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Grudzień w pigułce
5 – W Pałacu Goetzów Okocimskich 

kręcone były zdjęcia do najnowszego 
filmu Wojciecha Smarzowskiego „Anioł”, 
którego scenariusz oparty jest na pod-
stawie powieści „Pod Mocnym Aniołem” 
Jerzego Pilcha. W przedsięwzięciu wzię-
ło udział ponad 250 statystów z Brzeska 
wyłonionych w drodze castingu, który 
w listopadzie odbył się w starej siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Kultury. Główne 

role w tym filmie grają między innymi 
Robert Więckiewicz i Marcin Dorociński, 
a premiera planowana jest na pierwszy 
kwartał 2014 roku.    

6 – W Krakowie rozpoczął się XXXII 
Międzynarodowy Turniej Bokserski „O 
Złotą Rękawicę Wisły” z udziałem 142 
pięściarzy z Polski, Francji, Irlandii, 
Niemiec i Ukrainy. W zawodach uczest-
niczyli także zawodnicy Brzeskiego 
Klubu Bokserskiego Magic Boxing. 
Mikołaj Karpień (waga 48 kg – kadet) 
wygrał w finale z Mikołajem Humajem 
(Górnik Wieliczka). Do finału dotarł tak-
że Daniel Gurgul (60 kg – kadet), który 
przegrał z Konradem Wyczyszkiewiczem 
(06 Kleofas Katowice). Piotr Franczyk 
(81 kg – senior) również wystąpił 
w finale, w którym uległ Damianowi 
Ramsey’owi (mistrzem Irlandii). Patryk 
Domińczyk (60 kg – kadet) zakończył 
zmagania na półfinale, w którym musiał 
uznać wyższość Daniela Balcerzaka 
(MOSM Tychy). Podczas turnieju prezes 
PZB Zbigniew Górski odznaczył Edmun-
da Kubisiaka Złotą Odznaką Polskiego 
Związku Bokserskiego. Działania BKB 
Magic Boxing wspierają burmistrz 
Grzegorz Wawryka, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Brzesku Urszula 
Białka oraz brzeskie firmy – MPEC, 

MARK, Proster, K&K Recykling, Jawor 
i Metakol.

8 – Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna zorganizowała w RCK-B wy-
stawę „Magiczne dekoracje”, na której 
prezentowane były prace w technice de-
coupage wykonane przez Annę Czarnik 
oraz świąteczne dekoracje Katarzyny 
Pacewicz-Pyrek.  

8 – W kręgielni BOSiR rozegrany 
został tradycyjny Memoriał Władysława 
Piotrowskiego połączony z mikołajko-
wym turniejem dla dzieci i młodzieży. 
W zawodach uczestniczyło 155 osób. 
W konkurencji dziewcząt do lat 13 wy-
startowało 36 zawodniczek. Zwyciężyła 
Natalia Szuba (79 pkt), drugie miejsce 
zajęła Martyna Kopacz (67), a trzecie 
– Weronika Kosieniak (67). Rywalizację 
chłopców do lat 13 (38 startujących) 
wygrał Bartosz Pośladek (105), który 
wyprzedził Łukasza Łazowskiego (99) 
i Tadeusza Łazowskiego (98). Katego-
ria dziewcząt 14-17 lat zgromadziła 
na starcie 6 uczestniczek. Najlepsza 
okazała się Anna Karwala (185), tuż za 
nią uplasowały się Aleksandra Gagatek 
(181) i Olimpia Ropek (155). 17 zawod-
ników przystąpiło do walki w kategorii 
chłopców 14-17 lat. Pierwsze miejsce 
wywalczył Sebastian Rogóż (239), dru-
gie Jakub Nosal (224), a trzecie Jakub 
Tomczyk (222). W turnieju open kobiet 
(8 startujących) najlepiej spisała się Jo-
anna Szydłowska (BOSiR I – 684 pkt), 
na drugim miejscu zawody ukończyła 
Joanna Woźniak (Bakutil S.C. II – 619), 
a na trzecim Bogusława Góra (BOSiR 
I – 588). Do turnieju drużynowego przy-
stąpiło 11 zespołów, a bezkonkurencyjni 
okazali się kręglarze Browaru (1078 
pkt), którzy wystąpili w składzie: Józef 
Japa, Krzysztof Zuzia, Michał Zydroń 
i Szczepan Zydroń. Drugie miejsce 
wywalczyła ekipa Carlsberga (1060), 
a trzecie Bakutil I (1040). Konkurencję 
mężczyzn (bez licencji) zdominował Bo-
gumił Kulka (BOSiR), drugi był Marek 
Szczupak (Carlsberg), a trzeci Krzysztof 
Zuzia (Browar). Do turnieju zgłosiło się 
6 kręglarzy z licencją (wszyscy TKKF 
Sokół). Zwyciężył Krzysztof Soból przed 

Edwardem Szubą i Tomaszem Sobólem. 
Organizatorami zawodów były BO-
SiR oraz Zarząd Osiedla Okocimskie. 
Sponsorzy: Urząd Miejski, Starostwo 
Powiatowe, Gmina Szczurowa, Bakutil 
(Łukasz Baniak), firma MTM Budow-
nictwo (Michał Zydroń) oraz Henryk 
Mleczko. 

9 – Na strzelnicy kulowej Komendy 
Powiatowej Policji w Brzesku odbyły się 
mikołajkowe zawody strzeleckie, któ-
rych uczestnicy rywalizowali o puchar 
Prezesa Zarządu Powiatowego LOK. 
W kategorii młodzieżowej zwyciężyła 
Anita Zych, która wyprzedziła Michała 
Pabiana oraz Karolinę Zych. W katego-
rii seniorów najlepszy wynik uzyskał 
Krzysztof Wrona, drugie miejsce zajął 
Jerzy Migas, a trzecie Piotr Wójcik.  

10 – Nowym przewodniczącym rady 
miejskiej został Tadeusz Pasierb, któ-
rego kandydaturę poparło 12 radnych 
(4 wstrzymało się, 3 głosy były przeciw). 
Dotychczasowy przewodniczący Krzysz-
tof Ojczyk na początku grudnia złożył 
rezygnację z zajmowanej funkcji, co 
było efekt umowy koalicyjnej zawartej 
na początku obecnej kadencji. Ojczyk 
pod koniec grudnia został wybrany na 
wiceprzewodniczącego rady. 

13 – W rocznicę wprowadzenia sta-
nu wojennego w Polsce w Publicznym 
Gimnazjum w Jadownikach odbyła się 
projekcja filmu „Śmierć jak kromka 
chleba”. Pokaz, w którym uczestniczyli 
wszyscy uczniowie i nauczyciele, zor-
ganizowała szkolna biblioteka, która 
otrzymała kopię filmu od IPN. Była to 
też okazja do popularyzacji akcji „Zapal 
światło wolności” poświęconej ofiarom 
stanu wojennego. 

14 – Rafał Hronowski z Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Brzesku zwyciężył 
w konkursie „W świecie Lalki Bolesława 
Prusa”, który odbył się w I LO w Bochni. 
Zwycięzca w pokonanym polu pozosta-
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wił ponad stu uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych.  

16 – Dziesięć medali wywalczyli 
zawodnicy Brzesko-Bocheńskiego Klu-
bu Fightman na Mistrzostwach Polski 
MMA w Toruniu. Złote medale zdobyli 
Magdalena Borowy, Barbara Nalepka, 
Krzysztof Bieniek, Gabriel Pudełek 
i Sebastian Porębski. Srebrne – Mag-

dalena Borowy i Jakub Rożek. Brązowe 
– Barbara Nalepka i Dariusz Gdowski. 
Bardzo dobre indywidualne wyniki 
sprawiły, że Fightman zdobył również 
drużynowe mistrzostwo kraju.    

16 – Trzecia Drużyna Starszoharcer-
ska „Jadowici” z Publicznego Gimnazjum 
w Jadownikach wzięła udział w misji 
przekazania Betlejemskiego Światła 
Pokoju „Odważ się być dobrym”. Harce-
rze odebrali światło podczas uroczystej 
mszy świętej w Kościele Mariackim 
w Krakowie, którym cztery dni później 
podzielili się mieszkańcami Jadownik 
w trakcie roratniej mszy w kościele pw. 
św. Prokopa. Stąd światło powędrowało 
do miejscowych szkół podstawowych, 
przedszkola i wreszcie do samego gim-
nazjum. Wcześniej zostało zawiezione 
do Domu Pomocy Społecznej w Brzesku, 
wraz z pieniędzmi zebranymi podczas 
sprzedaży pierników upieczonych przez 
Siostry Służebniczki. Pierniczki sprze-

dawane były na kiermaszu szkolnym, 
na którym można było nabyć między 
innymi także oryginalne stroiki, włas-
noręcznie wykonane kartki świąteczne 
oraz choinkowe ozdoby. Dochód z kier-
maszu przeznaczony został na pomoc dla 
uczniów z niezamożnych rodzin. 

22 – Jasełka według „Betlejem 
polskiego” wystawiło Szkolne Koło 
Teatralne podczas przedświątecznego 
apelu w Publicznym Gimnazjum w Ja-
downikach. Spektakl wyreżyserowała 

Zyta Wojtas, a scenografię przygotowała 
Joanna Maderska. Wystąpiło w nim 25 
młodych aktorów oraz szkolny chór.

23 – Już po raz drugi na brzeskim 
Rynku stanęła bożonarodzeniowa 
szopka. Wnętrze stajenki wypełniły 
figury wykonane przez uczniów brze-
skich szkół, a obok pojawiły się żywe 
zwierzęta. Poświęcenia szopki dokonał 
ksiądz Józef Drabik, a burmistrz Grze-
gorz Wawryka złożył mieszkańcom świą-
teczne życzenia. Z obrzędem jasełkowym 
wystąpił zespół Porębianie. Wszyscy 
częstowani byli tradycyjnym barszczem 
ufundowanym przez państwa Rybickich, 
właścicieli salonu Hondy.  

26 – W sali teatralnej przy parafii 
Miłosierdzia Bożego w Brzesku miała 
miejsce premiera bożonarodzeniowego 
spektaklu „Wołanie o miłość” przygoto-

wanego przez grupę teatralną działającą 
przy tej parafii. Autorem sztuki jest Aga-
ta Podłęcka, która również reżyserowała 
przedstawienie.  

27 – W „Ogrodzie Sztuk” w Krako-
wie odbyła się uroczysta gala, podczas 
której wręczono pamiątkowe statuetki 
i dyplomy laureatom konkursu „Mało-
polski EuroLider MRPO”. Nagrodzone 
zostały najlepsze projekty zrealizowane 
w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego w latach 2007-
2013. Konkurs podzielony została na 
8 kategorii – rewitalizacja, edukacja 
i sport, turystyka, przemysł kulturowy, 
wsparcie przedsiębiorczości i inno-
wacyjności, ochrona zdrowia i jakość 
życia, ochrona środowiska oraz obszary 
wiejskie. Ocenie poddano aż 2800 zreali-
zowanych projektów. Gmina Brzesko zo-
stała wyróżniona w kategorii „przemysł 
kulturowy” za budowę Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. 
Nagrodę odebrali burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka oraz dyrektor 
PiMBP Maria Marek.

28 – Po raz ostatni w starym roku 
radni spotkali się podczas roboczej 
sesji. Najważniejszą uchwałą podjętą 
tego dnia była ta dotycząca budżetu na 
2013 rok (szerzej na ten temat wewnątrz 
numeru. Ponadto radni zapoznali się 
z informacją prezesa RPWiK na te-
mat nowych stawek za wodę i ścieki. 
Wybrano też Krzysztofa Ojczyka na 
wakujące stanowisko woceprzewodni-
czącego rady.  

30 – W Wieczorze Kolęd i Pastorałek 
„Małe, białe dla Jezuska” wystąpiła 
schola dziecięca działająca przy parafii 
Miłosierdzia Bożego. Koncert odbył się 
w Regionalnym Centrum Kulturalno-
Bibliotecznym. 

Jest wielce prawdopodobne, choć trud-
no nam w twej sprawie przesądzać, że 
termin sprzedaży przez gminę komu-
nalnych mieszkań z 90-procentową bo-
nifikatą zostanie przedłużony. W ofercie 
ujęto ponad 400 lokali, tymczasem do 
MZGM wpłynęło około 210 wniosków 
od zainteresowanych nabyciem lokalu. 
Nie wszyscy zdążyli uporać się z pew-
nymi czynnościami proceduralnymi, są 
też tacy, którzy potrzebują nieco więcej 
czasu do namysłu, toteż może zdarzyć 
się, że już niebawem radni podejmą 
decyzję o prolongacie terminu sprzedaży 
z zachowaniem prawa do atrakcyjnej 
zniżki. 

To nie jest sprzedaż sreber
Gdzieniegdzie pojawiły się głosy, że 

sprzedaż mieszkań po tak niskiej cenie, 
to niemal wyprzedaż za grosze „rodo-
wych sreber”. Prawda jest zgoła inna. 

- Z kalkulacji jasno wynika, że 
do każdego metra kwadratowego po-
wierzchni mieszkania komunalnego 
dopłacamy aktualnie blisko 3 złote na 
miesiąc – wyjaśnia wiceburmistrz Jerzy 
Tyrkiel – Koszty utrzymania jednego me-
tra to 4,49 zł a średni czynsz to 1,60 zł. 
Sprzedajemy lokale przynoszące potężny 
deficyt, co wcale nie oznacza, że oferuje-
my towar wadliwy. Nasze bloki prezen-
tują się często dużo lepiej niż budynki 
spółdzielcze. Ich stan to efekt dobrego 

gospodarowania zasobami przez Miejski 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. I to 
właśnie jest przyczyną, dla której miej-
ska spółka - jako sprawdzony gospodarz 
- jest zwykle dalej zarządcą zbywanych 
lokali. Reforma zasobów mieszkanio-
wych poprzez zmiany własnościowe, 
pozwoli nam znacznie obniżyć koszty 
miejskiej spółki mieszkaniowej, a przez 
to wygenerować dodatkowe środki na 
remonty i inwestycje w tych lokalach, 
których lokatorów na to nie stać. 

Władze gminy, podejmując decyzję 
o sprzedaży mieszkań na obowiązują-
cych do końca roku warunkach, liczyły 
na zbycie 75 procent tych lokali. Już te-
raz wynika, że nadal ponad 200 z tej puli 
będzie oczekiwać na nabywców. Stąd 
nasze przypuszczenie, że prolongata 
terminu jest bardzo możliwa.    PRUD  
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Kilkakrotnie w ubiegłym roku samorząd 
brzeski otrzymywał znaczące wyróżnie-
nia i dyplomy, świadczące o jakości jego 
pracy. Już w lutym gmina został docenio-
na za wybudowanie Regionalnego Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecznego, za co 
otrzymała tytuł Lidera Małopolski 2011. 
Uroczystość wręczenia tego tytułu miała 
miejsce miesiąc później w krakowskim 
Centrum Kultury. W lipcu do Brzeska na-
deszła kolejna wiadomość o zauważeniu 
dokonań naszych samorządowców. Oto 
Gazeta Prawna przyznała Gminie Brze-
sko certyfikat Najwyższa Jakość Quality 
International w konkursie promującym 
instytucje stawiające na jakość w dziedzi-
nach: produkt, usługa, zarządzanie. Tuż 
przed zakończeniem 2012 roku Gmina 
Brzesko otrzymała tytuł „Małopolski 
EuroLider MRPO”. Sam burmistrz zna-
lazł się w piątce najpopularniejszych 
gospodarzy gmin w plebiscycie Gazety 
Krakowskiej. 

Nagradzani i nagradzający 
Władze Brzeska na pewno mogą pochwa-
lić się umiejętnym i skutecznym pozyski-
waniem środków zewnętrznych. W marcu 
burmistrz wystąpił do Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
o dofinansowanie uporządkowania koryt 
Uszwicy i Grodnej. Z tego tytułu blisko 
milion złotych trafił do kasy miejskiej, 
a prace nad regulację obu rzek właśnie 
są w toku. Także w marcu wojewoda 
małopolski przekazał 800 tysięcy złotych 
na odbudowę zniszczonego przez powodzie 
mostu w Buczu na Uszewce. Dzięki temu 
już w sierpniu mieszkańcy Bucza mogli 
cieszyć się z otwarcia nowej budowli. 
W lecie doszło do podpisania umowy 
z władzami województwa, dotyczącej fi-
nansowania II etapu modernizacji Domu 
Ludowego w Jadownikach. Także i tutaj 
prace remontowe są mocno zaawanso-
wane. Wkrótce potem Brzeskie Zakłady 
Komunalne otrzymały pieniądze na zakup 
średniogabarytowego pojazdu do wywozu 
śmieci. We wrześniu Urząd Marszałkow-
ski przyznał 665 tysięcy złotych na mon-
taż solarów w brzeskiej pływalni.  

Sukcesów burmistrzowi najwyraźniej 
pozazdrościł ksiądz Józef Drabik, który 
we wrześniu zajął piąte miejsce w orga-
nizowanym przez Gazetę Krakowską 
plebiscycie na Proboszcza Roku. Lau-
reat znany jest z tego, że od pierwszego 
dnia swojego probostwa zaangażował 
się mocno w prace na rzecz odbudowy 
kościoła. Między innymi w kwietniu 
wierni mogli wziąć udział w poświęceniu 

Udany rok
i uroczystym otwarciu „Drzwi świętego 
Jakuba” w kościele pw. Najświętszej Ma-
rii Panny Matki Kościoła i św. Jakuba. 
Nowe drzwi wykonane zostały z drewna 
dębowego w pracowni stolarskiej Adama 
Halika, a autorem projektu był Alfred 
Budzioch. 

Urząd nie tylko jest nagradzany, 
ale i sam przyznaje zaszczytne tytuły. 
W maju, dokładnie w Święto 3 Maja tytuł 
„Honorowy Obywatel Miasta Brzeska” 
otrzymał ksiądz Tadeusz Górka z Jadow-
nik. Podczas tej samej uroczystości przy-
znano Medale na Wstędze za zasługi dla 
Miasta Brzeska, które z rąk burmistrza 
odebrali Jan Opiła i Michał Mleczko, 
który – niestety – dość krótko cieszył się 
przyznanym mu wyróżnieniem – zmarł 
11 września.  

Pomyślnie udało się zrealizować in-
westycje, w kosztach których wprawdzie 
gmina nie partycypowała (lub uczest-
niczyła w nieznacznym stopniu), ale 
które zostały wykonane dzięki staraniom 
i zabiegom władz. Mowa tutaj o remoncie 
dworca PKP, który po gruntownej prze-
budowie otwarty został w sierpniu, a tak-
że o budowie czwartego już w Brzesku 
ronda u zbiegu ulic Kościuszki, Leśnej 
i krajowej „czwórki”. 

Kontrowersyjne uchwały
Brzescy radni podjęli w ubiegłym roku 
przynajmniej kilka uchwał, o których 
później długo dyskutowano. Pierwsza 
z nich podjęta została już w styczniu, 
a dotyczyła umożliwienia sprzedaży 
działki w Okocimiu, na której znajduje 
się zabytkowy, ale mocno już zdewasto-
wany dworek. Chodzi o ewentualne za-
pewnienie zamieszkującym tam osobom 
zamiennych lokali. Oczywiście ta uchwa-
ła w niczym na razie nie zmienia sytuacji 
lokatorów i jeszcze przez długi czas nic 
w tej materii nie zmieni. Jednak gmina 
jest przygotowana na wypadek, gdyby 
znalazł się potencjalny nabywca, a w za-
sobach gminy byłoby na tyle zastępczych 
mieszkań (o wyższym standardzie), aby 
sprawę bezboleśnie sfinalizować.  

Bardzo ważna dla dalszego rozwoju 
gminy jest podjęta w kwietniu uchwa-
ła dotycząca sprzedaży komunalnych 
mieszkań przy 90-procentowej boni-
fikacie. Akurat ta uchwała spotkała 
się z bardzo dużym zainteresowaniem 
i niewykluczone, że termin jej obowią-
zywania, który minął z końcem roku, 
zostanie przedłużony.  

Przynajmniej dwie uchwały zostały 
wymuszone przez sejmowe ustawy. 

Chodzi tutaj o uchwałę dotyczącą wy-
znaczenia jednomandatowych okręgów 
wyborczych i o uchwałę ustalającą stawki 
za wywóz śmieci. Obie te uchwały mają 
swoich kontestatorów, ale ich podjęcie 
było nieuniknione. Zresztą w przypadku 
tej drugiej jest wielce prawdopodobne, 
że już niebawem powróci pod obrady 
radnych, bowiem sami parlamentarzy-
ści wobec słynnej „ustawy śmieciowej” 
mają wiele wątpliwości. Nie wszystkim 
zapewne podobało się zwiększenie liczby 
płatnych parkingów o miejsca przy ulicy 
Kościuszki i na placu przy parafii św. 
Jakuba. Jednak każdy przyzna, że dopóki 
w tych miejscach można było parkować 
za darmo, panował tam chaos powodu-
jący spore utrudnienia dla tych, którzy 
z miejsca postoju chcieli skorzystać 
przez krótki czas, a nie tak jak wielu, 
którzy pozostawiali swoje samochody na 
całe dnie. O uchwale w sprawie nowych 
stawek za pobyt w przedszkolu piszemy 
w innym miejscu.

Społecznicy
Wielu jest w gminie mieszkańców, któ-
rzy nie czekając na decyzje władz, same 
dbają o wizerunek miasta. Na przykład 
członkowie Komitetu ds. Ratowania 
Cmentarza Parafialnego. Nekropolia od 
lat podupada, a czasami, z niewyjaśnio-
nych przyczyn, pada ofiarą wandali, któ-
rzy na przykład zdewastowali zabytkową 
figurkę aniołka na jednym z grobowców. 
Podczas Święta Zmarłych zorganizowano 
kwestę na rzecz ratowania cmentarza, 
podczas której zebrano grubo ponad 
9 tysięcy złotych. Wszystko wskazuje na 
to, że dzięki staraniom Komitetu cmen-
tarz zostanie wpisany do wojewódzkiego 
rejestru zabytków, a to znacznie ułatwi 
działania na rzecz jego renowacji. 

W grudniu oczy wszystkich śledzą-
cych lokalną politykę zwrócone były 
w kierunku sali obrad rady miejskiej. 
Wbrew oczekiwaniom tych, którzy 
uwielbiają sensacje, wszystko odbyło się 
zgodnie z zawartą na początku kadencją 
umową. Krzysztof Ojczyk zrezygnował 
z funkcji przewodniczącego, a radni tę 
rezygnację przyjęli. Nowym przewodni-
czącym został Tadeusz Pasierb (co można 
uznać za pewne zaskoczenie), a Ojczyk 
aktualnie jest jednym z jego dwojga 
zastępców.  

Z perspektywy burmistrza
Sam burmistrz Grzegorz Wawryka pozy-
tywnie ocenia wydarzenia i poczynania 
samorządu w minionym roku. Po stronie 
aktywów zapisuje oddanie do użytku 
wodociągowej magistrali Bochnia-Brze-
sko, co wpłynąć ma na przebiegającą 
bez zakłóceń dostawę wody do gminy. 
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- Nie możemy zapominać, że ponad 

połowa budżetu przekazywana jest 

na oświatę, każdego roku miliony 

dopłacamy do subwencji, ale są to 

wydatki konieczne, kształcenie i roz-

wój dzieci i młodzieży jest naszym 

obowiązkiem i musimy go wykonywać 

odpowiedzialnie i przy odpowiednim 

nakładzie finansowym – czytamy 
w wywiadzie z burmistrzem Grze-
gorzem Wawryką, jaki ukazał się 
na oficjalnej stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego. Od stycznia do 
września ubiegłego roku samorząd 
wydał na remonty podległych mu 
szkół i przedszkoli blisko 230 tysięcy 
złotych. W tym samym czasie na in-
westycje oświatowe wydano prawie 
350 tysięcy. Daje to łącznie około 580 
tysięcy złotych, a jest to tylko część 
pieniędzy wydawanych przez gminę 
na oświatę.  

Ubiegły rok rozpoczął się od święto-
wania jubileuszu 105-lecia istnienia brze-
skiego oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Z tej okazji wieloletnia była 
już prezes oddziału Teresa Przepiórka 
otrzymała tytuł Honorowego Prezesa 
ZNP. Swój jubileusz obchodzili także 
wszyscy związani z Przedszkolem nr 1 
w Jadownikach, a była to 65. rocznica 
funkcjonowania tej placówki. Powody do 
satysfakcji miała także w zeszłym roku 
Grażyna Skrzekucka, ceniona w nauczy-
cielskim środowisku metodyczka, która 

Miliony na oświatę
za wieloletnią pracę została uhonorowana 
nagrodą przyznaną jej przez burmistrza 
Brzeska. 

Brzeskie placówki oświatowe z powo-
dzeniem uczestniczą w ponadlokalnych 
projektach, także tych międzynarodo-
wych, a ich działania wspierane są przez 
samorządowe władze. Jednym z takich 
programów był między innymi projekt 
edukacyjny „Małopolska – moje miejsce 
na ziemi, moja mała ojczyzna”. Za koor-
dynowanie działań w ramach tej akcji 
Gmina Brzesko otrzymała certyfikat 
„Civis et Patria”. Przypomnijmy tutaj, 
że w październiku ubiegłego roku nasza 
gmina przystąpiła do realizacji programu 
„Złap szansę – wyrównywanie dyspropor-
cji edukacyjnych oraz poprawa jakości 
w kształceniu w ramach indywidualizacji 
nauczania w szkołach podstawowych 
w gminie Brzesko””. Program realizowa-
ny będzie do maja br., a uczestniczy w nim 
dziesięć szkół.  

Uczniowie brzeskich szkół odnoszą 
znaczące sukcesy w konkursach i olim-
piadach przedmiotowych od szczebla 
powiatowego po ogólnopolski. Władze 
gminy doceniają te osiągnięcia, dlatego 
każdego roku przyznają stypendia dla 
najbardziej wyróżniających się. W ubie-
głym roku takie stypendia przyznano 
30 uczniom. Spore sukcesy notują na 
swoim koncie także przedstawiciele szkół 
ponadgimnazjalnych. Na podkreślenie 
zasługuje wysokie miejsce zajęte przez 

Bożenę Bawół (ZSP 1 Brzesko) w finale 
Ogólnopolskiej Olimpiady „Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego”. Dodajmy, że 
Bożena aktualnie uczestniczy w tegorocz-
nej edycji konkursu z dużymi szansami 
na powtórzenie sukcesu sprzed roku. 
Mieszkająca na co dzień w Sterkowcu 
licealistka w grudniu ubiegłego roku 
otrzymała stypendium przyznane przez 
Ministra Edukacji Narodowej.

Sonia Wargacka wprawdzie w zeszłym 
roku nie była uczennicą żadnej brzeskiej 
szkoły, ale jest rodowitą brzeszczanką. 
Dlatego na pewno wszyscy szczerze jej 
gratulowali, kiedy w sierpniu wyjeżdża-
ła do Mahindra UWC of India po tym, 
jak otrzymała stypendium otwierające 
jej drogę do zdobycia międzynarodowej 
matury.

Niewątpliwie największym wydarze-
niem ubiegłego roku było uruchomienie 
w Brzesku Szkoły Muzycznej I stopnia. 
Trwające blisko rok starania zwieńczone 
zostały uroczystym otwarciem tej pla-
cówki, które miało miejsce 3 września 
w RCK-B. Uroczystości uświetnione 
zostały koncertem w wykonaniu kadry 
nauczycielskiej i zaproszonych gości. 

We wrześniu radni miejscy podjęli 
jedną z najmniej popularnych uchwał, 
dotyczącą podniesienia stawek za pobyt 
dziecka w przedszkolu. Uchwała podjęta 
została po burzliwych dyskusjach, a nowa 
obowiązująca stawka to efekt kompromi-
su pomiędzy różniącymi się w tej kwestii 
radnymi. Ta podwyżka była jednak 
nieunikniona, bo dotychczasowe stawki 
pozostawały na niezmienionym poziomie 
od wielu lat.  EMIL  

Co słychać w gminnej kasie?

Wiele dróg i chodników zostało wyre-
montowanych lub wybudowanych. Cały 
czas trwały prace nad uruchomieniem 
sieci wodociągowej w Porębie Spyt-
kowskiej. Wprawdzie nie udało się, jak 
planowano, zakończyć wszystkich prac 
przed sylwestrem, ale wszystko zmierza 
ku rychłemu i szczęśliwemu finałowi. 
W ubiegłym roku kontynuowane były 

też prace związane z budową blisko 
30-kilometrowej sieci kanalizacyjnej, 
do której podłączonych zostanie około 4 
tysiące nowych gospodarstw za około 30 
milionów złotych.

Gmina rozsądnie inwestuje w rozwój 
sportowy, co przekłada się na wyniki osią-
gane szczególnie przez młodych sportow-
ców. Nie zapomina także o Okocimskim 

Klubie Sportowym. W ubiegłym roku 
gmina przeznaczyła 190 tysięcy złotych 
na działalność klubu i 115 tysięcy na 
stadionowe inwestycje. Dzięki podjętym 
w zeszłym roku działaniom w tym roku 
w Buczu i w Mokrzyskach wybudowane 
zostaną sportowe boiska ze sztuczną na-
wierzchnią. To efekt skutecznych starań 
o unijne dotacje.  PRUD    

Majątek gminy Brzesko na koniec 
2011 roku wyceniony był na ponad 
218 milionów złotych (największy 
udział w tej kwocie mają budynki, lo-
kale oraz obiekty inżynierii lądowej 
i wodnej). Jego wartość od 1998 roku 
wzrosła aż o 156 milionów. Jednak 
szczególny wzrost zanotowano w cią-
gu ostatnich czterech lat, a to jest 
efektem poczynionych inwestycji.

W 1998 roku wartość tego majątku 
wynosiła około 62 milionów złotych, czyli 
w ciągu ostatnich piętnastu lat nastąpił 
niesamowity skok. „Tłuste” czasy pod tym 
względem przypadły jednak na lata 2008-
2011. Liczby mówią same za siebie. 

Pod koniec 2007 roku majątek gmi-
ny szacowany był na 129,5 mln zł, a to 
oznacza, że w porównaniu z 1998 rokiem 
wzrósł o nieco ponad 74 mln. Średni 

roczny wzrost wynosił zatem około 8 mln. 
Z danych udostępnionych nam przez 
Urząd Miejski wynika, że prawdziwy 
boom nastąpił w ostatnim czteroleciu. 
O ile jeszcze w 2008 roku wartość ma-
jątku powiększyła się „zaledwie” o 6 mln 
złotych, to już w następnym roku odno-
towano skok o 12,5 mln. Rekordowy pod 
tym względem był rok 2011, kiedy to gmi-
na powiększyła wartość swojego majątku 
aż o 51,5 mln zł. Daje to średnią roczną 
wzrostu wynoszącą ponad 22 mln. Można 
więc śmiało stwierdzić, że te ostatnie czte-
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Od 1 stycznia br. płacimy za wodę 
i odprowadzanie ścieków nieco 
więcej niż do tej pory. Podwyżka 
taryf ustalanych przez RPWiK była 
nieuchronna, bo następuje z po-
czątkiem każdego roku, ale – jak 
zapewnia prezes Spółki Zbigniew 
Gładyś – nowe stawki wzrosły jedy-
nie o stopień inflacji. 

Najnowszy wniosek taryfowy złożony 
przez RPWiK został pozytywnie zaopi-
niowany przez Radę Nadzorczą, zyskał 
też akceptację Związku Międzygmin-
nego ds. Wodociągów i Kanalizacji. Dla 
gospodarstw domowych cena za 1 metr 
sześcienny wody w stosunku do poprzed-
nio obowiązującej zwiększyła się o 4,2 
procent, dla pozostałych odbiorców cena 
wzrosła o 3,8 procent. Ceny za odprowa-
dzenie i oczyszczenie ścieków wzrosły o 5,4 
procent dla gospodarstw domowych oraz 
o 4,7 procent dla pozostałych odbiorców.

- Na wysokość taryf coraz większy 
wpływ mają budowle kanalizacyjne i wo-

Inflacyjna podwyżka
dociągowe przekazywane przez Gminy na 
majątek Spółki. Powoduje to wzrost płaco-
nego przez nas podatku od nieruchomości, 
a także konieczność utrzymania przeka-
zanego majątku i gromadzenie środków 
na jego odtworzenie w przyszłości przez 
dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. 
W ciągu ostatnich sześciu lat przejęliśmy 
od gmin majątek o wartości 50.417 tys. zł 
– wyjaśnia Zbigniew Gładyś. 

Tylko w ubiegłym roku gminy prze-
kazały Spółce obiekty wodociągowe 
i kanalizacyjne o wartości 13.896 tys. 
zł. Jak powiedział nam prezes RPWiK, 
na wysokość taryf istotny wpływ mają 
też inwestycje, które zostały oddane do 
użytku w poprzednich dwóch miesią-
cach, oraz te, które zostaną zrealizowane 
w bieżącym roku w ramach Funduszu 
Spójności, a także ze środków własnych. 
Łączna kwota tych wydatków wynosi 
16.832 tys. zł, co powoduje zwiększenie 
podatku od nieruchomości i amortyzacji 
o kwotę 509 tys. zł. 

Przy kalkulacji taryf Spółka założyła 
1-procentową marżę zysku na usługi 
wodociągowe, która ma służyć do budowy 
krótkich sieci wodociągowych na terenie 
działalności Spółki. 

Z optymizmem na temat przyszłorocz-
nych stawek opłat za wodę i ścieki patrzy 
radny Bogusław Babicz (reprezentujący 
nasz samorząd w Związku Międzyg-
minnym ds. Wodociągów i Kanalizacji, 
który na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
powiedział: - Podwyżki na pewno są 
uciążliwe. Jednak ta podwyżka jest mi-
nimalna, uwzględniająca tylko stopień 
inflacji. Samorządy mogą odetchnąć, bo 
nowe stawki ustalone zostały na takim 
poziomie, że nie będą ponosić kosztów 
z tytułu ewentualnych dopłat. Te ceny 
są realne. Systematycznie powiększa się 
liczba odbiorców wody, a to oznacza, że 
w najbliższych latach podwyżki będą 
mniej dotkliwe dla domowych budżetów. 
Cena za jeden metr sześcienny wody bę-
dzie wzrastać minimalnie, a w przypadku 
odbioru ścieków utrzymywać się będzie na 
niezmiennym poziomie. Odczujemy to już 
w 2015 roku.  PRUD

96.373.212 złotych – na takiej wysokości 
ustalono dochody gminy Brzesko w 2013 
roku (w tym dochody bieżące – 88.017.765 
zł, majątkowe – 8.355.477 zł). Zapla-
nowane w budżecie wydatki zamknąć 
się mają kwotą 95.057.952 zł (w tym 
wydatki bieżące – 87.983.018, zł, ma-
jątkowe – 7.074.934zł). Różnica między 
dochodami a wydatkami wynieść ma 
1.315.260 zł i przeznaczona zostanie na 
spłatę zaciągniętego długu.

Radni zdecydowali, że łączne przy-
chody budżetu wyniosą 10.770.464 zł, 
a rozchody 12.085.724 zł. Limit w postaci 
sumy dla zaciągniętych zobowiązań usta-

stanowi 46,8 procent ogółu zaplanowa-
nych. Tak duże wydatki biorą się przede 
wszystkim stąd, że rządowa subwencja 
oświatowa stanowi zaledwie połowę 
wszystkich kosztów ponoszonych na ten 
cel przez gminę. Aż 35 milionów złotych 
zarezerwowane zostało w budżecie na 
kontynuację budowy sieci kanalizacyjnej, 
która ma być oddana do użytku jeszcze 
w połowie tego roku. Władze samorzą-
dowe mają nadzieję, że uda się wznowić 
zaniechaną budowę sali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku. 
Przygotowują się też do skutecznych 
działań w celu pozyskania jak najwyż-
szych funduszy zewnętrznych. Będzie to 
działanie wieloletnie, bo właśnie urucha-
miane sa programy na lata 2013-2020.  

EMIL

lony został na wysokości 14.770.464 zł. 
Uchwała budżetowa zobowiązuje burmi-
strza Brzeska do zaciągania w przyszłym 
roku kredytów i pożyczek na sfinansowa-
nie przejściowego kredytu do kwoty nie 
wyższej niż 4 miliony złotych. Ustalono 
także limit w wysokości 10.770,464 zł 
na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i wykup papierów 
wartościowych.

Budżetowa rezerwa ogólna to 200 ty-
sięcy złotych, a 480 tysięcy przeznaczono 
na tzw. rezerwę celową (205 tysięcy na 
dofinansowanie zadań bieżących, 80 ty-
sięcy na wydatki jednostek pomocniczych 
i 195 tysięcy na odprawy emerytalne, ren-
towe i wydatki remontowe. Tradycyjnie 
najwięcej wydatków związanych będzie 
w tym roku z oświatą – 44.490.066 zł co 

Nowy budżet

ry lata zostały maksymalnie wykorzysta-
ne. Wystarczy tylko porównać liczby. Jeśli 
w poprzedzających ten okres dziesięciu 
latach wzrost wartości majątku zamknął 
się kwotą 74 mln, a tylko od 2008 do 
2011 wyniósł już ponad 81,5 mln zł, to 
władze samorządu i mieszkańcy mogą 
mieć powody do satysfakcji. A należy 
tutaj pamiętać, że nie są jeszcze znane 
dane dotyczące minionego roku, jedno-
cześnie też kontynuowane są inwestycje 
zapoczątkowane wcześniej. 

W innych dziedzinach ostatnie cztery 
lata też prezentują się lepiej w porów-
naniu do poprzednich ośmiu (danymi 
z takiego okresu dysponujemy). Od 2001 
do 2007 roku gmina wydała na remonty 

szkół i przedszkoli prawie 3,5 mln zł, co 
daje średnią na rok niecałe pół miliona 
(w latach 2001-2003 gmina w ogóle nie 
prowadziła remontu jakiegokolwiek 
przedszkola). Tymczasem od 2008 roku do 
września 2012 nakłady gminy na remon-
ty placówek oświatowych wyniosły blisko 
4,4 mln zł. Wynika z tego, że średnio na 
remonty wydano w tym czasie prawie 880 
tys. rocznie, a więc o 77 procent więcej, niż 
w dwukrotnie dłuższym wcześniejszym 
okresie. Podobnie jest z oświatowymi in-
westycjami. Od 2001 do 2007 wydano na 
ten cel 11,2 mln zł (średnio na rok 1,6 mln 
zł), a już w następnych czterech latach 
10,7 mln zł (średnia roczna – 2,1 mln zł, 
czyli o 33 procent wyższa). A przecież 

remonty i inwestycje mają istotny wpływ 
na wzrost gminnego majątku. 

Spójrzmy, jak kształtowały się wydat-
ki gminy związane z funkcjonowaniem 
Okocimskiego Klubu Sportowego. W la-
tach 1998-2007 gmina przeznaczyła na 
klub prawie 1,1 mln zł (średnio w roku 
110 tys. zł). Na tę kwotę złożyły się: 641 
tys. (dotacja), 300 tys. (koszty związane 
z administracją parkingów) oraz 157 558 
zł (inwestycje). W latach 2008-2012 gmi-
na wydała na klub znacznie więcej niż 
w poprzedniej dekadzie – 2,1 mln złotych 
(średnio na rok 420 tys.), z czego 1,6 mln zł 
w formie dotacji i 460 tys. na inwestycje 
(najwięcej, bo 262 tys. – w 2011 roku).

PRUD
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Miniony rok w brzeskim SP ZOZ 
przebiegał pod znakiem gruntow-
nych przemian, dzięki którym 
znacznie podniosła się jakość świad-
czonych tutaj usług medycznych. 
Był to rok remontów i wielu inicja-
tyw poprawiających też finansową 
kondycję szpitala. 

Dobiegła końca modernizacja Szpital-
nego Oddziału Ratunkowego. Specjaliści 
uczestniczący w pracach komisji odbiera-
jącej SOR po remoncie, stwierdzili, że ży-
czyliby sobie mieć taki oddział w Szpitalu 
Uniwersyteckim w Krakowie. Zarówno 
sam remont jak i zakup specjalistycznego 
sprzętu do SOR-u zostały dofinansowa-
ne z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. SP ZOZ Brzesko dzięki 
tym środkom wyposażył swój oddział 
między innymi w nowoczesny aparat 
USG z trzema głowicami, trzy aparaty 
EKG do monitorowania pracy serca oraz 
siedem nowoczesnych kardiomonitorów 
służących do kontrolowania pracy serca 
i pulsu pacjenta. W nowym wyposażeniu 
znalazły się także nowoczesne respiratory 
i dwustrzykawkowe pompy pozwalające 
na precyzyjne dawkowanie podawanych 
leków. Wśród nowości wymienić jeszcze 
trzeba trzy defibrylatory, nowoczesne 
stoły zabiegowe, łóżka do intensywnej 
terapii i najnowszej generacji lampy 
operacyjne. 

Szpital nie na peryferiach
Rewolucje na oddziałach
Wyremontowany został oddział gineko-
logiczno-położniczy, a koszt prac wyniósł 
200 tys. zł przy 50-procentowym wspar-
ciu ze strony prywatnych firm i gmin 
powiatu brzeskiego. 

- Warto zaznaczyć, że nasz ZOZ jest 
jednym z nielicznych w kraju szpitali pra-
cujących zgodnie z zasadami Światowej 
Organizacji Zdrowia i Unicefu. Dlatego 
nasza placówka otrzymała zaszczytny 
tytuł „Szpital przyjazny dziecku”. Musiała 
spełnić wymogi „10 kroków do udanego 
karmienia” – wyjaśnia starosta Andrzej 
Potępa. W Polsce są 64 szpitale posiada-
jące taki tytuł. Nie tak dużo, jeśli zważyć, 
że samych niepublicznych szpitali jest 
w kraju 1099. 

Pacjenci z chorobami układu krą-
żenia, a szczególnie ci, którzy przeszli 
zawał serca, chorobę niedokrwienną 
oraz wszyscy po wszelkich operacjach 
kardiochirurgicznych mogą od niedawna 
skorzystać z nowoczesnego sprzętu służą-
cego do rehabilitacji kardiologicznej. 

Na oddziale wewnętrznym urucho-
miony został pododdział kardiologiczny, 
do którego trafią pacjenci po zwałach 
i zabiegach na sercu. Objęci zostaną 
szeroko rozumianą diagnostyką. Ofe-
rowane tutaj badania i zabiegi będą 
systematycznie poszerzane o nowe usługi 
medyczne. Docelowo znajdować się w nim 

(pododdziale) będzie 28 łóżek, w tym 5 
na odcinku intensywnego nadzoru, wy-
posażonego w najnowocześniejszy sprzęt 
monitorujący życiowe funkcje chorego. 
Już niedługo pododdział dysponować 
będzie także nowym sprzętem do diag-
nostyki zaburzeń pracy serca, opartym 
na cyfrowej technologii. 

W ofercie oddziału rehabilitacyjnego 
pojawiła się nowa pozycja, możliwa do 
wdrożenia dzięki korzystnemu kontrak-
towi zawartemu przez SP ZOZ Brzesko 
z NFZ. Chodzi o rehabilitacyjne zabiegi 
w domu pacjenta, co na pewno ucieszy 
tych, którzy nie poruszają się samo-
dzielnie i nie mogą dotrzeć do szpitala. 
Oferta skierowana jest głównie do osób 
po udarach mózgu, uszkodzeniach rdzenia 
kręgowego oraz po leczonych operacyjnie 
złamaniach. Stosunkowo niedawno uru-
chomiony został także Ośrodek Rehabi-
litacji Dziennej dla Dorosłych, z myślą 
o pacjentach z wadami narządów ruchu. 

Lądowisko
Trwają ostatnie prace przy budowie lądo-
wiska dla sanitarnych helikopterów. Ca-
łość przedsięwzięcia kosztować ma około 
miliona złotych. I na to zadanie udało 
się pozyskać unijne środki w wysokości 
85 %. Montaż specjalnego oświetlenia 
pozwoli pilotom lądować także w nocy. 
Budowa lądowiska wymogła na dyrekcji 
ZOZ-u zlecenie wykonania prac mających 
ułatwić transport pacjenta ze śmigłowca 
prosto do SOR-u. Zbudowana zostanie 
więc nowa droga prowadząca do płyty 

Gmina Brzesko ściśle współpracuje 
z Lokalną Grupą Działania „Kwartet 
na Przedgórzu”, która między innymi 
dysponuje środkami finansowymi 
z programu Leader+. 

- Wszystkie wnioski, jakie złożyli-
śmy do tej pory w LGD, zostały zaak-
ceptowane, w wyniku czego otrzymali-
śmy dofinansowanie na zaplanowane 
w tych wnioskach przedsięwzięcia. 
Proszę mi wierzyć, nie było to wcale 
takie łatwe, bo w sferze starań o środki 
zewnętrzne mamy do czynienia z silną 
konkurencja – mówi wiceburmistrz 
Jerzy Tyrkiel. 

Jak się okazuje, nie wszystkie 
wnioski gmina składa pod tym adre-
sem, bo jak tłumaczy zastępca burmi-
strza, na rynku funkcjonują też inne 
fundusze zewnętrzne, które proponują 
dofinansowania na atrakcyjniejszych 
warunkach. Tak stało się na przy-
kład w przypadku starań o dotacje 

Za pan brat z Leaderem
na modernizację Domu Ludowego 
w Jadownikach, na którą pieniądze 
trafiły z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 

Brzeskim specjalistom od sporzą-
dzania wniosków udało się pozyskać 
fundusze na budowę dwóch boisk ze 
sztuczną nawierzchnia w Mokrzy-
skach i Buczu (ich budowa rozpocznie 
się w tym roku), które prawdopodobnie 
będą nosić miana Gryfików. 

Skąd taka łatwość w pozyskiwaniu 
pieniędzy z „Kwartetu na Przedgórzu”. 
Trudno tutaj mówić o jakichkolwiek 
„układach”, bo w 15-osobowej Radzie 
Stowarzyszenia gmina Brzesko ma za-
ledwie dwa głosy. Jerzy Tyrkiel tłumaczy 
to krótko: - Po prostu nasze wnioski 
sporządzane są z dużą znajomością 
sztuki, bo w końcu pracują nad nimi 
profesjonaliści.  Co ciekawe, z trzech do-
tacji, jakie w ostatnim czasie przyznała 
LGD na rozwój mikroprzedsiębiorstw, aż 

dwie trafiły do gminy Brzesko – jedna 
do Szczepanowa (zakład geodezyjny), 
druga do Mokrzysk (stolarnia). 

Gmina cały czas czyni starania o po-
zyskiwanie nowych środków. Wprawdzie 
na razie jest tzw. czas wyczekiwania, ale 
już niebawem ruszą prace komisji wery-
fikujących wnioski. Są duże szanse na 
pozyskanie dotacji związanych z budowa 
wieży widokowej na Bocheńcu i parkin-
gu przy Sanktuarium w Szczepanowie.  

WALP      

fo
t.

 B
. 
K

ą
d

z
io

łk
a

fo
t.

 B
. 
K

ą
d

z
io

łk
a



9 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYstyczeń 2013 WYDARZENIA

lądowiska, a nowością będzie specjalna 
platforma dźwigowa. Po ukończeniu 
wszystkich prac obiekt trafi do rejestru 
lotnisk i lądowisk Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego, a to umożliwi korzystanie 
z niego w razie potrzeb także przez he-
likoptery policji i straży pożarnej i śmi-
głowce rządowe. 

e-pacjent 
Brzeski szpital w najbliższym czasie 
wprowadzi „e-pacjent” – nowoczesny 

system informatyczny, który pozwoli na 
stworzenie bazy danych pacjentów, elek-
troniczny obieg medycznej dokumentacji 
oraz archiwizację dokumentów. To z kolei 
umożliwi wdrożenie sześć tzw. e-usług, 
świadczonych za pomocą internetu, 
między innymi rejestrację do wybranej 
jednostki ambulatoryjnej opieki SP ZOZ. 
Wprowadzenie tego systemu kosztować 
będzie około 3,5 mln zł, przy 75-procen-
towym wsparciu ze strony Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Właściwie to system jest już otwarty od 
połowy grudnia 2012, ale cały czas znaj-
duje się w fazie rozruchu. Lekarze trochę 
narzekają, że przy obsłudze systemu 
za dużo jest „klikania”.  Każda nowość 
potrzebuje jednak czasu, zanim zostanie 
zaakceptowana. 

Reasumując – brzeski szpital, jak 
każda szanująca się placówka medyczna, 
położony jest na peryferiach miasta, ale 
na pewno nie na peryferiach najwyższej 
jakości usług.  WALP

Z pięciu szkół ponadgimnazjalnych pod-
ległych Starostwu Powiatowemu dwie 
znajdują się na terenie naszej gminy. 
W obu realizowanych jest szereg inte-
resujących programów edukacyjnych, 
w znacznym stopniu poszerzających 
wiedzę uczniów.

Realizowany przez ZSP 1 Brzesko 
projekt „Talk to Me” podnoszący znajo-
mość języka angielskiego dobiegł końca 
tuż przed sylwestrem 2012/2013, a jego 
zwieńczeniem był egzamin FCE, po 
którego pomyślnym zdaniu otrzymuje 
się certyfikat przyznawany przez Uni-
versity of Cambridge.

Innym projektem lingwistycznym 
jest „eTwining Label”, w ramach któ-
rego nauczyciel języka angielskiego 
prowadzi zajęcia on-line z uczniami 
z Turcji, Węgier i Polski. Program 
„DiAMEnT” to nic innego jak „dostrzec 
i aktywizować możliwości, energię 
i talenty”. Uczniowie „jedynki” biorący 
w nim udział mają możliwość szeroko 
rozumianego rozwijania swoich zdolno-
ści. Bardzo ciekawy jest projekt „Młodzi 
przedsiębiorcy na start”, w ramach 
którego 20 uczniów szlifuje swój an-
gielski zawodowy, co znacznie ułatwi 
poruszanie się na rynku pracy.  Kto 
zdecydował się na udział w projekcie 
„Uczenie się przez całe życie”, mógł 
między innymi uczestniczyć w mie-
sięcznych praktykach zawodowych 
w Hiszpanii i Włoszech. To program 
dla uczniów trzecich klas Technikum 
Informatycznego i Logistycznego.   

Z kolei uczniowie, którzy chcą zgłębić 
wiedzę na temat wdrażania unijnych 
programów, mogą skorzystać z udziału 
w projekcie „Euro na tablicy”. Są rów-
nież „Młodzieżowe Uniwersytety Mate-
matyczne”, czyli zajęcia wyrównawcze 
i rozwijające w tym przedmiocie.    

Także nauczyciele podnoszą swoje 
kwalifikacje, a czynią to w ramach 
programu „Dolina Krzemowa w Polskiej 

Szkoły w powiecie, ale i w gminie
Szkole Zawodowej”. Jest to projekt 
skierowany do nauczycieli przedmio-
tów zawodowych. Pedagodzy uczący 
przedmiotów ekonomicznych biorąc 
udział w projekcie „Człowiek – Najlep-
sza inwestycja Wirtualne Laboratoria” 
zapoznają się z obsługą nowoczesnych 
programów stosowanych w logistyce, 
mając przy okazji możliwość pozyskiwa-
nia dydaktycznych pomocy dla szkoły. 

W ZSP 2 Brzesko najpopularniej-
szym projektem realizowanym już 
od lat jest „Comenius”, o którym już 
kilkakrotnie pisaliśmy na łamach 
BIM-u. Przypomnijmy więc, że polega 
on głównie na partnerskiej wymianie 
(wielce dla jego uczestników atrak-
cyjnej) pomiędzy uczniami z Estonii, 
Hiszpanii, Portugalii, Węgier i Polski. 
Ten sam program pozwolił nauczy-
cielom przedmiotów zawodowych 
zapoznać się z organizacją kształcenia 
w tych kierunkach w Finlandii, pod-
czas dwutygodniowego pobytu w tym 
kraju. Przedstawiciele „Zielonki” złożyli 
też wizytę w Niemczech, aby uzyskać 
informacje i podpisać stosowne doku-
menty umożliwiające przygotowanie 
wniosku do udziału w konkursie 
Leonardo da Vinci. A to jest przepust-
ka do międzynarodowej współpracy 
i uczestnictwa w zagranicznych stażach 
zawodowych. 

Realizowany przez powiatowy Wydział 
Edukacji czteroletni projekt systemowy 
„Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce” (w ramach MRPO – koszt 
jego wdrażania to 4 miliony złotych) 
rozpoczął się w 2010 roku i osiągnął 
właśnie półmetek. W samym tylko 
2012 roku w 80 różnych formach 
wsparcia wzięło udział 540 uczniów, 
w tym 250 kobiet i 290 mężczyzn. Ten 
projekt to olbrzymia szansa dla jego 
uczestników. Obejmuje bogata gamę 
zawodowych kursów, z których zdecydo-
wana większość kończy się egzaminami 

i przyznaniem certyfikatów ważnych 
w całej Europie. Prawie wszyscy 
biorący udział w tym projekcie mogli 
skorzystać z udziału w 17 stażach-
wizytach zawodowych, między innymi 
na warszawską Giełdę Papierów War-
tościowych, do Sejmu i Senatu RP, czy 
na Międzynarodowe Targi Poznańskie 
Gastro Trendy. W ramach tego samego 
projektu doposażono dwie pracownie 
w ZSP 2 Brzesko na kwotę blisko 80 
tysięcy złotych. Pracownia geodezyjna 
wzbogaciła się o dwa systemy GPS 
do pomiarów, a pracownia elektrycz-
no-samochodowa o dwa skopometry 
samochodowe z funkcją multimeru. 
Łączna kwota dofinansowania projektu 
w ubiegłym roku wyniosła 954 tysiące 
złotych, z czego udział Unii Europej-
skiej wynosi 810 tysięcy. 

- Wszystkie zajęcia w ramach 
projektu odbywają się poza lekcjami, 
w soboty. I wszystkie są za darmo. 
To wielki bonus dla jego uczestników, 
bo poszerzają wachlarz swoich kwa-
lifikacji. Rekordziści mają zaliczone 
nawet po pięć, sześć takich kursów 
– mówi starosta brzeski Andrzej Po-
tępa, który przy okazji wyjaśnia, że 
w ubiegłym roku wydatki powiatu na 
remonty i inwestycje w oświacie nie 
były zbyt imponujące, ale wynika to 
raczej z faktu, że szkoły są po prostu 
w dobrej kondycji. W ZSP 1 dokonano 
wymiany uszkodzonych zewnętrznych 
płytek schodowych i zużytych części in-
stalacji wodno-kanalizacyjnej. W ZSP 2 
zmodernizowana została pracownia 
gastronomiczna, a także wybudowano 
i wyremontowano ogrodzenie. 

Powiat brzeski uzyskał w zeszłym 
roku tytuł „Samorząd wspierający szko-
ły z pasją” w uznaniu za prawidłowe 
wspieranie programów edukacyjnych 
i młodzieżowych w oparciu o współpracę 
z organizacjami pozarządowymi i inny-
mi instytucjami.  WALP
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Tuż przed końcem ubiegłego roku 
w krakowskim Ogrodzie Sztuk miała 
miejsce uroczystość wręczenia nagród 
laureatom wojewódzkiego konkursu 
Małopolski EuroLider MRPO, podczas 
której uhonorowano realizatorów najlep-
szych projektów w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013. W gronie wyróżnionych znalazła 
się gmina Brzesko, a kapituła konkursu 
doceniła budowę Regionalnego Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego. Skoro taki 
był ten koniec minionego roku, to jego 
podsumowanie postanowiliśmy rozpo-
cząć od przypomnienia najważniejszych 
wydarzeń kulturalnych. 

Na temat RCK-B zdania mieszkań-
ców Brzeska są podzielone. Nie brakuje 
opinii krytycznych, dotyczących szcze-
gólnie funkcjonalności budynku, jednak 
przeważają zdania pozytywne. Faktem 
jest, że zarówno MOK jak i PiMBP dzię-
ki funkcjonowaniu w nowym obiekcie 
w ostatnich latach znacznie poszerzyły 
kulturalną ofertę, co przejawia się 
w mnogości imprez o lokalnym i zdecy-
dowanie większym zakresie. 

Teatr w domu
Dysponowanie salą widowiskową mo-
gącą pomieścić ponad 250 widzów daje 
możliwość organizowania kameralnych 
widowisk teatralnych, których brzescy 
teatromani przez wiele lat nie mogli 
oglądać nie ruszając się z miasta. 
Przypomnijmy więc, że w ubiegłym 
roku takich przedsięwzięć było kilka 
i każde z nich miało swoje audyto-
rium. Najbardziej spektakularny był 
na pewno występ Magdaleny Walach 
i Przemysława Brannego, którzy przy 
pełnej widowni zaprezentowali pełną 
humoru sztukę „Wystarczy noc”. Mi-
łośnicy teatru mieli też okazję obejrzeć 
monodramy – w sztuce „Kolega Mela 
Gibsona” Tomasza Jachimka wystąpił 
Jerzy Pal z tarnowskiego Teatru im. 
Ludwika Solskiego, a Mariusz Marczyk 
bawił brzeską publiczność sztuką włas-
nego autorstwa „Spóźniona miłość czyli 
wyznania starego belfra”. I chociaż oba 
te przedstawienia zapełniły salę „tylko” 
w połowie, to jednak są dowodem na to, 
że w Brzesku nie brakuje ludzi głodnych 
teatru, dla których warto zapraszać do 
RCK-B kolejnych artystów. Kameralny 
charakter miały też spotkanie z celebry-
tą Robertem Makłowiczem i akustyczny 
koncert Marka Piekarczyka, ale i te 
wydarzenia zostały wysoko ocenione 
przez ich uczestników. Dodajmy zatem, 

Brzesko w Ogrodzie Sztuk

że w RCK-B w zeszłym roku wystąpili 
także Edward Linde-Lubaszenko, Ceza-
ry Chmiel, Marek Stryszowski i Krzysz-
tof Bodzoń w wyreżyserowanym przez 
Jana Nowickiego koncercie „Z obłoków 
na ziemię”. Tutaj też prezentowana była 
znana w całym kraju wystawa „Warto 
być Polakiem” poświęcona Lechowi 
Kaczyńskiemu”.

Rok folkloru  
Dwudziestolecie istnienia świętował 
w ubiegłym roku zespół pieśni i tańca 
„Porębianie”, którzy swój jubileusz obcho-
dzili w lutym, oczywiście na scenie RCK-
B. Jeśli chodzi o folklor, to miniony rok 
w gminie Brzesko można uznać za bardzo 
udany. Grupa śpiewacza „Porębian” 
zwyciężyła w prestiżowych „Sabałowych 
Bajaniach” w Bukowinie Tatrzańskiej. 
W samej Porębie Spytkowskiej odbył się 
po raz drugi Międzygminny Przegląd 
Rękodzieła Artystycznego i Kuchni Regio-
nalnej, a wydarzeniu temu towarzyszyły 
III Targi Lokalnego Biznesu. Dużym 
powodzeniem cieszyły się zorganizowane 
w RCK-B Międzypowiatowe Spotkania 
z Folklorem, w których obok zespołów 
reprezentujących naszą gminę wystąpiły 
także zaprzyjaźnione z nimi grupy. Warto 
tu wspomnieć, że MOK ściśle współpra-
cuje ze Stowarzyszeniem „Kwartet na 
Przedgórzu”, a efektem tej współpracy 
jest między innymi zakup strojów dla 
rodzimych zespołów folklorystycznych. 

Talenty
Bardzo owocne okazało się nawiązanie 
kontaktu z Barbarą Kaczmarowską-
Hamilton, światowej sławy portrecistką, 

która patronowała dwóm konkursom 
plastycznym – „Portret Mamy” i „Por-
tret królowej Elżbiety”. Ogrom prac 
nadesłanych na te konkursy świadczy 
o potrzebie częstszego organizowania 
takich przedsięwzięć, a ich wysoki 
poziom daje powody do optymizmu, że 
w gminie Brzesko drzemią talenty, które 
w przyszłości na pewno ujawnią się na 
szerszym polu. Sama artystka patronu-
jąca tym konkursom zapowiedziała ich 
kontynuację. 

Skoro mowa o talentach, to mamy 
ich sporo także w innych dziedzinach 
sztuki. Umiejętności wokalne uczestni-
ków zajęć organizowanych przez MOK 
można było podziwiać w marcowym 
koncercie „Musicale” w RCK-B. W tym 
miejscu na jakiś czas pożegnał się 
z brzeską publicznością Hubert Zapiór, 
świeżo upieczony student warszawskiej 
Akademii Muzycznej, który pierwsze 
kroki stawiał pod pieczą instruktorów 
Miejskiego Ośrodka Kultury. Niewy-
kluczone, a my mocno w to wierzymy, że 
kolejne występy Huberta będzie można 
podziwiać raczej z dala od Brzeska, 
być może nawet poza granicami kraju. 
W przyszłości będzie to drugi, po Miko-
łaju Zalasińskim, baryton o międzyna-
rodowej renomie. U progu kariery jest 
młodziutka jeszcze Alicja Rega z Łysej 
Góry, która w styczniu zdobyła Grand 
Prix VII Powiatowego Konkursu Kolęd 
i Pastorałek „O Muszlę Jakuba”. Obiecu-
jąco zapowiada się także kariera Majki 
Pabian ze Szczepanowa, która zwycię-
żyła w ubiegłorocznej edycji festiwalu 
„Talenty Małopolski”.   

W ubiegłym roku po raz pierwszy 
zorganizowany został w RCK-B Przegląd 
Teatralny Osób Niepełnosprawnych, 
którego główny laureatem została grupa 
reprezentująca Dzienny Ośrodek Wspar-
cia w Gorlicach. Przegląd okazał się być 
wielkim świętem, a jego organizatorom 
dał asumpt do podjęcia decyzji o wpisaniu 
go na stałe do kalendarza imprez organi-
zowanych w Brzesku. A przecież takich 
cyklicznych wydarzeń w mieście jest jesz-
cze kilka, jak chociażby organizowany 
od wielu lat Międzypowiatowy Konkurs 
Recytatorski „Poszukiwania”. Swojej 
kontynuacji na pewno też doczekają się 
Konfrontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży 
„Teatralne Lustra”, które w zeszłym roku 
odbyły się po raz pierwszy.  

Poeci i filmowcy
Brzeski rynek wydawniczy wzbogacił 
się w zeszłym roku o dwie ważne po-
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zycje. Są to książki Antologia Poetów 
Ziemi Brzeskiej „Ocalić od zapomnie-
nia” oraz „Tu się wszystko zaczęło” 
autorstwa Iwony Dojki i Marka 
Latasiewicza. Coraz częściej brzescy 
poeci mają możliwość spotykania się 
z czytelnikami. Między innymi w ze-
szłym roku odbył się wieczór poezji 
Antoniny Radziędy, a Anna Gaudnik 
uruchomiła już cały cykl spotkań z co-
raz szerszym gronem sympatyków. 

Sporo ciekawych wydarzeń miało 
miejsce na zrewitalizowanym brzeskim 
Rynku. Tutaj odbyło się między innymi 
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 
z okazji Święta 3 Maja, tutaj też świę-
towano urodziny Jana Pawła II (z kolei 
PiMBP w październiku zorganizowała 
cykl imprez w ramach I Miesiąca Papie-
skiego). Biblioteka uruchomiła Cyfrowe 
Archiwum Tradycji Lokalnej. Dokonania 
brzeskiej książnicy zostały zauważone 
daleko poza gminą, o czym świadczy przy-
znanie Marii Marek tytułu Bibliotekarz 
Roku Województwa Małopolskiego.  

Pod koniec roku gościła w Brzesku 
ekipa filmowa, która w Pałacu Goetzów 
kręciła zdjęcia do najnowszej produkcji 
Wojciecha Smarzowskiego. Do castingu 
na statystów zgłosiła się masa brzesz-
czan, którzy na początku roku 2014 
będą mogli odszukać swoje twarze na 
kinowych ekranach. Na pewno większość 
mieszkańców Brzeska zna film „Jak żyć?” 
Szymona Jakubowskiego. Najprawdo-
podobniej najnowszy jego obraz nosić 
będzie tytuł „Napad”. Nasz rodak pod 
koniec roku otrzymał trzecią nagrodę 
(i 15 tysięcy złotych) w konkursie na 
scenariusz filmu, którego akcja ma się 
rozgrywać w Małopolsce. Jakubowski 
w nagrodzonym scenariuszu opisuje 
zagadkowy napad na bank. Inny nasz 
krajan zamiast banku podbijał Paryż. 
Mowa o Aleksandrze Palińskim, który 
wystąpił w zespole tanecznym towarzy-
szącym koncertowi Celine Dion w stolicy 
Francji.  Z reporterskiego obowiązku wy-
pada wspomnieć o cyklicznych imprezach 
plenerowych organizowanych w Brzesku. 

Spośród nich na pewno na pierwszy plan 
wysuwa się XX Finał WOŚP, podczas 
którego brzeszczanie po raz kolejny 
pokazali, że ich serca pełne są życzliwo-
ści, a zebrana przez nich kwota ponad 
61 tysięcy złotych budzi uzasadniony 
szacunek. Ubiegłoroczne Dni Brzeska 
odbyły się wyjątkowo w lipcu, a powodem 
przesunięcia ich terminu były pamiętne 
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. 
Gwiazdą była tym razem Halina Mlynko-
va, której towarzyszył zespół wytrawnych 
muzyków z Jackiem Królikiem na czele. 
Organizowany tradycyjnie na Ranczu Pa-
sja Country Piknik doczekał się dziesiątej 
edycji i – jak na jubileusz przystało – miał 
wyjątkową oprawę, a niekwestionowaną 
gwiazdą był zespół Halio Band. 

W maju odbyła się jeszcze jednak 
kulturalna impreza plenerowa – koncert 
Dody. Nazajutrz po koncercie było już 
mniej kulturalnie, a to za sprawą niepo-
trzebnych nikomu pomówień. Ostatecz-
nie skończyło się na przeprosinach.  

PRUD 

Odkąd Polska przystąpiła do Unii 
Europejskiej 1 maja 2004 roku, nie-
przerwanie trwa emigracja Polaków 
w celach zarobkowych. Część z nich 
wyjeżdża po to, aby w niedługim cza-
sie powrócić, chcą uzbierać  pieniądze 
najczęściej na konkretny cel. Inni wy-
jeżdżają na stałe, często sprowadzając 
ze sobą rodzinę, bądź zakładają ją 
w państwie, do którego się udali. Nie-
którzy, będąc zagranicą, przyjeżdżają 
na chwilę do Polski, by spędzić trochę 
czasu z rodziną. Poprzez taką emigra-
cję nasz kraj bez wątpienia wiele traci. 
Przede wszystkim wielu świetnych 
i wykwalifikowanych specjalistów. Po-
nadto napędzana jest gospodarka ob-
cych państw. Traci też polska rodzina. 
Wiele małżeństw rozpada się w wyniku 
długotrwałej rozłąki, inni zakładają 
swoje „domy” na obczyźnie, by już 
nigdy nie powrócić do Ojczyzny.

Trudno jednak w tym wszystkim 
obwiniać emigrantów, mówić, że źle 
robią. Jak nie zrozumieć człowieka, 
który wyjeżdża, bo tu nie jest w stanie 
się utrzymać, nie mówiąc już o utrzyma-
niu rodziny. Wyjazd staje się dla niego 
ogromną szansą, może nie na zbicie 
fortuny, ale na normalne życie. Świa-
domość, że jutro będzie mnie stać nie 
tylko na opłacenie rachunków, ale i na 
jedzenie, i na ubranie, to obecnie bardzo 
kuszące obietnice, jakie są w stanie 

Emigracja zarobkowa to już codzienność
złożyć niektóre z państw Unii Euro-
pejskiej. Niestety w naszym państwie, 
choć średnia krajowa jest całkiem niezła 
(około 3,7 tyś. zł.), to znaczna część z nas 
otrzymuje minimalne wynagrodzenie, 
z czego tak naprawdę ciężko przeżyć 
„do pierwszego”, nie wspominając 
o utrzymaniu domu. Dużo osób na sta-
łe mieszkających w Polsce, aby jakoś 
się utrzymać, musi brać kredyty, a jak 
wszystkim wiadomo, to rozwiązanie na 
krótką metę, bo trzeba je później jeszcze 
spłacić. Wiele młodych osób nie stać na 
to, aby wyprowadzić się od rodziców 
i zacząć żyć na własny koszt.

Polacy przestaną wyjeżdżać do 
innych państw tak naprawdę tylko 
i wyłącznie wtedy, kiedy bezrobocie 
zmaleje do minimum, dając im nadzieję, 
że znajdą pracę w Ojczyźnie oraz w mo-
mencie, kiedy wypłata jaką otrzymają, 
będzie pozwalała im na normalne życie 
i „związanie końca z końcem”. A patrząc 
na to co dzieje się obecnie w naszej 
gospodarce, jest to przynajmniej przez 
najbliższe kilkanaście, a nawet kilka-
dziesiąt lat, po prostu niemożliwe.

Nie pozostaje nam więc nic innego 
jak przyzwyczaić się do tego, że w koście-
le na mszy jest większość kobiet, których 
mężowie wyjechali, co trzeci sąsiad sie-
dzi w Niemczech lub Wielkiej Brytanii, 
a telefony do znajomych są zbyt drogie. 
Jeśli nam to jednak nie pasuje, jedynym 

wyjściem jest… wyjazd, bo tu u nas na 
razie raczej nic się nie zmieni. Nie ozna-
cza to jednak, że namawiam kogoś aby 
wyemigrował, sama wolę tu zostać, bo 
życie gdzie indziej nie byłoby już takie 
same, bo ludzie byliby inni. Emigracja 
to najczęściej wyjście ostateczne, by móc 
normalnie żyć. Najbardziej atrakcyjne 
wydaje się ono być dla osób młodych, 
którzy często i chętnie wyjeżdżają zaraz 
po ukończeniu 18 lat, lub ukończeniu 
szkoły średniej. Na opuszczenie Polski 
decydują się również osoby, które po 
ukończonych studiach wyższych nie 
mogły znaleźć zatrudnienia. Podjęcie tej 
decyzji ułatwia im znajomość języków 
obcych, otwartość na zmiany oraz to, 
że nie założyli jeszcze swoich rodzin. 
W dość krótkim czasie są w stanie przy-
zwyczaić się do nowej sytuacji i odnaleźć 
w obcym państwie. Dla niektórych z nich 
wyjazd do pracy za granicę jest rzeczą 
oczywistą. Jest to łatwiejsze w szczegól-
ności dla tych, których rodzina pracuje 
już za granicą.

Masowa emigracja na pewno nie 
wróży dobrze naszej gospodarce, nie 
można mówić jednak, że jest ona czymś 
całkowicie złym. Gospodarka gospodar-
ką, ale żyć jakoś trzeba. Nikt nie chce 
żyć w ubóstwie, dlatego jeśli wyjazd jest 
dla niego szansą na lepszą przyszłość to 
należy to zrozumieć i zaakceptować. 

K.Ż.
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Barbara Kaczmarowska-Hamilton urodzi-
ła się w Sopocie, jej mama pochodziła ze 
Wschodu, tata z Brzeska. Po ukończeniu 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 
(przez dwa lata studiowała także prawo) 
wyjechała do Wenecji, gdzie doskonaliła 
swój warsztat w tamtejszej Accademii 
di Belle Arti. Drogę do wielkiej kariery 
otworzyła jej wystawa w Rzymie, na której 
zaprezentowała portret księcia Raymonda 
Orsiniego. Aby móc zamieszkać na terenie 
Królestwa Brytyjskiego zawarła fikcyjny 
ślub z przyjacielem Peterem Whithead’em, 
autorem między innymi głośnego filmu 
o trasie koncertowej Rolling Stonesów, dla 
których tworzył videoclipy (także dla Pink 
Floydów). Po rozwodzie wyszła za mąż za 
szkockiego arystokratę, Iana Hamiltona. 
Mieszka w Szkocji, ale pracownię ma 
w Londynie. Znana jest na całym świecie 
głównie jako portrecistka królewskiej 
rodziny Windsorów. Do dziś w Brzesku 
mieszka jej ciocia, Janina Kaczmarowska, 
którą odwiedza kilka razy w roku. Wizyty 
w naszym mieście zaowocowały współpra-
cą z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Szkołą 
Języka Angielskiego „York”, w wyniku 
czego zorganizowane zostały dwa cieszące 
się olbrzymim powodzeniem konkursy 
– „Portret Mamy” w zeszłym roku i prze-
prowadzony niedawno „Portret królowej 
Elżbiety II”. Podczas ostatniej wizyty 
zgodziła się na rozmowę, która właściwie 
zamieniła się w ciekawy monolog, który 
poniżej przedstawiamy. 

O dzieciństwie
Moja mama (zmarła 2 lata temu – przyp. 
PRUD) często podczas rodzinnych spot-
kań opowiadała, że gdy byłam dzieckiem, 
wystarczyło mi dać kredki i papier, a zni-
kałam na całe dnie. Wychowywałam się 
w domu, w którym od dziecka wpajano 
mi zasady dobrego zachowania i wartości 
etyczne. Pamiętam też , że rodzice przy-
wiązywali dużą wagę do ortografii, której 
uczono mnie jak tylko nauczyłam się 
pisać. W wieku 6 lat rozpoczęłam naukę 
gry na fortepianie i trwało to do 16. roku 
życia. Nauczyłam się grać jak dobrze 
wytresowane zwierzątko (mówi o tym 
ze śmiechem – przyp. PRUD). Publicznie 
nie gram, ale w domu mam fortepian, 
na którym potrafię zagrać Chopina, 
Paderewskiego i czuję się wtedy jakbym 
była w Polsce. Po maturze przez dwa 
lata studiowałam prawo, bo tata chciał, 
żebym poszła w jego ślady. Ostatecznie 
zwyciężyły jednak wrodzone zdolności 
i zamiłowania, więc bez większych sprze-
ciwów przeniosłam się na ASP.  

Portretowanie – jej okno na świat
O Feliksie Chudzyńskim
To była moja wielka, młodzieńcza miłość. 
Feliks był ode mnie o 7 lat starszy, on 
także ukończył gdańską uczelnię (był 
także absolwentem ASP w Warszawie 
– przyp. PRUD). Według nas była to 
miłość, według naszych bliskich bardziej 
choroba. Moi rodzice od początku byli 
przeciwni temu związkowi, szczególnie 
tata, który dostrzegał w nim pewne nie-
bezpieczne przyzwyczajenia, powiedzmy 
– charakterystyczne dla wielu artystów. 
Ostatecznie tata wpadł na pomysł, że 
wywiezie mnie do Włoch, a tam wywie-
trzeje mi z głowy młodzieńcze uczucie. 
W ten sposób trafiłam do Wenecji i do 
działającej tam Accademii di Belle Arti. 
Z Feliksem spotkaliśmy się jeszcze kil-
kakrotnie, ale rzeczywiście plan taty się 
powiódł, bo odtąd łączyły nas już tylko 
kontakty przyjacielskie. To paradoks, 
ale gdyby nie ta młodzieńcza miłość, 
pewnie nie trafiłabym tak szybko do 
Włoch i inaczej potoczyłyby się moje losy 
(Feliks Chudzyński zmarł w 2008 roku. 
Był członkiem International Graphic 
Arts Fundation w Nowym Jorku i Eu-
ropa Gruppe 80. Jego prace znajdują się 
w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Nowym Jorku, Muzeum Państwowym 
w Amsterdamie, Muzeum Narodowego 
w Finlandii, Senatu miasta Bremy, 
Centre Georges Pompidou oraz Muzeum 
Ermitaż – przyp. PRUD) 

O początkach kariery
We Włoszech było na początku trudno, 
bo prawie wcale nie znałam języka, ale 
nauczono mnie w dzieciństwie, że im 
trudniejsze warunki, tym bardziej trzeba 
się starać. Nauka włoskiego szła mi łatwo 
i szybko, w czym pomogła mi znajomość 
łaciny wyniesiona z prawniczych studiów. 
W Accademii di Belle Arti spędziłam 
pół roku, ale wiele się tam nauczyłam. 
Przede wszystkim przekonałam się do 
malarstwa realistycznego, bo w Polsce 
większy nacisk kładziono na abstrakcjo-
nizm i trwało to pełne 6 lat. W Wenecji 
dawano nam więcej swobody, mniej było 
charakterystycznej u nas ostrej nauki. 
Zachłysnął mnie też łatwy dostęp do 
dóbr, o których w naszym kraju można 
było tylko pomarzyć. Na przykład zwykła 
farba emulsyjna. Tam było jej pod dostat-
kiem i to w każdym z możliwych kolorów. 
W Polsce można było wtedy zdobyć tylko 
białą. Płótna gruntowaliśmy klejem, co 
na Zachodzie było nie do pomyślenia. 
Pamiętam zajęcia w starym pałacu, 
w którym ktoś niechcący wylał czerwoną 

emulsję na kamienną posadzkę. Wszyscy 
rzucili się na kolana i zaczęli tę farbę 
rozprowadzać w różnych kierunkach, 
śmiejąc się przy tym. Oni się po prostu 
bawili. Byłam tym zaskoczona, bo u nas 
nikt nie pozwoliłby sobie na takie mar-
notrawstwo, a każdy czyniłby wszystko, 
żeby jak najwięcej z tej farby uratować. 

 Pierwszym punktem przeło-
mowym w mojej karierze była wystawa 
w Rzymie, na której zaprezentowałam 
moje prace dyplomowe, a zostały one 
wysoko ocenione. Dołączyłam do nich au-
toportret na abstrakcyjnym tle. Zdziwiło 
mnie to, że wszyscy zwiedzający wystawę 
ignorowali większość moich prac, a gro-
madzili się tylko przy tym autoportrecie. 
Ktoś w końcu nie wytrzymał i zapytał: 
- Dlaczego ty nie malujesz portretów? 
Posłuchałam tej rady i podczas pobytu 
na Sardynii wykonałam szereg portretów 
tamtejszych rybaków. W międzyczasie 
zdarzyła mi się gratka, bo portret zamó-
wił u mnie sam książę Raymond Orsini, 
z uwagi na urodę będący obiektem wes-
tchnień wielu włoskich arystokratek. 

I to był drugi punkt przełomowy, bo 
podczas kolejnej wystawy wszyscy po-
dziwiali tylko portret Orsiniego, prawie 
w ogóle nie wykazując zainteresowania 
sardyńskimi rybakami. W świat poszła 
fama, że mam lekką rękę i posypały 
się zamówienia. Przyznać muszę nie-
skromnie, że pomocny był mi też nabyty 
nie wiem gdzie i kiedy tupet. Kiedy 
na przykład przebywając w jednym ze 
szwajcarskich hoteli, dowiedziałam się, 
że gości tam także Artur Rubinstein, bez 
wahania poprosiłam go, aby mi pozował. 
Podobnie było z napotkanym przypad-
kowo Alberto Moravią. Obaj chętnie 
zgodzili się (Barbara Kaczmarowska-
Hamilton ma w swoim dorobku portrety 
wielu sław i ludzi podziwianych przez 
cały świat, Jana Pawła II, Lecha Wałęsy 
i wielu innych – przyp. PRUD). To jest 
wskazówka dla młodych ludzi. Bądźcie 
odważni i konsekwentni w swoich dąże-
niach, z zyskacie poparcie i szacunek ze 
strony innych. 

Bardzo szybko zrozumiałam, że naj-
lepsza abstrakcja nigdy nie przewyższy 
realistycznego, artystycznie wykonanego 
portretu. Pojęłam też, że aby piąć się 
w górę, muszę trafić do Anglii. Pomógł 
mi w tym zaprzyjaźniony Peter White-
head, z którym wzięłam fikcyjny ślub, 
potajemnie przed jego przyjaciółką, 
z którą pozostawał w trwałym związku. 
Peter bał się, że ona tego nie zrozumie 
i odbierze jako wiarołomstwo. W Anglii 
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przyzwyczaiłam się do chłodu, bo domy 
są tam stare i zimne. Nauczyłam się tam 
akceptować konserwatywne, a jednak 
logiczne zwyczaje. Anielscy arystokraci 
często powtarzają, że mają z czego żyć, 
ale nie mają co robić. To oczywiście żart, 
bo gdyby nic nie robili, to ich spadkobier-
cy nie mieliby czego dziedziczyć.  

O portretowaniu 
Nazywają mnie panią van Dyck i traktu-
ję to jako wyróżnienie trochę na wyrost, 
chociaż jest to bardzo przyjemne. 

Moje malarstwo porównywane jest do 
stylu de Laszlo i ja się z tym zgadzam. 
De Laszlo to był węgierski malarz, który 
z portretowanej osoby wydobywał cechy 
najładniejsze, pomijając te najbardziej 
charakterystyczne. W portretowaniu 
nie chodzi o prawdę, ale o przyjemność. 
Wszystko przecież jest takie relatywne. 
Naturę można zmieniać, a nawet popra-
wiać. Tak czynił na przykład Chagall, 
którego malarstwo uwielbiam. Każda 
kobieta chciałby lepiej wyglądać niż 
w rzeczywistości. Wychodząc przykła-
dowo do teatru ubiera się wytwornie, 
ale tylko na ten jeden wieczór. A portret 
zostaje na całe życie, na wiele pokoleń. 
Wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś 
prezentuje portret przodka wykonanego 
w stylu de Laszlo. Powie wtedy, to moja 
babcia, która słynęła z nieprzeciętnej 
urody. Łatwiej zapamiętuje się kogoś nie 
tyle ważnego, co pięknego. Weźmy na 
przykład Botticelliego – przedstawione 
przez niego kobiety są piękne, wiotkie, 
a niekoniecznie takie były jego modelki. 
Kultura polega na tym, żeby być grzecz-
nym, żeby sprawiać przyjemność. Obser-
wuję czasem niedbale siedzące kobiety, 
które poprzez przyjęcie złej pozy wyglą-
dają na brzydkie. Wystarczyłoby tylko, 
żeby przybrały odpowiednią postawę, 
a już będą wyglądać pięknie. I o to cho-
dzi, portretując kogoś należy bo bacznie 
obserwować i porównywać. I wydobywać 
to, co w nich najpiękniejsze.  

W malarstwie używam tylko su-
chych pasteli. Każdy portret wykonany 
pastelami pokrywany jest specjalnym 
sprayem, aby zapewnić mu trwałość. Do 
dziś w świetnym stanie zachowały się 
pastele Degasa, czy nawet da Vinciego. 
Uwielbiam pastele, które rozprowadzam 
palcami, przez co mogę osiągnąć taki 
efekt, jakiego nie wywoła żaden pędzel. 

Najczęściej portretuję z modela. Cza-
sem z fotografii, ale zgadzam się na to 
właściwie tylko wtedy, gdy ktoś zamawia 
podobiznę osoby nieżyjącej. Kopiowanie 
z fotografii jest bardziej żmudne. Ma-
lowanie z modela jest przyjemnością. 
Można użyć fotografii, ale żeby coś 
w jej kopii zmienić. I wtedy staje się to 

przyjemnością. Kiedy jest model, maluje 
się instynktownie. Z fotografii można 
osiągnąć syntezę.

Maluję dużo i szybko, bo mało która 
pozująca osoba potrafi długo siedzieć 
w nieruchomej pozie, chociaż zdarzają 
się wyjątki. Pamiętam jak maharadża 
Jodhpuru potrafił cierpliwie wytrzymać 
pozując cały tydzień, dzierżąc przy tym 
w dłoni ciężką szablę (Ciekawostką 
jest, że nadwornym malarzem dziadka 
maharadży był niedoceniany w Polsce 
Stefan Norblin, który za granicą osiąg-
nął znaczącą pozycję. Jego obrazy dzięki 
życzliwości maharadży prezentowane 
były w zeszłym roku w Muzeum Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w Stalowej 
Woli. Żoną Norblina była polska aktor-
ka przedwojenna, która zagrała w 14 
filmach. Ich syn, ponad 60-letni dzisiaj 
Andrew jest wirtuozem gitary klasycz-
nej – przyp. PRUD). W portretowaniu 
szybkość jest bardzo ważna. Z reguły wy-
konywane przez mnie portrety powstają 
podczas dwóch jednogodzinnych sesji. 

W domach, w których wiszą portre-
ty, panuje więcej życia. Taki dom bez 
przerwy wypełniony jest przyjaciółmi, 
a portrety pozostają na wieczność. 

Lubię abstrakcję, której głównie 
uczyłam się na ASP i początkowo ją 
uprawiałam. Jednak portretowanie dało 
mi inne, wspaniałe życie, otworzyło mi 
okno na świat.  

Kiedyś malowałam portret młodej 
dziewczynki. Jej ojciec, kiedy spojrzał 
na skończoną pracę, powiedział: - Gdyby 
kiedyś mój dom stanął w płomieniach, 
to pod jedną pachę chwycę córkę, a pod 
drugą ten portret. Reszta może spłonąć. 
Dla takich chwil warto żyć i malować. 

Dziś portrecistów jest coraz mniej 
(na szczęście wśród tych, który tworzą 
portrety jest kilku znanych Polaków, 
jak chociażby światowej sławy Leszek 
Żegalski – przyp. PRUD). 

O dzieciach i konkursach
Uwielbiam podglądać jak dzieci malują. 
Nie czują jeszcze perspektywy, dlatego 
rysowane przez nich głowy są z reguły 
spłaszczone. Ale dzieci są w swojej twór-
czości do bólu szczere i to mnie nakręca. 
Dlatego chcę zarazić dzieci moim zamiło-
waniem do malarstwa, portretowania, by 
sprawić, żeby w przyszłości miały fajne 
życie. One muszą się stale rozwijać (pani 
Barbara potrafi nawiązać fantastyczny 
kontakt z dziećmi – przyp. PRUD). Szcze-
gólnie teraz, kiedy wszystkim zawładnęły 
komputery, trzeba je otworzyć na piękno 
sztuki. Trzeba pomóc rozwijać się ich 
kreatywności. Owszem, komputery mogą 
w tym pomóc, ale bywają też niebezpiecz-
ne. Zatrważające jest to, że sztukom pięk-

nym zagraża unicestwienie i nie możemy 
do tego dopuścić. A jedynym sposobem 
jest praca z dziećmi, dla których trzeba 
opracować specjalny system i wierzę, że 
uda nam się go stworzyć, a zaczniemy to 
właśnie w Brzesku. To nasz obowiązek 
w czasach, kiedy w tym kraju likwiduje 
się biblioteki.

Tak się składa, że w Tczewie mam 
kuzynkę, a w Brzesku ciocię, dlatego 
w tych dwóch miastach zorganizowane 
zostały z moim udziałem konkursy dla 
dzieci „Portret Mamy”. W Brzesku po-
znałam wielu wspaniałych ludzi, dzięki 
cioci, między innymi Małgorzatę Cuber, 
z którą zorganizowałyśmy ubiegłoroczny 
konkurs (wpłynęło na niego około 600 
prac) oraz Ewę Krupską prowadzącą 
Szkołę Językową Jork (Ta już zaraziła 
się pasją pani Barbary – przyp. PRUD), 
z którą zorganizowałyśmy konkurs na 
portret królowej Elżbiety II, w którym 
wzięły udział dzieci z Bochni, Brzeska 
i Krakowa.. Mając przy sobie takie 
dwie sojuszniczki, jestem pewna, że 
uda nam się zrealizować jeszcze wiele 
cennych inicjatyw, z myślą o najmłod-
szych. W przyszłym roku zamierzamy 
zorganizować konkurs na portret znanej 
polskiej osobistości. Której? Niech zdecy-
dują same dzieci. Pamiętam, że oceniając 
prace nadesłane na konkurs „Portret 
Mamy” niezwykle trudno było wybrać 
te najlepsze. Każdy z tych portretów to 
perełka. 

Konkurs na portret angielskiej królo-
wej zorganizowany został także z mojej 
inicjatywy w Wielkiej Brytanii, a pomo-
gła mi w tym Good School Guide, firma 
zajmująca się promocją tamtejszych 
szkół. Na ten konkurs wpłynęło ponad 
1600 prac (Konkurs został rozstrzygnięty 
3 grudnia br., a zakończony wystawą pra-
ca w House of Lords, wyższej izbie brytyj-
skiego parlamentu – przyp. PRUD). 

O Brzesku
Kocham to miasto nie tylko dlatego, 
że mieszka tu moja ciocia. W Brzesku 
spotykam wielu życzliwych, pozytywnie 
nastawionych i naładowanych energią 
ludzi, z którymi odbieramy na tych 
samych falach. Bywam tu z reguły dwa 
razy w roku po kilka dni, dlatego mnie 
łatwiej jest zaobserwować zachodzące tu 
zmiany. I wierzcie mi, Brzesko rozwija się 
dynamicznie i w imponującym tempie. 
Przybysz łatwiej to dostrzega. 

O popularności          
Wybitny pilot pozostaje na ogół ano-
nimowy. Artystę, nawet przeciętnego, 
zna prawie każdy. To jest takie niespra-
wiedliwe. 

Wysłuchał PRUD.     
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Przedszkole Król Maciuś I swoją dzia-
łalność rozpoczęło 1 listopada 2011 roku 
i od tamtej pory prężnie się rozwija, 
dając możliwość edukacji najmłodszym 
dzieciom dotkniętym różnego rodzaju 
niepełnosprawnością. Obecnie do pla-
cówki uczęszcza dziesięcioro dzieci, 
a z możliwości zajęć indywidualnych 
w swoich domach korzysta dwoje 
dzieci. Dlaczego to przedszkole jest 
takie wyjątkowe? Od innych tego typu 
placówek, odróżnia go przede wszyst-
kim kameralność, co zapewnia większą 
efektywność pracy pedagogicznej oraz 
lepszy kontakt z dzieckiem. Grupa 
wykwalifikowanych specjalistów takich 
jak oligofrenopedagodzy, tyflopedagog, 
logopeda oraz rehabilitant dbają 
o wszechstronny rozwój swoich wycho-
wanków i starają się, by czas spędzony 
w placówce był przepełniony uśmie-
chem, serdecznością i ciekawymi wra-
żeniami. Basen, dogoterapia, teatrzyk 
kukiełkowy, zajęcia w Kopalni Soli 
w Bochni, to tylko namiastka atrakcji, 
z jakich korzystają dzieci. Wspólnie 
bawiąc się i ucząc, wychowankowie 

Jasełka z Przedszkolem Specjalnym Król Maciuś I

20 grudnia 2012 r. w ZSP nr 1 w Brzesku 
odbył się po raz kolejny charytatywny 
kiermasz świąteczny. Główną ideą była 
pomoc niepełnosprawnym uczniom 
naszej szkoły oraz wsparcie  rodziny 
wychowującej niepełnosprawne dzieci. 
Kiermasz organizowały klasy 2D i 2E 
LO pod opieką mgr Agaty Drużkowskiej 
i mgr Marty Pawełek oraz wsparciu 
organizacyjnym dyr Marii Góry. W  tym 
dniu można było wziąć udział w różno-
rodnych wydarzeniach, zakupić świą-
teczne potrawy oraz spróbować szczęścia 
w loterii fantowej.

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY ,,Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do 
swojego brata wyciągasz do niego ręce, 

jest Boże Narodzenie.(...)
Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg po-

kochał innych przez Ciebie,zawsze wtedy, 
jest Boże Narodzenie”
Matka Teresa z Kalkuty

Kiermasz został otwarty 
pokazowymi zajęciami z te-
nisa ziemnego prowadzonymi 
przez mgr Mariusza Opiłę. 
Chętni spośród publiczności 
mogli spróbować swoich sił 
na korcie. Wśród uczestni-
ków zostały rozlosowane 
darmowe karnety na lekcje 
tenisa. Największą popu-
larnością cieszył się mecz 
koszykówki między ZSP 1 
a ZSP 2.  Drużyny walczyły 
o puchar marszałków liceum.  
Kolejnym wydarzeniem spor-

towym był mecz siatkówki, w którym 
rywalizowali nauczyciele ZSP 1 i ZSP 
2 z uczniami. Wysoko postawiona po-
przeczka sprawiła, że mecz był zacięty. 
Tym razem jednak uczniowie pokonali 
swoich mistrzów. 

Wśród atrakcji nie zabrakło również 
koncertów. Swoje umiejętności zaprezen-
tował nam zespół ,,Spontan” oraz Kasia 
Gałkowska i Kacper Kornaś. Wystąpiła 
też grupa taneczna JDC z Krakowa 
pod kierunkiem Andrzeja Starowicza. 
Zatańczył z nimi uczeń klasy 2E LO 
- Wojciech Czesak. Uczniowie naszej 

szkoły mieli również okazję posłuchać 
ulicznego rapu w wykonaniu zespołu 3B 
klan z Nowego Sącza. Całość kiermaszu 
zakończyły „Jasełka” w języku niemie-
ckim przygotowane przez uczniów klas 
pierwszych pod opieką mgr Ewy Małysy 
i mgr Kingi Mikos. 

Szczególne podziękowania kieru-
jemy na ręce p. mgr Doroty Pamuły 
i klasy 2F LO, którzy przekazali na rzecz 
kiermaszu dochód z przedstawienia 
„Pana Tadeusza” wystawianego w szkole 
14 grudnia 2012r.  Całkowity dochód 
z kiermaszu wyniósł 10.184,00 zł. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
sponsorom, instytucjom i osobom pry-
watnym za wsparcie finansowe, mate-
rialne oraz duchowe naszej inicjatywy. 
Podziękowania kierujemy również na 
ręce Państwa Marii i Krzysztofa Wójsów, 
którzy ufundowali główne nagrody  w lo-
terii fantowej.  Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom  za wspólnie spędzony czas 
i zapraszamy w następnym roku! 

Sylwia Wąs

poznają swoje możliwości 
i stopniowo osiągają coraz 
wyższy stopień samodziel-
ności w różnych aspektach 
swojego rozwoju. 

Okazją do spotkania 
z założycielami placówki, 
gronem pedagogicznym, 
samymi dziećmi oraz ich 
rodzicami było zorganizo-
wane przez przedszkole 
przedstawienie jasełkowe, 
które odbyło się 4. stycznia 
2013 roku w Regionalnym 
Centrum Kulturalno – Bi-
bliotecznym w Brzesku. 
Na uroczystość przybyło 
wielu znamienitych gości, m.in. dyrektor 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej - Maria Marek, proboszcz parafii św. 
Jakuba ks. Józef Drabik, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury – Małgorzata 
Cuber, wójt gminy Gnojnik - Sławomir 
Paterek, dyrektor Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej w Brzesku mgr Krystyna 
Czernecka – Sosin.  Program artystycz-
ny obejmował krótkie przedstawienie 

jasełkowe, w którym dzielnie występo-
wały dzieci wraz z nauczycielami. Krót-
kie scenki przeplatane były uroczystym 
śpiewaniem kolęd, w które angażowali 
się również przybyli goście. Trud pracy 
włożony w przygotowanie przedstawienia 
został nagrodzony gromkimi brawami. 
A najwspanialszą nagrodą dla organiza-
torów i rodziców był po prostu uśmiech 
dzieci. Kinga Król
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Akcja „Betlejemskie Światło Pokoju” 
po raz pierwszy została zorganizowana 
w 1986 roku w Linz w Austrii jako część 
wielkich bożonarodzeniowych działań 
charytatywnych na rzecz dzieci niepeł-
nosprawnych oraz osób potrzebujących. 
Nosiła wtedy nazwę „Światło  w ciemnoś-
ci” i była propagowana przez Austriackie 
Radio i Telewizję (ORF). Rok później pa-
tronat nad akcją objęli skauci austriaccy. 
Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych 
instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, 
aby w czasie Bożego Narodzenia stał się 
on żywym symbolem pokoju, braterstwa, 
nadziei i miłości. 

Każdego roku dziewczynka lub chło-
piec – wybrani przez ORF spośród dzieci 
działających charytatywnie – odbierają 
Światło z Groty Narodzenia Pańskiego 
w Betlejem. Następnie Światło trans-
portowane jest do Wiednia za pośredni-
ctwem austriackich linii lotniczych. Jeśli 
ze względu na skomplikowaną sytuację 
w relacjach izraelsko-palestyńskich 
zdarzało się, że nikt z Austrii nie mógł 
odebrać Światła w samym Betlejem, 
wtedy dzieci izraelskie i palestyńskie 
przewoziły Ogień do Tel Awiwu, a nawet 
do samego Wiednia. 

Około tygodnia przed Świętami 
Bożego Narodzenia w Wiedniu ma 
miejsce ekumeniczna uroczystość, pod-
czas której Płomień jest przekazywany 
mieszkańcom miasta  i przedstawicielom 
organizacji skautowych z wielu krajów 
europejskich. Związek Harcerstwa 
Polskiego do czasu wejścia Polski do 
Unii Europejskiej odbierał Światło na 
przejściu granicznym na Łysej Polanie 
w Tatrach. Obecnie przekazanie co 
roku odbywa się naprzemiennie – raz 
na Słowacji, raz w Polsce. W tym roku 
przekazanie Światła nastąpi u naszych 
południowych sąsiadów, w Svicie, 8 km 
od Popradu. 

Od 1991 roku małopolscy harcerze 
dostarczają Betlejemskie Światło Poko-
ju do Krakowa. Tu odbywa się wielka 
uroczystość, na którą przyjeżdżają repre-
zentacje hufców Chorągwi Krakowskiej, 
a także z innych regionów Polski oraz 
z zagranicy. Biorą one udział  w apelu 
na dziedzińcu Zamku Królewskiego na 
Wawelu oraz w uroczystej mszy świętej  
w Bazylice Mariackiej, podczas której 
Kardynał – Metropolita Krakowski 
– wita Światło  w Małopolsce. Po mszy 
komendant Chorągwi przekazuje lam-
piony ze Światłem wszystkim przybyłym 
delegacjom. Jest to również okazja do 

Betlejemskie Światło Pokoju pt. ,,Odważ się być dobrym’’ 
w Hufcu ZHP im. M. Kopernika w Brzesku

wspólnego kolędowania i podzielenia się 
opłatkiem. 

Od tej chwili Światło wędruje do 
wielu parafii, szkół, instytucji, władz 
samorządowych, rektorów wyższych 
uczelni. Dociera również do wszystkich 
tych, którzy chcą je ugościć w domu; jest 
przekazywane także na zbiórkach, skąd 
trafia na wigilijne stoły rodzin naszych 
harcerzy  i instruktorów, niosąc pokój 
i wzajemne zrozumienie.

My, harcerze, sprowadzając Betle-
jemski Ogień do Polski i przekazując  
Go wszystkim, którzy pragną Jego 
obecności, pełnimy służbę w imię pokoju, 
zrozumienia  i pojednania pomiędzy ludź-
mi z bliska i z daleka. Dlatego wpatrzeni 
w blask Ognia,  w tę świętą noc Bożego 
Narodzenia, wierzymy, że nie tylko chce-
my, ale i możemy zmienić świat na lepszy 
i w każdym człowieku odnaleźć brata. 

Mamy nadzieję, że i w Waszych do-
mach Światło pojawiło się na wigilijnych 
stołach, otulając Was swoim ciepłem 
i blaskiem, sprawiając że Wasze święta 
były pełne radości i miłości. 

W tym roku nasza służba przebiegała 
pod hasłem: „Odważ się być dobrym”, 
czyli „bądź dobrym człowiekiem” oraz 
„czyń dobro”. Wymaga to od Nas wielkiej 
odwagi, zaangażowania i szczerych chęci. 
Dzisiejszy świat nie promuje poprawnych 
postaw, zanika kultura społeczna, mo-
ralność. Hasło „Odważ się być dobrym” 
to nawołanie, podkreślenie by szukać 
w sobie dobra, którym można dzielić się 
z innymi. 

W bieżącym roku powitanie i roze-
słanie Betlejemskiego Światła Pokoju  
miało miejsce w Krakowie w niedzielę, 16 
grudnia. Uroczysty Apel Harcerski odbył 
się o godz. 15:45 na Wawelu. Msza święta 
pod przewodnictwem ks. Kardynała Sta-
nisława Dziwisza miała miejsce o godz. 

17:00 w Bazylice Mariackiej, a następnie 
na Placu Mariackim odbyło się przeka-
zanie Światła uczestnikom uroczystości 
w tym licznej delegacji Hufca Brzesko, 
która przywiozła go do swojego miasta. 

19 grudnia  bardzo liczna grupa zu-
chów, harcerzy i instruktorów brzeskiego 
Hufca spotkała się, tradycyjnie w PSP 
Nr 2 przy BŚP by pobrać Ogień z Bet-
lejemskiej Groty do swoich środowisk. 
Organizatorem spotkania był Szczep 
im. Bohaterów Września przy PSP nr 
2 w Brzesku; oprócz naszych członków 
w spotkaniu uczestniczyli ich Rodzice, 
Starosta Brzeski oraz Wiceburmistrz 
Brzeska. Na Betlejemski Ogień - trady-
cyjnie grupa zuchów złożyła obietnicę 
zuchową, grupa harcerzy – przyrzeczenie 
harcerskie, a jeden z instruktorów, złożył 
zobowiązanie instruktorskie. Podczas 
spotkania podsumowano także konkursy 
organizowane przez KH z okazji świąt Bo-
żego Narodzenia: na świąteczną kartkę, 
na Gawędę Bożonarodzeniową i insceni-
zację tradycji i zwyczajów tego okresu. 
Wszyscy zebrani wspólnie kolędowali, 
łamali się opłatkiem i składali sobie ży-
czenia świąteczne. Spotkanie zakończyło 
się utworzeniem wspólnego kręgu.

Po raz pierwszy delegacje harcerzy ze 
Szczepu im. Bohaterów Września i 2 DST 
Fatamorgana przy PG nr 2 w Brzesku 
pełniły warty przy BŚP na Brzeskim 
Rynku przy Szopce Betlejemskiej - skąd 
mieszkańcy Brzeska mogli zabrać Ogień 
do swoich domów.

W okresie od 19 do 24 grudnia 2012  
harcerze przekazywali BŚP do Kościołów 
naszego powiatu, w wielu  odbywało się 
to  bardzo uroczyście podczas Rorat, 
a także do urzędów Miast, Gmin, Sta-
rostwa Powiatowego, szpitali i wielu 
innych instytucji oraz do przyjaciół 
i sympatyków ZHP.  M. Tyka
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W niedzielę 23 grudnia  na brzeskim 
rynku pojawiła się duża świąteczna 
szopka z żywymi zwierzątkami i figura-
mi. W stajence betlejemskiej zagościli: 
Maryja, Józef, Boża Dziecina, trzej 
królowie, pastuszkowie, aniołki i zwie-
rzątka. Naturalnych rozmiarów figury, 
które witały przybyłych na rynek, 
zostały wykonane przez  dzieci i mło-
dzież z brzeskich szkół. Dużą atrakcją, 
zwłaszcza dla najmłodszych dzieci były 
żywe zwierzątka, które można było 
zobaczyć wokół bożonarodzeniowej 
stajenki. I tak dzieci mogły pogłaskać 

Żywa szopka na brzeskim Rynku
ślicznego kucyka, nakarmić siankiem  
dwie wystraszone kózki, posłuchać 
gdaczących kurek lub zobaczyć z bliska 
groźnie wyglądającego baranka. Poświę-
cenia szopki i sianka wigilijnego dokonał 
ks. proboszcz Józef Drabik, a burmistrz 
Brzeska – Grzegorz Wawryka życzył 
wszystkim mieszkańcom zdrowych, 
wesołych i pogodnych świąt Bożego Na-
rodzenia. Kolędy i pastorałki śpiewały 
dzieci i młodzież z Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Brzesku. Na scenie wystąpił 
także Zespół Pieśni i Tańca Porębianie 
w nowych strojach łowickicha, a także 

grupa śpiewacza. Wśród tłumu gości 
wyróżniał się Święty Mikołaj, który 
tego dnia przybył specjalnie do Brzeska 
i chętnie fotografował się z najmłodszy-
mi pociechami.

Pod hasłem „Odważ się być dobrym”, 
brzescy harcerze dzielili się z mieszkań-
cami naszego miasta Betlejemskim 
Światełkiem Pokoju. Wszyscy, którzy 
przybyli tego dnia zobaczyć betlejemską 
stajenkę, zabrali też do swoich domów 
sianko po wigilijny obrus. Nie zabrakło 
także ciepłej herbaty, kawy i pysznego 
barszczyku, którymi można było się 
ogrzać, choć tak naprawdę atmosfera 
na rynku w przeddzień Wigilii była 
bardzo gorąca i świąteczna.         B.K.

Wypełniona do ostatniego wolnego 
miejsca sala audytoryjna, brak biletów 
i wielu chętnych, którzy chcieli je nabyć 
przed koncertem – mówią same za siebie. 
Ogromnym powodzeniem cieszył się 
wieczór kolęd  i pastorałek, który odbył 
się 30 grudnia w Regionalnym Cen-
trum Kulturalno – Bibliotecznym. Na 
świąteczny program artystyczny w wy-

„Małe, białe dla Jezuska”
konaniu „Parafialnej Scholi Dziecięcej 
– Ziarenka Nadziei” pt. „Małe, białe dla 
Jezuska”  składały się kolędy, pastorałki, 
pieśni bożonarodzeniowe, krótkie scenki 
oraz występ kolędników. Już sam tytuł 
koncertu był bardzo wymowny, bo to 
dzieci, często małe, ubrane na biało, 
śpiewały jak najpiękniej potrafiły dla 
Jezuska. Ale nie tylko, zaśpiewały 

również dla wszystkich, którzy byli zgro-
madzeni na sali. Zaśpiewały i podbiły 
nasze serca. Oklaskom i owacjom na 
stojąco nie było końca. Organizatorem 
wieczoru kolęd i pastorałek była para-
fia p.w. Miłosierdzia Bożego w Brzesku 
przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury. Patronat honorowy nad kon-
certem sprawował burmistrz Brzeska 
– Grzegorz Wawryka. Występ zostanie 
powtórzony 2 lutego ze względu na duże 
zainteresowanie. B.K.

Po raz pierwszy ulicami naszego mia-
sta - w niedzielę 6 grudnia -  przeszedł 
Orszak Trzech Króli. Wyruszył z par-
kingu przy cmentarzu komunalnym 
aby przemaszerować ulicami miasta 
na brzeski Rynek. Było na co popatrzeć, 
a sam pomysł zachwycił chyba wszyst-
kich małych i dorosłych Brzeszczan. Na 
pewno docenić należy poświęcenie i za-
angażowanie kierownika biura promocji 
Krzysztofa Bigaja, bez którego ta uroczy-
stość nie miałaby takiego blasku. 

W kolorowym orszaku przy dźwię-
kach orkiestry miejskiej i śpiewie kolęd, 
na bryczkach jechali Trzej Królowie. Za 
każdą bryczką podążała kolejno grupa 
Kacpra, Melchiora i Baltazara. Wśród 
uczestników byli przedstawiciele władz 
lokalnych, księża, kolędnicy, zespoły 
folklorystyczne, na motorach jechały 
diabły, a w paradnych dorożkach zasia-

Trzej Królowie w Brzesku
dali m.in. rzemieślnicy, przedstawiciele 
kongregacji kupieckiej, członkowie ze-
społów folklorystycznych. W przemarszu 
brali udział strażacy, dzieci i młodzież 
szkolna oraz wszyscy chętni mieszkańcy 
miasta i okolic. Atrakcją byli jeźdźcy na 
koniach oraz wielbłądy. Nieodłącznym 
rekwizytem w tym dniu była żółta 
lub złota korona, która zdobiła głowy 
uczestników biorących udział w orszaku. 
Pod hasłem: „Kolędy lepiej śpiewać niż 
słuchać, lepiej razem niż samemu”, kolo-
rowy pochód przeszedł na brzeski Rynek 
do szopki betlejemskiej, by wspólnie z 
trzema Mędrcami ze Wschodu pokło-
nić się i złożyć dary Bożej Dziecinie. 
Wszystkim, którzy tego dnia brali udział 
w pochodzie Trzech Króli, podziękował 
serdecznie burmistrz Brzeska - Grzegorz 
Wawryka. Wyraził przy okazji nadzieję, 
iż to wspólne i tak liczne uczestnictwo 

w tym niecodziennym wydarzeniu kul-
turalnym i religijnym, stanie się tradycją 
naszego miasta i będzie odbywać się co 
roku. Specjalnego błogosławieństwa na 
dalsze świętowanie Trzech Króli udzielił 
wszystkim zgromadzonym na rynku - ks. 
proboszcz Józef Drabik i jak słusznie za-
uważył – w tym dniu Brzesko dołączyło 
do niespełna 100 miejscowości w Polsce, 
które zorganizowały pochód Trzech Króli. 
Nagrody za wspaniałe stroje i przebrania 
otrzymali przedstawiciele okolicznych 
szkół. Natomiast podziękowania i piękne 
aniołki wykonane przez Panią Marię 
Karaś i Zespół Pieśni i Tańca Porębianie 
otrzymali przedstawiciele przedsiębior-
ców brzeskich, strażacy, przedstawiciele 
szkół, rapujący diabeł, a nawet dzieci 
o imionach Kacper, Baltazar czy Mel-
chior. Na zakończenie wystąpił Zespół 
Pieśni i Tańca „Jadowniczanie”, który 
zaprezentował przed uczestnikami 
świątecznego orszaku - misterium jaseł-
kowe.  red.

Tradycji stało się zadość - władze  mia-
sta i powiatu, radni oraz zaproszeni 
goście uczestniczyli  w spotkaniu opłat-
kowym zorganizowanym 7 stycznia 

Spotkanie Opłatkowe w Urzędzie Miasta
przez Urząd Miejski i Starostwo Po-
wiatowe. Życzenia składał burmistrz, 
starosta, przewodniczący Rady Miej-
skiej i Rady Powiatu. Później wszyscy 

łamali się opłatkiem. Wszyscy obecni 
obejrzeli program muzyczny w wyko-
naniu nauczycieli i uczniów ze szkoły 
muzycznej w Brzesku.
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 OTWARCIE SZOPKI NA RYNKU W BRZESKU

KONCERT ,,ZIARENEK NADZIEI”

OPŁATEK W URZĘDZIE

WYSTAWA SZOPEK W RCK-B
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POCHÓD TRZECH KRÓLI 

Burmistrz Brzeska serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom „Orszaku Trzech Króli” w Brzesku a w szczególności:
PSP nr 2 z Brzeska, PSP nr 3 z Brzeska, PSP z Bucza, PSP ze Sterkowca, PSP z Mokrzysk, PSP z Okocimia PSP nr 1 z Jadownik, PSP nr 2 z Jadownik, PSP  
z Poręby Spytkowskiej, PSP ze Szczepanowa, PSP z Jasienia, Gimnazjum z Jadownik, Gimnazjum nr 1 z Brzeska, Gimnazjum nr 2 z Brzeska, Katolickiemu 
Gimnazjum i Liceum z Brzeska, Zespołom Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 z Brzeska, Małopolskiej Szkole Wyższej, Cechowi Rzemieślników, Małych 
i Średnich Przedsiębiorców, Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Brzeskich, ZPiT Jadowniczanie, ZPiT Porębianie, ZPiT Krakowiacy Ziemi Brzeskiej, jednostkom 
OSP z Brzeska, Wokowic, Jadownik, Jasienia, Mokrzysk, Okocimia , Sterkowca, Poręby Spytkowskiej, Klubowi Motocrossowemu z Bucza, Wojciechowi 
Rosie i Konik Klubowi, Miejskiej Orkiestrze Dętej, BZK Brzesko, ZETO SA,WRD KPP Policji, Brzeskiej Oficynie Wydawniczej p. Dziedziców, pracownikom 
MOK Brzesko, pani Marii Karaś, panom: Marianowi Czarnikowi, Łukaszowi Kornasiowi, Piotrowi Wyczesanemu, Henrykowi Pieli, Pawłowi Jemioło a także 
księdzu Józefowi Drabikowi oraz księdzu Wojciechowi Wernerowi.
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Po raz 21 w Polsce, a 15 w Brzesku zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, której 
organizatorami byli: Miejski Ośrodek Kultury i Urząd Miejski.  189 wolontariuszy, od 
wczesnych godzin rannych do godziny 20.00, kwestowało na ulicach naszego miasta. 
Od 15.00 na pl. Kazimierza Wielkiego odbywały się koncerty i licytacje. Zebrano 
około 54 tys. złotych (dokładną kwotę podamy po otrzymaniu informacji z banku). 
Nie został pobity rekord z ubiegłego roku, ale pobiliśmy rekord w licytacji złotych 
serduszek zaprojektowanych przez pp. Dziedziców. Licytowali: M. Gnyla (wylicytował 
3 serduszka, jedno przekazał do powtórnej licytacji), S. Drużkowski, J. Jemioło, T. i E. 
Lesiowie, A. Zaręba, D. Zachara, Z. Popiela, H. i M. Mrówkowie, M. Stypka. Najniższa 
cena złotego serduszka - 800zł, a najwyższa - 2 200zł. Wśród wolontariuszy najwięcej 
do puszek zebrali: Szymon Szwagra (ZSP 1) - 1182,88 zł, Sylwia Skoczylas (ZSP 2) 
- 1104,10 zł i Kamil Strzelec (ZSP 1) - 948,36 zł.
Sponsorzy 21 finału WOŚP: Przedsiębiorstwo Budowlane i Usług technicznych „Granit”, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, „Zumec” p. Eugeniusza Cieśli, Firma 
„Proster” p. Pukalów, Firma „Enter” p. Jerzego Kubali, Cech Rzemieślników oraz 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, „Euro-Gum”, „Chemiplast 1”, Stacja Paliw „Jaga”, 
Mini Market „Pod Dębem”, Brzeska Oficyna Wydawnicza, Firma „Jawor”, Kwiaciarnia 
p. Elżbiety Fikas w Brzesku, Piekarnia pp. Winiarskich, Cukiernia pp. Stefków, PSS 
„Społem”, PKO BP SA, BZK, Multimedia. 
Przedmioty do licytacji przekazali: Salon Redukcji Defektów Skórnych – Joanny 
Staszczyk, Browar Okocim, Starostwo Powiatowe, Restauracja Galicyjska pp. Kuralów, 
Teatr im. Solskiego w Tarnowie, Tadeusz Kubala, ks. Zygmunt Bochenek i rodzina St. 
Borowca, Sandra Bąk.
Pieniądze zebrane do puszek liczyła drużyna p. dyrektora Antoniego Skurnóga z banku 
PKO BP w Brzesku: Antoni Stec, Bożena Rydz, Stanisława Małysa, Dorota Wielgosz, 
Małgorzata Cebula, Marta Malaga, Marta Cisak, Beata Legutko, Małgorzata Rozciecha, 
Małgorzata Zawadzka, Marcin Kural, Michał Sumara, Renata Drab, Krzysztof Stalmach, 
Renata Wiśniowska, Małgorzata Kmieć, Jolanta Chlupka, Barbara Robak.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w działania, dzięki którym Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w naszych sercach.
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Okres od Świąt Bożego Narodzenia do 
Sylwestra wielu z nas spędziło, odpoczy-
wając, był to dlań tzw. długi weekend, 
a raczej baaaardzo długi weekend. Cho-
ciaż od wigilii do 31 grudnia po drodze 
mamy niespełna tydzień, to przeleciał 
on w oka mgnieniu. Ledwo dzieliliśmy 
się opłatkiem, a w chwilę później wzno-
siliśmy w górę kieliszki z szampanem. 
Okres lenistwa jest owszem jak najbar-
dziej wskazany, co więcej - niezmiernie 
przyjemny. Należy jednak pamiętać, że 
wszystko, co dobre kiedyś się kończy 
i tak, po jeszcze lekko nieprzytomnym 
wtorku przyszła środa, drugi stycznia, 
czas powrotu do „rzeczywistości”. Powrót 
ten często bolesny i dotkliwy objawia się 
głównie dużą sennością, „głową w chmu-
rach” i ogólnym znużeniem. Ale i nawet 
to przemija dość szybko. Wówczas ni 
stąd, ni zowąd zdajemy sobie sprawę, 
że oto rzeczywiście nastał rok następny. 
Niełatwo się do tego przyzwyczaić. 

Owszem bywają wśród nas trzeźwe 
umysły, które mówią – kolejny rok, kolej-
ne podwyżki, poza tym bez zmian. Wielu 
jednak musi się pilnować, aby zamiast 
tej upartej dwójki na końcu pisać trzy. 
Zastanawiamy się często, co nas w tym 
2013 spotka, czy coś nas zaskoczy, czy 
coś się zmieni? Wpadamy na dodatek na 

Czas noworocznych postanowień
dość dziwny i pod wieloma względami 
głupi pomysł, który choć wyśmiewany 
po wielokroć nadal ma swoich zwolen-
ników. Bierzemy kartkę i długopis lub 
po prostu siadamy i myślimy: hmmm, co 
by sobie w tym roku postanowić, jaki cel 
obrać? Pomysłów jak chyba wszystkim 
wiadomo, jest wiele, czasem zbyt wiele 
jak na jeden rok. Gorzej, gdy przychodzi 
nam je zrealizować. Wiadomo, w stycz-
niu nie – to dopiero początek, można 
na razie myśleć nad sposobem, w jaki 
wykonamy nasze plany, przemyśleć 
sprawy, umysł jest jeszcze jednak zbyt 
rozleniwiony po świętach, aby zająć się 
realizacją. A więc postanowione – zaczy-
namy od lutego. Niestety, luty nadchodzi 
– ale oj tam oj tam, bez paniki, to nadal 
dopiero początek roku, na razie jest 
zbyt wiele pilnych spraw do zrobienia. 
No i nadchodzi marzec, w którym to 
najczęściej już nie pamiętamy, że były 
jakieś tam postanowienia. Taki sposób 
postępowania ma wiele wad, a głównie 
jedną, mianowicie: nic się nie zmienia, 
a my pozostajemy niejako w bezruchu. 

Ma jednak i zalety np. nie musimy się 
obawiać, że w kolejnym roku braknie nam 
celów do realizacji, bo możemy powziąć te 
z poprzedniego. Nie musimy się też męczyć 
z wymyślaniem nowych, bo zaległych jesz-

cze wiele zostało. Ponadto czy nie lepiej 
czujemy się, gdy mamy przed sobą jakiś 
konkretne zadanie, które chcemy zreali-
zować (choć w efekcie końcowym go nie 
realizujemy)? Myśl o osiągnięciu czegoś, 
o czym marzymy i do czego dążymy, daje 
nam (przynajmniej na początku) energię 
i zapał, pozwala rozpocząć ten kolejny etap 
naszego życia z nadzieją. Człowiek bez celu 
w życiu byłby nikim, dlatego każdy z nas 
potrzebuje takich powodów do działania. 
Owszem, dążenie do osiągnięcia celu 
można rozpocząć w każdej chwili, jednak 
takie pomysły, co chyba nietrudno zrozu-
mieć, wpadają nam do głowy na początku 
roku. Chcemy, aby ten nowy początek był 
i naszym nowym początkiem. 

Chwała tym, którzy dotrzymują 
swoich postanowień, nie odpuszczają. 
Zapanować nad sobą samym, zdyscy-
plinować się do działania to chyba jedna 
z najtrudniejszych dla nas rzeczy. Pod-
kreślam, że nie chodzi tu o tych, którzy 
postanowili nic nie postanawiać.

Nie pozostaje mi więc nic innego, jak 
życzyć wszystkim wytrwałości w reali-
zacji swoich celów tych noworocznych, 
jak i wszystkich innych. Ośmielę się 
również zadać pytanie: jakie jest Twoje 
noworoczne postanowienie drogi Czytel-
niku?  K.Ż.

Rozwiązanie krzyżówki świątecznej: „Wśród nocnej ciszy”
Główną nagrodę – karnet w wysokości 100 zł na koncerty organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w RCK-B, 
otrzymuje Pani Helena Halik z Brzeska.

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA I OZDOBA CHOINKOWA 

WOŚP W BRZESKU

W Regionalnym Centrum Kultural-
no – Bibliotecznym można było po-
dziwiać ponad 100 prac nadesłanych 
przez dzieci i młodzież na konkurs. 

Lista nagrodzonych w konkur-
sie: Rafał Cichoń (PSP Poręba Spyt-
kowska), Warsztaty Terapii Zajęciowej 
(Zawada Uszewska), Jakub Nowak, 
Stanisław Kornaś (Gimnazjum Katoli-
ckie), Aleksander Drąg, Marcelina Sala 
(Gimnazjum w Jadownikach), Krystian 
Baniak, Wiktoria Baniak  (PSP Mokrzy-
ska), Remigiusz Mietła (Kółko Plastycz-
ne przy Kościele Miłosierdzia), Barbara 
Waresiak (PSP Szczepanów), Krzysztof 
Francuz (Przedszkole w Porębie Spyt-
kowskiej), Piotr Jędryka (Gimnazjum 
Nr 2 w Brzesku), Magdalena Mytnik, 

Stanisław Kicka (Środowiskowy Dom 
Samopomocy Brzesko), Karolina Kopacz, 
Kinga Mendlewska, Martyna Król (PSP 
w Jasieniu), Gabriela Okaz (Gimnazjum 
Nr 2 w Brzesku), Jakub Filip (Świetlica 
Szkolna PSP nr 2 w Brzesku),

Kacper Rogóż (PSP w Mokrzyskach), 
Oliwia Trybalska (Świetlica Szkolna 
PSP Nr 2 w Brzesku),

Aleksandra Rynduch (PSP w Mok-
rzyskach), Weronika Mila, Patrycja 
Tomczyk (Gimnazjum w Jadownikach), 
Kółko Plastyczne „Plastuś” (PSP nr 2 
w Jadownikach), Oliwia Olchawa,  Piotr 
Ryglowski, Karolina Śliwa,  Nikoletta 
Mardosz, Zosia Strąg (kółko plastyczne 
MOK)

RED
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Ponad dwusetletnia historia krakow-
skiej rodziny Pagaczewskich stanowi 
swoistą ilustrację przeobrażeń, jakim 
podlegało społeczeństwo polskie w XIX 
i w początkach XX wieku. Zaobserwuje-
my więc tu i emigrację ze wsi do miasta 
oraz proces tworzenia się nowoczesnego 
mieszczaństwa i wreszcie przechodzenie 
przedstawicieli tegoż mieszczaństwa od 
handlu, rzemiosła i produkcji do pracy 
intelektualnej.

Protoplasta zacnego i niezwykle 
zasłużonego dla polskiej kultury kra-
kowskiego rodu Pagaczewskich Maciej 
urodził się w 1800 lub 1801 roku w Mok-
rzyskach pod Brzeskiem, w rodzinie 
chłopskiej. Rodzina Pagaczów była tu 
z dawien dawna osiadła i mocno rozga-
łęziona – do dziś kilku jej mieszkańców 
nosi to nazwisko. Podmokły teren i liche 
ziemie sprawiły, że ludzie od dawna wę-
drowali z miejscowości tej do Tarnowa, 
Bochni, Okocimia, a nawet do Krakowa. 
Maciej Pagacz przybył do Krakowa jako 
młody chłopiec i zgodnie z ówczesnym 
zwyczajem uzupełnił pierwotne nazwi-
sko Pagacz „lepiej brzmiącą końcówką”. 
Ukończył studia na Uniwersytecie, 
a następnie został profesorem słynnego 
gimnazjum św. Anny (dzisiejsze LO im. 
B. Nowodworskiego), gdzie uczył mate-
matyki kaligrafii, a także utrzymywał 
stancję dla młodzieży, z której prócz 
pensji nauczycielskiej czerpał regu-
larny dochód. O awansie społecznym, 
pochodzącego z Mokrzysk chłopskiego 
syna świadczy również mariaż z Teklą 
Rydzewską, szlachcianką pochodzącą 
z okolic Tarnowa. Maciej Pagaczewski 
zmarł w młodym wieku w roku 1834 na 
nieuleczalną wówczas gruźlicę, a pocho-
wany został na cmentarzu Rakowickim. 

Z Mokrzysk w świat
Pagaczowie vel Pagaczewscy- chłopi – mieszczanie – uczeni – artyści

Maciej i Tekla Pagaczewscy doczekali 
się trójki dzieci, w tym syna Juliana. 
Po śmierci męża Tekla Pagaczewska 
znalazła się w nader trudnym położeniu, 
bowiem trzeba było zapewnić utrzyma-
nie sobie i dzieciom, z których najstarsze 
miało cztery lata. Niezwykle dzielna 
pani Tekla nie poddała się jednak i zało-
żyła znany później w Krakowie magazyn 
mody kobiecej. W kilka lat po śmierci 
męża wstąpiła w ponowny związek mał-
żeński z Adamem Gołemberskim, adwo-
katem, pochodzącym ze starej i znanej 
rodziny krakowskiej. Z chwilą owego 
ożenku osiągnęła niezłą pozycję spo-
łeczną i dostatek. Zmarła w 1880 roku 
i pochowana została w ufundowanym 
przez siebie grobowcu Gołemberskich na 
Rakowicach, jednym z najokazalszych 
na tej nekropolii, a znajdującym się 
pomiędzy kaplicą a grobowcem Jana 
Matejki. Tekla Pagaczewska – Gołem-
berska była żarliwą patriotką. W czasie 
Wiosny Ludów i w czasie powstania 
styczniowego 1863 roku opiekowała się 
więźniami politycznymi, łożyła także 
pieniądze na cele powstańcze i narodowe 
tak, że sama znalazła się w tarapatach. 
W domu swym w czasie powstania 1863 
roku ukrywała powstańców i konspira-
torów politycznych z Kongresówki, po-
szukiwanych prze austriacką policję.

Przedstawiciel drugiego pokolenia 
rodu Pagaczewskich – Julian urodził się 
w Krakowie w 1830 roku. W młodości 
wysłany został do Londynu, by na koszt 
swego ojczyma Gołemberskiego kształ-
cić się w browarnictwie. Po powrocie 
do rodzinnego miasta założył browar 
na Kleparzu, przy pl. Matejki w domu 
znanym od zainstalowania tu urządzeń 
do warzenia piwa – „pod Maszyną”. 
Browarek ów rozwijał się z roku na 
rok, m.in. rozpoczęto tu jako pierwszą 
w kraju produkcję piwa porter, które 
dotąd sprowadzano z Anglii. Julian 
Pagaczewski, zgromadziwszy niewielki 
majątek, nabył w roku 1877 kamienicę 
położoną przy ul. Floriańskiej 40, która 
stała się rodowym gniazdem. Cieszył 
się w Krakowie dużym szacunkiem; 
zasiadał w pierwszej obieranej radzie 
miejskiej, urzędującej pod prezydenturą 
wielce zasłużonego dla miasta Józefa 
Dietla po przyznaniu miastu samorządu 
w roku 1866.

W 1859 poślubił Michalinę Zare-
wiczównę herbu Półkozic, uważaną 
powszechnie za najpiękniejszą pannę 

w Krakowie – jak mówiono „wyjęta żyw-
cem z obrazu Grottgera”, córkę Ludwika 
Zarewicza, prawnika ze szlacheckiej, 
ruskiej rodziny, który zrezygnowawszy 
w młodym wieku z posady sekretarza 
Dyrekcji Skarbu w Samborze, zamiesz-
kał w Krakowie i oddał się studiom 
historycznym oraz ogłosił szereg mo-
nografii kościołów i klasztorów, wraz 
z książką o zakonie kamedułów w Polsce 
na czele. Małżeństwo to przez dłuższy 
czas było bezdzietne. Dopiero po piętna-
stu latach w 1874 roku, urodził się syn 
Julian, późniejsza sława rodu. Julian 
senior zmarł trzy lata później. Przyczyną 
śmierci był samobójczy strzał z pistoletu, 
wynik depresji nerwowej spowodowanej 
finansowym załamaniem się firmy bro-
warniczej. Czyżby tragiczny ten czyn 
wymusiła konkurencja browaru Jana 
Ewangelisty Goetza? Po owym tragicz-
nym zajściu, wdowa Michalina Paga-
czewska sprzedała browar i dom „pod 
Maszyną”. Mieszkała wraz z jedynakiem 
w pozostałej po mężu kamienicy przy ul. 
Floriańskiej. Zmarła w 1927 roku w wie-
ku osiemdziesięciu siedmiu lat.

Julian Pagaczewski – trzecie poko-
lenie rodu, urodził się 14 stycznia 1874 
roku. Straciwszy ojca we wczesnym 
dzieciństwie, wychowywał się pod 
opieką matki Michaliny i dziadka ma-
cierzystego – wspomnianego wcześniej 
Ludwika Zarewicza. Stały kontakt 
z rozmiłowanym w przeszłości Polski 
dziadkiem rozstrzygnął o zasadni-
czym kierunku, w jakim poszedł jego 
wnuk. Drugą osobą, która wpłynęła na 
ukształtowanie jego zamiłowań, był wuj, 
doktor Aleksander Zarewicz, profesor 
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, znany także jako kolek-
cjoner malarstwa polskiego i dywanów. 
W domu wuja zetknął się Pagaczewski 
jako chłopiec ze znanymi malarzami: 
Jackiem Malczewskim i Kazimierzem 
Pochwalskim. Po ukończeniu szkoły 
powszechnej i w latach 1885-1891 sześ-

Kamienica przy ul. Floriańskiej 

40 w Krakowie, od 1877r. rodowe 

gniazdo Pagaczewskich, fot. autor

Kamienica przy ul. Floriańskiej 53 

w Krakowie, w której na drugim 

piętrze mieszkał do 1834r.  

M. Pagacz, fot. autor
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ciu klas Gimnazjum im. Sobieskiego 
w Krakowie, przez następne lata nie 
uczęszczał do szkoły z powodu słabego 
stanu zdrowia, lecz uczył się w domu. Po 
złożeniu eksternistycznie matury w roku 
1893 w tymże gimnazjum, w paździer-
niku tego roku zapisał się na Wydział 
Filozoficzny Uniwersytetu, obierając 
początkowo historię jako przedmiot 
swych studiów. Uczęszczał na seminaria 
profesorów Wincentego Zakrzewskiego 
i Stanisława Smolki, gdzie zawarł przy-
jaźń z późniejszymi luminarzami tej 
dyscypliny – pochodzącym z Maszkienic 
koło Brzeska Franciszkiem Bujakiem 
i Wacławem Sobieskim. Po drugim roku 
studiów Pagaczewski zmienił kierunek 
specjalizacji z historii na historię sztuki, 
zostając uczniem, a następnie w latach 
1896-1901 także asystem prof. Mariana 
Sokołowskiego, w roku 1882 twórcy uni-
wersyteckiej historii sztuki oraz Jerzego 
Mycielskiego. W czasie studiów wiele 
dały mu też kontakty z Władysławem 
Łuszczkiewiczem, malarzem i history-
kiem sztuki, prof. Szkoły Sztuk Pięk-
nych, współzałożycielem i dyrektorem 
krakowskiego Muzeum Narodowego. Po 
otrzymaniu w 1900 roku absolutorium, 
Pagaczewski rozpoczął w 1901 roku pra-
cę zawodową w Muzeum Narodowym. 
W1908 roku uzyskał tytuł doktora, 
a habilitację w roku następnym. W 1911 
roku zrezygnował z pracy w muzeum, 
gdyż związał się z Uniwersytetem Ja-
giellońskim. W 1917 roku uzyskał tytuł 
prof. nadzwyczajnego, a w roku 1921 
– zwyczajnego. Tym samym na Uniwer-
sytecie powstała druga katedra historii 
sztuki, obok tej, którą po śmierci Soko-
łowskiego objął Mycielski. Od 1927 roku 
prof. Pagaczewski związany był z Polską 
Akademią Umiejętności, gdzie był czyn-
ny w Komisji Historii Sztuki (od 1933 

roku był jej prezesem). W wyniku refor-
my szkolnictwa dokonanej w 1933 roku 
przez ministra Janusza Jędrzejewicza 
uległa likwidacji katedra uniwersytecka 
kierowana przez Pagaczewskiego, a on 
sam został przeniesiony na wcześniejszą 
emeryturę.

Prof. Pagaczewski był bardzo lubia-
nym wykładowcą. Pierwszy zainicjował 
na Uniwersytecie ćwiczenia praktyczne 
w terenie – w kościołach, klasztorach, 
pałacach, dworkach. Jego uczniami 
byli m.in. późniejsi wybitni historycy 
sztuki prof. Uniwersytetu Jagiellońskie-
go: Adam Bochnak, Jerzy Szablowski, 
Karol Estreicher. Sporo zawdzięczali 
mu także profesorowie Tadeusz Dobro-
wolski, Zofia Ameisenowa, Stanisław 
Jan Gąsiorowski, Zbigniew Bocheński, 
Józef Edward Dutkiewicz.

Profesor Pagaczewski przyjaźnił się 
m.in. ze Stanisławem Wyspiańskim, któ-
ry w 1904 roku wykonał jego pastelowy 
portret (dzisiaj własność Muzeum UJ), 
Jackiem Malczewskim, historykami 
– prof. Tadeuszem Wojciechowskim, 
prof. Karolem Potkańskim, historyka-
mi sztuki – Józefem Muczkowskim, 
Leonardem Lepszym, Stanisławem 
Tomkowiczem. To właśnie Pagaczew-
ski zwrócił uwagę Wyspiańskiego na 
przechowywany w Zakładzie Histo-
rii Sztuki UJ protokół odnalezienia 
w roku 1869 zwłok króla Kazimierza 
Wielkiego przy sposobności odnowie-
nia grobowca w katedrze wawelskiej, 
co pobudziło poetę do napisania słyn-
nego rapsodu oraz niezrealizowanego 
witraża do tej katedry. 

Działalność naukowa prof. Paga-
czewskiego obejmowała dzieje sztuki 
wszystkich epok, prócz starożytnej 
i najnowszej. Szczególnie ulubioną 
przezeń dziedziną sztuki było rzemiosło 
artystyczne i – złotnictwo i tapisjer-
stwo, których był wybitnym specjalistą. 
Pozostawił po sobie 109 opublikowa-
nych prac.

W listopadzie 1939 roku rodzina 
Pagaczewskich przeniosła się do Cięż-
kowic, gdzie zaangażowana była w tajne 
nauczanie. Prof. Julian Pagaczewski 
zmarł 13 listopada 1940 roku w Cięż-
kowicach i tam został pochowany na 
cmentarzu parafialnym.

Z małżeństwa z Adolfiną z Tillów, 
córką znakomitego prawnika lwow-
skiego miał siedmioro dzieci. Dr Janusz 
Pagaczewski (1906-1975) był wybitnym 
astronomem i sejsmologiem, autorem 
kilku książek z dziedziny astronomii 
i niezwykle cennej pracy na temat trzę-
sień ziemi w Polsce, a także organizato-
rem stacji sejsmologicznej w Krakowie, 
Raciborzu i Niedzicy. Córka Jadwiga 

Pagaczewska (1911-1984) była nato-
miast artystką malarką mieszkającą 
w Jordanowie.

Jednak najbardziej znanym 
z rodzeństw był Stanisław Pagaczewski 
(1916-1984) – dziennikarz, poeta, pro-
zaik i działacz turystyczny, odznaczony 
m.in. Orderem Uśmiechu, który w pa-
mięci potomnych utrwalił się głównie 
jako twórca powieści dla dzieci „Porwa-
nie Baltazara Gąbki”. Ukończył filologię 
polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W czasie okupacji zaangażowany był 
w tajne nauczanie w Ciężkowicach. Od 
1947 roku aktywnie działał w Polskim 
Towarzystwie Krajoznawczym, później 
w PTTK. Debiutował w roku 1950 
na łamach prasy opowiadaniami dla 
dorosłych. Jest autorem m.in. prozy: 
„Opowieści znad granic” (1963), „Dzień 
dobry Kaukazie”(1963), „Księżniczka 
Soliny”(1973). Największym powodze-
niem - aż do dzisiaj cieszy się jednak 
cykl powieściowy dla dzieci – „Porwanie 
Baltazara Gąbki”(1966), „Misja profeso-
ra Gąbki”(1975), „Gąbka i latające tale-
rze”, na których podstawie powstał cykl 
filmów animowanych. Ponadto dla dzieci 
i młodzieży opublikował m.in. „Zielona 
wędrówka” (1957), „Diabelski kamień” 
(1961), „Więźniowie skalnego grodu” 
(1962), „Gospoda pod Upiorkiem” (1968), 
„Bzdurki dla córki” (1971). Wydał także 
kilka przewodników turystycznych, 
w tym „Wędrówki po ziemi brzeskiej” 
w publikacji „Ziemia brzeska”(1966), 
współpracował także z Polskim Radiem 
jako autor słuchowisk, felietonów i re-
portaży oraz Telewizją Polską jako autor 
programów o tematyce krajoznawczej.

Jerzy Wyczesany

S. Wyspiański portret prof. J. Paga-

czewskiego, Muzeum UJ, fot. arch.

Prof. J. Pagaczewski, fot.arch.
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Wprawdzie nie udało mi się ustalić, 
ilu związanych z Brzeskiem lub jego 
najbliższymi okolicami obywateli 
otrzymało to najwyższe polskie odzna-
czenie wojskowe nadawane za wybitne 
zasługi bojowe, ale na pewno nie było 
ich zbyt wielu. Ponieważ 23 styczniu 
bieżącego roku mija 90. rocznica śmier-
ci jednego z nich, dlatego wydaje mi 
się, że warto przypomnieć historię jego 
życia oraz powody, dla których otrzy-
mał to zaszczytne wyróżnienie.

24 stycznia 1923 roku „Polska 
Zbrojna” zamieściła następującą infor-
mację: „W Brzesku w Małopolsce zmarł 
wczoraj jeden z najdzielniejszych ofice-
rów b. 4 p. p. Legjonów Polskich ś. p. 
kapitan Stanisław Klimek, kawaler 
„Virtuti Militari” oraz krzyża walecz-
nych po raz 1, 2, 3 i 4. Oficer wybitnie 
frontowy, nieskazitelnego charakteru. 
Zmarłemu koledze, którego nieubłaga-
na śmierć tak przedwcześnie wydarła 
z szeregów wojska, poświęcimy wspo-
mnienie obszerniejsze.”

Kilka dni później ta sama gazeta 
zamieściła sprawozdanie z pogrzebu 
Stanisława Klimka, w którym czy-
tamy m.in.: „Odszedł, żegnany łzami 

Zapomniany Kawaler 
Orderu Virtuti Militari (cz. 1)

towarzyszów broni, pochowany w ro-
dzinnym Brzesku rękoma miejskiego 
i okolicznego ludu, rzewnemi łzami 
roszącego mogilną ziemię uwielbiane-
go i Kochanego Kapitana.” 

Z zachowanych dokumentów do-
wiadujemy się, że przyszły oficer 
Legionów urodził się 8 listopada 
1893 roku w Ostrawie Polskiej (Śląsk 
austriacki). Inne jego dane zapisane 
w dokumentach: wyznanie rzym-
skokatolickie, narodowość polska, 
obywatelstwo austriackie, ojciec lub 
opiekun Jakub, rolnik, zamieszkały 
w Brzezowcu. Matką była Anna z Ku-
siaków, również z Brzezowca, wtedy 
jeszcze nienależącego do Brzeska.

Oprócz niego Klimkowie mieli 
jeszcze czworo dzieci. Żyli bardzo 
skromnie i żeby polepszyć swój byt, 
wyemigrowali „za chlebem” do Stanów 
Zjednoczonych. Najpierw wyjechał Ja-
kub, potem dołączyła do niego reszta 
rodziny za wyjątkiem Stanisława, 
który postanowił swoje losy związać 
z ojczystą ziemią.

Jeszcze przed opuszczeniem rodzin-
nych stron przez rodziców i rodzeństwo 
Stanisław zdał w 1912 roku egzamin 
maturalny w gimnazjum w Bochni, 
po czym rozpoczął studia na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Wybuch I wojny światowej spowodował 
nie tylko przerwanie nauki, ale przede 
wszystkim podjęcie decyzji, która za-
ważyła na dalszym jego życiu, a było 
nią wstąpienie w szeregi wojska.

Nie było to działanie ad hoc, bowiem 
już wcześniej, a konkretnie w czerwcu 
1914 roku, dołączył do Polowej Druży-
ny Sokolej, następnie został członkiem 
brzeskiego Towarzystwa „Strzelec”, 
które było filią „Strzelca” z Krakowa 
i miało za cel przygotowanie młodzieży 
do walki z Rosjanami, a pozostawało 
pod wpływem ideologii krakowskiego 
komendanta tej organizacji – Józefa 
Piłsudskiego. Dr Marian Stolarczyk 
w artykule „Polskie i brzeskie drogi 

do odzyskiwania niepodległości” pisze 
m.in.: „W początkowej fazie walk grupa 
strzelecka z ziemi brzeskiej wchodziła 
w skład Legionu Zachodniego. (...) Po-
zostali „Strzelcy” weszli w skład kom-
panii, którą dowodził kpt. Grudziński. 
9 sierpnia 1914 roku brzeski pluton 
tej kompanii ruszył na Miechów. Pod 
Miechowem został on podzielony na 
dwie części, z których pierwszą Korsak 
Grabowski poprowadził na Kielce, 
a druga została włączona do II pułku 
Legionów, tworząc w nim w Krakowie 
III pluton I kompanii I batalionu. 
Wkrótce wszyscy członkowie „Strzelca” 
z Brzeska, na czele z Janem Staro-
niem, Stanisławem Klimkiem, (...), 
znaleźli się w Legionach.”

Strzelec Klimek otrzymał przydział 
do 1 kompanii tworzonego 2 pułku 
piechoty Legionów Polskich i wraz z żoł-
nierzami tego pułku 30 września wyje-
chał na front. Przebył całą kampanię 

Rodzeństwo Stanisława - Stefania, 

Wiktor i Zofia.

Stanisław Klimek (Oficer Legio-

nów Polskich 1914-1917. Słownik 

biograficzny)

karpacką „Żelaznej Brygady”, bo takie 
miano zyskała ona po ciężkich walkach 
w rejonie Przełęczy Pantyrskiej. Klimek 
walczył  jako starszy szeregowiec, póź-
niej kapral do 12 lutego 1915 roku, kiedy 
to skierowano go do szkoły podchorążych 
Legionów w Marmaros-Sziget, a potem 
w Kamieńsku. Po ukończeniu szkoły 
podchorążych zostaje przydzielony 
w maju 1915 roku do 4 pułku piechoty 
Legionów Polskich. W składzie 4 kom-
panii 15 lipca wyrusza na front i uczest-
niczy w całej wojennej kampanii pułku, 
w czasie której „wybitnie się odznacza, 
jako jeden z najdzielniejszych oficerów 
pułku, zdobywając sobie w szeregu 
bitew i patroli wszystkie ówczesne 
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odznaczenia dla szeregowych.” Zostaje 
wyróżniony awansami: 15 listopada na 
chorążego piechoty, a 1 lipca 1916 roku 
na podporucznika piechoty. Dowodził 
też plutonem. 

Kiedy w lipcu 1917 roku większość 
żołnierzy Legionów, szczególnie z I i III 
Brygady, odmówiła złożenia przysięgi 
na wierność obcym monarchom, od-
działy te zostały częściowo rozwiązane, 
a wielu legionistów internowano. Tych, 
którzy odmówili przysięgi, a posiadali 
obywatelstwo austriackie, wcielono do 
wojska austro-węgierskiego i wysłano 
na front włoski. Stanisław Klimek 
w czasie tzw. kryzysu przysięgowego 
dowodził 1 kompanią, a ponieważ 
był obywatelem austriackim, razem 
z innymi znalazł się, tym razem przy-
musowo, na froncie włoskim. Jego 
dalsze żołnierskie losy wiązały się 
z ciągłymi zmianami miejsc pobytu: 

od 15 września 1917 roku, kiedy został 
przeniesiony do armii austriackiej, 
dowodził do 26 października plutonem 
w formacjach marszowych byłych 
Legionów przy 40 pułku piechoty we 
Włodzimierzu Wołyńskim, następnie 
„zaliczył” pobyt w szkole oficerów 
rezerwy w Radymnie (październik 
1917 – marzec 1918), ponownie objął 
dowództwo plutonu, tym razem 57 
pułku piechoty, by znaleźć się najpierw 
w kadrze pułku na Morawach, a po-
tem w grupie wyszkolenia na froncie 
włoskim (21 maj – 6 lipiec). Tam też 
od lipca do końca września przebywał 
na kursie aspirantów w Tricesimo, po 
czym do 1 listopada dowodził plutonem 
9 kompanii 57 pułku piechoty, gdzie 
doczekał końca I wojny światowej.

15 listopada 1918 roku awansuje 
na stopień porucznika piechoty i trzy 
dni później rozpoczyna w Chrzanowie 

13 grudnia odszedł z naszego grona Jan 
Kania, wspaniały muzyk ludowy. Grał 
w Kapeli w Jadownikach, w Orkiestrze 
Dętej, najdłużej związany był z Zespołem 
Krakowiacy Ziemi Brzeskiej, bo ponad 
35 lat. „Nasz ukochany Pan Jan” – tak 
mówią o Nim członkowie Zespołu, któ-
remu bez reszty był oddany. Punktualny 
na próbach i występach, obowiązkowy 
i dyspozycyjny. Zawsze mogliśmy na 
Niego liczyć. Prawdziwy przyjaciel, ser-

Odeszli wielcy Ludzie z pasją… 
humoru muzyka, człowieka całkowicie 
oddanego swojej pasji, zawsze opanowa-
nego i uśmiechniętego. Potrafił rozładować 
każdą nawet stresującą sytuację, umiał 
pogodzić się z trudnościami, nie stawiał 
żadnych warunków i nie utrudniał pracy. 

Zgodny i cierpliwy – tak mówi o Nim 
kapelmistrz Orkiestry, z którą Pan Jan 
związany był od końca lat siedemdzie-
siątych. Niekonfliktowy, zawsze chętny 
do współpracy, dobry i wyrozumiały. 

Szedł przez życie z przekonaniem, 
że od muzyki piękniejsza jest tylko 
cisza. Uroczystości pogrzebowe odbyły 
się 17 grudnia w kościele Miłosierdzia 
Bożego. Jan Kania został pochowany 
na cmentarzu komunalnym w Brzesku. 
Żegnała go rodzina, przyjaciele, koledzy 
z Zespołu i Orkiestra Dęta. 

7 stycznia zaskoczyła nas smutna 
wiadomość, ponieważ w wieku 92 lat 
odszedł od nas artysta ludowy, malarz 
i rzeźbiarz - Stanisław Borowiec. 
Pozostała po Nim pamięć  i bogaty doro-
bek artystyczny. Jego prace i twórczość 
to odbicie różnej tematyki: świeckiej 
i religijnej. Początkowo, kiedy pracował 
w Browarze Okocim, w jego warsztacie 
powstały pomniki: Gryf, Chmiel z szysz-
kami, Lew, Herb Browaru Okocim, 
Koziołek przy kuflu z piwem, które 
nadal można podziwiać, odwiedzając 
brzeski browar. Malował także pejzaże, 
brał udział w wyjazdach na plenery 
malarskie, co zaowocowało powstaniem 
licznych obrazów. Prace, które stworzył  
w oparciu o unikalną technikę malarsko 

Stanisław Borowiec 

- źródło brzesko.ws

Jan Kania, fot. arch. ZPiT Krakowiacy 

Ziemi Brzeskiej

– rzeźbiarską możemy podziwiać w Auli 
Chrystusa Króla w parafii Maryi Matki 
Kościoła i św. Jakuba w Brzesku. Są 
to obrazy – płaskorzeźby o tematyce 
religijnej, przedstawiające sceny biblij-
ne, sceny z  życia świętych czy postaci 
Aniołów.  Dając świadectwo swojej wia-
ry i doświadczanej na co dzień opieki 
Anioła Stróża, napisał książeczkę pt. 
„Mój Anioł Stróż”. Dzięki patronatowi 
medialnemu Urzędu Miasta w Brzesku, 
Starostwu Powiatowemu w Brzesku, 
Browarowi Okocim, parafii NMP Matki 
Kościoła oraz Stowarzyszeniu Wspie-
rania Rozwoju „Wzrastanie” ukazał się 
w 2005 roku album w wybranymi pra-
cami Stanisława Borowca. Rok później, 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku 
miała miejsce wystawa prac Artysty. 

Stanisław Borowiec został pochowa-
ny 10 stycznia na cmentarzu komunal-
nym w Brzesku.

Stanisław Borowiec i Jan Kania ode-
szli na zawsze z grona najbliższych, ale 
pozostaną w naszych sercach i pamięci.         

red.

formowanie kompanii, która potem 
weszła w skład 4 pułku piechoty Legio-
nów. Na czele tej kompanii w styczniu 
1919 roku ponownie wyrusza na front, 
bowiem wybucha konflikt zbrojny 
pomiędzy Polakami a Ukraińcami 
o przynależność państwową zamiesz-
kanej przez jednych i drugich Galicji 
Wschodniej. 10 stycznia  on i jego kom-
pania marszowa docierają do Lwowa. 
Porucznik Klimek walczy w rejonie 
oblężonego przez Ukraińców Lwowa, 
„wyróżniając się kilkakrotnie wyjąt-
kową brawurą i rzutkością w śmiałych 
przedsięwzięciach.” Przejściowo dowo-
dził nawet batalionem. Straty zadane 
Ukraińcom przez oddziały  generała 
Tadeusza Rozwadowskiego oraz bo-
haterska postawa polskich obrońców 
Lwowa spowodowały, że udało się 
odeprzeć ukraińską ofensywę.

Jacek Filip

deczny, życzliwy, z poczuciem humoru, 
pogodny i wesoły. Muzykę miał w sercu. 
Jak sam mawiał, była to jedna z  Jego 
trzech miłości. Na trąbce zaczął grać 
już jako dziecko i prawie wcale się z nią 
nie rozstawał. Zespół zapamięta Jego 
charakterystyczny, nieco pochylony chód 
z trąbką pod pachą, uśmiech na twarzy 
i wspaniałą grę.

Z kolei Jadowniczanie wspominają 
Pana Jana jako serdecznego, pełnego 
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W minionym 2012 roku 
minęła 100. rocznica przy-
bycia do Słotwiny rodzi-
ny Wolnych, niezwykle 
zasłużonej dla lokalne-
go przemysłu i kultury. 
Miejscowość ta założona 
została w XVII wieku na 
osuszonych mokradłach. 
W wieku XIX należała do 
hrabiów Żeleńskich z Że-
lanki herbu Ciołek, którzy 
wznieśli tu pałac otoczony 
parkiem i stawami, za-
kłady przemysłowe wraz 
z browarem, gorzelnię, 
nowoczesny młyn wod-
ny, a także zabudowania 
gospodarcze służące pro-
dukcji rolnej i hodowlanej, 
w tym stajnie, obory i ob-
szerne piwnice do leżakowania piwa 
w beczkach. Po Żeleńskich majątek 
słotwiński przeszedł w ręce Eugeniu-
sza Piwnickiego, a następnie hrabiów 
Sumińskich, Goetzów-Okocimskich, 
Władysława Lisowskiego, Kauzalów 
oraz Stanisława Gabriela Żeleńskiego 
– architekta, właściciela „Krakowskiego 
Zakładu Witrażów i Mozaiki Szklanej”, 
brata pisarza i tłumacza Tadeusza 
Żeleńskiego „Boya”. W roku 1912 właś-
cicielem majątku w Słotwinie został 
Antoni Wolny, urodzony w roku 1868 
w Węgierskiej Górce na Żywiecczyźnie. 
Po powrocie z Ameryki Południowej, 
pracował na kolei jako zawiadowca na 
stacji w Delatynie w Galicji Wschodniej. 
Zasugerowany kawą brazylijską, wymy-
ślił produkt czysto polski, który nazwał 
„kawą zdrowotną Wolnego”. Był to 
surogat kawy, produkowany z figi, żyta 
i żołędzi suszonych, prażonych i mielo-
nych. Fabryczka owej kawy powstała 
w roku 1902 w Stanisławowie, a jako, 
że ów napój szybko znalazł uznanie 

100. rocznica przybycia Wolnych do Słotwiny

– jej produkcja ruszyła na dużą skalę. 
W związku z tym Antoni Wolny zaczął 
szukać nowej dlań lokalizacji. Ponieważ 
w Słotwinie były duże zabudowania 
przemysłowe i gospodarcze wraz z pa-
łacem, Wolny w roku 1912 nabył je na 
swoje potrzeby. Antoni Wolny, oprócz 
fabryki kawy, uruchomił również nowo-
czesny młyn zbożowy, wzorowo prowadził 
duże gospodarstwo rolne, ogrodnictwo 
i hodowlę karpia. Ponadto założył w Sło-
twinie Kółko Rolnicze oraz ufundował 
bibliotekę Towarzystwa Szkoły Ludowej 
liczącą osiemset pozycji. „O jego wzgląd 
i poparcie starało się wiele osób. O jego 
głos wyborczy i poparcie zabiegali m.in. 
ksiądz Czuj i baron Goetz przy wyborach 
do Sejmu, kandydaci na radnych gmin-
nych i inni” – wspominał syn Antoniego 
Teodor Wolny. Antoni zmarł w Krakowie 
23 stycznia 1938 roku, a pochowany został 
w grobowcu rodzinnym na cmentarzu 
parafialnym w Brzesku.

Po jego śmierci majątek słotwiński 
w imieniu wszystkich spadkobierców 

przejął jego najstarszy syn, 
Józef Wolny zmarły tragicz-
nie w 1959 roku. W czasie 
II wojny światowej, częste 
stacjonowanie jednostek 
Wehrmachtu oraz obowiąz-
kowe kontyngenty zrujno-
wały wzorowo prowadzony 
majątek Wolnych. Po jej 
zakończeniu majątek ów 
był wielokrotnie rabowany, 
a jego działalność w no-
wym socjalistycznym ustro-
ju ograniczana i tępiona. 
W pałacu prócz rodziny Wol-
nych – prawowitych właści-
cieli, zamieszkały rodziny 
z kwaterunku. W roku 1958 
część zabudowań majątku 
– pałac, który niebawem 
przestał istnieć, park i staw 

sprzedano Związkowi Gminnych Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” w Brze-
sku. Pozostałą część gruntu podzielono 
między spadkobierców, którzy następnie 
sprzedali je na działki budowlane i rol-
ne. ”Tak skończyły się dzieje Wolnówki, 
słynnej na całą okolicę” – wspomina po 
latach Bolesław Wolny.

Rocznicy nabycia przez Wolnych po-
siadłości w Słotwinie towarzyszy jubile-
uszowa publikacja, wydana w Szczecinie 
w 2012 roku autorstwa Bolesława, Woj-
ciecha i Mikołaja Wolnych zatytułowana 
„Wolnówka na Słotwinie i jej mieszkańcy, 
zawierająca unikalne fotografie pałacu, 
parku, majątku oraz członków rodziny 
wraz z opisami i krótkim zarysem dzie-
jów słotwińskiego majątku”.

Czytelników, którzy chcieliby bliżej 
poznać dzieje tej rodziny odsyłamy do 
archiwalnych nr. BIM-u z roku 1998, nr 
1-7/8, w których Bolesław Wolny w fa-
scynujący sposób przedstawił „Dzieje 
rodziny Wolnych”.

Jerzy Wyczesany

ODESZLI W GRUDNIU 2012
Babraj Helena Zofia (83) – Okocim
Bach Alicja Mieczysława (70) – Brzesko
Dobrzańska Helena (82) – Jasień
Dobrzańska Rozalia (86) – Brzesko
Duda Maria (84) – Poręba Spytkowska
Dziadowiec Julian Kazimierz (73) – Mokrzyska
Gaczoł Józef (69) – Bucze
Gadziała Kazimierz Józef (68) – Wokowice
Gdowski Adam (74) – Brzesko
Golec Jan (72) – Brzesko
Gołębiewska Stefania ( 79) – Jadowniki

Hełmecki Michał (61) – Brzesko
Kądziołka Albin Stanisław (86) – Szczepanów
Kica Edward Piotr (78) – Jasień
Kordecka Helena (89) – Brzesko
Kowalczyk Władysław (73) – Brzesko
Kozioł Marian (79) – Jasień
Kozub Marian Józef (78) – Jadowniki
Kuziel Zofia (74) – Jadowniki
Małek Stanisława Teofilia (88) – Jadowniki
Martyka Jerzy Marek (58) – Brzesko
Mądro Jakub Sylwester (19) – Brzesko
Michniak Karol Antoni (77) – Brzesko

Mrówka Wanda Stefania (87) – Jadowniki
Mularz Aurelia Józefa (85) – Mokrzyska
Nawalaniec Jerzy (58) – Brzesko
Okas Henryk Jakub (55) – Brzesko
Pabian Stanisław (62) – Brzesko
Pacura Zofia (67) – Mokrzyska
Radecki Piotr Marek (37) – Brzesko
Spytkowska Anna (81) – Brzesko
Tota Andrzej (65) – Brzesko
Trela Cecylia Rozalia (83) – Okocim
Wąs Irena Maria (85) – Brzesko
Wójcik Stanisław Tadeusz (72) – Szczepanów
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„Sąsiadujący z Brzeskiem od wscho-
du Jasień to dziś dość duża i dobrze 
zorganizowana wieś. Jest też wsią 
o bardzo starej metryce, interesują-
cej przeszłości i sporej ilości obiek-
tów zabytkowych, z których dwa: 
kościół parafialny i zespół dworsko 
– parkowy zasługują na szczególną 
uwagę. Również jej otoczenie posia-
da znaczące walory krajobrazowe. 
Leży bowiem na północnej krawędzi 
Pogórza Wiśnickiego i z każdego 
niemal miejsca rozciąga się daleki, 
sięgający Wisły i Puszczy Niepołomi-
ckiej równinny krajobraz zachodniej 
części Kotliny Sandomierskiej” – taki 
obraz Jasienia przedstawia Andrzej B. 
Krupiński w „Historyczno – artystycznym 
przewodniku po Brzesku i okolicach”.

Jasień, który jest jednym z dziewię-
ciu sołectw wchodzących w skład gminy 
Brzesko, posiada bardzo ciekawą lokali-
zację. Północna część miejscowości leży 
na terenie równinnym, a południowa część 
wsi jest bardzo atrakcyjnie położona na 
wzniesieniach i wzgórzach. Od dziesięciu 
lat sołtysem Jasienia, który obecnie liczy 
3012 mieszkańców, jest Leszek Klimek. 
Należy przypomnieć, iż w 2005 roku 
włodarz Jasienia otrzymał zaszczytny 
tytuł – „Najlepszego Sołtysa Małopol-
ski”. Biorąc pod uwagę fakt, iż w całej 
Małopolsce jest niemal 2 tysiące sołectw, 
a celem konkursu było wyróżnienie 
osób, które dzięki pracy przyczyniły się 
do rozwoju swojej miejscowości, angażo-
wały się w działalność na rzecz lokalnej 
społeczności oraz dbały o rozwój życia 
kulturalnego na wsi, oczywistym wy-
daje się, że Leszek Klimek jest osobą 
docenianą pośród mieszkańców Jasienia 
i nie tylko. Kontynuując cykl spotkań 
w sołectwach gminy Brzesko, poprosi-
łam o rozmowę sołtysa Jasienia, bo kto, 
jak nie on jest najbliżej spraw i problemów 
lokalnych oraz stara się je rozwiązywać 
i pomagać mieszkańcom Jasienia w miarę 
swoich możliwości. 

Funkcję sołtysa Jasienia pełni 
Pan od 2003 roku czyli już trzecią ka-
dencję. To dowód na to, iż mieszkańcy 
darzą  Pana zaufaniem i powierzają 
swoje sprawy. Z jakimi problemami 
najczęściej zwracają się do Pana?

Jasień nie jest małą miejscowością 
i w związku z tym problemów jest również 
niemało. Najczęściej jednak mieszkańcy 
proszą o interwencję w sprawie braku 
chodników, braku oświetlenia ulic i dróg 
dojazdowych. Ważną sprawą jest też brak 
kanalizacji u 50 % mieszkańców.

Spotkania w sołectwach
Oprócz tego, iż jako sołtys jest 

Pan przedstawicielem lokalnej spo-
łeczności, jest Pan również  radnym 
Rady Miejskiej w Brzesku i bierze 
udział w podejmowaniu najważniej-
szych decyzji dotyczących gminy. 
Czy bycie radnym pomaga w piasto-
waniu stanowiska sołtysa?

Wiele spraw rozwiązywanych jest na 
komisjach Rady Miejskiej,  na których 
głosuje rada a sołtys może tylko w nich 
uczestniczyć, zadawać pytania, lecz nie 
może głosować. Nawiązując do pytania, 
podwójna funkcja ułatwia rozwiązywanie 
problemów Jasienia.

Jakie inwestycje udało się zrea-
lizować lub są obecnie prowadzone 
w Jasieniu w czasie pełnienia przez 
Pana funkcji sołtysa? 

Inwestycji było wiele: dokończono wo-
dociągowanie wsi, rozpoczęto kanalizację 
południowej i północnej części Jasienia. 
Na kilku ulicach położono nawierzch-
nie asfaltowe. Zrobiono pierwszy etap 
chodnika na ul. Ks. Mazurkiewicza i ul. 
Nowy Świat. Myślę, że ważną rzeczą jest 
powstanie parkingu przy kościele oraz 
placu zabaw dla dzieci.

Załóżmy, że jako sołtys dysponu-
je pan pokaźnym budżetem i może 
przeznaczyć go na realizację najpil-
niejszych inwestycji w sołectwie… 
Na co przeznaczyłby Pan pieniądze? 
Jakie Leszek Klimek ma marzenia na 
przyszłość względem wsi?

Potrzeb w Jasieniu jest bardzo 
wiele, gdybym miał taką możliwość, to 
pieniądze przeznaczyłbym na sprawy 
najpilniejsze, którymi według mnie są: 
ukończenie kanalizacji, oraz budowa 
chodnika przy ul. Ks. Mazurkiewicza i ul. 
Warszawskiej. Prowadzi tamtędy  droga 
do szkoły, poboczem której poruszają się 
dzieci. Teraz  jest  wąsko a ruch samo-
chodowy jest duży. Aby umożliwić orga-
nizację imprez masowych w Jasieniu, 
chciałbym dokończyć boisko sportowe 
obok Domu Dziecka.

Jak wygląda Pana współpraca 
jako sołtysa z mieszkańcami, z radą 
sołecką i Urzędem Gminy?

Myślę, że moją współpracę z miesz-
kańcami, radą sołecką oraz z Urzędem 
Gminy mogę ocenić na bardzo dobry.

Obserwuje pan na co dzień miesz-
kańców, młodzież i dzieci z Jasienia. 
Jak spędzają oni swój wolny czas? 

Jasień leży blisko Brzeska, w związku 
z tym część mieszkańców tak dorosłych 
jak i dzieci korzysta z instytucji użytecz-
ności publicznej tj. biblioteki, kina, boiska 

właśnie w Brzesku. Myślę, że uruchomie-
nie w Jasieniu choćby świetlicy wiejskiej 
oraz wspomnianego wcześniej boiska 
sportowego umożliwiłoby bezpieczniejsze 
i ciekawsze spędzanie wolnego czasu oraz 
rozwijanie wielu zainteresowań tu u nas 
w Jasieniu.

Jakie imprezy, spotkania, zabawy 
organizowane są w Jasieniu? 

Do 2011 roku odbywał się piknik ro-
dzinny organizowany przez Stowarzysze-
nie katolickie. W związku z wprowadze-
niem w 2012 roku ustawy fiskalnej taka 
impreza w 2012 roku już się nie odbyła. 
Ochotnicza Straż Pożarna organizowała 
zabawę sylwestrową oraz karnawałową, 
ale niestety z powodu braku zaintereso-
wania działań tych zaniechano.

Czy myśli Pan, że jest szansa na 
przyciągnięcie większej liczby inwe-
storów do Jasienia? 

Myślę, że smakowitym kąskiem dla 
inwestorów może być powstający zjazd 
z autostrady, który ma przebiegać przez 
Jasień. Będzie to duża szansa na stwo-
rzenie nowych miejsc pracy również dla 
mieszkańców Jasienia.

Wieś jest bardzo atrakcyjnie poło-
żona i posiada warunki do rozwoju. 
Czy prowadzone są jakieś działania 
lub jakie macie Państwo plany i po-
mysły na przyszłość, aby poprawiło się 
zagospodarowanie Jasienia? 

Atrakcyjne położenie Jasienia, bli-
skość miasta, odpowiednia dostępność 
komunikacyjna, a zarazem spokój i cisza, 
to argumenty dla wielu gości, którzy 
zainteresowani są kupnem gruntów 
pod domki jednorodzinne. Nadmienić 
należy, że wiele z tych działek jest już 
uzbrojona.

Z sołtysem Jasienia - Leszkiem 
Klimkiem rozmawiała Beata Ką-
dziołka        

MOK ZAPRASZA
2 luty, godz. 18.00 Wieczór kolęd i pastorałek

3 luty, godz. 18.00  Koncert noworoczny 
(Szkoła wokalna w Zabierzowie i Brzesku)

6 luty, godz. 17.00 - 
Spotkanie z Jerzym Skarżyńskim

14 luty, godz. 18.00 - 
Muzyczny wieczór walnetynkowy

28 luty, godz. 18.30 - Projekt ,,Grechuta” 
- piosenki Marka Grechuty 

w wykonaniu Krzysztofa Kiljańskiego.
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Reżyser Józef Zbigniew Czernecki 
obchodził niedawno 35-lecie działalności 
artystycznej. Z tej okazji ZASP skiero-
wał na jego ręce gratulacje i życzenia, 
a także wyrazy podziwu dla całokształtu 
pracy twórczej – aktorskiej i reżyserskiej 
na scenach teatrów dramatycznych oraz 
w Teatrze Telewizji.

Ponieważ sylwetka J.Z. Czerneckiego 
prezentowana była w BIM-ie wielokrotnie 
(m.in. Podłęcka BIM 3/1997-6/1997; Ja-
kubowska BIM 9/1999), a postać rodaka 
jest w Powiecie Brzeskim dobrze znana, 
dlatego z okazji jubileuszu artystycznego 
przypomnijmy tylko najważniejsze fakty:

Józef Zbigniew Czernecki urodził się 
w 1949 r. w Jadownikach. Jest absolwen-
tem Wydziału Aktorskiego (1976) oraz 
Reżyserii (1981) krakowskiej PWST oraz 
Podyplomowego Studium Doktoranckie-
go w Inst. Filologii Polskiej UJ (1985) 
a także studiów doktoranckich na Wydz.
Wiedzy o Teatrze Uniwersytetu Karola 
w Pradze.

Początkowo pracował jako aktor 
w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie 
(1976-1983), w kolejnych latach jako 
reżyser teatrów polskich i zagranicznych. 
Był profesorem na Wydziale Teatru 
i Tańca Appalachian State University 
w USA (1992/1993), prowadził wykłady 
dla studentów University of Manchester 
w Wielkiej Brytanii (1997). Od 1994 
roku związany jest z Republiką Czeską. 
Własny teatr – Divadlo GONG – uczynił 
miejscem spotkań między kulturą czeską 
a polską. Nie ustaje w artystycznych 
poszukiwaniach.

Czernecki w cyfrach: wyreżysero-
wał 62 sztuki dla teatrów dramatycznych 
oraz dwa spektakle dla Teatru Telewizji 
Polskiej (dwa inne zostały zarejestrowane 
w teatrach podczas spektaklu i przeniesio-
ne do telewizji). W Polsce przygotował 
20 sztuk teatralnych (1980-2004), 
w tym 11 razy w Katowicach (Teatr Ślą-

Jubileusz artystyczny 
Józefa Zbigniewa Czerneckiego, 
reżysera z Jadownik
ski), po 3 razy w Krakowie (Teatr Stary 
i Słowackiego) i Warszawie (Teatr Ochoty 
i na Targówku), pojedynczo reżyserował 
w Bytomiu (Opera), Łodzi (PWSTiF) oraz 
Rzeszowie. Realizacji zagranicznych 
(1984-2012) ma w swoim dorobku aż 42, 
w tym 10 we własnym Teatrze Gong, 
9 razy w czeskim Cieszynie, 7 sztuk 
w teatrach Pragi i 10 tytułów zrealizo-
wanych w różnych czeskich miastach. 
Trzykrotnie realizował przedstawienia 
teatralne w USA, pojedynczo w Gruzji, 
na Ukrainie, na Słowacji. Najczęściej 
wystawianym przez niego autorem był 
Sławomir Mrożek. Czernecki realizował 
jego sztuki w różnych miejscach świata, 
w różnych językach. Obaj pochodzący 
z Ziemi Brzeskiej panowie spotkali się 
m.in. w Pradze. Drugim szczególnie 
cenionym przez Czerneckiego dramatopi-
sarzem jest Tadeusz Różewicz (trzykrotna 
realizacja, w tym raz w TV). Reżyser 
ceniący urozmaicenie sięgał też po mniej 
znanych autorów i różnorodne tematy. 
Niejednokrotnie sam dokonywał adaptacji 
lub tłumaczenia tekstów. Jest on także 
autorem lub współautorem wielu prezen-
tacji dotyczących teatru, cieszących się 
uznaniem za granicą (1977-1997). Ilość 
przedstawień, współpracujących 
aktorów, pozytywnych recenzji… 
niepoliczalna. Żona, architekt 
i scenograf Anna Franta, jest auto-
rem projektów scenograficznych do 
wszystkich realizowanych przez 
niego sztuk. Autoryzowana biogra-
fia Józefa Zbigniewa Czerneckiego 
ukazała się niedawno w książce 
Stanisława Świerczka „O nich nie 
wolno zapomnieć, cz.II” (Jadowniki 
2012).

Realizacje teatralne w Pol-
sce: Polowanie na kaczki Wampiło-
wa (Kraków 1980); Król malowany 
Kozioł (Katowice 1981 - Główna Na-
groda na Festiwalu Teatru Młodego 
Widza w Chorzowie); Zielony gil de 
Moliny (Katowice 1982); Odejście 
głodomora Różewicza (Katowice 
1982); Rodzina Totów Orkeny’ego 
(Kraków 1983 – najlepsze przed-
stawienie sezonu w teatrach kra-
kowskich); Bądźmy poważni na 
serio Wilde’a (Katowice 1983); Klub 
kawalerów Bałuckiego (Rzeszów 
1983); Taniec śmierci Strindberga 
(Katowice 1984); Pierwszy dzień 

wolności Kruczkowskiego (Warszawa 
1984); Pasażerstwo kabaret z E. Kra-
kowską (Warszawa 1985); Trzecia pierś 
Iredyńskiego (Kraków 1986 - spektakl 
nagrodzony na IX Bydgoskich Spotka-
niach Teatralnych); Iwona, Księżniczka 
Burgunda Gombrowicza (Katowice 1987 
- nagroda za jakość artystyczną i plastycz-
ną; spektakl zaproszony na gościnne wy-
stępy do Wilna); Morfina 0,05 Bułhakowa, 
adaptacja J. Czernecki, (Warszawa 1987 
- spektakl prezentowany w Belgii i Francji, 
utrzymujący się w repertuarze przez 17 
lat); Sen Dostojewskiego (Katowice 1987); 
Czarujący łajdak Chesnota (Katowice 
1989); Się kochamy Schisgala (Katowice 
1990); Dekameron Boccaccia (Katowice 
1990); Tango Mrożka Łódź 1991 (warsztat 
dyplomowy studentów Wydziału Aktor-
skiego PWSTiF w Łodzi, prezentowany 
na Festiwalu Szkół Teatralnych); Kynolog 
w rozterce Mrożka (Bytom 1992); Najstar-
sza profesja Vogla (Katowice 2004).

Realizacje teatralne za granicą: 
Pierwszy dzień wolności Kruczkowskiego 
(Gruzja 1984); Tango Mrożka (Ukraina 
1988 - spektakl z racji poziomu arty-
stycznego zarejestrowany i emitowany 
przez Telewizję Ukraińską); trzykrotnie 
w Czechosłowacji: Dwa razy tak Jones, 
Schmidt (1990); Tango Mrożka (1991 

Józef Czernecki (zdj. z młodości)
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- spektakl prezentowany na Festiwalu 
Klasyki Polskiej w Opolu); Janosik czyli 
na szkle malowane Brylla, Gaertner 
(1992); trzykrotnie w USA: Na pełnym 
morzu Mrożka (1993); Odejście głodomo-
ra Różewicza (1993); Wariat i zakonnica 
Witkiewicza (1993); trzydzieści cztery 
razy w Czechach Akt ślubu Kishona 
(1994); Tango Mrożka (1994); Rewizor 
Gogola (1995); To jestem ja muzyczny mo-
nodram Renaty Droessler, scenariusz J. 
Czernecki (1995); Zabawa Mrożka (1996); 
Goldbergowskie wariacje Tabori (1996); 
Kurzy łeb  Spiro (1997); Na pełnym morzu 
Mrożka (1998 - spektakl prezentowany 
na Festiwalu „Mrożek w Pradze”); Praga, 
serce narodów widowisko plenerowe Klub 
Polski, Czechy 1998); Biały łabędź Strin-
dberga (1999); Marlena Dietrich, Edith 
Piaf recital R. Droessler, scenariusz J. 
Czernecki (1999); Chopin. Interpretacje, 
improwizacje, inspiracje recital R. Dro-
essler, scenariusz J. Czernecki (2000 
- premiera na Festiwalu Chopinowskim 

Ostatnie dwadzieścia lat  to czas, kiedy 
jako samorząd nadrabialiśmy nasze 
opóźnienia cywilizacyjne. Koncertowa-
liśmy się na wykonywaniu  sieci wodo-
ciągowych, kanalizacyjnych, modernizo-
waniu infrastruktury drogowej, oświa-
towej, sportowej czy kulturalnej. Były 
to najpilniejsze, podstawowe zadania, 
bez wykonania których nasze codzienne 
życie bywało kłopotliwe, a czasami wręcz 
mocno utrudnione. W miarę możliwości 
samorząd starał się również stwarzać 
dobre warunki do inwestowania i roz-
wijania biznesu.  Przykładem tego było 
m.in. nabycie przez Gminę w drugiej 
połowie lat 90-tych blisko 50 hektarowej 
działki, tzw. „Pomianowskiego Stoku”, 
przez którą obecnie przebiega Brzeska 
Obwodnica. Tuż obok zlokalizowały się 
firmy usługowe, handlowe i produkcyj-
ne, które są nam doskonale znane.

Moim zdaniem dogodne położenie 
Brzeska, szczególnie po oddaniu do 
użytkowania autostrady A-4, gdzie 
przecinają się główne szlaki komuni-
kacyjne wiodące z północy na południe 
z Warszawy do przejścia granicznego ze 
Słowacją w Piwnicznej  i ze wschodu na 
zachód E 40 z Przemyśla i Medyki na 
granicy z Ukrainą do Zgorzelca na gra-
nicy z Niemcami,  czynią nasze miasto  
jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem 
do inwestowania.  Dlatego też uważam, 
że inwestorzy obecni na naszym terenie, 

„Brzesko ma swój potencjał, 
który należy umiejętnie wykorzystać”.

bądź dopiero na niego wchodzący, muszą 
mieć stworzone znakomite warunki 
do inwestowania. Teraz kiedy tempo 
wzrostu gospodarczego spadło przy nie-
sprzyjającej sytuacji na krajowym rynku 
finansowym, jako samorząd  powinni-
śmy się jeszcze bardziej skoncentrować 
na planowaniu przestrzennym i na wy-
znaczaniu terenów pod „Brzeskie Strefy 
Aktywności Gospodarczej”. Mówię tu 
o dużych kilkudziesięciohektarowych 
niezagospodarowanych obszarach ta-
kich jak pola, łąki, a zwłaszcza chodzi mi 
o niewykorzystane nieużytki rolne. Na 
szczęście na terenie Gminy mamy takie 
grunty w miejscowościach: Mokrzyska, 
Bucze,  na części terenów Brzeska, Ja-
downik i Jasienia. 

Do przygotowania wspomnianej 
dokumentacji projektowej dla terenów 
pod planowane strefy aktywności gospo-
darczej nie jest konieczne angażowanie 
wielkich środków finansowych z budżetu 
Gminy. Moim zdaniem mieszczą się 
one w 1% ogółu wydatków rocznych. 
Natomiast bez jej przygotowania, bez  
tej pracy administracyjno – geodezyjnej 
i planistyczno - projektowej  nie będzie-
my w stanie skutecznie aplikować pod 
przyszłe środki unijne w latach 2014-
2020.  Chodzi mi o systemowe uzbrojenie 
tych niewykorzystanych terenów, na  
które można tworzyć dogodne warunki 
dla powstawania nowych firm i dla po-

wstawania nowych miejsc pracy. W dzi-
siejszych, trudnych  czasach tworzenie 
nowych miejsc pracy jest absolutnym 
priorytetem. 

Powszechnie wiadomym jest, jakie 
ogromne korzyści daje gminie i jej 
mieszkańcom utworzenie takich stref, 
a miasto Bochnia jest tego najlepszym 
przykładem, gdzie już powstają duże 
zakłady produkcyjne. W zamian do 
przedsiębiorców powinna być skierowa-
na pomoc bezpośrednia poprzez zachęty 
podatkowe lub inne formy pomocy 
obowiązujące w Specjalnych Strefach 
Ekonomicznych, gdzie inwestorzy mo-
gliby liczyć również na dofinansowanie 
unijne pod projekty dotyczące niemal 
wszystkich dziedzin gospodarki.

To o czym mówię, nie jest niczym 
odkrywczym , niemniej zależy mi, aby 
pamiętać o tym, że Brzesko ma swój po-
tencjał gospodarczy, który we właściwym 
czasie należy umiejętnie wykorzystać. 
Jeśli dołożymy do tego nasz lokalny 
potencjał ludzki, a mamy u siebie wielu 
wspaniałych, mądrych i doświadczonych 
mieszkańców i zadeklarowaną przychyl-
ność Burmistrza Brzeska, to sądzę, że 
jesteśmy w stanie tą szansę dla nas i dla 
przyszłych pokoleń wygrać.

Krzysztof Ojczyk
Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej  w Brzesku

w Mariańskich Łaźniach); Pod dachami 
Paryża spektakl poezji i szansonu (2000); 
Malowane piosenki  musical dla dzieci 
(2000); Rybak i jego żona Wericha (2001); 
Sprytna góralka Nemcovej (2001); Strach 
ma wielkie oczy Gulyasa, Wericha (2002); 
Bajka klaunów Gulyasa (2002); Się  
kochamy Schisgala (2003); Opowieść wi-
gilijna Dickensa, adaptacja J. Czernecki 
(od 2004 – nadal w repertuarze); Tango 
Mrożka (2005); Motyle Gershe (2005); 
Forsa? Forsa! Cooneya (2006 - nagroda 
publiczności za najlepsze przedstawienie 
sezonu); Tango Mrożka (2006); Tak, nie 
jest to takie proste Islerta (2007 - nagroda 
publiczności za najlepsze przedstawienie 
sezonu); Hotel Błękitna Gwiazda Frica, 
Gottwalda (2007); Odejścia Havla (2008 - 
prapremiera polskojęzyczna; spektakl 
prezentowany na XX Międzynarodowym 
Festiwalu Teatralnym Bez Granic); 
Gwiazdy na wierzbie Davida (2008 - spek-
takl prezentowany na Festiwalach Tea-
tralnych w Republice Czeskiej); Mamzelle 

Nitouche Meilhaca, Millauda, Herve (2009 
); Na jagody i O Janku Wędrowniczku Ko-
nopnickiej, adaptacja J. Czernecki (2009 
- nagroda na Festiwalu Teatrów Morawy 
i Śląska); Gry pogrzebowe Ortona (2010); 
Śląskie powiarki z pokładu Idy Morcinka, 
adaptacja J.Czernecki (2011); Sprzedana 
narzeczona Smetany, Sabiny, Czerneckie-
go, Docekala (Czechy 2011, 2012, gościnne 
występy na Słowacji).

Realizacje telewizyjne: Bądźmy 
poważni na serio Wilde’a, przeniesienie 
spektaklu z Teatru Śląskiego, TVP Kato-
wice 1984; Tango Mrożka, przeniesienie 
studyjne spektaklu Teatru w Mariupolu, 
OTV Donieck, Ukraina 1988; Spaghetti 
i miecz Różewicza, Spektakl Teatru Te-
lewizji Polskiej 1989 (nagroda Dyrektora 
Teatru Telewizji za wysoką jakość arty-
styczną); Król umiera, czyli ceremonie Io-
nesco, Spektakl Teatru Telewizji Polskiej 
1990 (nagroda Dyrektora Teatru Telewizji 
za wysoką jakość artystyczną).

Sabina Jakubowska
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Jeszcze kilka lat temu nikt o nim nie 
słyszał. Teraz jest uznanym biegaczem, 
mistrzem Polski w supermaratonie 
i sportowcem roku 2010 regionu tarnow-
skiego. Niedawno otrzymał powołanie do 
kadry Polski na kwietniowe Mistrzostwa 
Europy w supermaratonie we Francji. Do 
Belves pojedzie  czterech reprezentantów 
naszego kraju. Adam Thiel, Łukasz Pan-
fil, Roman Elwart i ja. Najszybszy z nas 
dostanie przepustkę na Mistrzostwa 
Świata na Jeju Island w Korei Płd w paź-
dzierniku ’13. Jest o co walczyć.

Panie Krzysztofie, kiedy zaczęła 
się pana przygoda z bieganiem?

Biegać zacząłem w 2008 roku, począt-
kowo tak mniej więcej trzy razy w tygo-
dniu. Dopiero z czasem zacząłem uczyć 
się nie tylko tego jak biegać, ale także 
jak prawidłowo trenować, bo to są dwie 
różne sprawy. Poza zwykłym bieganiem 
starałem się dokładać inne ćwiczenia.

I zaraz potem zaczął Pan myśleć 
o maratonach?

Właściwie to tak. Jak się to mówi, 
rzuciłem się od razu na głęboką wodę. 
Przez półtora roku pracowałem za grani-
cą, m.in. miałem okazję przebywać w Du-
baju właśnie wtedy, kiedy odbywał się 
tam jeden z najsłynniejszych na świecie 
maratonów. Spotkałem tam legendarne-
go Haile Gebreselassie. Uznałem wów-
czas, że fajnie byłoby taki długi dystans 
pokonać w tak doborowym towarzystwie. 
Wagę w tym okresie miałem słuszną, bo 
nie byłem taki szczupły jak w tej chwili. 
No więc to było spore wyzwanie jak dla 
mnie. Wróciłem później do Polski, zaczą-
łem trenować. Nie mówiłem nic żonie 
o mojej pasji. Pewnie myślała: wrócił 
z delegacji, chyba zwariował, trzy razy 
w tygodniu ucieka do lasu. 

Kiedy wystartował Pan po raz 
pierwszy w maratonie w Polsce?

Po powrocie do kraju zacząłem 
przygotowywać się do październikowego 
maratonu w Poznaniu, a miałem na to 
jakieś sześć miesięcy. Przebiegłem cały 
dystans, ale poznałem także wtedy, co 
to jest ta słynna maratońska ściana. Po 
prostu organizm w pewnym momencie 
zaczyna się bronić. Bez specjalnego przy-
gotowania każdy człowiek jest w stanie 
przebiec około 30 kilometrów, później 
zaczynają się schody. Ten wyczerpujący 
maraton ukończyłem, ale nie biegłem 
cały czas, bo część dystansu maszerowa-
łem. Cierpiałem okrutnie, bo i wątroba 

Cele mam coraz bardziej ambitne – 
Krzysztof Holik w rozmowie z Klaudią Żurek

jest wycieńczona, i mięśnie stwardniałe, 
i głowa podpowiada, żeby już przestać, 
że ma się już dość po prostu. W niecałe 4 
godziny udało mi się dotrzeć do mety. 

Niedawno wziął Pan także udział 
w I Brzeskim Biegu Pamięci Ofiar 
Wypadków Drogowych im. Stanisła-
wa Chudyby.

Wystartowałem w tym biegu, bo … 
nie mogłem w nim nie wziąć udziału. 
Trasa była wytyczona pod moimi oknami. 
Pomimo że byłem tydzień po „kaliskiej 
setce”, zdecydowałem się na ten start 
(Krzysztof Holik w kaliskim superma-
ratonie zajął 2. miejsce, choć jeszcze 
na 25 kilometrów był liderem. Zwycię-
żył Andrzej Radzikowski z Warszawy 
– przyp. KŻ). Trener odradzał mi ten 
bieg tłumacząc, że czas na regenerację 
i na odpoczynek. Właściwie to katego-
rycznie zabronił mi biegać. Pobiegłem 
najpierw z moim bratankiem, 12-letnim 
Arturem, na dystansie 5 kilometrów, 
które on chciał pokonać w czasie poniżej 
20 minut. Truchtałem obok niego, dyk-
towałem mu tempo, by w odpowiednim 
czasie je podkręcić. Artur spisał się 
rewelacyjnie, ukończył bieg w czasie 
19:55 min. i zajął 15. miejsce na 44 star-
tujących, w większości 20-latków. Ja sam 
przebiegłem później jeszcze „dyszkę” ale 
rekreacyjnie.

Co uważa Pan za swój najwięk-
szy sukces do tej pory?

Na pewno jest nim mistrzostwo 
Polski w supermaratonie (Kalisz – 23 
października 2010 – przyp. KŻ). Sam 
siebie troszeczkę zaskoczyłem tym, że 
potrafiłem w ogóle dobiec do mety i to 
w dodatku na pierwszym miejscu. Stojąc 
na starcie myślałem bardziej o zalicze-
niu całego dystansu niż o zwycięstwie, 
które wydawało mi się wtedy jeszcze 
nierealne. 

A teraz, kiedy nabył już Pan spo-
rego doświadczenia i ma na swoim 
koncie udziały w wielu maratonach, 
jak zmienił się Pana sposób przygo-
towywania do startów?

Z biegiem czasu te cele się zmieniały. 
Na początku było to samo ukończenie 
maratonu, a z każdym następnym bie-
giem sprawą nadrzędną była poprawa 
rekordu życiowego. W tej chwili cel jest 
coraz ambitniejszy, bo z jednej strony 
mam w dorobku mistrzostwo kraju 
i nominację do reprezentacji narodowej. 
Siłą rzeczy trenuję teraz, bez przesady, 
siedem razy w tygodniu. Pamiętam jak 
się przygotowywałem do pierwszej set-
ki. Biegałem wtedy tuż przed startem 
trzy maratony z rzędu co dwa tygodnie 
w tempie 4:37min/km, to daje wynik 
3godz 15min-takie dość spokojne dla 
mnie tempo. Wtedy nie korzystałem 
jeszcze z pomocy żadnego trenera i wy-
myśliłem sobie, że do 30 km biegnę, pijąc 
tylko wodę, jak Etiopczycy.  To bolało 
jak diabli, kiedy kończył się glikogen 
w wątrobie. Raz we Wrocławiu porwałem 
jakiemuś dzieciakowi banana z rąk, na 
szczęście podszedł do tego z uśmiechem 
i wyrozumiałością. Tak poznawałem swój 
organizm i jego możliwości, bo ograni-
czenia tak naprawdę są tylko w naszych 
głowach. Ciało zrobi wszystko co mu 
mózg zleci. Myślę , że tak rodził się we 
mnie ultras.

W jaki sposób godzi więc Pan 
życie prywatne, zawodowe i do tego 
jeszcze to dość zajmujące hobby?

Pracuję, mam żonę, dwoje dzieci, to-
też nie można tego wszystkiego zaniedby-
wać. Priorytetem nie jest samo bieganie, 
bo jest to bardziej właśnie hobby. Nie na-
stawiam się na jakieś zawodowe uczest-
nictwo w sporcie, bo musiałbym rzucić 
pracę, żeby się poświęcić tylko i wyłącznie 
treningowi. Osiągane przeze mnie czasy 
nie są – powiedzmy sobie szczerze – z naj-
wyższej profesjonalnej półki, szczególnie 
w klasycznym maratonie. Należałoby 
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temu poświęcać więcej czasu i przede 
wszystkim nadrobić zaległości, w moim 
przypadku około dwudziestoletnie. Ja 
po prostu za późno wystartowałem do 
pierwszego biegu… Wybiegane ok. 100 
km w tygodniu to niezbyt duży kilome-
traż ale na tyle mogę sobie pozwolić tak 
aby to nadal było moją pasją. Chcę biegać 
jeszcze wiele lat w zdrowiu. 

… ale jednak Pan wystartował
Prawdopodobnie udało się to tylko 

i wyłącznie dlatego, że byłem bardzo 
sumienny i systematyczny, bo w bieganiu 
o to przede wszystkim chodzi, to jest tzw. 
trening akumulacyjny.

Żeby się nie poddać trzeba chyba 
też być upartym…

… No też. Ważna jest tu silna psy-
chika. Każdy trening musi się nakładać 
na następny, ten efekt musi stopniowo 
przychodzić. Nie wystarczy tylko od 
czasu do czasu wyjść pobiegać.

Pana największe sportowe ma-
rzenie?

Na pewno chciałbym poprawić jeszcze 
swój czas w „klasyku”. Obecnie mieści się 
on w granicach 2:51. Ale z drugiej strony 
wiem, że są to dwie różne rzeczy. Jeżeli 
się zdecydowałem biegać ultra maratony, 
czyli te 100-kilometrowe dystanse, to mu-
szę zdawać sobie sprawę, że one w dużym 
stopniu zabijają prędkość. Pogodzenie 
tych dwóch dystansów jest praktycznie 
niemożliwe. Na szczęście jestem teraz 
pod okiem wytrawnego trenera, który wy-
znaczył mi taki kierunek, taką drogę, że 
poprzez poprawianie czasu maratońskie-
go dojdziemy do lepszego wyniku w ultra 
maratonie. Ma to sens, ponieważ jeśli 
w pewnym momencie brakuje mi pręd-
kości to ja jej już nie rozwinę na żadnym 
dystansie. Muszę tę prędkość poprawić, 
aby ona się przełożyła na większy dystans, 
a wytrzymałość mam.

Brzeskich kibiców w ubiegłym roku 
najbardziej elektryzować miały me-
cze piłkarzy Okocimskiego w I lidze. 
Awans „Piwoszy’ na zaplecze eks-
traklasy na pewno był jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń w minionym 
roku, jednak najbardziej spektaku-
larne sukcesy brzescy sportowcy 
odnieśli w konkurencjach indywidu-
alnych, między innymi w pływaniu 
i w sportach walki. 

Tradycyjnie pierwszym portowym 
wydarzeniem 2012 roku był szachowy 
Memoriał Stanisława Migdała zorgani-
zowany w Mokrzyskach po raz dziewiąty. 
Do rywalizacji przystąpiło 73 zawodników. 
Główną nagrodę zgarnął Ukrainiec Ser-
gej Shilov, który w ten sposób powtórzył 
swój sukces z 2009 roku. Najgłośniej było 
jednak o Janie Pacurze. Reprezentant 
gospodarzy nie posiada żadnej szacho-
wej licencji, a jednak zajął wysokie 17. 
miejsce, najwyższe w historii tej imprezy 
wywalczone przez zawodnika z gminy 
Brzesko. 

Sport szkolny
Sporo osiągnięć zanotowali na swoim 
koncie reprezentanci gminy w sporcie 
szkolnym. Najważniejsza wiadomość 
nadeszła do Brzeska we wrześniu, kiedy 
to podsumowano wyniki rywalizacji spor-
towej na szczeblu województwa. Okazało 
się, że Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzesku 
sklasyfikowana została na czwartym 
miejscu w Małopolsce, a do miejsca na 
podium zabrakło jej bardzo niewiele 

Indywidualiści górą
punktów. Co złożyło się na ten sukces? 
Niewątpliwie drugie miejsce w siatkówce 
chłopców wywalczone na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Głuchołazach. 
Dryżynę prowadził Szczepan Smoleń, 
a jej skład tworzyli Kacper Chrabąszcz, 
Karol Gdowski, Mateusz Stós, Filip Halik, 
Radosław Kraj, Grzegorz Osiecki, Jakub 
Rosa, Adrian Hebda, Przemysław Stąsiek, 
Krzysztof Król i Fabian Szylar. Obecnie 
większość z nich to uczniowie Publicznego 
Gimnazjum w Jadownikach, pod którego 
szyldem już zdążyli pokazać się z dobrej 
strony podczas turnieju „Orlik Volleyma-
nia 2012” w Sopocie. Wcześniej również 
oczarowali publiczność w zabrzańskim 
finale Ogólnopolskiego Turnieju „Kinder+ 
Sport”. W sporcie szkolnym indywidualnie 
brylowała Oliwia Sowa ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Brzesku. Ta filigranowa 
biegaczka dała o sobie znać już w marcu, 
kiedy to zajęła II miejsce w biegach 
przełajowych o Grand Prix PZLA-MZLA 
w Krakowie. W październiku była najlep-
sza w Mistrzostwach Województwa mało-
polskiego. Sporym powodzeniem cieszy się 
w gminie Brzesko narciarstwo alpejskie 
– w Mistrzostwach Gminy wystartowało 
aż 127 uczniów, a medalowe miejsca na 
Mistrzostwach Powiaty zostały zdomino-
wane przez naszych reprezentantów. 

Fighterzy z Brzeska
Sporo powodów do zadowolenia może mieć 
z minionego roku Edmund Kubisiak, szko-
leniowiec pięściarzy trenujących w BKB 
Magic Boxing Club. Jego podopieczni zdo-

byli rekordową ilość trofeów. Prześledźmy 
to pasmo sukcesów po kolei: Luty – Piotr 
Rabjasz wywalczył złoto, Filip Ptasiński 
srebro, a Piotr Franczyk brąz na Mistrzo-
stwach Małopolski w Nowym Sączu; Li-
piec – Jakub Dal zdobył w Wieliczce tytuł 
mistrza Polski kadetów, na tych samych 
zawodach Mikołaj Karpień wywalczył brą-
zowy medal; Sierpień – Mateusz Ptasiński 
sięgnął po złoty medal na III Ogólnopol-
skim Turnieju Bokserskim Grand Prix 
o Puchar PZB; Październik – Na turnieju 
w Ostrowcu Świętokrzyskim zwyciężył 
Jarosław Bardyga, a Mikołaj Karpień był 
drugi; Grudzień – na Międzynarodowym 
Turnieju Bokserskim „O Złotą Rękawicę 
Wisły” w Krakowie Mikołaj Karpień był 
pierwszy, Daniel Gurgul i Piotr Franczyk 
zajęli drugie miejsca, a Patryk Domińczyk 
był trzeci. Sukcesy brzeskich pięściarzy 
zaowocowały powołaniami do kadry 
województwa i kraju. Zostały też dostrze-
żone w brzeskim magistracie – burmistrz 
Grzegorz Wawryka ufundował specjalne 
nagrody dla Jakuba Dala i Mikołaja 
Karpienia, a wręczył je podczas paździer-
nikowej sesji Rady Miejskiej.  

Sporty walki w Brzesku to już nie 
tylko Magic Boxing. Zawodnicy Bo-
cheńsko-Brzeskiego Klubu Fightman 
wyraźnie zaznaczyli swoją obecność na 
sportowej mapie – nie tylko gminy ale 
i kraju – w czerwcu, kiedy to z Otwartych 
Mistrzostw Polski Południowej w ju-jitsu 
przywieźli aż 15 medali, w tym 6 złotych, 
6 srebrnych i 3 brązowe. Fightman re-
prezentowany był też na Mistrzostwach 
Polski MMA, które odbyły się w Toruniu. 
Nasi sportowcy wywalczyli tam 9 me-
dali – 5 złotych, 2 srebrne i 2 brązowy, 
a bocheńsko-brzeski klub zajął pierwsze 
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miejsce w klasyfikacji drużynowej. Należy 
tu podkreślić, że to sukcesy to między 
innymi zasługa trójki trenerów – Barto-
sza Bałuta, Tomasza Knapa i Jarosława 
Rutkowskiego.    

Samotność medalistów?
Niewątpliwie był to rok Wojciecha Wojda-
ka. Multimedalista rodem z Maszkienic 
do swojej bogatej kolekcji dołożył w ubie-
głym roku aż osiem krążków Mistrzostw 
Polski, w tym siedem z najcenniejszego 
kruszcu. W marcu w Dębicy dwukrotnie 
stawał na najwyższym stopniu podium, 
a ponadto wywalczył też srebro. Podczas 
rozegranych w lipcu letnich Mistrzostw 
Polski zasłużenie zasłużył sobie na miano 
Dominatora. W Gliwicach wystartował 
na pięciu dystansach i w każdym z nich 
zwyciężył. Dodajmy, że Wojtek znakomicie 
spisał się też w międzynarodowym meczu 
pływackim na greckiej wyspie Korfu, 
gdzie dwukrotnie triumfowała, a raz zajął 
trzecie miejsce. Wprawdzie Wojdak jest 
teraz zawodnikiem Unii Oświęcim, ale to 
w Brzesku rozpoczęła się jego błyskotliwa 
kariera.  

Podobnie jak brzeski pływak, również 
Krzysztof Holik uprawia dyscyplinę, 
w której zawodnik musi się zmagać 
nie tylko z rywalami, ale i własnymi 
słabościami. Radzi sobie z tym bardzo 
dobrze, czego wyrazem jest między in-
nymi powołanie go w grudniu do kadry 
Polski na Mistrzostwa Europy w biegu 
na 100 km, które odbędą się po koniec 
kwietnia br. w Belves (Francja). Mistrz 
Polski w supermaratonie w październiku 
wystartował w I Brzeskim Biegu Pamięci 
Ofiar Wypadków Drogowych im. Stanisła-
wa Chudyby. Na swojej oficjalnej stronie 
internetowej napisał tak: „Po wielu 

latach posuchy w końcu pojawiła 

się w brzeskim kalendarzu impreza, 

która jednocześnie promuje Miasto 

i swoją atrakcyjną formą cieszy 

tych mieszkańców Brzeska, którym 

zmagania sportowe nieobce”. On sam 
swój udział potraktował rekreacyjnie, 
bo akurat był po wyczerpującym biegu 
w Kaliszu, ale na pewno i on przysłużył 
się do promocji tych zawodów. W biegu 
głównym (10,8 km) zwyciężył Jakub 
Woźniak z Gielniowa.  

Kręgle w odwrocie
Po gruntownym remoncie i unowocześ-
nieniu uaktywniła się brzeska kręgielnia. 
W ubiegłym roku BOSiR był organizato-
rem dwóch imprez rangi ogólnokrajowej. 
W kwietniu w obiekcie przy ulicy Bro-
warnej rywalizowały osoby niewidome 
i słabo widzące, które wystartowały w XIII 
Mistrzostwach Polski. Niecały miesiąc 
później Brzesko było po raz pierwszy 

gospodarzem Mistrzostw Polski w tande-
mach mieszanych i mikstach profesjona-
listów. Sukcesu sportowego wprawdzie nie 
doczekaliśmy się, ale organizacja zawodów 
została oceniona bardzo wysoko. Najw-
cześniej jednak w zeszłym roku o główne 
nagrody walczyli uczestnicy kręglarskiej 
Ligi Zakładów Pracy. Rywalizacja zakoń-
czyła się w lutym, a zwyciężyła drużyna 
Bakutilu. Indywidualnie najlepszy był 
Józef Japa. W listopadzie brzeska krę-
gielnia była areną zmagań w tradycyjnym 
Memoriale Władysława Piotrowskiego. 

Jak wspomniano na wstępie, w mi-
nionym roku kibice najwięcej obiecywali 
sobie po występach piłkarzy Okocimskie-
go, w którego awans do I ligi po rundzie 
wiosennej nikt nie wątpił. Upragniona 
promocja nadeszła na długo przed zakoń-
czeniem sezonu, bo już 21 kwietnia. Po-
czątek nowego sezonu nie napawał jednak 
optymizmem. Zaczęło się od „planowej” 
porażki z Legią Warszawa w Pucharze 
Polski, chociaż jej rozmiary (0:4) były 
porażająco wysokie. Wprawdzie pierwszy 
ligowy mecz z Bogdanką Łęczna zakończył 
się zwycięstwem „Piwoszy” 2:1, ale później 
przyszła seria porażek. Teraz sytuacja 
jest dramatyczna – zespół zajmuje przed-
ostatnie miejsce, a na działaczy i piłkarzy 
jeszcze niedawno gloryfikowanych sypią 
się zewsząd gromy. 

Sukcesy? W przyszłości
Jaka będzie przyszłość brzeskiej piłki 
nożnej? Być może za kilka lat doczekamy 
się drużyny złożonej w większości z wycho-
wanków klubu, bo przecież 2 lipca ruszyła 
szkółka piłkarska powołana do życia przez 
Brzeskie Towarzystwo Sportowe BTS-
OKS. Obok tego faktu jedyna budująca 
informacją z ubiegłego roku dotyczącą 
piłki nożnej jest ta o zorganizowaniu I 

Turnieju im. Adama Gacka, zmarłego 
przedwcześnie byłego zawodnika Oko-
cimskiego. Już niedługo kolejna edycja 
tych zawodów, a tytułu mistrzowskiego 
bronić będzie drużyna młodych piłkarzy 
Strażaka Mokrzyska. Kończąc wątek 
związany z futbolem, wspomnieć należy 
o Euro 2012, które w Brzesku można było 
śledzić w Strefie Kibica zorganizowanej 
przez Urząd Miejski. Mistrzostwa Euro-
py na Placu Kazimierza śledziło łącznie 
ponad 7 tysięcy kibiców.  

Dodajmy jeszcze, że w Brzesku z 
powodzeniem działa Brzeskie Stowarzy-
szenie Rowerowe Flow Riders, o czym 
mogliśmy przekonać się w sierpniu, 
kiedy to Artur Simon, Michał Martyka i 
Łukasz Niedziocha zajęli wysokie miejsca 
w Mistrzostwach Polski amatorów w 
downhillu. Jedynym mistrzem świata w 
minionym roku, będącym rprezentantem 
gminy Brzesko, został pies wabiący się 
Orion Mavic, który w Ulm (Niemcy) zwy-
ciężył w Mistrzostwach Świata Owczarka 
Niemieckiego. 

Mamy też mistrza gminy w jeździe na 
bele czym. Od 7 lutego do dziś jest nim 
Szymon Barczyk, który pierwsze miejsce 
wywalczył na czołgu Rudy 102. 

Te ostatnie zawody zorganizował 
Urząd Miasta. Dlatego, wracając do po-
ważnego tonu, należy wspomnieć jeszcze 
o wielu imprezach organizowanych pod 
auspicjami samorządu – turniejach siat-
kówki plażowej, koszykówki ulicznej i 
innych. Sport w Brzesku, o czym świadczą 
poszczególne wyniki, ma się dobrze. Może 
więc warto powrócić do idei organizowa-
nia plebiscytu na najlepszego sportowca 
powiatu brzeskiego. Taki plebiscyt odbył 
się do tej pory tylko raz, a głównym jego 
organizatorem był Józef Pabian.  

WALP

8 stycznia br. w ośrodku narciarskim Czorsztyn-Ski w Kluszkowcach odbyły się  
pierwsze w tym roku zawody narciarskie – alpejskie Mistrzostwa Gminy Brzesko 
szkół podstawowych i gimnazjalnych, zorganizowane tradycyjnie przez Wydział 
Edukacji Kultury i Sportu. Na starcie stanęło 105 miłośniczek i miłośników białego 
szaleństwa. 

Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii otrzymali medale i dyplomy, które w imie-
niu naczelnika WEKiS wręczał koordynujący zawody Michał Kostecki.   

Mistrzowie nart

Wyniki:
SP dziewczęta klasy 1-3: 1. Weronika Pajor (najmłodsza uczestniczka), 2. Weronika Pawłowska, 
3. Zuzanna Sacha (obie SP 3 Brzesko). SP chłopcy klasy 1-3: 1. Franciszek Garbień, 2. Wojciech 
Górski, 3. Bartosz Babicz (wszyscy SP 3 Brzesko). SP dziewczęta klasy 4-6: 1. Anita Pająk, 
2. Aleksandra Oleś (obie SP 2 Brzesko), 3. Julia Smulska (SP 2 Brzesko). SP chłopcy klasy 4-6: 
1. Kacper Fijałkowski (SP 2 Brzesko), 2. Aleksander Pajor, 3. Maciej Grech (obaj SP 3 Brzesko). 
Gimnazjum dziewczęta: 1. Anna Wadycka, 2. Julia Twardowska, 3. Aleksandra Zachara (wszyst-
kie PG 2 Brzesko). Gimnazjum chłopcy: 1. Bartek Zachara (PG 1 Brzesko), 2. Marceli Wójciuk, 
3. Robert Rzenno (obaj PG 2 Brzesko). 
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Szybkimi krokami zbliża się pierw-
sza rocznica założenia Brzeskiego 
Towarzystwa Sportowego, które 
między innymi w lecie ubiegłego 
roku uruchomiło przy Okocim-
skim Klubie Sportowym piłkarską 
szkółkę. Jeśli ktoś początkowo 
myślał, że działania BTS-u skon-
centrują się wyłącznie na futbolu, 
to musi zweryfikować soje wyob-
rażenie na temat stowarzyszenia. 
Piłka nożna, owszem, zajmuje 
poczesne miejsce, ale obok niej 
z powodzeniem rozwijają się także 
inne sekcje. 

Faktycznie, jako pierwsza (1 lip-
ca ub. r.) ruszyła szkółka piłkarska, 
która aktualnie zrzesza około 60 
chłopców urodzonych w latach 2000-
2008. Marzeniem instruktorów BTS 
jest to, aby jak najwięcej z nich trafiło 
w przyszłości do seniorskiej druży-
ny Okocimskiego. 1 września 2012 
rozpoczął się pierwszy rok szkolny 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego BTS, 
która funkcjonuje w budynku Liceum 
Katolickiego przy ulicy Browarnej.  
Na tym nie koniec – równy miesiąc 
później powołano do życia sekcję tenisa 
stołowego, wkrótce potem sekcję lekko-
atletyczną, a najnowszym dzieckiem 
BTS jest sekcja piłki ręcznej. Do tego 
dochodzą jeszcze zajęcia z aerobiku. 

Zajęcia w szkółce piłkarskiej pro-
wadzą byli i obecni zawodnicy Oko-
cimskiego, a więc ludzie mający spore 
doświadczenie sportowe. W trzech 
grupach wiekowych regularnie ćwiczą 
chłopcy nie tylko z gminy Brzesko, ale 
i z całego powiatu. Jesienią drużyna Or-
lików BTS wzięła udział w rozgrywkach 
Tarnowskiej Ligi orlików. Wprawdzie 
sukcesów wielkich jeszcze nie odnieśli 
(wszak są dopiero na początku sportowej 
przygody), ale gra w lidze dostarczyła 
im zarówno wielu chwil radości jak 
i sytuacji, kiedy niejednemu pociekła 
po twarzy łza. 

- Najważniejsza jest przede wszyst-
kim dalsza dobra zabawa, sprzyjająca 
prawidłowemu rozwojowi. Za główny 
cel stawiamy sobie zadbanie o prawid-
łowy rozwój psychomotoryczny naszych 
wychowanków i przygotowanie ich 
do godnego reprezentowania Brzeska 
w rozgrywkach juniorskich, a później 
seniorskich. Dążymy do stworzenia 
w BTS najlepszych warunków do 
rozwoju dzieci i młodzieży – mówi Jan 

Nie tylko piłka nożna
Chrabąszcz, trener Orlików, a zarazem 
współzałożyciel BTS. 

Szkółki piłkarskie dysponują wyso-
kiej klasy sprzętem sportowym, zaku-
pionym dzięki pieniądzom pozyskanym 
z Urzędu Miejskiego.

- Od początku nasze poczynania 
wspiera burmistrz Grzegorz Wawryka, 
nawiasem mówiąc wielki sympatyk 
sportu, któremu serdecznie dziękujemy 
za dotychczas udzielona pomoc, wierząc, 
że współpraca nadal będzie się tak do-
brze układać – komplementuje władze 
prezes BTS, Robert Marcinów. 

Na razie biegi
Od listopada pod skrzydłami BTS roz-
wija się sekcja lekkoatletyczna, w której 
aktualnie trenuje 15 młodych osób. 
Zajęcia odbywają się w każdą środę o go-
dzinie 17.00 w starej hali sportowej przy 
ZSP 2 na Zielonce. Oprócz tego w każdą 
sobotę, bez względu na porę roku, bie-
gacze spotykają się, zawsze o godzinie 
10.00, w pobliżu Rancza Pasja. 

- Stawiamy na razie na biegi. 
W Brzesku nie ma na razie warunków 
do uprawniania lekkoatletycznych 
konkurencji technicznych, ale kto wie, 
może w przyszłości i w tym zakresie coś 
się poprawi. Zapraszamy wszystkich do 
lekkoatletycznych treningów, bo naszym 
atutem jest doświadczona i znająca 
się na rzeczy trenerka – zachęca Jan 
Chrabąszcz. 

Wie co mówi, bo ta trenerką jest 
Halina Grech, aktualnie nauczycielka 
wuefu w bocheńskim LO, ale w prze-
szłości zawodniczka między innymi 
Unii Tarnów i AZS AWF Kraków. Jest 
wielokrotną medalistką Mistrzostw 
Polski seniorek w sztafecie 4x400m 
oraz wicemistrzynią kraju w biegu na 
400m przez płotki. Posiada licencję 
trenera lekkoatletyki II klasy. Ponadto 
jest instruktorem aerobiku, rekreacji 
ruchowej, nowoczesnych form gimnasty-
ki, a także … piłki ręcznej i pływania. 
To właśnie dzięki jej wszechstronnemu 
przygotowaniu działacze BTS zdecydo-
wali się uruchomić zajęcia rekreacyjno-
ruchowe dla pań, które odbywają się 
w każdy piątek w starej hali na Zielonce 
(zawsze o godzinie 18.30). Zajęcia prowa-
dzone są w ten sposób, że ich skala trud-
ności dostosowywana jest do oczekiwań 
samych uczestniczek. Nikt tu nikomu 
nic nie narzuca. Samą Halinę Grech 
można było podziwiać podczas I Biegu 

Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych 
im. Stanisława Chudyby. Wystartowała 
na dystansie 5 kilometrów i w gronie 
44 rywalek i rywali zajęła 19. miejsce. 
Trzecie wśród kobiet – szybciej od niej 
pobiegły tylko czynnie uprawiające 
bieganie Magdalena Mrugacz (ULKS 
Fajfer 2001 Łapanów) i Magdalena 
Baran (AZS UP Kraków).  

Nowe kierunki 
Chyba nawet sami założyciele BTS nie 
spodziewali się, że uruchomiony przez 
nich klub stanie się tworem wielosek-
cyjnym, co już teraz czyni to stowa-
rzyszenie ewenementem na lokalnym 
rynku sportowym. Oto w październiku 
ubiegłego roku zainaugurowane zostały 
zajęcia sekcji tenisa stołowego, w któ-
rych uczestniczą dzieci z roczników 
2005-2001. Treningi odbywają się dwa 
razy w tygodniu w hali sportowej Pub-
licznego Gimnazjum w Jadownikach 
i prowadzone są przez doświadczo-
nych instruktorów – Leszka Błąkałę 
i Stanisława Dąbrosia. Pierwszy z nich 
w przeszłości był zawodnikiem UKS 
Zielonka, drugi stanowił podporę UKS 
Sokół Żabno. 

- Trenerów mamy doświadczonych, 
więc o poziom zajęć i przyszłe wyniki 
jesteśmy spokojni – podkreśla Robert 
Marcinów – Do tego dochodzi doskonała 
baza treningowa, którą dysponujemy 
dzięki życzliwości prezesa Olimpii Bu-
cze, Czesława Borowca. Ten człowiek 
zna się na tenisie stołowym jak mało 
kto, a wychował już wielu wspaniałych 
pingpongistów. Ludzi życzliwych poczy-
naniom działaczy BTS jest więcej, bo 
do ich grona na pewno zaliczyć należy 
także Tomasza Wietechę, dyrektora PG 
Jadowniki.

W czasie zimowych ferii rozpo-
cznie działalność sekcja piłki ręcznej 
dziewcząt i chłopców dla uczniów klas 
IV-VI szkół podstawowych. Pierwsza 
sesja treningowo-selekcyjna odbędzie 
się w hali gimnazjum w Jadownikach. 
Zajęcia prowadzić będzie Jakub Pach, 
który do tej pory z powodzeniem trenuje 
młodych szczypiornistów MOSiR Boch-
nia. Brzeska piłka ręczna przed wielu 
laty była jedną z liczących się w tym 
mieście dyscyplin. Czy lata świetności 
powrócą? Zanim to nastąpi, wypada 
czekać, co jeszcze ludzie spod znaku 
BTS wymyślą. 

EMIL 
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Od personalnych wzmocnień orga-
nizacyjnych rozpoczął Okocimski 
Klub Sportowy nowy rok. Dyrek-
torem klubu został Dawid Frącko-
wiak, W strukturach klubu poja-
wiła się nowa funkcja – menadżer 
ds. skautingu i sponsoringu, a jest 
nim Tomasz Szarliński. Asysten-
tem trenera ds. przygotowania 
fizycznego i motorycznego został 
dobrze już znany kibicom Kordian 
Wójs. Wszyscy trzej deklarują, że 
rozpoczynają walkę o prolongatę 
I-ligowego bytu, która musi zakoń-
czyć się sukcesem.

- Nie wyobrażamy sobie, że przy-
padające w tym roku 80-lecie ist-
nienia klubu mielibyśmy świętować 
jako spadkowicze – mówi Czesław 
Kwaśniak – Cel mamy jasno wytyczo-
ny i powiem krótko: utrzymamy się 
w I lidze. 

Na początku stycznia prezes spot-
kał się z władzami gminy i z rozmów 
jest bardzo zadowolony. Burmistrz 
zapewnił, że miasto włączy się w or-
ganizację jubileuszu. Zadeklarował 
też dalsze wspieranie klubu w formie 
finansowej i prowadzonych inwestycji. 
Czesław Kwaśniak pozytywnie ocenia 
dotychczasową współpracę. 

Kiedy styczniowy numer BIM-u 
ukaże się w sprzedaży, zarząd klubu 
powinien być już po rozmowach z war-
szawską centralą Carlsberga, który na 
pewno jest zainteresowany, aby ten rok 
był dla klubu szczególny. 

- Nadrzędnym celem na wiosnę jest 
utrzymanie się w I lidze. Dlatego podję-
liśmy wspólnie decyzję o organizacyjnych 
wzmocnieniach – mówił prezes klubu na 
konferencji prasowej – Obecny dyrektor 
będzie do dyspozycji od 7.00 do 23.00 
i zajmować się będzie całością zagadnień 
związanych z funkcjonowaniem klubu. 
Po rundzie jesiennej zrozumieliśmy, że 
taka osoba jest w klubie potrzebna. Co 
do asystenta trenera, to doszliśmy do 
wniosku, że Kordian Wójs to ceniony 
fachowiec, dysponujący nowoczesną apa-
raturą niezbędną w tej pracy. Menadżer 
to w naszym klubie pewna nowość, ale 
jesienne doświadczenia wykazały, że bez 
takiego stanowiska klub pierwszoligowy 
nie ma teraz racji bytu. Sami zawodnicy 
mają coś do udowodnienia, zarówno so-
bie jak i zarządowi. Z trenerem Łętochą 
odbyliśmy męską rozmowę. Jeśli nie 
będzie oczekiwanych wyników w pierw-
szych meczach, to po dżentelmeńsku się 
rozstaniemy…

Nowe twarze, nowe perspektywy
… - Nie rozstaniemy się – przerwał 

ten wywód trener, dając wyraźnie do 
zrozumienia, że wierzy w końcowy suk-
ces. W ostatnich dniach klub pożegnał 
się z czterema piłkarzami. Odeszli Mi-
chał Oświęcimka, Mateusz Pawłowicz, 
Robert Trznadel i Łukasz Zaniewski. 
Na ich miejsce Okocimski chce pozyskać 
dwóch zawodników, najlepiej z ekstra-
klasowym doświadczeniem. Poszukiwa-
nia będą dotyczyć wysokich pomocników 
– defensywnego i ofensywnego. 

Będziemy się cieszyć
32-letni Dawid Frąckowiak ostatnio 
pełnił funkcję dyrektora sportowego 
Chojniczanki Chojnice (II liga za-
chodnia). Wcześniej był menadżerem 
w Polonii Słubice (II liga). 

- Kiedy otrzymałem propozycję 
z Okocimskiego, długo się nie zastana-
wiałem. Zapytałem tylko, czy klub złożył 
już broń, czy też będzie walczyć o byt. 
Usłyszałem odpowiedź twierdzącą, a to 
wystarczyło, bo zawsze interesowały 
mnie najwyższe cele. Mam klubowi wiele 
do zaoferowania zarówno pod względem 
sportowym jak i organizacyjnym. Jestem 
przekonany, że wszyscy razem będziemy 
cieszyć się z pozostania w I lidze – za-
pewnia Frąckowiak. 

Trudna decyzja
Kordian Wójs (37 lat) ma wszelkie „pa-
piery” potrzebne do funkcji asystenta 
trenera. Absolwent krakowskiej AWF, 
ukończył studia podyplomowe w kilku 
specjalnościach, jest również trenerem 
I klasy z licencją UEFA. W Okocim-
skim był już zatrudniony (od stycznia 
do czerwca 2011) jako fizjolog i trener 
przygotowania fizycznego i odszedł 
stąd zapamiętany jako dobry facho-
wiec. Toteż zarząd klubu mając do 
wyboru dziesięć kandydatur postawił 
na człowieka sprawdzonego. 

- To była trudna decyzja, bo zdaje 
sobie sprawę, że przy obecnej sytuacji 
w tabeli i przy I-ligowych realiach, wal-
ka o pozostanie na zapleczu ekstraklasy 
będzie niezwykle trudne. Z trenerem 
Łętochą dobrze mi się wcześniej współ-
pracowało, toteż razem z nim wierzę 
w sukces. Pod względem organizacyj-
nym klub mieści się teraz w czołówce 
I ligi. Trzeba do tego dołożyć jeszcze 
efekt końcowy – mówi Wójs.

Zabrakło doświadczenia 
Tomasz Szarliński (38 lat) skautin-
giem zajmował się już w Koronie 

Kielce (2010-2011). Ostatnio był dy-
rektorem sportowym BKS Bochnia. 
Doświadczenia zawodowe zdobywał 
w Feyneoordzie Rotterdam. 

- Skauting i sponsoring to współ-
czesnym sporcie sprawy niebagatelne 
– mówi krótko. Jego zadanie to finanso-
we wzmocnienie klubu i pozyskiwanie 
dobrych zawodników, którzy jednak nie 
obciążą zbytni klubowego budżetu. 

- Będziemy szukać w pierwszej 
kolejności młodych zdolnych piłkarzy 
w najbliższej okolicy. Poprawa szkole-
nia młodzieży to jeden z priorytetów – 
dodaje – Chcemy nawiązać współpracę 
z partnerskim klubem, w którym nasi 
mniej doświadczeni piłkarze mogliby 
zdobywać odpowiednie szlify, zanim 
trafią do drużyny. Wchodzę do klubu 
w trudnym okresie. Trzeba wzmocnić 
drużynę zawodnikami z doświad-
czeniem, którego w kilku jesiennych 
meczach zabrakło. 

Szarliński zapowiada, że sponsorów 
będzie szukać także wśród drobnych 
przedsiębiorców, bo dla klubu ważna 
jest każda, nawet minimalna kwota. 
Ważna jest też promocja młodych pił-
karzy Okocimskiego, bo to w przyszłości 
też może przynieść klubowi dochody. 

Nie zawojowaliśmy ligi
- Jestem w tym klubie od czterech lat 
i wreszcie doczekałem się normalności 
– mówi Krzysztof Łętocha – Pół roku 
w I lidze nauczyło nas pokory. Wyda-
wało nam się, że zawojujemy tę ligę, 
szczególnie po tak spektakularnym 
awansie, kiedy to myśleliśmy, że z tą 
drużyną jesteśmy w stanie ugrać jak 
najwięcej. Cieszę się, że prezes posłu-
chał kilku rad i uwag i zdecydował się 
na wprowadzenie zmian organizacyj-
nych. Myślę, że doczekamy się sukcesu 
i będzie to nasz wspólny sukces. Moi 
piłkarze to młodzi ludzie, którzy do-
piero nabywają doświadczenia. Stać 
ich jednak na to, żeby ten zespół był 
mocniejszy. Organizacyjnie wszystko 
zapięte jest na ostatni guzik. Zapla-
nowaliśmy sparingi z mocnymi druży-
nami, między innymi z Wisłą Kraków, 
a to powinno zaowocować lepszą grą 
na wiosnę. Jeżeli chodzi o wzmocnie-
nia, to nie chcę na razie odkrywać kart. 
Wszystko też zależy od budżetu. Może 
stać nas będzie nie na dwóch nowych 
piłkarzy, a na trzech. Pewne nazwiska 
mam już w trenerskim notesie, ale na 
konkretne ruchy transferowe przyjdzie 
jeszcze czas.  EMIL



35 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYstyczeń 2013

więcej informacji tel. 664 164 374
lub na stronie www.mpec.brzesko.pl 

sprzedaż żużla 
paleniskowego

15 zł/tona
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