stał się bankiem samo-
dzielnym. Samodzielność pozwala 
skutecznie konkurować z bankami ko-
mercyjnymi, oferując swoim klientom 
atrakcyjne i nowoczesne produkty.

Krakowski Bank Spółdzielczy 
istnieje od 120 lat, zaś w swej dzia-
łalności pozostaje wierny tradycji Kas 
Stefczyka i naukom samego Doktora 
oraz społecznikowskim zasadom ruchu 
spółdzielczego. Sztandarową i konse-
kwentnie realizowaną przez Bank for-
mą mecenatu jest prowadzenie w jego 
siedzibie przy Rynku Kleparskim 8 
stałej galerii malarstwa, rysunku 
i grafiki, promującej przede wszystkim 
artystów krakowskich.W roku 2010 
Galeria KBS obchodziła piętnastolecie 
istnienia, a liczba artystów prezen-
tujących tu swoje prace przekroczyła 
pięćdziesiąt. 

Krakowski Bank Spółdzielczy sys-
tematycznie unowocześnia swoją ofertę 
usług, aby spełnić oczekiwania swoich 
klientów oferując szeroką gamę pro-
duktów kredytowych, depozytowych, 
dewizowych, sprzedaż ubezpieczeń, 
sprzedaż funduszy inwestycyjnych, re-
alizowanie przekazów Western Union 
oraz szereg usług elektronicznych: 
przejrzysty i funkcjonalny system ban-
kowości internetowej, system rozliczeń 
elektronicznych Eliksir, SMS-banking. 

Zapraszamy do naszych placówek:
Oddział Szczurowa
Filia Brzesko ul. Ogrodowa 6
Filia Brzesko ul. Mickiewicza 31
POK Brzesko ul. Głowackiego 51
Filia Borzęcin

Krakowski Bank Spółdzielczy
www.kbsbank.com.pl



25 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYlistopad 2018 WOKÓŁ NAS

Szanowni Absolwenci Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Bohaterów Westerplatte 
w Brzesku.
Rok szkolny 2018/2019 jest 50-tym 
rokiem działalności Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku 
im. Bohaterów Westerplatte. Mury 
tej znaczącej dla powiatu brzeskiego 
placówki opuściło ponad 16 tysięcy 
absolwentów. Wielu z nich nie ma już 
wśród nas, wielu znalazło swe miejsce 
w różnych częściach świata, wykonując 
wielorakie zawody, prowadząc firmy, 
pełniąc ważne funkcje w instytucjach 
państwowych i samorządowych. Wszy-
scy jednak spędzili swoją młodość tu 
– na Zielonce. 

„Młodym jest się tylko raz, ale 
pamięta się o tym całe życie”. Aby 
tę pamięć ożywić i wzmocnić, posta-

Tytuł notatki stanowił myśl prze-
wodnią międzyszkolnego konkursu 
recytatorskiego zorganizowanego 18 
października br. z okazji 100 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Konkursowi patronował bur-
mistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. 
Zaszczycił nas też swą obecnością ks. 
dziekan Józef Drabik, nasz asystent 
kościelny.

Formalnością jest 
oczywiście informacja, 
że inicjatorem i orga-
nizatorem konkursu 
była Szkoła Katolic-
ka. Uczestniczyć mogli 
uczniowie z klas VI 
- VIII szkół podstawo-
wych oraz III klas gim-
nazjum. Zasadniczy cel 
stanowiło uczczenie 
stulecia odzyskania 
Niepodległości oraz 
popularyzacja polskiej 
poezji. Od razu muszę podzielić się 
ważną informacją, że liczba uczest-
ników (41 uczniów) i szkół, które 
reprezentowali (12) była imponująca. 
Co jednak najwspanialsze, poziom 
recytacji i interpretacji wybranych 
przez młodzież wierszy był tak wysoki, 
że komisja miała duży problem z wy-
łonieniem laureatów i wyróżnionych.

Organizacyjnie Szkoła spisała się 

nowiliśmy zorganizować obchody 
Święta Szkoły połączone ze Zjazdem 
i Balem Absolwenta. Świętujemy 
zimą, w rocznicę nadania szkole 
imienia Bohaterów Westerplatte, co 
miało miejsce 15 stycznia 1972 roku. 
Wyjątkowo w tym roku uroczystości 
trwają dwa dni, w pierwszym zapre-
zentujemy dorobek i historię szkoły 
obecnym uczniom, w drugim - 2 lutego 
2019 roku (sobota) zapraszamy Was - 
Absolwentów. 

Przygotowania do tego wydarzenia 
i godnego podjęcia gości, prowadzimy 
już od roku. Powołaliśmy Honorowy 
i Organizacyjny Komitet Obchodów 
50-lecia. Gromadzimy na tę okolicz-
ność gadżety, pamiątki, zdjęcia, przy-
gotowujemy film promujący szkołę 
i obrazujący jej przemiany oraz rozwój. 
Powstał nowy hymn szkoły, który 
wspólnie odśpiewamy podczas uro-
czystości. Porządkujemy i upiększamy 
otoczenie szkoły, zmieniamy wnętrze 
budynku, opracowujemy program 
uroczystej gali. Powstaje monografia, 

niemal równie dobrze jak recytato-
rzy– wszystko przebiegło sprawnie, 
Goście, bo tak traktowano uczestników 
i ich opiekunów, mogli skorzystać 
z poczęstunku, zostali też obdarowani 
upominkami. Komisja w składzie: Bo-
gumiła Put, Jadwiga Brożek i Jadwiga 
Podolańska, ogłosiła wyniki po niezbyt 
długiej naradzie, a nagrody były wrę-
czone 9 listopada br. w Szkole Kato-

lickiej na uroczystości związanej ze 
stuleciem odzyskania niepodległości.

Oto lista laureatów i wyróż-
nionych:

I miejsce: Emilia Miśkowicz  - PSP  
nr 2 w Jadownikach, Maja Zachara - 
PSP nr 3 w Brzesku, II miejsce: Julita 
Cięciwa – PSP Gnojnik, Emilia Dubiel 
– PSP Gosprzydowa, Wiktor Minor 
– PSP Bucze, Anna Szczecina – PSP 

której promocję przewidujemy podczas 
uroczystości obchodów 50-lecia szkoły. 
Prowadzimy dyskusje i debaty na 
temat nowej nazwy szkoły ze względu 
na reformę oświaty i likwidację gim-
nazjów, zbieramy fundusze na nowy 
sztandar szkoły. 

Najważniejsze dla społeczności 
szkolnej będzie spotkanie się z Wami 
– Absolwentami. Wierzę, że pozytyw-
nie odpowiecie Państwo na nasze za-
proszenie. Wyszliśmy z „Zielonki” i to 
zobowiązuje każdego z nas, by o Niej 
pamiętać i czynić dla Niej wiele dobre-
go. Niech ten jubileusz będzie naszym 
wspólnym świętem.  

Jerzy Soska

Porąbka Uszewska, III miejsce: Kac-
per Barnaś – PSP Bucze, Aleksandra 
Dzieńska – PSP nr 2 Jadowniki, Alek-
sandra Kubiec - Katolickie Gimnazjum 
Brzesko, Weronika Mrówka – PSP 
Sterkowiec.

Wyróżnienia: Radosław Hebda 
– PSP Biesiadki, Julia Chrabąszcz 
– PSP nr 3 Brzesko, Katarzyna Jasz-
czyńska – PSP nr 2 Jadowniki, Gabrie-
la Kozdrój PSP Gosprzydowa, Emilia 
Leś – PSP nr 1 Brzesko, Dominik Mida 
PSP Iwkowa, Jakub Migdał – PSP 
Bucze, Gabriela Styrna – PSP Gnojnik, 

Gabriela Szuba - PSP 
nr 2 Jadowniki, Karo-
lina Tota - PSP Jasień, 
Rozalia Zelek – PSP nr 
3 Brzesko

Ta liczna grupa 
laureatów wynika nie 
tylko z wysokiego po-
ziomu prezentowane-
go przez uczestników, 
ale też z hojności dar-
czyńców i sponsorów, 
którym gorąco dzię-
kujemy.

Gratulujemy wszystkim recytato-
rom, opiekunom i polonistom. Z całą 
pewnością była to wspaniała lekcja 
patriotyzmu. Zapraszamy częściej 
do Szkoły Katolickiej – będziemy or-
ganizować inne konkursy i imprezy.  
Liczymy na Waszą obecność!

W imieniu Dyrekcji, Nauczycieli 
i Uczniów Szkoły Katolickiej 

Jadwiga Podolańska

50 lat ZSP2

„Kiedy myślę Ojczyzna”

fot. Szkoła Katolicka
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- Proszę usiąść, panie Kazimierzu.
- Wolę na stojąco, bo jak raz usia-

dłem, to siedziałem 5 lat.
Tak żartował  po latach Pan 

Kazimierz Zając – więzień obozów 
Auschwitz-Birkenau, Buchenwald 
i Ravensbrück. Nam jednak nawet po 
latach nie do śmiechu nie tylko dla-
tego, że to, co działo się na ziemiach 
polskich w czasie hitlerowskiej okupa-
cji, było straszne. Również dlatego, że 
odchodzą na zawsze ofiary nazizmu, 
prawdziwi świadkowie historii.

W kwietniu tego roku zmarł wię-
zień Auschwitz nr 261, pan Kazimierz 
Zając. Przeżył 94 lata, z tego 5 lat 
w obozach hitlerowskich. Numer 
wskazuje na pierwszy transport do 
Oświęcimia, zwany tarnowskim. 
W chwili aresztowania w maju 1940 
roku Pan Zając miał nieco ponad 16 
lat. Najpiękniejszy czas młodości, 
kiedy marzenia zaprzątają najczęściej 
bez reszty głowy nastolatków, przyszło 
Mu spędzić w miejscu, które Wiesław 
Kielar, również więzień z pierwszego 
transportu, nazwał w swej książce 
anus mundi – odbyt świata. Tą trafną 
metaforą autor próbował określić kosz-
mar, na którego nazwanie nie ma słów 
w żadnym języku. Tak był straszny. 
Jako nauczycielka języka polskiego 
często podziwiam nowe słowa, które do 
języka potocznego wprowadza głównie 
młodzież; słoiki, żonobijka, rozkminić, 
kumać…, jednak chociaż od drugiej 
wojny minęło ponad 70 lat, ciągle mam 
problem z nazwaniem i właściwą oceną 
słowami tego, co ta wojna przyniosła 
zwykłym ludziom. Wciąż słów brakuje.

Pana Kazimierza znałam osobiście, 
a ta znajomość zaczęła się dzięki Jego 
córce, a mojej serdecznej koleżance 
Marii Stolińskiej. Pomogła mi rozwią-
zać pewien osobisty problem, którym 
była dla mnie wycieczka z uczniami 
do Muzeum Auschwitz-Birkenau. 
Nie uświadamiałam sobie do końca, 
w czym ten problem tkwi, a mądrzej-
szy ode mnie okazał się szóstoklasista. 
W czasie kolejnego już wtedy zwie-
dzania obozu, w piwnicy bloku 11 jak 
zwykle stanęłam na schodach i prze-
prosiłam przewodnika, że nie zejdę na 
dół, Leszek powiedział wtedy: „Pani 
się boi.” Zrozumiałam, że rzeczywiście 
chodzi o lęk. Do obozu pojechałam 
pierwszy raz dopiero z konieczności, 
bo wymagał tego plan wychowawczy 
szkoły, w której pracowałam. Od lat 
czytałam o masowej zagładzie, byłam 

bardzo ciekawa tego miejsca, ale sama 
nie umiałam się zdobyć na wyjazd do 
Oświęcimia. Na szczęście poznałam 
Pana Kazimierza, który stał się dla 
mnie kimś w rodzaju „psychicznego 
ochroniarza”. Jestem Mu za to bardzo 
wdzięczna. Od tej pory byłam w Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau wiele razy, 
zawsze z uczniami i póki Pan Zając 
był w pełni sił, jechał z nami. Wiele 
razy zapraszałam Go też na lekcje 
wychowawcze - nigdy nie odmawiał. 
Dwugodzinne spotkanie z Panem 
Kazimierzem okazywało się zawsze 
za krótkie. Uświadamianie młodych 
o tym, co przeżył i widział, traktował 
tojako swoją misję i realizował ją przez 
całe życie. Spotkania z uczniami pro-
wadził ciekawie, cierpliwie odpowiadał 
na wszelkie pytania. Nie pomylę się 
twierdząc, że wiedza brzeskiej mło-
dzieży o Auschwitz-Birkenau to głów-
nie zasługa Pana Zająca.

Pierwszy wyjazd do Muzeum 
z panem Kazimierzem pozwolił mi 
nieco oswoić lęki, choć zawsze czuję się 
tam nieswojo i mam wrażenie, jakby 
otaczał mnie zapach śmierci. Zaraz 
po wejściu za bramę usłyszałam coś, 
czego wydaje się, przydzielony nam 
przewodnik nie wiedział. Niemcy też 
nie zauważyli przez całą wojnę, bo źle 
byłoby z więźniem, który tego doko-
nał. W ślusarni przygotowywał napis 
ARBEIT MACHT FREI i pierwsze B 
tego napisu zamontował odwrotnie. 
Pan Zając był tego świadkiem, zacytuję 
więc Jego relację spisaną przez Marka 
Giżyckiego w listopadzie 1997 roku:

„Otóż napis nad główną bramą (…) 
wykonany został w 1940 roku w ślu-
sarni. Litery wycinał więzień o nazwi-
sku Liwacz. (…) celowo wyciął literkę 
„B” odwrotnie. Chciał tym podkreślić, 
że ten napis to pusty frazes. Jak twier-
dził, był to jego wewnętrzny bunt. Nie 
mógł ruszyć żadnej innej litery, tylko 
nadawała się do tego litera „B”. Robił 
to w głębokiej tajemnicy. Wiedziało 
o tym tylko kilku kolegów.” I do końca 
wojny nikt na to nie zwrócił uwagi.

Pan Zając nigdy nie mówił o swoich 
cierpieniach, nie użalał się nad losem, 
choć miał do tego pełne prawo. Jako 
jeden z „pierwszych numerów” znał 
obóz od podszewki i umiał jakoś dawać 
sobie radę. Pomagał też bratu Janowi, 
który trafił do Auschwitz w 1942 roku 
– miał numer 24005. Jednak po przy-
byciu do Buchenwaldu w grudniu 1944 
roku stracili kontakt i Jan do domu po 

wojnie nie wrócił. Ciekawostką jest, że 
Pan Zając otrzymał w tym obozie inny 
numer, który nie został wytatuowany 
– 11887. Z kolei w Ravensbruck figu-
rował jako 12007, również bez tatuażu. 
Do końca życia nosił więc na lewym 
przedramieniu numer z Auschwitz – 
261. Pokazywał rękę uczniom i robiło 
to na nich duże wrażenie. W związku 
z tym, że mało mówił o sobie to, co 
usłyszałam po kolejnym przekrocze-
niu bramy Auschwitz w towarzystwie 
pana Kazimierza, zapamiętam na 
zawsze. A było tak… Piękny jesienny 
dzień, niemal taki jak wiele tej jesie-
ni. Wchodzimy za bramę, widzimy 
młodych ludzi plewiących torowi-
sko i wiadrami wynoszących to, co 
uprzątnęli. Przewodniczka wyjaśniła, 
że co roku grupa niemieckiej młodzie-
ży przyjeżdża jesienią do Muzeum 
sprzątać obóz. Piękny gest. A tu słyszę 
ciche słowa Pana Kazimierza: „Żeby 
pani wiedziała, ile razy ja tę trawę 
wyrywałem zębami.” Szok. Ale nie 
jedyny. Powiedział również, że w cza-
sie funkcjonowania obozu nie było na 
jego terenie jednego źdźbła – wszystko 
wyjedli więźniowie.

Wiadomo, że siódmoklasiści nie 
wytrzymują napięcia zbyt długo, choć, 
zgodnie z regulaminem, Muzeum moż-
na było wówczas zwiedzać właśnie od 
klasy siódmej. Starałam się oczywiście 
przygotować ich odpowiednio do ta-
kiej niezwykłej wycieczki; czytaliśmy 
fragmenty „Anus mundi” Kielara, 
rozmawialiśmy o tym, że obóz to ol-
brzymi cmentarz, że będziemy stąpać 
po ludzkich prochach, krwi, obcować 
ze straszliwym cierpieniem. Jednak po 
zwiedzeniu Auschwitz, zwykle w Birke-
nau hamulce puszczały i trudno było 
dzieciom utrzymać spokój i powagę. 
Pan Zając nigdy się nie niecierpliwił, 
nikogo nie upominał, a ja owszem. Raz 
jednak zdarzyło się coś, ca zadziałało 
samo. Zbliżaliśmy się od strony pierw-
szego krematorium do pomnika na koń-
cu torowiska. Drogą wzdłuż torów szła 
wycieczka z Izraela; mężczyźni mieli 
pejsy, jarmułki i długie czarne płaszcze. 
Byli w różnym wieku. Zbliżywszy się do 
końca torów, gdzie zawsze płoną znicze, 
zaczęli bezładnie klękać, a po twarzach 
niektórych płynęły łzy. Moje dzieci sta-
nęły i patrzyły… Ja też…

Przy pierwszym krematorium 
jest stawek, który czasem wysycha, 
To miejsce święte, tam wsypywano 
prochy spalonych. Obecnie nie wolno 
się do stawku zbliżać, ale kiedyś nie 
było to zabronione. Pan Kazimierz 
lekko grzebnął w ziemi i pokazał mi 
małe kawałeczki niespalonych kości. 

Pan Kazimierz Zając
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23 października w Miejskim Ośrodku 
Kultury rozstrzygnięty został Między-
powiatowy Turniej Sztuki Recytator-
skiej „Poszukiwania”. Przesłuchania 
odbywały się w dwóch kategoriach: 
poezja śpiewana i recytacja. Komisja 
w składzie: Bogumiła Put, Bożena Ka-
linowska i Jerzy Wyczesany przyznała 
następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria recytacja (klasy IV 
– VI) I miejsce: Franciszek Osyba - 
PSP nr 3 Brzesko, II miejsce: Zofia 
Miśkowicz - PSP nr 2 Jadowniki, III 
miejsce: Kacper Maciejowski – PSP 
nr 3 Brzesko, wyróżnienie: Zofia Pa-
cura – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Brzesku.

(klasy VII – VIII) 
I miejsce: Emilia Mi-
śkowicz - PSP nr 2 
Jadowniki, II miejsce 
- Aleksandra Dzień-
ska - PSP nr 2 Jadow-
niki, III miejsce: Julia 
Chrabąszcz - PSP nr 3 
Brzesko, wyróżnienie: 
Patrycja Wieczorek - 
LO Brzesko.

Poezja śpiewana 
I miejsce: Julia Gór-
ska - PSP Wola Dę-
bińska, Emilia Gliź-
dzińska - LO Brzesko, 

II miejsce: Milena Kuta - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Brzesku, 
II miejsce: Hanna Gorczyca - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Brzesku, 
III miejsce: Daria Nalepa – ZSP nr 1 
w Brzesku

Laureaci otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody ufundowane przez 
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku. 

Finał XI Międzypowiatowego Tur-
nieju Sztuki Recytatorskiej „Poszuki-
wania” odbył się w Dąbrowskim Domu 
Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej 
w dniu 25 października 2018 r. Miło 
nam poinformować, iż w turnieju re-
cytatorskim – II miejsce zdobyła Alek-
sandra Dzieńska (PSP nr 2 w Jadowni-
kach), wyróżnienie: Emilia Miśkowicz 
(PSP nr 2 w Jadownikach) i Franciszek 
Osyba (PSP nr 3 w Brzesku).

W turnieju poezji śpie-
wanej – klasy VII-VII ze 
szkół podstawowych i od-
działy gimnazjalne - I miej-
sce zajęła Hanna Gorczyca 
(ZS-P w Brzesku), wyróż-
nienie – Milena Kuta (ZS-P
w Brzesku), w kategorii 
szkoły ponadgimnazjalne: 
II miejsce – Daria Nalepa 
(MOK w Brzesku), III miej-
sce – Emilia Gliździńska (LO 
w Brzesku).

red. fot. kolor.

Poszukiwania

Były białe, wyraźnie widoczne na tle 
czarnej, mokrej gleby.

Po wojnie
Pan Zając wrócił do Brzeska 5 

maja 1945 roku – dokładnie po 5 
latach straszliwej niewoli, do której 
trafił bez powodu. Nigdy nie usłyszał 
żadnych zarzutów, domyślał się, że 
powodem była aktywność w harcer-
stwie. Aresztowano go w mundurze, 
który, jak twierdził, nosił czasem 
z powodu biedy. Na szczęście potrafił 
sobie poradzić z poobozową traumą, 
skończył studia, założył rodzinę i całe 
życie konsekwentnie spełniał misję 
mówienia prawdy o zbrodniach nazi-
stów w Polsce. Bywał w Muzeum nie 
tylko z klasowymi wycieczkami, ale 
jako honorowy gość na wielu uroczy-
stościach upamiętniających zagładę. 
Obóz w Auschwitz wpisał się na za-
wsze w Jego życiorys.

Od dzieciństwa uwielbiał wędko-
wać. Jeszcze raz zacytuję fragment 
relacji z 1997 roku dotyczącej pobytu 
w obozie: „Wydawało mi się wówczas, 
że obóz koncentracyjny to taki obóz 

harcerski, tylko nieco z ostrzejszym 
rygorem. Mało tego. Jadąc do obozu, 
miałem przy sobie wędki, tzn. żyłkę na 
zwijadle. Byłem pewny, że będę mógł 
w tym obozie łowić ryby,” Te nadzieje 
szybko się rozwiały. Za to po wojnie 
Pan Kazimierz łowił ryby bez prze-
szkód przez dziesiątki lat, głównie na 
Trzech Stawach w słotwińskim lesie. 
Lubił też wyjeżdżać do Francji, gdzie 
mieszka Jego średnia córka - był tam 
aż 16 razy. Przez wiele lat w domu 
Państwa Zająców nie mówiło się o wo-
jennych losach męża i ojca. Pewnie 
chciał oszczędzić córkom traumatycz-
nych opowieści. Ale robiąc makaron, 
zawsze liczył uderzenia nożem, co ro-
dzina wiązała z obozowymi nawykami. 
Córka Maria powiedziała mi, że było 
to na przykład 532 uderzenia. Muszę 
dodać, że Pan Kazimierz Zając był 
wspaniałym przystojnym mężczyzną, 
dżentelmenem w najlepszym stylu 
i mimo wojennych przeżyć, człowie-
kiem bardzo wesołym. W czasie jednej 
z wycieczek śpiewał mi w autokarze 
walczyka i tango z żartobliwymi słowa-

mi na temat obozowego życia. Bardzo 
żałuję, że ich wtedy nie zapisałam. 
Byłam też świadkiem innego żartu. 
Otóż często na uroczystości szkolne 
przybywali razem; więzień lagru – 
Kazimierz Zając i więzień sowieckiego 
łagru - Tadeusz Wilk. Wzrost obu 
panów przeczył ich nazwiskom. Pan 
Zając był wysoki i postawny, pan Wilk 
sporo niższy, drobnej budowy, czego 
Ten pierwszy nie omieszkał żartobli-
wie komentować. Podobnie zabawna 
sytuacja zdarzyła się, gdy obaj panowie 
pojechali do sanatorium. Usłyszawszy 
nazwiska „Wilk” i „Zając” pani recep-
cjonistka pomyślała, że sobie z niej żar-
tują, i kazała się im wylegitymować.

Listopad sprzyja wspominaniu 
osób bliskich, osób ważnych i zasłużo-
nych. Dla mnie Pan Kazimierz Zając 
był Osobą Bardzo Ważną. Myślę, że 
był Kimś Ważnym również dla mo-
jego miasta. Był świadkiem zbrodni, 
o której nie wolno zapominać, i dawał 
świadectwo tej zbrodni konsekwentnie 
przez całe życie. Ku przestrodze.

                Jadwiga Podolańska

fot. MOK
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Zosia Strąk uczennica kl. III gimna-
zjum w Szkole im. Św. Jana Pawła 
II i Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Jadownikach zajęła I miejsce 
w konkursie „Kresy”- polskie ziemie 
wschodnie w XX wieku, zorganizowa-
nym przez IPN i Uniwersytet Papieski 
w Krakowie. Tak duże wyróżnienie 
Zosia otrzymała za pracę historyczno-
-literacką pt. Gorzki smak syberyjskich 
truskawek. 

Oprócz książek i dyplomu Zosia 
otrzymała dodatkową nagrodę: za-
proszenie na wyprawę edukacyjną 
organizowaną przez krakowski od-
dział IPN na Ukrainę w sierpniu br. 
szlakiem karpackich walk II Brygady 
Legionów. Temat wyprawy nawiązy-
wał do świętowanej w tym roku 100 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

W połowie sierpnia Zosia wyruszy-
ła na wyprawę, najpierw na południe 
przez Stanisławów do Nadwórnej 
i w Gorgany.  Tu w 1914r. 3. Pułk Pie-
choty wkroczył od strony Węgier i na 
cztery miesiące stacjonował w Rzecz-
pospolitej Rafajłowskiej- bo tak na-
zwano zajęty przez Polaków obszar,  
jeszcze niewielki, ale  już przecież 
polski. W Gorganach doliną Rafajłow-
ca i wspinając się 7 kilometrową drogą 
wykonaną wtedy przez wojsko, na 
Przełęczy Legionów cała grupa oddała 
hołd walczącym o wskrzeszenie Polski. 
Tutaj, na rozległej polanie znajduje się 
Krzyż Legionów z napisem „Młodzieży 
polska patrz na ten krzyż, Legiony Pol-
skie dźwignęły go wzwyż, przechodząc 
góry, lasy i wały, do ciebie Polsko i dla 
twej chwały!”. Do 1939 roku miejsce 
to było celem wycieczek historycznych 
i celebrowano tutaj rocznice i święta 
odrodzonej Polski.

Następnie z południa przez Koło-
myję wyprawa zmierzała na Wołyń. 
Po drodze odwiedziła Zbaraż i uczest-
niczyła we mszy św. w Atenach wołyń-
skich czyli Krzemieńcu. W drodze na 
północ z grupa odwiedzała cmentarze, 
gdzie chowani byli polscy legioniści. 
Mogiły te w okresie międzywojennym 
starannie wykonane i utrzymywane, 
przy których czczono poległych za Oj-
czyznę miejscami zostały zniszczone,  
zbeszczeszczone, a nawet zawłaszczo-
ne jak np. w  Kołomyi gdzie  pomnik  
II Brygady Legionów Polskich prze-
kształcony został  w pomnik Strzelców 
Siczowych. Od kilku lat staraniem 
władz polskich zapomnianym mogiłom 

przywraca się dawny wygląd, umiesz-
cza tablice i remontuje ogrodzenia. 
Nadal szuka się miejsc pochówku 
legionistów odkrywanych w niespo-
dziewanych, innych niż cmentarz 
miejscach lub polach uprawnych gdzie 
zasiano na nich kukurydzę, pszenicę, 
a nagrobki wykorzystano przy budo-
wach fundamentów i utwardzaniu 
nawierzchni.

Na Wołyniu głównym punktem 
była Kostiuchnówka. Na jej polach 
w 1916 roku w krwawej bitwie  z Ro-
sjanami walczyły razem trzy brygady 
Legionów Polskich. Ślady walki oddaje 
do dzisiaj ziemia, w której znaleźć moż-
na odłamki szrapneli i łuski nabojów. 
Droga z Polskiej Góry przez Polski 
Lasek do Reduty Piłsudskiego sprzy-
jała smutnym refleksjom o trudnym 
losie i wielkich nadziejach na wolną 
Polskę, z jakimi młodzi chłopcy ru-
szali do walki. Poległo tutaj ok. 2 tys. 
legionistów.  Ich męstwo dostrzeżone 
przez dowództwo armii niemieckiej 
i austro-węgierskiej miało wpływ 
na obietnice utworzenia Królestwa 
Polskiego z własną armią zawarte 
w Akcie 5 listopada.   

Druh Jarosław Górecki z Centrum 
Dialogu w Kostiuchnówce znajdujące-
go się pod opieką Chorągwi Łódzkiej 
oprowadzał grupę po miejscach starć, 
wskazując pozycje wojska i przebieg 
walk. Opowiadał także, jak odszukuje 
miejsca pochówku żołnierzy „przy-
kryte” zabudowaniami kołchozowych 
gospodarstw. Od lat żołnierskie polskie 
mogiły, których w tych miejscach jest 
bardzo wiele odnawiają i porządkują 
polscy harcerze. 

W czasie kilku dni uczestnicy wy-
prawy słuchali wykładów znakomitych 
prelegentów: dr. Macieja Korkucia, 
prof. Artura Patka z UJ, dr Pawła 
Naleźniaka i innych pracowników 
IPN. Autokar był uniwersytecką salą 
wykładową, która podążała szlakiem 
walk i mogił, a tym samym drogą 
nadziei na wolną, suwerenną Polskę. 
Tutaj wyjątkowo brzmiały w pamięci 
słowa pieśni „Wolność krzyżami się 
mierzy…”

Nagrodzona praca Zofii Strąk pt. 
Gorzki smak syberyjskich truskawek 
to pamiętnik nauczycielki, która zo-
staje wywieziona z mężem i dwoma 
synkami na zesłanie.  W czasie pobytu 
w Suzuńskim rejonie rodzi się jeszcze 
dwoje dzieci. Niedolę pogłębia zmobili-
zowanie do wojska jedynego żywiciela 
rodziny. Matka z dziećmi zostaje sama. 
Bez butów, bo w jedynych mąż wyje-
chał do wojska. 

Pamiętnik powstał na podstawie 
niepublikowanych wspomnień leśnika 
Karola Łazowskiego. Wysiłek Zosi, to 
próba wcielenia się w postać matki 
skazanej na życie w miejscu, w którym 
mróz, wycieńczająca praca, głód i cho-
roby to jedyna rzecz, którą Stalin za-
pewnił mieszkańcom. Wrażliwość, zdol-
ności literackie i wiedza historyczna 
oraz uważne studiowanie wspomnień 
zaowocowało pracą ciekawą i poru-
szającą. Dodatkowo opisuje sytuację, 
w której z zesłania rodzina powróciła 
nie tylko nieuszczuplona, ale jeszcze 
z dwójką małych dzieci, a to należało 
do rzadkości w sybirskich historiach.  
Całość dopełniły ilustracje autorki. 

Krystyna Serbeńska-Biel

Wyprawa mało znaną drogą do niepodległości 

fot. PG Jadowniki
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Okocim Klasyczna Pszenica otrzy-
mała złoty medal w kategorii „Piwa 
Pszeniczne” podczas konkursu 
Good Beer 2018. To już drugie zło-
to z rzędu przyznane okocimskiej 
Pszenicy w tym konkursie.

Good Beer to niezależny kon-
kurs  b ran ży  p iwne j  o twar ty 
dla wszystkich typów browarów. 
W tym roku dwunastoosobowe jury 
oceniało 140 piw w 14 kategoriach. 
Brane były pod uwagę takie parame-
try piwa jak wygląd, smak, aromat, 
goryczka oraz wrażenia ogólne. Wyniki 
zostały ogłoszone 16 października br. 
podczas Polskiego Kongresu Browar-
niczego we Wrocławiu.

- Złoty medal dla Klasycznej Psze-
nicy z Okocimia to duże wyróżnienie. 
Piwa zgłoszone do konkursu oceniane 
są przez jury ekspertów i degustatorów 
z Polski i zagranicy. To obiektywna 
weryfikacja, niezwykle cenna dla 
każdego piwowara – mówi Adam 
Surmacz, piwowar z Browaru Okocim, 
który swoim podpisem na etykietach 

Sześciu uczniów klasy mechatro-
nicznej ze słowackiego Puchova 
do końca listopada będzie odbywać 
praktykę zawodową w pracow-
niach Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w brzeskiej „Zielonce”. 
Jest to element projektu w ramach 
programu Erazmus +, w którym 
szkoła aktywnie uczestniczy.

- Obecny projekt trwa już drugi rok, 
a rozpisany jest na cztery lata, ale nasza 
współpraca ze szkołą z Puchova trwa 
już prawie dziesięć lat – mówi Elżbieta 
Wojnowicz, doradca zawodowy w ZSP 
nr 2 i polski koordynator projektu „Edu-
kacja w krajach UE poprawą jakości 
kształcenia zawodowego”.

- Do Polski przyjeżdżają nasi 
uczniowie, ale również nauczyciele 
zawodu. Jest to dobra okazja do 
wymiany doświadczeń, porównujemy 
programy i metody nauczania zawodu 
– dodaje Janka Simackova słowacki 
koordynator.  Jak mówi praktyki 
w Polsce cieszą się dużym zaintere-
sowaniem ze strony uczniów. – Co 
roku mamy bardzo dużo chętnych. Na 
praktyki wyjeżdżają najlepsi z nich.

Wyjazd na zagraniczne praktyki 

Pszenicznego gwarantuje jego dosko-
nałą jakość.  

- Nagroda dla naszej Pszenicy 
cieszy tym bardziej, że otrzymujemy 
ją już po raz drugi, w ubiegłym roku 
także zdobyliśmy złoto.

Jak podkreślają piwowarzy 
z Brzeska, w przypadku 
piwa Okocim Klasyczna 
Pszenica proces warze-
nia jest bardzo praco- 
i czasochłonny.

- Klasyczna Psze-
nica to niefiltrowane 
piwo o idealnej męt-
ności, pachnące goź-
dzikami, morelami 
i bananami. Dosko-
nale orzeźwia i gasi 
pragnienie. 

Okocim Klasyczna 
Pszenica jest regularnie 
doceniane przez eksper-
tów i smakoszy piwa, za-
równo krajowych jak i między-
narodowych. W 2017 roku zostało 

do okazja do rozwoju zawodowego, ale 
również wymiany kulturowej. 

- Uczniowie ze Słowacji poznają 
naszą kulturę i historię. Zwiedzili już 
Wawel oraz kopalnię soli w Wielicz-
ce. W planach jest jeszcze, Muzeum 
Techniki i Kazimierz a także Centrum 
Kształcenia Praktycznego – mówi pani 
Wojnowicz.

Zielonka przyjmuje gości z zagra-
nicy, ale również sama uczestnicząc 
w projektach Erasmus+ i współ-
pracując z wieloma firmami i insty-
tucjami europejskimi 
wysyła swoich uczniów 
na praktyki zawodowe 
do krajów Unii. W roku 
szkolnym 2018/2019 
na zagraniczne prak-
tyki do Irlandii, Nie-
miec, Austrii i Hiszpanii 
wyjedzie kolejnych 55 
uczniów. 

- Od początku funk-
cjonowania projektów 
w ramach UE, na zagra-
niczne staże i praktyki 
wyjechało ponad trzystu 
uczniów a nauczyciele 

nagrodzone m.in. złotem w kategorii 
„South German-Style Hefeweizen 
Hell” na European Beer Star. 

szkoły, uczestnicząc w projektach 
unijnych, poznali systemy edukacyjne 
prawie w całej Europie oraz mieli oka-
zję wymienić doświadczenia, poznać 
metody i organizację pracy.  Łączna 
wartość napisanych i koordynowanych 
przeze mnie projektów to kwota dużo 
powyżej 600 tyś Euro. 

Łączna suma środków, jakie szkoła 
otrzymała z unijnych funduszy (m.in. 
na modernizację pracowni) wyniosła 
ponad milion euro. Jeśli chodzi o po-
zyskiwanie tego typu funduszy oraz 
jakość przygotowanych wniosków do 
konkursu w programie Erasmus+ ZSP 
nr 2 w Brzesku znajduje się obecnie 
w krajowej czołówce.                 GH 

Klasyczna Pszenica z Okocimia znów złota!

Międzynarodowa Zielonka

y 
u 

a 

fot. ZSP2
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Po zajęciu przez Niemców Krako-
wa, 9 września 1939 r. została utwo-
rzona Tymczasowa Komisja Szkolna, 
która zajęła się sprawą kształcenia 
dzieci i młodzieży w ziemi krakowskiej. 
W jej skład weszli nauczyciele wszyst-
kich typów szkół (przewodniczący prof. 
dr Tadeusz Lehr – Spławiński). Po 
nawiązaniu z nim kontaktu, Minister-
stwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, postanowiło uruchomić 
szkolnictwo w Okręgu Szkolnym Kra-
kowskim. Przecież niemieckie władze 
wojskowe nakazały wszystkim zatrud-
nionym przed wojną w instytucjach 
państwowych i społecznych powrócić 
do pracy. Zarządzenie to zostało opu-
blikowane w „Kurierze Porannym” 
30 września 1939 r. Po tej publikacji 
prof. Kazimierz Szelągowski (po otrzy-
maniu zezwolenia od gen. Johansena 
Blaskowitza - dowódcy 8. armii nie-
mieckiej) wydał okólnik nakazujący 
uruchomienie wszystkich typów szkół 
powszechnych i średnich. Zapewne 
na tej podstawie, władze cywilne 
Zarządu Wojskowego w Krakowie 
postanowiły zezwolić na podjęcie zajęć 
szkolnych w szkołach powszechnych 
i w miejskich szkołach zawodowych. 
Równocześnie zakazały one naucza-
nie przedmiotów politycznych oraz 
nakazywały wprowadzić naukę języka 
niemieckiego (1 października 1939 r.). 
W powiecie brzeskim nie do wszystkich 
szkół zarządzenia te dotarły. 25 paź-
dziernika 1939 r. władze niemieckie 
utworzonego Generalnego Guberna-
torstwa wydały rozporządzenie o za-
mknięciu szkół ogólnokształcących 
i wyższych uczelni. To rozporządzenie 
nie dotyczyło zawodowej szkoły rol-
niczej w Wojniczu, która również, na 
podstawie wydanych rozporządzeń, 
mogła rozpocząć naukę.  

Biorąc pod uwagę powyższe polece-
nia władz niemieckich, w wielu wypad-
kach władze lokalne postanowiły uru-
chomić naukę szkolną z końcem paź-
dziernika lub po 1 listopada 1939 r.,
bo w tym ostatnim dniu władze nie-
mieckie mianowały nowego Inspektora 
Szkolnego na powiat tarnowski (dawne 
powiaty brzeski, dąbrowsko-tarnowski 
i tarnowski).

 W niektórych szkołach powszech-
nych w dawnym powiecie brzeskim 

naukę rozpoczęto już w ostatniej de-
kadzie października (np. w Wojniczu, 
Biadolinach Radłowskich, Milówce).

Ostatecznie zezwolono jedynie 
na istnienie szkół powszechnych 
z okrojonym programem nauczania 
i niektórych szkół zawodowych. Szkoły 
powszechne mogły uczyć najprostszych 
rachunków, czytania i pisania. Z pro-
gramów usunięto historię, geografię 
i literaturę polską oraz wszystko to, 
co dotyczyło kultury polskiej.  W Brze-
sku zostało zlikwidowane gimnazjum 
i liceum.  W jego budynku urządzono 
koszary dla armii niemieckiej. Nauczy-
cielki, których mężowie pracowali zo-
stały zwolnione z pracy. Równocześnie 
na terenie powiatu znalazło się wielu 
nauczycieli wysiedlonych z Pomorza, 
Śląska i innych obszarów Polski, wcie-
lonych do państwa niemieckiego albo 
uciekinierów z Kresów Wschodnich. 

Inspektorem szkolnym w Tarnowie 
został mianowany Józef Groele - na-
uczyciel 7-klasowej szkoły w Zakliczy-
nie, pochodzący z rodziny kolonistów 
niemieckich. Wysiedleni nauczyciele 
chociaż w swoich poprzednich miej-
scach zamieszkania zostali pozbawieni 
pracy i podstawowych środków do 
życia, to jednak w powiecie brzeskim 
wielu z nich uzyskało etaty nauczy-
cielskie. W Brzesku i powiecie pozosta-
wali bez pracy nauczyciele gimnazjum 
i liceum oraz inni zwolnieni z pracy 
nauczyciele i nauczycielki (mężatki). 

Tajne nauczanie stało się więc 
szansą przeżycia dla tych nauczycieli, 
których okupant pozbawił pracy (tak 
dla wysiedlonych, jak i dla kadry 
zlikwidowanego gimnazjum, czy zwol-
nionych z pracy). Obok tego musimy 
pamiętać, że tak mała, jak i duża 
matura oraz studia, były szansą dla 
społecznego awansu, po odzyskaniu 
niepodległości przez Polskę. Polityka 
Rzeszy hitlerowskiej nie zlikwidowała 
tej nadziei. Głęboka wiara w to, że 
wcześniej czy później wojna i okupa-
cja się skończą, również nakazywały 
rodzicom i dzieciom zdobywać szerszą 
wiedzę. Dlatego jedną z form walki 
cywilnej z okupacją hitlerowską sta-
ło się tajne nauczanie. Nauczyciele 
w powiecie nad Uszwicą spontanicznie 
przystąpili do organizowania tajnego 
nauczania, w ramach którego w szkole 

powszechnej realizowano program 
szkoły przedwojennej a nawet gim-
nazjum.

Tajne nauczanie było jednym 
z ogniw walki z antypolską polityką 
okupanta, będąc zarazem poważnym 
elementem tajnego systemu szkolne-
go. Nauczanie w tajnych kompletach 
uczniowskich, przewidziane było dla 
starszych klas gimnazjalnych i dla 
klas licealnych. Młodsze klasy starano 
się przyłączyć do dozwolonych przez 
okupanta szkół zawodowych albo 
do starszych klas szkół powszech-
nych. W powiecie brzeskim stwarzały 
takie możliwości istniejące szkoły 
powszechne. Przecież zatrudniani 
w szkolnictwie brzeskim nauczyciele 
wysiedleni z Pomorza, Wielkopolski, 
Śląska posiadali wystarczające kwali-
fikacje do nauczania języka polskiego, 
literatury ojczystej, historii, geografii, 
czy przedmiotów ścisłych, na poziomie 
szkoły średniej ogólnokształcącej (gim-
nazjum i liceum). Równocześnie tajne 
nauczanie było źródłem pomocy mate-
rialnej dla miejscowych i wysiedlonych 
nauczycieli pozbawionych pracy. 

Z dużą pomocą spieszyło nauczy-
cielom duchowieństwo, właściciele ma-
jątków ziemskich i bogatsi mieszkańcy 
wiosek. Już w 1941 r. starosta powiato-
wy w specjalnym okólniku zwracał się 
z apelem do gmin, aby zaopatrywały 
nauczycieli w żywność. W sierpniu 
tego roku otrzymali oni kartki żywno-
ściowe. Zgodnie z tym deputatem mie-
sięczny przydział wynosił 3,6 kg mąki 
żytniej na osobę (na dziecko 2,4 kg). Na 
święta Bożego Narodzenia dodatkowo 
nauczycielom przydzielono po 4 jajka 
na osobę w rodzinie i po 0,25 kg cukru 
i marmolady oraz 50 kg ziemniaków. 
Od 1943 r. powiększono ten deputat 
o 0,4 kg mięsa i masła na miesiąc. 
Biorąc pod uwagę tylko te przydziały, 
można powiedzieć, że gdyby nie po-
moc społeczności wiejskiej i miejskiej, 
to większość rodzin nauczycielskich 
przymierałaby głodem. 

W tajnym systemie szkolnym 
w powiecie brzeskim obok lekcji or-
ganizowanych prywatnie dla uczniów 
szkół powszechnych, które poszerzały 
wiedzę z poszczególnych przedmiotów 
i uzupełniały ich wiedzę ze zlikwido-
wanych przedmiotów (przygotowując 
do nauki na tajnych kompletach szkoły 
średniej), było kształcenie na poziomie 

Marian Stolarczyk
Brzesko i powiat w latach drugiej wojny światowej 
(1939–1945) Tajne nauczanie cz.1 
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szkoły średniej ogólnokształcącej (czyli 
na poziomie gimnazjum i liceum). Co 
prawda w pierwszym roku okupacji 
zasięg tajnego nauczania nie był 
wielki, a działalność nauczycieli była 
raczej spontaniczna. Przy tym w Brze-
sku i powiecie, wśród aresztowanych 
w1940 i 1941 r. byli również nie tylko 
nauczyciele gimnazjum i liceum, czy 
szkół powszechnych, ale również 
słuchacze gimnazjum i liceum oraz 
studenci. Mimo tego od 1940 r. tajne 
nauczanie zaczęło przybierać bardziej 
zorganizowane formy. 

Była to niezwykle istotna działal-
ność, ponieważ w legalnie istniejących 
szkołach nauka właściwie ustała. Bo 
z nastaniem chłodniejszych dni i zi-
mowych miesięcy frekwencja uczniów 
malała (brak odzieży, obuwia, nie-
dostateczne wyżywienie). Od połowy 
grudnia 1940 r. niskie temperatury 
(około -23o) uniemożliwiały naukę. 
Od 23 grudnia do 7 stycznia trwały 
ferie świąteczne. Później znowu były 
obfite opady śniegu (zawieje i zaspy) 

oraz temperatura poniżej -25o. Dopiero 
w lutym i marcu z przerwami odbywa-
ła się nauka szkolna, ale 2 kwietnia 
1941 r. została zawieszona, ponieważ 
budynki szkolne w całym obwodzie 
szkolnym zajęło wojsko (koncentracja 
armii w związku z atakiem na ZSRR). 
Dopiero po 2 maja 1941 r. za zezwole-
niem Inspektoratu Szkolnego naukę 
w szkołach wznowiono, ale najczęściej 
w domach prywatnych, jeżeli się znala-
zło takie pomieszczenie. Dzieci szkolne 
i nauczyciele byli zobligowani w okre-
sie letnim do zbierania ziół. Na mocy 
rozporządzenia Generalnego Guber-
natora z czerwca 1941r. rozpoczęła się 
akcja zbierania ziół leczniczych i roślin 
przemysłowych, która objęła wszystkie 
szkoły, także w czasie wakacji. Zebra-
ne przez dzieci zioła przynajmniej raz 
w tygodniu były dostarczane do zbior-
nicy powiatowej Okręgowego Towarzy-
stwa Rolniczego w Brzesku. W 1944 r.
zbiórce ziół i zajęciom ogrodniczym 
poświęcano trzy dni w tygodniu. 

Utworzona na przełomie 1940 

i 1941 r. Tajna Organizacja Nauczyciel-
ska, rozpoczęła tworzenie konspiracyj-
nych, szkolnych struktur terenowych. 
Okręgiem Krakowskim kierował Ro-
man Serkowski. Prace organizacyjne 
na tym polu wspierała Służba Zwycię-
stwu Polski, która utworzyła Komisję 
Oświecenia Publicznego. A ponieważ 
SZP w całości w powiecie brzeskim 
podporządkowała się ZWZ, możemy 
powiedzieć, że w ten sposób został wy-
tyczony kierunek rozwoju szkolnictwa 
średniego pod okupacją hitlerowską. 
Utworzony wówczas Departament 
Oświaty i Kultury, którego dyrektorem 
był Czesław Wycech, pod koniec 1941 
r. kierował rozwojem tajnej oświaty. 
Zorganizowane przez niego w Krako-
wie Okręgowe Biuro Szkolne z Janem 
Smolarem na czele objęło swoją działal-
nością także powiat brzeski. Co prawda 
pierwsze kontakty z krakowskim KO 
nawiązała Maria Chrzanowska, lecz od 
Smolara z Krakowa droga prowadziła 
przez Porąbkę Uszewską do siedziby 
placówki ZWZ – AK w Dębnie. 

W jubileuszowym piątym „Jesiennym 
Rajdzie Liścia”, którego organizatorem 
był dyrektor Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Mokrzyskach oraz Drużyna 
Harcerka „Leśna Dziatwa” wzięło 
udział 5 drużyn.  Hasłem przewodnim 
tegorocznej wyprawy było „100 harce-
rzy na 100 lecie Niepodległości”. 

Corocznym celem naszej wędrówki 
jest cmentarz wojenny nr 279 - Dzie-
kanów-Sterkowiec, gdzie pochowano 
żołnierzy armii austriackiej i rosyj-
skiej, którzy zginęli w walkach na 
okolicznych terenach w dniach 
19-22 listopada 1914 roku. 
W poniedziałkowy poranek 
grupa harcerzy została po-
dzielona na patrole, które 
podczas wędrówki musiały 
się zmierzyć z trzema zada-
niami: krzyżówką, napisem 
z darów lasu oraz jesiennym 
bukietem. Po przybyciu na 
miejsce druh Piotr przytoczył 
krótką historię cmentarza, po 
czym wszyscy wzięli się do 
jego porządkowania. W na-
stroju powagi i zadumy został 
odczytany Apel Poległych, 
a delegacje zapaliły znicze 
przed głównym pomnikiem, na 
którym widnieje napis „UNS 
KAM DER FRIEDE EILIGER 
ALS EUCH” (Do nas pokój 

zawitał wcześniej niż do was). 
Na zakończenie wszyscy harcerze 

zaśpiewali modlitwę harcerską. Póź-
niej udaliśmy się w drogę powrotną. 
Na miejscu czekała na nas gorąca 
herbata i kiełbaska przygotowana 
przez rodziców. Wszyscy uczestnicy 
rajdu otrzymali sprawność harcerską 
„Trampa”, a zwycięskie patrole nagro-
dy niespodzianki. Sponsorem imprezy 
były „Delikatesy Centrum” – Mokrzy-
ska oraz Urząd Miejski w Brzesku. 

Udział w rajdzie zaliczyli: DH „Ma-

jora Hubala” przy PSP nr 2 w Brzesku 
(opiekun pwd Marcin Gromadzki, 
Urszula Kural), DH „Starzyńskiego” 
przy PSP nr 2 w Brzesku (opiekun 
pwd Marcin Gromadzki, Urszula 
Kural), DH „Fatamorgana” przy PSP 
nr 2 w Brzesku (opiekun pwd Marcin 
Gromadzki, Urszula Kural), próbna 
„Drużyna Wędrownicza” z ZSP nr 1 
w Brzesku (opiekun pwd Piotr Kraw-
czyk), patrol DSH „Zaborowskie Dęby” 
przy PSP w Zaborowie (opiekun pwd 
Piotr Krawczyk), DH „Leśna Dziatwa” 
przy PSP w Mokrzyskach (opiekun dh 
Marek Bochenek). 

MB

Rajd Liścia z harcerską nutą

fot. M. Bochenek
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600 bezpłatnych badań prenatalnych 
przewidziano w ramach projektu 
”Lepsze życie! program badań pre-
natalnych oraz działań z zakresu 
wczesnej interwencji prowadzone 
na terenie powiatu brzeskiego i bo-
cheńskiego”, który jest realizowany 
w Szpitalu Powiatowym w Brzesku. 
Właśnie ruszył nabór uczestników do 
programu, który potrwa 3 lata. Na 
jego realizację placówka otrzymała 
fundusze z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.

Program skierowany do kobiet 
w ciąży i zakłada wykonanie nieinwa-
zyjnych badań prenatalnych kobietom 
z terenu powiatu brzeskiego i bocheń-
skiego. 

W ramach projektu przewidziano 
przebadanie 600 kobiet poniżej 35 roku 

Ponad 800 mieszkańców powiatu 
brzeskiego i bocheńskiego wy-
konało do tej pory kolonoskopię 
w ramach programu profilaktycz-
nego realizowanego w brzeskim 
szpitalu. Projekt, który cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem, 
będzie realizowany do końca 2018 
roku. Z badań skorzysta jeszcze 
blisko stu pacjentów.

Nowotwór jelita grubego jest naj-
częściej diagnozowanym nowotworem 
złośliwym po chorobie płuc, żołądka 
i prostaty u mężczyzn, a także raka 
piersi oraz płuc u kobiet. Jest także 
bardzo podstępną chorobą, bo w pierw-
szym stadium zachorowania nie daje 
żadnych objawów. Gdy te się pojawia-
ją, na całkowite wyleczenie zwykle nie 
ma już szans.

-Dlatego, tak ważne jest wykonanie 
badania osób, u których nie występują 
żadne niepokojące sygnały. Do takich 
pacjentów właśnie kierowany jest 
projekt, który realizujemy – mówi 
Adam Smołucha, dyrektor Szpitala 
Powiatowego w Brzesku.

Kolonoskopia nie tylko pozwala 
wykryć niebezpieczne zmiany, umożli-
wia także ich usunięcie. U co trzeciego 

życia. W projekcie mogą wziąć udział 
pacjentki do 14 tyg. ciąży, które nie 
kwalifikują się do wykonania badań 
prenatalnych w ramach NFZ. 

Projekt składa się z jeszcze jed-
nego modułu, który obejmuje utwo-
rzenie wielospecjalistycznego zespołu 
wczesnej inter-
wencji dla ro-
dzin z dzieckiem 
niepełnospraw-
nym. Realizacja 
projektu (oba 
moduły) prze-
widzianego na 
trzy lata pochło-
nie ponad 3,4 
mln zł. Fundu-
sze na ten cel 
szpital otrzymał 
z Regionalnego 
Programu Ope-

z pacjentów biorących udział w projek-
cie wystąpiły groźne polipy, które niele-
czone mogły przekształcić w nowotwór.

- Jest to więc medyczny sukces, bo 
możemy przyjąć, że te osoby udało się 
nam uratować przed chorobą – mówi 
dr n. med. Andrzej Gryglewski, jeden 
z lekarzy wykonujących badania kolo-
noskopowe w programie.

Projekt to jednak nie tylko kolo-
noskopia. Badaniom towarzyszyła 
zakrojona na szeroką skalę akcja 
promocyjna.

-To ulotki, plakaty, ale także publi-
kacje na temat 
projektu, które 
ukazywały się 
na łamach lo-
kalnych tytułów 
i na antenie roz-
głośni. Urucho-
miliśmy także 
stronę interne-
tową, na której 
były zamieszka-
ne bieżące infor-
macje dotyczące 
projektu – wy-
licza dr Małgo-
rzata Urbaniak-

racyjnego Województwa Małopolskiego 
2014- 2020, Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Zadanie został wsparte 
z budżetu państwa a także z budżetu 
szpitala. 

Gdzie się rejestrować?
Osobiście: SP ZOZ w Brzesku 

- IV piętro, pokój nr 469 (Porad-
nia Ginekologiczno-Położnicza).
Telefonicznie pod nr tel. 507 219 575, 
507 219 651, 14 662 14 52, e-mail: 
badaniaprenatalne@spzoz-brzesko.pl 

-Ostrykiewicz, naczelna pielęgniarka 
Szpitala Powiatowego w Brzesku.

Program profilaktycznych badań 
kolonoskopowych w brzeskim szpitalu 
skierowany jest do każdego mieszkań-
ca powiatu brzeskiego i bocheńskiego 
w wieku pomiędzy 50 a 65 rokiem 
życia. Mogą w nim wziąć udział także 
osoby z przedziału wieku 25-49 lat 
z rodzin, u których wystąpił dziedzicz-
ny rak jelita grubego oraz dla osób 
w wieku 40-49, które mają bliskiego 
krewnego pierwszego stopnia ze zdia-
gnozowanym rakiem jelita grubego.

Projekt jest realizowany przy 
wsparciu Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014-20. 

SP ZOZ

Bezpłatne badania prenatalne
dla kobiet w ciąży 

Duże zainteresowanie
projektem profilaktycznym

Zapisy na badania przyjmuje m.in. Anna Macioszek

fot. SPZOZ
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Ruszyła rekrutacja do Dziennego 
Domu Opieki Medycznej (DDOM). 
Powstanie on w Szpitalu Powiato-
wym w Brzesku. Placówka została 
pomyślana dla pacjentów, którzy 
przeszli poważną chorobę, są po 
hospitalizacji i na nowo muszą się 
nauczyć funkcjonować.

- Chcemy ich tego nauczyć. Stąd 
zakres opieki w DDOM jest bardzo sze-
roki. To przede wszystkim rehabilita-
cja, ale także wsparcie psychologiczne, 
dietetyczne czy geriatryczne – wylicza 
Elżbieta Adamska, koordynatorka 
działalności DDOM.

Z zajęć w DDOM, które będą pro-
wadzone od poniedziałku do piątku 
w godzinach 6.30 - 16, mogą skorzystać 
osoby pow. 60 roku życia, posiadające 
sprawność funkcjonalną określoną 
w skali Barthel pomiędzy 40-65 pkt. 
Warunkiem jest także hospitalizacja, 
zakończona jednak nie później niż 
rok temu.

- Potrzebne jest także skierowanie 
od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 
nieważne jakiej specjalizacji. Druk 
wniosku o przyjęcie można dostać 

90 rodzin z dzieckiem niepełnospraw-
nym otrzyma bezpłatną pomoc w ra-
mach projektu „Wsparcie dla tworzenia 
i działalności wielospecjalistycznych 
zespołów wczesnej interwencji dla 
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 
lub zagrożonym niepełnosprawnością”, 
który jest realizowany w Szpitalu Powia-
towym w Brzesku. Ruszył nabór uczest-
ników do programu, który potrwa 3 lata. 
Na jego realizację placówka otrzymała 
fundusze z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.

Program przewiduje utworzenie 
wielospecjalistycznych zespołów wcze-
snej interwencji dla rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym. Chodzi o specjali-
styczne wsparcie bezpośrednio w do-
mach małych pacjentów. Taką opieką 
zostanie objętych 30 dzieci do 3 roku 
życia. Do udziału w projekcie kwalifi-
kują się dzieci urodzone przedwcześnie, 
z obciążonym wywiadem okołoporodo-
wym, zaburzeniem rozwoju ruchowego, 
zaburzeniem w zakresie narządu wzro-

w naszym szpitalu – wyjaśnia Elżbieta 
Adamska.

Co istotne pobyt w DDOM będzie 
bezpłatny, co więcej szpital może za-
gwarantować pacjentom transport, to 
znaczy może ich przewieść na zajęcia, 
i po ich zakończeniu odwieść do domu.
Dzienny Dom Opieki Medycznej 
zaplanowano na I piętrze szpitala. 
Placówka zajmie ok. 300 m. kw. 
Zaplanowano tu przestronny gabi-
net rehabilitacji, kuchnię z anek-
sem jadalnym (pacjenci otrzymają 
obiad), pokoje terapii zajęciowej, salę 
wypoczynku, gabinet fizjoterapii.
- Cały oddział będzie dostosowa-
ny do potrzeb osób niepełnospraw-
nych – dodaje Elżbieta Adamska.
Będzie też bardziej przypominał przy-
jazne domowe wnętrze niż szpitalny 
oddział. Pomysłodawcom powstania 
placówki bardzo zależy, by przebywa-
jący w niej pacjenci czuli się właśnie 
jak w domu. Maksymalnie w DDOM 
może przebywać jednocześnie 15 
pacjentów. Ich pobyt nie może być 
dłuższy niż 4 miesiące.

Obecnie trwają prace remontowe, 

ku, z zaburzonym rozwojem narządu 
słuchu i mowy, zaburzonym rozwojem 
funkcji poznawczych, zaburzeniem 
przyjmowania pokarmu, zaburzeniami 
sprzężonymi ruchowo-zmysłowo-inte-
lektualnymi. 

W ramach projektu zaplanowano 
także zajęcia w Ośrodku Rehabilita-
cji Dziennej dla Dzieci. Może z nich 
skorzystać 60 dzieci w wieku od 4 do7 
lat. Zajęcia są pomyślane dla dzieci 
niepełnosprawnych lub zagrożonych 
niepełnosprawnością ruchową, intelek-
tualną, sensoryczną, sprzężoną, a także 
z zaburzonym funkcjonowaniem -zabu-
rzenia percepcji wzrokowej, słuchowej.

Projekt zakłada także warsztaty 
dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.  
Podczas takich spotkań rodzice dowie-
dzą się, jak radzić sobie ze stresem po-
przez naukę rozpoznawania oznak stre-
su i sposobów jego rozładowania, nauczą 
się także umiejętności przełamywania 
barier komunikacyjnych w kontaktach 
z rodziną czy przyjaciółmi.

Realizacja projektu, (który obejmuje 
także badania prenatalne dla kobiet 

dopierane są meble i wyposażenie 
DDOM, który ruszy już 1 stycznia.

Zapisy do DDOM przyjmowane 
są już teraz w Szpitalu Powiatowym 
w Brzesku III p. p.369 lub pod nr tel. 
507 219 562 od godz. 7 do 14.30

Projekt „Utworzenie dziennego 
Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ 
w Brzesku dla osób niesamodzielnych, 
w tym starszych z powiatu brzeskiego, 
szansą na poprawę jakości życia” jest 
realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014-2020 z Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

w ciąży) przewidzianego na trzy lata 
pochłonie ponad 3,4 mln zł. Fundusze na 
ten cel szpital otrzymał z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014-2020, Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Zadanie zo-
stał wsparte z budżetu państwa a także 
z budżetu szpitala. 

Rejestracja do programu w ra-
mach wczesnej interwencji Oso-
biście: SP ZOZ w Brzesku, w godz. od 
12.00-14.00 - parter, pokój nr 015 (Ośro-
dek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci) 

Telefonicznie: nr tel. 507 219 581, 
507 219 651, 14 662 12 01, e-mail: 
wczesnainterwencja@spzoz-brzesko.pl

Dzienny Dom Opieki Medycznej 
rozpocznie działalność za dwa miesiące

Wsparcie zespołów wczesnej interwencji 
dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi

Zapisy do programu 
przyjmuje Anna Piotrowicz

Elżbieta Adamska
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uczeń na drodze”. Uczniowie z klasy 
VIII przypomnieli najważniejsze zasa-
dy poruszania się po drodze, wymienili 
zagrożenia, jakie czekają na dzieci 
w drodze do szkoły oraz przypomnieli 
jak ważne jest noszenie odblasków. Na 
zakończenie uczniowie rozwiązywali 
quiz. Była to również okazja do nauki 
przez zabawę. 

3 października odbył się konkurs 
wiedzy „Bezpieczeństwo w ruchu dro-
gowym” wśród uczniów klas starszych. 
Brało w nim udział 11 uczniów z klasy 
V, VI, VIII.

W czwartek odbył się „Marsz Bez-
pieczeństwa”- Uczniowie w odblasko-
wych kamizelkach oraz w opaskach ze 
znakami drogowymi wyszli na spacer 
po naszej miejscowości, by promować 
noszenie odblasków oraz bezpieczne 
zachowania na drodze.

W ostatni dzień Tygodnia Bezpie-
czeństwa uczniowie klasy I i III przy-
gotowali dla wszystkich przedstawie-
nie „Leśna szkoła ruchu drogowego” na 
temat bezpiecznego poruszania się po 
drodze. Dzieci w kolorowych strojach 

przypomniały najważniejsze zasady. 
Zwróciły uwagę na konieczność nosze-
nia odblasków podczas poruszania się 
po drogach. Podsumowany został rów-
nież konkurs plastyczny oraz konkurs 
wiedzy. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
oraz dyplomy.

10 października odwiedzili nas 
panowie strażacy. Przypomnieli jak 
trzeba się zachować podczas pożaru 
w szkole i w domu. Zwrócili uwagę 
na zagrożenie zatrucia się dwutlen-
kiem węgla. Sprawdzali także wiedzę 
uczniów na temat udzielania pierwszej 
pomocy. Następnie odbyła się próbna 
ewakuacja. Na odpowiedni sygnał 
wszyscy uczniowie wraz z nauczy-
cielami wyszli na miejsce ewakuacji. 
Uczniowie szybko i w sposób zdyscypli-
nowany wykonywali wszystkie czyn-
ności opuszczenia klasy, potem szkoły 
i zbiórki na terenie boiska szkolnego. 
Ewakuacja odbyła się pod czujnym 
okiem strażaków, którzy sprawdzali 
czy wszyscy opuścili szkołę.

Następnie klasy I-III oraz grupa 5,6 
latków uczestniczyli w „Odblaskowej 
grze terenowej”. Wspólnie rozwiązywali 
zadania dotyczące bezpiecznego poru-
szania się po drodze.  

                PSP w Buczu

Podobnie jak w latach ubiegłych 
również w tym roku Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Buczu bierze udział 
w konkursie „Odblaskowa Szkoła”. 
Celem konkursu jest  zwiększenie 
aktywności  dyrektorów szkół pod-
stawowych, lokalnych władz samo-
rządowych i rodziców w zakresie 
wyposażenia uczniów w elementy 
odblaskowe. Daje  możliwość wykaza-
nia, że ich szkoła nie tylko uczy, ale 
również dba o bezpieczeństwo swoich 
podopiecznych zwłaszcza w drodze do 
i ze szkoły.

W dniach od 1-5 października 
w naszej szkole podjęliśmy działania 
w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa. 
W pierwszy dzień Tygodnia Bezpie-
czeństwa tj. 1 października odwiedził 
nas policjant, który przekazał ważne 
informacje na temat bezpiecznego 
poruszania się po drodze i konieczno-
ści noszenia odblasków. Odpowiadał 
na pytania uczniów. Policjant rozdał 
starszym uczniom odblaski.

W drugim dniu wszyscy uczniowie 
obejrzeli prezentację pt. „Bezpieczny 

Odblaskowa Szkoła w Buczu

fot. PSP Bucze
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przed przykrymi 
sytuacjami. Tymi 
wiadomościami 
postanowili po-
dzielić się z miesz-
kańcami swojej 
m i e j s c owo ś c i , 
rozdając im przy-
gotowane ulotki 
i apelując do kie-
rowców o zacho-
wanie szczegól-
nej ostrożności, 
zwłaszcza w po-
bliżu przejść dla 
pieszych i szkół 

oraz do pieszych, aby nigdy nie zapomi-
nali o elementach odblaskowych.

Grupa dzieci ubranych w odbla-
skowe kamizelki, która podczas prze-
marszu zaprezentowała przygotowane 
specjalnie na tę okazję transparenty 
przyciągała uwagę mieszkańców. 
Przekaz, który skierowany był do kie-
rowców i pieszych był jasny „Jestem 
widoczny – jestem bezpieczny”. Dzieci 
zachęcały do noszenia elementów od-
blaskowych, wręczając przechodniom 
ulotki oraz zawieszając podobny apel 
na tablicach informacyjnych. 

st.asp. Ewelina Buda 
KPP w Brzesku

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Okocimiu zorganizowali happe-
ning pod hasłem „Jestem widoczny 
– jestem bezpieczny”, wszystko po 
to, aby przypomnieć uczestnikom 
ruchu drogowego o obowiązku no-
szenia elementów odblaskowych. 

Odblaskowy pokaz mody, przypo-
mnienie wiadomości o prawidłowym 
zachowaniu na drodze w towarzystwie 
maskotki brzeskiej Policji – Inspektora 
Gryfa, przemarsz ulicami Okocimia 
z transparentami, wręczanie ulotek 
pieszym i kierowcom to tylko część ini-
cjatyw przygotowanych przez uczniów 
szkoły w Okocimiu, aby promować 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
w ramach konkursu „Odblaskowa 
Szkoła”. Chętnych i zaangażowanych 
w działania uczniów nie brakowało. 
Dzieci i młodzież doskonale wiedzą, że 
ich zachowanie na drodze i świadomość 
korzyści z noszenia odblasków chroni 

Jestem widoczny – jestem bezpieczny

fot. PSP Okocim
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Jeżeli ktoś jeszcze pamięta film 
animowany pod tytułem „Oliver 
i spółka”, ten wie jaki rodzaj zwierząt 
chodził sobie bezkarnie po ulicach. 
Chyba nikt nie myśli, że takich „Oli-
verów” jest u nas w Brzesku bardzo 
dużo. Nie jest aż tak źle, jak było 
dziesięć lat temu. Wtedy sytuację 
można było porównać do „Psów” Pa-
sikowskiego a nie do jakiegokolwiek 
filmu animowanego. Jednak faktem 
jest to, że niektórzy brzeszczanie, 
powtarzam: niektórzy, żeby nie było 
nieporozumień, nie zdają sobie spra-
wy, że ich czworonożni pupile wycho-
dzą z posesji. Nie wiem, może nie 
zauważyli, że mają dziurę w siatce, 
płocie, bramce i Bóg wie w czym jesz-
cze. W każdym razie uświadamiam 
ich o powadze sytuacji bo możliwe, że 
przez nawał pracy czy innych zajęć 

17 października uczniowie PSP w Bu-
czu przenieśli się w zaczarowany świat 
bajek. Okazją do tego był zorganizowa-
ny  w tym dniu Dzień Głośnego Czyta-
nia.  Główną bohaterką przedstawienia 
była babcia, która  wprowadzała wnucz-
kę w ożywiony świat postaci z bajek: 
Czerwonego Kapturka, Kopciuszka.... 
Przedstawienie bardzo 
przypadło do gustu wi-
dzom, gdyż  utrzymane 
było w humorystycznej 
formie dzięki zabaw-
nym pomyłkom wy-
nikającym z babcinej 
wady słuchu. 

Druga część atrak-
cji  przygotowana była  
już tylko dla uczniów 
klas I-III. Odwiedzili 
ich wyjątkowi goście, 
byli to lis Lucek i zaję-
czyca Zuzanna, boha-
terowie opowiadań na-
pisanych przez Renatę 
Piątkowską.  Dzieci 
nie kryły radości z tak 
ogromnej niespodzian-
ki. W role zwierzaków 
wcieliły się mamy na-
szych uczniów, któ-
re przeczytały jedną 
z przygód „Gangu Sło-
dziaków”. Spotkanie to 
mogła również obejrzeć 

mogli nie zwracać na to uwagi.
Dobrze, ale skoncentrujmy się na 

sednie sprawy. Nasze pieski, które 
biegają po chodnikach oraz pasach 
dla pieszych, nie wiedzą, na kogo 
szczekają. To raz, a dwa to dzieci, 
zwłaszcza te bardziej ciekawe świata, 
nieświadome zagrożenia podchodzą 
do nieznanych psów i je głaszczą. 
Może chociaż przydałby się certy-
fikat bezpieczeństwa przyczepiony 
na obroży. Już nie mówiąc o iden-
tyfikatorach na szyi z zapisanym 
adresem właściciela lub numerem 
jego telefonu. Przynajmniej byłoby 
wiadomo czyj to pies, a chyba lepiej 
żeby psa zwrócił naoczny świadek, 
a nie żeby go zabrało schronisko dla 
zwierząt. Czy w najgorszym scena-
riuszu właściciel mógłby dowiedzieć 
się o przejechaniu pupila przez roz-

klasa V ze szkoły podstawowej w Bia-
dolinach Szlacheckich dzięki komuni-
katorowi skype. W ramach rewanżu oni 
przeczytali dwa opowiadania z tej serii.

Wisienką na torcie obchodów tego 
święta była bajka w języku chińskim  
przeczytana przez panią  Shee Yen 
z Malezji. Dzięki pomocy pani Ani udało 

pędzony samochód. 
Na zakończenie chciałabym za-

proponować właścicielom tresurę 
swoich psów. Kieszonkowych do 
testerów fryzjerstwa, nieco więk-
szych na przykład do przynoszenia 
pantofli albo gazet sprzed bramki. 
Tych średniej wielkości do spraw 
bardziej rodzinnych, a większych 
typu wilczury, haski czy mieszanych 
do własnej obrony. Może dzięki temu 
psy spożytkują swoją energię na 
bardziej pożyteczne czynności i nie 
będą urządzać w Brzesku biegu 
z przeszkodami. Takie nietypowe 
zawody moglibyśmy na przykład  
dla nich zorganizować i to tylko na 
wyznaczonej do tego trasie. 

Redagowała 
Karolina Kluz

się przetłumaczyć ją na język polski.  Na 
zakończenie dzieciaki zadawały  jej pyta-
nia dotyczące  preferencji czytelniczych. 

Najważniejszym celem zorganizo-
wania tego święta w naszej szkole było 
zwrócenie uwagi jak ważną rolę  w roz-
woju dziecka pełni czytanie! Pobudza 
wyobraźnię, uczy samodzielnego my-
ślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację. 
Serdecznie zachęcamy do wspólnego 
głośnego czytania! 

PSP w Buczu

„Oliver i spółka” na ulicach Brzeska-wielki powrót?

Dzień Głośnego Czytania

fot. PSP Bucze
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10 października w Nowym Targu od-
były się w ramach Igrzysk Dzieci oraz 
Młodzieży Szkolnej sztafetowe biegi 
przełajowe na szczeblu wojewódzkim, 
w których udział brali uczniowie repre-
zentujący gminę Brzesko. W kategorii 
dziewcząt starszych trzecie miejsce 
zajęła sztafeta SP 2 Brzesko, której 
opiekunem była Renata Hamielec. 
Dziewczęta młodsze z SP 2 pod wodzą 
Renaty Rożkowicz spisały się jeszcze 
lepiej, notując wysoką, drugą pozycję, 
co dało tytuł wicemistrzyń Małopolski. 
W kategorii chłopców starszych 16 
miejsce zajęła sztafeta SP 2 Brzesko. 
Wśród młodszych chłopców 12 miejsce 
zajęła sztafeta SP 2 Brzesko, zaś na 14 
lokacie uplasowała się sztafeta SP 3 
Brzesko. Zawodniczkom, zawodnikom 

oraz ich opiekunom serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

PSP2

WOKÓŁ NAS

19 października już po raz 57. odbyła 
się akcja honorowego oddawania krwi, 
w której wzięli udział uczniowie ZSP 
nr 1 oraz ZSP nr 2 w Brzesku. Akcja 
miała miejsce w Szkolnym Schroni-
sku Młodzieżowym. 35 młodych ludzi 
oddało prawie 16 litrów bezcennej 
krwi. Organizator akcji, nauczyciel 
„Zielonki” Wiesław Gibes serdecznie 
dziękuje za wsparcie nauczycielkom 
ZSP nr 1 - Annie Gibes i Monice Klim-

czak oraz dyrektorowi 
schroniska Tomaszowi 
Gurgulowi za gościnę. 
Specjalne podziękowa-
nia kierowane są do p. 
Kazimierza Kurala, 
właściciela restauracji 
„Galicyjska”, za wielo-
letnie sponsorowanie 
posiłków dla krwio-
dawców. Następna 
akcja planowana jest 
na 13 lutego 2019 r. 

SG

Oddali krew

Brzeska „dwójka” w formie

fot. PSP2 w Brzesku

fot. S. Gibes
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Z głośnym przytupem rozpoczął 
sezon 2018/2019 eksportowy krę-
glarz BOSiR-u Brzesko, Jakub 
Kuryło. W krótkim odstępie czasu 
zwyciężył w dwóch prestiżowych 
turniejach indywidualnych, by 
kila dni później wspaniale zapre-
zentować się jako reprezentant 
Polski. To świetny prognostyk 
przed Mistrzostwami Świata, któ-
re w 2020 roku rozegrane zostaną 
w Tarnowie Podgórnym. 

Pod koniec października wice-
mistrz świata z 2017 roku wystar-
tował w Poznaniu w ogólnopolskim 
turnieju „Wielkopolska zaprasza”. 
Faworyt nie zawiódł. W eliminacjach 
zdobył 556 punktów, w finale dorzucił 
554 i z dorobkiem 1110 zrzuconych 
kręgli zdeklasował rywali, wygrywa-
jąc rywalizację juniorów młodszych. 
Warto podkreślić, że w tych samych 
zawodach w kategorii młodziczek 
trzecie miejsce wywalczyła Izabela 
Cebula, a Rafał Hajdo w zmaganiach 
młodzików był szósty. 

Meczem w Pisarzowej piłka-
rze Can-Pack Okocimskiego 
Brzesko zakończyli zmagania 
w rundzie jesiennej rozgrywek 
IV ligi. Skromne 1:0 pozwoliło 
podopiecznym Rafała Polichta 
zwieńczyć ten etap rywalizacji 
usadowieniem się na 8. miejscu 
ligowej tabeli. To wynik wielce 
obiecujący, aczkolwiek wiosną 
„Piwoszy” czeka ostra walka o za-
chowanie IV-ligowego bytu, bo na 
zajmującą 13. pozycję Tarnovią 
mają zaledwie 3 punty przewagi. 

To właśnie z Tarnovią rozpoczął 
IV-ligowy beniaminek rundę jesienną. 
Przegrana 0:1 na wyjeździe potrakto-
wana została jako wypłacone w naj-
niższym wymiarze frycowe, a nastroje 
wyraźnie poprawiły się po efektow-
nym 3:1 z Glinikiem Gorlice na boisku 
przeciwnika. Kibice Okocimskiego 
ujrzeli swoją drużynę „u siebie” do-
piero w trzeciej kolejce, kiedy to brze-
ska drużyna podejmowała tarnowską 
Unię. Mecz był wyrównany, goście 
jednak wygrali 1:0, a do świadomości 
widzów dotarła informacja, że walka 
o punkty na tym poziomie rozgrywek 
nie będzie należeć do łatwych. 

Reprezentanci BOSiR-u z Pozna-
nia przenieśli się do Tucholi, gdzie 
rozegrany został 32. Puchar Borów 
Tucholskich. Jakub Kuryło ponownie 
stanął na najwyższym stopniu po-
dium, tym razem jednak stoczył pa-
sjonującą walkę z Szymonem Koszem 
z Tomaszowa Mazowieckiego, które-
go pokonał różnicą dwóch punktów. 
Podczas tych samych zawodów Iza-
bela Cebula zajęła 5. miejsce, a Rafał 
Hajdo był dziesiąty. Wyjazd na oba 
turnieje był współfinansowany przez 
Powiat Brzeski. 

W 15 rozegranych jesienią me-
czach Okocimski zanotował sześć 
zwycięstw, osiem porażek i jeden re-
mis, co daje saldo w postaci 19 punk-
tów. Do ostatniego meczu na wła-
snym boisku Piwosze zachowywali 
status drużyny bezkompromisowej, 
dla której remis nie wchodził w ra-
chubę. Zwycięstwem lub przegraną 
kończyły się ich spotkania, dopóki do 
Brzeska nie przybyli rywale z Boch-
ni. Okocimski do 82. minuty prze-
grywał 0:2, by ostatecznie w końców-
ce meczu wyrównać. Ten mecz jest 
dowodem na to, że stworzony przez 
Rafała Polichta kolektyw to druży-
na z charakterem, która w każdym 
spotkaniu walczy do ostatniej minu-
ty. Tak było na przykład w meczu 
z Lubaniem Maniowy, kiedy to brze-
scy piłkarze przechylili szalę zwycię-
stwa w doliczonym czasie gry. Warte 
podkreślenia jest to, że Okocimski to 
jedyna drużyna, która potrafiła poko-
nać aktualnego lidera rozgrywek, Po-
prad Muszyna. Oprócz Piwoszy tylko 
Limanovia zdołała urwać punkty li-
derowi, ale tylko zremisowała. 

Przy odrobinie szczęścia dorobek 
punktowy Okocimskiego mógłby być 

Regularny progres wyników osią-
ganych przez Jakuba Kuryło sprawił, 
że od ponad roku jest on etatowym 
reprezentantem kraju w kadrze U-18. 
Zawodnik BOSiR-u już na początku 
listopada uczestniczył w międzypań-
stwowym spotkaniu Polska – Czechy w 
Tarnowie Podgórnym, wnosząc spory 
wkład w wygraną 3376 – 3335. Wkrót-
ce potem wyjechał do Niemiec na mecz 
z reprezentacją tego kraju. To kolejny 
etap przygotowań do zaplanowanych 
na 2020 rok Mistrzostw Świata. 

WALP

bardziej okazały. Kibice jednak nie 
narzekają. W coraz liczniejszym gro-
nie obserwują każdy mecz i z optymi-
zmem wypatrują wiosny. To właśnie 
kibice dzięki fantastycznemu dopin-
gowi byli tym dwunastym zawodni-
kiem, który doprowadził do remisu 
z Bocheńskim. 

PRUD 

Strzelcy bramek 
w rundzie jesiennej
4 – Przemysław Bury
3 – Dawid Lizak, Daniel Policht, Ma-
teusz Wawryka
2 – Tomasz Gałka, Tomasz Grzyb
1 – Sergiusz Kostecki
Wyniki meczów „u siebie”
Unia Tarnów 0:1
GKS Drwinia 3:1
Dunajec Zakliczyn 0:2
Poprad Muszyna 1:0
Limanovia Limanowa 1:2
Lubań Maniowy 1:0
Bocheński KS 2:2
Wyniki meczów wyjazdowych
Tarnovia Tarnów 0:1
Glinik Gorlice 3:1
Sandecja II Nowy Sącz 1:3 
LKS Szaflary 3:1
Orkan Szczyrzyc 2:5
Watra Białka Tatrzańska 0:1
Barciczanka Barcice 0:2
Olimpia Pisarzowa 1:0

Wejście smoka

Piwosze po rundzie jesiennej






