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Na okładce:
Przed 25 laty totalitarne władze

zafundowały Polakom Boże Narodzenie 
z wojskiem na ulicach.

Dziś poseł, starosta i burmistrz
wychodzą z życzeniami

do obywateli.

Fot. Karina Gaweł
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Umawiając się na spotkanie z dr Pawłem Gizbertem-Studnickim z „Insty-
tutu Studiów Strategicznych”, tłumaczyłam, iż redaguję gazetę w nie-
wielkiej gminie liczącej około 36 tysięcy mieszkańców. – O! To wcale nie 

taka mała gmina! – żachnął się mój rozmówca.
Ten stanowczy protest krakowianina zapadł mi w pamięć na tyle, iż pozbyłam 
się małomiasteczkowych kompleksów. 36 tysięcy to wszak siła, która żąda dla 
siebie prawa wglądu w sposób zarządzania regionem, władna rozliczać samorząd 
i domagać się zaspokojenia swoich potrzeb. Coraz trudniej więc włodarzom gminy 
i powiatu zaciągać zasłonę nad swymi decyzjami. A skoro oba urzędy otrzymały 
tytuły „przejrzystych”, to różnymi sposobami dowodzą swej transparentności.
Ostatnio starostwo zaskoczyło swoim pomysłem. Nowością drugiej sesji powia-
towych rajców było czujne oko kamery, przekazujące obraz z obrad na stronę 
internetową. Co prawda, poziom oglądalności posiedzenia jednego z najważ-
niejszych organów prawodawczych w państwie raczej nie wróży przedsięwzięciu 
rychłej popularności, jednak liczy się intencja. Zwłaszcza, że debiut medialny 
gorzko smakował, bo brak konsensusu sprawił, iż przedstawiciele wyborców nie 
potrafili wyłonić komisji rewizyjnej. Nie mniej gorąco przebiegał grudzień w gmi-
nie. Rada Miejska zebrała się aż dwa razy. Bez kamer, za to przy mikrofonach 
i włączonym magnetofonie, zapadło kilka ważnych decyzji – między innymi tak 
istotna, jak zgoda radnych na ustanowienie strefy ekonomicznej oraz ustalenie 
wykazu inwestycji przewidzianych do kontynuacji w 2007 roku.
Naiwnością byłoby sądzić, iż mieszkańcy obojętnie potraktują ważące na ich 
przyszłości sprawy. Także nie mniej idealistyczne jest przekonanie, iż wytrwale 
wpatrywać się będą w komputerowe monitory przez kilka przedpołudniowych 
godzin, gdy większość z nich pracuje. Sposobem na pogodzenie obywatelskiego 
prawa do przejrzystości decyzji „na górze” i ekonomicznego wykorzystania czasu 
jest rzeczowa i zwięzła informacja.

Dziennikarze są po to, by informowali i pomagali w zrozumieniu świata 
– pisze w grudniowym „Press” Teresa Torańska, która w latach 80. współ-

pracowała z zakazaną w kraju paryską „Kulturą”, a w 1989 roku, oficjalnie 
publikując cykl rozmów ze stalinowskimi funkcjonariuszami władzy w PRL, 
obnażyła zakłamanie członków „jedynie słusznej” partii. – Dziennikarz jest od 
opisywania, komentowania i tłumaczenia rzeczywistości – wymienia w swoim 
wywodzie trzy elementy medialnego fachu. 
Odwracając pogląd Torańskiej i zakazując dziennikarzom chociażby jednej 
z wymienionych czynności: opisywania, komentarza lub wyjaśniania, otrzymamy 
fakty zawieszone w intelektualnej próżni, opis skutków bez wskazania na ich 
przyczyny oraz kalekie oceny nieadekwatne do rzeczywistości. W konsekwencji 
obieg informacji zdegeneruje się i… wróci „stare” – wygodny dla decydentów 
system powszechnej blokady słów i monopolu na komunikację. 
Jakież to oczywiste; chociaż od nadmiaru wolności czasem miesza się w głowach. 
I nie mam na myśli tylko tych, co majstrują przy prawie prasowym, lecz także 
chcących mieć wpływ na rzeczywistość 36 tysięcy mieszkańców. 

Iwona Dojka

Opisywać, 
komentować, 
tłumaczyć...
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Czuję ogromne zobowiązanie 
i odpowiedzialność wobec wy-
borców – mówił Jan Musiał po 

wysłuchaniu sprawozdania Miejskiej 
Komisji Wyborczej informującego o po-
nad 84-procentowym poparciu dla jego 
kandydatury na burmistrza Brzeska. 
W rocie ślubowania przysiągł wier-
ność prawu oraz sprawowanie urzędu 
dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców.
Przypominając, że wszystkie komitety 
wyborcze obecne w Radzie Miejskiej 
poparły go w wyborach, zwrócił uwagę 
na związaną z tym możliwość zgodnej 
współpracy: – Liczę na to, iż w tym gre-
mium nie będzie sztucznych podziałów.
Jako priorytety kolejnej kadencji wy-
mienił budowę zjazdu z autostrady 
w Brzesku, inwestycje w infrastruk-
turę i ekologię, pracę z młodzieżą, 

Druga sesja Rady Miejskiej, zwołana dla 
zaprzysiężenia burmistrza, przypadła na 
dzień świętego znanego z obdarowywania 
ubogich. 6 grudnia brakło więc gorących 
sporów. Rajcy sprawnie podzielili między 
siebie miejsca w komisjach i jednogłośnie 
dali zgodę na ustanowienie specjalnej 
strefy ekonomicznej.

działalność profilaktyczną oraz budow-
nictwo socjalne. – Wprowadziliśmy bu-
dżet zadaniowy na wzór amerykański 
oraz normy jakości. Czeka nas jeszcze 
wdrożenie elektronicznego obiegu 
dokumentów – deklarował burmistrz. 
– Jestem otwarty na państwa propo-
zycje – podkreślał.
– Jako przedstawiciel rady deklaruję 

pomoc; aby mieszkańcy byli dumni 
z miasta i mogli powiedzieć, że do-

konali dobrego wyboru – obiecał 
włodarzowi gminy przewod-
niczący Krzysztof Ojczyk.

w dobre ręce
Część przeznaczoną na inter-

pelacje radnych rozpoczęło wystąpienie 
Marii Kądziołki. – Powiat w ubiegłej 
kadencji wystąpił do Rady Miejskiej 
o przejęcie pałacu. Czy rada podjęła 
wniosek o włączenie go do zasobów 
nieruchomości gminy? – pytała. – Nie 
było uchwały Rady Powiatu, która 
przekazywałaby za darmo ten majątek 
– oponował tym sugestiom burmistrz. 
– Otrzymaliśmy jedynie nieoficjal-
ną propozycję odpłatnego przejęcia 
– stwierdził. Przypomniał, iż przyczyną 
dalszego niszczenia nieużytkowanej re-
zydencji były przedłużające się dysku-
sje, które odsunęły w czasie uchwalenie 
statutu, a tym samym spowodowały, iż 
nowe przepisy o finansach publicznych 
zablokowały możliwość przystąpienia 
gminy do fundacji planującej otwarcie 
międzynarodowej szkoły. Jan Musiał 
przedstawił radnym prywatny pogląd 
na sprawę: – Ten majątek powinien 
zostać sprzedany w dobre ręce. „W do-
bre ręce” w tym sensie, by służył nadal 
lokalnej społeczności.

emocjonalne oskarżenie
Jerzy Tyrkiel apelował o oczyszcze-
nie z zalegających liści ul. Browar-
nej w okolicy szkoły katolickiej oraz 
ul. Okocimskiej powyżej stadionu 
OKS- u. – To zagrożenie dla bezpie-
czeństwa ruchu, a droga jest bardzo 
stroma – argumentował. – Właściciele 
przyległych posesji są zobowiązani do 
uprzątnięcia liści, tak jak śniegu w cza-
sie zimy – wyjaśnił burmistrz. Radny 
Tyrkiel zaproponował też umieszczenie 
na tablicach ogłoszeniowych Urzędu 
Miejskiego oferty pracy w firmie spedy-
cyjnej dla kilkudziesięciu mężczyzn.
Odpowiadając Mirosławowi Wi-
śniowskiemu upominającemu się 
o dodatkowy punkt wyborczy dla 
mieszkańców Kopalin, burmistrz Mu-
siał przypominał: – W zeszłej kadencji 
podjęliśmy uchwałę korygującą obwody 
do głosowania. Jednak obecny przewod-

niczący rady zaskarżył ją i Komisarz 
Wyborczy uchylił decyzję. Obecnie, aby 
cokolwiek zmienić, potrzebna jest no-
welizacja ustawy. O to jednak możemy 
apelować tylko do posłów z ziemi brze-
skiej. Wina nie leży po naszej stronie! 
– Jak mam się odnieść do interpelacji, 
w której napisał pan, iż jest to wynik 
mojej złośliwości w stosunku do miesz-
kańców? – pytał Wiśniowskiego.
– Zespół Inżynierii Ruchu Drogowego 
wydał negatywną opinię na usytuowa-
nie progu zwalniającego na ul. Topolo-
wej, bo droga jest stroma i przeszkoda 
stwarzałaby zagrożenie dla pojazdów 
– odpowiadał na kolejne pytanie rad-
nego z PiS. – Mimo tego ponownie 
złożymy wniosek – zapewniał. Zapro-
testował też przeciwko rozumowaniu 
radnego, zarzucającemu kierownictwu 

Komisje Rady miejsKiej
w Kadencji 2006-2010

Komisja Gospodarki Finansowej
przewodniczący: Mirosław Wiśniowski
członkowie: Franciszek Brzyk, Stani-
sław Góra, Leszek Klimek, Katarzyna 
Pacewicz-Pyrek, Jerzy Tyrkiel

Komisja Gospodarki Komunalnej, 
ochrony Środowiska i Rolnictwa
przewodniczący: Lech Pikuła
członkowie: Marek Adamczyk, Józef 
Chruściel, Tadeusz Ciurlej, Tadeusz 
Pasierb, Jerzy Tyrkiel

Komisja oświaty, Kultury i sportu
przewodniczący: Józef Kubas
członkowie: Franciszek Brzyk, Ewa 
Chmielarz, Maria Kądziołka, Maria 
Kucia, Adam Kwaśniak

Komisja Prawa, Porządku Publicz-
nego i Promocji
przewodniczący: Adam Kwaśniak
członkowie: Józef Chruściel, Stani-
sław Góra, Mieczysław Klimek, Józef 
Kubas, Stanisław Milewski

Komisja Zdrowia, Pomocy społecz-
nej i Rodziny
przewodnicząca: Maria Kucia
członkowie: Marek Adamczyk, Ewa 
Chmielarz, Mieczysława Klimek, Adam 
Smołucha, Apolonia Warzecha

Komisja Rewizyjna
przewodnicząca: Maria Kądziołka
członkowie: Tadeusz Ciurlej, Leszek 
Klimek, Stanisław Milewski, Kata-
rzyna Pacewicz-Pyrek, Apolonia 
Warzecha, Mirosław Wiśniowski

– Obejmując urząd burmistrza Brzeska, uro-
czyście ślubuję, że dochowam wierności pra-
wu, a powierzony mi urząd sprawować będę 
tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy – tekst roty Jan Musiał 
zakończył słowami: – Tak mi dopomóż Bóg.

Zasłużyli?
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Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
„degradację”: – Brak najemców dla ka-
wiarenki i siłowni wynika z wysokich 
czynszów, jakie ci wylicytowali.

Z gazu na dwutlenek
Pierwszą tego dnia uchwałą radni usta-
lili skład Społecznej Komisji Mieszka-
niowej, kontrolującej rozpatrywanie 
i załatwianie wniosków o najem lokali 
z zasobu gminnego. Jednogłośnie wpro-
wadzili do niej: Marka Adamczyka, 
Jacka Filipa, Mieczysławę Klimek, 
Józefa Kubasa, Jadwigę Kramer, 
Marię Kucię, Krzysztofa Ojczyka 
i Wita Zydronia. Sekretarz Gminy 
Bogusław Babicz nie wykluczył po-
szerzenia obsady gremium.
Przed głosowaniem nad reprezentacją 
w Związku Komunalnym d/s Wodo-
ciągów i Kanalizacji przypominał, 
iż w zgromadzeniu kontrolującym 
zaopatrzenie w wodę pięciu gmin: 
Brzeska, Dębna, Wojnicza, Zakliczyna 
i Gnojnika, samorząd ma pięć głosów. 
– Tylko w tej kadencji współfinanso-
waliśmy próg na Dunajcu stabilizujący 
ujęcie wody w Łukanowicach. Związek 
partycypował w kosztach modernizacji 
stacji uzdatniania wody, polegającej 
na zamianie chloru gazowego na 
dwutlenek chloru – referował sekre-
tarz. – W tej chwili w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska znaj-
duje się w fazie opracowania studium 
wykonalności regulacji kanalizacji 
o wartości ponad 61 mln zł. Jesteśmy 
w pierwszej piątce zaakceptowanych 
wniosków i w przyszłym roku może się 
zacząć realizacja projektu.
Radni do zgromadzenia ZK wprowa-
dzili Franciszka Brzyka, Mirosława 
Wiśniowskiego, Adama Kwaśniaka 
oraz Bogusława Babicza. Jako swojego 
reprezentanta Jan Musiał zapropono-
wał Leszka Klimka.

Bogatsi o ponad 12 milionów
Burmistrz zaproponował pod głosowa-
nie uchwałę aprobującą utworzenie na 
terenie gminy specjalnej strefy ekono-
micznej. Jeśli koncepcja zyska aprobatę 
Rady Ministrów, ulgi w podatkach 
zachęcą dużych inwestorów do budowy 
zakładów w Brzesku. – Poddany pod 
głosowanie projekt wiąże się z zainte-
resowaniem firmy japońskiej gruntami 
należącymi do Carlsberga, nagrodzo-
nymi przez Polską Agencję Inwestycji 
Zagranicznych – uzasadniał pomysł Jan 
Musiał. – Jednak kluczową dla Japoń-
czyków jest decyzja o budowie zjazdu 
z autostrady – przestrzegał przed groź-
bą niepowodzenia przedsięwzięcia.
Według wstępnych szacunków przy-
chody do gminnej kasy z udziału w po-
datkach od przedsiębiorstw, działają-
cych w specjalnej strefie ekonomicznej, 
wyniosłyby ponad 12,3 mln zł.
Entuzjastycznie o pomyśle wypowiadał 
się radny Kubas. – Patrząc na Gliwice 
i Niepołomice, można sobie uświadomić, 
jak ważne dla rozwoju miasta są strefa 
ekonomiczna i zjazd z autostrady. Nie 
prześpijmy tej kadencji! – apelował.
Adam Smołucha dopytywał o sprecyzo-
wanie granic strefy. – Mamy inne tereny 
inwestycyjne, nie tylko Carlsberga, dla-
tego brak rozgraniczenia działa na naszą 
korzyść – tłumaczył burmistrz. – Istnieje 
wstępny projekt dla 30 ha w Buczu. Po-
zostałe obszary dla przedsiębiorców znaj-
dują się w Mokrzyskach, Wokowicach. 
Dysponujemy też kolejnymi działkami 
na Pomianowskim Stoku.
Idea stworzenie specjalnej strefy ekono-
micznej spotkała się z pełnym poparciem 
Rady Miejskiej. Szybko przegłosowano 
także skład komisji. Kiedy zabrzmiał 
dzwonek i na salę wkroczył św. Mikołaj 
,burmistrz podsumował obrady: – Wi-
docznie zasłużyliśmy na to dzisiaj!

(ID)

POgRZeB najstarszej miesz-
kanki Brzeska, 103-letniej Marii 
Fortuny, odbył się 12 grudnia.

CZyTeLnICy gAZeTy KRA-
KOWSKIeJ 15 grudnia w do-
datku telewizyjnym znaleźli 
kartkę świąteczną. Jej autorem 
jest Kamil, podopieczny Domu 
Pomocy Społecznej. Wydanie 
dodatku sponsorował dziennik 
i Carlsberg Polska S.A.

SZKOłA PODSTAWOWA 
w Buczu ma nowy dach. Re-
mont starej części budynku 
trwał od 9 października do 26 
listopada. Inwestycja kosztowa-
ła ponad 97 tys. zł.

gRuDZIeń to czas świątecz-
nych kiermaszy. Od 4 do 8 grud-
nia swoje wyroby sprzedawały 
w magistracie Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej z Brzeska. Druga 
grupa podopiecznych miała sto-
isko w szpitalu. 14 i 15 grudnia 
pokazał się Środowiskowy Dom 
Samopomocy. Bożonarodze-
niowe ozdoby wykonane przez 
uczestników WTZ z Zawady 
Uszewskiej cieszyły się dużym 
zainteresowaniem w markecie 
Intermarche.

SPOTKAnIe AuTORSKIe 
z Andrzejem grabowskim 15 
grudnia w Domu Dziecka w Jasie-
niu połączone było z prezentami. 
Książki poety podarował wycho-
wankom burmistrz Jan Musiał.

BRąZOWyM MeDALeM Mini-
stra Obrony Narodowej za zasługi 
dla obronności kraju została nagro-
dzona Józefa Szczurek, dyrektor 
SP ZOZ w Brzesku. 13 grudnia 
w Urzędzie Wojewódzkim w Kra-
kowie otrzymała wyróżnienie z rąk 
wojewody małopolskiego.

19 gRuDnIA supermarket 
Intermarche przekazał świą-
teczne dary o wartości ponad 5 
tys. zł dla Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Brzesku. 
Dyrektor Krystyna Put przy-
jęła pomoc żywnościową oraz 
artykuły chemii gospodarczej 
z rąk prezesa Ireneusza Ci-
chońskiego, burmistrza Jana 
Musiała oraz wiceburmistrza 
Krzysztofa Bigaja.

Te obrady zwieńczyło
wkroczenie Świętego Mikołaja
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– Po raz pierwszy uczestniczę w po-
siedzeniu rady w nowym składzie 
– zaczął swoje wystąpienie poseł 
edward Czesak. – Chciałbym po-
gratulować państwu zaufania, jakim 
obdarzyli was wyborcy, a burmistrzowi 
– ponownego wyboru; tym bardziej, że 
został zgłoszony przez komitet Prawa 
i Sprawiedliwości – podkreślił i zade-
klarował wspieranie władz samorzą-
dowych w kolejnej kadencji.

w ostatniej chwili
– Tuż przed wejściem otrzymaliśmy 
projekt uchwały o przejęciu od woje-
wody małopolskiego zadań w zakresie 
prowadzenia i utrzymania grobów 
oraz cmentarzy wojennych – tłumaczył 
zmianę w porządku obrad przewodni-
czący Krzysztof Ojczyk. Okazało się, 
iż wyrażona w sierpniowym głosowaniu 
zgoda radnych nie ma mocy prawnej, 
gdyż po jej zapadnięciu zmieniły się 
przepisy. – 28 czerwca otrzymaliśmy 
20 tys. zł dofinansowania na prace na 
cmentarzu wojennym w Sterkowcu 
– tłumaczył kierownik Referatu Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska Henryk Piela. – Przy rozliczaniu 
zadania okazało się, że wojewoda nie 
ma środków, bo nie otrzymał ich od 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Podjęcie uchwały jest 
konieczne, by te pieniądze dostać.
Decyzja pozytywna zapadła jedno-
głośnie.

rdzawa brzydota
W interpelacji Adam Kwaśniak do-
pominał się o utworzenie miejskiego 
muzeum. Jako najlepszą lokalizację 
wskazał budynek nowej biblioteki. 
Potrzebę powstania placówki uznał też 
burmistrz Jan Musiał. – Taki lokal 
zwolni się, gdy rozpoczniemy budowę 
– zaproponował obiekt przy ul. Pusz-
kina w centrum miasta.
– Przemieszczam się po Polsce i ciężko 
spotkać tego typu krajobraz – zwracał 
uwagę na szpetotę blaszanych garaży 

Konieczność dodatkowej przerwy przeznaczonej na obliczenie, ile wynosi pięć procent 
od pensji burmistrza, Lech Pikuła określił jako „żenującą”. Ostatecznie Rada Miejska 
zdecydowała, iż po czterech latach pracy Janowi Musiałowi przysługuje około 400 złotych 
podwyżki. Pozostałe uchwały 27 grudnia zapadały bez dłuższych dyskusji.

Komisje
do dzieła!

Józef Kubas. – Jestem przeciwnikiem 
„blaszaków” – podtrzymał jego ocenę 
burmistrz. – Będę sprzyjał inicjatywie 
mieszkańców os. Jagiełły, którzy wy-
stąpią o wydanie warunków zabudowy 
dla szeregowych i murowanych garaży 
– zadeklarował.
Maria Kądziołka upomniała się 
o uzupełnienie odpowiedzi na jej inter-
pelacje z początku miesiąca, a także 
o realizację swojego pomysłu w zakresie 
organizacji sali obrad: – Na poprzedniej 
sesji prosiłam o usunięcie jednej ławki. 
Źle czujemy się rozdzieleni.
– Jeden z mieszkańców uległ poważ-
nemu wypadkowi i nie może poruszać 
się o własnych siłach – uzasadniał 
Marek Adamczyk konieczność wy-
konania drogi łączącej ul. Jana Kan-
tego i Parafialną w Mokrzyskach. – Są 
dwa aspekty sprawy: własnościowy 
i techniczny. By wykonać prace, trzeba 
wykupić wąski pas gruntu. Ponadto 
drogą przebiega rurociąg – wyjaśniał 
Bogdan Dobranowski.

opłaca się czekać
Na pytanie przewodniczącej Osiedla 
Okocimskie Jadwigi Kramer, czy 
planowana sieć dróg na Pomianow-
skim Stoku uwzględnia pieszy trakt do 
szpitala, wiceburmistrz Dobranowski 
odpowiedział: – Zgodnie z projektem 
technicznym przewidziano chodniki 
obsługujące przyszłe osiedle i pozwa-
lające dotrzeć do szpitala.
Zaprzeczył przypuszczeniom jakoby 
właściciel browaru przewidział budo-
wę wyjazdu dla ciężkich samochodów 
wzdłuż nieczynnej bocznicy kolejowej. 
– Jeżeli takie plany istniałyby, to tiry 
przejeżdżałyby przez osiedle Zielonka. 
Opór jego mieszkańców byłby duży 
– zapewniał. Konkluzję potwierdził 
pracownik zakładu, radny Jerzy Tyr-
kiel: – Żadna z rozważanych koncepcji 
nie bierze pod uwagę torowiska.
– Istnieją przepisy regulujące te spra-
wy. Jeżeli ulicą odbywa się komuni-
kacja zbiorowa, to progi zwalniające 

są niedopuszczalne – Bogdan Dobra-
nowski wyjaśniał Marii Kądziołce, 
proponującej umieszczenie przeszkód 
na ul. Ogrodowej.
Do niej zwrócił też swą wypowiedź Jan 
Musiał: – Zarzuciła mi pani, że w bu-
dżecie nie biorę pod uwagę potrzeb 
mieszkańców. Jednak ilość środków 
jest ograniczona. Byłoby nierozsądne 
wprowadzanie w tej chwili zadań 
w stu procentach finansowanych 
przez gminę, jeśli można poczekać 
i poszukać bezzwrotnych dotacji na 
ich realizację – przekonywał do swojej 
strategii pozyskiwania pieniędzy na 
inwestycje. Natomiast po wniosku 
Stanisława Milewskiego zapowie-
dział interwencję w sprawie zatoru na 
rzece Uszewce.

Czym się zająć?
Każda z komisji przedstawiła swój 
program działań, zwracając uwagę na 
różne aspekty funkcjonowania gmi-
ny. Członkowie Komisji Gospodarki 
Finansowej za ważne uznali m.in.: 
analizę pracy Biura Promocji i Rozwo-
ju odpowiedzialnego za pozyskiwanie 
funduszy unijnych oraz wydawanie 
BIM-u, rozpatrzenie wydatków na 
funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, 
wyników finansowych BOSiR, MPK, 
BZK i MPEC, zadłużenia gminy 
i wpływów z lokalnych podatków.
Radni zajmujący się zagadnieniami 
prawa, porządku publicznego i pro-
mocji zapowiedzieli obrady m.in. nad: 
stanem bezpieczeństwa, dróg i chodni-
ków po zimie, promocją gminy, letnim 
wypoczynkiem młodzieży, gospodarką 
odpadami, utrzymaniem porządku 
i zabezpieczeniem przed dewastacją, 
oceną działalności BIM-u oraz Biura 
Promocji i Rozwoju, placów zabaw, 
parków i zieleni miejskiej.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 
w 2007 roku weźmie pod uwagę m.in.: 
przyszłość pałacu Götza, działalność 
świetlic miejskich i wiejskich, remon-
ty i wyposażenie placówek oświato-
wych, zajęcia sportowe i pozalekcyjne 
dla młodzieży, realizację Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii, opiekę 
higieniczno-lekarską nad uczniami, 
działalność Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, analizę naucza-
nia języków obcych z uwzględnieniem 
wymiany uczniowskiej i funkcjonowa-
nie kręgielni.

uchwała albo zatwierdzenie
Zespół zajmujący się gospodarką 
komunalną zamierza wziąć pod lupę 
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m.in.: projekt budżetu, BZK, MZGM, 
MPK, RPWiK, BOSiR, MPEC, Referat 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska; Referat Geodezji, Go-
spodarowania Mieniem i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego oraz wykonanie 
gminnych inwestycji.
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej 
i Rodziny zaplanowała analizę m.in.: 
pomocy dla najuboższych, dożywiania 
dzieci w placówkach oświatowych, 
gospodarowania mieszkaniami komu-
nalnymi i socjalnymi, stanu zdrowia 
uczniów, bezrobocia, przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii, pracy 
kuratorów sądowych.
Prezentację zakończył spór prawny. 
– Według mnie plany pracy komisji 
powinniśmy przyjąć uchwałą – prze-
konywała radna Kądziołka. – Żaden 
przepis ustawy o samorządzie tego nie 
przewiduje – dziwił się sekretarz gminy 
Bogusław Babicz. Także obecna na 
sali radca prawny, Stanisława Dzia-
doszczyk nie uznała wniosku.

Być na bieżąco
– Radni będą mieli kontrolę nad tym, co 
się dzieje – Krzysztof Ojczyk zanegował 
wysuniętą przez Bogdana Dobranow-
skiego propozycję przesunięcia w rocz-
nym programie pracy Rady Miejskiej 
omówienia inwestycji na sierpień, 
chociaż czerwcowe informacje mogą 
ująć dopiero fazę przetargów. Przewod-
niczący obradom określił plan pracy na 
2007 rok jako ambitny. Mimo to dwóch 
rajców wstrzymało się od głosu przy 
jego przyjęciu.
Komisja Rewizyjna w planie kontro-
li przewidziała sięgające dwóch lat 
wstecz sprawdzenie: skarg i wniosków 
wpływających do burmistrza i Rady 
Miejskiej, wydatkowania środków na 
profilaktykę alkoholową, umorzeń wie-
rzytelności przez burmistrza, kosztów 
delegacji i wykorzystania samochodów 
służbowych oraz urlopów wypoczyn-
kowych przez pracowników urzędu, 
sprzedaży i zamiany działek z zasobu 
gminy, a także realizacji uchwał. Po-
nadto radni zamierzają kontrolować: 
MOPS, MOK, sołectwo Bucze, Wydział 
Edukacji, Kultury i Sportu, jedną 
z placówek oświatowych, skuteczność 
pozyskiwania dotacji i wykonanie ter-
moizolacji szkół. – Przyjęliśmy bardzo 
ambitny plan pracy. Nie wiem, czy uda 
się go zrealizować – powątpiewała prze-
wodnicząca komisji Maria Kądziołka.

dwa programy
Radni przyjęli ostatnie już w 2006 roku 
zmiany w budżecie. Jednogłośnie za-
aprobowali wykaz inwestycji niezakoń-

czonych i niewygasłych w zeszłym roku. 
Skutkiem tego będzie wydatek prawie 
114 tys. zł na dalsze uzbrojenie Pomia-
nowskiego Stoku, a także ponad 88 tys. 
zł na opracowanie dokumentacji skana-
lizowania północnej części miasta.
Jak co roku Rada Miejska uchwaliła 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii, normują-
cy wydatkowanie pieniędzy na ten cel. 
Z kolei do planu współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi wprowadzono 
dwie poprawki zgłoszone na spotkaniu 
komisji przez Jerzego Tyrkiela. Obie 
będą miały wpływ na ocenę projektów 
organizacji pozarządowych ubiegających 
się o dotacje. Pierwsza z nich premiuje 
działania całoroczne i systematyczne, 
a druga skalę dotacji uzależnia od ilości 
osób objętych profilaktyką.
– W ciągu roku organizuje się trzy 
konkursy: na wspieranie działalności 
sportowej dla młodzieży, na organizację 
wypoczynku letniego w oparciu o środki 
na profilaktykę alkoholową oraz na pro-
wadzenie świetlic i inne działania profi-
laktyczne, a także pomoc najuboższym 
– przypomniał sekretarz Babicz.

na razie tylko w punktach
Szósta uchwała uchyliła stawki opłat za 
wydanie wypisu oraz wyrysu ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy. Do 
Społecznej Komisji Mieszkaniowej radni 
dokooptowali trzy osoby: Teresę Majer, 
Rozalię Święch i Zdzisława grodne-
go. Ustanowienie Komisji Statutowej 
zapowiedziało zmiany w statucie Rady 
Miejskiej. Na czele zespołu stanął Adam 
Smołucha, zaś grupę zasilili: Krzysz-
tof Ojczyk, Franciszek Brzyk, Maria 
Kądziołka, ewa Chmielarz, Maria 
Kucia i Jerzy Tyrkiel.
W części obrad poświęconej na wol-
ne wnioski radna Kądziołka prosiła 
o prezentację sylwetek osób, które 
gremium włącza do społecznych 
komisji. – Czy gmina przystąpiła do 
opracowania planu zagospodarowania 
przestrzennego? – zwróciła się ponadto 
do burmistrza. – Czekamy na zmianę 
ustawy w tej sprawie. Mamy zare-
zerwowane 100 tys. zł na punktowe 
zmiany w planie – wyjaśnił zapytany. 
– Po co uchwalać plan dla całej gminy, 
jeśli nie ma środków na jego realizację? 
Brakuje pieniędzy na uzbrojenie tere-
nów budowlanych – tłumaczył.

Kolektywny pracodawca
– Komisja wnioskuje o pozostawienie 
wynagrodzenia na dotychczasowym 
poziomie – akcentował Mirosław 

Wiśniowski, przewodniczący zespołu 
gospodarki finansowej. – Nie znaczy 
to, że nie można tej uchwały zmienić 
– projektował przyszłe głosowania nad 
pensją Jana Musiała.
– Przedstawię statystyki pozyskiwania 
środków z Unii Europejskiej. W moim 
mniemaniu to wiarygodny miernik 
pracy burmistrza – rzeczowo uzasad-
niał przeciwne racje Jerzy Tyrkiel. 
– Mój wniosek jest taki, żeby rozwa-
żyć podwyżkę o pięć procent. Brak 
podwyżki to tak naprawdę obniżka za 
dobrą pracę – zakończył.
Jednak przewodniczący Ojczyk nie 
poprzestał na przytoczonych wskaźni-
kach i zażądał konkretnych wyliczeń 
w oparciu o trzy składniki: wynagro-
dzenia zasadniczego, dodatku funkcyj-
nego i specjalnego. Po dziesięciu minu-
tach pracownik kadr podał dokładne 
kwoty. Zgodnie z obliczeniami podwyż-
ka wyniosła około 400 zł brutto.
– Z zażenowaniem słuchałem tej 
dyskusji i wniosku komisji – cierpko 
stwierdził Lech Pikuła. – Jeżeli w kra-
jowych rankingach burmistrz uzyskuje 
czołowe pozycje i jest niekwestionowa-
nym menedżerem gminy, to zasługuje 
na dobre zarobki.
– Nie widzę w tym nic żenującego – od-
parował Krzysztof Ojczyk. – To wynika 
z przepisów prawa, że Rada Miejska 
ustala pensję burmistrza.
Po tej wypowiedzi spiętrzyły się trud-
ności formalne. – Będziemy głosować 
nad każdym składnikiem osobno, 
uwzględniając propozycję komisji 
i radnego Tyrkiela – zaproponował 
przewodniczący. – Na jakiej podstawie? 
– zdziwił się Bogusław Babicz. – Propo-
nuję głosować kompleksowo – radczyni 
prawna przecięła wątpliwości rajców.
– Państwo powinni formalnie zgłosić 
wniosek – upomniała Jerzego Tyrkiela 
radna Kądziołka. – Wniosek został od-
czytany przez radnego – przypomniał 
sekretarz gminy. – Czego powinienem 
dopełnić, by zgłosić wniosek formalny? 
– zapytał pomysłodawca i natychmiast 
zakończył dyskusję stwierdzeniem: 
– Zgłaszam wniosek formalny.
Przeciwko jego koncepcji opowiedziało 
się pięciu rajców, sześciu wstrzymało 
się od głosu, a dziewięciu było „za”. 
Przy głosowaniu za uchwałą ustalającą 
wynagrodzenie burmistrza na pozio-
mie 9.549, 68 zł brutto proporcje nieco 
się zmieniły – dziesięć osób zaaprobo-
wało ustalenie, dwie były „przeciw”, 
a osiem wstrzymało się z decyzją. Sam 
zainteresowany podziękował jednak 
wszystkim, nazywając radę „kolektyw-
nym pracodawcą”.

Iwona DOJKA
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Organizacja zaproponowała wszystkim jednostkom administracyjnym 
w Małopolsce konsultacje na temat warunków zatrudniania ludzi upo-
śledzonych oraz chorych psychicznie. Zaproszeniem odpowiedział m.in. 

Urząd Miejski.11 grudnia fundacja zorganizowała warsztaty.
Docelowymi słuchaczami mieli być przede wszystkim pracodawcy, których na 
sali zabrakło. Pojawili się za to przedstawiciele brzeskich Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. edward Pabian, kierownik ośrodka, pytał o ustawodawstwo utrud-
niające organizacjom pozarządowym czerpanie zysków ze sprzedaży własnych 
wyrobów oraz inwestowanie ich. – Jesteśmy nauczeni czekać na rozwiązania. 
Należy jednak szukać ich na własną rękę – pouczał przedstawiciel FWRS „Le-
onardo”. – Cieszy mnie także fakt, że w Brzesku tak wielki nacisk kładzie się 
na „wypchnięcie” osoby niepełnosprawnej na otwarty rynek pracy. 
Najtrudniejsze okazało się przekonanie pracodawców do zatrudniania niepełno-
sprawnych. – Robiliśmy warsztaty dla zainteresowanych przedsiębiorców. Odby-
wały się praktyki zawodowe, po których właściciele byli zadowoleni z solidności 
i lojalności naszych podopiecznych. Niestety, kończyło się tylko na tym jednym 
miesiącu – wskazywał na doświadczenie w tej dziedzinie Pabian. 
Według organizatorów szkolenia jedynym wyjściem jest zatrudnianie niepełno-
sprawnych i namawianie do tego. Z pomyślnych rezultatów pierwszych doświad-
czeń wszyscy będą chcieli skorzystać. A jest o co walczyć. Pracodawca może liczyć 
na dofinansowanie utworzenia stanowiska, wynagrodzeń, składek ZUS, na zwrot 
kosztów szkolenia i zmniejszenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Dodatkowo firma zyskuje lojalnego pracownika, wizerunek 
przedsiębiorstwa wrażliwego społecznie oraz satysfakcję z pomocy w powrocie 
chorej osoby do życia w zbiorowości. Zachętą może być fakt, iż System Obsługi 
Dofinansowań nie jest zbiurokratyzowany. Jednostka zatrudniająca niepełno-
sprawnego automatycznie otrzymuje dofinansowanie z PFRON-u. Wystarczy 
złożyć wymagane dokumenty, uzyskać pozytywną ocenę pod względem formalnym, 
merytorycznym i rachunkowym oraz na bieżąco aktualizować dane.
Powiatowe Urzędy Pracy powinny ułatwiać rejestrowanie się osób niepełnospraw-
nych jako poszukujących zatrudnienia, co według organizatorów szkolenia nie-
rzadko sprowadzało się dotychczas do odradzania takim osobom podjęcia pracy. 
Hasło „Niepełnosprawni – pełnosprawni w pracy” jest elementem kampanii 
społecznej mającej na celu aktywizację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 
Korzyści, jakie płyną z podjęcia się takiej formy promocji zatrudnienia, polegają 
na integracji osób zdrowych oraz niepełnosprawnych. Choroba tych ostatnich 
przestaje być przeszkodą w życiu.         (g)

– OD DZISIAJ każde posiedzenie 
rady będzie transmitowane na żywo 
w telewizji kablowej oraz w Internecie. 
Te media współtworzą naszą przejrzy-
stość – zapowiedział 19 grudnia, na 
drugiej sesji Rady Powiatu Ryszard 
Ożóg. Padły też deklaracje stworzenia 
wydziału zajmującego się pozyskiwa-
niem środków unijnych, uporządkowa-
nia pracy urzędu i stworzenia zaplecza 
socjalnego. – Jestem specjalistą od 
BHP. Nie może być sytuacji, w której 
o 7.30 rozpoczynają się korowody 
czajników po korytarzach biurowca, by 
zrobić kawę – przekonywał do swoich 
pomysłów. – Musimy pokazać, że stan-
dardy europejskie, które przyjęliśmy, 
znajdują u nas urzeczywistnienie.
Na „medialnej” sesji przedstawiono 
stan finansów. Zadłużenie powiatu 
wynosi prawie 20 mln zł. Emocje 
wzbudziły 15–tysięczne odprawy dla 
byłych starostów. grzegorz Wawry-
ka za niewykorzystane urlopy otrzyma 
37 tys. zł, natomiast jego zastępca 
– 18 tys. Na mocy uchwały rady wy-
nagrodzenie nowego starosty wyniesie 
8788 zł brutto. Kazimierz Brzyk 
zaproponował coroczną weryfikację 
zarobków włodarza powiatu. 
– Przez dwa lata urząd powiatowy 
nie miał sekretarza; osoby, która jest 
jakby ogniwem łączącym całą pracę 
– mówił Ożóg. Stanowisko objęła Re-
nata Dziedzic, pracownik Urzędu 
Miejskiego w Bochni.
Radni stworzyli sześć komisji: budże-
tu; prawa i porządku publicznego; 
zdrowia i opieki społecznej; ochrony 
środowiska; oświaty oraz kultury, 
sportu, turystyki, promocji i integracji 
europejskiej. Natomiast zbojkotowali 
wybory do Komisji Rewizyjnej. Na 
przewodniczącego kandydowali: Tade-
usz Zych i Tadeusz Kanownik. Zych 
wygrał czterema głosami, a drugiemu 
rajcy wicestarosta Stanisław Pacura 
zaproponował funkcję jego zastępcy. 
Ten jednak odmówił: – Nie zgadzam 
się skoro rada uznała, że nie nadaję 
się na przewodniczącego.
Brakło chętnych do pracy w komisji. 
Akces zgłosił tylko Andrzej goryca. 
Radca prawny był bezradny: – Mimo, 
że mam doświadczenie w tej pracy, nie 
wiem, co teraz. Pierwszy raz spotykam 
się z taką sytuacją. 
Także na obradach 28 grudnia radni nie 
stworzyli gremium kontrolującego.  (K)

Transparentny
powiat

– W dużych miastach już zaczyna brakować osób niepełnosprawnych do pracy. Teraz to 
oni zaczynają dyktować warunki zatrudnienia – przekonywali przedstawiciele Fundacji 
Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”, Marzena Wiśniak i Mariusz Panek.

Pełnosprawni
w pracy

Niepełnosprawnym należy się pełny udział
w życiu społecznym
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14 gRuDnIA w Pałacu Łazienkow-
skim w Warszawie już po raz trzydzie-
sty ludzie, którzy promują chrześcijań-
skie wartości poprzez sztukę, kulturę 
lub życie społeczne, otrzymali Nagrodę 
im. Świętego Brata Alberta. W gronie 
15 tegorocznych laureatów znaleź-
li się mieszkańcy Brzeska, Anna 
i Kazimierz Kuralowie, właściciele 
restauracji „Galicyjska”. 
Wyróżnienie dostali za pracę charyta-
tywną. Co roku organizują wigilię dla 
samotnych oraz wspomagają jadłodajnię 
dla ubogich, prowadzoną przez Caritas. 
– Pomagamy ludziom z potrzeby serca. 
Otwierając restaurację, mówiliśmy so-
bie, że tym, co zarobimy, będziemy dzie-
lili się z innymi. Miło nam, że zostało to 
zauważone – podkreślają nagrodzeni.
Wyróżnienie w 60. rocznicę śmierci 
św. brata Alberta ustanowili w 1975 
roku działacze skupieni wokół kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. Do tej 
pory uhonorowano 300 osób, m. in. 
Matkę Teresę z Kalkuty i papieskiego 
fotografa Arturo Mari.      (łw)

ReDAKCJA KATOLICKIegO mie-
sięcznika dla młodzieży „Wzrastanie” 
otrzymała Nagrodę im. św. Maksymi-
liana Kolbe ufundowaną przez Kato-
lickie Stowarzyszenie Dziennikarzy. 
20 listopada w Powsinie koło War-
szawy wyróżnienie odebrał redaktor 
naczelny ks. Zygmunt Bochenek 
(na zdjęciu).
To nie jedyny sukces. Najstarsza gaze-
ta katolicka dla młodzieży 12  grudnia 
świętowała 20-lecie istnienia. W re-
stauracji „Galicyjska” redakcja gościła 
m.in. prezesa krakowskiego oddziału 
KSDz Stanisława Markowskiego, 
wiceprezesa zarządu organizacji 
ks. Bolesława Karcza, przewodni-
czącego Zarządu Głównego Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży Michała 
Barana oraz ks. prof. Andrzeja 
Zwolińskiego z Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie. 
Wskazując, skąd pochodzi tytuł pisma, 
ks. Bochenek mówił: – Kiedy cofamy 
się o 20 lat, wspominamy Jana Paw-
ła II i jego „List do młodych”, gdzie 
padło słowo „wzrastanie”.
Swój wykład „Słowo w krainie obrazu 
– o kondycji logosfery” ks. prof. Zwoliński 
poprzedził stwierdzeniem: – Chcę pogra-
tulować zespołowi redakcyjnemu i całemu 
miastu, że młodzież w kraju otrzymuje od 
nich taki dar do rozważania.
W swoim wystąpieniu podkreślał: 
– Tylko słowem można zachwycać. 
Chrześcijaństwo jest religią słowa.
W odwróceniu się od pisma w stronę 
ikonosfery dostrzegł przyczynę analfa-
betyzmu funkcjonalnego. – Obcowanie 
z nadmiarem obrazu prowadzi do po-
mieszania wartości i pojęć – przestrze-
gał. – Musimy obronić słowo, aby obro-
nić człowieka – apelował do obecnych 
członków stowarzyszenia „Wzrastanie” 
i dziennikarzy miesięcznika.          (i)

Prezes Jan Kusiak wręczył dary pod-
opiecznym fundacji

Zebrali ponad 400 kg!

FunDACJA PROFILAKTyKI Wy-
chowawczej w Rodzinie i Innych Śro-
dowiskach Wychowawczych zorganizo-
wała akcję „Świąteczna Zbiórka Żywno-
ści”. Od 1 do 3 grudnia wolontariusze 
z brzeskich szkół czekali na hojność 
klientów hipermarketu „Albert” oraz 
„Alti”. Dzięki temu udało się zebrać 
ponad 405 kg żywności, w tym: herba-
tę, kawę, kakao, słodycze, przetwory 
mleczne, produkty mączne, cukier, olej, 
przetwory owocowe i warzywne, kon-
serwy mięsne, rybne i napoje. Łączna 
wartość darów wyniosła 1793,25 zł. 
Wolontariusze zrobili sto paczek. Z nich 
około 20 przekazali osobom, które 
złożyły wniosek o pomoc,15 otrzymały 
rodziny będące pod nadzorem kuratora 
sądowego, a reszta trafiła do świetlicy 
młodzieżowej na ul. Browarnej, Środo-
wiskowego Domu Samopomocy oraz 
dla najbardziej potrzebujących dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Okocimiu. 
Przedsięwzięcie koordynowali: prezes 
fundacji Jan Kusiak, wiceprezes Bo-
gusław Babicz oraz opiekun Młodzie-
żowej Rady Gminy urszula Białka. 
– Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do sukcesu „Świątecznej 
Zbiórki Żywności” oraz okazali wielkie 
serce mieszkańców Brzeska – cieszy 
się wiceprezes Babicz.            (K)

wolontaRiusZe,
KtóRZy PRowadZili ZbióRKę:
uczniowie PG nr 1: Magdalena 
Białka, Magdalena Dzięgiel, Barbara 
Grzesik, Marcin Krasowski, Michał 
Kukułka, Adrianna Nowak 
PG nr 2: Piotr Gardziel, Natalia 
Hudyma, Łukasz Pasierb, Michał 
Ropek, Jagoda Rudnik, Konrad Szot
ZsP nr 1: Michał Bober, Michał 
Dziedzic, Urszula Kopeć, Ewelina 
Pawełek, Przemysław Potocki, 
Robert Robak, Damian Zydroń
ZsP nr 2: Dawid Gurbiel, Marta 
Marecik, Artur Sroka, Żaneta Woda 
liceum Katolickie: Paweł Licak

Filantropia restauratorów

Wypromowali miłosierdzie

nagroda 
na dwudziestolecie
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ŚWIąTeCZny KIeRMASZ charyta-
tywny połączony z aukcją stał się tra-
dycją w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1. W tym roku zorganizowała go 
klasa 2 Eo z wychowawczynią elżbietą 
Pajor. Zebrane 20 i 21 grudnia 5400 zł 
przekazano rodzinie absolwentki Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika, w której wychowują się 
trojaczki z porażeniem mózgowym. 
– Wszystkie prace przygotowali ucznio-
wie naszej klasy i ich rodzice, np. ciasta 
domowej roboty, ozdoby choinkowe. 
Dużą część przedmiotów na loterię 
i aukcję przekazali sponsorzy – mówią 
Karolina Hronowska oraz Karolina 
Wilczyńska z komitetu organizacyjne-
go. Ich kolega „po fachu”, eliasz Styrna, 
zapewnia: – Kiermasz był otwarty, każdy 
kto chciał, mógł wziąć udział w aukcji.
Było o co się licytować: odlewy dło-

Zwycięscy internauci

STROnA InTeRneTOWA druhów 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szcze-
panowie www.osp.szczepanow.pl zdobyła 
nagrodę w 2. edycji konkursu Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP. 14 listopada jej twór-
cy zwyciężyli wśród 31 jednostek. 
Witryna powstała w 2003 roku, a jej 
kolejna wersja rok później. Obie 
autorstwa Krzysztofa Bogusza od-
wiedziło ponad 30 tys. internautów. 
W pierwszej edycji konkursu zajęła 
4. miejsce. Teraz posiada funkcję au-
tomatycznego lektora, dwa szablony 
– dzienny od 6.00 do 18.00 oraz nocny 
od 18.00 do 6.00; a także możliwość 
zmiany layoutu w zależności od 
pory roku. Ambitne pomysły zespołu 
pracującego nad koncepcją strony 
zebrał w całość Tomasz Sitko. Osoby 
odwiedzające witrynę znajdą szereg 
informacji o ochronie przeciwpożaro-
wej, historii i funkcjonowaniu OSP, 
kronikę, notatki prasowe, wykaz 
osobowy drużyny ze Szczepanowa 
i galerię zdjęć. 
Dla zwycięzców Zarząd Główny ZOSP 
RP przygotował zestaw komputerowy 
oraz szkolenie z zakresu tworzenia 
stron internetowych.      (mk)

Trójki giertycha

TRZyOSOBOWA KOMISJA, zło-
żona ze starszego wizytatora Lidii 
głowackiej, naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu Józefa 
Cierniaka oraz policjanta Jarosława 
Dudka, 7 grudnia sprawdziła brzeskie 
gimnazja. Na jadownicką placówkę 
kolej przyszła 18 grudnia. Kontrolerzy 
przejrzeli dokumentację szkolną z za-
kresu bezpieczeństwa i przeciwdzia-
łania patologiom oraz przeprowadzili 
ankiety wśród losowo wybranych klas 
pierwszych i kończących. Akcja „Zero 
tolerancji dla przemocy w szkole” prze-
biegła szybko, bo jeszcze tego samego 
dnia wyniki badań poznała Rada Pe-
dagogiczna i Rada Rodziców. 
– Na podstawie wstępnych analiz 
można stwierdzić, iż uczniowie obu 
wizytowanych gimnazjów czują się 
w szkołach bezpiecznie, czemu dali 
wyraz w przeprowadzonej ankiecie. 
W skali odpowiedzi od 1 do 6, domi-
nował przedział od 4 do 6 punktów 
– relacjonuje wyniki kontroli naczelnik 
Cierniak. – Ani rodzice, ani uczniowie 
nie wskazali czynników zagrażających 
bezpieczeństwu.    (i)

aukcja dla trojaczków

POD KOnIeC WRZeŚnIA w Nukshu na Łotwie spotkali się przedstawiciele 
szkół z Łotwy, Hiszpanii, Słowacji, Włoch, Turcji i Polski, prowadzących drugi rok 
międzynarodowy projekt Socrates Comenius. Wtedy to padła m.in. propozycja opra-
cowania książki kucharskiej z regionalnymi potrawami oraz ich przygotowania.
Tak sprecyzowane zadanie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej 
zrealizowały z entuzjazmem, gdyż rzadko zdarza się im przyrządzać w szkole po-
siłki z innych krajów. Pierwsza klasa przygotowała turecki pudding ryżowy, druga 
– polską sałatkę jarzynową oraz danie z kotletem schabowym, trzecia przyrządziła 
hiszpańską zupę Gazpacho i tortillę, czwarta – kiszoną kapustę duszoną po łotew-
sku, piąta ugotowała haluszki z bryndzą oraz usmażyła placki ziemniaczane według 
przepisu ze Słowacji, szósta przygotowała rybę z ziemniakami po włosku.
W wielu wypadkach uczestnicy zajęć kontynuowali je w domach.     (IP)

europejska kuchnia

ni najsławniejszych nauczycieli LO, 
wazony i wyroby ze szkła, obrazy, 
koszulki, pióro Parkera i inne. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się grafika 
z okładki płyty Raz, Dwa, Trzy „Trudno 
nie wierzyć w nic”, wykonana przez ojca 
jednego z uczniów, Damiana Strynę. 
Wychowawczyni klasy upiekła na au-
kcję tort. Ciekawym eksponatem była 
piłka nożna podpisana przez nauczycieli 
wychowania fizycznego, którzy w meczu 
rozegranym w pierwszy dzień kierma-
szu wygrali z uczniami klasy 2 Eo.
Udział w akcji wziął starosta Ry-
szard Ożóg, który kupił obraz za 
100 zł i zwrócił go do dalszej licytacji. 
– Pragniemy podziękować dyrekcji, 
nauczycielom, uczniom, ich rodzicom 
oraz sponsorom za pomoc w organizacji 
kiermaszu i serce otwarte na potrzebu-
jących – podsumowuje akcję Pajor. (K)

Wszystkie dary znalazły nabywcówfo
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maria FoRtuna (lat 102, Brzesko)
Zygmunt deRnoGa (94, Brzesko)
julian mlecZKo (90, Brzesko)
anna cHucHRo (89, Mokrzyska)
władysław ZieliŃsKi (87, Brzesko)
Helena misina (85, Brzesko)
Zofia ZajĄc (85, Brzesko)
Helena ŻuReK (83, Brzesko)
stanisław Gajec (83, Sterkowiec)
Zenon PajoR  (81, Okocim)
jan Zięba (80, Jasień)
Helena woda (79, Mokrzyska)
józef dobRZaŃsKi (78, Brzesko)
Kazimierz mlecZKo (78, Brzesko)
władysław beZPalKo (72, Brzesko)
tadeusz ZacHaRa (67, Mokrzyska)
anna FlondRo (66, Brzesko)
ewa ŻuReK (59, Wokowice)
andrzej PaneK (59, Brzesko)
Krystyna KaRst (56, Brzesko)
Krzysztof GRocHola (29, Jadowniki)
józef macHeta (78, Łysa Góra)
eugeniusz Hebda (64, Grabina)
Helena boRowiec (67, Bielcza)
andrzej cZuba (56, Uszew)
józef KotaRba (73, Wierzchosławice)
adam bileŃsKi (67, Czchów)
stefan dębiaK (54, Borzęcin)
stanisław boRowiec (59, Rudy-Rysie)
alina sacHa (73, Sufczyn)
emilia PiRecKa (81, Gnojnik)
Kazimierz musiaŁ (78, Biesiadki)
Katarzyna GaŁeK (84, Wrzępia)
józef Rosa (75, Borzęcin)
mieczysław sZewcZyK (63, Połom Mały)

ODESZLI
w grudniu

unijne standardy leczenia

JADOWnIKI, największe sołectwo 
w Polsce, mają nowy ośrodek zdro-
wia.18 grudnia właściciel budynku, Ry-
szard grodny (na zdjęciu) przekazał go 
na placówkę podstawowej opieki zdro-
wotnej. Budowa trwała niecały rok.
– Czynsz jest symboliczny w stosunku 
do poniesionych kosztów. Mam też na-
dzieję, że szpital część pieniędzy z NFZ 
przeznaczy na usprzętowienie i wypo-
sażenie ośrodka – mówił podczas uro-
czystości. Budynek poświęcił ks. pro-
boszcz Tadeusz górka. Na otwarciu 
pojawiła się również Józefa Szczu-
rek, dyrektor szpitala. – Cieszę się, że 
powstał piękny obiekt, nieporównywal-
ny do ośrodka obecnie funkcjonującego 
w ramach ZOZ-u – mówiła. – Musi 
on spełniać wymogi dla działalności 
publicznej służby zdrowia. Wymaga-

nych dokumen-
tów jeszcze nie 
mamy – zapowie-
działa uzyskanie 
takowych w naj-
bliższym czasie. 
Mimo to budynek 
odpowiada wymaganiom UE, instytucji 
nadzoru budowlanego i farmaceutycz-
nych. Pomieszczenia wynajmowane 
dotąd w Domu Ludowym nie spełniały 
europejskich standardów.
Nowy ośrodek zapewni mieszkańcom 
Jadownik podstawową opiekę zdrowot-
ną w godzinach od 7 do 18. Mieści sześć 
gabinetów, rejestrację, aptekę oraz 
pomieszczenia gospodarcze. Na piętrze 
znajdują się biura firmy Grupa Grodny. 
Obok powstanie market ogólnospożyw-
czy sieci handlowej z Krosna.    (K)

najważniejsze przykazanie

BLISKO 200 OSóB samotnych, bezdomnych i biednych zasiadło do wspólnej 
wieczerzy wigilijnej. Już po raz 14. zorganizowali ją właściciele restauracji „Ga-
licyjska” przy współpracy Caritas oraz MOPS-u. Przybył także biskup tarnowski 
Wiktor Skworc. Podczas kolacji nie zabrakło życzeń i wspólnego kolędowania. 
Na stołach znalazły się: zupa grzybowa, ryba, pierogi oraz ciasto. Każdy uczestnik 
otrzymał także paczkę żywnościową.
– Jestem samotną osobą. Niedawno wyszedłem z więzienia. To spotkanie to je-
dyny miły akcent, jaki spotkał mnie w te święta – podkreśla pan Wiesław. Pani 
Maria mieszka w jednopokojowym mieszkaniu. Na co dzień z powodu choroby 
nigdzie nie wychodzi. Na wieczerzę mogła przybyć, ponieważ Urząd Miejski 
zagwarantował transport. – Jestem bardzo wdzięczna. Trudno sobie wyobrazić 
moją radość. Człowiek jest sam i nie ma nikogo. Tutaj mogę się spotkać z ludźmi, 
porozmawiać, pośpiewać kolędy – mówi ze łzą w oku. 
– Ci, którzy o nich pamiętają, pamiętają w imię Boga. Jezus Chrystus jest tym, 
który przyniósł przykazanie miłości. I właśnie on działa przez innych ludzi 
– podkreślał bp Skworc.         (łw)

Człowiek o wielkim sercu

DOTARłA DO 
nAS najsmutniej-
sza wiadomość.5 
grudnia, tuż przed 
Mikołajem, odszedł 
od nas wielki przy-
jaciel dzieci, pisarz, 
publicysta, Ceza-
ry Leżeński (na 
zdjęciu). Człowiek 

o wielkim sercu, który hartował je podczas 
powstania warszawskiego jako żołnierz 
Szarych Szeregów, inicjator wielu akcji 
społecznych, altruista, dziennikarz i autor 
kilkudziesięciu książek, w tym wielu dla 
młodego czytelnika. Jakiś czas temu po-
dziwialiśmy Jego tom „Nie ciągnij za brodę 
świętego Mikołaja”, w którym przybliżył 

nam światową wiedzę na, jakże bliski 
każdemu, temat. 
Jako Kanclerz Międzynarodowej Kapituły 
Orderu Uśmiechu wspierał nas swoim do-
świadczeniem i autorytetem. Służył rów-
nież pomocą jako autor, autorytet moralny 
i przyjaciel przez ostatnie edycje Między-
narodowej Jesieni Literackiej Pogórza. Był 
stałym gościem jesiennych spotkań i kon-
certów w Brzesku. Jego ciepły uśmiech 
i wiersze na pewno zapamięta młodzież 
i dorośli. W Jego obecności świat stawał 
się lepszy i bardziej przyjazny. Przeszedł 
na drugą stronę tęczy, pozostawiając nam 
własną mądrość, wyrozumiałość i wiarę 
w najważniejsze wartości.

Andrzej grabowski,
Maria Marek

 

P.H.u „maRK”
ul.mickiewicza 31, 

32-800 brzesko

poszukuje pracownika 
na stanowisko sprzedawcy

oraz magazyniera

cV oraz podanie
prosimy przesyłać

na adres firmy

informacja
tel. 014 68 64 041
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– Czy po ośmiu latach na tym 
samym stanowisku zamierza Pan 
wprowadzać duże zmiany w stylu 
zarządzaniu gminą? Które priory-
tety zostaną utrzymane?
– Gmina nie może zmieniać wyznaczo-
nych kierunków działań, ponieważ ro-
dzi to chaos. Niemniej jednak nastąpi 
aktualizacja Lokalnego Planu Rozwoju 
i przyjętej strategii. Powinniśmy te za-
łożenia dostosować do uwarunkowań 
związanych z dostępnością środków 
unijnych w latach 2007-2013 oraz do-
pasować zakładane przedsięwzięcia do 
założeń programów pomocowych. Na 
pewno nie zmienią się jednak główne 
priorytety w zakresie komunikacji, 
stref przemysłowych, uzbrojenia tere-
nów inwestycyjnych, uatrakcyjnienia 
Brzeska w związku z programem 
rewitalizacji. Wciąż ważną rolę będzie 
odgrywać ochrona środowiska. Dlatego 
istotnym zadaniem pozostanie wyko-
nanie kompleksowej kanalizacji, gdyż 
wciąż nie ma jej w wielu miejscach. Do 
zrealizowania pozostało wiele działań 
w oświacie, kulturze, organizacji cza-
su młodzieży. Zarządzanie polega na 
ciągłym doskonaleniu, dlatego myślę 

W trzeciej kadencji Jan Musiał zapowiada starania o maksymalne wykorzystanie szansy, 
jaką dają dotacje unijne. O pomysłach na realizację programu wyborczego rozmawia 
z Iwoną Dojką i Kariną Gaweł.

„Plus”
w ofercie

o reorganizacji urzędu, wprowadzeniu 
certyfikatu ISO, elektronicznego obie-
gu dokumentów, poprawie organizacji 
obsługi klienta. Jeżeli znajdą się środ-
ki zewnętrzne, to zadbam o adaptację 
holu magistratu na salę operacyjną 
zapewniającą sprawną obsługę pe-
tentów. Oczywiście, nie zakończą się 
szkolenia pracowników i ruch kadrowy 
w związku z podnoszeniem kwalifika-
cji i awansowaniem niektórych osób.
– Skoro mówimy o pozyskiwaniu 
unijnych funduszy, to czy ich wy-
korzystania przez samorządy nie 
zablokuje przyznane wojewodom 
prawo veta dla inwestycji finanso-
wanych z tych programów?
– Wierzę w to, że polityka nie odegra 
tu zasadniczej roli i liczyć się będą po-
trzeby poszczególnych gmin, powiatów 
i regionów. Decydującym czynnikiem 
pozostanie także ocena wniosków. 
W związku z tym nie postrzegałbym 
ustawy o prawie veta dla wojewodów 
jako wielkiego zagrożenia. Problem 
leży gdzie indziej. O ile jesteśmy w sta-
nie poradzić sobie z przygotowaniem 
wniosków, nie mamy pewności, czy 
gmina zdoła zapewnić pieniądze na 

pokrycie udziału własnego w projekto-
wanych inwestycjach. Aby zrealizować 
wiele programów, należy wykazać 
odpowiednią ilość własnych środków 
i to jest zasadnicza przeszkoda.
– Kolejny problem to brak auto-
strady i łącznika z nią. Wciąż nie 
ma ostatecznej decyzji o lokali-
zacji w Brzesku zjazdu, co może 
negatywnie zaważyć na atrakcyj-
ności gospodarczej całej gminy.
– Zawsze podkreślałem, że zjazd 
z autostrady jest konieczny dla roz-
woju miasta. Także w czasie kampanii 
wyborczej głośno mówiłem o tym, iż 
stanowi on dla mnie priorytet. Duże 
poparcie, jakie otrzymałem, jest dla 
mnie jednoznaczne z poparciem takie-
go programu przez mieszkańców. Po-
nadto jako burmistrz mam obowiązek 
kierować się zasadą dobra wspólnego. 
Oczywiste jest więc, że interesy małych 
grup nie mogą zaważyć na wyrażonej 
w głosowaniu decyzji wyborców. Po-
nadto naruszenie komfortu nielicznych 
można zrekompensować powszechnie 
stosowanymi odszkodowaniami.
– Jednak jeszcze w poprzedniej 
kadencji zlecił Pan przygotowanie 
alternatywnej koncepcji zjazdu. To 
przejaw dążenia do kompromisu.
– Oczywiście, ale wciąż nie otrzymałem 
decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg i Au-
tostrad o tym, która z proponowanych 
tras została wybrana. Nie mogę też 
wykluczyć protestów przeciw koncepcji 
alternatywnej do pierwotnie przyjętej. 
– Jeszcze przed wyborami padło 
hasło „parku technologiczno-
przemysłowego”. 6 grudnia Rada 
Miejska zaakceptowała propozy-
cję stworzenia w Brzesku strefy 
ekonomicznej. Co te koncepcje 
oznaczają dla mieszkańców?
– Sprawne połączenie z aglomeracją 
krakowską, park technologiczny 
i strefa ekonomiczna to magnes dla 
inwestorów, następny „plus” w inwe-
stycyjnej ofercie gminy. Hipotetyczny 
przedsiębiorca poszukujący lokalizacji 
dla swojego zakładu zwraca uwagę na 
wiele czynników – wymienię niektóre 
– czy może kupić uzbrojone grunty, do 
których nie musi dopłacać; czy znajdzie 
wykwalifikowanych pracowników; jaki 
będzie dojazd do firmy; ile zapłaci po-
datków; jakie zastanie otoczenie, czy 
na miejscu można spokojnie mieszkać 
i wypoczywać. Suma odpowiedzi na te 
proste pytania jest dla niego bodźcem 
do podjęcia decyzji o rozpoczęciu in-
westycji. Musimy więc robić wszystko, 
by wybrał Brzesko, a nie inną gminę. 
Korzyścią przedsiębiorcy będą ulgi 
w podatku CIT od osób prawnych oraz 
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w podatku dochodowym PIT; zyskiem 
gminy – wpływy z podatku gruntowe-
go i stworzenie nowych miejsc pracy. 
Zwracam uwagę na to, iż oferta dla 
chętnych do działania w strefie eko-
nomicznej jest także skierowana do 
miejscowych przedsiębiorców. Każdy 
z mieszkańców może z niej skorzystać, 
jeśli tylko otworzy firmę na terenie na-
leżącym do strefy i spełni obowiązujące 
w niej warunki. 
– Czy możemy w związku z tym prze-
widzieć, kiedy strefa powstanie?
– Ostateczna decyzja należy do Rady 
Ministrów. Myślę, że można spodziewać 
się jej na początku przyszłego roku. 
– Jakie przedsięwzięcia w zakre-
sie ochrony środowiska planuje 
Pan w tej kadencji?
– W planach jest wodociąg w Porębie 
Spytkowskiej i duży projekt związku 
kilku gmin, m.in. Brzeska w ramach 
Funduszu Spójności, przewidujący 
także kanalizację dużej części miasta, 
w tym m.in. os. Jagiełły i Kopaliny oraz 
wodociąg na Pomianowskim Stoku 
i dokończenie magistrali wodociągowej 
Bochnia-Brzesko. Przygotowujemy pro-
jekty do innych programów unijnych. 
Liczę na zdobycie funduszy na kanali-
zację północnej części miasta. Czeka na 
nią także reszta gminy: część Okocimia, 
Jadownik, Jasienia, poza tym Bucze, 
Mokrzyska i Szczepanów w całości.
– nowy samorząd obowiązuje 
uchwalony przez poprzednią Radę 
Miejską „Program Rewitalizacji 
Obszaru Miejskiego Brzeska na 
lata 2005-2013”, który zawiera listę 
miejsc wymagających moderniza-
cji. Jednocześnie dokument jest 
podstawą do ubiegania się o dota-
cje z funduszy pomocowych. Które 
z wymienionych w nim pomysłów 
zamierza Pan wspierać w pierw-
szej kolejności?
– Wszystko zależy od pozyskania środ-
ków unijnych. W tej chwili w trakcie 
przygotowań są projekty termomoder-
nizacji wszystkich szkół oraz budyn-
ków komunalnych. Plany przewidują 
ocieplenie, wymianę okien, nowe ele-
wacje. Ponadto trwają szkolenia i pra-
cownicy zapoznają się z programami, 
w których plan rewitalizacji można 
wykorzystać, ubiegając się o dotacje. 
Wciąż z pola widzenia nie schodzi 
sprawa odnowy miejskiego rynku.
– Jakie są plany dla Bocheńca?
– Program rewitalizacji dotyczy tylko 
obszarów miejskich. Natomiast gród 
na Bocheńcu mieści się w wymogach 
programów związanych z utrzyma-
niem dziedzictwa kulturowego. 
– Skoro mówimy o planach inwe-

stycyjnych, to wypada zapytać, 
jak szybko powstanie nowa bi-
blioteka?
– W tej chwili koncentrujemy się na 
opracowaniu kompletnego projektu 
technicznego i uzyskaniu pozwolenia 
na budowę. W styczniu spotkam się 
z marszałkiem województwa, aby 
omówić kwestię finansów, gdyż nowa 
biblioteka jest wspólną inwestycją 
gminy, powiatu i województwa. Dopie-
ro wtedy poznamy pełny harmonogram 
budowy. Uchwały rady miejskiej, po-
wiatu i sejmiku, dające przyzwolenie 
na te działania, już zostały przegłoso-
wane. Oczekuję jeszcze na zwrot od 
Urzędu Marszałkowskiego dokumentu 
o trójporozumieniu, które ostatecznie 
przypieczętuje realizację.
– W poprzednim budżecie samo-
rząd zaplanował budowę placów 
zabaw dla dzieci w sołectwach. 
Pomysł spełzł na niczym, bo gmina 
nie dostała dotacji na jego reali-
zację. Jakie są szanse na to, że 
koncepcja odżyje na nowo?
– Nie odłożyłem tej inwestycji na 
półkę. Unia Europejska na zadanie 
7.13, w którym ta koncepcja się mieści, 
przeznaczyła duże kwoty. Sprawa nie 
poszła w zapomnienie i będziemy szu-
kać funduszy na jej realizację. Potrzeb 
w gminie jest jeszcze wiele. Niestety, 
musimy poczekać na ich spełnienie. 
Pozyskiwanie środków pomocowych 
wiąże się z długim okresem przepro-
wadzenia procedur przygotowania 
i wdrażania projektów. Przypuszczam, 
iż akceptacja wniosków gminy to kwe-
stia początku lub połowy przyszłego 
roku. Chcę zaznaczyć, iż wykładanie 
własnych pieniędzy na pokrycie stu 
procent kosztów jednego, poważne-
go zadania nie ma sensu, ponieważ 
wystarczy poczekać, by na to samo 
zadanie otrzymać 75 lub 85 procent 
bezzwrotnej dotacji.

– Można to podsumować tak: opła-
ca się gminie czekać.
– Oczywiście! Z własnym środków, kie-
dy musimy ogarnąć finansowo całość 
zadania inwestycyjnego, wykonamy 
dużo mniej niż po otrzsymaniu dotacji, 
kiedy skala prac może być ogromna, 
tak jak było w przypadku zakoń-
czonych w ubiegłej kadencji trzech 
etapów programu PHARE. Dlatego 
warto czekać.
– Jakie ma Pan pomysły na za-
powiadany rozwój budownictwa 
komunalnego i socjalnego?
– Przewiduję powstanie budynków 
socjalnych przy ul. Rzeźniczej. Jeśli 
chodzi o budownictwo komunalne, 
to zamierzamy sprzedawać działki 
pod wysokie budynki mieszkalne na 
os.  Solskiego.
– Jest Pan zwolennikiem wpro-
wadzenia programu „Bezpieczne 
gimnazjum” we wszystkich szko-
łach znajdujących się w gestii 
gminy. na jaką pomoc ze strony 
samorządu mogą liczyć dyrekto-
rzy tych placówek?
– Pomoc będzie adekwatna do zgło-
szonych przez nich potrzeb, które 
potem przedstawię Radzie Miejskiej. 
Jest to ważny program i czekam na 
skonkretyzowanie oczekiwań przez 
Gimnazjum nr 1 w Brzesku i placówkę 
w Jadownikach.
– Brzeskiem ma zarządzać ta sama 
ekipa, co w poprzednim czterole-
ciu. Jakie przyczyny złożyły się na 
decyzję o pozostawieniu na stano-
wiskach Bogdana Dobranowskie-
go i Krzysztofa Bigaja?
– Sprawdzili się w poprzedniej kaden-
cji, wspólnie osiągnęliśmy wiele, więc 
nierozsądnym krokiem z mojej strony 
byłaby zmiana zespołu. Zresztą rezul-
taty tej pracy docenili także wyborcy. 
Jestem im wdzięczny za poparcie, 
jakiego udzielili mi przy urnach.   n 

bal charytatywny
na remont kościoła św. Jakuba

20 stycznia, godz.19.00
Restauracja „Galicyjska”, ul. mickiewicza 29 w brzesku

koszt: 200 zł od pary

Zapraszają:
Parafia św. Jakuba w Brzesku,

Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Brzesku,
Burmistrz Brzeska

Zgłoszenia do 17 stycznia w siedzibie Cechu, ul. Ogrodowa 3, tel. (014) 66 311 61 
lub w Biurze Promocji i Rozwoju UM, ul. Głowackiego 51, tel. (014) 66 301 88
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– Został Pan starostą brzeskim, 
choć nie tu są Pana korzenie…
– Urodziłem się w Dusznikach Zdroju, 
w pięknej Kotlinie Kłodzkiej. Przez 
kilka lat mieszkałem w Skawinie koło 
Krakowa, a później w samym Kra-
kowie. Pracowałem w Zespole Szkół 
Elektrycznych nr 2 na os. Szkolnym. 
Ożeniłem się w Brzesku i tu zamiesz-
kałem. Zatrudnienie znalazłem w ów-
czesnym Zespole Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych na ul. Piastowskiej.
– Ma Pan za sobą czteroletnie do-
świadczenie jako przewodniczący 
Rady Powiatu. Jakimi zasadami 
– Pana zdaniem – winien kierować 
się polityk na szczeblu lokalnym? 
Jak powinna wyglądać polityka 
na tym poziomie?

Nowy człowiek

Po dwóch kadencjach ze stanowiska starosty brzeskiego odszedł Grzegorz Wawryka. 
Zastąpił go Ryszard Ożóg, który w polityce kieruje się dyrektywą skuteczności.

– Należałoby zdefiniować samo pojęcie 
polityki. Według mnie jest to zespół 
działań zmierzających do osiągnięcia 
określonych celów. Bez względu na to, 
czy jest to skala regionu czy kraju, lu-
dzie zajmujący się taką działalnością 
winni stawiać sobie realne zadania  
i skutecznie je rozwiązywać. Tym-
czasem najczęściej o polityce myśli 
się w kategoriach rywalizacji partii. 
W takim rozumowaniu każde ugrupo-
wanie ma na celu przede wszystkim 
zdobycie władzy. Natomiast w samo-
rządach sprawa ta wydaje się być na 
drugim planie, gdyż  mieszkańców 
niekoniecznie interesuje, która partia 
ma wpływ na decyzje. Dla nich naj-
ważniejsza jest jakość pracy urzędów 
i komfort życia.

– Pan jednak reprezentuje ogól-
nopolską partię, Platformę Oby-
watelską. Czy to oznacza, że spory 
na szczeblu krajowym przeniosą 
się do powiatu?
– Jestem przekonany, że tak się nie 
stanie. Poza tym nie reprezentuję 
żadnej partii, gdyż nie jestem człon-
kiem PO, choć startowałem z listy tego 
ugrupowania. Popiera mnie PO, PiS  
i osoby z innych komitetów, także 
niezależne. Co nie zmienia faktu, iż 
byłem członkiem PO cztery lata temu. 
Ponadto warto zwrócić uwagę na to, 
że w Brzesku udaje się znakomicie 
współpraca PiS-u i PO.
– głosowanie na starostę ujaw-
niło pewien rozdźwięk w Radzie 
Powiatu. 10 radnych opowiedzia-
ło się za grzegorzem Wawryką, 
a 11 za Panem. Jak zamierza Pan 
współpracować z tak podzielonym 
gremium?
– Jestem święcie przekonany, że radni 
to osoby roztropne. Jak sądzę, będą 
popierać wszystkie działania służące 
dobru powiatu, bez względu na to, jaki 
stosunek mają lub mieli do osoby, która 
w tej chwili rządzi starostwem. Uwa-
żam, że współpraca oprze się o pro-
gram, pod jakim podpisać się mogą za-
równo radni głosujący za mną, jak i ci, 
którzy byli „przeciw”. Przypuszczam, 
że większość decyzji zostanie podjęta, 
być może, jednogłośnie, bo nie wierzę, 
by ktokolwiek przedkładał prywatny 
interes nad dobro ogółu.
– Skoro jesteśmy przy programie… 
Czy po objęciu stanowiska starosty 
zmienił się program, który sformu-
łował Pan, startując na radnego?
– Nie. Jednak na pewno ulegnie on 
pewnej ewaluacji. To oczywiste, że 
zamierzenia, które miałem przed 
przystąpieniem do działania, będą się 
racjonalizować. Można mieć piękne 
pomysły, a niekoniecznie możliwość ich 
realizacji. Przyjąłem zasadę otwartości 
na ludzi, to znaczy upodmiotowienie 
wszystkich, którzy chcieliby przed-
stawić swoje problemy. Mam zamiar 
szeroko konsultować decyzje, zwłasz-
cza takie, które mają duży wpływ na 
losy mieszkańców.
Kolejna sprawa to lata 2008-2013. 
Wszystkie samorządy będą ubiegać 
się o środki unijne, które mają spłynąć 
szerszym strumieniem niż do tej pory. 
Dlatego też zamierzam stworzyć ze-
spół kompetentnych pracowników, co 
umożliwi pozyskanie jak największych 
środków. Trzeba zdawać sobie sprawę 
z tego, że dotacje dostaną najlepsi.
– Wróćmy do zapowiadanych 
przez Pana konsultacji społecz-
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nych. Jakie środowiska zamierza 
Pan włączyć w te rozmowy?
– Oczywiście, będzie to zależało od 
rodzaju zadania. W zależności od 
dziedziny: oświata, służba zdrowia, 
bezpieczeństwo publiczne itd., kon-
sultacje muszą być skierowane do 
określonych środowisk. Każdy głos 
jest cenny, zwłaszcza krytyczny. Jeżeli 
krytyka jest konstruktywna, a nie 
wynika ze złej woli, to trzeba wziąć ją 
pod uwagę. Nie ma ludzi nieomylnych. 
Praktyka konsultacji do tego właśnie 
się sprowadza, by umieć znaleźć naj-
korzystniejsze rozwiązanie.
– Pierwsza deklaracja po wyborze 
na stanowisko starosty to zapo-
wiedź zmian kadrowych. Czy to 
faktycznie najważniejsze zadanie, 
od jakiego zamierza Pan zacząć?
– To nieporozumienie. Nie dekla-
rowałem zmian w urzędzie, tylko 
wprowadzenie stylu pracy zgodnego 
z certyfikatem jakości ISO, który 
urząd posiada jako jeden z nielicz-
nych. Tutaj chylę czoła przed moimi 
poprzednikami, którzy postarali się 
wprowadzić system zarządzania 
jakością. Opinia, polegająca na prze-
świadczeniu, że „nowy człowiek, będzie 
robił rewolucję kadrową” jest co naj-
mniej przesadzona. To oczywiście nie 
oznacza, że w pewnych przypadkach 
ruchów kadrowych nie będzie. W ciągu 
dwóch tygodni mojego urzędowania 
ogłosiliśmy trzy konkursy. Formuła 
konkursowa gwarantuje, że wszystkie 
zmiany będą przejrzyste, a stanowiska 
obejmą najlepsi i najbardziej kompe-
tentni kandydaci.
– Jakie sprawy w powiecie fak-
tycznie wymagają zmian? W co 
należy inwestować?
– Trzeba mieć świadomość re-
aliów.19 grudnia (rozmowa została 
przeprowadzona 15 grudnia – przyp. 
red.) na sesji przedstawimy „bilans 
otwarcia” i pokażemy zastaną sytuację 
finansową. Około 15 mln zł długów, 
które trzeba będzie długoterminowo 
spłacać, to balast dość znaczny. Zły 
stan dróg w powiecie jest efektem 
wieloletnich zaniedbań, nie tylko 
ostatnich ośmiu lat. Chcąc doprowa-
dzić do sytuacji zapewniającej komfort 
podróżowania, należy przeznaczyć na 
to ogromne środki.
– Zmienił Pan miejsce zatrudnie-
nia ze szkoły średniej na staro-
stwo. Czy w związku  z tym mamy 
się spodziewać zwiększenia nakła-
dów na oświatę?
– Koszty rosną, więc w miarę upływu 
czasu wydatki także się zwiększają. 
Podejmujemy bardzo poważne wy-

zwanie, gdyż poprzedni zarząd zade-
cydował o budowie hali sportowej przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Brzesku. Będziemy się starali 
ten projekt kontynuować. Już choćby 
ten czynnik sprawi, iż wydatki na 
edukację będą wysokie.
– W powiecie rozpoczęło się kilka 
projektów ponadgminnych, m.in. 
stworzenie sieci dróg związanych 
z działalnością żwirowni i regulo-
wanie uszwicy. nie dość na tym, 
współpracy z gminnymi samorzą-
dami wymaga także naprawa dróg. 
na co z Pana strony mogą liczyć 
wójtowie i burmistrzowie nie tylko 
przy tych przedsięwzięciach?
– Jestem przekonany, że relacje z wój-
tami i burmistrzami będą bardzo dobre 
i nie dojdzie do sytuacji, w których 
jakakolwiek gmina mogłaby się czuć 
zmarginalizowana. Przecież musi-
my być subsydiarni, pomagać sobie 
wzajemnie. Niektórzy ludzie pojmują 
samorządność i relacje gmina – po-
wiat – województwo według schematu 
właściwego wcześniejszej epoce, jakoby 
starosta był przełożonym wójta lub 
burmistrza. Tymczasem jest to nie-
właściwe. Powiat ma inne kompetencje 
i zadania, które nie kolidują z gminny-
mi. Jeżeli jakieś zadanie ma charakter 
szerszy i wykracza poza terytorium 
gminy, wtedy rolą starosty powinno być 
doprowadzenie do sytuacji, by związ-
ki gminne razem tworzyły projekty, 
ponieważ tak łatwiej uzyskać środki 
zewnętrzne. Tak widzę swoją rolę: jako 
koordynatora wspólnych zamierzeń.
– Czy starostwo zamierza inwesto-
wać w mieście? Mieszkańcy i radni 
gminni często podnoszą sprawę 
fatalnego stanu dróg.
– Mam nadzieję, że wszystkie drogi po-
wiatowe na obszarze miasta będziemy 
utrzymywać  w należytym stanie, bo to 
należy do naszych zadań.
– Jest jeszcze inna, nierozwiąza-
na od wielu lat sprawa „miejska” 
– pałac götzów.
– Ludzie, na których barkach znaj-
duje się odpowiedzialność za decyzję 
w tej sprawie, nie podejmują jej, by 
nie narazić się mieszkańcom. Obawa, 
że perełka naszego miasta nagle np. 
znajdzie się w prywatnych rękach, 
rodzi strach przed lawiną zarzutów 
wobec decydenta. Tymczasem nale-
ży zdawać sobie sprawę z tego, że 
w jakimś sensie „homo sovieticus” 
jeszcze w nas drzemie. Nie pamię-
tamy o tym, iż przecież pałac Götza 
nie należał do mieszkańców Brzeska, 
tylko stanowił prywatną rezyden-
cję właściciela browaru. Przeciętni 

brzeszczanie nie mieli dostępu do 
niej. Po wojnie majątek został znacjo-
nalizowany, czyli brutalnie odebrany 
właścicielom. Przez lata był siedzibą 
państwowych instytucji, w związku  
z czym powszechne stało się przekona-
nie: „pałac jest nasz”. W tej chwili fak-
tycznie jest „nasz”, bo należy do powia-
tu. Mimo to trzeba mieć świadomość, 
że instytucje samorządowe nie mają 
wystarczających środków, aby obiekt 
odrestaurować tak, by ponownie stał 
się perełką. Tymczasem przez całe 
lata pałac ulega ciągłej dewastacji. 
W tej chwili doszło do sytuacji – ko-
lokwialnie mówiąc – „psa ogrodnika”, 
który sam nie zje i drugiemu nie da. 
Po pewnym czasie budynek faktycznie 
obróci się w ruinę. Być może warto 
byłoby poszukać takich rozwiązań, aby 
obie racje ze sobą pogodzić i poszukać 
prywatnego inwestora, który by nawet 
kupił rezydencję – podkreślam „nawet 
kupił” – ale na warunkach zapewnia-
jących jakąś formę dostępności dla 
mieszkańców. Będziemy poszukiwać 
najbardziej optymalnych rozwiązań, 
mając na uwadze wszystkie uwarun-
kowania. Ważne jest, by nie poprze-
stać na uporze i jałowych dyskusjach 
toczących się przez lata, bo czas pra-
cuje na naszą niekorzyść.
– Jak zapatruje się Pan na kwe-
stię budowy zjazdu z autostrady 
w Brzesku?
– Jestem przekonany, że jest to „być 
albo nie być” dla rozwoju miasta. 
Nie wyobrażam sobie, by zjazd miał 
nie powstać. Natomiast kwestię jego 
optymalnego usytuowania, zapew-
niającego mieszkańcom komfort, 
należy rozwiązać kompromisowo. 
Musimy zdawać sobie z tego sprawę, 
że miasto się rozwija. Każdy chciał-
by mieszkać blisko centrum miasta  
i jednocześnie mieć idealny spokój. 
Niestety, nie bardzo jest to możli-
we… Jeżeli chcemy, by miasto się 
rozwijało, musimy znosić pewne 
niedogodności.
– uszwica wciąż wylewa w róż-
nych miejscach. Brakuje zbiorni-
ka retencyjnego. Czy plany jego 
budowy wrócą?
– Mam nadzieję, że tak. W związku 
z kaprysami aury nie możemy wy-
kluczyć tego, iż powtórzy się sytuacja 
z 1997 roku. Monitoring jest bardzo 
ważny, bo pozwala przygotować się na 
niebezpieczeństwo, ale nie likwiduje 
samego zagrożenia. Jestem przeko-
nany, że do pomysłu należy wrócić 
i szukać środków na jego realizację.

Rozmawiała: Iwona DOJKA 
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Przy kościelnym murze
Proboszczowanie to niełatwa sprawa. 
Każdy grosz się liczy. Szczególnie za-
angażowana w różnego rodzaju zbiórki 
jest parafia Jakuba Apostoła.
Ks. Józef Drabik przypomina o kwe-
stach stałych: wiosennej oraz jesiennej. 
W 2006 roku pod jego kościołem spo-
łecznicy zbierali datki 
na Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski oraz 
Papieską Akademię 
Teologiczną w Krako-
wie. Do puszek trafiło 
około tysiąca złotych. 
Parafianie mieli też 
do czynienia z kwesta-
mi okolicznościowymi. 
Dotyczyły one m.in. po-
mocy dla pogorzelców, 
ofiar trzęsienia ziemi, 
Kościoła w Kazach-
stanie, mieszkańców 
Kenii oraz Nigerii. 
O ofiarności brzesz-
czan przekonał się tak-
że zarząd Gimnazjum 
i Liceum Katolickiego. 
Na swoją działalność 
zebrał około tysiąca 
złotych. Akcja na rzecz 
stypendiów dla zdolnej 
młodzieży także po-
kazała, że mieszkań-
cy chętnie inwestują 
w młodych. Po Brze-
sku przemieszczała 
się puszka Fundacji 
Trzeciego Tysiąclecia. 
Znalazło się w niej 1720 zł. 

szkoła filantropii
1 listopada, już po raz dziewiąty, 
kwestowali członkowie Społecznego 
Komitetu Odnowy Cmentarza Para-
fialnego w Brzesku. Najstarsza ne-
kropolia w mieście wymaga renowacji. 
W ubiegłych latach zebrane pieniądze 
umożliwiły odnowienie alejki oraz 
muru cmentarnego. Akcja w tym roku 

Bilans
o f i a r n o ś c i

Co prawda święta już za nami, ale empatia wyzwolona widokiem maleńkiego Jezusa w sta-
jence nie minęła. Nie skończy się także na masowej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, bo o potrzebujących wsparcia wolontariusze pamiętają cały rok. Jedną z form 
filantropii są kwesty, o których głośno na brzeskich ulicach.

trwała od godziny 7.00 do 15.00. Udało 
się uzyskać 2244,50 zł. To znacznie 
więcej niż w ubiegłym roku.
Od lat akcje mające na celu pomoc naj-
biedniejszym regularnie przeprowadza 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1. Szkolne Koło Wolontariuszy pod 
opieką Jolanty Krokosz oraz  Joan-

ny Zalasińskiej po raz drugi uczestni-
czyło w odbywającej się od sześciu lat, 
dorocznej kweście na rzecz funduszu 
stypendialnego fundacji „Dzieło Nowe-
go Tysiąclecia”. W ramach Dnia Papie-
skiego uczniowie zebrali ok. 5540 zł 
i 22 dolary amerykańskie. Zeszłorocz-
ny wynik zbiórki to 2500 zł. 
W listopadzie trwała w szkołach ogól-
nopolska akcja „Góra Grosza”. Każdy 
mógł się w nią włączyć, ofiarując 

tylko jeden grosz. Rezultat kwesty to 
ok.120 zł. Pieniądze trafiły do funda-
cji „Nowy Dom”, która przekazała je 
domom dziecka.       

Czerwone serce i czerwony krzyż
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
14 stycznia wystartuje z piętnastą 
ogólnopolską, muzyczną kwestą. Datki, 
tak jak w ubiegłym roku, organizato-
rzy przeznaczyli na ratowanie życia 
dzieci poszkodowanych w  wypadkach. 
W Brzesku zebrano na ten cel prawie 
32 tys. zł. W tym roku aż 170 osób 
wyruszy na ulice, by zbierać pieniądze, 
ofiarując darczyńcom symboliczne czer-
wone serce – logo fundacji. 
Brzeski oddział Polskiego Czerwone-
go Krzyża stale organizuje zbiórki. 
Według Danuty Daniec całoroczna 
praca daje widoczne rezultaty. Ak-
cja „Tydzień PCK” trwająca od 7 do 
14 maja przyniosła 1451 zł, zebra-

nych w samym mieście 
i okolicach. Pieniądze 
traf i ły  do najbar-
dziej potrzebujących. 
22 października pod 
hasłem walki z głodem 
wolontariusze zebrali 
271,08 zł. We wrze-
śniu w ramach przed-
sięwzięcia pod nazwą 
„Wyprawka dla żaka” 
PCK ufundował 33 
wyprawki szkolne dla 
dzieci za 1663,90 zł. 
Od 1 do 13 grudnia 
trwała akcja „Czerwo-
nokrzyska Gwiazdka” 
polegająca na zbiór-
ce artykułów żywno-
ściowych w szkołach 
i innych instytucjach. 
Paczki dostały naj-
biedniejsze rodziny 
z Brzeska i okolic.  
   
jest miarka!
Pieniądze szczęścia nie 
dają, ale często poma-
gają, zwłaszcza tym 
najbiedniejszym. Choć 
pomoc płynie szerokim 

strumieniem, potrzeby wydają się być 
studnią bez dna. Liczy się jednak fakt, 
że są jeszcze na tym świecie ludzie, któ-
rym krzywda innych nie jest obojętna. 
Jak podkreślają wolontariusze, każdy 
gest jest ważny, a praca z taką świa-
domością pozwala poczuć satysfakcję 
z tego, co się robi. W końcu według 
starego ludowego porzekadła – ziarnko 
do ziarnka, a zbierze się miarka.

Piotr głADySZ
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Bóg ich sobie upodobał
W PRZeDSTAWIenIu jasełkowym Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brzesku 
złośliwca Heroda śmierć ścięła kosą, bo w świecie radości złych ludzi zawsze 
spotyka kara. 20 grudnia w restauracji „Galicyjska”niepełnosprawnych i ich ro-
dziny powitał Kazimierz Kural (na zdjęciu w lewym dolnym rogu z lek. Marią 
Kędziorą, prezes stowarzyszenia „Ostoja”). Uroczystą wigilę kierownik ośrodka 
edward Pabian poprzedził słowami Matki Teresy: – Zawsze, ilekroć uśmiechasz 
się do swego brata i podajesz mu rękę, jest Boże Narodzenie.
Zaproszonym gościom – przedstawicielom władz powiatu i gminy oraz instytucji 
wspomagających osoby niepełnosprawne – życzył wytrwałości i wielkiej mocy w no-
wym roku. Błogosławiąc opłatki, ks. Józef Drabik zwrócił się do niepełnospraw-
nych aktorów: – Jesteście ludźmi, których Bóg upodobał sobie najbardziej.     (d)
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– Codziennie powtarza się cud z Betle-
jem. Tylko czy my go chcemy przyjąć? 
– zapytali uczniowie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 radnych powia-
tu i gminy, kierowników i dyrektorów 
instytucji, a także właścicieli najwięk-
szych brzeskich przedsiębiorstw.
28 grudnia salę obrad magistratu za-
miast interpelacji wypełniły świąteczne 
życzenia składane przy opłatku. – Okres 
Bożego Narodzenia i kończącego się 
roku budzi refleksje. To czas podsumo-
wań. Swoją pozytywną ocenę inwestycji 
z poprzedniej kadencji potwierdzili 
państwo udziałem w wyborach – bur-
mistrz Jan Musiał przywołał minione 
czterolecie. Zwracając się ku przyszłości, 
życzył miejscowym przedsiębiorcom 
sukcesów, a działaczom społecznym 
– satysfakcji z podejmowanych akcji.
– Stoi przed wami trzech panów, którzy 
cztery lata temu rywalizowali o fotel 
burmistrza – mówił starosta Ryszard 

Aby nie zabrakło 
chleba w 2007 roku!

Przewodniczący RM 
Krzysztof Ojczyk
i dyr. MOK
Małgorzata Cuber

Sekretarz Gminy
Bogusław Babicz

Byśmy byli dobrzy jak chleb 
– życzył, błogosławiąc opłatek, 
ks. Józef Drabik

W spotkaniu uczestni-
czyła także kadra pe-
dagogiczna (od lewej: 
dyr. Marzena Babicz
i dyr. Elżbieta Krzyżak

fo
t.

 K
. 
G

a
w

eł



�� 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYstyczeń 2007 oPłaTeK w magisTraCie

Aby nie zabrakło 
chleba w 2007 roku!

Ożóg, przemawiając obok Jana Musia-
ła i posła edwarda Czesaka. – Nowy 
rok będzie rokiem wyzwań – zapo-
wiedział. – Chciałbym, by wszyscy 
uwierzyli, że szansę, przed którą stoi 
ziemia brzeska, uda się wykorzystać 
– optymistycznie prognozował.
– Chciałbym życzyć, aby 2007 rok był 
lepszym, spokojniejszym… abyście 
państwo w rodzinach zaznali ciepła, 
a zwłaszcza zdrowia – rozpoczął po-
seł Czesak, a kończąc, zadeklarował 
wsparcie dla współpracy wszystkich 
samorządów powiatu.
Ks. Józef Drabik nad opłatkiem przy-
pomniał pochodzenie nazwy Betlejem: 
– To „dom chleba”. W ten przedziwny 
sposób Chrystus całe swoje życie zwią-
zał z chlebem.
Do obecnych duszpasterz zwrócił się 
z życzeniami: – Aby tego chleba nie 
zabrakło w naszym mieście. Byśmy 
byli dobrzy jak chleb.   (I)

Szef PO
w powiecie

Krzysztof
Dudziński

Jeszcze cztery lata temu byli rywalami…
(Edward Czesak, Ryszard Ożóg, Jan Musiał)

Porzućmy zło, przestańmy złem 
się bawić – śpiewali kolędnicy
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13 gRuDnIA pod tablicą 
„Solidarności” odbyły się 
obchody 25. rocznicy wpro-

wadzenia stanu wojennego. Zebrani 
oddali hołd ofiarom komunistycznego 
reżimu. Przedstawiciele brzeskiego 
NSZZ „Solidarność” wyczytali nazwi-
ska osób, które zginęły w tamtym cza-
sie. Wieńce oraz zapalone znicze złożyli 
pod tablicą burmistrzowie, starosta, 
radni oraz mieszkańcy miasta.
– Brzesko nie ma się czego wstydzić. 
Ma swoją cegiełkę w walce z komuną. 
W czasie stanu wojennego mieszkańcy 
potrafili się zmobilizować i wspierać 
rodziny internowanych oraz ściganych. 
To dało mi siłę, by przetrwać – przy-
pominał Zbigniew Dulemba, który 
ponad rok ukrywał się przed interno-
waniem. – Składamy kwiaty nie tylko 
po to, by przypomnieć wydarzenia 
sprzed 25 lat, ale także w nadziei, iż 
ich sprawcy zostaną rozliczeni – podsu-
mował sens rocznicy delegat na I Zjazd 
„Solidarności” w Gdańsku, były czło-
nek Zarządu Regionu Małopolska oraz 
szef delegatury na Bochnię i Brzesko, 
którego system nie złamał.           (k)

Cegiełka w walce z totalitaryzmem

13 grudnia 1981 roku Marię Surowiecką (na 
zdjęciu powyżej) bezpieka zabrała z domu, 
bez podania przyczyny. Zanim organizatorka 
„Solidarności” w Fabryce Opakowań Blasza-
nych trafiła do ośrodka dla kobiet w Gołdapi, 
osadzono ją razem z więźniami kryminal-
nymi w Nisku. Z internowania powróciła 
dopiero na wiosnę następnego roku
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P
rzed śmiercią „słońca naro-
dów” pierwszomajowa try-
buna w Brzesku stała w ma-
łej uliczce, między bankiem 

a plantami. Ulicą nadjeżdżały samo-
chody z platformami. – Na pierwszej… 
krowa! Napis: „Matylda, rekordzist-
ka”. Za Matyldą – świnia, też rekor-
dzistka! Na trzecim podeście ludzie 
– kowal z młotem i kowadłem oraz 
baby ze snopkami – wspomina swoje 
dzieciństwo Zbigniew Dulemba, póź-
niejszy szef delegatury „Solidarności” 
na Bochnię i Brzesko. W hierarchii 
pochodu jednostce ludzkiej wypadało 
zająć miejsce za zwierzętami. 
– Oborowy, który był sekretarzem 
w PGR-ze, stanął naprzeciw trybuny, 
obrócił się i wrzasnął: „Niech żyje 
generalissimus Józef Stalin!” Na to 
wszyscy: „Niech żyje!”– opowiada 
z przejęciem, naśladując okrzyk. 
Przez wrzask państwowej propagandy 
nie przedzierały się słowa sprzeczne 
z wolą „miłościwie panujących”. By to 
zrobić, należało znaleźć alternatywny 
obieg informacji. Dulembie, organizu-
jącemu pierwszy, niezależny związek 
zawodowy to się udało.

Kłamstwo nasze powszednie
– To była potworna walka, z którą 
komuniści nie mogli się pogodzić – z sa-
tysfakcją konstatuje członek Zarządu 
Regionu Małopolska. – Nie dyspono-
waliśmy środkami masowego przekazu, 
a byliśmy szybsi w informacji niż oni! 
Tam, gdzie nie było teleksu, porozu-
miewaliśmy się telefonicznie. Mieliśmy 
przecieki z Biura Politycznego – opowia-
da. – Kiedy „Dziennik” o 19.30 podawał 
fakty i próbował je zakłamać, ludzie już 
znali prawdę, bo wiadomości wywiesza-
liśmy rano w zakładach pracy. 
W stanie wojennym telewizja poka-
zała plon rewizji: pałki i strzelby, by 
udowodnić, że „Solidarność” szykowała 
się do ataku. – Najprawdziwsze były 
wypadki i nekrologi, a reszta to kłam-
stwo – kwituje Dulemba.

wsPomnienia

Niezależny
i samorządny

W państwie ochrzczonym ludowym 13 grudnia 1981 roku władza wyprowadziła czołgi 
przeciwko… ludowi. Najpierw odebrała obywatelom głos, potem odizolowała tych, którzy 
walczyli o swoje.

Miał rację. Kiedy milicjanci odprowa-
dzali związkowców do obozów inter-
nowania, w radiu usłyszał wiadomość, 
że w delegaturze bocheńsko-brzeskiej 
znaleziono kompromitujące materiały. 
Pamiętał, że w pomieszczeniu zosta-
wił w maszynie do pisania kartkę ze 
słowami: „Siwak na Syberię”. – Albin 
Siwak to był największy wróg „Solidar-
ności” w KC. W telewizji opluwał ją, 
jak się tylko dało – wyjaśnia. Po latach 
dowiedział się jednak, iż chodziło o fał-
szywą listę osób przewidzianych do 
rozstrzelania w lesie szczepanowskim, 
rzekomo podpisaną przez niego. – Tę 
zbrodnię, którą popełnili na narodzie, 
chcieli usprawiedliwić tym, że jakoby 
szykowaliśmy masakrę – z oburzeniem 
wyrzuca z siebie słowa.
– „Wolnej Europy” słuchałem z ojcem już 
w szkole podstawowej. Ciekawiło mnie, 
dlaczego kogoś pobili na Wybrzeżu. Nie 
mogłem tego zrozumieć! Bo przecież oni 
nas wyzwolili! – przypomina kłopoty 
z dziecięcym pojmowaniem świata.
W latach 50. historię zakłamano bar-
dzo nieudolnie… – W szkole miałem 
obowiązek chodzić na poranki do kina. 
Tam oglądałem filmy, np. o zdobyciu 
Berlina albo o rewolucji bolszewickiej. 
Nawet dzieci z drugiej klasy potrafiły 
się z nich śmiać. No bo jak to? – pyta 
drwiąco. – Cały pluton rozstrzeliwuje 
faceta, on upada, podnosi się, krzyczy: 
„Niech żyje rewolucja! Niech żyje Le-
nin!” Pada kolejna salwa, mężczyzna 
przewraca się, znowu wstaje. Nie do 
zabicia! – wykrzykuje z iskrą w oczach 
i przywołuje kolejny przykład radziec-
kiej sztuki propagandowej. – Później 
oglądałem film, w którym biali napa-
dli na czerwonych i rozstrzelali ich. 
Babcia idzie, szuka zabitych rewolu-
cjonistów, tych „kochanych chłopców”. 
Wtem… ziemia się rusza, wyłazi 
z niej mężczyzna z czerwoną gwiazdą 
na czapce i pełznie na czworakach, 
a Rosjanka mówi: „Synu, kuda ty 
idiosz?” A on: „Idę do Moskwy, oddać 
legitymację partyjną”.

jedność w zawiści
W przestrzeni publicznej prym wiodła 
nienawiść. Wyłącznym adresatem tej 
emocji byli wrogowie wszelakiej maści, 
a demokratyczna opozycja w szczegól-
ności. Należało ją upodlić i opluć, by 
w ten sposób zdyskredytować.
– Dla mnie stan wojenny zaczął się 12 
grudnia 1981 roku. Idąc przez mia-
sto, widziałem ulotki przy plantach. 
„Solidarność” wisiała na szubienicy. 
A na tablicy związku, pod kościołem, 
zauważyłem dość dużą kartkę z moim 
nazwiskiem i napisem: „Panie Du-
lemba pańska prawda jest taka sama 
wstrętna jak pańska gęba”. Oczywi-
ście, z moim nazwiskiem na szubienicy 
– wspomina szykany.
– Jeśli ktoś chciał zdyskredytować wła-
dzę, to w oczach jej dysponentów za-
sługiwał tylko na nienawiść – rozważa 
przyczyny nękania. Jednak nie oddał 
pola bez walki: – Jadąc z delegatury 
brzeskiej do Bochni, wieszałem plaka-
ty na tablicy „Solidarności”, regularnie 
zrywane po południu. Kiedyś urwaną 
kartkę zostawiłem, a wywiesiłem inną: 
„Prawda cię w oczy kole, więc zrywasz 
plakaty matole”. Kupa śmiechu była. 
Jakiś ubek tam stał wściekły, bo napis 
był dość widoczny. Ktoś podszedł i mó-
wi: „Aleś im pan narobił!” – nawet po 
latach emeryt nie kryje satysfakcji.

Przyjaźń obłudnika
Polaków zarzucano informacjami 
o wrogu. Ów „zapluty karzeł reakcji” 
czaił się wszędzie i sabotując fabryki, 
oddalał urzeczywistnienie „raju na 
ziemi”. Służba Bezpieczeństwa nie wy-
starczała. Nad ochroną władzy ludowej 
czuwała armia donosicieli.
– Od kolegi z Zakładów Mechanicz-
nych w Tarnowie dostałem plik „Robot-
ników” Komitetu Obrony Robotników 
– Dulemba zaczyna historię z lat 
70. Gazety przywiózł do „Blaszanki” 
i rozdał pracownikom. SB szybko 
dowiedziała się o niedozwolonym kol-
portażu. – Gdy wychodziłem po 15.00 
z zakładu, dwóch panów wzięło mnie 
pod ręce, zapakowało do suki i poje-
chaliśmy do Tarnowa. Tam wyciągnęli 
mi sznurówki – przypomina czasy, 
kiedy nikt nie wiedział, czy powróci 
do domu.
Na przesłuchaniu nie dawał za wygra-
ną: – Mówię: „Niech się pan zastanowi, 
czy kłamię. Pan mnie chcesz wciągnąć 
w nielegalną działalność! Gdybym 
należał do podziemia, to czy nie wie-
działbym, jak postąpić? Rozrzuciłbym 
tak, żeby nikt nie widział.”
Zniecierpliwiony funkcjonariusz mach-
nął w końcu ręką: – A, jedź pan!
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Z delegatem na I Zjazd „Solidarności” 
w Gdańsku nie poszło mu jednak ła-
two. W odpowiedzi usłyszał bowiem: 
– Jak to? Przecież samochód mam 
pod zakładem pracy! Musicie mnie 
odwieźć! 
– Wściekli się i „suką” odwieźli mnie 
z powrotem… ale dopiero o 11 w nocy 
– kwituje Dulemba. 
Pierwszego dnia stanu wojennego 
przyszedł aresztować go kolega, zomo-
wiec. Spóźnił się, bo o 6 rano niedoszła 
ofiara przebywała już w bocheńskiej 
hucie. Po 1989 roku nie uciekał przed 
związkowcem. – Mówił – „Cześć!” 
i wspominał piłkę nożną. Jakby tego 
zupełnie nie było… – macha ręką.

drugi policzek
Polacy instynktownie bronili się przed 
nienawiścią, co potwierdzają wspo-
mnienia Dulemby. – Już w sierpniu 
1981 roku w „Solidarności” krążyła in-
strukcja, jak zachować się w momencie 
inwazji sowieckiej. Nakazywała zama-
zywać i zmieniać kierunkowskazy oraz 
nie stawiać oporu. Należało 
witać armię radziecką 
kwiatami, by zaskoczyć 
i pokazać, że „Solidar-
ność” to nie wróg, że 
w Polsce nie trzeba 
interwencji. Kwiaty 
przecież łagodzą agre-
sję – podsumowuje 
świadek zdarzeń.
13 grudnia 1981 

roku koledzy z bocheńskiej huty na-
mówili Zbigniewa Dulembę do ukrycia 
się przed internowaniem, mówiąc: 
„Nie daj im satysfakcji, że mają 
wszystkich”. Wigilię spędził w zaciem-
nionej suterynie z przewodniczącym 
komitetu strajkowego w kopalni soli, 
Józefem Mroczkiem: – Przykryli-
śmy kocem stół, weszliśmy pod niego, 
zaświeciliśmy tam świeczkę, leżeliśmy 
i składaliśmy sobie życzenia, łamiąc 
się opłatkiem.
Tymczasem w Brzesku rozgorzała 
nagonka. Bezpieka nachodziła matkę 
działacza. – Pytali: „Gdzie jest ten ban-
dyta?” Powiedzieli, że urwą mi łeb, jak 
złapią. Mama odpowiadała: „On nikogo 
nie zamordował, został wybrany przez 
ludzi, był w związkach zawodowych” 
– relacjonuje to, czego dowiedział się 
po roku. Szykany wobec rodziny prze-
rwała fałszywa wiadomość w Radiu 
Wolna Europa, jakoby widziano go na 
promie do Szwecji

niepokorni to przestępcy
Nie tak szybko, jakby się Polakom 

wydawało, nadszedł koniec. Wła-
dza broniła się zaciekle. 
– Ta rocznica jest ponura. To coś, 
z czego nie powinniśmy być dum-
ni. To pamięć o poległych w stanie 
wojennym, ludziach cierpiących. 
Były takie sytuacje, że nachodzili 
o trzeciej, szóstej rano. Nieraz 
matka została sama… Dzieci wy-

wieźli nie wiadomo gdzie… Tak było 
z Janiną i Marią Surowiecki-

mi – wspomina pierwszy dzień 
panowania wojskowych, któ-
rzy nazwali się „narodowym 
ocaleniem”.
– Odizolowali działaczy 
mających wpływ na pra-
cowników. Co się nie uda-
ło komunistom? – pyta 
sam siebie z nadzieją 
w głosie. – Całkowicie 
sparaliżować „Soli-
darności”! Okazało 
się, że są następcy, 
a w większych za-
kładach zaczęły się 

strajki.
Zbigniew Dulemba 

nie poddał się. Bezpie-
ka szukała go ponad rok. 

Na plebanii w Okulicach 
razem z Józefem Mroczkiem 

pisali na maszynie odezwy, a pod nimi 
niezmiennie wystukiwali „Ścigany”. 
– Dla podtrzymania ducha pisaliśmy: 
„Orła wrona nie pokona”. Wymyślili-
śmy, że orzeł żywi się mięsem, a wrona 
łajnem końskim – wymienia pomysły 
na zdyskredytowanie narzuconej Pol-
sce władzy.
Swoją godność zachowali też ci, którzy 
go ukrywali: proboszcz parafii św. 
Mikołaja w Bochni; księża z Mikluszo-
wic i Drwini; ks. Marian Kwaśniak 
z Okulic; inż. Andrzej Blum z kopali 
soli; Krzysztof Szwiec przeprowa-
dzający go w 30-stopniowym mrozie do 
kolejnej kryjówki; rolnik z Drwini, któ-
ry „chciał mieć swoją cegiełkę w walce 
z komuną”; Irena Drążkiewicz i jej 
córki; ks. edward łomnicki, a także 
Władysław Dobosz. Ten ostatni po-
mimo szykan zatrudnił niezależnego 
związkowca w swoim zakładzie. Wy-
grali także ci, którzy zbierali pienią-
dze na utrzymanie rodziny działacza, 
w czasie gdy on pokazał władzy, iż „nie 
złapała wszystkich”. – To był dowód, że 
głowy „Solidarności” oderwać się nie 
dało! – przyznaje z triumfem.

lojalność tylko socjalistyczna
Bezpieka nie potrafiła go znaleźć. 
Niezłomnym stróżom bezpieczeństwa 
państwa nie pozostało nic innego, jak 
poprosić Kurię Biskupią o pośrednic-
two. Do domu zakonnego na ul. Karo-
sek w Bochni dotarła wiadomość od 
ks. Łomnickiego z Tarnowa. Dulemba 
postawił jednak twardy warunek 
– żadnych przesłuchań. SB odrzuciła 
propozycję, ale za drugim razem funk-
cjonariusze nie byli tacy hardzi.
Ks. Łomnicki przywiózł związkowca do 
ich siedziby. – Wchodzimy po schodach 
marmurowych, a pułkownik stoi z wy-
bałuszonymi oczami: „To jesteście już?” 
Widocznie im się zasadzka nie udała 
– przypuszcza Dulemba.
Pytał o powrót do pracy w Fabryce 
Opakowań Blaszanych. – Nie bę-
dziemy robić przeszkód – usłyszał 
obietnicę. 
– Dalej siedzimy. Oni bębnią palcami 
po stole. Jeden przybiera pozę i pyta: 
„A po co pan się ukrywał?” Bez zasta-
nowienia odpowiadam: „Przecież nie 
jestem bohaterem. Jak wojna, to dyla 
w krzoki i tyle!” On się wścieka: „Co 
pan wariata ze mnie robi?!” „Panie, 
głupie pytanie, głupia odpowiedź” 

– Etyka „Solidarności” jest ziarnem, które albo padnie na skałę, albo na ziemię 
uprawną. W niektórych ludziach na pewno wyda owoce – szef delegatury „So-

lidarności” w Brzesku i Bochni w czasie stanu wojennego, Zbigniew Dulęba, 
komentuje słowa św. Pawła, którymi ks. Józef Tischner tłumaczył związ-
kowcom znaczenie słowa „solidarność” – „jeden drugiego ciężary noście”
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– śmiejąc się, przyznaje mistrz zwo-
dzenia tajnej milicji.
Jak się okazało, w zakładzie kierownik 
nie przyjął go z otwartymi ramiona-
mi. Warunkiem zatrudnienia było 
wstąpienie do OPZZ, marionetkowe-
go związku, który miał zastąpić ten 
prawdziwy, niezależny. – Musiałbym 
być taką samą świnią jak pan, żebym 
coś takiego zrobił. Niech mnie pan nie 
uważa za człowieka bez kręgosłupa 
– Dulemba przywołuje tamtą rozmowę. 
Otrzymał lakoniczną odpowiedź: – To 
w takim razie jazda mi stąd!
Trzy miesiące był bezrobotnym w kra-
ju ze stuprocentowym zatrudnieniem. 
– Władziu Dobosz wyciągnął do mnie 
rękę. Nie obawiał się, że mogą go spo-
tkać represje, choć przestrzegałem, 
iż zakład może upaść, gdy przyjdę do 
pracy – opowiada.
Ludzie unikali go. Widok wojska 
na ulicach zaraził ich strachem. 
– Wtedy Zuzanna Peters-Musiał 
zaprosiła mnie na wigilię. Nie bała się 
– przywołuje kolejną „pomocną dłoń”, 
by zaraz przypomnieć częste wizy-
ty „aniołów stróżów”: 
– Raz przyszedł esbek 
z Bochni i mówi: „Pa-
nie Zbyszku, jak pan 
nie podpisze lojalki, 
to będę musiał pana 
aresztować”. A ja: „Nie 
ma sprawy. Niech mnie 
pan zamknie. Jeszcze 
większy szacunek będę 
miał u ludzi. Wy nic 
innego nie robicie, tylko 
produkujecie męczen-
ników.” Ani słowa nie 
powiedział, odwrócił się 
i poszedł.

uległość była cnotą
Niewiedza obywateli 
gwarantowała władzy 
bezpieczeństwo. Wy-
starczało w nieskoń-
czoność  powtarzać 
slogany o „dalszym 
rozwoju”, „dalszym do-
skonaleniu”, „dalszym 
wzroście”, by budowa 
kraju mlekiem i mio-
dem płynącego trwa-
ła w nieskończoność. 
Szkoda tylko, że… na 
papierze.
– Świadomości wtedy 
człowiek nie miał. Do-
piero jak wyjechałem 
do Ameryki w 1973 
roku, zobaczyłem, co to 
znaczy wolność – kiwa 

głową Dulemba. – Do dzisiaj „zwraca-
my się z uprzejmą prośbą o wydanie 
paszportu”. A przecież walczyliśmy 
o to, by wreszcie poczuć się wolnymi 
ludźmi, by wyjechać, nie prosząc do-
zorcy, aby otworzył bramę!
Najważniejszą szkołę przeszedł jako 
dorosły. – Mając 40 lat, nauczyłem się, 
co to jest demokracja. Wcześniej nie 
miałem pojęcia o tajnych wyborach 
– podnosi głos. – Pierwsze zebrania 
„Solidarności” zrobiliśmy na zasadzie 
demokratycznej. Nikt nie wiedział, że 
proponuje się kandydatów z sali, a nie 
przywozi ich nazwisk na liście; że się 
głosuje wyłącznie tajnie; że trzeba 
komisji skrutacyjnej itd. Za komuny 
przychodził dyrektor i przedstawiał 
swojego kandydata na działacza 
związkowego. 
– Nikt nie wiedział, co to jest samo-
rząd – wspomina. – Dostałem telefon 
od człowieka, który w zakładzie 
chciał wywiesić informację „Solidar-
ności”, a dyrektor nie pozwolił mu 
na to. Przyjechałem do niego i za-
pytałem: „Czy ty wiesz, co to znaczy 

NSZZ? To nie jest zwykły skrót. On 
znaczy „Niezależny, Samorządny 
Związek Zawodowy” – akcentuje 
każde słowo. – Niezależność polega 
na tym, że nie pytasz, gdzie masz 
wieszać informacje i kiedy zrobić ze-
branie. To zależy od ciebie. Nie proś! 
Skończyły się te czasy!

najwyższa władza po 25 latach
– Komuniści mówili o ogromnej, 
wspaniałej, rosnącej gospodarce 
– raju na ziemi! Rosjanie też budo-
wali raj. Zabić w tym celu milion 
ludzi to dla nich nie była tragedia. 
Jaruzelski śmierć dziewięciu górni-
ków z kopalni Wujek uznał za mniej-
sze zło. A przecież zabicie jednego, 
niewinnego, bezbronnego człowieka 
to tragedia!
– Zbigniew Dulemba ożywia w sobie 
emocje sprzed 25 lat.
Uważa, że najważniejszego nauczył 
go duszpasterz „Solidarności” ks. prof. 
Józef Tischner: – Człowieku, ty się  
nie martw o gospodarkę. Gospodarkę 
można naprawić w dziesięć, dwadzie-

ścia lat, ale na zmianę 
mentalności ludzkiej, 
kochany, trzeba dwóch 
pokoleń!
– Bardzo bym chciał, 
żeby ludzie zrozumieli, 
że w momencie wybo-
rów do sejmu i samo-
rządu są najwyższą 
władzą w państwie. 
Nikt już nie przywozi 
kandydatów w tecz-
kach – związkowiec 
nie żałuje lat walki, 
choć współczesnym nie 
szczędzi krytyki: – Wy-
kazują zupełny brak 
świadomości, to men-
talność, o której pisał 
ks. Tischner – homo 
sovieticus… O takim 
człowieku ktoś zadecy-
duje, on się nie miesza, 
jemu na wolności nie 
zależy… Wolałby żyć 
w niewoli i mieć pełną 
miskę. Przecież jest 
gorszy od zwierzęcia! 
Złap zająca żyjącego 
na wolności, spróbuj 
mu dać pełną michę 
i zamknąć go w klatce. 
Micha zostanie pełna, 
a on zdechnie. Tak ceni 
wolność!

Tekst i fot.
Iwona DOJKA
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Kto nie chciałby być otoczony opieką 
i ochroną ze strony rozmaitych instytu-
cji państwowych? Takowe miał wokół 
siebie obywatel ludowej Polski. Szpie-
gowanie go funkcjonariusze bezpieki 
nazywali w dokumentach niewinnie: 
czuwaniem, zainteresowaniem, rozpra-
cowaniem, czynnościami operacyjny-
mi, nadzorem, nakryciem, nałożeniem, 
nasyceniem, nasadzeniem, obsadze-
niem, obserwacją, operacyjną obsługą 
terenu, rozpoznaniem i wyjaśnianiem 
oraz opieką i... ochroną właśnie. Polak 
dostawał się w troskliwe ramiona wła-
dzy poprzez objęcie go opracowaniem, 
siecią lub zabezpieczeniem. Tę idyllę 
zakłócał jednak fakt, że fałszywy anioł 
stróż z każdej wizyty zdawał relację 
oficerowi prowadzącemu.

Przyzwoity donosiciel
Z lektury resztek, jakie po wielkim 
paleniu pozostały w archiwach In-
stytutu Pamięci Narodowej, wynika, 
że tajna milicja szczególnie ceniła 
sobie owych lojalnych obywateli. Na-
zywano ich cennymi i wartościowymi 
oraz bogatymi, jeśli tylko dostarczali 
istotnych dla szykanowania kogoś 
wiadomości. Ciekawe, że państwo 
odrzucające wszelką etykę znało poję-
cie wartość. Tyle że nie oznaczało ono 
cnoty, a przydatność i użyteczność. 
Natomiast posłuszeństwo nazywano 
wartością moralną lub obliczem mo-
ralnym. Państwo totalne dokonało 
przewartościowania etyki i tylko 
donosiciele mogli liczyć na chlubny 
epitet patrioty oraz znak uczciwości 
i przyzwoitości.
Intryguje fakt, iż w słowniku funk-
cjonariuszy nie istniało słowo donos. 
Zarezerwowano je dla „kłamstw” 
i „pomówień”, jakimi demagodzy, dy-
wersanci, elementy opozycyjne, macki, 
odpryski, obce naleciałości i wrogowie 
obrzucali państwo ludowe. 
W użycie weszły za to neutralne 
określenia: doniesienie, informacja, 
materiał, sygnał i wiadomość. Sub-
telna manipulacja językowa miała 
na celu zmianę wartościowania ne-
gatywnie postrzeganej w społeczeń-
stwie czynności. Nic więc dziwnego, 
iż bezpieka mianowała ją pomocą 
obywatelską.

Słowa niewinne
Jak przekonać obywateli do decyzji, które będą dla nich miały złe skutki? Użyć prostego 
chwytu – mówić o przemocy tak, jak o bezpieczeństwie.

gospodarz figuranta
Władza nazywała Polaków: bazą, czyn-
nikiem, elementem, fizycznymi możli-
wościami, nosicielami i nośnikami (nie 
chorób a poglądów przeciwnych jedy-
nemu panowaniu), ogniwem, twarzą. 
Ci, którzy weszli w tajemniczy krąg 
będących na kontakcie (ewentualnie 
łączności) tajnych współpracowników, 
zyskiwali miano: jednostki sieci bądź 
agentury, kontaktu, środka opera-
cyjnego, źródła informacji, skrzynki 
kontaktowej. Szpiegowana przez nich 
ofiara zaś stawała się obiektem lub 
figurantem.
Nazwy te w literackiej polszczyźnie 
przysługiwałyby w większości przed-
miotom. A skoro o kimś mówi się jak 
o rzeczy, to łatwo można go poniżyć, 
usunąć, zniszczyć…
Mieszkańcom PRL-u odebrano godność. 
W aktach bezpieki na próżno szukać rze-
czownika człowiek. Ludźmi oficerowie 
nazywali tylko siebie i swoich „pomoc-
ników”. A że nie zawsze znali się na pi-
saniu, to i śmiesznostki typu gospodarz 
figuranta utrwalali na papierze.

szukanie słomki
By istnieć, władza potrzebowała wroga. 
Jego obecnością tłumaczyła bowiem 
kolejne załamania gospodarki i jedno-
czyła społeczeństwo w nienawiści. Na 
każdy protest propaganda reagowała 
histerycznymi nazwami: choroba, 
agresywność, dywersja, jad, niebez-
pieczeństwo, terror, psychoza. Kiedy 
jednak okazywało się, iż jest wobec spo-
łeczeństwa bezsilna z łamów gazet wy-
lewał się potok słów deprecjonujących 
manifestacje opozycji: chuligański wy-
bryk, niezadowolenie, odgłosy, zajścia 
lub zakłócenie porządku publicznego. 
Uliczne graffiti i plakaty były jedynie 
zwyczajnymi napisami.
Troskliwa partia i rząd (zawsze w tej 
kolejności, żeby było wiadomo, kto 
ma władzę) nie ujawniały stosowa-
nych wobec obywatela represji. Dla 
nachodzenia lub bicia używano okre-
śleń abstrakcyjnych: czynność prze-
cinająca, likwidacja, neutralizacja, 
profilaktyka, realizacja, unieszkodli-
wienie. O ile zwyczajne aresztowania 
nazywano izolacją, a zarekwirowanie 
czegoś zakwestionowaniem, to na-

głe i niezauważalne zabranie kogoś 
z ulicy – tajnym zdjęciem. Najbar-
dziej niewinnym zgoła eufemizmem 
jest… słomka, czyli systematyczne, 
drobiazgowe rewizje w wybranym 
mieszkaniu.

wigilia do lamusa
Konstruując język, władza skazywała 
na niebyt całe sfery życia. Notoryczna 
pisownia bóg i kościół (w znaczeniu: 
instytucja) nie była wynikiem błędu 
ortograficznego, lecz celowa deprecja-
cja. W dokumentacji inwigilacji dusz-
pasterstwa akademickiego w Krakowie 
znaleźć można: ceremoniał rytualny 
i imprezę zamiast mszy, homilię za-
stępuje – ambona, pielgrzymkę – wy-
cieczka, a dom boży – obiekt sakralny. 
Katolik zyskał wyłącznie określenia 
negatywne: fanatyk, idealista, element 
klerykalny, klerykał. Regularne uczest-
niczenie w uroczystościach religijnych 
to hiszpanizacja lub religianctwo. Co 
gorliwsi w deprecjonowaniu wiary, nie 
zważając na śmieszność, nazywali ją 
nawet ideologią idealistyczną. A i skrót 
JP II nie jest współczesnym tworem. 
Pomniejszanie świętości zaszło tak da-
leko, iż ikona z Jasnej Góry to jedynie 
trzy litery MBCz.
Niezgodnie z regułami pisowni sto-
sowany cudzysłów okalał nagminnie 
słownictwo kościelne. Pisali więc 
oficerowie o „wigilii”, „opłatku”, „dusz-
pasterzu”… Używając znaku inter-
punkcyjnego, zaznaczali – ich zdaniem 
– anachroniczność pojęć, które winny 
odejść do lamusa.
Jak wielkie było pomieszanie w 
hierarchii wartości, niech świadczy 
słowo sprawiedliwość. Funkcjonariusz 
apelujący o pomoc stosownie do moty-
wów, jakimi kierować się może dany 
obywatel: w imię sprawiedliwości 
interesów zakładu pracy i jego załogi 
miał na myśli gwarancję realizacji 
owych interesów, a nie jedną z cnót 
kardynalnych.

(ID)

Na język wyprany z wartości opozycja 
odpowiedziała tak, jak Zbigniew 

Dulemba na ulotce – przywołaniem tego, 
co tkwiło w polskiej kulturze
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– Politycy w czasie kampanii wybor-
czej składają obietnice, nie mając 
żadnej pewności, że uda im się je 
zrealizować. Czy takie zapowiedzi 
bez pokrycia w realnych możliwo-
ściach danego człowieka są etyczne? 
W Polsce to już niemal rytuał i wy-
borcy przestają wierzyć słowom.
– Jeżeli polityk ma świadomość, że nie 
spełni obietnic, to rzeczywiście jest to 
z jego strony manipulacja i zwykłe 
kłamstwo. A jeśli jedynie brakuje mu 
pewności, czy zdoła swój program 
zrealizować, to ukazuje jedynie swoje 
plany, które zamierza uwzględnić 
w rządzeniu. Liczy się intencja. Polityk 
nigdy nie wie, jak będzie realizowany 
jego program. Program polityczny 
jest prezentowaną wyborcom intencją 
partii. Oni zaś mają prawo rozliczyć 
polityków z tego, czy zostali zma-
nipulowani lub zwiedzeni pustymi 
obietnicami. W wypadku świadomego 
zwodzenia wyborców mamy do czynie-
nia z kłamstwem, które rzeczywiście 
prowadzi do pozbawienia słów zna-
czenia. Jako obywatele mamy prawo 
weryfikować rządy w oparciu o pre-
zentowany uprzednio program. Pytać 

Pod trzema warunkami

Coraz trudniej zaufać politykom. Ich słowa zapełniają przestrzeń publiczną i… nic nie 
znaczą. Ks. prof. Andrzej Zwoliński (na zdjęciu) wyjaśnia jak reagować na komunikaty 
polityków i nie dać się uwieść nienawiści.

jednak należy o rzeczywiste powody, 
dla których zamiary polityków nie 
powiodły się.
– Polski język publiczny wykluczył 
debatę, gdyż rządzący zamykają 
usta oponentom stwierdzeniem 
dającym się sprowadzić do formuł-
ki: „Kto nie z nami, ten przeciw 
nam”. Czy nie grozi nam teraz 
zaprowadzenie monologu władzy, 
znanego z PRL?
– Nie, nie będzie już takiego monologu, 
gdyż milczenie obywateli w Polsce Lu-
dowej wynikało z celowych zamiarów 
totalitarnej ideologii. Obecnie wyborcy 
na bieżąco weryfikują władze. Jest 
to sytuacja nieporównywalna z pań-
stwem totalitarnym. Bowiem ono 
narzucało monolog i ucinało możliwość 
wysuwania odmiennych argumentów. 
Obecnie brak dialogu w przestrzeni 
publicznej wynika najczęściej z braku 
argumentów. Jeśli są ogólnikowe, 
polegają na nieskomplikowanym 
etykietowaniu swych przeciwników, 
to znaczy, że mówca nie traktuje oby-
watela jako osoby rozumnej, do której 
trafia się rzeczowymi informacjami. 
Co znaczy mówienie np. „jak nie do 

Unii Europejskiej to do 
Białorusi”, które mia-
ło miejsce w kampanii 
przed polskim referen-
dum unijnym? Przecież 
to była nieprawda! Były 
i zawsze są inne możli-
wości dla każdego kraju! 
Autor takiego komuni-
katu redukuje możli-
wości, jakie stoją przed 
obywatelami.
–  Inne niebezpie-
czeństwo polega na 
arbitralnym dziele-
niu społeczeństwa. 
W przestrzeni publicz-
nej funkcjonują bo-
wiem obraźliwe słowa, 
a przyklejenie do ko-
goś etykietki z napisem 
„układ” przekreśla jego 
udział w życiu społecz-
nym. Jak bronić się 
przed ekspansją nie-
nawiści w komunikacji 
publicznej?

– Najlepszym rozwiązaniem byłoby 
uruchomienie rozumowania, argu-
mentowania. W emocjach nie ma kon-
kretnych argumentów. Najlepiej bronić 
się przez zadanie prostego pytania: 
„Powiedz, co to znaczy?” „A jakie znasz 
inne możliwości?” Tam, gdzie do głosu 
dojdą emocje, nie ma myślenia, tam 
argumenty rozumowe są odsuwane na 
margines. Jeśli ma dojść do porozumie-
nia, powinniśmy izolować się od emocji. 
Co znaczy stosowany w polityce sąd: 
„On jest zły”? Trzeba pytać: „W czym 
jest zły?” „Dlaczego jest zły?” W ten 
sposób indagujący żąda sformułowa-
nia konkretów stojących za danym 
epitetem. Dzięki temu wymusza na 
interlokutorze podanie rzeczowych 
argumentów albo zarzutów.
– Każde użycie języka wiąże się 
z narzucaniem ocen. Ma bowiem 
znaczenie to, czy nazwę kogoś 
„powstańcem” lub „terrorystą”. 
Czy możliwe jest obiektywne in-
formowanie przy użyciu słów?
– To kwestia dyskusji teoretycznych, 
jeśli chodzi o sam język. Czy język 
może być obiektywny? Każdy termin, 
jakiego używamy, ma zabarwienie 
subiektywne związane z osobistym 
doświadczeniem mówiącego. Na te 
same słowa jedni reagują śmiechem, 
a inni się obrażają.
Ma pani rację. Słowo nie jest na tyle 
obiektywnym nośnikiem, że zawsze 
przekazuje to, co chcemy. W rozmo-
wie musimy więc dążyć do jasności 
i adekwatności języka, ale ona nigdy 
nie jest stuprocentowa. Stąd biorą się 
nieporozumienia, zwłaszcza w komu-
nikacji publicznej, kiedy włączamy 
w język zbiorowy duże grupy ludzi. 
Zawsze powinniśmy dążyć do obiek-
tywizowania słów, jednak w pełni 
obiektywnie nie wypowiemy się nigdy. 
Nawet przepisy prawne są wykładnią 
doczesnego rozumienia zjawisk.
– Jak wobec tego mamy się poro-
zumiewać?
– Szukać spójnej wykładni, pamiętając 
o różnicach oraz szanując rozmówcę. 
Dialog zakłada po pierwsze – dobrą 
wolę obu stron; po drugie – wzajemne 
traktowanie się jako równorzędnych 
partnerów, po trzecie – dążenie do 
porozumienia. Partnerzy dialogu 
muszą być nastawieni na rozwiąza-
nie problemu, udzielenie odpowiedzi, 
zrozumienie się. Wszystkie warunki 
powinny być spełnione łącznie, bo in-
aczej rozmowa nie ma sensu. Zniszczy 
ją przeszkoda psychiczna, emocjonalna 
lub wrogość. Wystarczy spełnić te trzy 
warunki i… rozmawiamy!

Rozmawiała Iwona DOJKAfo
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Zaczęło się dość typowo. Mieszkający 
niedaleko Szczurowej dziadek Rosy 
hodował konie. Mały Wojtek stopniowo 
się z nimi oswajał. – Pamiętam, jak bar-
dzo chciałem wsiąść na grzbiet jednego 
z nich i pogalopować – wspomina.
Wreszcie przyszedł czas na wymarzo-
ną naukę jazdy w Jodłówce. Pierwsze 
lekcje były trudne. Obolałe mięśnie 
utrudniały spokojny sen. Jednak wciąż 
uparcie ćwiczył. Tak rodziła się wielka 
pasja. Będąc na studiach, 
jeździł pod czujnym okiem 
trenerów i podpatrywał naj-
lepszych jeźdźców. Zgodnie 
z zainteresowaniami wybrał 
zootechnikę na krakowskiej 
Akademii Rolniczej. Zawsze 
był blisko zwierząt. To po-
mogło mu zrozumieć ich psy-
chikę. Teraz wie, jak z nimi 
postępować, by były posłuszne 
i miały charakter.
– W jeździectwie pociąga ta 
odrobina adrenaliny – twier-
dzi. – Każdy dżokej doskonale 
pamięta moment, w którym 
koń w końcu daje się pogła-
skać. Nie zapomina też pierw-
szego galopu. Wtedy po prostu 
się czuje, jak ucieka odległość. 
To niesamowite doznania. 
I ten wiatr we włosach!

Zasłużyć na sympatię
– Aby koń nas polubił, musi-
my na to zapracować – twier-
dzi Wojciech Rosa. – Jeździec 
i koń to taka dobrana para 
funkcjonująca na zasadzie 
wzajemnego zaufania. Tego trzeba 
się nauczyć i złapać trochę sińców, by 
potem z jazdy czerpać przyjemność. To 
też ciężka praca, bo o zwierzę należy 
dbać, czyścić je, karmić, oporządzać, 
wyprowadzać z boksu, siodłać. Nie 
można niczego wprowadzać na siłę. 
Przecież to żywe stworzenie. Ma swoje 

Pociągająca odrobina 
adrenaliny

Klacz Delfa rządzi stadem, ale nie właścicielem

Całe godziny mogą spędzać w siodle. Jazda konna to dla nich wielka pasja, poczucie 
wolności, kontakt z przyrodą, ucieczka od cywilizacji i odskocznia. – Ona spowalnia tempo 
nerwowego życia, wycisza, uspokaja i pomaga się odprężyć – twierdzą Małgorzata i Woj-
ciech Rosowie, właściciele Ośrodka Jazdy Konnej i Hipoterapii „Konik Klub” w Brzesku.

przyzwyczajenia, lepsze i gorsze dni, 
więc powinno się to uszanować. Dobry 
jeździec robi wszystko, żeby znaleźć 
jak najlepsze relacje z koniem.
Niezbędne jest wyciszenie i spokój. 
Koń doskonale wyczuwa nawet naj-
mniejsze zdenerwowanie. Początkowo 
jeździec i zwierzę wzajemnie się po-
znają. Później dżokej trenuje na lonży 
pod okiem trenera. Następnie próbuje 
swych sił w tzw. zastępie, czyli jeździe 

gęsiego. Kiedy zdobędzie już pewne 
umiejętności, pozna podstawowe kroki: 
stępa, kłusa, galop, może samodzielnie 
ruszyć w teren na oklep lub w siodle.
– Gdy po raz pierwszy wysyłam kogoś 
w teren, trochę się denerwuję. Muszę 
dobrze ocenić umiejętności jeźdźca 
i ufać swoim koniom. Są ludzie, któ-

rzy uczą się błyskawicznie, a inni nie 
posiadają aż tak dobrej koordynacji – 
Rosa tłumaczy niepokoje instruktora.
Teren, na którym znajduje się Konik 
Klub jest ciekawy pod względem jeź-
dzieckim. Naokoło są lasy, zagajniki, 
liczne podjazdy i zjazdy.
– Czasem zdarza mi się stopować jeź-
dzieckie zapędy nowicjuszy, zwłaszcza 
mężczyzn, którzy są niecierpliwi i od 
razu chcieliby pogalopować – prze-
strzega Rosa. – Jeździectwo polega 
na tym, by wczuć się w ruchy konia, 
dostosować do jego rytmu i kroków. 
Tego nie da się od razu opanować. 
Poza tym należy konia „wychować”, 
bo to zwierzę stadne i szybko ustala 
sobie hierarchię, w której człowiek 
powinien być najwyżej. Konia trzeba 
do tego przekonać, oczywiście nie 
siłą. On poczuje respekt, gdy będzie-
my wobec niego stanowczy i konse-
kwentni.

rządzi delfa
Konik Klub działa od pięciu lat. Jego 
właściciele żałują, że nie wybudowali 
go na terenach wiejskich. – Szkoda, 

bo zaledwie pięćdziesiąt me-
trów dalej jest już wieś Okocim 
– przyznaje Rosa. – Łatwiej by-
łoby pozyskać pieniądze z Unii 
Europejskiej.
W stadninie mają szesnaście koni. 
Są to głównie klacze, kuce sze-
tlandzkie oraz wałachy, czyli wy-
kastrowane ogiery. – Na hodowlę 
ogierów trzeba mieć specjalną 
licencję – wyjaśnia właściciel.
Dominuje rasa małopolska, po-
wstała na bazie koni arabskich. 
Każde zwierzę ma imię. – W tym 
roku doczekaliśmy się przy-
chówku – chwali się hodowca. 
– Sam byłem przy narodzinach 
trojga źrebiąt. To niesamowite 
przeżycie, kiedy widzi się, jak po 
godzinie nieporadnie wstają.
Co jakiś czas zwierzęta wymienia 
się lub dokupuje, ale hierarchia 
pozostaje bez zmian. Przewodzą 
klacze. – Im starsze, tym mają 
mocniejszą osobowość – mówi 
właściciel.
– Lubię obserwować moje konie 
na pastwisku. Rządzi klacz Delfa. 
To ona wybiera miejsce pasienia, 

pierwsza podchodzi do żłobu. Młode 
ogierki natomiast osłaniają stado.
Rosowie traktują stadninę typowo hob-
bystycznie, gdyż twierdzą, że na razie 
nie jest to sposób na życie. – U nas 
konie zarabiają na siebie. Zatem na 
tym etapie nie jest to dochodowy inte-
res – tłumaczą.
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Hodowla to ciężka praca. Właściciele 
przyjeżdżają do stadniny około siódmej 
rano. – Zaczynamy od zadawania ob-
roku i generalnego sprawdzenia stada 
– opowiadają. – Musimy być pewni, 
że koniom nic się nie stało i niczego 
im nie brakuje. Obserwujemy, czy 
nie są osowiałe lub chore. Trwa to 
ponad godzinę. Do południa zwierzę-
ta zazwyczaj odpoczywają. Jedynie 
w sezonie wakacyjnym prowadzimy 
małą szkółkę jeździecką dla dzieci, 
które mają stałe dyżury i w zamian 
za zwykłą pomoc porządkową przy ko-
niach gwarantowaną bezpłatną jazdę. 
Wtedy zwierzaki są do ich dyspozycji 
kilka razy w ciągu dnia. Po sezonie 
jeździectwo jest możliwe w godzinach 
popołudniowych.
– Aby konie były w dobrej formie, 
dbamy o stałe pory karmienia. Pracę 
w stadninie kończymy wieczorem, 
kiedy odbywa się odpas wraz ze sprzą-
taniem stajni i zadawaniem siana 
– tłumaczy Rosa. – Raczej sami sobie 
radzimy. Tylko do cięższych robót nie-
kiedy zatrudniamy pracowników. Nie 
możemy nigdzie na dłużej wyjechać, 
bo przecież „pańskie oko konia tuczy” 
– uśmiecha się.

Pacjenci w stadninie
Właściciele organizują cykliczne raj-
dy konne. Prowadzą również zajęcia 
z hipoterapii Ten rodzaj rehabilitacji 

stosuje się u dzieci autystycznych, 
z porażeniem mózgowym, ADHD, 
a także z opóźnieniami w rozwoju 
psychicznym czy ruchowym, natomiast 
u dorosłych w przypadku stwardnienia 
rozsianego, uzależnieniach, chorobach 
psychicznych i stanach pourazowych. 
– Koń przeznaczony do tych zajęć musi 
być wyjątkowo spokojny. Powinien 
się też odpowiednio poruszać, by jego 
chód w stępie powodował taki sam 
ruch miednicy człowieka jak podczas 
chodzenia. To z kolei ma spowodować 
zakodowanie u pacjenta prawidłowego 
wzorca chodu – tłumaczy zawiłości 
terapii Rosa.
W stadninie za najspokojniejsze konie 
uważa się Mrówkę i Forda. To na nich 
dzieci ćwiczą w ramach zajęć z hipote-
rapii, które odbywają się w systema-
tycznych cyklach, średnio dziesięcio-
dniowych, po piętnaście minut jazdy. 
Najpierw pacjenci muszą się oswoić 
z koniem, później uczą się na nim sie-
dzieć, wreszcie – jeździć na oklep. Cho-
dzi o to, by jeźdźcy mieli bezpośredni 
kontakt ze skórą zwierzęcia. 

szczypta ryzyka
Rosowie pracują zawodowo, jednak 
każdą wolną chwilę starają się spędzać 
w stadninie. – To nasza wielka pasja 
– przyznają. Zamiłowanie i szacunek 
do zwierząt przekazali dwóm synom. 
– Sądzę, że z czasem ich miłość do koni 

będzie coraz większa – ocenia ojciec.
Ich ulubieńcami są klacz Delfa i wa-
łach Ford. – To nasze pierwsze konie, 
od nich zaczynaliśmy i mamy do nich 
ogromny sentyment – twierdzą.
Właściciele klubu cenią sobie zwierzęta 
z charakterem. – Tak jak ludzie, one 
też mają różne temperamenty. Wolę ko-
nie z iskrą, tym błyskiem, co sprawia, 
że jeździec czuje przypływ adrenaliny. 
Taka właśnie jest moja ulubiona Delfa, 
która nie wszystkich jeźdźców akcep-
tuje. Nieprzewidywalność i szczypta 
ryzyka zawsze są pociągające. Choć 
przyznam, że jestem bardzo rozważ-
nym jeźdźcem. Nigdy koń mnie nie 
poniósł i nie zraziłem się do tego sportu 
– przyznaje Wojciech Rosa.
Żałuje, że w Polsce jeździectwo wciąż 
jest uważane za elitarną dyscyplinę: 
– Szkoda, że taki stereotyp utkwił 
w powszechnym myśleniu. Przecież 
ceny za korzystanie z innych rodzajów 
sportu już się wyrównują. Chcemy, by 
ta dziedzina stała się dostępna dla 
wszystkich. 
Pomysłów mają wiele. Gdzieś w od-
ległych planach jest też wielkie ma-
rzenie, by zająć się tylko klubem, 
bez żadnych obowiązków związanych 
z pracą zawodową. W końcu świat 
z perspektywy końskiego grzbietu 
wygląda lepiej.

Tekst i fot. Renata SKóRnóg

Obraz i słowo.
Brzesko w oczach młodych

Konkurs redakcji bim i multimedia Polska

Do współzawodnictwa stanąć może każdy uczeń gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie brzeskim. Uczestnicy mają moż-
liwość wyboru jednej lub obu kategorii, w których zamierzają się wykazać. Najciekawsze prace będą publikowane w miesięczniku. 
Wyniki ogłosimy w lutowym numerze.
Proponujemy konkurencję na dwa sposoby:
* w kategorii zdjęcia reporterskiego na temat „Polubiłem to miejsce…” wystarczy dostarczyć plik z rozszerzeniem jpg, nagrany na 
płycie CD lub też tradycyjnie wykonaną fotografię. Pojedynczy autor może przedstawić maksymalnie trzy zdjęcia. Wszystkie muszą 
być wykonane w regionie brzeskim. Jury na pewno doceni oryginalność ujęcia tematu i walory artystyczne prac.
* miłośników pióra zapraszamy do napisania reportażu o tytule „Spotkałem człowieka…”. W tym wypadku ograniczamy tematykę do 
regionu brzeskiego. Do konkursu zakwalifikowane zostaną teksty w wersji elektronicznej o objętości nieprzekraczającej 8 000 zna-
ków (liczone ze spacjami). Komisja konkursowa na pewno zwróci uwagę zarówno na dobór materiału, jak i formę oraz umiejętność 
zainteresowania nim czytelnika.

Swoją pracę możesz dostarczyć na płycie CD (osobiście lub za poprosić o to swojego nauczyciela) do pokoju nr 9 w Urzędzie Miejskim 
w Brzesku (ul. Głowackiego 51) albo wysłać mailem na adres: bim.brzesko@wp.pl, podając imię i nazwisko, swój adres i telefon oraz 
szkołę, klasę i wiek.

spróbuj! warto się pokazać! jeszcze do 15 stycznia możesz nadesłać pracę!
Głównym sponsorem nagród jest Multimedia Polska.
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– Teraz są kroplówki i możliwość 
przyspieszenia porodu. A kiedyś nic 
nie było. Czekał człowiek opatrzności – 
mówi 85-letnia emerytka. Jej pacjentki 
bały się szpitala. Nie zdawały sobie 
sprawy z niebezpieczeństwa. – Bogu 
dzięki, nie zdarzyło się nieszczęście 
– wzdycha, zaplatając ręce.
Kobiety ciężko pracowały do ostatnich 
dni przed rozwiązaniem. – Jedna od-
bierała żyto za kosiarzem. Zadusiła to 
dziecko w sobie. Urodziło się martwe 
– wspomina położna i pokazuje drew-
nianą tubę sprzed pół wieku, przez któ-
rą nasłuchiwała maleńkich serduszek 
w brzuchach mam.
Do porodu przywoziła ze sobą także 
butelkę wody z rozpuszczonym po-
tasem do umycia rodzącej, przyrząd 
do lewatywy i nożyczki oraz wąskie 
tasiemki z tkaniny. – Szczerze mó-
wiąc, nie było to sterylne. Teraz są już 
zaciskacze do pępowiny – przyznaje. 
– Ludzie jednak rodzili się zdrowi.

Zaprowadziła i zostawiła
Gdy miała dwa lata, mama zostawiła 
ją u krewnych, bo postanowiła uczyć 
się położnictwa w Krakowie. Potem 
przez 50 lat pomagała rodzącym 

– Na pielęgniarkę to bym nie poszła. Co jej lekarz zleci, to wykonuje. Porody odbierałam 
sama. Gdy dzieciątko się urodzi, ma takie czarne włoski… to jest tak pięknie… – wspo-
mina. Gdy tylko zaczynały się bóle, mężczyźni z Iwkowej, Poręby Spytkowskiej, Jasienia 
i Biesiadek przyjeżdżali na furmankach. Ci z Okocimia przychodzili do domu Janiny 
Tomczyk. Przez 37 lat asystowała przy urodzinach w szpitalu i w drewnianych chatach.

w Okocimiu i okolicy. – Pewnie po niej 
to odziedziczyłam? – zastanawia się 
Janina Tomczyk. 
W czasie wojny była na robotach w Niem-
czech. – Nie narzekałam. Jedliśmy przy 
jednym stole z gospodarzami. Miałam 
wtedy 17 lat i nauczyłam się doić. 
Po powrocie znalazła ogłoszenie. Ktoś 
przytwierdził je do studni na środku 
wsi. Zaczęła naukę w krakowskiej 
szkole przy Kopernika 23. – Nie trzeba 
było matury. Przyjmowali po siedmiu 
klasach. Ludzie mieli za sobą dwa, trzy 
lata nauki… – przypomina sobie swój 
dyplom z „piątką”. W domu pozostawi-
ła dwójkę małych dzieci. 
– Zaprowadziła mnie, wszystko wytłu-
maczyła i zostawiła… Dziecko odebra-
łam i zaopatrzyłam – opowiada po latach 
przebieg pierwszego odebranego porodu 
na Zagrodach w Okocimiu, gdzie przy-
szła razem ze swoją matką. Wiedziała, co 
robić, choć szkoły jeszcze nie skończyła. 
Po dwóch latach wróciła z Krakowa. Tym 
razem nie opuściła rodziny, by zatrudnić 
się w Iwkowej.1 grudnia 1953 roku za-
jęła etat w starym szpitalu. 
Nie była jedyną, która pomagała rodzić 
w domach. Pracowały też: Janina Ba-
czyńska w Brzesku, Zofia górowa 

w Buczu i Anna Sosin oraz Maria 
Legutko w Jadownikach.

Potrójne trojaczki
Brakowało wszystkiego. Kobiety 
rodziły zwykle na łóżku, a w jednej 
z chat położna zastała pacjentkę na 
sianie. Czasem nie było nawet tkaniny 
do owinięcia niemowlaka. – Wtedy 
targało się poszwy. Nieraz mama 
przyszła bez fartucha… – zaznacza 
Janina Tomczyk. Skrwawione szmaty 
nie lądowały w śmieciach. – Prało się 
je. Każdego materiału było szkoda 
– podkreśla.
Łożysko paliła w piecu lub kazała głę-
boko zakopywać. Kilkoro dzieci urodzi-
ło się w „czepku”. Trzy razy odebrała 
w szpitalu trojaczki. Po ośmiu latach 
odwiedziła ją pacjentka z Zakliczyna. 
Przywiozła ze sobą fotografię trójki 
dzieci w komunijnych ubrankach.
– Wcześniaki? Tak, rodziły się. Ale in-
kubatorów nie było! Pod nóżki dawało 
się im owiniętą butelkę z ciepłą wodą, 
żeby je ogrzać – instruuje. Tkaninę do 
owinięcia dziecka prasowała gorącym 
żelazkiem. Odwiedzała swoje pacjentki 
w połogu. Kąpała niemowlęta, a cza-
sem nawet pokazywała mamom, jak 
je karmić.

rodzinne porody
Małżeństwo z Poręby Spytkowskiej 
absolutnie nie rozumiało, dlaczego 
z powodu ułożenia pośladkowego 
kobieta powinna trafić do szpitala. 
– Pan mi podpisze, że się nie godzi, bo 
inaczej grozi mi prokurator – opono-
wała położna. Ostatecznie pokazała 
mężowi, jak uciskać brzuch, zmusiła 
pacjentkę do parcia i… urodziła się 
zdrowa dziewczynka. – Pani to więcej 
ruchu robi, niż trzeba – stwierdzili 
szczęśliwi rodzice. – A jak by się wam 
ta dziewusia zadusiła? – zapytała Ja-
nina Tomczyk retorycznie.
Nigdy nie zdarzyło się, by została 
przy porodzie sama. Mężowie asysto-
wali żonom. Nie mdleli. – Widzieli ich 
ból i płacz – podsumowuje położna. 
Jako matka trójki dzieci wiedziała, 
co czują pacjentki. Masowała plecy, 
by im ulżyć. Nieraz przytuliła. – Pan 
Jezus też cierpiał. A z każdym bólem 
bliżej końca – tłumaczyła. Doradzała 
spacery, choćby wokół łóżka. Uważała, 
by dziecko nie zachłysnęło się wodami 
płodowymi. Chwytała je za nogi, aby 
śluz wylał się przez usta. Przyduszo-
ne pobudzała do oddechu klapsem 
w pupę. – Teraz takich rzeczy się nie 
stosuje… – macha ręką.

Tekst i fot. Iwona DOJKA

Pomagała 
przyjść na świat 

dzieciom. Na 
emeryturze nie 

potrafi już przy-
pomnieć sobie, 

ile domowych po-
rodów odebrała

Z każdym bólem 
bliżej końca
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POnAD STO PRAC uczniów i przedszkolaków wpłynęło na organizowany przez 
MOK konkurs na ozdobę choinkową i szopkę bożonarodzeniową. W tym roku 
wygrał Przemysław Kowalczyk z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzie 
Uszewskiej. Drugie miejsce zajęła Agnieszka Majka z PG nr 2 w Brzesku, 
a trzecie Anna Wójcik z SP w Sterkowcu. W gronie wyróżnionych autorów 
znaleźli się: Adam Mika, Anna Figiel i Tomasz Cyran z WTZ w Brzesku, 
Marta Świątkowska i Mateusz Stypka z SP nr 2 w Brzesku, Karolina 
Dudek i Mariusz Bratek z SP w Mokrzyskach, Magdalena Skórnóg z OSP 
w Buczu, Jakub Bąkiewicz z SP w Jasieniu, Anna Pacura z Przedszkola 
Integracyjnego, Konrad Strąk z SP w Buczu, Milena Holik z Przedszkola 
nr 7 i Kółko Plastyczne z SP w nr 2 w Jadownikach.             (i)

Czuje konieczność pisania

– Jest cząstką naszej małej ojczyzny – mó-
wiła o poetce dyr. Małgorzata Cuber

– PRZyJeCHALI TuTAJ, żeby słu-
chać, jak się mama popisuje – żartując, 
zwróciła się do swoich dzieci Halina 
Biernat. 14 grudnia na spotkaniu pod 
hasłem „Radość tworzenia” poetka tłu-
maczyła strofami, iż cieszy ją zdolność 
odczuwania piękna, zaś wewnętrzny 
rozkaz zmusza do zapisywania upar-
tych myśli. Zanim zaczęła czytać swoje 
utwory, słuchaczom nie pozostawiła 
żadnych złudzeń: – Zaznaczam z góry, 
że jeżeli jesteście państwo nastawieni 
na ucztę duchową poezji nowoczesnej, 
to nic z tego. Moje wiersze są łatwe 
w odbiorze, konkretne i zrozumiałe. 
Oprócz poetki tego wieczoru zaprezen-
towała się pianistka Marta Kokoszka, 
ponadto Iwona Mikołajek i akompa-
niująca jej Teresa Szydłowska. (ID)

14 STyCZnIA rusza 15. finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W Brzesku rozpocznie 
go turniej kręglarski o 11.00. 
Ponad 170 wolontariuszy kwe-
stować będzie na ulicach. Na 
scenie na pl. Kazimierz Wiel-
kiego wystąpi orkiestra dęta, 
No Stage Diving, Brown i Ska-
fander. Pod młotek pójdą dary 
od sponsorów. O 20.00 zapłonie 
światełko do nieba.    (D)

wielkie serce Brzeska

Pieśni fotografa

TO nIe Był zwyczajny recital. 
Stanisław Markowski  (na zdjęciu) 
przeplatał pieśni opowieściami ze 
stanu wojennego. Fotograf i dokumen-
talista zjawił się 11 grudnia w Domu 
Ludowym w Jadownikach dzięki sta-
raniom Krystyny Serbeńskiej-Biel. 
Kontaktowała się ona z twórcą, by dla 
Gimnazjum im. Jana Pawła II uzy-
skać ogromny banner z wizerunkiem 
papieża, jaki po jego śmierci zawisł na 
krakowskim ratuszu. – Widząc nasze 
starania, przekazał nam negatyw, 
z którego wykonaliśmy portret. Sam 

przyznał się, iż oprócz fotografii zajmu-
je się także piosenką. Nie wiedziałam, 
że jest autorem muzyki do hymnu 
„Solidarności” – „Solidarni”! – z entu-
zjazmem przyznaje organizatorka.
Stanisław Markowski urodził się 
8 maja 1949 roku w Częstochowie. 
W latach 1980-1981 działał w Komi-
tecie Porozumiewawczym Związków 
Twórczych i Naukowych oraz w Ko-
mitecie Więzionych za Przekonania. 
Na swoich zdjęciach zarejestrował 
m.in.: czarny marsz po zabiciu Stani-
sława Pyjasa, samospalenie Walentego 
Badylaka na krakowskim Rynku, 
wydarzenia w Stoczni Gdańskiej 
w 1980 roku, demonstracje po wpro-
wadzeniu stanu wojennego, pogrzeb 
ks. Jerzego Popiełuszki, pielgrzymki 
Jana Pawła II. Fotografował także 
zamki i dworki, drewniane świątynie 
i Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. 
Za swoją pracę otrzymał Nagrodę im. 
Eugeniusza Lokajskiego, fotografa 
powstania warszawskiego; Medal im. 
Jana Bułhaka od Związku Polskich 
Artystów Fotografików oraz Nagrodę 
Prezydenta Miasta Częstochowy. (d)

Przyozdobili święta

To nic, że Dzieciątko większe od owcy. Wszak to Ono jest tu najważniejsze…
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Narodziny
pałacu

Ci, którzy z uwagą należną pałacowi 
Götzów oglądać będą zewnętrzną jego 

stronę, bez trudu odnajdą metrykę tego 
szczególnego zabytku architektury. 
Ma ona postać łacińskiej inskrypcji 
wykonanej klasyczną antykwą na 

okazałej płycie szarego piaskowca, 
wmurowanej w zachodnią ścianę budowli. 

W tłumaczeniu na język polski brzmi 
ona: „Dom ten zbudowany został roku 

pańskiego 1898 przez małżonków 
Jana Goetza pana na Okocimiu i Zofię 
z hrabiów Sumińskich według projektu 
architektonicznego Fellnera i Helmera

c.k. spółki architektonicznej.

Autorami planów byli: urodzony 
w Wiedniu austriacki architekt Fer-
dynand Fellner (1847-1916) i Herman 
Helmer (1849-1919), wiedeńczyk i ar-
chitekt. Będąc kolegami ze studiów, 
zaraz po ich ukończeniu zawiązali 
spółkę projektową (1872) i założyli 
wiedeńskie Atelier Architektoniczne, 
które już kilka lat później zasłynęło 
wspaniałymi kreacjami nie tylko 
w monarchii austro-węgierskiej, ale 
także poza jej granicami, od Hamburga 
po Odessę. Przez cały okres trwającej 
45 lat działalności tworzyli projekty 
okazałych budowli nawiązujące do 
wzorów późnego baroku (rokoka) w je-
go francuskim, niemieckim, a przede 
wszystkim wiedeńskim wydaniu. 
Powstało ich ponad dwieście. Były 
to plany znacznych rozmiarów miej-
skich kamienic czynszowych, banków 
i urzędów, teatrów, zamków, pałaców 
oraz kościołów. Kilka z nich zreali-
zowanych zostało również na terenie 
Polski: teatry w Cieszynie i Toruniu, 
teatr zamkowy w Łańcucie, pałac 
Tomasza Zamoyskiego w Jabłoniu 
koło Parczewa i pałacyk Długoszów 
w podgorlickich Siarach.

***
W obecnym kształcie pałac Götzów 
przedstawia się jako okazała, wie-
loczłonowa, ale stylowo jednorodna, 

Na swój wysokiej jakości sprzęt muzycy musieli długo pracować. Zarabiali w kra-
ju i za granicą, dzięki czemu mogli inwestować w instrumenty. Teraz grają stare 
utwory i pracują nad nowymi. Prezentują muzykę hardrockową. Zapytani o to, 
na kim się wzorują, stwierdzają, że tworzą według własnych pomysłów i choć 
każdy ma swoich idoli, to z pewnością ich nie kopiuje.
W niektórych utworach brakuje im oryginalności, ale są też i takie, które bardzo 
pozytywnie zaskakują. Wokalista daje z siebie wszystko i choć czasem coś mu 
nie wychodzi, starał się każdy dźwięk odpowiednio zaśpiewać. – Zespół No Stage 
Diving gra swój własny repertuar, a nie covery. Gitarzyści grają dobrze, a woka-
lista się rozwija. To są młodzi ludzie, z pasją – komentuje twórczość debiutantów 
ewelina Stępień, juror Małopolskiego Przeglądu Rockowego.

Kłopotliwe ćwiczenia
Grupę założyli pięć lat temu: Piotr Wróblewski (perkusista), Kamil łach (ba-
sista), Jacek Wołczyński i łukasz Hładun (gitarzyści). Pierwsze próby grali 
w MOK-u, ale później przenieśli się na „własne podwórko”. Muzycy wspominają, 
że największe problemy mieli z wokalistą, dlatego Wróblewski cztery lata temu 
postanowił wziąć na próbę swojego młodszego brata, Tomka, który niebawem 
dołączył do zespołu i zaczął śpiewać. Początkowo szło mu marnie, więc zaczął 
ćwiczyć głos, co nie do końca było dla wszystkich przyjemne. Rodzina przyznaje, 
że czasem nie mogła go już słuchać.
Półtora roku temu skład grupy zmienił się. Na miejsce Hładuna przyszedł Paweł 
Trunów, który grał wcześniej w Haymakerze. Później odszedł drugi gitarzysta 
Jacek Wołczyński. Do zespołu dołączył Mirosław Włodarczyk. Muzycy 
świetnie się ze sobą dogadują. Przyznają, że bardzo rzadko się kłócą i zazwyczaj 
są zgodni, co do komponowania. Bez wątpienia czeka ich jeszcze dużo pracy; 
sami uważają, że poprawić muszą jeszcze harmonię i wokal. Komponowaniem 
zajmuje się po części każdy z nich, choć prym wiodą gitarzyści. Teksty pisze 
głównie Tomek i Kamil. Jedną z piosenek napisała Kamila Kansy. Utwory 
dotyczą ludzkich słabości, problemów dnia codziennego, ale i śmierci. Muzycy 
zapytani o to, co ich inspiruje i dlaczego właśnie takie motywy dominują w ich 
tekstach, tłumaczą, że piszą o tym, co ich otacza. Jak mówią „życie nie jest 
łatwe”, a śmierć jest jego nieodzownym towarzyszem.

Kurczak na ścianie
Na stronach internetowych pojawiają się również negatywne opinie na temat No 
Stage Diving. Zespół tłumaczy, że potrafi przyjąć krytykę pod swoim adresem, 
pod warunkiem, że jest ona konstruktywna i wypowiedziana przez fachowców. 
Tymczasem o powodzeniu artystów decydują przecież słuchacze.
Atmosfera na próbach jest wesoła. Świadczy o tym sam wygląd garażu, w którym 
odbywają się próby. Na dużej ścianie wisi plakat „Kurczaka Małego” (głównego 
bohatera filmu animowanego).Wszyscy podchodzą do tego, co robią z pasją i da się 
to odczuć na każdym koncercie; chociaż… zdarzały się także chwile zwątpienia, 
w których chcieli zrezygnować.

Małgorzata SZyLAR
* Autorka jest uczennicą drugiej klasy LO

Zespół No Stage Diving w lipcu wystąpił na przeglądzie rockowym w Brzesku. Ma za sobą kon-
certy, m.in. w czasie Dni Brzeska, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Zakończenia Lata, 
występy na Rancho „Pasja”, w kinie „Bałtyk” oraz na imprezach rockowych w Bochni.

Trudny debiut

fo
t.

 K
. 
G

a
w

eł



�� 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYstyczeń 2007 dZieje reZydenCji (2)

budowla o bogatym wystroju archi-
tektonicznym i plastycznym zarówno 
elewacji, jak i wnętrz. Składa się ona 
z piętrowego, nakrytego dachem man-
sardowym korpusu głównego, dwóch 
piętrowych pawilonów bocznych, 
połączonych z nich dwukondygna-
cyjnymi łącznikami oraz związanej 
z zachodnim pawilonem kaplicy. Pałac 
dopełniają dwa przeszklone pawilony 
ogrodowe o żelaznej konstrukcji i połą-
czone arkadową kurtyną, usytuowane 
po północnej stronie wschodniego 
łącznika: ogród zimowy ze sztuczną 
grotą, zbudowaną z tufu wulkaniczne-
go i palmiarnia, uformowane w stylu 
wiedeńskiego modernizmu. 
Jest to obiekt znacznych rozmia-
rów. Zajmuje działkę o powierzchni 
2790 m2. Ma kubaturę 44 140 m3 
i ponad sto, różnej wielkości i przezna-
czenia, pomieszczeń.
Początkowo program przestrzenno-użyt-
kowy okocimskiego pałacu był skrom-
niejszy od obecnego. Obiekt bowiem 
powstawał w dwóch etapach. Pierwszy 
zaczął się najpewniej ok.1895 roku, reali-
zowany był w oparciu o projekt powstały 
w atelier Fellnera i Helmera, zakończył 
się zaś w roku 1898 wmurowaniem ta-
blicy pamiątkowej. W tym czasie powstał 
korpus budowli, pawilon zachodni, jego 
łącznik z całością i kaplica.

***
To, jak wyglądał pałac w jego pier-
wotnej postaci, ilustruje zdjęcie ar-
chiwalne wykonane pomiędzy rokiem 
1898 a 1909. Widzimy na nim okazałą 
późnobarokową budowlę o pilastrowo-
ramowych podziałach elewacji, nakrytą 
dachem mansardowym, ozdobionym 
półkolistym szczytem, pseudoattyką 
i lukarnami. Już wtedy wzdłuż jej 
północnej ściany rozciągał się taras 
o tralkowej balustradzie, z szerokimi 
schodami prowadzącymi do ogrodu. Na 
osi elewacji wschodniej natomiast znaj-
dował się ryzalitowy aneks o trzech 
oknach na poziomie parteru, z tarasem 
widokowym należącym do salonu na 
pierwszym piętrze. Skądinąd wiemy, że 
już wtedy zwrócona na południe fasada 
ze znajdującym się w przyziemiu środ-
kowego ryzalitu głównym wejściem 
uformowana była w zachowanym do 
dziś kształcie i wyrazie plastycznym.
Również wnętrza pałacu już w roku 
1898 miały taki jak obecnie rozkład 
oraz zachowane w znacznym stopniu 
wyposażenie techniczne, m.in. nowo-
czesne ogrzewanie kanałowo-nawiew-
ne i instalację gazową oraz wystrój 
w postaci wzorzystych posadzek, 
profilowanych, drewnianych stropów, 

ozdobnych plafonów, stolarki otworów 
wejściowych i okiennych, boazerii, ba-
lustrad schodów wypełniających głów-
ny hol, wzorzystych tapiserii pokrywa-
jących ściany niektórych pomieszczeń 
oraz luster, supraport z malowanymi 
„rokokowymi” scenami rodzajowymi 
i obrazów. Dyspozycja przestrzenna, 
znaczna wielkość oraz stojący na wy-
sokim artystycznym poziomie wystrój 
świadczyły o upodobaniach i kulturze 
Götzów oraz projektantów, ale także 
o reprezentacyjnym charakterze sie-
dziby. W niej bowiem przyjmowano 
najbardziej znaczących gości, urządza-
no bale i zjazdy rodzinne. Gospodarze 
zaś zamieszkiwali znajdujący się na 
terenie browaru „stary dom”, zwanym 
także starym pałacem.

***
W tym samym duchu co i pałac zreali-
zowane zostały trzy pozostałe części 
zespołu: stojący po zachodniej jego 
stronie piętrowy pawilon, łącznik 
i kaplica. Pierwszy z tych obiektów 
pomyślany był jako oficyna gospo-
darcza, w jego przyziemiu ulokowano 
bowiem pałacową kuchnię. Nad nią 
zaś, na półpiętrze, czyli mezzanino, 
znajdowały się pokoje mieszkalne ob-
sługi kuchennej. Jednak pomimo tak 

pośledniej funkcji i on miał ramowo 
pilastrowy podział ścian oraz stylowe 
nakrycie w postaci pobitego blachą 
czworobocznego, kopulastego dachu 
o łamanych połaciach. 
Część zaplecza kuchennego wraz ze 
schodami prowadzącymi do piwnic i na 
półpiętro znajdowała się w środkowej 
części łącznika. Jego część przednią 
zajmowała obszerna galeria o trzech 
arkadach otwartych na południową 
część pałacowego ogrodu, tylną zaś ko-
rytarz łączący korpus pałacu z kaplicą. 
Nad nim, na półpiętrze, był drugi, 
którym Götzowie mogli przechodzić na 
kaplicową galerię kolatorską.

***
Równie okazale jak reprezentacyjne 
wnętrza pałacu prezentował się wy-
strój kaplicy, wzorowanej na baroko-
wych budowlach sakralnych tego typu, 
a zbudowanej na planie kwadratu. Ma 
ona ramowo pilastrowe podziały ścian, 
trzy duże, zamknięte spłaszczonymi 
łukami, otwory okienne i nakrycie 
w postaci pobitej miedzianą blachą 
kopuły ozdobionej czterema lukarnami 
oraz latarnią. Wnętrze jej nakrywa 
eliptyczna kopuła, wsparta na ścia-
nach tarczowych o spłaszczonych 
łukach i pendentywach spływających 
na wydatne gzymsy ścian. Dopełnia je 
zaś zwrócona w kierunku północnym, 
przesklepiona konchą absyda oraz 
znajdująca się na wprost niej loża 
kolatorska z marmurową balustradą. 
Wewnętrzne ściany zdobią marmu-
rowe wykładziny i prostopadłe pasy, 
marmurowych także, lizen oraz wy-
pełniająca wolne pola marmuryzacja, 
czyli malowana na stiuku imitacja 
marmuru, a nadto pokrywająca ściany 
tarczowe i pendentywy wymodelowa-
na w stiukowej zaprawie dekoracja 
w stylu neorokoka. Podniebie kopuły 
natomiast pokrywa malowidło przed-
stawiające wniebowzięcie Najświętszej 
Marii Panny, wykonane około 1898 

roku przez krakowsko-lwowskiego 
malarza, ucznia Jana Matejki, urodzo-
nego w 1863 roku Tadeusza Popiela.
Wystrój kaplicy dopełniała marmurowa 
posadzka oraz wielobarwne, secesyjne 
witraże. Jej wyposażenie stanowił wy-
konany w czerwonym i jasnoszarym 
marmurze neorokokowy ołtarz, mar-
murowa kropielnica oraz zespół siedmiu 
ław o bogato rzeźbionych ściankach 
policzkowych i zapleckach. W roku 1955 
ołtarz, kropielnica i ławy przeniesione 
zostały do brzeskiego kościoła pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej.

Andrzej B. KRuPIńSKI

Bryła architektoniczna pałacu w latach 70.
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Przyznam, że jestem szczęściarą! 
W nieszczęściu znalazłam radość. Po 
tym, co tu napiszę, może ktoś stwier-
dzi, iż niepełnosprawność wcale nie 
ogranicza, a wręcz przeciwnie – daje 
inne możliwości i ciekawe życie. Już 
to wiem. Przekonałam się o tym dzięki 
swojej chorobie. 
Przypadek sprawił, że dowiedziałam 
się o stażu zawodowym dla osób 
niewidomych i słabowidzących, or-
ganizowanym w ramach unijnego 
programu „Leonardo da Vinci”. Za 
miejsce trzeci raz wybrano Utzenfeld 
– małą wioskę w Schwarzwaldzie. 
Wysłałam swoje zgłoszenie, ale bez 
nadziei, że się dostanę. W szkoleniu 
miało uczestniczyć tylko szesnaście 
osób z całej Polski. Ku mojemu zdzi-
wieniu przeszłam całą procedurę 
rekrutacyjną. Dostałam możliwość 
spędzenia dziewięciu tygodni w ma-
lowniczej okolicy przy granicy nie-
miecko-szwajcarsko-francuskiej.
Po radości nadeszły pytania i obawy: 
czy sobie poradzę? Czy to nie za wyso-
kie progi na moje nogi? Przecież nigdy 
nie miałam żadnego kontaktu z nie-
widomymi! Dzięki namowom bliskich 
oraz chęci spróbowania pojechałam 
i to był cudownie spędzony czas. 
Mieszkaliśmy w domu pastora i jego 
żony, gdzie uczyliśmy się angielskie-
go, obsługi komputera oraz uczestni-
czyliśmy w zajęciach z komunikacji 
międzyludzkiej. Dwa razy w tygo-
dniu zwiedzaliśmy ciekawe miejsca 
w Schwarzwaldzie, Szwajcarii i Fran-
cji. Odwiedziliśmy Minimundus, czyli 
„świat w miniaturze”, muzeum zmy-
słów zwane Sensorium oraz szkołę dla 
psów przewodników. Podziwialiśmy 
szwajcarską Bazyleę – miasto bazylisz-
ka. Przechadzaliśmy się malowniczymi 
uliczkami francuskiego Colmar, gdzie 
zatańczyłam walczyka. Zobaczyliśmy 
parlament w Strasburgu oraz najszer-
szy wodospad Europy. Było tych miejsc 
bardzo wiele, więc pozwoliłam sobie na 
wymienienie tylko niektórych z nich.
Poza nauką i wycieczkami każdy 
z nas miał domowe obowiązki: po-
rządki i dyżury w kuchni. Raz w ty-
godniu przygotowywaliśmy polskie 
dania. W czasie wolnym chodziliśmy 
na spacery, ćwiczyliśmy aerobik. Całe 

Przedszkolaki
z „trójki”

Chyba każdy człowiek z natury jest 
zdolny do nawiązywania kontaktu 
ze sztuką. Niestety, nie wszyscy mieli 
szczęście, aby te naturalne zdolności 
rozwinąć. W Przedszkolu nr 3 przy-
zwyczaja się dzieci do odbioru sztuki, 
rozbudza zainteresowania różnymi 
jej dziedzinami, uczy samodzielnej 
interpretacji piękna. Dlatego biorą 
udział w wystawach w MOK-u, m.in. 
„Zapachy jesieni” Antoniny i Agniesz-
ki Radziędy oraz „Malarstwo, haft, 
fotografia”. Wielką radość sprawiło 
im spotkanie z Michałem Mleczką, 
malarzem amatorem, który ofiarował 
obraz „Piwonie” oraz komplet pędzli 
jako zachętę do rozwijania zdolności.
Przedszkolaki z „Trójki” uczestniczą 
w koncertach, np. organowym studenta 
Akademii Muzycznej Rafała Śmiałka, 
w kościele św. Jakuba. Z zainteresowa-
niem słuchały na nim utworów Bacha, 
Haendla, Boëllmanna, Charpentiera. 
Uroda brzmienia instrumentu i na-
strój utworów wywołały w nich radość 
i dziecięcy, spontanicznie okazywany 
zachwyt. W okresie przedświątecznym 
zaproszono do przedszkola uczennicę 
szkoły muzycznej w klasie skrzypiec 
i wychowankę placówki. Dzieci wysłu-
chały kolęd w jej wykonaniu.
W grudniu wychowankowie spotkali się 
z poetą, prozaikiem, satyrykiem, auto-
rem książek dla dzieci i młodzieży, Ka-
walerem Orderu Uśmiechu, Andrzejem 
Grabowskim. Wysłuchały fragmentów 
utworów, poznały etapy powstawania 
książki. Autor ukazał zalety czytania, 
rozbudził zainteresowanie literaturą 
kształcącą wyobraźnię, poczucie humo-
ru i piękna. Na zakończenie obdarował 
swoich czytelników książkami, opatru-
jąc każdą specjalną dedykacją. 
Zajęcia teatralne rozwijają zdolności 
i aktywność twórczą. Wspólne poczu-
cie obowiązku, odpowiedzialność za 
kształt realizowanych przedstawień 
integrują dzieci. Jak co roku, z okazji 
świąt Bożego Narodzenia wystawia-
ją jasełka, aby podtrzymać tradycję 
i zaprezentować umiejętności. Radość 
z odniesionych sukcesów, oklaski i sło-
wa uznania to nagrody za wytrwałą, 
zespołową działalność.
Jak pisał O. Decroly „Każde dziecko 
ma od urodzenia pęd witalny, który 
pcha je do poznawania świata.” Tym 
przesłaniem kierujemy się w Przed-
szkolu nr 3.     (eR, MŚ) 

Nie oczami
widziane

wieczory tańczyliśmy, rozmawialiśmy 
i śmialiśmy się. A każdego ranka 
– kawka albo herbatka zrobiona 
przez kolegów. 
Zadacie pytanie: jak to możliwe, by 
osoby niewidome robiły to wszystko? 
Otóż robią jeszcze więcej. Pomimo, 
że sama mam wadę wzroku, przez 
cały czas żyłam w niewiedzy. Teraz 
dziękuję Bogu za to, co dostałam. 
Poznałam niesamowitych ludzi, 
którzy idą przez życie jak burza. Są 
pełni energii, emanują optymizmem, 
rozwijają pasje. Widzą świat lepiej, 
bo dostrzegają rzeczy, o których zapo-
mina się na co dzień. Wsłuchują się 
w szum wodospadu, dotykają konarów 
drzew, głaszczą mech, wdychają świe-
że powietrze, szukają słońca. Dla nich 
to nic dziwnego. Poprowadzić kogoś 
w ciemności czy wykonać zdjęcie albo 
film – też „no problem”. 
Z każdym dniem pobytu na stażu 
nabierałam pokory. Przekonałam się, 
iż można się cieszyć życiem pomimo 
nieszczęścia w postaci choroby. Jeśli 
się tylko chce, można robić wszystko: 
odkurzać, gotować, tańczyć, biegać. 
Niepełnosprawność nie przeszkadza 
w rozwijaniu pasji i kształceniu się. 
Wręcz przeciwnie, ułatwia to wszyst-
ko dzięki wrażliwości i odrobinie 
determinacji.
W trakcie stażu obiecałam coś sobie: 
nie zmarnuję tego, czego nauczyłam się 
w Utzenfeld – zarówno w trakcie zajęć, 
jak i w czasie wolnym. Zrobię to dla 
siebie, tych z którymi tam byłam oraz 
wszystkich zdrowych ludzi. Dostałam 
ogromny prezent w postaci doświad-
czeń. Ponadto chcę pokazać piękno 
świata wszystkim pełnosprawnym, 
którzy tego nie widzą bądź o tym zapo-
mnieli. Muszę wykorzystać to, o czym 
dowiedziałam się z przypadku. To 
bardzo ważne, bo jak mawiała nasza 
opiekunka Agnieszka: „Przypadek to 
jest to, co przypada nam od Boga”.

Katarzyna Żeglicka

* Autorka uczestniczyła w stażu zawodo-
wym dla niewidomych i słabo widzących, 

w ramach unijnego programu
„Leonardo da Vinci”, od 11 października

do 15 grudnia 2006 roku.
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Po wielu latach starań Brzesko docze-
kało się własnej monografii. Na pewno 
nasze miasto ze względu na swą histo-
rię i obecny rozwój zasługuje na takie 
szczegółowe opracowanie.
Książka prezentuje się okazale, jednak 
jej lektura prowadzi do krytycznych 
wniosków. Zajmę się szkolnictwem 
– dziedziną szczególnie mnie intere-
sującą ze względu na uprawiany przez 
całe życie zawód.
Przede wszystkim wyjaśnijmy sobie, 
czym jest monografia. To praca nauko-
wa poświęcona jednemu zagadnieniu, 
jednemu tematowi, w tym wypadku 
Brzesku. Opracowanie dziejów na-
szego miasta powinno być przede 
wszystkim rzetelne, robione według 
określonego planu, a wszystkie opi-
sywane przedmioty prezentowane 
tak, by ukazać ich prawdziwy wkład 
w rozwój Brzeska. I tu mam wiele za-
strzeżeń do informacji dotyczących po-
wojennego szkolnictwa, a szczególnie 
historii Liceum Ogólnokształcącego. 
Autorka, pani doktor Anna Skoczek, 
opracowując te rozdziały, nie wykazała 
się sumiennością prawdziwego bada-
cza. W rozdziale „Szkolnictwo brzeskie 
w latach 1989-2005” znajduje się ustęp 
zatytułowany „Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1”, a w nim pojawiły się 
nieścisłe informacje dotyczące działal-
ności Liceum Ogólnokształcącego im. 
Mikołaja Kopernika w Brzesku.
Przede wszystkim w latach 1989-2002 
byliśmy jeszcze samodzielną jednostką 
organizacyjną, a szkołą kierował do 
roku 1990 mgr Jan Makurat, a od 
grudnia 1990 roku – mgr Józef Kubas. 
Dopiero od września 2002 roku liceum 
weszło w skład Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1.
W tych trzynastu latach w naszej 
szkole działo się wiele dobrego. Przede 
wszystkim zmieniliśmy organizację 
pracy. Uczniów profilowaliśmy przez 
fakultety. Wybierali oni interesujące 
ich i potrzebne do dalszego kształcenia 
przedmioty i pogłębiali wiedzę z ich 
zakresu. Ten sposób pracy z młodzie-
żą pozwalał większości kontynuować 
naukę na studiach wyższych. To 
jeszcze w czasach dyrektorowania 
pana Jana Makurata i dzięki jego 

Krytycznie 
o monografii

kontaktom rodzinnym rozpoczęliśmy 
jako jedyni w Brzesku, a myślę, że 
i w powiecie, wymianę młodzieży ze 
szkołą w Nortorf, mieście leżącym nie-
daleko Kilonii. Ta współpraca na rzecz 
wzajemnego poznania i zrozumienia 
trwa do dziś, a zajmuje się nią od 17 
lat mgr Elżbieta Pajor. To w dobie ist-
nienia samodzielnego Liceum od roku 
szkolnego 1998/1999 organizowaliśmy 
pierwsi w powiecie egzamin maturalny 
łączony z egzaminem wstępnym na ta-
kie uczelnie jak: AGH, PK w Krakowie 
czy tarnowska PWSZ.

To takie Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika było na terenie na-
szego powiatu prekursorem w dziedzinie 
upowszechnienia wśród młodzieży wie-
dzy na temat UE. Temu celowi służyć 
miało powołanie przez panią mgr Józefę 
Litworę Klubu Europejskiego „Coper-
nicus”, w którego pracach brali udział 
znani przedstawiciele świata polityki 
m.in. pan dr Ernst Peter Berezowski 
– Konsul Generalny Austrii w Krakowie 
(obecnie pracuje w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych w Wiedniu).
Od początku swego istnienia Liceum 
kształtowało wrażliwość młodych ludzi 
na potrzeby drugiego człowieka. Co 
roku uczniowie przygotowywali paczki 
świąteczne dla najbardziej potrzebu-
jących mieszkańców miasta, organi-

zowali kiermasze, z których dochód 
przeznaczali na cele charytatywne, 
z okolicznościowymi programami ar-
tystycznymi odwiedzali Dom Pomocy 
Społecznej w Bochni, Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy w Złotej 
oraz Dom Dziecka w Jasieniu.
To w naszej szkole prężnie działały: sa-
morząd szkolny, harcerstwo, które kul-
tywowały wspaniałą 90-letnią tradycję 
liceum. Nie wspomnę już o lekcjach ko-
leżeńskich z wielu przedmiotów, olim-
piadach (szczebel centralny – język 
polski, biologia, fizyka, matematyka, 
język niemiecki, geografia), konkur-
sach, sesjach popularno-naukowych, 
w których uczestniczyli pracownicy 
naukowi UJ i Uniwersytetu im. S. Wy-
szyńskiego w Warszawie.
Zamiast tego czytelnik dowiaduje się, iż 
sesja popularno-naukowa z okazji wejścia 
Polski do UE odbyła się w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1. Dla badacza 
podejmującego się opracowania jednego 
z działów monografii ścisłość i prawda 
przekazu winny być naczelną zasadą. Są 
jeszcze inne niedociągnięcia.
Autorka wymienia kolejnych dyrektorów 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w latach 
1989-2005. Nie stosuje natomiast tego 
kryterium, pisząc o Liceum Ogólno-
kształcącym im. Mikołaja Kopernika.
Żałować też należy, że monografia 
przekazuje tak skąpe informacje o dłu-
goletnich nauczycielach powojennego 
liceum, którzy wychowali i kształto-
wali osobowość wielu mieszkańców 
Brzeska. Po dziś dzień wspominają 
oni swoich niezapomnianych nauczy-
cieli np. pana dyrektora Zbigniewa 
Starzyka, pana profesora Witolda Sta-
wiarskiego, pana profesora Czesława 
Złonkiewicza czy profesor Zofię Gołdo-
wą i wielu innych. Dziwię się, że twórcy 
monografii nie starali się dotrzeć do 
istniejących materiałów źródłowych, 
które dałyby pełny i rzetelny obraz 
działalności placówek oświatowych na 
terenie miasta Brzeska.

Bożena Kalinowska

* Wicedyrektor w latach 1990-2002
(w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół 

Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Brzesku)
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KLuB SPORTOWy WIKIng 
może po raz kolejny pochwalić 
się sukcesami. 2 grudnia w Ska-
winie po rundzie finałowej 
zmagań w ramach „Pływackich 
sobót” dla zawodników z rocz-
ników 1995-1996, organizowa-
nych przez Małopolski Związek 
Pływacki, wśród 30 najlepszych 
znaleźli się podopieczni trenera 
Marcina Kacera. Inez Ma-
chowska w pływaniu stylem 
zmiennym na dystansie 100 m 
zajęła drugie miejsce, a Woj-
ciech Wojdak w kraulu na 
dystansie 50 m zdobył trzecią 
lokatę. Oboje uplasowali się na 
czwartym miejscu w klasyfika-
cji końcowej.

PłyWACKIe MIKOłAJKI 
okazały się strzałem w dzie-
siątkę. 6 grudnia na wszystkich 
miłośników sportów wodnych 
czekało mnóstwo atrakcji, a na 
najmłodszych – kilkanaście 
kilogramów słodyczy. Najwięk-
szym powodzeniem cieszyły 
się zawody pontonowe. Sporo 
emocji wzbudził rzut do celu. 
W konkursie na najszybszy 
zjazd okazało się, że zawodnicy 
w kategorii szkół podstawowych 
osiągnęli lepsze wyniki niż ich 
koledzy z gimnazjów i liceów.

na basenie

ZAWODnICy z Brzeskiego Klubu 
Bokserskiego „Magic Boxing” zdobyli 
czołowe miejsca w XXVI Międzynaro-
dowym Turnieju Bokserskim „O złotą 
rękawicę Wisły”, który odbył się od 8 do 
10 grudnia w Krakowie w hali Wisły. 
Pierwsze miejsce i główne trofeum wy-
walczył w kategorii 54 kg – Mateusz 
Ptasiński, na drugiej lokacie upla-
sował się Radosław Ślęzak (80 kg) 
i Piotr Franczyk (75 kg), a na trzeciej 
Krzysztof Zawada (57 kg) oraz  Piotr 
Bodura (64 kg). Trenerem brzeskich 
bokserów jest edmund Kubisiak. 
W turnieju wzięły udział 22 kluby. 
BKB „Magic Boxing” został oficjalnie 
zaproszony na turniej bokserski do 
Berlina, na który zawodnicy pojadą 
pod koniec stycznia.       (K)

Złoto dla 
pięściarza

w y n i K i

ZRZESZENi:
1. tibor szlovenszky (Węgry) 664 pkt. 2. istvan Hetei (Węgry) 660 pkt. 3. bogumił 
Kulka (Sokół) 654 pkt. 4. mariusz szuba (Sokół ii) 649 pkt. 5. stanisław tomczyk 
(Sokół) 645 pkt. 6. józef woźniak (Sokół ii) 643 pkt.
AMATORZy:
1. Krzysztof szuba (Jawor) 656 pkt. 2. wiesław Poprawa (Kraków i) 654 pkt. 3. józef 
japa (Browar i) 646 pkt. 4. antoni baniak (Maczek) 627 pkt. 5. szczepan Zydroń 
(Browar i) 614 pkt. 6. Grzegorz szuba (Azory Kraków) 608 pkt.
1. małgorzata biel (Browar Okocim), 2. dorota chmura (MPEC Brzesko), 3. joanna 
woźniak (MPEC Brzesko)
DRUŻyNOWO:
mężczyźni: 1. Browar Okocim ii, 2. MWM Serwis Brzesko, 3. Jawor i Brzesko
kobiety:  1. MPEC Brzesko, 2. Browar Okocim
ViP-y: 1. Tibor Szlovenszki (Węgry), 2. Zbigniew Olchawa (Jawor), 3. Wacław Jawor 
(Jawor)
Młodziczki: 1. Paulina sobol, 2. jadwiga baran, 3. anna Rabiasz
Młodzicy: 1. Piotr szosta, 2. marcel Kociołek, 3. Grzegorz baran
Juniorzy: 1. Łukasz Zuzia, 2. wojciech Przybyło, 3. bartłomiej szosta
Najmłodsi: 1. angelika Kramer, 2. oliwia Kramer, 3. Kinga Kramer
1. jakub baran, 2. Piotr Rabiasz, 3. mateusz Pukal

Kręglarscy mistrzowie

21 MIęDZynARODOWy Memoriał 
im. Władysława Piotrowskiego 
przeszedł do historii jako jeden z naj-
bardziej emocjonujących. Zgromadził, 
jak co roku, amatorów „kulania” re-
prezentujących praktycznie wszystkie 
kategorie wieku i zaawansowania 
w tym sporcie. Bardzo mocna ekipa 
węgierska z pierwszoligowego klubu 
TEKE Klub Nyireghaza zdominowała 
turniej zawodowych kręglarzy. Tibor 
Szlovenszky wraz ze swoim kolegą 
klubowym Istwanem Hetei byli bez-
konkurencyjni.
W kategorii „amatorów” widzów za-
fascynował pojedynek Wiesława 
Poprawy z Krakowa, który musiał 

uznać wyższość brzeskiego zawodnika 
Krzysztofa Szuby, przegrywając fina-
łowy pojedynek dwoma punktami. Or-
ganizatorzy turnieju – Urząd Miejski 
w Brzesku, TKKF Sokół Brzesko wraz 
z nowym prezesem Stanisławem 
Stolińskim zadbali o oprawę współ-
zawodnictwa. Najlepsi zawodnicy we 
wszystkich grupach otrzymali nagrody 
ufundowane przez: burmistrza Jana 
Musiała, starostę Ryszarda Ożóga, 
Carlsberg Polska, firmy JAWOR, 
MPEC oraz wójta Szczurowej Maria-
na Zalewskiego. Najmłodsi adepci 
dyscypliny otrzymali wyróżnienia 
i nagrody ufundowane przez zarząd 
osiedla Browarna.         (MK)

 Prezes Stoliński
wręczył nagrody najlepszym

wśród „amatorów”
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