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Na okładce:
Szczerozłote serduszko z brzeskim gryfem,

które licytowano podczas XIV Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego autorem

i fundatorem był tradycyjnie Krzysztof
Wrona, właściciel pracowni złotniczej. Do

czasu zamknięcia styczniowego wydania BIM−u
nie znaliśmy efektów pracy kilkuset

wolontariuszy. W poprzednim roku na sprzęt
medyczny przekazano prawie 35 tys. zł,

rekordowy był jednak rok 2004, w którym
zebrano ponad 40 tys. zł.

Zabawa w politykę może przybierać rozmaite formy, a dążenie do przechwyce−
 nia władzy, choćby tej na klatce schodowej tylko, niejednokrotnie zniewala zdro−
wy rozsądek. Z porażającymi rozum przypadkami można się spotkać zarówno

w salonach na Wiejskiej, jak i wśród samorządowców, którzy wprawdzie od polityki
zwykli odżegnywać się jak diabeł od święconej wody, to jednak z wzorców płynących
z sejmowych klubów czerpią pełnymi garściami. Dlatego nawet w sprawach małych
i niewiele obchodzących zwykłych zjadaczy chleba kruszą kopie, sięgając dna absurdu.

Niestety, Brzesko wyjątkiem w tym względzie nie jest, o czym przynajmniej raz
w miesiącu można się przekonać, przysłuchując się sesyjnym debatom rajców
przywiązanych do barw dwóch konkurujących klubów. W dyskusjach przewijają

się mniej lub bardziej przekonujące argumenty, ale w istocie nie mają one żadnego wpły−
wu na kształt podejmowanych uchwał. Z dyscypliny „klubowej” wyłamać się bowiem nie
wypada, nawet wówczas, jeśli racja, logika i rozsądek są suwerenną własnością adwersa−
rzy. Jeśli to nie mój pomysł, trzeba go odrzucić – taka zasada przyświeca „apolitycznym”
decyzjom podniesienia ręki. Każde niemal głosowanie nacechowane jest totalną negacją,
mającą unicestwić jakąkolwiek inicjatywę drugiej strony, i nawet tak obojętną politycznie
jak przyjęcie deklaracji o przestrzeganiu kodeksu etycznego radnego.
Projekt dokumentu przygotował przed listopadową sesją sekretarz gminy, zgodnie z in−
tencją organizatorów ogólnopolskiej akcji społecznej „Przejrzysta Gmina”. Samorzą−
dowcy brzescy przystąpili do niej, deklarując realizację zadań, dzięki którym działania
władz i urzędników powinny stawać się transparentne, zrozumiałe i przewidywalne.
W efekcie działania te, pozornie niepotrzebne, zmierzają do zmniejszenia przestrzeni dla
zachowań nieetycznych i kształtowania mechanizmów kontroli władzy. Obok „Gazety
Wyborczej” akcję współorganizowały tak prestiżowe instytucje, jak: Polsko−Amerykań−
ska Fundacja Wolności, Fundacja Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej czy Centrum Edukacji Obywatelskiej, a rygorom projektu dobrowolnie podda−
ło się blisko pół tysiąca samorządów. Przyjęcie kodeksu etycznego radnego nie było
zadaniem obowiązkowym. Przygotowujący akcję zakładali bowiem, że przyznanie się do
uczciwego postępowania i zapisanie tego w dokumencie, który poza sumieniem, nie ustala
żadnych sankcji, jest absolutnie oczywistą formalnością. Pomylili się. Na gest przyjęcia
deklaracji nie zdobyło się kilku brzeskich radnych, uznając, że i bez kodeksu postępują
etycznie. Dokument, który mogli dowolnie konstruować, uznali za przejaw gry politycznej,
inspirowanej przez konkurencyjny klub.

W konsekwencji godna uznania inicjatywa została sprowadzona do karykatu−
ralnego rozumienia klasycznej definicji „polityki”, pojmowanej jako sztuka
rządzenia państwem. Jej twórca, niejaki Arystoteles – czego oczywiście rajcow−

skim erudytom przypominać nie potrzeba – uważał, że niezbędnymi atrybutami tej
sztuki są: wiedza, umiejętności i predyspozycje psychiczne. Zaś celem polityki, wedle
greckiego filozofa, jest dobro wspólne.
Oprócz, oczywiście najlepszych życzeń na Nowy Rok, dedykuję to przypomnienie tym
wszystkim, którzy nadużywając terminu „polityka”, pogubili się w absurdzie negacji.

Marek Latasiewicz

Kodeks
negacji
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Jak tradycja każe

Opłatkiem łamią się kombatanci
zrzeszeni w Światowym Związku

Żołnierzy Armii Krajowej.

Edward Czesak
świąteczne spotkanie

połączył z uroczystym
otwarciem swego

biura poselskiego w
Brzesku...

...a w Publicznym
Gimnazjum w

Jadownikach otwarto
pracownię

komputerową. Czego
więc teraz życzą
uczennice szkoły

dyrektorowi
Tomaszowi Wietesze?

Prof. Stanisław Lis,
rektor MSzW w
Brzesku, wymienia
życzenia z biskupem
Stanisławem
Budzikiem.
Studentki Małopolskiej
Szkoły Wyższej zapewne
życzą sobie samych
"piątek" w indeksach.

Podczas uroczystej sesji połączonych rad – miejskiej i powiatu
ustały spory, a radnych i zaproszonych gości połączył łańcuch
splecionych rąk. Życzenia były zapewne szczere.

Fot. M. Kotfis, Ł. Wrona
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AGATA BRZESKA−LEBIECKA
Żebyśmy się bardziej szanowali.

MARIAN CZARNIK
Powstanie parku przemysłowego stworzy−
łoby nowe miejsca pracy.

JANINA DRUŻKOWSKA−CADER
W rozwiązywaniu trudnych spraw więcej
wytrwałości, cierpliwości i życzliwości.

KRZYSZTOF DUDZIŃSKI
Abyśmy wszyscy w zdrowiu, spokoju i ra−
dości w 2006 roku dali i otrzymali mnó−
stwo nadziei i miłości.

ZDZISŁAW GRODNY
Chciałbym, aby w przyszłym roku powsta−
ła koncepcja budowy drogi na Bocheńcu
do kościoła św. Anny.

ANNA KĄDZIAŁKA−KUKUROWSKA
Mniej smutków, a więcej radości i słońca.

LESZEK KLIMEK
Aby gmina nadal rozwijała się w dotychczaso−
wym tempie i powstawały nowe miejsca pracy.

EDWARD KNAGA
Chciałbym, żeby rozpoczęła się budowa
kanalizacji północno−zachodniej części
Osiedla Kopaliny Jagiełły.

JADWIGA KRAMER
Aby życzliwość gościła w nas za przyczyną
Bożej Dzieciny oraz otworzyła nasze serca
i umysły na zrozumienie potrzeb innych.

JÓZEF KUBAS
Radzie Miejskiej oraz decydentom naszej
gminy życzę udanych i trafnych decyzji,
szczególnie w zakresie pozyskiwania inwe−
storów i poprawy infrastruktury. Oby
mieszkańcom osiedli i sołectw żyło się przy−
jemnie i w pełni bezpiecznie.

MARIA KUCIA
Inwestora dla gminy i zmniejszenia bez−
robocia, bo tylko wtedy zredukuje się ubó−
stwo wielu mieszkańców.

JAN KUSIAK
Oby gmina znalazła dużego inwestora,
przez co zmniejszyłoby się bezrobocie. Oby

Jedno życzenie
Zapytaliśmy członków Rady Miejskiej, działaczy samorządowych oraz działaczy samorządowych o to, czego życzyliby mieszkańcom, dla
których pracują, w 2006 roku. Błyskawiczna sonda zamieniła się w listę potrzeb.

nadal tak skutecznie pozyskiwała unijne
fundusze.

ZBIGNIEW MASTALERZ
Oczekuję zniesienia opłaty stałej za obia−
dy w szkołach.

STANISŁAW MILEWSKI
Dalszego rozwoju gminy i skuteczności
w pozyskiwaniu środków unijnych. Wów−
czas mieszkańcom na pewno będzie żyło
się lepiej i dostatniej.

KRZYSZTOF OJCZYK
Życzyłbym sobie oraz wszystkim mieszkań−
com, aby w 2006 r. powstało jak najwięcej
miejsc pracy, i żeby w końcu władza była
dla ludzi, a nie ludzie dla władzy.

TADEUSZ PASIERB
Więcej życzliwości i wyrozumiałości oraz
porozumienia dla dobra gminy.

LECH PIKUŁA
Szczęścia, bo jak ono jest, to jest wszystko!

KAZIMIERZ SPROSKI
Aby wszyscy pozostający bez pracy zna−
leźli zatrudnienie i godnie żyli.

BARBARA STACHOWICZ
Spełnienia wszystkich zaplanowanych za−
mierzeń.

STANISŁAW TURLEJ
Cierpliwości i wytrwałości.

APOLONIA WARZECHA
Dalszego rozwoju Jadownik i realizacji
zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

KATARZYNA PACEWICZ−PYREK
(przewodnicząca Osiedla Brzezowieckie)
Aby na naszym osiedlu wreszcie znalazło
się miejsce na świetlicę.

ADAM KWAŚNIAK (przewodniczący
Osiedla Stare Miasto)
Zadowolenia i szczęścia.

TADEUSZ GÓRKA (sołtys Szczepanowa)
Poprawa nawierzchni na drogach to spra−
wa priorytetowa.

JÓZEF GŁADKI (sołtys Wokowic)
Może wreszcie powstanie świetlica młodzie−
żowa w Wokowicach?

MAREK KOŚMIDER (sołtys Mokrzysk)
Chciałbym, żeby władze Brzeska dostrze−
gały od lat nie rozwiązane problemy.

KRYSTYNA PUT (dyrektor MOPS)
Mniej biedy!

JANUSZ FILIP (prezez BZK)
Chciałbym, żeby w planowanym terminie
zakończono rekultywację wysypiska śmie−
ci w Jadownikach.

EDWARD ROZWADOWSKI
(prezes MPEC)
Oby ten nowy rok nie był gorszy niż po−
przedni dla naszej spółki.

ZBIGNIEW GŁADYŚ (prezes RPWiK)
Mniej awarii!

JAN WARESIAK (dyrektor Krytej
Pływalni)
Więcej klientów!

KRZYSZTOF GAWOR (prezes MPK)
Pomyślnego rozwoju spółki.

MARIA MAREK (dyrektor Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej)
Czegóż mogę sobie życzyć? Oczywiście,
nowego gmachu biblioteki.

MAŁGORZATA CUBER
(dyrektor MOK)
Dobrych wystaw i udanych imprez plene−
rowych.

ANNA WĘGRZYN (wicedyrektor Kato−
lickiego Gimnazjum i Liceum w Brzesku)
Sukcesów naszych uczniów i dalszej mo−
dernizacji placówki.

KAZIMIERZ PIWOWARSKI (prezes
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Brzeskich)
Mniej biurokracji, która utrudnia życie
przedsiębiorcom.

STANISŁAW LIS (rektor Małopolskiej
Szkoły Wyższej w Brzesku)
Więcej studentów!
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Smutną koniecznością jest dostosowywanie nieograniczonych potrzeb do skąpych możliwości ich realizacji. Zawsze
z czegoś trzeba zrezygnować. Z pozoru kuriozalne pytania o wyższość chodnika w Porębie Spytkowskiej nad taką
samą inwestycją przy ul. Królowej Jadwigi bądź propozycja likwidacji gazety z piętnastoletnią tradycją na rzecz
docieplenia budynku stały się zwyczajem przy rozpatrywaniu przez radnych budżetu na kolejny rok.

Nożyce radnegoNożyce radnego

Choć to już koniec roku, okazało się,
iż korekt wymagają rozpoczęte inwe−
stycje. Komisja Gospodarki Komu−
nalnej i Ochrony Środowiska wnio−
skowała o weryfikację prac kanaliza−
cyjnych w Jadownikach i Wokowicach,
gdyż brak środków może uniemożli−
wić wykonanie niektórych odcinków.
– Wszelkie plany realizowane w ra−
mach PHARE ulegają zmianom. Na
cotygodniowych naradach z wykonaw−
cami dokonujemy korekt w dokumen−
tach i finansach. Na obszarze miasta
i sołectw w niektórych przypadkach
udało się poczynić oszczędności, ale są
i takie prace, których realizacja oka−
zuje się droższa, gdyż dodatkowe, ale
konieczne, roboty powiększyły koszty.
Wokowice zostaną skanalizowane pra−
wie w całości. Jednak zmiany wystą−
pią w Jadownikach i mieście. Jak duże
one będą, dowiemy się w maju lub
czerwcu – wyjaśniał Jan Musiał.
Sekretarz Gminy Bogusław Babicz,
jako przewodniczący Komisji Przetar−
gowej, wyłuszczył rajcom powód nie−
rozstrzygnięcia przetargu na działki
na Pomianowskim Stoku: – W toku

weryfikacji dokumentów, przedstawio−
nych przez oferentów, okazało się, że
zawierają one uchybienia formalne.
Mieliśmy na uwadze konieczność po−
zyskania środków do budżetu, ale nie
mogliśmy łamać prawa. Niektórzy
potencjalni inwestorzy nie sporządzi−
li szczegółowych planów zagospoda−
rowania gruntów, a koncepcje innych
spotkały się ze sprzeciwem biegłego
urbanisty. Po Nowym Roku burmistrz
wyda stosowne zarządzenie i ogłosi−
my kolejny przetarg.

Cięcia w szkołach i przedszkolach
Propozycje wydatków z budżetu gmi−
ny na 2006 rok spotkały się z ostrymi
atakami radnych opozycyjnych. Wśród
licznych głosów brakło jednak propo−
zycji pozyskiwania dodatkowych do−
chodów. Przeciwstawiając się nadmier−
nym wydatkom, obradujący nie zane−
gowali jednak zapisanych w budżecie
inwestycji w mieście i na wsiach.
Janina Drużkowska−Cader skryty−
kowała wysokość kosztów administra−
cji. – Wydatki bieżące stanową zbyt
duży procent całości. Zadłużenie nie

ma pokrycia w dochodach. Sprzedaż
gruntów pozbawia gminę bazy do roz−
woju i zabezpieczenia majątkowego –
wyliczała kolejne zarzuty. Oszczędno−
ści upatrywała w oświacie, gdzie do−
patrzyła się marnotrawienia energii.
– Czy nikt nie kontroluje tych insty−
tucji? – apelowała.
Zanegowała też potrzebę informowa−
nia mieszkańców o poczynaniach urzę−
du miasta oraz wydawania BIM−u, je−
dynego poświęconego w całości kultu−
rze i historii regionu czasopisma.
Radna postulowała ostre cięcia tak−
że w innych dziedzinach aktywności
społecznej: – Domy Ludowe są zbyt
kosztowne – stwierdziła, proponując
równocześnie zmniejszenie kwot wy−
dawanych na sport, stowarzyszenia
sportowe i pływalnię.
– Wzrost wydatków na administra−
cję od lat nie odbiega od stopy infla−
cji. Proszę zauważyć, iż podatki pła−
cą nie tylko pracownicy prywatnych
firm, ale także instytucji publicznych.
Razem tworzą budżet gminy i łożą
także na Pani diety – ripostował bur−
mistrz. – Krytyka byłaby uzasadnio−
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SKĄD SAMORZĄD CZERPIE DOCHODY?
Dochody budżetu w 2006 roku wg źródeł powstawania

na, gdyby te koszty były wyższe niż
inflacja – dodawał.
– Zadłużenie gminy jest rozłożone do
2015 roku i częściowo umarzalne. Bez
tych kredytów i pożyczek nie uzyska−
libyśmy środków unijnych. Oczywiście,
moglibyśmy wykonywać wszelkie in−
westycje z własnych pieniędzy, ale
wtedy wybudowalibyśmy może 6 dróg
rocznie, a na kanalizację czekalibyśmy
jeszcze jakieś 20 lat. Bez zabiegania
o dofinansowanie z zewnątrz niemoż−
liwe byłoby generowanie dochodów dla
gminy i walka z bezrobociem – prze−
konywał włodarz miasta.
– Znaczną część wydatków na domy
ludowe stanowi niezbędny remont da−
chów budynków w Okocimiu i w Mo−
krzyskach – tłumaczył Jan Musiał.
Za irracjonalny uznał pomysł radnej
Drużkowskiej−Cader rezygnacji z bu−
dowy szatni przy stadionie sporto−
wym w Porębie Spytkowskiej i skie−
rowanie sportowców do odległego
o trzy kilometry domu ludowego.
Także Kazimierz Sproski wystąpił
przeciw argumentom Janiny Druż−
kowskiej−Cader: – Zważywszy na to,
iż szkoła, dom ludowy czy sala gim−
nastyczna to jedyny ośrodek kultury
na wsi, głupotą będzie ich likwido−
wanie dla oszczędności.

Deficyt mocnych argumentów
Krzysztof Ojczyk zwracał uwagę na
zbyt wysokie, w jego ocenie, dotacje
dla gminnych instytucji. – To budżet
życzeniowy – twierdził, powołując się
na zbyt mocne, jak mniemał, polega−
nie na dofinansowaniu z zewnątrz.
A choć oponował przeciw dalszemu
zadłużaniu samorządu, to zdecydowa−
nie postulował budowę gminnej
oczyszczalni, by uniezależnić się w ten
sposób od zakładu browarnianego.
Jego obawy odnośnie podwyżki cen za
wodę i ścieki odpierał burmistrz: – Te
opłaty nie wzrosną. Zmniejszyłem
własną rezerwę budżetową, by prze−
znaczyć pieniądze na rekompensatę
ewentualnych podwyżek.
Posługując się ogólnikowym stwier−
dzeniem: „Jest to źle funkcjonująca
gazetka”, Ojczyk zaproponował likwi−
dację BIM−u i przeznaczenie zaoszczę−
dzonych pieniędzy na remont i docie−
plenie budynków komunalnych.
Jan Musiał zdecydowanie zaoponował
przeciw koncepcji likwidacji gminnych
periodyków: – BIS ma służyć przeka−
zowi podstawowych informacji do
mieszkańców. Brak dostępu do nich
stanowi istotną przeszkodę w komu−
nikacji społecznej, a to rodzi niepo−
kój i dezinformację. BIM reprezentu−

je już 15−letnią tradycję. Wyrobił so−
bie renomę na lokalnym rynku. Koszty
pisma są znacznie mniejsze niż te
sprzed kilku lat. Gazeta wypracowa−
ła dochody z reklam. Można do tego
dodać, że samorząd oszczędza na
kosztach ogłoszeń prasowych, bo za−
mieszcza je w niej bezpłatnie, razem
z wiadomościami o przetargach. Ce−
lem nadrzędnym pisma jest promo−
cja gminy, dbanie o jej pozytywny wi−
zerunek oraz prezentacja ludzi i re−
gionalnych wydarzeń. Jest też, co
również przypomniał burmistrz, miej−
scem wymiany poglądów, z którego
wszyscy mogą korzystać. – Proszę mi
wskazać choćby na jeden przypadek,
że redaktor naczelny odmówił które−

muś z radnych zamieszczenia jakiejś
publikacji – pytał retorycznie.
Na pytanie Krzysztofa Dudziń−
skiego o przyczynę większej niż
w roku ubiegłym dopłaty do MPK,
burmistrz przypomniał o konieczno−
ści spłaty kredytów zaciągniętych na
nowe autobusy. Zaś Edward Kna−
ga tłumaczył rajcy zastój prac przy
budowie chodnika na ul. Królowej
Jadwigi: – Zarząd osiedla zapłacił
już za projekt. W zeszłym roku po−
wstał zespół, który po rozmowach
z właścicielami parcel przy drodze
uzyskał ich zgody na cofnięcie ogro−
dzeń o cztery metry. Właściwe pra−
ce nie zostały ujęte w budżecie ze
względu na brak środków.
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Anna Kądziołka−Kukurowska, mó−
wiąc o fatalnym stanie chodników i ulic
wiejskich, zdecydowanie zaprotestowa−
ła przeciw jakimkolwiek próbom pozy−
skiwania kredytów na ten cel, nie pod−
suwając innych pomysłów na sfinan−
sowanie potrzebnych prac. Dyskusje
przeciął radny Edward Knaga, który
przypomniał, że wszyscy radni mieli
okazję przedyskutować zagadnienie w
trakcie poprzedzających sesję obrad ko−
misji, a sprecyzowane wnioski przed−
stawić przed głosowaniem. Mimo to po−
wątpiewającego w możliwość ich wpły−
wu na konstrukcję budżetu Józefa
Kubasa uspokajał Jan Musiał: – Je−
żeli tylko członek Rady Miejskiej po−
służy się mocnymi, zasadnymi argu−
mentami, to może wiele zmienić.
– To ambitny, pobudzający rozwój budżet.
Umieściliśmy w nim 24 nowe zadania,
m.in. sporządzenie dokumentacji dla no−
wego budynku biblioteki. Kontynuujemy
inwestycje oświatowe. Pomimo maleją−
cej subwencji rządowej nie możemy so−
bie pozwolić na cięcie wydatków w tej
dziedzinie. Uchwalony dziś dokument nie
jest ostateczny. Za miesiąc może wyma−
gać zmian – przypominał burmistrz.
W efekcie zaproponowany projekt
uchwalono 10 głosami „za”, przy jed−
nym sprzeciwie i 7 wstrzymujących się.

Komu bonifikata?
Rada Miejska zadecydowała o wydaniu
w 2006 roku monografii miasta, zapla−

ILE WYDAMY NA INWESTYCJE?
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko w 2006 roku
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nowanej na ubiegły rok. Przesunięto też
termomodernizację SP nr 2 i Gimna−
zjum nr 1 w Brzesku. W związku ze
zmianą terminu realizacji inwestycji
„Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko –
etap III” i rezygnacją z emisji czwartej
serii obligacji, z których dochody prze−
znaczono na ten cel, rajcy przegłosowa−
li nowy terminarz sprzedaży kolejnych
gminnych papierów wartościowych.
Wątpliwości wzbudziło wykonanie przez
samorząd ustawy o przekształceniu pra−
wa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości. Józef Kubas
pytał o przyczynę różnic w stawkach
udzielanej bonifikaty. Sprawę wyjaśniał
inż. Józef Gondek: – Ustawę z 1997
roku, bezpłatnie przekazującą na wła−
sność nieruchomości podmiotom, które
w całości opłaciły użytkowanie wieczy−
ste, oprotestowały samorządy. Przepisy
naruszały konstytucję. W tej sytuacji nowe
prawo zróżnicowało dotychczasowych użyt−
kowników. Osoby, wpłacające 100 proc. war−
tości jednorazowo, uzyskały 90 proc. boni−
fikaty, zaś pozostali, wnoszący 25 proc,
a potem sukcesywnie, co roku 1 proc. war−
tości gruntu, otrzymali 75 proc. zniżki.
Radni zaakceptowali projekt uchwa−
ły, łącznie z 90−procentową bonifika−
tą dla Spółdzielni Mieszkaniowej.
Przegłosowali także projekt współpra−
cy z organizacjami pozarządowymi,
Gminny Program Profilaktyki i Roz−
wiązywania Problemów Alkoholowych
oraz plan pracy Komisji Rewizyjnej
na rok 2006. Stawkę dotacji dzien−
nej na jedną osobę korzystającą z Kry−
tej Pływalni określono na poziomie
7,50 zł. Zwiększenie w stosunku do
ubiegłorocznej kwoty 6,50 podyktował
spadek liczby użytkowników brzeskie−
go basenu w 2005 roku.

Ryzyko na przyszłość
Grudniowe obrady trwały długo. Pa−
dło wiele gorzkich słów. Wyrzuty wy−
rugowały wyrazy zadowolenia bądź ja−
kiejkolwiek satysfakcji z podjęcia no−
wych zadań. Zamiast pomysłów na
rozwój szkolnictwa w sytuacji, gdy
młodzież opuszcza Brzesko, by uczyć
się w Krakowie lub Tarnowie, pojawi−
ły się koncepcje ograniczania wydat−
ków na ten cel. A jak zachęcić tych
młodych emigrantów do powrotu, sko−
ro każda próba pozyskania kredytów
na inwestycje, uzasadniające starania
o unijne dotacje, zostaje oprotestowa−
na? Jeżeli nowe miejsca pracy i boga−
ta oraz zachęcająca do osiedlenia się
gmina skłoni ich do wykorzystywania
nabytej wiedzy w rodzinnym mieście,
to może warto zaryzykować deficyt?

Iwona DOJKA

ILE TO WSZYSTKO KOSZTUJE?
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– Sporo się ostatnio słyszy, że nasz
kraj nie potrafi wykorzystywać przy−
sługujących Polsce funduszy unijnych,
dlatego cieszy ten ranking tym bar−
dziej, bo przeczy takim opiniom – cie−
szy się burmistrz Jan Musiał. – War−
to podkreślić przy tej okazji trzy kwe−
stie: po pierwsze – wcale nie jest
łatwo zdobywać pieniądze z unijnych
funduszy. Trzeba perfekcyjnie wyko−
nać szereg procedur, a projekt musi
posiadać właściwe uzasadnienie.
Należy więc oddać honor tym wszyst−
kim pracownikom Urzędu Miejskie−
go, którzy tak przygotowywali wnio−
ski, że mogły one skutecznie konku−
rować z wieloma innymi. Po drugie –
optymizmem napawa fakt, że obecne
trzecie miejsce w tym rankingu, któ−
ry uwzględniał wyniki za rok 2004,
pozwala z optymizmem oczekiwać ko−
lejnego notowania, bo przecież gros
pieniędzy unijnych na trzyetapowy
projekt PHARE 2002 wykorzystywa−
liśmy w roku 2005. I wreszcie, po trze−
cie – już teraz musimy myśleć o wy−
korzystaniu zdobytych doświadczeń,
by podjąć się realizacji kolejnych pro−
jektów. Oczywiście, z dużą dopłatą
z kasy Unii Europejskiej.  M

Trzecie miejsce
wPolsce!

„Wspólnota – Pismo samorządu
terytorialnego” ogłosiło w grudniu

doroczne wyniki pozyskiwania środków
pochodzenia zagranicznego przez
poszczególne gminy i miasta. Pod

względem wykorzystania tych środków
na 1 mieszkańca w 2004 roku Brzesko

uplasowało się na 3. miejscu wśród miast
powiatowych i jest absolutnym liderem

w Małopolsce. Oczywiście, to efekt
realizacji Programu Rozwoju

Gospodarczego Gminy, który w większości
finansowany jest z funduszy PHARE

2002. Na prace związane z tworzeniem
nowej i modernizacją istniejącej

infrastruktury samorząd brzeski pozyskał
blisko 6 mln euro.

Wykorzystanie środków zagranicznych jako % wydatków majątkowych

Środki pochodzenia zagranicznego w przeliczeniu na 1 mieszkańca
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 W 2005 ROKU udało się sa−
morządowi pozyskać z Minister−
stwa Edukacji i Nauki wyposa−
żenie pięciu pracowni informa−
tycznych dla szkół podstawowych
w Jadownikach, Jasieniu, Porę−
bie Spytkowskiej i Szczepanowie
oraz do Publicznego Gimnazjum
nr 2 w Brzesku. W skład każde−
go zestawu weszło 10 kompute−
rów, serwer, notebook i projektor
multimedialny. Gmina wzięła na
siebie koszty instalacji siecio−
wych. Wartość pozyskanego
sprzętu wynosi 223 tys. zł. W no−
we komputery wzbogaciły się
także biblioteki gimnazjów w Ja−
downikach i Brzesku.

BRZESKI SZPITAL wzbogaci
się o bardzo nowoczesny aparat
USG. Będzie on kosztował 230
tysięcy złotych. Pieniądze na
jego zakup przekazał samorząd
powiatowy. Dzięki takiemu za−
kupowi, będzie można wykonać
więcej badań i z pewnością
zmniejszą się kolejki pacjentów.

ROZŁĄCZENIE sieci kanali−
zacyjnej, deszczowej i sanitar−
nej – to priorytet stojący przed
rejonowym Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji. Da
to spore oszczędności firmie.
Przy połączonych kanalizacjach
trzeba płacić także za oczysz−
czanie deszczówki.

CHCEMY innych zasad kon−
traktowania przez NFZ oddzia−
łów ratunkowych – zapowiada−
ją członkowie Stowarzyszenia
Małopolskich Szpitali Powiato−
wych, którzy obradowali w Brze−
sku. Właśnie ta sprawa zdomi−
nuje pracę organizacji w przy−
szłym roku. Główny problem to
zbyt niskie środki i zasady na−
liczania kontraktu.

BLISKO 250 paczek żywno−
ściowych dla samotnych i bied−
nych przygotowała Caritas,
działająca przy parafii św. Ja−
kuba w Brzesku. Znalazły się
w nich najpotrzebniejsze pro−
dukty do przygotowania świą−
tecznych potraw. W sumie na
ten cel przeznaczono 12 tys. zł.
Pieniądze pochodziły od para−
fian i sponsorów.

PRZED GRUDNIOWĄ SESJĄ radni
miejscy omawiali projekty uchwał pod−
czas spotkań w komisjach. Większość
z nich pozytywnie zaopiniowała przedsta−
wiony przez burmistrza projekt budżetu
na 2006 rok. Komisja Rewizyjna zawnio−
skowała, aby przy rozdzielaniu środków
na nowe nakładki asfaltowe (200000 zł)
i remonty chodników (220000 zł) wziąć
pod uwagę w pierwszej kolejności: budo−
wę chodnika na ul. Starowiejskiej w Brze−
sku, ul. Królowej Jadwigi oraz na ul. Św.
Anny do ul. Grodzkiej w Jadownikach,
wykonanie ul. Podlesie w Szczepanowie
i ul. Królewskiej w Jadownikach, budowę
kanalizacji w ul. Starowiejskiej w Brze−
sku oraz rów opadowy przy ul. Bocznej
w Jadownikach.
Wysokością stawek czynszu za pomiesz−
czenia wynajmowane od Urzędu Miej−

„Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to, co jest dobrem prawdziwym.
Nie dajcie się zniewalać” – te słowa Jana Pawła II były przewodnim hasłem I Dnia
Profilaktyki Uzależnień w Gminie Brzesko. Zorganizowało go Stowarzyszenie Wspie−
rania Rozwoju Młodzieży „Wzrastanie” 16 grudnia w Urzędzie Miejskim.
Na ogłoszony dla uczniów szkół podstawowych konkurs plastyczny wpłynęło blisko
sto prac. Młodzież z Gimnazjum nr 1 zaprezentowała dwa przedstawienia ukazujące
netoholizm, czyli uzależnienie od Internetu i komputera. Uczestnicy imprezy otrzy−
mali nagrody i dyplomy. Dzień Profilaktyki zakończyła dyskusja panelowa, która
koncentrowała się wokół zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwią−
zywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. (wro)

Obradowały komisje

skiego oraz od Miejskiego Zakładu Go−
spodarki Mieszkaniowej zajęli się człon−
kowie Komisji Gospodarki Finansowej.
Na wspólnym posiedzeniu Komisji ds.
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny
oraz Komisji Prawa Porządku Publicz−
nego i Promocji rajcy jednogłośnie od−
rzucili propozycję Włodzimierza Cho−
rązkiego w sprawie zmiany istniejące−
go herbu miasta.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Go−
spodarki Komunalnej, Ochrony Środo−
wiska i Rolnictwa wystąpiły do burmi−
strza, aby ten z uwagi na duże opóź−
nienia we wpływie środków unijnych do
budżetu gminy zainterweniował w Mi−
nisterstwie Finansów, a jednocześnie
powiadomił parlamentarzystów nasze−
go okręgu o zaistniałej sytuacji.

(Ł)

Groźny netoholizm

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy: w 2006 roku nie ulegną podwyższeniu opłaty za
dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków. Stało się to możliwe dzięki przeznaczeniu przez Urząd
Miejski 213 tys. zł dopłaty, która zrekompensuje rzeczywisty wzrost cen. Za 1 metr sześcienny wody
będziemy więc nadal płacić 3,03 zł (w tym 7 proc. VAT), a za odbiór ścieków – 3,42 zł.

OPŁATY ZA WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW BEZ ZMIAN!

Laureatom konkursu plastycznego burmistrz
Jan Musiał wręczył dyplomy i nagrody.

F
ot

. 
M

. 
K

ot
fi

s



12

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY styczeń 2006

ODESZLI
W GRUDNIU

W BRZESKU I OKOLICY

Maria GIZA (lat 91, Szczurowa)
Kazimiera CZARNA (83, Brzesko)
Franciszek RZEPA (89, Biesiadki)
Helena DUBIEL (90, Morzyska)
Józef DUDA (50, Jadowniki)
Emilia BACH (78, Waryś)
Anna WAWRYKA (68, Jadowniki)
Michał NARWALA (76, Domosławice)
Kazimierz KOBIS (70, Sufczyn)
Tadeusz PSZCZÓŁKOWSKI (82, Brzesko)
Władysław GRZYB (84, Łęki)
Aniela SIEMIEŃSKA (93, Morzyska)
Kazimierz MUSIAŁ (77, Łoniowa)
Marian LIS (68, Gosprzydowa)
Dominik HUDY (21, Jadowniki)
Salomea LESZCZYŃSKA (95, Bucze)
Stefania NICPOŃ (81, Brzesko)
Stanisław KASPRZYK (61, Uszew)
Ludwik NOWAK (81, Brzesko)
Helena HANUSIAK (87, Kamień)
Maria BACA (87, Sufczyn)
Stefan ROPEK (96, Brzesko)
Cecylia TAS (81, Brzesko)
Anna STĘPAK (82, Brzesko)
Walenty STELMACH (75, Gnojnik)
Wiktor GÓRAL (1 rok, Jadowniki)
Emilia SICIARZ (74, Jadowniki)
Jerzy KUTYBA (43, Rzezawa)
Jan ŁOPATOWSKI (80, Jasień)
Maria CZERWIŃSKA (82, Brzesko)
Maria WĄS (82, Łoniowa)
Maria GÓRA (72, Brzesko)
Maria KRZECZOWSKA (85, Górka)
Jan STYRNA (84, Wokowice)
Kazimierz STEC (56,Kobyle)
Stefania GROCHOLA (81, Zatoka)
Stefania MLECZKO (81, Jadowniki)
Emilia SKÓRA (82, Jadowniki)
Anna STĘPAK (82, Brzesko)
Arkadiusz REPETA (23, Jasień)

13 GRUDNIA odbył się Powiatowy Zjazd
Sprawozdawczo−Wyborczy Ligi Obrony
Kraju w Brzesku. Spotkanie zostało zor−
ganizowane w sali konferencyjnej Krytej
Pływalni w Brzesku. Wzięło w nim udział
17 z 30 zaproszonych delegatów.
Sprawozdanie z działalności ustępujące−
go zarządu złożył dotychczasowy prezes,
Jan Musiał. Przedstawił on zmiany
w brzeskich strukturach organizacji w cią−
gu ostatnich 5 lat i podziękował wszyst−
kim działaczom za zaangażowanie
w działalności społecznej. Oświadczył
także, że ze względu na liczne obowiązki
samorządowe zmuszony jest zrezygnować

DWA KOMPUTERY, projektor multimedialny i aparat cyfrowy o wartości 11 tys. zł
otrzymała od samorządu powiatowego brzeska policja. Sprzęt usprawni pracę funk−
cjonariuszom z działu prewencji i ruchu drogowego, gdyż dotychczas korzystali z ma−
szyn do pisania.Komendant Robert Biernat przeznaczył aparat cyfrowy do doku−
mentowania kolizji i wypadków drogowych, a rzutnik multimedialny do prowadzo−
nych przez policjantów programów o charakterze prewencyjno–edukacyjnym. (w)

BEZPIECZNE, CZYSTE OSIEDLE
Zarząd Osiedla Kopaliny−Jagiełły w Brzesku zaprasza społeczność dzielnicy na
spotkanie 17 stycznia 2006 roku o godzinie 17.30 do Szkoły Podstawowej nr 2
przy ul. Królowej Jadwigi 1, którego tematem będzie omówienie programu „Bez−
pieczne osiedle”.
W spotkaniu udział biorą: władze miasta Brzeska, radni, Komendant Powia−
towy Policji, przedstawiciele sądu i prokuratury oraz placówek oświatowych.
Zapraszamy! Przyjdź i włącz się do tej pożądanej akcji!

Zarząd Osiedla Kopaliny−Jagiełły

Marian Lambert prezesem LOK

z dotychczasowej funkcji. Zadeklarował
jednak wsparcie dla nowych władz,
zwłaszcza w pracy z młodzieżą zaintere−
sowaną strzelectwem. W uznaniu zasług
prezesowi Musiałowi wręczono szablę
kawaleryjską z 1921 roku, z wygrawero−
wanym napisem „Pamiętaj, że Polska to
wielka rzecz”.
W przeprowadzonych wyborach delegaci
zjazdu wybrali nowego prezesa, którym
został Marian Lambert. Dokonano tak−
że wyboru członków zarządu, a także
dwóch delegatów na zjazd wojewódzki
w Krakowie, który odbędzie się w marcu
przyszłego roku. J.W.

Prezenty dla policji

O G Ł O S Z E N I E

Sprzątanie strychów,
piwnic, wywóz złomu.

***
Montaż śniegołapów,

okien dachowych,
rynien, remonty dachów.

Tel: (14) 6656942, (886) 528147

Nowy zarząd brzeskiego LOK
z byłym prezesem Janem Musiałem.
Pierwszy z lewej Marian Lambert.
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BLISKO 60 paczek świątecznych dla najuboższych przygotował brzeski oddział Pol−
skiego Czerwonego Krzyża. Produkty żywnościowe pochodziły od sponsorów, a w akcję
włączyła się młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 2, która przeprowadziła zbiórkę
jedzenia w jednym z supermarketów na terenie miasta.
– W pakunkach znalazły się najpotrzebniejsze artykuły na świąteczny stół: wędlina,
sery, makaron, ryż, owoce – wymienia Danuta Daniec, sekretarz brzeskiego PCK.
– Kilkunastu przedsiębiorców przekazało produkty żywnościowe warte ponad 1200
zł, za kolejne 650 zebrała młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 2 – dodaje Kazi−
mierz Foryś, wiceprezes. (ł)

Na trzynastą wieczerzę wigilijną Anna i Kazimierz Kuralowie do swojego lo−
kalu zaprosili 150 samotnych i ubogich osób. Gośćmi spotkania byli także bp
Wiktor Skworc, przedstawiciele władz powiatu, gminy oraz proboszczowie
brzeskich parafii.

ZE STUDENTAMI i wykładow−
cami Małopolskiej Szkoły Wy−
ższej w Brzesku na tradycyjnym
opłatku spotkał się bp. Stanisław
Budzik. Apelował, aby w życiu
kierowali się nie tylko zdobytą
wiedzą, ale także miłością, jaka
płynie z betlejemskiej stajenki.
Żacy podkreślali, że już to czynią
poprzez włączanie się w różnego
rodzaju akcje charytatywne. – Or−
ganizowaliśmy zbiórkę darów dla
Domu Dziecka w Jasieniu oraz
prowadziliśmy sprzedaż kartek
świątecznych, z których dochód zo−
stanie przeznaczony dla Domu
Dziecka w Bochni – mówiła jed−
na ze studentek.
Rektor prof. Stanisław Lis ży−
czył sobie, aby uczelnia szybko
się rozwijała. (ł)

Galicyjskie serce

– Przywracać nadzieję ubogim – to hasło
rozpoczętego nowego roku kościelnego.
Właśnie ta wigilia jest tego przykładem,
że wspólne działanie ludzi o dobrym ser−
cu niweluje biedę – mówił do zebranych
bp Wiktor Skworc. Ordynariusz prze−
kazał pozdrowienia od papieża Benedykta
XVI, które otrzymał podczas ostatniej wi−
zyty w Rzymie. Podziękował też właści−
cielom restauracji oraz wolontariuszom

Caritas, którzy pomogli w organizacji
kolacji.
Większość ze 150 gości zna dobroć Kura−
lów. – Przychodzę tu co roku. Jestem sa−
motna. To dla mnie okazja, aby spotkać
się w większym gronie, niejako rodzinnym.
Przychodzą tu ludzie, z którymi się zaprzy−
jaźniłam. Właśnie tutaj możemy poczuć,
że ktoś o nas jeszcze pamięta – mówi ze
łzą w oku pani Janina.

Pan Zygmunt wyszedł z więzie−
nia, obecnie mieszka w schroni−
sku. Święta spędzi właśnie tam.
O wigilii dowiedział się przypad−
kowo. – Mam kolegę w Brzesku
i zabrał mnie ze sobą. Jestem pod
wrażeniem, że nikt mnie nie wy−
rzucił, choć nie miałem zaprosze−
nia. Tutaj potraktowano mnie jak
kogoś wyjątkowego. Piękne wnę−
trza, wszystko elegancko poda−
ne. Przypomniały mi się czasy ro−
dzinnego domu. Choć przez resz−
tę świąt będę sam, to jednak
czuję, że przez tę wigilię będą one
inne – rozważa.

Gospodarze postarali się, żeby na sto−
łach zagościły tradycyjne wigilijne sma−
kołyki. Serwowali: zupę grzybową, rybę
w cieście kminkowym, gołąbki z pieczar−
kami, pierożki ze śliwkami, kapustę
z grochem, kompot z suszu, tradycyjny
makowiec i inne ciasta. Biesiadnicy otrzy−
mali na zakończenie paczki żywnościo−
we. Oprawę artystyczną przygotowała
schola z parafii św. Jakuba w Brzesku.
– Kiedy otwieraliśmy restaurację, wraz
z mężem postanowiliśmy dzielić się tym,
co mamy – mówi Anna Kural.
– Nie robimy tego dla rozgłosu ani rekla−
my. Bóg dał mi talent i właśnie nim powi−
nienem się dzielić z tymi, którzy potrze−
bują pomocy – dodaje Kazimierz Kural.

Tekst i fot: Łukasz WRONA

Biskup
u studentów

Paczki
od PCK

Bp Wiktor Skworc z gospodarzami wigilii.
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Pierwszy wyzwoliciel
– Tu nie było walk. Gdy front się zbliżył,
gdzieś koło Dębicy był, to w nocy widzia−
łem łuny na niebie od ostrzału artyleryj−
skiego. Ludzie mieli radia, nieraz poja−
wiały się ulotki. Wiedziało się, że wojna
się kończy – wspomina Henryk Milak.
Historyczny finał przypieczętowały jed−
nak nie pociski, a kolumny ludzi: – Niem−
cy uciekali. Przyglądaliśmy się im. Nie
jechali tak wesoło jak w 1939. Szli jak
dziady – przemęczone, głodne… Mundu−
ry mieli różne. To było wojsko z wielu for−
macji. Zaminowali most na Grodnej, na−
wet tory do browaru. Zniszczyli szyny –
wylicza kolejne fakty z 19 stycznia 1945 r.
i z ożywieniem dodaje: – Gdy Niemcy się
wycofali, to jak spod ziemi wyszli ludzie,
którzy się ukrywali. O! Taki Karol Ber−
nacki! Zna pani to nazwisko? – pyta.
Jaka była zima czterdziestego piątego
roku? – Nie była taka silna – przypomi−
na sobie Józefa Sułek, milknie i pod−
piera ręką brodę. Pierwszego czerwono−
armistę zobaczyła w styczniu. – Przyszedł

Losem mieszkańców miejscowości, położonych na głównych arteriach komunikacyjnych, jest
rola mimowolnych świadków historii. Pierwsi oglądają odwrót przegranych i nadejście
zwycięzców, zawsze licząc na to, iż będzie lepiej. Ironia dziejów bywa jednak gorzka i szykuje
im niespodzianki. O odwrocie Niemców, napływie czerwonoarmistów i nowej władzy ludowej
opowiadają Henryk Milak i Józefa Sułek z Jadownik, wsi na „gościńcu”. Jeszcze nie tak
dawno takie relacje były niedopuszczalne. Trzeba było chwalić wyzwolicieli. A tymczasem...

od gościńca – opowiada. – Miał zielony
mundur i płaszcz, bo to było zimą. Był
bardzo zdenerwowany. Bał się, żeby ktoś
nie doniósł, że on się odłączył od armii.
Jak mój tatuś poszedł po sąsiada, Nale−
pę, który umiał po rusku mówić, to ten
żołnierz pytał: „Gdzie ten hadziaj po−
szedł?”. Tak o tatusiu powiedział: „ten
hadziaj”! – podkreśla. – Nocował w do−
mu. Trudno było przy nim wytrzymać. Tak
śmierdział – kończy ze śmiechem.

Ukradli buty
Kolumny wojska pojawiły się w styczniu
1945 roku. – Jechali czołgami. Most na
Grodnej był zerwany. Szli więc od Tarno−
wa, dzisiejszą Środkową i dalej Brzezow−
cem – rzeczowo opowiada pan Henryk.
– To była, zdaje się, niedziela, kiedy Ro−
sjanie mieli przyjść. Wtedy człowiek był
kawalerem, to w niedzielę chodziło się po
wsi – uśmiecha się pan Milak. – Byli−
śmy więc na gościńcu i oczekiwaliśmy tych
Rusków. Koniecznie chcieliśmy wiedzieć,
jakie to wojsko jest! Czekaliśmy aż do

północy. To był taki ładny wieczór. Świe−
cił widny księżyc. Najpierw przyjechało
kilku na koniach na to skrzyżowanie,
gdzie teraz są światła. Ktoś do nich wy−
szedł. Postali i wrócili w stronę Jastwi.
Młodzi ludzie nie zaspokoili ciekawości.
Po bezowocnym, nocnym stróżowaniu ro−
zeszli się do domów. Fale wojska nade−
szły dopiero nad ranem.
– Marnie wyglądali… Nieubrani, głodni –
mówi Henryk Milak. Koleżanki z budyn−
ku przy głównej drodze opowiedziały mu,
że sowieci wstępowali do domów. – Naj−
pierw wołali o jedzenie – dodaje pani Jó−
zefa. – I ludzie ich karmili? – pytam zdzi−
wiona. – Tak, karmili ich – potrząsa gło−
wą moja rozmówczyni i natychmiast
zwraca się do brata, Henryka: – A pamię−
tasz, jak u Kowalskiego ukradli zegarek?
– A mnie buty! – wykrzykuje 97−letnia
Anna Nalepa.
Jadowniczanie bali się. Niektóre kobiety
ukrywały się. Nie było to jednak nagmin−
ne. – Nikt nie był przeciwko Ruskom, bo
wiedzieliśmy, jacy byli Niemcy – podsu−
mowuje pani Sułek.
Przemarsz trwał około tygodnia. Potem
pojawiła się nowa formacja: – Przyjecha−
li samochodami. To była jakaś karna
kompania… przestępcy. Tutaj mieli od−
poczynek. Rozeszli się po całej wsi. Kra−
dli. Kobiety musiały uciekać – relacjonu−
je Henryk Milak.
Rosjanom daleko było do sprawnych, wy−
szkolonych Niemców maszerujących w do−
brze skrojonych mundurach. Armia Czer−
wona, niosąca światu pochodnię świato−
wej rewolucji bolszewickiej, zimową
kampanię wojenną odbywała w kufajkach
i walonkach. Zdarzały się i karabiny za−
wieszone na sznurkach. Spośród żołdaków
wyróżniali się tylko oficerowie: – Mieli
czapki, byli inaczej ubrani. Kulturalnie się
zachowywali – zapamiętała pani Józefa.

Orzełki straciły korony
Jeszcze w styczniu za radzieckimi żołnie−
rzami przyszli kolejni żołdacy.
– Skąd pan wie, że to byli Polacy? –
pytam.
– Mieli polskie mundury z orzełkiem –
zapewnia Milak.
– Z koroną? – nie ustępuję.
– Bez… – smutnie stwierdza mój roz−
mówca.
W czasie wojny pracował na kolei w Tar−
nowie. Do jego obowiązków należała kon−
trola wagonów, poszukiwanie usterek. Od
lipca 1944 roku nie pokazywał się już
w miejscu zatrudnienia. Po zimie spotka−
ło go to samo, co wielu Polaków. Czerwo−
noarmiści zabierali do robót przypadko−
wo napotkanych ludzi. – Radziecki żoł−
nierz wziął mnie do pracy z drogi.
Wyznaczyli mnie do robót na torach.

Czerwone
wyzwolenie

22 stycznia główną ulicą Brzeska przemaszerowali Kościuszkowcy.
Wspomnienia po żołnierzach Armii Czerwonej nie są entuzjastyczne.
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Nie było fachowców. Wszystko robiło się
„na siłę”. Nowe szyny się zakładało… –
opowiada i spiesznie dodaje: – Jeśli były.
– Zaraz otworzyli w Brzesku komitet. Na
czele stał radziecki wojskowy. Przyłączy−
li się też komuniści z Brzeska i Jadow−
nik – odpamiętuje fakty Milak. Nowa
władza zajmowała się – jak relacjonuje
– przede wszystkim poszukiwaniem agen−
tów gestapo, folksdojczów i donosicieli.
– Co było z akowcami? Przecież w Brze−
sku było UB – pytam zaintrygowana.
– O czym nie wiem, to nie opowiem… To
nie mogę… – mówi pan Henryk, wbija−
jąc oczy w blat stołu.
Z perspektywy Jadownik trudno było
dostrzec, iż władzę w Brzesku objęła
Rada Przyboczna, składająca się z daw−
nych przedstawicieli Rady Miejskiej. 28
stycznia, w pierwszym posiedzeniu po
wojnie uczestniczył dodatkowo przedsta−
wiciel rządu lubelskiego, Aleksander
Kowalik z PPS, późniejszy starosta brze−
ski i delegat Armii Czerownej, kpt. Gie−
rymski. Być może to tego ostatniego miał
na myśli Milak, mówiąc o szefie komi−
tetu, złożonego z komunistów. Tymcza−
sem PPR zawiązała się dopiero w lu−
tym, a na jej czele stanął Dowkant.
Pierwsze uchwały władz dotyczyły spraw
najpilniejszych: zaopatrzenia mieszkań−
ców w żywność, akcji zwrotu zgromadzo−
nej przez cywili broni i otwarcia szkoły
powszechnej. Natomiast ks. Józef Sto−
sur, dziekan brzeski, wymógł decyzję
o zakazie domowej produkcji bimbru.
Dziwne? Okazuje się, że nie. Józefa Su−
łek dobrze pamięta, że w czasie wojny
był to powszechny proceder, któremu
Niemcy sprzyjali.

Sowieci w zbożu
– Jak Rosjanie wracali w lecie na wschód,
to szli polami. Podchodzili, jak w działa−
niach wojennych – przypomina sobie Jó−
zefa Sułek, która wtedy uczyła się
w pierwszej klasie gimnazjum. Do szko−
ły w pałacu Götzów chodziła miedzami,
między łanami zbóż. Tylko raz, w czerw−
cu spóźniła się na zajęcia. – Było nas
pięć dziewcząt. Spotkałyśmy Ogielę, któ−
ry ostrzegał: „Nie chodźcie, bo w polach
są Ruski!” – opowiada. Uczennic to jed−
nak nie przeraziło. – Nadchodzimy na
skarpę… a tam tyle żołnierzy! Z począt−
ku nie było ich widać, bo leżeli w zbożu.
Wyszedł jeden z nich, starszy rangą i po−
wiedział nam: „Nie bójcie się. Nie będzie−
my strzelać”. Kiedy wracałyśmy, już tych
sowietów nie było – kończy.
– Bogatszym gospodarzom Rosjanie za−
bierali zboże. U nas trochę tego było –
zaczyna kolejną opowieść Henryk Mi−
lak, brat pani Józefy. – Ojciec schował
je do stodoły.

Zapobiegliwość nie przyniosła jednak
efektu. Zapasy spaliły się na skutek ude−
rzenia pioruna.

Socjalistyczne kontyngenty
– Bieda trwała parę lat po wojnie. Niemcy
zapoczątkowali obowiązkowe dostawy,
ale to samo zrobiła nowa władza – kon−
statuje pan Henryk. – Wszystko trzeba
było oddawać! – dodaje pani Sułek. –
Niemcy wypłacali wódką i papierosami.
Po wojnie nasi płacili pieniędzmi… ale
bardzo mało – mówi. Jadowniczanie ra−
dzili sobie, jak mogli. Wielu handlowało.
Wozili do Krakowa mięso, wędliny, jaja
i sery. Inni robili zakupy za Wisłą, pod
Kielcami. – Kiedyś znaleziono tam w le−
sie dwie zamordowane kobiety – wspo−
mina Milak. – Jak ludzie wrócili z towa−
rem, to opowiedzieli o tym w Jadowni−
kach. Wtedy rodzice dwóch sióstr
z rodziny Duc uzmysłowili sobie, że to
mogą być ich córki, które niedawno wyje−
chały. Ich ojciec pojechał obejrzeć zwłoki
i rozpoznał jedne po bliźnie operacyjnej.
Kupili trumnę. Przywieźli ciała i sprawi−
li pogrzeb. Po pewnym czasie – pan Hen−
ryk przerywa smutną opowieść uśmie−
chem – przyszły listy od córek. Jedna
zmarła całkiem niedawno. Miała około
90 lat – kończy.
Milakowie mieli 7 do 8 hektarów pól
uprawnych. Nałożono na nich obowiązek
dostawy jednej tony i 200 kilogramów
zboża w ciągu roku. – Jeszcze mleko,
masło i różności – przypomina pani Jó−
zefa. – Moja mama kupowała masło na
rynku w Brzesku, żeby je odstawić do
magazynu na Słotwinie – dodaje.
Nie pamięta dokładnie roku, w którym
aresztowano jej ojca. – Nasz tatuś oddał
wszystko, co miał wyznaczone. Dostał kwit
– opowiada. Mimo to Józef Milak otrzy−
mał wezwanie na kolegium. Nadeszło
dokładnie w tym samym momencie, w któ−
rym miał się zgłosić. Dotarł na wskazane
miejsce, ale dowiedział się, że rozprawa
już zakończyła się orzeczeniem grzywny.
Pokazał kwity z magazynu państwowego
i zapewniono go o pomyślnym rozwiąza−
niu sprawy. Jednak po kilku dniach zna−
lazł się w areszcie. – Wozili go przez kilka
dni od budynku starostwa do UB. Tak
sobie myślę, że może specjalnie dostar−
czyli mu to wezwanie w tym samym ter−
minie, kiedy było kolegium…– zastanawia
się syn Milaka, Henryk. – Mój przyszły
mąż pojechał wtedy do Krakowa, przed−
stawił sprawę i dali na piśmie, żeby go
wypuścić – kończy Józefa Sułek.
Sama pamięta jeszcze jeden pomysł wła−
dzy ludowej. – W pięćdziesiątym pierwszym
chodziłam za spisem. To robili uczniowie.
Spisywało się kury, świnie, bydło, grunt,
sady, barany, budynki, uprawy – wylicza. –

Zapisywało się dokładnie, ale nikt potem
tego nie kontrolował – stwierdza.

Nocne marki
Wszystkiego brakowało. Pracy także.
Z większych zakładów w okolicy działał
tylko browar. Nie było jeszcze Fabryki
Opakowań Blaszanych czy Bakutilu.
Przed wojną Henryk Milak zatrudnił się
w Stalowej Woli jako ślusarz. Po jej za−
kończeniu musiał także wyjechać. – Przed
trzydziestym dziewiątym ojciec mojego
kolegi, Cebula, pracował w fabryce nawo−
zów sztucznych w Chorzowie. Razem po−
jechaliśmy tam do pracy. To była jesień
1945. Jeździły wtedy pociągi towarowe,
przeważnie z Węgier. Podróżowaliśmy na
węglu, w otwartych wagonach. Mieliśmy
tylko jeden problem – nigdy nie było wia−
domo, gdzie taki skład stanie – uśmiecha
się pan Henryk i opowiada o jednym z po−
wrotów do Jadownik: – Kiedyś zatrzymał
się taki w Rzezawie i postanowiliśmy
wysiąść, bo w Słotwinie mogło nam się to
nie udać. To była noc i zdecydowaliśmy się
odpocząć na peronie. Było tak ciemno, że
jeden drugiego nie widział – zaznacza.
– Mimo to wyruszyliśmy w drogę. Kolega szedł
przede mną, bo wiedział, gdzie są mostki.
Nagle jego głos urwał się. Zobaczyłem, że
z daleka idzie ktoś z lampką. Zawołałem.
Świecę… a on rusza się w wodzie. Rozciął
głowę o wystające belki mostowe. Wyciągnę−
liśmy go. Wróciliśmy na peron, zaczekaliśmy
do rana i poszliśmy do Jadownik piechotą
– kończy mój rozmówca z uśmiechem.

Światowy człowiek
Kazimierz Wawryka w 1939 roku otrzy−
mał powołanie do wojska. Po kampanii
wrześniowej dostał się do niewoli. – Wi−
dział, jak Niemcy pracują i co mają. Wie−
dział, co to prąd i do czego służy. To był
człowiek światowy! – podkreśla pan Hen−
ryk. – On miał takie marzenie, że jak
wróci do Jadownik, to musi się postarać
o prąd. Kiedy przyjechał, to u niego miesz−
kali oficerowie niemieccy. Przekonał ich
do swojego pomysłu i oni przywieźli trans−
formator. Linia wysokiego napięcia szła
wtedy koło gościńca. Podłączona była
szkoła, chyba kościół i kwatery dla ofice−
rów. Dopiero po wojnie tworzył się komi−
tet elektryfikacji. Niedrogie to było. Prze−
ważnie ci, co nie chcieli, byli elektryfiko−
wani na końcu i drożej płacili. A później
przyszedł gaz…– rozpamiętuje.
– Ale to pani musi wiedzieć! Ani za sana−
cji, ani za Niemców mój ojciec nie siedział
nawet minuty w więzieniu. A po wojnie…
sama pani już wie… Sołtys Olchawa po−
wiedział, że to było dla przykładu dla całej
wsi, żeby się ludzie bali! – kończy swoją
relację o nowych czasach pod władzą ludo−
wą Henryk Milak. Iwona DOJKA
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– Jaka jest geneza Pana historycznej
pasji?
– Miałem szczęście urodzić się i wychować
w Szczepanowie, miejscowości, w której
prawdopodobnie na świat przyszedł Sta−
nisław, biskup krakowski, późniejszy pa−
tron Polski. Jak niewiele miejsc, wieś ta
jest szczególnie wypełniona duchem histo−
rii, sięgającej do czasów Iwona z Odrową−
ża i Jana Długosza – polskich dostojni−
ków kościelnych. W domu wyrastałem
w wyjątkowo patriotycznej atmosferze,
otoczony wierszami Mickiewicza i Słowac−
kiego, recytowanymi wieczorami przez
moją babcię Helenę. To jej w znacznej
mierze zawdzięczam szansę podjęcia stu−
diów w Krakowie. Z szacunkiem wspomi−
nam także moich nauczycieli historii i hi−
storii sztuki, w szczególności Krzysztofa
Stachonia i Jerzego Wyczesanego. Profe−
sorowi Stachoniowi, który pracował nade
mną przez 4 lata, zawdzięczam rozwój
mojej pasji historycznej. Życzyłbym każ−
demu uczniowi takiego mentora.
– Dlaczego wybrał Pan tak nieco−
dzienną, nową specjalizację – juda−
istykę?
– Przez wieki Polska była zamieszkiwa−
na przez jedną z największych w świe−
cie społeczności żydowskich. Stworzyli
oni tutaj wielką i unikalną kulturę.
Zresztą, trudno uniknąć zainteresowa−
nia nimi, gdy każdego dnia, przez cztery
lata edukacji licealnej mija się tajem−
niczą i urzekająco piękną nekropolię ży−
dowską... Jeszcze trudniej nie zadawać
sobie pytań o naturę relacji polsko−ży−
dowskich, gdy widzi się na murze cmen−
tarnym wymalowaną swastykę bądź
hasło „Jude raus!”
– Czyżby przekora była głównym mo−
tywem decyzji?
Studia historyczne ukończyłem na UJ
w Krakowie i tam jako doktorant pro−
wadziłem zajęcia w Katedrze Judaisty−
ki z dziejów Żydów polskich i europej−
skich w średniowieczu. Pracowałem

Przerwane
sąsiedztwo

– Nie ma historii Brzeska bez Żydów – o swoich fascynacjach
dziejami i kulturą tych, których pochłonęła historia, opowiada Jerzy
Mazur (na zdjęciu), pochodzący ze Szczepanowa obywatel świata,
doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca na Wydziale
Studiów Bliskowschodnich i Żydowskich uniwersytetu w Bostonie.

z wybitnymi historykami: Danutą
Quirini−Popławską, Bożeną Wyrozumską,
Adamem Kaźmierczykiem i Józefem Gie−
rowskim. Zafascynowały mnie dwa tema−
ty badawcze – początek dziejów Żydów
polskich oraz stosunki między nimi
a chrześcijanami aż do dnia dzisiejszego.
Staram się wyjaśnić, jak doszło do po−
wstania diaspory żydowskiej w Rzeczpo−
spolitej i jak układały się jej relacje z chrze−
ścijańską większością.
– Podjął Pan współpracę z kilkoma
uczelniami zagranicznymi…
– Obecnie jestem związany z najstar−
szym amerykańskim ośrodkiem badań
judaistycznych i bliskowschodnich, dzia−
łającym na Brandeis University w Bo−
stonie. Jest to znakomita placówka na−
ukowa, skupiająca specjalistów ze Sta−
nów Zjednoczonych i Izraela, zajmujących
się różnorodną tematyką badawczą: re−
ligioznawstwem, politologią, historią i ję−
zykoznawstwem. Większość tutejszych
uczonych i studentów wywodzi swoje ko−
rzenie z terenów dawnej Rzeczpospoli−
tej Obojga Narodów. Prowadzę również
zajęcia na Hebrew College Boston,
współpracuję ponadto z Uniwersytetem
Hebrajskim w Jerozolimie, gdzie jestem
afiliowany jako Felix Posen Research
Fellow przy Ośrodku Zaawansowanych
Badań nad Antysemityzmem.
– Jak jest Pan tam postrzegany jako
Polak?
– Muszę podkreślić, że zawsze i wszę−
dzie byłem przyjmowany z dużą życzli−
wością i sympatią. Nieszczególnie pozy−
tywna opinia na temat Polaków, panu−
jąca wśród Żydów, nigdy nie odbiła się
na mojej osobie.
– Czym obecnie się Pan zajmuje?
– Nadal prowadzę badania nad dzieja−
mi Żydów w Polsce późnośredniowiecz−
nej oraz wczesnonowożytnej. Obecnie
przygotowuję kilka publikacji poświęco−
nych tej tematyce, jak również hasła do
Encyklopedii Gett w Europie, wydawa−

nej przez Holocaust Memorial Museum
w Washington DC. Współtworzę też, na
zlecenie Cohen Center for Modern Je−
wish Studies, raport o edukacji na te−
mat holocaustu w Europie Środkowej.
– Jakiego rodzaju zajęcia prowadzi
Pan ze studentami? Jak młodzi lu−
dzie za granicą reagują na tak kon−
trowersyjną tematykę?
– Jak do tej pory, a w Bostonie jestem
od jesieni 2004 roku, byłem asystentem
lub prowadziłem samodzielne wykłady
z zakresu judaizmu, holocaustu oraz
historii Żydów polskich. Studenci z du−
żym zainteresowaniem przyjmują moje
spojrzenie na tę problematykę. Jest
oczywiście niezwykle trudno wykładać
historię, przewidzianego do likwidacji
narodu, tym, których rodziny zostały
zdziesiątkowane przez straszliwe ludo−
bójstwo. Z drugiej strony, intryguje mnie
fascynacja amerykańskich i izraelskich
Żydów ich pradawną ojczyzną – Polską.
Naturalnie, zadają kontrowersyjne py−
tania, wymagające dużej ostrożności
w odpowiedziach. Jednak właśnie kon−
trowersyjność tematyki wykładów czyni
je tak interesującymi. Brandeis Univer−
sity – w odróżnieniu do Hebrew Colle−
ge−Prozdor, gdzie również uczę – jest
uczelnią świecką, w której tylko część
studentów ma żydowskie korzenie, za−
tem przychodzi mi pracować z bardzo
zróżnicowaną grupą osób.
– Norman Davies twierdzi, iż histo−
ria Polski wymaga odkłamania i to
nie tylko w kraju, po okresie komu−
nistycznej manipulacji treścią pod−
ręczników, ale także na Zachodzie,
który błędnie ją postrzega. Czy fak−
tycznie, jako Polacy, winniśmy za−
dbać o wizerunek swoich dziejów za
granicą? Czy temat holocaustu wy−
maga takiej interwencji ze strony pol−
skich historyków?
– Trudno mi polemizować z tak znako−
mitym i uznanym badaczem jak Norman
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Davies. Zgadzam się absolutnie ze
stwierdzeniem, że historię Polski nale−
ży napisać na nowo, szczególnie w za−
kresie jej dziejów najnowszych. Są ku
temu możliwości dzięki pełnej wolności
słowa, otwarciu archiwów, zarówno pol−
skich, jak i zagranicznych – szczególnie
tych za naszą wschodnią granicą. Moim
zdaniem, Polacy powinni pokazać świa−
tu wspaniały dorobek kulturalny i cywi−
lizacyjny, budowany przez wieloreligij−
ne i wielonarodowe społeczeństwo. Na−
szym zadaniem – jak również i moim
osobistym – jest zaprezentowanie Pol−
ski jako kraju, w którym od wieków kul−
tywowane były ideały, leżące u podstaw
wspólnej Europy – pokojowe współist−
nienie różnorodnego i kreatywnego spo−
łeczeństwa. Pamiętajmy, że świetność
Rzeczpospolitej przypadła na okres, gdy
większości mieszkańców nie stanowili
wyznawcy katolicyzmu, bądź nie byli oni
etnicznie polscy. Ksenofobia zawsze przy−
nosiła nam nieszczęścia.
Jestem również w pełnej zgodzie z Da−
viesem, jeśli chodzi o napisanie historii
holocaustu na nowo i uważam, że pod−
stawowe znaczenie w tym zakresie mają
działania IPN. Szczególnie pozytywnie
należy ocenić aktywność instytutu w kwe−
stii mordu ludności żydowskiej Jedwab−
nego. Debata na ten temat pokazała, iż
istnieją w naszej bogatej historii okre−
sy, w których jako naród nie spełniliśmy
obowiązku solidarności i obrony wobec
współobywateli. Jest oczywiste zarów−
no dla badaczy holocaustu w Polsce, jak
i w Izraelu czy USA, że Polacy nie są
odpowiedzialni za tę tragedię. Wiemy
również, iż nie mogli oni ludobójstwa do−
konywanego przez Niemców powstrzy−
mać. Gdy jednak piszemy i uczymy hi−
storii okupacji, nie mówmy jedynie
o tych, którzy pomagali Żydom i dzisiaj
nazywani są Sprawiedliwymi Wśród
Narodów Świata. Przyznajmy także, że
wśród rodaków byli szmalcownicy i mor−
dercy. Zacytujmy raporty Komendy Głów−
nej AK, w których przywódcy polskiego
podziemia ostrzegali Londyn przed po−
wszechnym antysemityzmem i obojętno−
ścią, jeśli nie zadowoleniem, Polaków
z losu ich współobywateli Żydów.
– Na Zachodzie przyklejają nam ety−
kietkę antysemitów. Odczuł Pan to?
Czy ten stereotyp jest mocny? Jeste−
śmy w stanie go zwalczyć?
– To prawda, Polacy są postrzegani jako
antysemici, co w dużej mierze nie jest
prawdziwe. Niestety, w zwalczaniu tego
stereotypu nie pomagają nam antyży−
dowskie skandale wszczynane przez nie−
które skrajnie prawicowe organizacje, a
w szczególności ich młodzieżówki. Sadzę
jednak, że powoli obraz antysemickiej

Polski ustępuje wobec opinii o niej jako
o rozwijającym się członku rodziny eu−
ropejskiej. Zdecydowanie pozytywne wra−
żenie wywarł również wybitny pontyfi−
kat Jana Pawła II, powszechnie szano−
wanego w środowiskach żydowskich.
Mam nadzieję, że również i Polsce jego
nauczanie o stosunku do judaizmu zo−
stanie we właściwy sposób zaprezento−
wane. Na pewno nie zapomnę obrazu
przywódców wspólnoty żydowskiej
w USA i Izraelu odmawiających modli−
twę za umierającego Karola Wojtyłę. To
było wyjątkowe wydarzenie w dziejach
relacji obu religii.
– Pochodzi Pan z miasta, które
w znacznym stopniu zbudowali Ży−
dzi. Jaki sens ma przywoływanie
dziejów brzeskiej gminy żydowskiej?
– Jak już wspomniałem, nie ma histo−
rii Brzeska bez Żydów. To oni współbu−
dowali to miasto i przez lata byli domi−
nującą grupą jego mieszkańców. Na każ−
dym kroku spotykamy ślady ich
obecności, nawet nie będąc tego świado−
mymi. Stefan Wyszyński powiedział kie−
dyś, że „naród bez dziejów, bez historii,
bez przeszłości, staje się wkrótce naro−
dem bez ziemi, narodem bezdomnym,
bez przyszłości.” Historia Polaków, pań−
stwa i miasta nie będzie więc pełna, ani
prawdziwa, jeśli nie znajdzie się w niej
ważne miejsce dla Żydów. Czy mogliby−
śmy sobie wyobrazić naszą kulturę bez
Mickiewicza, Tuwima, Słonimskiego, Ba−
czyńskiego, Polańskiego i wielu innych?
Bez ich obecności o ileż uboższa byłaby
nasza tradycja!
– Co współcześni brzeszczanie powin−
ni wiedzieć o dawnych sąsiadach?
– Z pewnością o wiele więcej niż obec−
nie. Na lekcjach historii regionalnej trze−
ba uświadomić młodzieży bogatą histo−
rię i tradycję Żydów brzeskich. Myślę, że
dobrym pomysłem byłoby wprowadze−
nie do nauczania wizyty na cmentarzu
żydowskim i w innych miejscach zwią−
zanych z ich bogatym dziedzictwem. Ist−
nieją dostępne opracowania książkowe
i artykuły, chociażby te publikowane
w BIM−ie. Ze swej strony chciałbym we−
zwać władze gminy i powiatu do godne−
go upamiętnienia miejscowych Żydów.
Czyż nie jest bulwersującym i wstydli−
wym, że przez kilkanaście lat niepodle−
głej Polski wspólnota brzeska nie zdo−
była się na uhonorowanie w szczególny
sposób „starszych braci w wierze”, któ−
rzy należą do nieodległej przecież prze−
szłości? Nie ma wytłumaczenia dla fak−
tu, że w Brzesku w żaden sposób nie
utrwalono pamięci o największej trage−
dii w dziejach miasta. Przecież podczas
II wojny światowej została zmieciona
z powierzchni ziemi co najmniej 1/3,

a być może więcej, jego mieszkańców. Czy
naprawdę nie znalazłoby się miejsce
w którymś z reprezentacyjnych miejsc na
złożenie hołdu pomordowanym współ−
twórcom miasta?
– W Brzesku doszło tylko do jednego
ataku na Żydów, i to nie ze strony
mieszkańców, lecz zdemobilizowa−
nych żołnierzy samozwańczej Repu−
bliki Jadownickiej. Istnieją dwie in−
terpretacje zdarzenia z 12 listopada
1918 roku. Według jednej był to po−
grom, według drugiej – napad wy−
wołany głodem na tych, którym było
co ukraść, a do takich należeli na−
ówczas Żydzi. Jak Pan ocenia to wy−
darzenie? Czy istnieje szansa na po−
stawienie jednoznacznej diagnozy
historycznej? W końcu przez wieki
brzeszczanie byli tolerancyjni.
– Przede wszystkim nie zgadzam się
z formułą pytania. Czy można powie−
dzieć, że byliśmy tolerancyjni, ponieważ
„tylko raz” zaatakowano Żydów w Brze−
sku? „Tylko raz” to wystarczająco wiele,
aby zadać sobie pytanie, dlaczego do tego
doszło. Oczywiście, starozakonni długo
mogli czuć się bezpiecznie. Brzesko było
dla nich domem. Niestety, pierwsze dzie−
siątki lat XX wieku przyniosły również
tutaj wzrost wpływów Narodowej Demo−
kracji, głównego inspiratora propagan−
dy antysemickiej. Wracając do incyden−
tu z 12 listopada 1918 r., nie chciałbym
stawiać żadnej hipotezy bez dodatko−
wych gruntownych badań. Szkoda tylko,
że jednym z pierwszych wydarzeń w mie−
ście po odzyskaniu niepodległości były
antyżydowskie rozruchy...
– Ma Pan kontakt z niegdysiejszymi
żydowskimi mieszkańcami Brzeska.
Jak oni z perspektywy czasu i zmian
politycznych postrzegają miasto?
– Istnieje dość silna grupa osób korze−
niami rodzinnymi powiązanych z mia−
stem. Są one aktywne w odkrywaniu hi−
storii rodzinnej i dziejów Żydów brze−
skich. Regularnie spotykają się,
pozostają ze sobą w kontakcie i dużym
sentymentem darzą miasto, z którego
się wywodzą.

Rozmawiała Iwona DOJKA

JERZY MAZUR wychowywał się
w Szczepanowie. Po uzyskaniu ma−
gisterium na Uniwersytecie Jagiel−
lońskim, rozpoczął studia doktoranc−
kie z judaistyki, dziedziny historii
dopiero odkrywanej w Polsce. Po
obronie wyjechał do USA. Wykłada
w Bostonie dzieje trudnych, polsko−
żydowskich stosunków.
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Drugi tom poetycki w swoim dorob−
ku przedstawiła Dagmara Mida 9
grudnia na wieczorze autorskim
w Piwnicy Brzeskiej. Z wierszami
współbrzmiały piosenki w wykona−
niu młodzieży z MOK−u.
„Czekając na Ciebie” zawiera blisko 70
utworów powstałych w ciągu czterech lat.
Autorka sportretowała w nich człowieka
niepewnie szamoczącego się między wy−
borem postawy wyczekiwania a koniecz−
nością wiecznego przemieszczania się, nie
tylko w drodze, ale także w czasie. Oba−
wy budzi w nim nieuniknione przemija−
nie materii. Paradoksalnie stała jest tyl−
ko miłość. Jednak i ta wywołuje niepo−
kój, gdy brak słów i bliskości drugiej osoby.
Przedmioty służą autorce do krytyki płyt−
kiego przeliczania wartości otoczenia na
pieniądze. Od miernej codzienności ratu−
je tylko wspomnienie barwnego dzieciń−
stwa, za którym ciągnie się żal za nie−
możliwością zawrócenia czasu.
20−letnia Dagmara Mida debiutowała jesz−
cze w szkole podstawowej. Jej bajki i opo−
wiadania opublikował Andrzej Grabowski

Z życia biblioteki
* 5 grudnia przedszkolaki oraz ich
babcie i dziadkowie spotkali się
z Andrzejem Grabowskim, au−
torem książek dla dzieci i kawale−
rem Orderu Uśmiechu. Gość zapre−
zentował swoje opowiadania i wier−
szyki. Największą radość sprawiła
małym czytelnikom możliwość
otrzymania dedykacji w książce.
* „Ptaki, ssaki i inne zwierza−
ki” – to temat konkursu recyta−
torskiego dla dzieci z klas IV i V.
Uczestnicy sami wybierali wiersz
z zestawu przygotowanego przez
bibliotekę. Ufundowane przez
PiMBP w Brzesku nagrody otrzy−
mali: Kamil Wodka, Magdale−
na Zając, Weronika Błaszczyk
i Agnieszka Sobieraj.
* 28 listopada w sali MOK odby−
ła się kolejna edycja powiatowego
konkursu literackiego „Stanisław
Wyspiański – życie i twórczość”.
Spotkanie wzbogaciła prelekcja
Zofii Rogowskiej. Do rywalizacji
przystąpili uczniowie szkół ponad−
gimnazjalnych z Brzeska, Szczuro−
wej i Czchowa. Zmagania uczest−
ników oceniała komisja w składzie:
Zofia Rogowska, dyr. PiMBP Ma−
ria Marek, dyr. MOK Małgorza−
ta Cuber. Nagrody i wyróżnienia
otrzymała pierwsza trójka finali−
stów: Ewelina Mika (LO w Szczu−
rowej), Magdalena Kozdrój (ZSP
w Czchowie), Klaudia Fijałkow−
ska (ZSP nr 1 w Brzesku). Wyróż−
nienia zdobyły: Paulina Gwóźdź
(LO w Szczurowej) i Sylwia Woj−
tal (Liceum Katolickie w Brzesku).
* 70. rocznica urodzin Haliny Po−
światowskiej i 50.śmierci Marii
Pawlikowskiej−Jasnorzewskiej
stały się pretekstem do ogłosze−
nia 30 listopada powiatowego kon−
kursu recytatorskiego poezji obu
autorek pod hasłem: „Przedsta−
wicielki liryki miłosnej”.
W szranki stanęli uczniowie szkół
gimnazjalnych z całego powiatu
Jury wyłoniło następujących lau−
reatów: Barbara Marmol (Pu−
bliczne Gimnazjum nr 1 w Brze−
sku), Anna Banaś (Publiczne
Gimnazjum w Czchowie), Joan−
na Tekiela (Publiczne Gimna−
zjum w Gnojniku). Wyróżnienia
zdobyły: Anna Piela (Publiczne
Gimnazjum w Łysej Górze) oraz
Katarzyna Kołodziej (Publiczne
Gimnazjum w Jadownikach).

Warto
czekać?
w „Tarnince”. Gdy miała 13 lat, pierwsze
wiersze ukazały się w „Iskrze”, wydawa−
nym w Tarnowie magazynie literacko−kul−
turalnym. Kolejne drukowano w „Akancie”,
„Cogito”, „Niedzieli” i „Nowych Twarzach”.
Siedmiokrotnie prezentowała je na Lite−
rackiej Jesieni Pogórza. Organizatorzy przy−
znali jej nagrodę „Gwoździa” za debiut
książkowy w 2001 roku. Teraz poetka stu−
diuje polonistykę na Akademii Pedagogicz−
nej. – Traktuję to jak szansę na rozwój
talentu, choć poezja nie była głównym czyn−
nikiem determinującym wybór kierunku –
uzasadnia życiową decyzję.
Pierwszy tom „Pytajniki” wydała w 2001
roku. – Dojrzewałam, miałam wiele wąt−
pliwości – tłumaczy wybór tytułu.
W „Czekając na Ciebie” zebrała dorobek
z czterech lat. – Tematy są te same, ale
z wiekiem zmieniłam swoje spojrzenie na
nie – wyjaśnia.
W wierszach odzwierciedla swoje literac−
kie fascynacje. Tak jak ks. Jan Twardow−
ski wybiera z rzeczywistości drobiazgi, by
wykorzystać je jako pretekst do swoich
rozważań. Z wrażliwością bliską Halinie
Poświatowskiej traktuje związek miedzy
kobietą a mężczyzną i opisuje gorycz roz−
stania. – Poprzez poezję najłatwiej wy−
razić siebie. W ten sposób dzielę się sobą
z innymi. Uczucia, z którymi nie mogę so−
bie poradzić, przelewam na papier – tłu−
maczy Mida.
Nie pisze dla konkretnego adresata. Nie
narzuca nikomu interpretacji. – Tytułowym
oczekującym może być ktokolwiek. Czytel−
nik sam decyduje – kwituje autorka.
Zgodzić się z nią jednak nie wypada. Fo−
tografia, jaką wykonała na okładkę książ−
ki, przedstawia bowiem drogę o niewia−
domym celu. Czyżby więc Mida nalegała
jednak na podjęcie wysiłku wędrówki?

ID

III MEMORIAŁ SZACHOWY IM. STANISŁAWA MIGDAŁA
Burmistrz Brzeska Jan Musiał oraz Pani Józefa Migdał serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
w III Memoriale Szachowym im. Stanisława Migdała, który odbędzie się 28 stycznia 2006
roku (sobota), o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach. Turniej
rozegrany zostanie w jednej grupie systemem szwajcarskim – kontrolowanym na dystansie
11 rund. Czas gry – na rozegranie jednej partii – wynosi 30 minut (2 x 15). Dla 8 najlepszych
szachistów przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości od 50 do 500 zł.
W turnieju obowiązuje wpisowe – 10 zł (seniorzy) i 5 zł (juniorzy). Nie obowiązuje posiadanie
ważnej licencji szachowej na 2006 r.

UWAGA! Prawo gry posiadają wyłącznie osoby zaproszone.
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ZAPROSZENIE NA I POWIATOWY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
„ŚWIĘTEJ RODZINIE W DARZE” O MUSZLĘ ŚW. JAKUBA

28−29 stycznia 2006 roku (sobota – niedziela) w Parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba
Apostoła w Brzesku odbędzie się I Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek „Świętej Rodzinie
w darze” o Muszlę Św. Jakuba. Miejscem koncertu będzie Aula Chrystusa Króla w dolnej
części kościoła. Do udziału w Konkursie serdecznie zapraszamy solistów oraz zespoły dziecięce
i młodzieżowe.
Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:
a) dzieci młodsze (klasy „0” – III) – soliści
b) dzieci młodsze (klasy „0” – III) – zespoły
c) dzieci starsze (klasy IV – VI) – soliści
d) dzieci starsze (klasy IV – VI) – zespoły
e) młodzież szkół ponadpodstawowych – soliści
f) młodzież szkół ponadpodstawowych – zespoły
Wymogiem regulaminowym jest wykonanie 3 utworów (2 kolędy i jedna pastorałka) o tema−
tyce Bożonarodzeniowej przy akompaniamencie instrumentów muzycznych. Organizatorzy
nie będą honorować podkładu muzycznego w postaci płyt CD lub taśm magnetofonowych.
Zgłoszenie powinno zawierać:
ü Wypełnioną kartę zgłoszenia
ü Kasetę lub płytę CD z nagraniem kolęd i pastorałki zgłoszonych do konkursu
Organizatorzy zapewniają:
ü Nagłośnienie (mikrofony, głośniki, odsłuchy, syntezator, przewody z żądanymi łączami)
ü „Słodki kącik” (kawa, herbata, ciastko, bułeczka) dla wykonawców i opiekunów za okazaniem
specjalnego identyfikatora, który otrzymają wraz z programem przesłuchań.
Program Konkursu zostanie przesłany do 16.01.2006 r. tylko tym, którzy zostaną do niego zakwa−
lifikowani na podstawie przesłanych nagrań. Przesłuchania finałowe odbędą się w sobotę 28
stycznia 2006 roku od godziny 10.00, zaś koncert laureatów w niedzielę o godzinie 16.00.
Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy nadsyłać do 6.01.2006 roku na adres: Parafia Św.
Jakuba Apostoła, Ul. Głowackiego 2, 32−800 Brzesko, z dopiskiem „Świętej Rodzinie w darze”.
O przyjęciu do koncertu decyduje data stempla pocztowego.
Koncert odbywa się pod patronatem:
ü Parafii Rzymskokatolickiej NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku
ü Urzędu Miasta w Brzesku
ü Starostwa Powiatowego w Brzesku
Patronat medialny obejmują:
ü RDN Małopolska
ü Brzeski Magazyn Informacyjny

Kontakt:
ks. Stanisław Kaczka, tel. (014) 68 63 705, w. 29; kom. 0 609 765 365; e−mail: staka1 wp.pl

Co jest grane
w kinie „Bałtyk”
6−10 I godz. 18.00
LĘK Wielka Brytania
Reżyseria: Christopher Smith
Londyn o północy. Miasto przeżywa od
stu lat najgorszą ulewę. Katie, dwudzie−
stokilkulatka pracująca w branży medial−
nej, wybiera się na kolejne przyjęcie. Nie
mogąc złapać taksówki, idzie na stację
metra. Dziewczyna wsiada do wagonu,
dziwi ją jednak fakt, że jest jedyną pasa−
żerką. W połowie tunelu kolejka się za−
trzymuje, gasną światła i wszystko pogrą−
ża się w ciemności.

13−17 I godz. 18.00
REWOLWER W. Brytania/Francja
Reżyseria: Guy Ritchie
Bohater filmu, hazardzista i wytrawny
oszust, Jakie Gren opuszcza więzienie,
gdzie odsiedział w pojedynczej celi sie−
dem lat i dzięki swoim dwóm sąsiadom
odkrył niezawodny sposób wygrywania
w pokera i „black jacka”.

20−26 I godz. 18.00
HARRY POTTER I CZARA OGNIA USA
Reżyseria: Mike Newell
Dalszy ciąg przygód małego czarodzie−
ja. Profesor Dumbledore ogłasza, że Ho−
gwart będzie organizatorem Turnieju
Trójmagicznego, jednego z najbardziej
ekscytujących i niebezpiecznych konkur−
sów  dla społeczności czarodziejów.

27–31 I godz. 18.00
NIEUSTRASZENI BRACIA GRIMM

USA/Czechy
Reżyseria: Terry Gilliam
Jakub i Wilhelm Grimm podróżują od
wioski do wioski, przekonując mieszkań−
ców, że muszą poddać się egzorcyzmom,
gdyż w ich domach żyje mnóstwo po−
tworów rodem nie z tego świata...

Nuty z nostalgią

„…ale miłość wciąż
ta sama” – śpiewali
i okazało się, że mieli
rację. 11 grudnia gru−
pa „Pod Budą” kon−
certowała przy pełnej
sali kina „Bałtyk”.
Frekwencja była tak
duża, że dla przyby−
łych w ostatniej chwi−
li brakło biletów. Po−
mimo upływu wielu
lat muzycy wciąż są
ciepło przyjmowani
i lubiani. „Choć w pa−
pierach im przybyło”,

to stare piosenki brzmiały dobrze, pod−
rywały do śpiewania i… nostalgii.
Oprócz tradycyjnego składu (Krzysz−
tof Tomczyk, Andrzej Sikorowski,
Anna Treter i Andrzej Żurek) przed
publicznością wystąpiła Maja Sikorow−
ska, córka lidera zespołu. Jej mocny i
ekspresyjny głos dobrze brzmiał tak−
że w greckich pieśniach. Dla basisty
Andrzeja Żurka wieczór zapewne miał
charakter wspomnieniowy. Grał prze−
cież w swym rodzinnym mieście.

id
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Współcześni naukowcy podkreślają
dokonania Leonarda da Vinci w wie−
lu dziedzinach: anatomii, mechanice,
architekturze, hydrotechnice, aerody−
namice. Nazywa się go ojcem aero−
planu, śmigłowca, spadochronu, łodzi
podwodnej, samochodu i roweru.
Obecnie jego wynalazki można obej−
rzeć i wprawić w ruch przy pomocy pro−
gramów komputerowych. W tym wła−
śnie miejscu współczesna nauka za−
toczyła koło: Leonardo da Vinci
w informatyce. Nie bez powodu ge−
niusz renesansu patronuje unijnemu
programowi transferu technologii na
obszarze wspólnoty europejskiej.

Nieprzespane noce
Głównym pomysłodawcą zaangażo−
wania się szkoły w przedsięwzięcie
był doradca zawodowy, pani Elżbie−
ta Wojnowicz. – Chociaż sporą po−
moc otrzymaliśmy od Starostwa Po−
wiatowego, to jednak realizacja była
dla mnie ogromnym stresem. Nie spa−
łam przez cztery miesiące, bo ciągle
nie byłam pewna, czy wszystko się
uda – opowiada inicjatorka.

W ramach programu kształcenia zawodowego Unii Europejskiej Leonardo da Vinci trzydziestu
uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku uczyło się w Lipsku,
w renomowanej firmie Lintec Computer AG, produkującej komputery dla marki Yamoto.
Niemieckim partnerem przedsięwzięcia był tamtejszy Europa Haus, którym kieruje pochodząca
z Brzeska dr Grażyna Maria Peter.

Obawy okazały się jednak zupełnie
nieuzasadnione. Do programu za−
kwalifikowano najlepszych uczniów.

Musieli wykazać się dobrymi ocena−
mi, stuprocentową obecnością na za−
jęciach oraz zdać test z języka nie−
mieckiego. Na praktykantów progra−
mu Leonardo da Vinci czekała potem
już tylko przygoda.

12 tysięcy komputerów
Firma Lintec została założona przez
dr Lindenemeyera tuż po przełomie po−
litycznym w latach 90. Właściciel po−
chodzi z Lipska. Ukończył tam studia
i wraz z żoną rozpoczął w garażu pro−
dukcję komputerów. Obecnie jego
przedsiębiorstwo produkuje także
monitory ciekłokrystaliczne i laptopy
dla marki Yamoto.
Uczniowie dostali szansę zastosowa−
nia wiedzy z podręczników w praktyce.
– Traktowano nas jak normalnych pra−
cowników firmy – opowiadają chłopcy.
– Składaliśmy komputery, laptopy i pa−
kowaliśmy je. W Polsce praktyki wy−
glądają zupełnie inaczej – nie dostaje−
my odpowiedzialnych zadań, a tutaj
nam zaufali – podkreślali.
Firma Lintec już od kilku lat przyjmu−
je praktykantów w ramach programu
Leonardo da Vinci. – Zawsze byliśmy
zadowoleni ze współpracy z polską mło−
dzieżą, ale tak zdyscyplinowanej i za−
angażowanej grupy jeszcze nie mieliśmy
– chwalił brzeskich uczniów szef pro−
dukcji Alf Tolsdorf.
W sumie chłopcy zmontowali ponad
12 tysięcy komputerów. Są obecnie
świetnie przygotowani do zawodu i –
jak twierdzą opiekunowie praktyk –
teraz mogą śmiało zakładać firmę
komputerową w Polsce. W nagrodę za

Informatyka z...
Leonardem da Vinci

(Korespondencja z Lipska)

Praktykantów z „Zielonki” odwiedził starosta Grzegorz Wawryka.
W środku dr Grażyna Maria Peter.

Pożegnalne spotkanie z kierownikiem
produkcji firmy Lintec − Alfem Tolsdorfem.
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– Dopracowaliśmy plan działań na 2006 rok, wyznaczyliśmy terminy wizyt młodzie−
ży z różnych krajów. 28 maja „Mali Porębianie” wyjadą do Ankary na międzynarodo−
wy festiwal. Chcielibyśmy wysłać tam przynajmniej dziesięcioro dzieci, tymczasem
środki mamy ograniczone. Na pewno będziemy szukać dodatkowych pieniędzy – już
teraz martwi się dyr. Tota. – Muszę przyznać, że ta podróż wywołała wiele obaw.
Wszyscy dyrektorzy na spotkaniu mówili o strachu przed zamachami. Jestem jednak
dobrej myśli – kończy z nadzieją.
Głównym założeniem międzynarodowej wymiany informacji jest prezentacja lokal−
nej kultury. Dlatego tegoroczne spotkania wigilijne w klasach zostały sfotografowane,
a grudniowe jasełka sfilmowano. Widowisko świąteczne przygotowała Bernadeta
Zapiór. „Mali Porębianie” zatańczyli: krakowiaka, polkę i chodzonego. Po opracowa−
niu materiałów w języku angielskim, trafią one do zagranicznych partnerów.
– Taka współpraca bardzo mobilizuje dzieci do nauki języka. Piotr Nosal przeprowa−
dził konkurs na życzenia świąteczne po angielsku. Nagrody rozdaliśmy dzieciom
podczas jasełek. Uczniowie sami rozesłali teksty mailami. Mamy już pracownię z 12
komputerami. Powiększyliśmy ją dzięki środkom pomocowym z Unii Europejskiej –
chwali się Tota.
W styczniu jego podopiecznych czeka praca nad słownikiem najpopularniejszych słó−
wek polskich. W lutym opracują lekcje tańców regionalnych dla innych szkół europej−
skich, a sami będą się uczyć łotewskiego. – W każdym miesiącu pracujemy nad czymś
nowym, po czym dzielimy się rezultatami z innymi uczestnikami Comeniusa. Z tego
powodu we Włoszech musieliśmy ustalić szczegóły techniczne, np. jakich programów
komputerowych używać, aby nie było problemów z otwieraniem prezentacji multime−
dialnych i plików – wyjaśnia dyrektor.
Założeniom międzynarodowej imprezy podporządkował doskonalenie zawodowe na−
uczycieli w swojej szkole. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w ramach edukacji
zawodowej Renata Zawadzka poprowadziła lekcję pokazową dla pedagogów z tere−
nu gminy. Jej zadaniem było zastosowanie metod aktywizujących. Pierwszaki ryso−
wały, dopasowywały elementy do zbiorów, układały zdania, oglądały występy szkol−
nego zespołu folklorystycznego w jasełkach. Okazało się, że dobrze orientują się w oto−
czeniu, skoro na pytanie: „Czego życzyłbyś innym ludziom na świecie?” odpowiadały:
„Żeby nikomu nie zabrakło wody”. Tymczasem w Porębie Spytkowskiej istotnie jest
z tym kłopot, a budowa wodociągu dopiero w planach.

Irena POLCZYK

tak rzetelną pracę otrzymali dwa
własnoręcznie złożone komputery.

Wskazówki Pani Marii
Program Leonardo da Vinci to jed−
nak nie tylko praktyki zawodowe, ale
również poznawanie kraju, jego histo−
rii, zwyczajów, kultury. Dom Europej−
ski pokazał praktykantom wszystko
to, co Lipsk ma najpiękniejszego
i najciekawszego do zaoferowania: ta−
jemnicze labirynty pasaży, nowocze−
sny dworzec, renesansowe stare mia−
sto, kościół św. Tomasza, świątynię
św. Mikołaja, targi.
Uczniowie z Brzeska odnaleźli
w Lipsku ślady bytności wybitnych
postaci: Bacha, Goethego, Schille−
ra, Schumanna, Mendelssohna oraz
księcia Józef Poniatowskiego, któ−
ry walczył u boku Napoleona i tra−
gicznie zakończył życie w wodach
Białej Elstery. Poznali także nie−
miecki system edukacji na zajęciach
uniwersyteckich.
Także Niemcy zainteresowali się
Polakami. Lipscy dziennikarze
z uwagą śledzili pobyt praktykan−
tów z Brzeska. Zaowocowało to wy−
wiadem w regionalnej telewizji ze
starostą Brzeska, Grzegorzem
Wawryką  w głównym wydaniu
wiadomości.
– Nie możecie siedzieć i czekać, aż
ktoś coś wam zaproponuje, musicie
być aktywni – przekonywała dr Gra−
żyna Maria Peter, dyrektor Euro−
pa Haus w Lipsku podczas semina−
rium, poświęconego Unii Europej−
skiej. Takich wskazówek uczniom
brzeskiej „dwójki” udzieliła jeszcze
wiele. Była to już 25 grupa goszczą−
ca w ramach programu Leonardo da
Vinci w murach jej ośrodka.
– Koordynacja tego projektu daje
mi osobiście oraz pracownikom
Europa Haus ogromną satysfakcję
– tłumaczy Maria Peter. – Przy−
jeżdża do nas młodzież z różnych
rodzin, często ubogich. Są pierwszy
raz w życiu za granicą. Mają kom−
pleksy. Dla mnie stanowi to oka−
zję do obserwacji ich rozwoju oso−
bowościowego. To sprawia mi naj−
większą radość.

A teraz mechatronicy
Nie był to ostatni pobyt uczniów
z Brzeska w Lipsku, bo już w lutym
na praktyki przyjadą do Saksonii
mechatronicy z „Zielonki”.

Tekst i fot:
Łucja MAJCZAK−BUREK

Poręba rusza w świat

6500 euro dotacji oraz status międzynarodowego koordynatora cyklu przedsięwzięć
w ramach programu SOCRATES−Comenius uzyskała na ten rok szkolny Publiczna Szkoła
Podstawowa w Porębie Spytkowskiej. Z końcem października dyr. Piotr Tota i nauczyciel
języka angielskiego Piotr Nosal wyjechali do Sasso di Castalda we Włoszech na spotkanie
z przedstawicielami szkół z Łotwy, Hiszpanii, Słowacji, Turcji i Włoch.

Lekcja pokazowa prowadzona
przez Renatę Zawadzką
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W szkole funkcjonuje dobrze wyposażo−
na pracownia informatyczna. Niedawno
w czytelni powstało Internetowe Centrum
Informacji Multimedialnej. Ze sprzętu
w wolnym czasie bezpłatnie korzystają
uczniowie. Komputery warte blisko 20
tysięcy złotych przekazało Ministerstwo
Edukacji i Nauki. Jadownickie Gimna−
zjum jest jedyną szkołą w gminie, gdzie
wprowadzono wirtualne wywiadówki.
Każdy rodzic, który posiada w domu kom−
puter podłączony do sieci ma możliwość
bieżącej kontroli nad dzieckiem.

Gimnazjum na piątkę

Pięć lat minęło od otwarcia gimnazjum w Jadownikach. Od tego czasu szkoła znalazła swoje
miejsce na edukacyjnej mapie gminy. Za główny cel założyciele obrali rozwój intelektualny
prowadzący młodego człowieka do pełni człowieczeństwa.

– Czy Pana zdaniem pięć lat funk−
cjonowania szkoły już zadecydowa−
ło o jej istocie?
– Dla wielu piąta rocznica jakiegoś
wydarzenia nie jest niczym szczegól−
nym i trudno się temu dziwić, zwa−
żywszy na wspaniałe rocznice szacow−
nych szkół czy instytucji. Jednak dla
młodej placówki okres pierwszych
pięciu lat jest bardzo ważny i trudny.
W tym czasie tworzy się to wszystko,
co stanowić będzie potem o jej osią−
gnięciach i dalszym powodzeniu
uczniów. To pierwszy etap, który de−
terminuje na długo późniejszy rozwój.
Udało nam się stworzyć szkołę przy−
jazną dla młodych i jednocześnie wy−
magającą od nich wysiłku i zaanga−
żowania. Przedsięwzięcie powiodło się
dzięki wsparciu rodziców. Mieliśmy je
w każdym momencie powstawania
szkoły, od wmurowania kamienia wę−
gielnego począwszy, poprzez uroczyste
objęcie nowego budynku, do dnia dzi−
siejszego. Dysponujemy znakomitą
kadrą nauczycielską i administracyj−
no−obsługową. To praca i zaangażowa−
nie tych ludzi owocuje sukcesami
uczniów i stale rosnącymi wynikami
egzaminu gimnazjalnego. Pozwala ona
także na stworzenie klimatu miejsca,
w którym wszyscy są ważni.
– Szkoła zmobilizowała do współ−
pracy rodziców i sponsorów. To chy−
ba jest ważne?

Przy szkole powstało Stowarzyszenie
„Nasze Gimnazjum w Jadownikach”, któ−
re jest organizacją pożytku publicznego.
Ma na celu udzielanie wsparcia finanso−
wego, naukowego i rzeczowego uczniom
i samej instytucji. W ostatnim czasie or−
ganizacja pozyskała sporo książek, po−
chodzących z likwidowanej Biblioteki

Kombatanta w Krakowie. Część pozycji
trafi do szkolnej biblioteki. Reszta, któ−
ra nie przyda się uczniom, zostanie prze−
kazana do Instytutu Pamięci Narodowej.
W zamian do gimnazjum trafią najnow−
sze publikacje dotyczące najnowszej hi−
storii Polski.
Działają kluby, sekcje sportowe i nauko−
we. Uczniowie zdobywają wysokie miej−
sca w różnorakich konkursach i zawodach.
Maile i SMS−y sprawiły, że dzieci nie zwra−
cają uwagi na sztukę prowadzenia pió−
ra. Stąd też pomysł stworzenia szkoły
kaligrafii. Już teraz Angelika Kasprzak
zajęła 3. miejsce w ogólnopolskim kon−
kursie ładnego pisania.

(łw)

Rozmowa z Tomaszem Wietechą
 – dyrektorem Publicznego Gimnazjum

w Jadownikach.

– Wielu sojuszników wspierało nas
materialnie i finansowo, co pozwoliło
m.in. na wykonanie sieci komputero−
wej w całym budynku szkolnym, hali
sportowej i pracowni fizyko−chemicznej
oraz zakup mebli do Internetowego
Centrum Informacji Multimedialnej,
a także na realizację wielu innych nie
mniej ważnych przedsięwzięć. Finan−
sowa pomoc pozwoliła na utworzenie
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klu−
bu Sportowego „Aslan”, gdzie młodzi
ludzie trenują w kilku sekcjach spor−
towych.
– Co okazało się najważniejsze
w ciągu tych 5 lat?
– W mojej ocenie było to nadanie gim−
nazjum imienia Jana Pawła II. Taki
patron jest odniesieniem dla wszel−
kich działań, wyznacznikiem słuszno−
ści metod wychowawczych, postaw, sto−

sunku do tradycji, do Ojczyzny, do wła−
snych obowiązków. Dzięki Niemu wie−
my, jak wiele jeszcze mamy do zro−
bienia i że wszystko, co najpiękniej−
sze, jest jeszcze przed nami. Owoce
patronatu już teraz możemy obserwo−
wać w postaci zwiększenia wrażliwo−
ści młodych na potrzeby innych. Prze−
jawia się to chociażby w chętnym po−
dejmowanemu przez młodzież
wolontariatu i prawdziwie bezintere−
sownej pomocy w wielu akcjach cha−
rytatywnych. Ostatnia zbiórka pienię−
dzy na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” zaowocowała kwotą po−
nad 6,5 tys. złotych, a udział w niej –
oprócz naszej szkoły jako koordynato−
ra akcji – wzięła młodzież z ZSP Nr 1
i ZSP Nr 2 w Brzesku.

Rozmawiał Łukasz WRONA

Owoce świętej opiekiOwoce świętej opieki

Jeszcze moment i pracownia
komputerowa zapełni się uczniami.
Uroczystego otwarcia dokonuje
dyr. Tomasz Wietecha. F
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– Nic nie przychodzi łatwo. Trzeba być
upartym. Praca, nieustanny rozwój i pro−
fesjonalizm to klucz do sukcesu. Razem
z mężem, dla którego Brzesko jest mia−
stem rodzinnym, włożyliśmy wiele serca
w otwarcie tej szkoły – opowiada jej wła−
ścicielka, oprowadzając po siedzibie
ośrodka przy ul. Kościuszki. Zadbała
o każdy szczegół wystroju. Na ścianach
wiszą fotografie angielskich i irlandzkich
pejzaży, w donicach rosną kwiaty, a we−
randę z widokiem na ogród i okocimskie
wzgórze zabudowano taflami szkła.
W opinii założycieli estetyczne wnętrza
i ich etniczny klimat to nieodzowny ele−
ment edukacji językowej.

Lepiej niż w Krakowie
Miasto spełniło oczekiwania założycieli.
– Otworzyliśmy grupy na niemal wszyst−
kich poziomach zaawansowania. 59 dzie−
ci uczy się w 8 zespołach. Dorośli stwo−
rzyli 11 grup, w tym trzy dla początkują−
cych – relacjonuje kierownik brzeskiego
oddziału Magdalena Wroczewska.
Najmłodsi uczestnicy chodzą do „zerów−
ki”. Górna granica wieku nie obowiązuje.
O ile starsi uczą się dwa razy w tygodniu
po 90 minut, to dla sześcio– i siedmio−
latków czas ten skrócono do trzech kwa−
dransów. – Kursanci w nowych filiach
dopominali się czasem o przerwę w zaję−
ciach, ale odmówiliśmy. Nasz system
sprawdza się wspaniale w Krakowie już
od 15 lat, a po pięciu minutach trudno
jest powrócić bez zakłóceń do nauki.
Ucierpiałby na tym poziom kształcenia,
a na to nie moglibyśmy pozwolić – prze−
konuje Ewa Krupska.
W Brzesku zajęcia prowadzi na zmianę
sześciu Polaków i sześciu Anglików
z krakowskiego ośrodka. Brytyjczyk, Mi−
chael Fullarton wysoko ocenia brze−

Na naukę
nigdy za

późno

Wśród ponad 150 słuchaczy kursów języka
angielskiego w szkole „York” niemal 2/3
stanowią dorośli. – W Krakowie i Bochni
te proporcje ukształtowały się odwrotnie.

Tam większość to dzieci i młodzież – dziwi
się dyrektor Ewa Krupska.

skich słuchaczy: – Są bardzo zdyscypli−
nowani i zaangażowani. Mają dużą mo−
tywację do nauki.
– Mamy już trzy grupy przygotowujące
do egzaminu FCE i jedną do CAE. Na
dwudziestu chętnych czternastu pisało
już egzamin próbny. Biorąc pod uwagę
ich poważne podejście do zajęć, niewy−
kluczone, że uzyskają lepsze wyniki niż
krakowscy słuchacze – cieszy się założy−
cielka szkoły.

Nauka dla ambitnych
Szkołę otwarto w czerwcu ubiegłego roku,
a już w listopadzie do słuchaczy trafiły
ankiety. – To dobra pora na wysondo−
wanie ewentualnych problemów z tem−
pem nauki lub doborem lektora – wyja−
śnia właścicielka. Jedynie pojedyncze
osoby nie dostosowały się do szybkości
przyswajania materiału, a 78 proc. do−
rosłych słuchaczy zadeklarowało, iż do−
datkowo poświęca ponad godzinę tygo−
dniowo na naukę. Dzieci na pytanie –
„jaką buzię masz zazwyczaj w trakcie
lekcji angielskiego?” – w 93 procentach
zaznaczały uśmiechniętą. W ocenie Ewy
Krupskiej majowa ankieta przyniesie
jeszcze lepsze wyniki.
Frekwencja rodziców na spotkaniu 19
listopada ponownie zaskoczyła. – W Kra−
kowie przychodzi około 20−30 proc.
W Brzesku i Bochni pojawiła się ponad
połowa opiekunów. Dzięki temu uzyskali
możliwość porady w przypadku proble−
mów z nauką u dzieci, a my – satysfak−
cję – mówi zadowolona Pani dyrektor.
W przypadku dłuższej nieobecności każ−
dy z kursantów może indywidualnie sko−
rzystać z konsultacji lektora trzy razy
do roku. Na maturzystów natomiast cze−
kają comiesięczne warsztaty egzamina−
cyjne. Oprócz nich cena kursu obejmuje
także dodatkowe konwersacje z native
speakers raz na miesiąc i trzykrotne eg−
zaminy próbne dla przygotowujących się
do zdobycia certyfikatów międzynarodo−
wych. Prowadzona od 1989 r. w Yorku
statystyka wykazuje 94−procentową zda−
walność egzaminów Cambridge.
– W bibliotece mamy kilkaset filmów
video i DVD oraz kilka tysięcy książek
w oryginale, wersji skróconych i czaso−
pism. Na zamówienie klienta sprowadza−
my je na następny dzień z Krakowa –
wyjaśnia Magdalena Wroczewska.

Stypendia
Od 20 czerwca szkoła uruchomiła waka−
cyjne zajęcia. W czasie adresowanej do
młodzieży akcji dopisali także dorośli,
którzy stworzyli własną grupę. Przez pro−
wadzone dwa razy w tygodniu lekcje,
mimo sezonu urlopowego, przewinęło się
blisko 150 osób.

Szkoła York ufundowała trzy stypendia.
– Przyjęliśmy założenie, że trójka zdol−
nych dzieci, znajdujących się w trudnej
sytuacji finansowej, będzie się u nas uczyć
bezpłatnie. O ich wytypowanie zwrócili−
śmy się do Urzędu Miejskiego. W tej
chwili kształcimy trzy gimnazjalistki na
różnych stopniach poziomu średnioza−
awansowanego – tłumaczy istotę pomy−
słu Ewa Krupska.
– Utrzymaliśmy te same standardy PASE
i Quality English, co w Krakowie. Mimo to
obniżyliśmy cenę, aby dostosować ją do
miejscowych warunków. Postaramy się, by
nadal pozostała atrakcyjna dla mieszkań−
ców Brzeska – obiecują właściciele.
W semestrze zimowym szkoła utworzyła
kolejną grupę dla dorosłych zaczynających
filologiczną przygodę. – Wciąż można się
dopisać do już istniejących zespołów. Pod−
stawą kwalifikacji jest test i wstępna roz−
mowa z metodykiem… oraz oczywiście
wolne miejsce w grupie. Jak twierdzi dyr.
Krupska, niewielkie braki można uzupeł−
nić na konsultacjach z nauczycielami.
Plany ma jednak rozleglejsze. – Chcemy
stworzyć klientom większy wybór termi−
nów zajęć. Obecnie jest to niemożliwe,
bo dysponujemy jedynie kilkoma salami
lekcyjnymi. Myślimy więc o remoncie ko−
lejnego piętra kamienicy, a tymczasem
proponujemy inne terminy w Bochni. Sta−
raliśmy się tak skomponować grafik za−
jęć, by kursy nie pokrywały się. Zamie−
rzamy też w przyszłości otworzyć księgar−
nię językową – wymienia pomysły Ewa
Krupska. A ponieważ językoznawcze
ambicje brzeszczan przerosły jej oczeki−
wania, można zakładać, że swe następ−
ne koncepcje zrealizuje.

Iwona DOJKA
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Tuż obok biura stowarzyszenia dwa po−
mieszczenia wygospodarowano na Izbę
Regionalną. – Lokalu nieodpłatnie uży−
czyły nam władze gminy. Dzięki temu
nasza kolekcja istnieje, rozrasta się i…
zrobiło się za ciasno – konkluduje Tyka,
pokazując kolejne zdobycze, pieczołowicie
konserwowane przez Andrzeja Babraja.

Znaczenie historyczne
Wykuty z metalu krzyż pochodzi ze spa−
lonego drewnianego kościółka w Rudym
Rysiu, który dogaszała straż z Jadownik.
Długo przeleżał w remizie, zanim stra−
żacy przekazali go stowarzyszeniu. – Jed−
ni oceniają jego wiek na 300, inni na 400
lat. Dla mnie liczy się, że to zabytek,
a zbieramy wszystko, co ma historyczne
znaczenie – wyjaśnia prezes, wskazując
na sztandar PSL z 1937 roku, przecho−
wywany niegdyś przez rodzinę prof. dr
hab. Adama Szkodnego. Teraz, choć sta−
nowi własność partii, jako element lokal−
nych dziejów, trafił do izby.
Początkowo eksponaty wyszukiwano tylko
na obszarze wsi. Potem zdecydowano o po−

Rycerz, miecz i waga

Na sztandarze Towarzystwa Miłośników Ziemi Jadownickiej widnieje napis „Nic o nas bez
nas”. – To znaczy, że w tym środowisku bez udziału i woli mieszkańców nic się nie wydarzy.
Nikt nam niczego nie narzuci! – wyjaśnia Tadeusz Tyka, prezes organizacji.

szerzeniu zakresu terytorialnego. – W koń−
cu panował tu jeden styl nadwiślański
– wyjaśnia Tyka. Do zbiorów twórcy włączy−
li także przeszło 60 fotografii budynków wiej−
skich z przełomu wieków, wykonanych w la−
tach 60. przez Zakład Dokumentacji Zabyt−
ków. – Mamy tu kompletny warsztat
kołodziejski, szewski, stolarski, fryzjerski,
to, co trzeba pszczelarzom i gospodyniom,
a nawet całą linię technologiczną do przero−
bu ziarna i mleka – dumnie prezentuje do−
robek Izby Regionalnej szef organizacji.

Miejsce dla sztalugi!
Na półkach królują mnisi, chłopi, baby,
Rokita, Boruta, szopka i dziesiątki innych
figurek ludowych, które wystrugał Włady−
sław Okas, honorowy członek TMZJ i au−
tor książek historycznych o wsi. Tuż obok,
z wyższością spoglądają na świątki popier−
sia i postaci dłuta Tadeusza Świerczka,
wykształconego przed wojną artysty z Ja−
downik. Ich styl nieskromnie zdradza fa−
scynację średniowieczną szkołą malarstwa
krakowskiego i kubistyczne skłonności
autora. Uproszczone i masywne kształty
płaskorzeźb religijnych przywołują solid−
ny realizm. Wszystkie przekazał nieżyją−
cy już autor, zaliczony w poczet honorowych
działaczy. – Otrzymaliśmy już deklarację
przekazania czterech obrazów i dwóch
sztalug. Płótna zawisną w biurze, ale gdzie
staną sztalugi? – martwi się prezes.

Tytuł honorowy
Początkowo 15 założycieli zamierzało zin−
tegrować młodych ludzi wokół różnych form
rozrywki w Domu Ludowym. Jednak au−
tor statutu, Stanisław Podobiński, pra−
cownik naukowy Akademii Pedagogicznej
w Częstochowie, określił zupełnie inne
zadania nowego stowarzyszenia. Ważniej−

sze okazały się historia i pamięć o osią−
gnięciach przodków. W założonym w 1990
roku TMZJ znaleźli się ludzie, którzy nie
potrafią stać bezczynnie. Obecnie aktyw−
nie działa 36 osób. Organizacja może też
liczyć na pomoc licznych sympatyków. Do
grona honorowych członków należą m.in:
ks. Marian Biernat, Krystyna Pawli−
kowicz, Jan Serwin, Maria Sułek,
wspomniany Stanisław Podobiński.
– Nie szafujemy tym tytułem! To ludzie,
na których towarzystwo nigdy się nie za−
wiodło! – uzasadnia obecny prezes.
Ale nie można też zapomnieć o oddanych
działaczach: Ryszardzie Strzałce, Ze−
nonie Wielgoszu, Wiesławie Ligęzie,
Stanisławie Świerczku, Wacławie
Tyce. Wszyscy, pełniąc funkcję prezesa,
mieli swe zasługi w piętnastoletnim okre−
sie działalności Stowarzyszenia.
– Sporym osiągnięciem było wydanie kil−
ku publikacji, co ze względu na koszty wcale
nie było łatwe. Pieniądze to nasza zasad−
nicza bolączka. Mimo tego ludzie i tak nas
doceniają – mówi Tadeusz Tyka, pokazu−
jąc liczne wpisy w Księdze Pamiątkowej.

Herb królewskiej wsi
W stowarzyszeniu działa od dziesięciu lat.
– Zostałem poproszony o pomoc przy or−
ganizacji międzyszkolnego konkursu „Co
wiesz o Jadownikach?” Zaraz potem mnie
„wtargali”, a niedługo potem na tyle mi
zaufali, że zostałem sekretarzem zarzą−
du – śmieje się Tadeusz Tyka.
W minionym już roku towarzystwo zor−
ganizowało wystawę „Architektura wiej−
ska w Jadownikach na przełomie wieków”,
kiermasz książek i obchody 15−lecia. – 15
sierpnia rocznicę zaczęliśmy mszą w ko−
ściele parafialnym, a potem na stadionie
prezentowaliśmy swój dorobek i wspomi−
naliśmy zmarłych honorowych działaczy
– relacjonuje aktualny szef organizacji.
Członkowie zadbali o ekspozycję publikacji
o wsi i tomików poezji Bogumiły Marty−
ny−Piekarz oraz o powiększenie zbiorów.
– Dysponujemy jedyną w gminie, a kto wie,
czy nie unikatową w powiecie, izbą regio−
nalną – chwali się Tyka. To jednak nie
wszystko. Oprócz wydanego już folderu
o Jadownikach, zbioru życiorysów działa−
jących w regionie akowców i „Jasełek ja−
downickich” zamierza opublikować „Ja−
downickie wesele” i opis pierzawki, czyli
tradycyjnego darcia pierza w opracowaniu
Władysława Okasa. W planach jest ko−
lejny konkurs wiedzy o historii regionu dla
uczniów miejscowych podstawówek.
Na sztandarze stowarzyszenia widnieje
herb wsi – rycerz z wagą i mieczem. – Co
on oznacza? – pytam. – Jadowniki były
wsią królewską! – dumnie podkreśla Ta−
deusz Tyka.

Iwona DOJKA

Spotkanie działaczy towarzystwa. Pierwszy z prawej Tadeusz
Tyka, drugi od lewej nieżyjący już Tadeusz Świerczek.

Dzieła Tadeusza Świerczka.
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W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Brzesku co roku przed świętami
Bożego Narodzenia organizowany jest
kiermasz, z którego dochód przekazuje się
na cele charytatywne. Tym razem także
nie zaprzestano kontynuowania tradycji.
20 i 21 grudnia świąteczną imprezę przy−
gotowały 2 Ho i 2 Fo pod kierunkiem Pani
Prof. Ireny Dulęby i Pani Prof. Anny
Damasiewicz. Na świątecznie przystro−
jonym górnym holu sprzedawano ciasta
i ciastka, które upiekli uczniowie obu klas.
Kramy obfitowały w figurki, aniołki, kart−
ki świąteczne, bombki choinkowe, wazo−
niki, doniczki. Jedną z atrakcji była lote−
ria, w której głównymi wygranymi były:
oryginalny telefon stacjonarny i odtwa−
rzacz mp3. Na aukcji licytowano obraz
namalowany przez uczennice klasy 2Ho,
koszulki z podpisami nauczycieli (Kazi−
miery Humen, Janiny Błoniarczyk, Elż−
biety Pajor, Krzysztofa Stachonia, ks. Ta−
deusza Piwowarskiego), tort, a także wiele

Kiermaszowa tradycja

Święta to czas radości, miłości i nadziei. W powietrzu czuje się typowo świą−
teczną atmosferę. Charakterystyczną cechą świąt jest również to, że przesta−
jemy myśleć tylko i wyłącznie o swoich problemach i zaczynamy dostrzegać
ludzi, którzy potrzebują pomocy.

 (...) W tymże dniu rano przyszedł do mnie jeden z kolegów maturzystów (zdawaliśmy w tym
roku maturę) i oznajmił mi, że wzywa nas Pan, prof. Bal z brzeskiego liceum prowadzący
z nami przysposobienie wojskowe, aby stawić się natychmiast z bronią przed magazynem
w budynku, w którym obecnie znajduje się Bank Spółdzielczy. Spotkałem tam około 10 moich
kolegów. Profesor oznajmił nam, że pójdziemy pilnować „Trzech Mostów” przed dywersanta−
mi. Po otrzymaniu karabinów i ostrej amunicji nastąpił wymarsz. Placówka znajdowała się
w domku przy torach kolejowych za stacją nastawczą w kierunku Krakowa. Stamtąd wyru−
szyliśmy we trzech na teren „Trzech Mostów”. Jeden z nas, a był to Zbyszek Gdowski, został na
torach kolejowych, ja stałem poniżej, po lewej stronie, a z prawej wartował Leszek Zajączkow−
ski – syn profesora gimnazjum – wszyscy z Brzeska. Legitymowaliśmy ludzi, którzy przecho−
dzili pod mostem. Po pewnej chwili usłyszeliśmy warkot silnika samolotu niemieckiego, nad−
latującego od Krakowa. Wraz z żołnierzami ze stojącego na stacji pociągu zaczęliśmy strzelać
z karabinów i cekaemów. Samolot nieuszkodzony odleciał jednak w kierunku Krakowa. Po
kilku minutach nadleciało stamtąd kilka maszyn. Opuściliśmy stanowiska i ukryliśmy się
w rowie z ziemnym nasypem, prostopadłym do torów kolejowych, oddalonych 5 metrów
jeden od drugiego. Po chwili usłyszeliśmy huk bomb przed nami, a następnie za nami, w kie−
runku stacji kolejowej. Przedpole, a potem cały teren z tyłu zasłany był dymem z rozerwanych
bomb. Dopiero po jego opadnięciu odważyłem się zapytać, czy moi dwaj koledzy żyją. Byli tak
samo wystraszeni jak ja. Potem w nasypie ziemnym o wysokości około 30 cm i w drzewach za
nami znajdowaliśmy grube jak palec odłamki bomb. Zeszliśmy z posterunku, udając się na
naszą placówkę. Tu, dzięki Bogu, znaleźliśmy żywych wszystkich kolegów, a przy studni koło
domu – trzech żołnierzy zabitych kulami karabinów z samolotów (ile było samolotów, to nie
wiem). Dalej, na przedpolu stacji, zginęło jeszcze 4−5. Z pociągu żołnierze otworzyli do samolo−
tów ogień z karabinów, działek przeciwlotniczych, lecz nie był skuteczny. Maszyny zmieniły lot
i odleciały w kierunku Krakowa. W naszych domach zapanował strach, czy przeżyliśmy. Wró−
ciliśmy zdrowi, opowiadając o przeżytym nalocie i wrażeniach z krótkiej wyprawy wojennej.

ppor. Henryk Bach

innych przedmiotów. Na świetlicy za−
brzmiał koncert kolęd i pastorałek, przy−
gotowany pod kierunkiem Pani Prof.
Anny Rudnik. Zaśpiewali m.in. Agata
Ozorka, Jakub Lebiecki, Katarzyna
Mazgaj, Teresa Smoleń, Marcin Smul−
ski, Justyna Zapiur, a całość poprowa−
dził Wojciech Karpiel. Dochód przeka−
zano jednej z potrzebujących rodzin po−
wiatu brzeskiego.
Akcja spotkała się z wielkim entuzja−
zmem. Zarówno uczniowie jak i pracow−
nicy szkoły wykazali się niezwykłą hoj−
nością i szczodrym sercem.
Serdeczne podziękowania kierowane są
do sponsorów kiermaszu, którymi byli:
Urząd Miasta w Brzesku, Starostwo
Powiatowe w Brzesku, Bank BPH od−
dział w Brzesku, Kryta Pływalnia
w Brzesku, Firma „Pagen” z Gnojnika,
Marek Cieśla, Piotr Bojdo, Firma „Sim−
ba Toys Polska”, Firma „Sagafredo”,
Calsberg Polska S.A., Firma Handlowo−

Usługowa „Błysk”, PSS Społem Brze−
sko, Stacja Paliw Państwa Pacurów,
Firma „DAM DAM”, Karpacka Spółka
Gazownictwa, Małopolska Wytwórnia
Maszyn, Biuro „Partner”, sklep papier−
niczy „Papirus”, „Multi−media Polska”,
Apteka p. Dudzińskiego, Apteka „Cen−
trum”, Firma MARK, Firma „Suł−tex”,
Firma „Chempak, Firma „Matik” oraz
Firma „Tupperware”.

Patrycja Świerad
Fot. Natalia Wrona

8 grudnia 2005 roku Zarząd Stowarzy−
szenia Ziemi Brzeskiej „Porozumienie”
zorganizował dla 20 dzieci – członków
stowarzyszenia, oraz 12 dzieci – człon−
ków Stowarzyszenia Anonimowych Alko−
holików w Brzesku wyjazd do kina trój−
wymiarowego w Krakowie Orange Imax
Polska, na film przyrodniczy „Dzikie Sa−
fari”. Tuż przed wyjazdem do Krakowa
pojawił się w autobusie św. Mikołaj
z aniołem – ochroniarzem, który wręczył
wszystkim dzieciom łakocie. W postać św.
Mikołaja wcielił się Zbigniew Masta−
lerz, a aniołem ochroniarzem był Miro−
sław Wiśniowski. Dzieci nagrodziły „wy−
słańców z nieba” gromkimi oklaskami.
W trakcie projekcji filmu wszyscy uczest−
nicy wycieczki z wielkim skupieniem pod−
glądali życie drapieżnych zwierząt Afry−
ki: słoni, bawołów, lampartów, nosoroż−
ców i lwów.
Całkowity koszt wycieczki wyniósł 1337 zł,
w tym 235 zł to wkład własny uczestników.
Fundusze na wycieczkę stowarzyszenie
„Porozumienie” pozyskało z Gminnego Pro−
gramu Profilkatyki Antyalkoholowej.

Józef Kubas

W obronie Trzech Mostów

Wypad
do Imaxu

Znam i uzupełnię artykuł o bombardowaniu na Słotwinie−Brzesku w dniu 4 IX
1939 r., gdyż byłem tam, wraz z kolegami, wydelegowany przez prof. Franciszka
Bala do obrony „Trzech Mostów”
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Od dziecka marzył o wielkiej karierze
piłkarskiej. W Jasieniu z kuzynami uga−
niał się za piłką i gdyby nie przypadek,
zapewne trafiłby do Okocimskiego, tak
jak spowinowaceni z nim Rafał Kowal−
czyk i Mariusz Marek. Podczas jednego
z rodzinnych meczów, toczonych na boisku
znajdującym się nieopodal domu, złamał
nogę i sen o futbolowej gwieździe prysł
w jednej chwili. Rodzice postawili stanow−
cze veto. Zainteresowań sportowych jed−
nak nigdy się nie wyzbył, co potwierdził
studiami na krakowskiej Akademii Wy−
chowania Fizycznego i zdobytym trener−
skim dyplomem, a nade wszystko dotar−
ciem na piłkarskie salony, chociaż drogą
inną niż jako dziecko zamierzał.
Artur Szydłowski jest sędzią piłkar−
skim i nie byłoby w tym nic nadzwyczaj−
nego, gdyby nie fakt, że jest pierwszym
brzeszczaninem, który zdobył szlify ar−
bitra pierwszoligowego. Od początku
tego sezonu prowadził sześć spotkań
w ekstraklasie. Zbiera pochlebne recen−
zje, więc awans do grona arbitrów mię−
dzynarodowych może okazać się celem
realnym i całkiem nieodległym.

„18” na boisku
– Zawsze ciągnęło mnie za boiskiem –
opowiada. – Kiedy więc kolega z bocheń−
skiego Technikum Budowlanego, do któ−
rego uczęszczałem, zaproponował, by−
śmy zapisali się na kurs sędziowski,
nie odmówiłem. Szybko zdałem egza−
min pod okiem Andrzeja Maślanki
oraz Henryka Matrasa i dokładnie
w dniu 18 urodzin, 25 sierpnia 1990
roku, sędziowałem swoje pierwsze za−
wody. Był to mecz B−klasowy, rozgry−
wany w Porąbce Uszewskiej, w którym
LKS Łoniowa przegrał z Wolą Przemy−
kowską 1:6.
Od tamtej pory prowadził ponad 800
meczów, przechodząc kolejne szczeble
sędziowskiego wtajemniczenia. Trzy
lata sędziował spotkania na poziomie
trzeciej ligi (1997−2000), potem zaliczył
55 zawodów drugoligowych (2000−2005).
26 lipca ubiegłego roku zadebiutował
jako arbiter ekstraklasy, prowadząc

Arbiter niezależny

– Co jednak zrobić, kiedy na pewne wydarzenia na boisku nie ma się żadnego wpływu? – pyta,
bezradnie rozkładając ręce. – Prowadziłem takie mecze, w których po kilku minutach mogłem
odgadnąć wynik. Z wysokości trybun może tego nie widać, ale ja po zachowaniu zawodników
wiem, kiedy dogadali się ze sobą. I nawet bardzo tego na boisku nie ukrywają. No, to co –
miałem zostawić gwizdek na środku i powiedzieć: panowie, ja nie chcę w tym uczestniczyć?!
Artur Szydłowski opowiada, jak z Jasienia trafił w roli sędziego na pierwszoligowe stadiony.

mecz Odry Wodzisław z Zagłębiem Lu−
bin.
Awanse następowały dość szybko, choć
on sam uważa, że swoje kwalifikacje pod−
nosił we właściwym tempie. – Często
młodemu sędziemu wyrządza się krzyw−
dę, dając mu zbyt wcześnie do prowadze−
nia mecze ligowe. Do wszystkiego trzeba
dorosnąć, nabyć nie tylko umiejętności,
ale również niezbędne doświadczenie –
twierdzi. – To zajęcie bardzo stresujące
– dodaje.
Faktem jest jednak, że po Grzegorzu Gi−
lewskim jest najmłodszym obecnie arbi−
trem pierwszoligowym. Mógł nim zostać
rok wcześniej, ale rywalizację z konku−
rentem przegrał minimalnie.
Awans nie zaskoczył go jednak, bo syste−
matycznie otrzymywał coraz lepsze oce−
ny od kwalifikatorów meczów, które pro−
wadził. Słuchał ich uwag i nie ustawał
w pracy, która nie ogranicza się wyłącz−
nie do utrzymywania wysokiej dyspozy−
cji fizycznej. – Kondycja to podstawa, bo
sędzia zawsze musi być blisko akcji –
przekonuje.

Nie swoje grzechy
Początkowo nie wiązał z sędziowaniem
dalekosiężnych planów, nie myślał o eks−
traklasie. – Poważniej zacząłem trakto−
wać to zajęcie po ukończeniu studiów,
kiedy założyłem rodzinę i przeprowadzi−
łem się do Krakowa – wspomina Artur
Szydłowski. – Nigdy jednak nie upatry−
wałem w sędziowaniu sposobu na zara−
bianie na życie. Ani kiedy zaczynałem
sędziować w B−klasie, ani teraz. Mam
świadomość, że z sędziowania nie da się
wyżyć. Chyba, że tak, jak w niektórych
zagranicznych ligach, również w Polsce
arbitrzy będą kontraktowymi pracowni−
kami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Mówi się o tym od jakiegoś czasu, ale nie
wierzę, by plany te zmaterializowały się
jeszcze w tej dekadzie.
Przed inauguracją obecnego sezonu w pił−
karskim światku wrzało jak w kotle. Afe−
ra korupcyjna, aresztowania kilku sę−
dziów, śledztwa prokuratorskie i głośny
wywiad Piotra Dziurowicza, opowiadają−

cego o przekupnych arbitrach – to wszyst−
ko paradoksalnie mogło pomóc Szydłow−
skiemu w znalezieniu się w gronie arbi−
trów ekstraklasy. – Nie miało to dla mnie
żadnego znaczenia, bo przecież zawieszo−
no raptem dwóch spośród 20 sędziów pierw−
szoligowych, a cała sprawa – o tym jestem
przekonany – dotyczy kilku nieuczciwych
ludzi z środowiska piłkarskiego.
Atmosfera skandalu, jaka towarzyszy od
kilku miesięcy rozgrywkom piłkarskim,
mocno nadszarpnęła sędziowską reputa−
cję. Nie przebierano w słowach, przyrów−
nując ich do mafii. Zresztą ciągle prowa−
dzone śledztwa ujawniają nowe okolicz−
ności „ustawianych” meczów oraz kolejne
osoby, zamieszane w korupcyjny proceder.
Artur Szydłowski odcina się jednak ka−
tegorycznie od podobnych oskarżeń.
– Głupich komentarzy od zawistnych lu−
dzi usłyszałem sporo, ale nie mam z tym
nic wspólnego – mówi z żalem. – Istot−
nie, sporo się w ostatnich miesiącach
zmieniło, teraz praca sędziów jest pod
większą lupą i w każdym potknięciu lu−
dzie dopatrują się przekrętów. Niestety,
trzeba płacić za nie swoje grzechy.

Skąd na boisku nuda
Sędziowanie to jednak takie zajęcie, że
wpadki przytrafiają się najlepszym. Na−
wet największy w tym środowisku auto−
rytet dla Szydłowskiego – Włoch Pierlu−
igi Collina nie ustrzegł się wielu błęd−
nych decyzji. Nie można go jednak
posądzać o zamierzone pomyłki, bo jest
na tyle człowiekiem zamożnym, że nie
musi kombinować na boisku.
– Co jednak zrobić, kiedy na pewne wy−
darzenia na boisku nie ma się żadnego
wpływu? – pyta, bezradnie rozkładając
ręce. – Prowadziłem takie mecze, w któ−
rych po kilku minutach mogłem odgad−
nąć wynik. Z wysokości trybun może tego
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nie widać, ale ja po zachowaniu zawod−
ników wiem, kiedy dogadali się ze sobą.
I nawet bardzo tego na boisku nie ukry−
wają. No, to co – miałem zostawić gwiz−
dek na środku i powiedzieć: „Panowie, ja
nie chcę w tym uczestniczyć?!” – tłuma−
czy niewdzięczną rolę sędziego Artur Szy−
dłowski. – Więcej takich meczów rozgry−
wanych jest w niższych klasach. W czwar−
tej lidze spotykałem się z przypadkami,
jak jedna drużyna pomagała innej. Bar−
dziej była to jednak przysługa koleżeń−
ska niż kupczenie punktami – dodaje
i zaprzecza, jakoby „ustawianych” spo−
tkań było więcej niż rozgrywanych w zgo−
dzie z duchem sportowej rywalizacji.
– To trudny problem i nie sposób tłuma−
czyć go trenerowi, a przecież posiadam
dyplom szkoleniowca – mówi. – Zdarza−
ją się jednak takie sytuacje, że rywaliza−
cja na boisku dla jednej z drużyn pozba−
wiona jest jakiejkolwiek motywacji, a dla
drugiego zespołu niezbędne jest zwycię−
stwo, by uniknąć degradacji. Wówczas
dochodzi do dziwnych meczów i zaska−
kujących rozstrzygnięć, a nie należy za−
pominać, że często w przeciwnych ze−
społach grają koledzy. To przecież jasne,
że w trudnej sytuacji pomogą sobie i sę−
dzia nie może niczego zmienić. Ba, na−
wet nie próbuję niczego udowadniać i za−
rzucać im nieuczciwość.
Z relacji Szydłowskiego wynika, że rozgry−
wane są też mecze w myśl zasady: dzi−
siaj wy nam nie przeszkadzacie w wygra−
nej, a my zrobimy to samo w rewanżu.
Z reguły wówczas na boisku niewiele cie−
kawego się dzieje, a z murawy wieje nudą.

Książki nie napisze
Twierdzi, że z podejrzanymi sytuacjami
poza boiskiem nigdy się nie spotkał,
a sporo krążących na ten temat opowie−
ści ma posmak anegdot nie z tej ziemi.
– Może takie sytuacje omijały mnie dla−
tego, że od dawna uchodzę w środowisku
sędziowskim za osobę niezależną – za−
stanawia się i zaraz wyjaśnia: – Ciężko
pracowałem na swoją pozycję, mam bar−
dzo dobrą pracę, więc nie jestem zainte−
resowany jakimikolwiek związkami
z klubami. Skoro tak jestem postrzega−
ny, to pewnie dlatego nikt nie podejmuje
próby podejrzanych rozmów przed me−
czem. Nie spotkałem się też z jakimiś
sugestiami ze strony obserwatorów za−
wodów, oczywiście, poza przekazywany−
mi uwagami o popełnionych błędach.
Młody arbiter przekonuje, że minęły już
czasy, kiedy przy klubach funkcjonowali
ludzie, którzy zajmowali się przyjmowa−
niem sędziów, dbali o ich nocleg i stwo−
rzenie ogólnie dobrej atmosfery wokół
zawodów. – Mnie to ominęło – mówi.
– Kiedy zacząłem sędziować w trzeciej

lidze, był kategoryczny zakaz wyjazdu na
mecze dzień wcześniej, a rok po moim
awansie do drugiej ligi zaczęła obowią−
zywać zasada tajnej obsady. Zatem książ−
ki o sędziowskich aferach nie napiszę –
studzi emocje żądnych sensacji.
Uważa, że autorytet został zniszczony
przez dwie „czarne owce”, które pojawiły
się w środowisku sędziowskim. – Wie−
rzę, że więcej ich nie będzie.
Jednego z arbitrów, którzy zostali aresz−
towani, zna bardzo dobrze. – Nie po−
trafię sobie wytłumaczyć, co sprawiło,
że rozum przestał mu funkcjonować,
a wyobraźnia zeszła do poziomu bruku
– dziwi się.

Psychika sędziego
To, że nie był w przeszłości piłkarzem,
nie przeszkadza być dobrym arbitrem.
– Owszem – przyznaje – jest duża grupa
sędziów, którzy grali kiedyś na dobrym
poziomie w piłkę, ale wcale nie jest to
regułą. Najważniejsze, by dobrze wyko−
rzystać czas przygotowania się do sędzio−
wania. Rozpoczynając w osiemnastym
roku życia, po dziesięciu latach pracy
i zbierania doświadczeń można dojść do
drugiej ligi – dodaje.
Dużo dała mu AWF oraz kontakt ze
studiującymi z nim ligowymi piłkarza−
mi, takimi jak długoletni kapitan Wi−
sły Kraków – Tomasz Kulawik. Wresz−
cie sporo dowiedział się o sędziowaniu,
pisząc unikatową pracę magisterską
o predyspozycjach psychicznych sędzie−
go piłki nożnej. – Jak zaczyna się sę−
dziować mecze, bardzo ważna jest od−
waga – twierdzi. – Z czasem wykształ−
ca się wyobraźnia boiskowa.
Jaka jest recepta na dobre sędziowanie?
Artur Szydłowski uważa, że jest taka
sama jak na dobre prowadzenie samo−
chodu: im więcej jeździsz, tym lepszym
jesteś kierowcą. Podobnie jest z sędzio−
waniem – doświadczenia nabywa się
wraz ilością przeprowadzonych zawodów.
Dlatego po sędziowaniu meczu pierw−
szoligowego w sobotę, nazajutrz można
go spotkać na zawodach A−klasowych.
Nienaganną sylwetkę utrzymuje, trenu−
jąc co najmniej dwa razy w tygodniu. Nic
dziwnego, że z łatwością przekracza li−
mit dla sędziów ligowych – 2900 me−
trów do przebiegnięcia w ciągu 12 mi−
nut. – Każdą decyzję należy podejmo−
wać stanowczo, nawet wówczas, jeśli co
do jej słuszności nie jest się bezwzględ−
nie przekonanym – dodaje.

Międzynarodowy za trzy lata?
W ciągu piętnastu lat sędziowania pro−
wadził wiele trudnych meczów. Najwięk−
szą tremę miał jednak na stadionie
w Szczecinie, wypełnionym blisko 20 ty−

siącami widzów. Spotkanie Pogoni z Le−
gią okazało się jednak dość łatwe do sę−
dziowania. – W drugiej lidze było kilka
takich meczów, które na pewno długo będę
pamiętał – wspomina. – Strasznie cięż−
ko było zapanować nad sytuacją w spo−
tkaniach Wisły Płock z GKS−em Bełcha−
tów i Lecha Poznań ze Szczakowianką.
Zespoły walczyły o pierwszą ligą, więc
zawodnicy nie przebierali w środkach. Na
meczu w Poznaniu trzech zawodników
musiałem usunąć z boiska, a siedmiu
pokazałem żółte kartki. Nie zapomnę też
spotkania z 2000 roku, znowu w Pozna−
niu, pomiędzy Lechem i Dolcanem Ząb−
ki. Pojechałem tam, mimo że parę dni
wcześniej miałem poważny wypadek,
w którym skasowałem auto, a ja – na
szczęście – tylko mocno się poobijałem.
Mecz toczył się w wybitnie niesporto−
wej atmosferze, piłkarze brutalnie się
faulowali, a w dodatku szalała śnieży−
ca, no i ja cały obolały. To była praw−
dziwa katorga.
Artur Szydłowski zasmakował sportu
przez duże „S” i zapewne na wywalcze−
niu miejsca w gronie arbitrów pierwszo−
ligowych nie poprzestanie. Sytuację oce−
nia jednak z dużą dozą realizmu. – Ow−
szem, jestem człowiekiem ambitnym, ale
staram się do wszystkiego podchodzić
z należytym dystansem. Wiem, że w pew−
nym momencie musiałbym rozstrzygnąć
dylemat, czy potrafię jednocześnie robić
dwie rzeczy dobrze. Mam przecież dobrą
pracę (regionalny dyrektor sprzedaży fir−
my „Gellwe” – przyp. red.), którą lubię
i chcę wykonywać jak najlepiej, a bycie
sędzią międzynarodowym wiązałoby się
zapewne ze zmianą zajęcia.
Dlatego prognozuje, że będzie się nad tym
poważnie zastanawiał dopiero za trzy
lata. A w tym czasie chce dobrze sędzio−
wać mecze ekstraklasy.

Zameldowany w Jasieniu
Od 1992 roku na stałe mieszka w Kra−
kowie, ale dumnie podkreśla swe zamel−
dowanie w Jasieniu. Chętnie odwiedza
rodzinne strony, wykorzystując każdą
nadarzającą się okazję, by zatrzymać się
w Brzesku, gdzie od wielu lat w Urzę−
dzie Miejskim pracuje jego mama. Od
czasu do czasu spotyka się z tutejszymi
sędziami, rzadziej natomiast, bo czas nie
pozwala, z kolegami ze szkolnych lat.
– Doskonale rozpoznaję ludzi z Jasienia
i Brzeska, chociaż mam świadomość, że
nie zawsze jestem przez nich rozpozna−
walny. No, bo któż wie, kim jest Artur
Szydłowski? – pyta z niepotrzebną
skromnością, bo przecież kibiców piłki
nożnej tutaj nie brakuje.

Marek LATASIEWICZ
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Najbliżej Brzeska (niecałe 30 km) znajdu−
je się wyciąg narciarski w Woli Nieszkow−
skiej, niedaleko Nowego Wiśnicza. W tym
słynącym z zamku miasteczku skręcić
musimy na prawo, na Nieszkowice. Wy−
ciąg i dwa parkingi usytuowane są przy
schronisku turystycznym, na wysokości
350 m n.p.m. Wolę Nieszkowską poleca−
my początkującym i tym, którzy przygoto−
wują się do prawdziwego narciarskiego
wyjazdu w wyższe góry. Orczyk o długości
230 metrów (trasa liczy 300 m) wywozi
nas na szczyt w ciągu dwóch minut. Pobli−
skie schronisko dysponuje 20 miejscami
noclegowymi, kuchnią, świetlicą i – co sta−
je się już niemal obowiązkowe – miejscem
do grillowania i spotkań przy ognisku.
Na całkiem niezłe szusowanie można się
udać także w stronę Tarnowa, do stacji
narciarskiej Lubinka. Do miejscowości tej
prowadzi kilka mało uczęszczanych dróg.
Z Brzeska w stronę Tarnowa jedziemy
popularną „4”, w miejscowości Zgłobice
odbijamy na prawo i dojeżdżamy do Lu−
binka (z Brzeska około 40 km). Na szero−
kiej polanie powstał 720−metrowy orczyk.
Obok wytyczono dwie trasy, dłuższa liczy
aż 1300 metrów! Stok może być sztucz−
nie naśnieżany. Posiada oświetlenie.
Jadąc dalej, prosto na południe, ok. 15
km od Lubinka trafimy do Siemiecho−

w zasięgu ręki

Mieszkańcy Brzeska i okolic szczególnie wyczekiwać powinni prawdziwej zimy i zbliżających
się ferii. Są bowiem w tej uprzywilejowanej sytuacji, że wyciągi i nartostrady mają niemal
na wyciągnięcie ręki. Kierując się prosto na południe, czy nawet na wschód, w ciągu godziny
mogą się znaleźć w popularnym beskidzkim ośrodku narciarskim.

wa (przy drodze 979). Miejscowość zna−
na jest z wyciągu teleskopowo−talerzy−
kowego. 300−metrowa „Jurasówka” to
raj dla początkujących i dzieci. Istnieje
możliwość sztucznego naśnieżania i szu−
sowania po zmroku. Informacje w Inter−
necie: www. lubinka.pl
Niewiele ponad 40 kilometrów dzieli Brze−
sko od prawdziwej stacji narciarskiej, za
jaką od kilku sezonów uważana jest Ka−
mionna−Laskowa koło Żegociny. Znajduje
się na południe od Bochni. Jadąc drogą
krajową nr 965, po przejechaniu Nowego
Wiśnicza, Połomy, Łąkty Górnej i Żegoci−
ny, dojeżdżamy do przełęczy Widoma
w Rozdzielu. Należy skręcić w prawo,
w boczną drogę prowadzącą do bacówki
„U Wojtka”. W tym sezonie stacja narciar−
ska Laskowa−Kamionna przyciąga narcia−
rzy 5 wyciągami orczykowymi. Łączna dłu−
gość tras wynosi już 3,6 km! Najdłuższa,
licząca ponad 2 km nartostrada, zadowo−
li także bardziej wymagających narciarzy.
Ci, którzy nie czują się pewnie na deskach,
mogą skorzystać z placu saneczkowego.
Wyciągi w Laskowej czynne są w weeken−
dy od 10 do zmroku, a w czasie ferii co−
dziennie także od 10 do zmroku. W tygo−
dniu należy wcześniej umówić się na uru−
chomienie wyciągów. Informacje
w Internecie: www.laskowa−ski.pl

Od 80 do 100 kilometrów dzieli mieszkań−
ców Brzeska od znanych w całym kraju
wysokogórskich stacji narciarskich w Be−
skidach. Jadąc prosto na południe i połu−
dniowy−zachód, zwykle przez Nowy Sącz,
amatorzy białego szaleństwa bardzo szyb−
ko znaleźć się mogą w miejscowościach,
które słyną ze stałej pokrywy śnieżnej, za−
legającej od grudnia do kwietnia.
Sezon 2005/06 przynosi sporo pozytyw−
nych zmian w infrastrukturze stacji Wier−
chomla w paśmie Jaworzyny w Beskidzie
Sądeckim. Otwarcie nowego stoku na Hali
Płatek (900 m długości i aż 800 m szero−
kości, przewyższenie 175 m) niemal po−
dwoi dotychczasowy – i tak już spory –
obszar narciarski. Na powstałej śnież−
nej przestrzeni zostały wydzielone trzy
nartostrady. Hala Płatek ze względu na
wymiary powinna przypaść do gustu
snowboardzistom. Kolejną nowością tej
stacji jest nowa taśma rozpędzająca przy
dolnej stacji kolei krzesełkowej.
Wierchomla od kilku sezonów przycią−
ga narciarzy najdłuższym w kraju wy−
ciągiem krzesełkowym (1600 m) i czte−
rema orczykami. W tym roku liczba
oświetlonych stoków została zwiększo−
na do 3 kilometrów. Znajdująca się
w sercu lasu stacja to idealne miejsce
dla szukających wypoczynku w spokoju
i ciszy. Pamiętajmy, że nawet telefony
komórkowe nie mają tam zasięgu...
Zaledwie kilka kilometrów dzieli stację
narciarską Wierchomla od Suchej Doli−
ny. Ośrodek narciarski Sucha Dolina wraz
z pobliskimi Kosarzyskami na terenie
Popradzkiego Parku Krajobrazowego za−
chęca narciarzy 14 wyciągami narciarski−
mi o łącznej długości ponad 4 kilometrów.
Zarówno zaawansowani jak i ci, którzy
po raz pierwszy założyli deski, powinni
czuć się usatysfakcjonowani. Każdy wy−
ciąg ma tu swoją oryginalną nazwę.
„Lach”, „Tadycek” czy też „Ślimak” albo
„Żółw” dla mniej zaawansowanych.
Wielu amatorów białego szaleństwa
skieruje się zapewne w stronę niedale−
kiej Krynicy. Czekają tam na nich trzy
kompleksy narciarskie. Największy
i zdecydowanie najpopularniejszy to Ja−
worzyna Krynicka. Nowoczesna kolej
gondolowa na sam szczyt (1114 m n.p.m.)
ma aż 2211 m długości. Różnica wznie−
sień jak na Beskidy imponująca – 465
m! Alternatywą dla mniej zaawansowa−
nych mogą być trasy w Słotwinach
i ośrodku Henryk.
Narciarzy w Pieninach (ok. 100 km od
Brzeska) spotkać można najczęściej
w Kluszkowcach i w Niedzicy. W obu tych
ośrodkach (Kluszkowce wyróżnia wyciąg
krzesełkowy) trasy nie są długie. W Nie−
dzicy na niewielkim stoku wytyczono za−
skakująco bogatą kombinację najróż−

N a r t y
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SUDETY
Czarna Góra−Sienna 10 10.2  − 5  6
Karpacz. 23 14.3 11 3 16
Szklarska Poręba 15 23.2  7 4  8
BESKID ŚLĄSKI
Brenna  8 3.5  2 −  7
Szczyrk 28 54.2  8 7 17
Wisła 20 9.7  8 4 13
BESKID ŻYWIECKI
Korbielów 14 18.2  2 3 13
Zawoja  6 2.2  3 3  1
Zwardoń 14 5.5  6 − 14
GORCE
Rabka−Zdrój 5 2.1  1  2 2
TATRY I PODHALE
Białka Tatrzańska 19 10.6 15  6 12
Bukowina Tatrzańska 22 8.3 21  7 18
Zakopane i Kasprowy Wierch 42 24.7 22 16 22
PIENINY
Kluszkowce  4 2.8 1 1 1
Niedzica  3 0.75 3 3 3
BESKID SĄDECKI
Krynica Zdrój 15 7.1 5 3 12
Piwniczna−Sucha Dolina 14 4.6 3 −  9
Wierchomla  4 2.3 1 1  4
BIESZCZADY
Ustrzyki Dolne  7 3.9 5 3  4

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W TARNOWIE
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

zaprasza na styczniowe zajęcia warsztatowe
10−11 I: „Poznawanie siebie – trening w dokonywaniu samooceny”
12 I: „Moje miejsce na rynku pracy” – spotkanie informacyjne
17−19 I: „Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą”
20 I: „Nauka i praca w Unii Europejskiej – moją szansą na sukces” – spotkanie informacyjne
23−25 I: „Podejmowanie decyzji zawodowych”– z cyklu planowania kariery zawodowej
26−27 I: „Aktywne poszukiwanie pracy”
30 I – 6 II: „Kurs inspiracji”
Początek wszystkich zajęć o godz. 10.00.
Zapisy przyjmowane są: Tarnów, Al. Solidarności 5−9, pokój 131,135, tel. (0−14) 626−99−40,
e−mail: centrum wup.tarnow.pl

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne

O tym należy pamiętać!
* Wybieraj trasy odpowiednie dla twoich możliwości i przygotowania kondycyjnego. Pamiętaj: trasy
zielone przeznaczone są dla bardzo słabo jeżdżących, niebieskie – dla początkujących, czerwone –
dla średniozaawansowanych, czarne – dla bardzo dobrze szusujących narciarzy.
* Stosuj reguły ruchu prawostronnego, szczególnie przy wymijaniu i wyprzedzaniu. Panuj nad
szybkością, szusuj tak, by móc zahamować przed jadącym poniżej narciarzem.
* Nie zatrzymuj się w miejscach, gdzie może to stworzyć zagrożenie dla innych użytkowników narto−
strady (zwężenia, krawędzie, skrzyżowania z nartostradami).
* Przy krzyżowaniu torów jazdy ustąp pierwszeństwa jadącemu wolniej, mniej pewnie.
* Nie zjeżdżaj zbyt blisko wyciągu, nie przecinaj toru wyciągu orczykowego, uważaj na podpory
wyciągu krzesełkowego.
* Dla własnego bezpieczeństwa korzystaj z informacji przy stacji wyciągu, stosuj się do ostrzeżeń
i zakazów umieszczonych na specjalnych znakach.
* W razie wypadku udziel pierwszej pomocy i poinformuj o nim ratowników GOPR.

NAJPOPULARNIEJSZE  STACJE  NARCIARSKIE  W  POLSCE

Ośrodek narciarski liczba
wyciągów

oświetlonychłączna dł.
tras w km

ratrakowanychnaśnieżanych

* Uwzględniono infrastrukturę narciarską na Gubałówce. Po ostatnich sporach rodziny Gąsieniców−Byrcynów z PKL
trasę zjazdową zamknięto do odwołania. Planowane jest wytyczenie nowej, z ominięciem spornych nieruchomości.

niejszych – choć krótkich – tras. Pieniń−
skie ośrodki mają zaletę, której pozaz−
drościć im mogą inne stacje – wspania−
ły widok na zamarzniętą teraz taflę
Zalewu Czorsztyńskiego. Możemy czuć
się niemal jak w Norwegii, szusując
nad... małymi fiordami! Ośrodek „Pola−
na Sosny” zachęca także narciarzy ar−
chitektonicznymi perłami w postaci od−
restaurowanych górskich chałup (np.
Chata Spiska czy Dwór).
W tym sezonie, w kraju kontynuowane
są bardzo korzystne dla miłośników bia−
łego szaleństwa tendencje: wzrasta licz−
ba wyciągów i nartostrad, w obrębie któ−
rych można korzystać z jednego wspól−

nego karnetu. Pojawia się też coraz wię−
cej małych stacji narciarskich, na obsza−
rach niskich gór czy nawet na wyżynach.
Stacje te powstają bardzo blisko dużych
miast (np. Siepraw−Ski 18 km od Krako−
wa) czy tereny narciarskie z wyciągami
krzesełkowymi na Wzgórzu Zniesienia,
blisko... centrum Przemyśla.
Miejmy nadzieję, że najbardziej śnieżne
miesiące polskiej zimy nie zawiodą, a co−
raz nowocześniejsza technika nie będzie
musiała wspomagać kaprysów aury.

Chrystian ŚLUSARCZYK
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Kiedy otworzyła się przede mną więzien−
na brama i gdy przeszłam odprawę, po−
czułam, jak może smakować tu każda
chwila. Zaczęłam odkrywać nieznany mi
dotąd świat, pełen ryzyka i walki.

Jestem naznaczony
– Aby przetrwać w więzieniu, trzeba mieć
jakiś cel. Ale najważniejsze jest, żeby tu
już nigdy nie wrócić. A to jest wielka sztu−
ka – rozważa czterdziestotrzyletni Woj−
tek. – Samo przewegetowanie tu nie jest
aż tak trudne. Po kilku tygodniach moż−
na się przystosować.
Nie miał z tym problemu, bo jak twier−
dzi, większość życia spędził w podobnych
warunkach. Pochodzi z rozbitej rodziny.
Wychowywała go ulica. Potem przygar−
nął dom dziecka. Często z niego uciekał.
– Trzeba było coś jeść, więc kradłem
– mówi, rzucając badawcze spojrzenie.
– Od dziecka byłem naznaczony, napięt−
nowany. Choć dostawałem szanse od losu.
Jako szóstoklasista przebywałem
w ośrodku wychowawczym nad Zalewem
Szczecińskim. Tam uczestniczyłem w za−
jęciach klubu żeglarskiego. Po ukończeniu
podstawówki miałem zapewnione miej−
sce w Średniej Szkole Morskiej. Ale coś
mi odbiło i stamtąd uciekłem. Wszystko
wzięło w łeb. A gdybym został, może pły−
wałbym sobie gdzieś statkiem…Albo pew−
nego razu, kiedy po raz kolejny zwiałem
do domu z jakiegoś ośrodka, ojciec zała−
twił mi szkołę, w której chodziłem na kół−
ko muzyczne. Dobrze mi tam było. Ale

Żyją tu, gdzie wszystko jest twarde i wymierne. Gdzie często nie ma mowy o przyjaźni
i wdzięczności. Bo obracają się w brutalnym środowisku, w którym nierzadko rządzą prawa
odwróconego dekalogu. Wciąż muszą być czujni – przyjaciel to, czy wróg? Powodowani strachem,
chcąc przetrwać, czasami traktują się instrumentalnie – ja tobie pomagam, a ty mnie chronisz.

wisiał nade mną wyrok zakładu popraw−
czego. Więc tata poszedł do sądu i zgłosił,
że z synem już wszystko w porządku, jest
grzecznym chłopakiem. Nie dali temu wia−
ry. Przyjechali po mnie i znów zabrali. Kto
wie, czy mnie wtedy nie przekreślili…
Wojtek skończył podstawówkę. Został sto−
larzem. Teraz za kradzieże i włamania
otrzymał, na podstawie tzw. wyroków łą−
czonych, karę ponad 20 lat pozbawienia
wolności. Za sobą ma już 15 lat odsiadki.
Wcześniej przebywał w Zakładzie Karnym
w Siedlcach. Od 6 lat jest w Nowym Wi−
śniczu. – Tutaj wskoczyłem na inne tory –
opowiada. Zmieniłem się. To musiało się
stać za tymi murami. Bo przecież, gdy ta
wielka więzienna brama się zamknie, to
dla wielu jest znak końca przemian. Tak
liczni trafiają tu z powrotem…
Kiedyś był więźniem grypsującym, bun−
townikiem. – Z moją przeszłością trud−
no było takim nie być – przyznaje.
O wolności raczej stara się nie myśleć,
chociaż ma trzy najważniejsze cele w ży−
ciu: jak najszybciej wyjść z więzienia
i wspierać w chorobie swoją żonę, zadbać
o materialny byt rodziny oraz własny roz−
wój duchowy. To go mobilizuje.
– Wreszcie wiem, co ze sobą zrobić
– twierdzi. Wcześniej żyłem w wielkiej
nieświadomości. A trzeba się spieszyć, bo
życie tak prędko ucieka…
Planuje ubiegać się o warunkowe przed−
terminowe zwolnienie. Złożył też wnio−
sek do prezydenta RP o częściowe daro−
wanie kary. Ale uważa się za realistę,

który twardo stąpa po ziemi i specjalnie
na to nie liczy.
Wojtka często odwiedza żona, rzadziej
matka. Ma też kontakt z rodzeństwem.
Nie może się doczekać powrotu do domu.
Czas w więzieniu płynie swoim własnym,
spowolnionym rytmem. Trudno go udźwi−
gnąć. Wojtek, jakby z obawy przed jego
nadmiernym ciężarem, próbuje go orga−
nizować po swojemu. Jego pasją jest
muzyka. Ma piękny głos. Śpiewa, kom−
ponuje melodie, gra na gitarze basowej,
pisze teksty piosenek. Razem z kolegą
Karolem założył w 2001 r. zespół „Bani−
ta” i w Zakładzie Karnym w Nowym
Wiśniczu nagrał płytę „Mosty”, na której
zamieścił słowa: „Gdy wszystko już usta−
nie i cisza zapadnie, ja wierzę, że ktoś
schyli się i nas odnajdzie”. Uczestniczy
również w Przeglądzie Zespołów Blueso−
wych w Wojkowicach koło Będzina. Na−
pisał około 40 utworów, których pierw−
szym krytykiem była jego żona.
– Moje teksty to nie jest wesoła twórczość.
Wynika ona z moich przeżyć. Jest więc
przygnębiająca, mroczna. Bo ja swoje
w życiu przeszedłem…
Muzyka to jego drugie ja. Towarzyszy
mu od dziecka. Lubi słuchać jazzu,
„Pink Floydów”, alternatywnych zespo−
łów rockowych.
– To jest mój świat, jakieś światełko w tu−
nelu – mówi z nadzieją w głosie. – Dzię−
ki muzyce zmieniłem siebie i postrzega−
nie wielu rzeczy. Ona pozwala mi prze−
trwać w tym miejscu, oderwać się od tego
wszystkiego.
Pisząc teksty swoich piosenek, lubi posłu−
giwać się metaforami. Nie układa banal−
nych historii, chociaż ta przypomina bio−
grafie wielu osadzonych: „nie umiem śmiać
się już/ opuściłem swoje strony dawno już/
na pryczy śnię o podwórku/ z dziecinnych
lat/ (…) od lat nie płaczę też/ z oczu sypie
się suchy piach/ (…) skąd pomysł wziął
się ten/ by na długo zamieszkać tu/ po−
śród sępów dzikich hien/ nienawiścią ży−
wiących się/ zagubieni przerażeni w otchła−
ni winy i żalu staczają się (…)”
– Gdybym był świadom tego, co mnie spo−
tka, to wielu rzeczy starałbym się unik−
nąć – twierdzi. – Szkoda, że do takiego
wniosku doszedłem dopiero wtedy, kiedy
się sparzyłem i tak nisko upadłem…

Nie można usprawiedliwiać
– To trudna praca – mówi Beata Nowac−
ka, psycholog w Zakładzie Karnym w No−
wym Wiśniczu. – Trzeba być spostrze−
gawczym, zdecydowanym, konsekwent−
nym, stanowczym, komunikatywnym,
odpornym psychicznie, ale też asertyw−
nym. Powinno się jasno określać reguły.
Traktować ich jak ludzi, niekiedy po przy−
jacielsku, życzliwie, chociaż z pewną dozą

Dom zastępczy (2)
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ostrożności, bo mogą to sprytnie wyko−
rzystać. A wtedy się ich dyscyplinuje jak
niegrzeczne dzieci. Bywa i tak, że w roz−
ładowaniu sytuacji przydaje się odrobi−
na humoru. Im to jest potrzebne. Bo ob−
racają się w bardzo brutalnym środowi−
sku, gdzie panują twarde zasady. Oni
dobrze wiedzą, z kim mogą zaczynać, a
z kim nie. Musimy ich więc dobrze po−
znać, aby chronić tych słabszych. Należy
też posiadać umiejętność radzenia sobie
ze stresem. Chociaż muszę przyznać, że
nie spotkałam się z sytuacją, którą uzna−
łabym za niebezpieczną. Czasami tylko
niektórzy więźniowie bywają agresywni,
obcesowi. Recydywiści to taka szczegól−
na grupa. Z jednej strony dobrze znają
swoje prawa i obowiązki, a z drugiej są
sprytni, wyuczeni przepisów i wiedzą, jak
wykorzystać czyjąś słabość.
Skazani przychodzą do psychologów z róż−
nymi problemami, czasami natury orga−
nizacyjnej. Chcą przenieść się do lepszej
celi, proszą o zmianę systemu odbywa−
nia kary czy podgrupy klasyfikacyjnej.
Zdarza się, że próbują manipulować, brać
na litość. Innym razem otwierają się,
odreagowują własne emocje, płaczą, opo−
wiadają o problemach osobistych.
– Docieram do nich poprzez znajomość
ich życia –  twierdzi Nowacka. – Bom−
barduję ciepłem. Mówię: rozumiem,
wiem, że cię to boli, że to trudne. I wte−
dy zaczynają czuć to, czego dotychczas
nie znali. Uświadamiają sobie, że ktoś
chce im pomóc. Oni mają swój specy−
ficzny świat, gdzie nierzadko za wzór
uznaje się antynormę, gdzie rządzą pra−
wa odwróconego dekalogu. Staram się
ich zrozumieć. Bo w dzieciństwie w więk−
szości przeszli przez piekło.
Psycholog obawiała się gwizdów i niecen−
zuralnych komentarzy pod swoim adre−

sem. Jednak, jak sama twierdzi, nie spo−
tkała się z tym w Nowym Wiśniczu. Przy−
znaje natomiast, że to, iż jest kobietą,
pomaga jej w wielu wypadkach. Bowiem
w męskim, brutalnym środowisku więź−
niów, może załagodzić niejedną sytuację.
Mimo wszystko płeć piękna jest tu usytu−
owana dość wysoko w rankingu szacunku.
Panuje tu swoisty kodeks. Osadzeni bar−
dzo negatywnie oceniają tych, którzy do−
puścili się przestępstwa przeciwko ko−
bietom i dzieciom. Niechętnie siedzą
z gwałcicielami czy pedofilami.
Na początku pani Beata czuła się zagro−
żona, bo nie nosi przy sobie broni. Zrozu−
miała jednak, że ona stanowiłaby tylko
barierę pomiędzy nią a skazanymi oraz
wzbudzałaby w nich agresję.
– Wszystkich więźniów trzeba traktować
jednakowo – twierdzi Grzegorz Kozia−
ra, zastępca dyrektora Zakładu Karnego
w Nowym Wiśniczu. – To niezwykle trud−
ne, kiedy zna się ich wykroczenia. Musi−
my zapewnić im bezpieczeństwo i godzi−
we warunki. Recydywiści są już przysto−
sowani do więziennego życia i „umiejętnie”
odbywają karę. Starają się więc nie popa−
dać w konflikty. Dobrze funkcjonują za kra−
tami tego budynku, ale niestety często nie
potrafią się odnaleźć na wolności. Więzie−
nie jest dla nich zastępczym domem.
Według Nowackiej, grypsera i siła fizycz−
na już nie mają tak wielkiego znaczenia,
jak dawniej. Teraz osadzonym coraz bar−
dziej imponują mafiozi, a co za tym idzie
– pozycja, duże pieniądze i wpływy na
wolności. Grypsujący czasami jeszcze
budzą postrach. Dbają o swój image.
Ćwiczą na siłowni. Na spacerniaku wy−
palają całego papierosa – na znak swo−
jej wyższości, inni skazani tylko ćwiart−
kę w lufce.
W tym świecie pozory mylą jeszcze bar−
dziej. Wzbudzający zaufanie, spokojni,
bywają groźnymi przestępcami.
– Między nimi raczej nie nawiązują się
przyjaźnie – konstatuje psycholog. – Oni
nie mogą sobie pozwolić na sympatię.
Muszą być czujni. Traktują się instru−
mentalnie w myśl zasady: czymś się wy−
mieniamy, ja tobie pomagam, a ty mnie
chronisz. Powodowani strachem, postę−
pują tak, aby przetrwać.
Pani Beata do każdego więźnia staran−
nie dobiera indywidualne metody pracy.
– Przecież mam do czynienia z człowie−
kiem – podkreśla Nowacka. – Każdy
z nich posiada inną strukturę psychicz−
ną, temperament, poziom intelektualny,
sytuację życiową. Często, kiedy widzę, że
ktoś nie radzi sobie z emocjami, szuka
pomocy, udzielam mu nagrody, aby go
pozytywnie zmotywować.
– Czasami w nich wierzę. Jednak częściej
jest mi ich zwyczajnie żal. W większości

są to ludzie, którzy powinni mieć inne
życie, ale warunki nie pozwoliły im na
rozwinięcie się. Zazwyczaj jest tak, że nie
potrafią się przystosować do życia na
wolności. Ludzie, którzy w więzieniu spę−
dzili 25 lat, często są znieczuleni emo−
cjonalnie. Uzbroili się w mechanizmy
obronne, tworząc wokół siebie skorupę –
mur nie do pokonania. Po opuszczeniu celi
zazwyczaj odreagowują i trafiają z powro−
tem za kraty – podsumowuje Nowacka.

***
450 więźniów Zakładu Karnego w Nowym
Wiśniczu jest osadzonych w 5 oddziałach
mieszkalnych – w 72 celach 1−18−osobo−
wych, wyposażonych w łóżka, szafki, stół,
taborety, umywalki, WC.
W placówce obowiązuje porządek we−
wnętrzny:
godz. 5.30 – pobudka (dni powszednie),
godz. 7.00 (święta)
5.40 – 6.10 – apel poranny (7.15 – 7.45)
6.10 – śniadanie (7.45)
8.00 – 13.00 i 15.00 – 17.00 – możliwość
korzystania z zajęć kulturalno−oświato−
wych, sportowych oraz spaceru
13.00 – 15.00 – obiad
17.00 – kolacja
19.30 – 20.00 – apel wieczorny
21.30 – cisza nocna.
W ZK jest zatrudnionych 146 funkcjona−
riuszy i 14 pracowników cywilnych.
Skazani mają do dyspozycji: 6 świetlic,
bibliotekę, kaplicę, siłownię, boisko do
siatkówki, spacerniak. Znajdują się pod
stałą opieką lekarską (internista, psy−
chiatra, stomatolog, radiolog).
W więzieniu funkcjonują Liceum Ogól−
nokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawo−
dowa, gdzie pobiera naukę 100 osadzo−
nych, Przedsiębiorstwo Przemysłu Obuw−
niczego, w którym jest zatrudnionych 70
osób, oddział terapeutyczny dla uzależ−
nionych od alkoholu, w którym przebywa
30 skazanych oraz Fundusz Samopomo−
cy (więźniowie pracujący deklarują dobro−
wolną kwotę pieniędzy i pod nadzorem
administracji udzielają sobie pożyczek).
15 osadzonych pracuje na rzecz samo−
rządu terytorialnego miasta i gminy
Nowy Wiśnicz, a 5 na potrzeby ZK.
Skazani mają prawo do dwóch 60−minu−
towych widzeń w miesiącu. Większą ich
ilość mogą uzyskać w formie nagrody.
Około 20 proc. deklaruje przynależność
do nieformalnej grupy tzw. grypsujących.
Miesięczny koszt utrzymania 1 więźnia
wynosi blisko 1500 zł.
Około 90 proc. skazanych recydywistów
powtórnie trafia do więzienia.

Tekst i fot:
Renata SKÓRNÓG

* Imiona więźniów zostały zmienione.

Psycholog Beata Nowacka nie zabiera
broni na spotkanie z więźniami.
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Na szlaku architektury drewnianej (11)

Niestety, w wielu wsiach połu−
dniowej części powiatu budow−
nictwo drewniane, a mieszkal−

ne w szczególności, zachowało się tyl−
ko w formie reliktowej. Postępujący od
lat 70. ubiegłego wieku proces urbani−
zacji wsi unicestwił je niemal zupełnie
w Gromniku, Tworkowej, Łysej Górze,
Woli Dębińskiej i w kilku innych
jeszcze wsiach. Są jednak wsie,
w których zabytkowe chałupy
i podobne do nich drewnia−
ne domy sprzed stu lat
oraz różnego przezna−
czenia budynki gospo−
darcze i inwentarskie
stanowią nawet pięć−
dziesiąt procent ich
zabudowy. Takimi
właśnie są Biesiad−
ki, Borzęcin, Jadow−
niki, Łęki, Mokrzy−
ska, Przyborów, Szczu−
rowa i Zaborów. Dzięki
czemu należą do najcie−
kawszych zjawisk historyczno−
krajobrazowych i kulturowych
między Rabą a Wisłokiem, porów−
nywalnych ze słynnym podtatrzań−
skim Chochołowem.
Wymienione wsi o przewadze zabudo−
wy drewnianej nad znacznie młodszą
murowaną to typowe ulicówki lub łań−
cuchówki (wsie łanów leśnych, np.
Szczurowa), podobne do tych, jakie za−
kładano na ziemiach polskich od koń−
ca XIII wieku w oparciu o przepisy pra−
wa niemieckiego (średzkiego, magde−
burskiego lub chełmińskiego).
W momencie ich lokacji każdy z miesz−
kańców dawnej osady i nowy osadnik
otrzymywał nadział ziemi na swoje go−
spodarstwo bądź to w trzech niwach,
bądź jednym łanie (ok. 25 ha). Wsie

Wiejskie
mieszkanie

Jeszcze trzydzieści kilka lat temu we wsiach ziemi brzeskiej przeważała zabudowa drewniana.
Drewniane były po większej części domy mieszkalne i niemal wszystkie towarzyszące im
budynki gospodarcze, zbudowane w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku. Ale trwały
także i obiekty od nich starsze, nawet sprzed 1850 roku: pozbawione przewodów kominowych
chałupy kurne – po jednej w Biesiadkach i Jadownikach – oraz kryte strzechą przepaściste
stodoły – w Borzęcinie, Szczurowej, Zaborowie i na Uścieckim przedmieściu Łany.

o układach niwowych (uliczki) miały
trzy pola, czyli niwy uprawne i jedną
niwę domową, przeznaczoną pod zabu−
dowę. Niwy uprawne dzielono na tyle
zagonów, ile było rodzin osadniczych,
albowiem każda musiała

otrzymać po jednym zagonie w każdej
niwie. A wszystkie niwy i zagony roz−
wijały się długimi, prostopadłymi do
głównej wiejskiej drogi−ulicy pasmami.
Wzdłuż niej też, najczęściej po obu jej
stronach, ciągnęły się zwarte szeregi
zagród. We wsiach łanowych (łańcu−
chówkach) zaś niwy domowe, czyli na−
wsia, wydzielano równolegle do drogi
lub rzeki. Tu każdy osadnik otrzymy−
wał, oprócz ról, pas ziemi, na którym
budował swoją zagrodę. Poszczególne

gospodarstwa stawiano w znacznej od
siebie odległości, skutkiem czego za−
budowa ich była o wiele mniej zwarta
niż ulicówek.

O obliczu naszych wsi czasów śre−
 dniowiecza, XVI, a nawet XVII
wieku, niewiele możemy dziś

powiedzieć. Nie zachowały się bowiem
najogólniejsze nawet ich opisy lub prze−
kazy ikonograficzne. Odnosi się to też
do zagród i ich części składowych. Nie
mamy jednak wątpliwości, że ich ukła−
dy przestrzenne i sposób zagospodaro−
wania niw domowych bliskie były temu,
co za sprawą przeniesionej przez wie−
ki tradycji i praktyki przetrwało do na−
szych czasów w najczystszej postaci
w Biesiadkach, Borzęcinie, północnej
części Jadownik oraz w Łękach i Wo−
kowicach. Znaczącym przeobrażeniom
ulegała natomiast architektura budyn−
ków mieszkalnych i budynków gospo−
darczych w obrębie zagród.
W architekturze, a także w wiejskim
budownictwie drewnianym od naj−

dawniejszych czasów obowiązywała
zasada trójjedności funkcji, konstruk−
cji i formy, do której dopisać mogli−
byśmy jeszcze tradycję. Jednym z jej
przejawów był istniejący już w XIV
wieku, a kultywowany jeszcze w po−
łowie XIX wieku zwyczaj, że zakła−
dający budowę domu cieśla kładł pod
wschodni węgieł grosz, trochę miodu
i soli w ofierze jakiemuś bóstwu
opiekuńczemu.

(1)
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Należy jednak pamiętać o tym, że
w średniowieczu istniały dość silnie
ograniczenia ekonomiczne, techniczn
i mentalne ówczesnego społeczeń−
stwa. Skutkiem tego domy mieszkal−
ne kmieci i zagrodników na znacznych
obszarach Polski, w tym także na
brzeskim Pogórzu i Powiślu, niewie−
le się między sobą różniły. Były to nie−
mal bez wyjątku niewielkie, bo zale−
dwie jedno– i dwuizbowe chałupy
o ścianach z niezbyt starannie obro−
bionych sosnowych okrąglaków prze−
tykanych mchem i połączonych w wę−
głach na „obłap” i czterospadowych,
poszytych słomą dachach. Niskie ich
wnętrza, o maleńkich okienkach, mia−
ły posypywane piaskiem polepy, „stro−
py” z okorowanych żerdzi i paleniska
kuchenne, nieznające jeszcze przewo−
dów kominowych.

Warunki bytowania chłopów
w Małopolsce w XVII i XVIII
wieku były niekiedy gorsze niż

w czasach panowania Kazimierza
Wielkiego i Kazimierza Jagiellończy−
ka. Wyzysk pańszczyźniany osiągnął
apokaliptyczne niemal rozmiary. Jesz−
cze w początkach XIX wieku mizeria
chłopskich domostw w Krakowskiem
była niewyobrażalna. Poświadcza to
m.in. opis chałupy z okolic Proszowic
zamieszczony w ”Dzienniku Gospodar−
skim Krakowskim” z 1806 r.: – Przy−
ciesie, kilka albo kilkanaście domów,
płatwy, kilka par krokiew, kilkanaście
łat, snopków kilka i wóz wikliny skła−
dają materiał cały na pomieszczenie jed−
nej lub więcej familii z całymi ich zie−
miopłodami. Powały nawet są z chru−
stu plecione z gliną tak ze spodu jak i
z wierzchu lepione. Chatki sklecione
z chrustu, a czasem z plecionek słomia−
nych polepione gliną i wewnątrz i ze−
wnątrz mieszczą w sobie ludzi i bydlę−
ta, i trwają po lat kilkadziesiąt.
Ignacy Krasicki zaś pisał: – Jakaż po−
stać wiosek naszych? Ze wstydem pa−
trzeć należy, iż nigdzie gorszych i nik−
czemniejszych znaleźć nie można – le−
dwo podobne do chronienia lepianki,
w nich izby, gdzie w glinę śkła tłuczo−
nego szybka ledwo cień światła użycza,
a powietrze zaparciem zgęstniałe zara−
ża i dusi głodem i pracą wynędzniałych
mieszkańców.
Taką to postać miała przysłowiowa
nędza galicyjska, z którą mieszkań−
cy naszych wsi zaczęli rozstawać się
dopiero po zniesieniu pańszczyzny
w 1848 roku.

Tekst i rysynek
Andrzej B. KRUPIŃSKI

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH OKREŚLONYCH W UCHWALE NR XXXVIII/
259/2005 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU Z DNIA 28 GRUDNIA 2005 R. W SPRAWIE
GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
ZWALCZANIA NARKOMANII ORAZ W UCHWALE NR XXXVIII/258/2005 W SPRAWIE
WSPÓŁPRACY GMINY BRZESKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI POD−
MIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2006

Burmistrz Brzeska zaprasza

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań publicznych.
Rodzaj zadań:
1.Prowadzenie Świetlic Profilaktyczno−Wychowawczych na terenie miasta Brzeska
– Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza dla grupy około 50 dzieci z terenu północnej części
miasta (Osiedle Kopaliny−Jagiełły, Osiedle Kołłątaja, Osiedle Słotwina).
– Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza dla grupy około 50 dzieci z terenu południowej
części miasta (Osiedle Kościuszki−Ogrodowa, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Zielonka, Osiedle
Okocimskie, Osiedle Brzezowieckie).
2.Prowadzenie Klubu Abstynentów na terenie miasta Brzeska
Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej:
 1.Funkcjonowanie jadłodajni dla ubogich i bezdomnych.
Termin składania ofert:
Oferty należy składać na formularzu dostępnym w Urzędzie Miejskim w Brzesku (pokój nr 103)
w zamkniętych kopertach, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku,
ul. Głowackiego 51, w pokoju nr 101 (Sekretariat Burmistrza Brzeska) w terminie do 31 stycznia
2006 r. do godziny 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2006r o godz.12.15 w sali obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu oraz składania ofert udziela: Renata Pabian – Pełno−
mocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (0−14) 68−63−100 (w.149).

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH OBJĘTYCH PROGRAMEM W ZAKRESIE
SPORTU, REKREACJI, KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI ORAZ W UCHWALE NR
XXXVIII/258/2005 W SPRAWIE WSPÓŁPRACY GMINY BRZESKO Z ORGANIZACJA−
MI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2006

Burmistrz Brzeska zaprasza

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań publicznych.
Rodzaj zadania:
Prowadzenie działalności sportowej przez kluby i organizacje sportowe na terenie Gminy Brzesko
Termin składania ofert:
Oferty należy składać na formularzu dostępnym w Urzędzie Miejskim w Brzesku (pokój nr 103)
w zamkniętych kopertach, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku,
ul. Głowackiego 51, w pokoju nr 101 (Sekretariat Burmistrza Brzeska) w terminie do 31 stycznia
2006 r. do godziny 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2006r o godz. 11.15 w sali obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu oraz składania ofert udziela:
Michał Kostecki – Inspektor Wydziału EKiS – tel. (0−14) 68−49−601.
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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Kompleksowa obsługa selektywnej zbiórki odpadów Komunalnych.
Opis przedmiotu zamówienia: obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmuje zbiórkę odpadów organicznych, plastiku, szkła, makula−
tury, metalu oraz odpadów wielkogabarytowych.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Słowackiego 1, 32−800 Brzesko.
Oferta z najniższą ceną – 142.736,52 zł.
Liczba otrzymanych ofert – 1.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Modernizacja drogi gminnej – ulicy Spadzistej w Sterkowcu.
Opis przedmiotu zamówienia: modernizacja w/w drogi obejmuje wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie poszerzenia ulicy do istniejących
ogrodzeń, zabezpieczenie fragmentów ogrodzeń betonowymi krawężnikami, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Małgorzata Koczwara „WOLANKA” Zakład Budownictwa Wodnego, Drogowego i Usług
Sprzętowo – Transportowych. Wola Dębińska 190, 32−852 Dębno.
Oferta z najniższą ceną – 14.243,90 zł.
Liczba otrzymanych ofert – 1.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Budowa zbiornika na ścieki wraz z remontem kanalizacji w budynku Poczty w Jadownikach.
Opis przedmiotu zamówienia: remont wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, wymiana rur i podejść do przyborów, odprowadzenie ścieków do wybie−
ralnego zbiornika na ścieki, wykonanie dojść do budynku z kostki brukowej.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Henryk Strąk „Has – Bud” Zakład Inżynieryjno – Budowlany, ul. Torowa 32 Jasień, 32−800 Brzesko.
Cena – 25.278,04 zł.
Oferta z najniższą ceną – 25.278,04 zł. Oferta z najwyższą ceną – 32.931,83 zł.
Liczba otrzymanych ofert – 3.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Projekt sieci wodociągowej w Porębie Spytkowskiej wraz z magistralą.
Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie projektu budowlano−wykonawczego na budowę sieci wodociągowej w Porębie Spytkowskiej wraz z przy−
łączami do budynków, budowę magistrali wodociągowej Brzesko – Poręba Spytkowska – Gnojnik – Nowy Wiśnicz (w granicach Gminy Brzesko),
budowę hydrofornii, pompowni i zbiornika wyrównawczego z drogami dojazdowymi, przyłączami elektrycznymi i włączenie ich w system monitorin−
gu RPWiK Sp. z o.o. w Brzesku.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kompleksowe Usługi Inżynieryjne S.A., Al. 3 Maja 7, 30−063 Kraków.
Cena – 131.950,00 zł.
Oferta z najniższą ceną – 131.950,00 zł. Oferta z najwyższą ceną – 253.082,70 zł.
Liczba otrzymanych ofert – 5.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SP. z o.o. w Brzesku ul Głowackiego 67 a, (tel. (014) 6849430 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg
ofertowy na sprzedaż n/wymienionych autobusów Autosan H9−35:

1. Nr. rejestracyjny KBR L758, rok prod.1984
2. Nr. rejestracyjny KBR K245, rok prod. 1984
3. Nr. rejestracyjny TAM 1081, rok prod. 1985
4. Nr. rejestracyjny TAM 1144, rok prod. 1988

Oferty winny być składane w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG” do godziny 14.00 dnia 16. 01. 2006 roku.
Oferent winien wskazać pojazd, lub pojazdy, których zakupem jest zainteresowany i dodatkowo wpłacić wadium w wysokości 400 złotych na każdy
wymieniony w swej ofercie pojazd. Wadium należy wpłacić w kasie MPK wskazując nr rejestracyjny pojazdu, którego ono dotyczy. Kopie dowodu
wpłaty należy umieścić w kopercie z ofertą.
Pojazdy można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Oferty zostaną otwarte komisyjnie w dniu 17.01.06, a okres związania ofertą wynosi 30 dni od jej otwarcia. Oferenci, których oferty zostały wybrane
zostaną telefonicznie zaproszeni do podpisania umowy kupna.
Wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy kupna w czasie i miejscu wyznaczonym
przez sprzedającego, bądź nieuiszczeniu zaoferowanej ceny.
Wadium oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone w sposób wskazany przez nich w ofercie po upływie terminu związania ofertą.
Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności sprzedawanych pojazdów ponosi kupujący.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wycofania pojazdu z przetargu lub unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.
Udział w przetargu jest równoznaczny z akceptacją warunków, na jakich jest on prowadzony.
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