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Przychodzi radny do...
Powziąłem kiedyś postanowienie, że
   o pewnym radnym wojewódzkim nie
napiszę więcej ani słowa. Niestety, obiet−
nicy nie dotrzymam. Nie mogę bowiem

nie zareagować na publikacje w niektórych lokalnych gaze−
tach, z lektury których można odnieść wrażenie, że komuś
zależy na zdezorientowaniu czytelników i odwróceniu ich uwagi
od sedna sprawy. Problem jest na tyle poważny, że nie można
tłumaczyć tego faktu wyłącznie nierzetelnością i niechlujstwem
opisujących przypadki Czesława K., który od półtora roku
nie stawia się przed sądem, bezskutecznie dążącym do oceny
stopnia winy radnego prowadzącego samochód pod wpływem
alkoholu, lub – trzymając się wersji pechowego kierowcy –
zbadać skutki jego piwnej kuracji.

Tym, którzy nie śledzili dokładnie rozwoju sprawy i wyjąt−
kowej alergii radnego na sądowe ławy, należy się przypo−

mnienie tego, co właściwie się wydarzyło i co tak bardzo nie−
których bulwersuje. Otóż, po wyznaczonym przez tarnowski
sąd kolejnym terminie, w którym Czesław K. nie stawił się na
wezwanie (tym razem przed komisję biegłych lekarzy), wy−
miarowi sprawiedliwości postanowili pomóc dziennikarze.
Weszli oni w posiadanie dokumentów, które nie tylko mogą
stanowić materiał dowodowy w prowadzonej już sprawie prze−
ciwko radnemu, ale bezlitośnie obnażają metody, jakimi po−
sługiwał się w swej publicznej „służbie”. Tymi dowodami oka−
zały się stenogramy z nagranych rozmów, jakie Czesław K.
prowadził ze mną i burmistrzem Brzeska. Wynika z nich, że
radny usiłował zatuszować fakt jazdy po pijanemu, proponu−
jąc niżej podpisanemu załatwienie lukratywnej pracy i udzie−
lanie wszechstronnej pomocy za odstąpienie od zamieszcze−
nia na tych łamach kilkuzdaniowej informacji. Gdy niczego
nie wskórał, próbował mnie zastraszać, nękając telefonami
bez względu na porę dnia i nocy. Kolejne pogróżki, kierowane
także pod adresem mojej rodziny, udało się nagrać reporter−
skim dyktafonem. Podobnie uczynił burmistrz, po tym, kiedy
wielokrotnie wcześniej atakowany przez Czesława K. niepraw−
dziwymi oskarżeniami i insynuacjami, przy następnym na−
gabywaniu na swej prywatnej posesji, postanowił użyć ma−
gnetofonu jako oręża obronnego.

Nieprawdą jednak jest, że taśmy z nagraniami dyskredy
tującymi radnego, miały być wykorzystane w innym celu,

niż jako materiał dowodowy w obronie przed spodziewaną
prowokacją lub przed sądem. Nie zabiegałem o to ani ja, ani
burmistrz. Ani tuż po nagraniu, ani tym bardziej rok później.
Przydały się one jednak wtedy, gdy Czesław K. w imię poli−
tycznych rozgrywek wytoczył proces burmistrzowi Brzeska,

który unikanie sądu przez powoda nazwał „mataczeniem”.
Argument obrony okazał się skuteczny, bo sprawa zakończyła
się wycofaniem pozwu.

Po półtora roku od zatrzymania pijanego kierowcy i nie−
możności osądzenia go, mimo że nie ograniczył on poli−

tycznej aktywności, sprawa zaczęła być na tyle frapująca
dla dziennikarzy, że uruchomili oni własne śledztwo. Dotar−
li do dowodów kompromitujących radnego. Wydawało się,
że po gazetowych publikacjach, które z detalami przedsta−
wiły wyczyny Czesława K., sprawa została raz na zawsze
zamknięta, a kariera samorządowca i partyjnego działacza
przerwana. Ku powszechnemu zdumieniu, pojawiły się jed−
nak pojedyncze głosy, piętnujące nie aktywność przebywają−
cego na chorobowym radnego, lecz „obrzydliwe” metody sa−
moobrony burmistrza. Ludzie, którzy za sprawę honoru pro−
gramowo stawiają poszanowanie prawa i odwołują się do
nadrzędnych wartości moralnych, w imię przewrotnie poję−
tej sprawiedliwości usiłują ze wszech miar godne dezapro−
baty zachowanie radnego zamienić w personalny konflikt
i rozgrywki polityczne, a człowieka, który odważył się ujaw−
nić prawdę, poniżyć.

Pytam więc tych wszystkich niezgorszonych postępowaniem
radnego, czy macie lepsze sposoby na ukrócenie podob−

nych praktyk, spotykanych zapewne w co drugiej polskiej
gminie? Jak ma obronić się pracownik urzędu publicznego
przed nikczemnymi propozycjami? Co ma zrobić, jeśli skła−
da je nie pierwszy lepszy petent z ulicy, lecz wysoki funkcjo−
nariusz samorządowy? Czy metody, często naznaczone pro−
wokacją, naprawdę was nie gorszą? Macie za złe człowie−
kowi, który zdesperowany powtarzającymi się atakami
natręta, decyduje się przerwać milczenie o szkodliwym spo−
łecznie zachowaniu publicznej osoby? Czyż składane przez
radnego korupcyjne propozycje, pogróżki, próby ogranicze−
nia wolności słowa, czy wreszcie bimbanie sobie w żywe
oczy z prawa – to niewystarczające powody, by ujawnić
jeszcze więcej szczegółów z barwnej kariery ponoć przyszłe−
go posła?  Oby Opatrzność zachowała nas przed takimi
„powszechnie lubianymi” kolesiami!

Marek Latasiewicz

PS.  Tym razem przysięgam, że już nieodwołalnie na ła−
mach pisma samorządowego nie poświęcę Czesławowi K.
ani słowa więcej. Darmowej reklamy nie zamierzam robić
ani jemu, ani jego orędownikom. Także tym, którzy deklaru−
ją samooczyszczenie. Zdumiewające, że dopiero po osiemna−
stu miesiącach. ml
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W powiecie brzeskim – na podsta−
wie danych Głównego Urzędu Staty−
stycznego – o dopłaty może ubiegać
się ponad 10 tysięcy rolników. Do tej
pory uczyniło to ponad 7 tysięcy. –
Myślę, że ludzie do końca nie wie−
rzyli, że mogą otrzymać pieniądze za
nic. Teraz, kiedy zobaczyli, że sąsie−
dzi je dostali, zmienili zdanie i zgła−
szają się do nas. Codziennie przyj−
mujemy około pięciu rolników, któ−
rzy chcą w tym roku starać się
o dofinansowanie – mówi Stanisław
Gruszkowski, kierownik brzeskie−
go oddziału Agencji Restrukturyza−
cji i Modernizacji Rolnictwa.
Chodzi o niemałe pieniądze. Średnio
za zeszły rok rolnicy z powiatu brze−
skiego otrzymają po 503 zł za hek−
tar posiadanego gruntu. – Oczywiście,
mogą starać się o dodatkowe dopła−
ty także w zakresie prowadzonej pro−
dukcji na obszarach o niekorzystnych

warunkach gospodarowania (8 wy−
znaczonych terenów w powiecie),
a także w ramach Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, którego po−
szczególne działania są sukcesywnie
uruchamiane – wyjaśnia kierownik
Gruszkowski.

Przystąpienie do struktur Unii Europejskiej dało polskim rolnikom dostęp do dopłat
bezpośrednich. Zainteresowani podchodzili do tego jednak bardzo nieufnie. Efektem była
początkowo niska liczba składanych wniosków o dopłaty w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. W końcu jednak kampanie informacyjne sprawiły, że większa część
rolników zdecydowała się sięgnąć po unijne pieniądze.

Przestali się gniewać
na pieniądze

Zgodnie z prawem unijnym, wypła−
ty powinny rozpocząć się 1 grudnia,
by zakończyć się przed końcem
kwietnia następnego
roku. W Polsce ter−
min ten został przy−
spieszony i rolnicy
otrzymywali pienią−
dze już od 16 paź−
dziernika. Agencja
R e s t r u k t u r y z a c j i
i Modernizacji Rol−
nictwa zakończyła
naliczanie dopłat
bezpośrednich dla
wszystkich rolników,
a obecnie trwa jesz−
cze przekazywanie
środków. Do końca
marca na rachunki
bankowe wszystkich
ubiegających się powinny wpłynąć
przelewy za 2004 rok, z wyjątkiem

przypadków szczegól−
nych. – Do połowy
stycznia wypłaciliśmy
pieniądze ponad
trzem tysiącom osób.
Łącznie na ich konta
trafiło blisko 5 milio−
nów złotych. Robimy
wszystko, żeby rolni−
cy jak najszybciej do−
stali pieniądze. My−
ślę, że ostatnia grupa
otrzyma je w lutym
i marcu – dodaje kie−
rownik Gruszkowski.
Rolnicy, którzy ode−
brali dotacje, dokład−
nie wiedzą, na co je
przeznaczą. – Otrzy−

małem około 2 tysięcy złotych. My−
ślę o remoncie ciągnika i glebogryzar−
ki. Pieniądze te chcę też wydać na
zakup nawozów – mówi pan Marian,
rolnik z Poręby Spytkowskiej.
 – Mam małe gospodarstwo, podob−
nie jak większość w okolicy. Moja do−

płata wystarczy więc tylko na pokry−
cie podatku. Jednak i tak uważam,
że opłacało się składać wnioski. To
zawsze jest jakaś pomoc – dodaje
inny rolnik z Okocimia.
Nie wszyscy jednak mają tęgie miny.
W zeszłym roku przeprowadzono 120
kontroli, dotyczących prawidłowości
wypełnianych wniosków. 112 gospo−
darstw miało tzw. kontrolę na miej−
scu. Specjalnie wynajęta firma geo−
dezyjna prowadziła pomiary pól.
Z nich około 15 procent przeszło po−
nowną weryfikację Biura Kontroli.
– Dokładnie jeszcze nie wiadomo, ja−
kie i ile nieprawidłowości ustalili kon−
trolerzy. Rolnik, który skłamałby
w wypełnianiu wniosku, może zostać
ukarany. Sankcje polegają na zmniej−

szeniu dopłat otrzymywanych z Unii
jednorazowo lub, jeżeli przekroczenie
było znaczne, nawet na kilka lat –
przestrzega kierownik Gruszkowski.
O dopłaty starać się mogą osoby oraz
instytucje, które posiadają lub dzier−
żawią ponad 1 hektar użytków rol−
nych, a sposób gospodarowania na
nich spełnia wymogi dobrej praktyki
rolniczej. Rolnicy, ubiegający się
o płatności obszarowe, powinni naj−
pierw wypełnić „Wniosek o wpis do
ewidencji producentów”. – Taki doku−
ment właściciel gospodarstwa skła−
da tylko raz – dodaje Stanisław
Gruszkowski.
Dopiero posiadając numer gospodar−
stwa, można każdego roku wypełnić
„Wniosek o przyznanie płatności ob−
szarowych”. Przyjmowanie wniosków
o nowe dopłaty bezpośrednie roz−
pocznie się 15 marca, a zakończy 15
maja. Po tym terminie dokumenty
mogą wpływać w ciągu 25 dni robo−
czych z sankcjami, pomniejszający−
mi dopłatę o 1 procent za każdy
dzień zwłoki.

Łukasz WRONA

Oddział brzeskiej ARiMR odwiedza codziennie pięciu rolników,
którzy chcą ubiegać się o unijne dopłaty.

Kierownik Stanisław Gruszkowski
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RAZ JESZCZE, ale – jak zapew−
niają władze gminy – już po raz
ostatni, przesunięto termin za−
mknięcia wysypiska w Jadowni−
kach. Jego rekultywacja miała
nastąpić na początku ubiegłego
roku, jednak procesy gnilne
i wprowadzenie segregacji spowo−
dowały, że powstało dodatkowe
miejsce na składowanie śmieci.
Ostateczne zamknięcie nastąpi
w marcu 2005 r. Po tym termi−
nie brzeskie odpadki będą wywo−
żone w okolice Olkusza. Jak za−
powiadają władze Brzeskich Za−
kładów Komunalnych, nie
wpłynie to na dotychczasową
cenę opłat za odbiór śmieci od
mieszkańców gminy.

ROZPOCZĄŁ SIĘ kolejny etap
prac konserwatorskich w Szczepa−
nowie. Tym razem obejmą one
XIX−wieczny ołtarz Pana Jezusa
Miłosiernego. Przypomnijmy, pra−
ce w sanktuarium rozpoczęto kil−
ka lat temu. Do tej pory udało się
odnowić świątynię oraz znaczną
cześć jej wyposażenia. Ołtarz
Pana Jezusa Miłosiernego, jeden
z wielu cennych zabytków sank−
tuarium św. Stanisława, od dłuż−
szego czasu wymagał pilnej kon−
serwacji. W najbliższym czasie od−
nowieniu ma zostać poddana
także romańska chrzcielnica.

W DWÓCH BRZESKICH
SZKOŁACH będzie cieplej.
W tym roku rozpoczną się prace
termomodernizacyjne Gimnazjum
nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2.
Obejmą one wymianę węzłów cie−
płowniczych i ocieplenie budynków.
Oszczędności, uzyskane po wyko−
naniu robót, pozwolą na zwrot
kosztów inwestycji w ciągu naj−
bliższych 10 lat. Prace mają roz−
począć się wiosną tego roku, a za−
kończyć tuż po wakacjach.

TWIERDZA – tak po remoncie
wygląda brzeski sąd. Wykonano
ogrodzenie budynku, zainstalowa−
no monitoring i wykrywacze me−
talu. Wszystko po to, by zapew−
nić większe bezpieczeństwo.
W przeszłości zdarzały się bo−
wiem przypadki wnoszenia na
teren budynku noży, a nawet bro−
ni palnej. Remont sfinansował
Sąd Apelacyjny w Krakowie.

100 TYSIĘCY złotych dostaną w tym roku do własnej dyspozycji zarządy osiedli
w Brzesku oraz wszystkie sołectwa. Po raz pierwszy ustalono także nowe zasady
rozdziału tych pieniędzy.  – Te środki są bardzo dobrze wykorzystywane. Przezna−
cza się je zazwyczaj na organizację wycieczek czy integracyjne pikniki, naprawia
place zabaw. Zdarza się utrzymywanie zieleni czy wykonywanie drobnych napraw
na ulicach za te pieniądze – mówi burmistrz Jan Musiał. Podczas styczniowego
spotkania władz Gminy ze wszystkimi sołtysami i przewodniczącymi osiedli usta−
lono nowe sposoby rozdziału tych środków. Obecnie każde sołectwo dostaje po 1500
zł, a pozostałe pieniądze dzielone są w zależności od wielkości każdej jednostki
i liczby mieszkańców. Podobnie jest z osiedlami. Każde otrzymuje obligatoryjnie
3000 zł. – Taka koncepcja gwarantuje, że małe osiedla czy sołectwa nie będą po−
krzywdzone – podkreśla Jan Musiał.
Ale nie wszyscy są z tego zadowoleni. – Straciliśmy na takim podziale około dwa tysiące
złotych – żaliła się Apolonia Warzecha, sołtys Jadownik. – Naszą wieś zamieszkuje
ponad pięć tysięcy ludzi, więc mamy bardzo dużo potrzeb. 9 tys. złotych, które otrzymuje−
my, przeznaczamy głównie na drobne naprawy ulic i remonty przepustów. Oczywiście,
każdy chciałby mieć jak najwięcej, ale to, co dostaliśmy musimy tak podzielić, by na
wszystko wystarczyło. Głosowałam przeciwko takiemu rozwiązaniu, ale trzeba podpo−
rządkować się demokratycznej większości – dodaje Apolonia Warzecha.
Powód do zadowolenia mogą natomiast mieć mniejsze sołectwa, na przykład Woko−
wice. Dzięki nowemu mechanizmowi zyskały ponad 1200 zł więcej niż w latach ubie−
głych. – Jako najmniejsze sołectwo byliśmy w pewnym sensie pokrzywdzeni. A po−
trzeby są ogromne. Mamy świetnie działającą sekcję tenisa stołowego, świetlicę, chcemy
dokończyć boisko sportowe. To wszystko wymaga pieniędzy. Do tej pory z trudem
wiązaliśmy koniec z końcem. Mam nadzieję, że dzięki większej dotacji więcej zrobi−
my dla swoich mieszkańców – mówi sołtys Józef Gładki (ł)

PIERWSZY OBYWATEL powiatu brze−
skiego, który przyszedł na świat w 2005
roku, ma na imię Mateusz. Gdy się uro−
dził miał ponad 50 centymetrów i ważył
niespełna 4 kg. Szczęśliwymi rodzicami
są Agnieszka i Maciej Osadowie z Tymo−
wej. Nowego mieszkańca powiatu brze−
skiego odwiedził starosta Grzegorz Waw−
ryka, który podarował wyprawkę dla
malucha. Z roku na rok liczba urodzin
w powiecie maleje.

Mateusz 2005

Trudny podział

JEST KOMPROMIS. Brzescy nauczyciele
dogadali się z władzami miasta w sprawie
opracowania regulaminu wynagrodzeń. Po
burzliwych dyskusjach osiągnięto porozu−
mienie. Nauczyciele będą więcej zarabiać.
Obie strony ustąpiły w negocjacjach i regu−
lamin wynagrodzeń został podpisany.
W 14 szkołach, podległych gminie, uczy
blisko pół tysiąca nauczycieli. Na oświatę
wydaje się ok. 24 mln zł. Subwencja, jaką
miasto otrzymuje z ministerstwa sięga 16
mln zł. Reszta dopłacana jest z dochodów
własnych gminy. Taki stan rzeczy nie po−
zwala spełnić wszystkich oczekiwań nauczy−
cieli. Zgodnie z nowym regulaminem, na−
uczyciele otrzymają 7−proc. dodatek za wy−
chowawstwo i 4−proc. motywacyjny.

Więcej pieniędzy dla nauczycieli

Zwiększona została także kwota bazowa
do 1108 zł. Na podwyżki dla nauczycieli prze−
znaczono łącznie z budżetu ok. 300 tys. zł.
– Podczas negocjacji spotkaliśmy się z du−
żym zrozumieniem ze strony nauczycieli.
Myślę, że jest to pierwszy krok, aby na−
uczyciele zarabiali coraz więcej za swo−
ją odpowiedzialną pracę – skomentował
wiceburmistrz Krzysztof Bigaj.
Pertraktacje trwały długo, ale osiągnięty
kompromis zadowala obie strony. – Podpi−
sywałam go z czystym sumieniem. Myślę,
że nauczyciele to docenią. Mam jednak na−
dzieję, że podczas kolejnych negocjacji, jakie
odbędą się w sierpniu, osiągniemy jeszcze
więcej – mówi Teresa Przepiórka, prze−
wodnicząca brzeskiego oddziału ZNP.   (w)
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– Mam 84 lata, ale nie odmawiam tym,
którzy mnie zapraszają na spotkania
z młodzieżą, by opowiadać o tamtym
piekle. Muszę to robić, bo odnoszę wra−
żenie, że świat zapomniał o nas, o pol−
skich ofiarach KL Auschwitz. Także
w Polsce trzeba odwrócić proces zapo−
minania. Trzeba krzyczeć, a nie milczeć,
protestować, prostować, edukować.
Trzeba przypominać podstawowe fak−
ty. To, że Konzentrationslager Au−
schwitz został założony przez hitlerow−
ców. W czasie okupacji deportowano do
tego obozu około 150 tysięcy Polaków,
z których 75 tysięcy zginęło. Stanowili
oni 37 procent wszystkich więźniów nu−
merowanych i odgrywali szczególną rolę
w obozowym ruchu oporu. Polska nie
może o tym zapomnieć, a świat nie
może o tym nie wiedzieć – mówił Józef
Stós (nr obozowy 752) w wywiadach, ja−
kich udzielał podczas niezwykłych uro−
czystości w KL Auschwitz. Pytany, jaki
miał sposób na przetrwanie obozowych
okropności, odpowiada, że nigdy nie
tracił wiary i trzymał się zasad, które
wpojono mu rodzinnym domu. – Na−
wet te skrajnie podłe czasy trzeba było
przeżyć godnie.

LUDZIE zejdźcie z drogi, bo go−
niec jedzie! Tak będzie można
strawestować słowa piosenki
„Skaldów”, gdy listy do mieszkań−
ców Brzeska z Urzędu Miejskie−
go będą dostarczane przez spe−
cjalnie do tego celu zatrudnione
osoby. To sposób na oszczędzanie
pieniędzy budżetowych, a także na
walkę z bezrobociem. W ciągu
roku magistrat na pocztę wydaje
ponad 160 tysięcy złotych. Radny
Zdzisław Grodny uważa, że te pie−
niądze można zaoszczędzić, naj−
mując gońców. Zastępca burmi−
strza, Krzysztof Bigaj zapewnia,
że pomysł wart jest rozważenia.

CZY HERB BRZESKA jest zgod−
ny z tradycją heraldyczną? Zbada
to specjalna komisja przy Mini−
sterstwie Spraw Wewnętrznych.
Taki wniosek postawiło kilku star−
szych mieszkańców miasta. Ich
zdaniem znacznie odbiega on
kształtem od przyjętych norm. Je−
śli specjaliści uznają, że nie odpo−
wiada on pierwowzorowi, zostanie
zmieniony. Herb Brzeska to biały
gryf, na granatowym polu w złotej
obwolucie. Edward Krężołek, któ−
ry domaga się ekspertyzy heral−
dyków, uważa, że obecny wizeru−
nek i kształt nie jest zgodny z wła−
ściwym herbem. Władze gminy
przychyliły się do wniosku miesz−
kańców i sprawę skierują do ko−
misji heraldycznej.

SAMORZĄDOWCY ZASTA−
NAWIAJĄ SIĘ nad moderniza−
cją oświetlenia ulicznego. W cią−
gu roku gmina wydaje na nie oko−
ło milion złotych. Tymczasem
koszty energii ciągle rosną, a w bu−
dżecie nie przybywa pieniędzy. Nie
tak dawno, w ramach oszczędno−
ści, wyłączono część latarni
w Brzesku. Wywołało to spore pro−
testy wśród mieszkańców.

NAWET TRZY LATA w więzie−
niu może spędzić 55−letni miesz−
kaniec Brzeska, Bogdan Ł. Groził
on pobiciem pracownicy Miejskie−
go Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzesku, gdy ta odmówiła mu
wydania zapomogi. Oskarżony
jest dobrze znany wymiarowi spra−
wiedliwości. Jak mówi zastępca
prezesa brzeskiego Sądu, Bogdan
Ł. nie przyznaje się do winy, od−
mówił także składania wyjaśnień.

Świadectwo prawdzieUkazanie się na rynku wspo−
mnień, pochodzącego z Okocimia
Józefa Stósa, „Moja wojaczka”,
zbiegło się z uroczystymi obchoda−
mi 60. rocznicy wyzwolenia KL
Auschwitz. Autor książki, która
została wydana dzięki Urzędowi
Miejskiemu w Brzesku, był
w pierwszym transporcie 728 pol−
skich więźniów, deportowanych
z Tarnowa do obozu w Auschwitz
14 czerwca 1940 roku.

W styczniowych uroczystościach, upa−
miętniających wyzwolenie Auschwitz,
wziął udział także Kazimierz Zając
z Brzeska (nr obozowy 261), podobnie
jak Józef Stós, wywieziony w pierwszym
transporcie z Tarnowa. Wolności docze−
kał dopiero 3 maja 1945 roku. – To są
straszne wspomnienia, ale my, byli więź−
niowie, musimy tutaj przyjeżdżać, aby
dawać świadectwo prawdzie – wyjaśniał
swą obecność w uroczystościach.       (ml)

Szerzej o książce „Moja wojaczka”
– na str. 13.

PRZEBUDOWA drogi wojewódzkiej Brzesko – Szczurowa do mostu na Wiśle
w Górce jest wielką szansą na rozwój powiatu. Inwestycja nabiera realnych
kształtów. Właśnie zostało spisane porozumienie pomiędzy Zarządem Woje−
wództwa Małopolskiego, Starostwem Powiatowym w Brzesku i Gminą Szczu−
rowa w sprawie sfinansowania wykonania projektu. Zmodernizowana droga
będzie stanowiła najkrótsze połączenie Warszawy z południem Polski. Wyko−
nanie dokumentacji pochłonie 420 tys. zł. Połowę kosztów poniesie Zarząd
Województwa Małopolskiego.

Do stolicy przez Górkę

Kazimierz Zając podczas promocji książki
swego obozowego kolegi, Józefa Stósa.

Fot. M. Kotfis.

KOROWODY, koła, przemówienia, de−
dykacje, piosenki na życzenie to tylko
niektóre atrakcje Karnawałowego
Balu Integracyjnego, zorganizowane−
go przez stowarzyszenie „Ostoja”,
Małopolski Związek Osób Niepełno−
sprawnych i Warsztaty Terapii Zaję−

ciowej w Brzesku, przy dużym wspar−
ciu właścicieli Restauracji „Galicyj−
ska”, Anny i Kazimierza Kuralów. 29
stycznia bawili się podopieczni
z ośrodków w Brzesku, Podolanach,
Tarnowie i Woli Rzędzińskiej, ich opie−
kunowie oraz zaproszeni goście. ID

Integracyjny bal
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DO EGZAMINU DOJ−
RZAŁOŚCI w powiecie
brzeskim przystąpi w tym
roku 1026 uczniów. 529
będzie pisało już nową
maturę, a 497 przystąpi
do niej na starych zasa−
dach. Niestety, wyniki
próbnych egzaminów,
przeprowadzonych w grud−
niu ubiegłego, roku nie na−
pawają optymizmem. Te−
stów z języka polskiego
i matematyki nie zdało
ok. 40 procent piszących,
z historii – 30, geografii – 20, języków
obcych – 10. Po studniówkowych balach
zostało jednak trochę czasu, by nadrobić
zaległości.

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ chce
zmiany ustawy o spółdzielniach miesz−
kaniowych. Jest to odpowiedź na rażą−
ce przykłady m.in. nierespektowania
uprawnień członków spółdzielni. Kon−
kretne propozycje przedstawiła w Brze−
sku posłanka Barbara Marianowska,
przedstawiciel klubu parlamentarnego
PiS okręgu tarnowskiego. Przygotowy−

KRYTA PŁYWALNIA w Brzesku ustaliła w bieżącym roku nowe ceny za korzysta−
nie z basenu na poziomie: 8 zł bilet normalny (dla osób dorosłych), bilet studencki –
7 zł oraz 5 zł za bilet szkolny (dzieci oraz młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgim−
nazjalnych). Kwoty te dotyczą tylko pierwszej godziny, natomiast każda następna
będzie premiowana rabatem – 20 proc. dla studentów i osób dorosłych, a dla dzieci –
30 proc. Utrzymano zasadę, że do godziny 10.00 ceny są niższe o 1 zł. Dodatkowo
w najbliższym czasie zostaną wprowadzone specjalne bilety dwugodzinne, umożli−
wiające korzystanie z usług Krytej Pływalni z ponad 60−procentowym upustem. Ceny
za korzystanie z sauny oraz zajęć fitness pozostają na dotychczasowym poziomie.

O G Ł O S Z E N I E

Sprzedam działkę
o pow. 4340 m2

w sąsiedztwie
stacji Statoil i marketu Lidl

Tel. 252−80−80
kom. (601) 976453

Antoni ŁANOCHA (lat 71, Brzesko)
Zygmunt KUPIEC (81, Jadowniki)
Stanisław JAKUBAS (83, Brzesko)
Józef DUDEK (94, Tworkowa)
Edward TRYTEK (79, Waryś)
Helena BOLEK (78, Przyborów)
Maria WESOŁOWSKA (71, Borzęcin)
Stanisława LEGUTKO (85, Sterkowiec)
Małgorzata KANTEK−LEGGIO (39, Jasień)
Marian DANIOŁ (78, Jasień)
Andrzej WILK (57, Brzesko)
Kazimierz MICHAŁ (53, Brzesko)
Bronisław PUT (64, Brzesko)
Bronisława KRAJ (71, Złota)
Zofia RĘDZINA (97, Borzęcin)
Marian RACIĘDA (66, Żerków)
Zofia SZOT (66, Biesiadki)
Lesław OPACH (44, Oświęcim)
Julia HABRYŁO (79, Brzesko)
Maria NOWAK (97, Poręba Spytkowska)
Marek HAJDO (46, Jadowniki)
Aleksandra KRÓL (91, Jasień)
Andrzej GÓRAK (72, Górka)
Anna DOBRZAŃSKA (85, Poręba Spyt.)
Józef HEŁMECKI (53, Wojakowa)
Stanisław BURY (90, Jasień)
Józefa ŻUREK (80, Brzesko)
Antonina SAKUŁA (77, Okocim)
Andrzej SYNOWIEC (71, Jasień)
Aniela HAUS (79, Brzesko)
Edward JAROTEK (78, Grabina)
Leokadia WOŹNIAK (97, Biadoliny Rad.)
Stefania KOGUT (83, Bielcza)
Irena MIKULIŃSKA (71, Brzesko)
Maria STOLIŃSKA (66, Poręba Spyt.)
Czesława MAŁEK (80, Korzenna)
Stanisława MRÓZ (89, Sterkowiec)
Jan KÓZKA (80, Borzęcin)
Stefan MOROŃSKI (76, Szczurowa)
Magdalena RYBA (89, Iwkowa)
Julian MORSZTYN (87, Poręba Spyt.)
Stanisław WÓJTOWICZ (83, Brzesko)
Zbigniew HAJDO (60, Jadowniki)

ODESZLIZa sto dni

Uczelniany opłatek

PROFESOROWIE, studenci oraz wła−
dze miasta i powiatu spotkały się na nowo−
rocznej uroczystości poświęcenia Małopol−
skiej Wyższej Szkoły w Brzesku przez bi−
skupa Stanisława Budzika. Składając
życzenia, podkreślił on powszechny obowią−
zek zdobywania wiedzy. Natomiast bur−
mistrz Jan Musiał dodał, że uczelnia, mimo
iż funkcjonuje zaledwie kilka miesięcy, do−
brze wpisuje się w krajobraz miasta.
Na kierunku międzynarodowe stosunki
ekonomiczne w systemie dziennym i za−
ocznym uczy się 130 studentów.

Prawo mieszkańców

Nowy cennik

wany projekt nowelizacji ustawy o spół−
dzielniach mieszkaniowych zakłada
powołanie ministra ds. mieszkalnictwa,
który nadzorowałby funkcjonowanie
spółdzielni. Większe prawa miałby
otrzymać małżonek członka spółdziel−
ni, wprowadzono by też odpowiedzial−
ność cywilną i prawną za wyrządzone
szkody przez zarządy spółdzielni.   (Ł)

Życzenia składają ks. Józef Mularz,
bp Stanisław Budzik. Obok rektor

prof. Stanisław Lis.

Dyrektor ZSP nr 2 w Brzesku,
Bogdan Hajduga (pierwszy z prawej),

tradycyjnym polonezem rozpoczyna
studniówkowy bal.

Fot. Ł. Wrona
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WERDYKTEM SĄDOWYM
zakończy się spór pomiędzy brze−
skimi władzami a wykonawcą kry−
tej pływalni. Jak już informowali−
śmy wcześniej, kilka miesięcy temu
wykryto usterkę w dachu basenu.
Woda, która paruje z wnętrza bu−
dynku, przenika w niektórych miej−
scach do poszycia dachowego. Jed−
na z tarnowskich firm, budujących
pływalnię, zadeklarowała dokona−
nie naprawy w ramach gwarancji.
Pewnie tak by się stało, gdyby nie
ogłosiła upadłości. Prace musi więc
wziąć na siebie Gmina Brzesko.
Koszt przewidywanych robót wynie−
sie 150 tys. złotych, które będzie
można odzyskać w wyniku sądowe−
go procesu.

STYPENDIA ROZDZIELONE.
Starostwo Powiatowe rozdyspono−
wało pieniądze otrzymane z euro−
pejskiego programu Wyrównywa−
nia Szans Edukacyjnych. W sumie
otrzyma je ponad 200 uczniów
pierwszych klas szkół ponadgim−
nazjalnych oraz 19 studentów.
Łącznie w ciągu roku zostanie roz−
dane na ten cel ponad 400 tys.
złotych. Każdy uczeń czy student
otrzymywał będzie ok. 150 złotych
miesięcznie. Pieniądze te jednak
nie będą przekazywane w gotów−
ce, ale jako zwrot poniesionych
kosztów na zakup książek, pomo−
cy naukowych oraz dojazdy do
szkoły.

JAKIM POWIETRZEM oddy−
chają mieszkańcy powiatu brzeskie−
go? Odpowiedź na to pytanie bę−
dzie znana z końcem lutego. Wła−
śnie rozpoczęto dokładne pomiary
we wszystkich gminach powiatu. Do
tej pory nie były przeprowadzane
tak gruntowne badania. Wyniki
mają pokazać skalę zanieczyszczeń
i w przypadkach rażących przekro−
czeń norm wskazać sposoby ich
ograniczenia. Badania wykonywa−
ne przez Sanepid sfinansowało Sta−
rostwo Powiatowe.

PRZEPROWADZEK w Staro−
stwie Powiatowym w Brzesku ciąg
dalszy. Wydział Ochrony Środowi−
ska, Gospodarki Wodnej i Rolni−
ctwa przeniesiono do budynku przy
ul. Wyszyńskiego. To kolejny krok
w reorganizacji, ponieważ urząd
przy ul. Głowackiego nie może po−
mieścić wszystkich pracowników.

Nowa przystań
wędkarzy

W roku 2005 Koło PZW Brzesko−Miasto obchodzić będzie 35−lecie swojego istnienia. Jubileusz
Koło odbędzie się w nowym lokalu, wynajętym od Urzędu Miasta. Wędkarze, mając na względzie
rosnące koszty utrzymania, przenieśli swoją dotychczasową siedzibę do lokalu przy Pl. Żwirki i
Wigury 7. Koło posiada obecnie lepsze warunki do wypełniania statutowych zadań.

– Nowy lokal został w dużej mierze za−
adaptowany dzięki ogromnej pracy na−
szych członków oraz sponsorów. W po−
mieszczeniach, wynajętych od Urzędu
Miejskiego, mieściła się wcześniej świe−
tlica, jednak wymagała ona gruntowne−
go remontu – mówi Stanisław Tracz
(na zdjęciu), prezes brzeskiego koła Pol−
skiego Związku Wędkarskiego. – W na−
szych działaniach bardzo pomagają nam
sponsorzy. Tak było nie tylko przy re−
moncie, ale także przy realizacji wielu
naszych inicjatyw. Wszystkim jesteśmy
za to bardzo wdzięczni – podkreśla.
Obecnie w Brzesku jest ponad 300 wędka−
rzy. Niestety, ten sport cieszy się coraz mniej−
szym zainteresowaniem. Bywały bowiem
lata, że liczba pasjonatów sięgała ponad 700.
– Wszystko dlatego, że nasze społeczeń−
stwo ubożeje. Wędkarstwo nie jest tanim
sportem. Same opłaty kształtują się rocz−
nie w granicach kilkuset złotych, co może
stanowić poważną barierę, głównie dla bez−
robotnych. Dawniej były one niższe. Do tego
należy doliczyć zakup sprzętu i odpowied−
niego oprzyrządowania. Obecnie każdy
okręg wędkarski ustala swoje stawki. Je−
żeli więc ktoś chce łowić poza swoim okrę−
giem musi ponosić dodatkowe koszty –
wyjaśnia Stanisław Tracz.
Sport wędkarski to nie tylko godziny spę−
dzone nad brzegami rzek czy stawów, ale
także pewnego rodzaju służba. Do zadań
członków koła wędkarskiego należy: kon−
trola i sprzątanie brzegów łowisk, przepro−
wadzanie szkoleń i egzaminów na kartę
wędkarską, zarybianie, a także pilnowa−
nie prawa wędkarskiego w ramach spo−
łecznej straży rybackiej.
Brzeskie Koło Polskiego Związku Wędkar−
skiego ma pod swoją opieką Trzy Stawy
znajdujące się w Lesie Słotwińskim i Staw
Wolnego. Na pewno wiele osób zna te miej−
sca, ponieważ stanowią one tereny space−
rowe wielu brzeszczan.
– Niestety, na „spacery” wybierają się
tam też i wandale, którzy niszczą ławki
oraz zaśmiecają okolicę. Chcielibyśmy,
aby to miejsce stało się rekreacyjną
atrakcją Brzeska, aby wszyscy dbali o
nie – mówi prezes Tracz.

Od kilku lat brzescy wędkarze hodują wła−
sny narybek. Do tego celu wykorzystywany
jest niewielki zbiornik tzw. zimownik , znaj−
dujący się na Trzech Stawach. – To spore
oszczędności, bo cena kupowanego naryb−
ku jest wysoka – wyjaśnia nasz rozmówca.
Wielu osobom wydaje się, że wędkarstwo
to sport ludzi starszych, mających wiele
wolnego czasu. W istocie tak nie jest. – Do
naszego koła należy wiele młodych osób.
Zapał widać choćby podczas organizowa−
nych przez nas zawodów dla dzieci i mło−
dzieży. Co roku, mimo różnych warunków
atmosferycznych, ponad 50 z nich uczest−
niczy we współzawodnictwie w zawodach
wędkarskich z okazji Dnia Dziecka. Węd−
kowanie polecam także osobom aktywnym
zawodowo, ten sport pozwala bowiem na
chwilę odprężenia i wyciszenia. Taki odpo−
czynek jest ważny szczególnie w dzisiej−
szych czasach, gdy życie toczy się na wyso−
kich obrotach – mówi prezes Tracz.
Warto dodać, że brzeskie koło PZW jest
liderem w regionie pod względem liczby i
poziomu organizowanych zawodów węd−
karskich. W każdym roku odbywa się ich
przynajmniej sześć.
Koło może poszczycić się także wieloma
innymi osiągnięciami. Właśnie z Koła Brze−
sko Miasto wywodzą się wędkarze, którzy
w dyscyplinie spławikowej podczas ogólno−
polskich i międzynarodowych zawodów
zajmują wysokie miejsca. Robert Bed−
narski – wicemistrz świata w roku 2003,
członek kadry narodowej, Kazimierz Ko−
zioł był wicemistrzem Polski w 2003 r ,
Sebastian Mączka – mistrz Polski, czło−
nek kadry narodowej juniorów, przynieśli
chlubę brzeskiemu wędkarstwu.
Nie brakuje też ich następców. Wielkie
nadzieje wiąże się przede wszystkim z,
czyniącym systematyczne postępy,
Michałem Dziedzicem startującym w
zawodach z cyklu Grand Prix, ale nie bra−
kuje innych, którzy już teraz wykazują
się sporymi umiejętnościami.
Rozpoczął się już nowy sezon wędkar−
ski, wędkarze zapraszają do nowej sie−
dziby Koła.

Łukasz WRONA
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NARESZCIE nasze miasto stało się
terenem prestiżowej działalności Uni−
wersytetu Trzeciego Wieku. W jego ra−
mach prowadzi się zajęcia dla osób,
które zakończyły swoją aktywność za−
wodową, a chciałyby nadal poszerzać
horyzonty wiedzy. W szeregach słucha−
czy znaleźli się ludzie, którzy przekro−
czyli co najmniej 40. rok życia i intere−
sują się naukami humanistycznymi lub
przyrodniczymi.

7 grudnia 2004 roku w MOK−u z inicja−
tywy Cecylii Jabłońskiej oraz Barba−
ry Styncz i Jadwigi Podolańskiej od−
było się spotkanie 25−osobowej grupy chęt−
nych do dalszego kształcenia się pod
kierunkiem przedstawicieli krakowskie−
go środowiska naukowego. W radzie pro−
gramowej Biura Współpracy Zewnętrz−
nej i Zagranicznej Uniwersytetu Jagiel−
lońskiego, które organizuje zajęcia,
zasiadają: dr Lucyna Jeleńska, dr Ur−
szula Wierciak, Jolanta Bańska i Ja−
nusz Janus.
Pierwsze brzeskie spotkanie zdominowa−
ła architektura. Prelekcję o pałacu
Götzów w Brzesku prowadził Jerzy Wy−
czesany, historyk sztuki.
Następny wykład pt. „Demokracja Ateń−
ska” odbył się 14 grudnia w Krakowie
w sali Collegium Novum Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Natomiast 25 stycznia
w genezę tradycji bożonarodzeniowej
wprowadziła Janina Kalicińska, etno−
graf i choreograf m.in. zespołu regional−
nego „Krakowiacy Ziemi Brzeskiej”. Wy−
stępowi zespołu towarzyszyło wspólne
śpiewanie kolęd i pastorałek z uczestni−
kami spotkania.
Program spotkań w lutym 2005 r:
8.02, godz.17.00: „Styl romański w archi−
tekturze” – MOK w Brzesku
24.02, godz.13.00: „Styl romański w Kra−
kowie” – Rynek Krakowski.

Bogumiła BORECKA−ORLEWICZBARWNE WIDOWISKA jasełkowe,
wystawiane przez uczniów Szkoły Pod−
stawowej w Buczu, mają bogatą trady−
cję i zawsze są wielkim wydarzeniem dla
mieszkańców wsi. Tym razem, przygoto−
wane według scenariusza Władysława
Okasa, miały szczególny charakter.
Z inicjatywy dyr. Agaty Basaraby
przedstawienie było formą podziękowa−
nia mieszkańcom za pomoc rodzinie
państwa Mamiaków, a dochód z impre−
zy został przeznaczony na leczenie ab−
solwentki szkoły, Sabiny Mamiak. Peł−
na widownia z zaciekawieniem i ogrom−

TRADYCYJNIE w styczniu naj−
młodsi przygotowują niespodzian−
ki dla swoich ukochanych babć
i dziadków z okazji ich święta. W
niektórych przedszkolach połączo−
ne z wystawieniem widowisk jaseł−
kowych. Tak było m.in. w brzeskim
Przedszkolu nr 9 (na zdjeciu – pro−
gramy przygotowano pod okiem:
Heleny Boruty, Lidii Wolnik, Ma−
rzeny Pietrusińskiej, Anny Gargul,
Jadwigi Trąby i Janusza Cierlika),
Publicznej Szkole Podstawowej
w Buczu oraz w przedszkolu w Po−
rębie Spytkowskiej (dzieci przygotowa−
ły występ pod kierunkiem pań: B. Dudy,
A. Jabłońskiej−Gawendy i A. Miki). Pięk−
ne chwile przeżyli dziadkowie także
w Przedszkolu nr 7 w Brzesku, w którym
o wysoki poziom artystyczny zadbały pa−

S P R Z E D A M

Citroen Xara 1,9 TD, rok
prod.1999, przebieg 56 tys.
km, bardzo bogate wyposaże−
nie. Cena do uzgodnienia.

Tel. 66 31 990
kom. (506) 126815

Babciom i dziadkom 100 lat!

Jasełka dla Sabiny

Bal w magistracie

nie: Elżbieta Chebda, Kazimiera Ko−
koszka i Lilia Sztyler). Natomiast
w Szkole Podstawowej w Porębie Spyt−
kowskiej wystąpił  szkolny zespół folk−
lorystyczny „Mali Porębianie”, pod kie−
runkiem Bernadety Zapiór.

ną przyjemnością oglądała wydarzenia
sprzed dwu tysięcy lat. Artystom na
scenie towarzyszył chór aniołów śpie−
wających kolędy pod batutą Józefa
Kanii, a akompaniowała mu na orga−
nach Ania Kania. Piękną dekorację
i stroje wykonali rodzice, pod kierun−
kiem nauczycielek: Marii Korygi,
Anny Tybon, Beaty Skórnóg, które
wyreżyserowały spektakl. Wśród wi−
dzów znaleźli się przedstawiciele władz
gminnych i oświatowych oraz organiza−
cji społecznych.

(b)

UNIWERSYTET
PO CZTERDZIESTCE

PONAD 100 osób bawiło się podczas V Balu Magistrackiego, który tradycyjnie zorgani−
zowano w sali obrad Urzędu Miejskiego. Również i w tym roku przyjemne połączono
z pożytecznym, przekazując dochód z imprezy na cele charytatywne, tym razem na rzecz
brzeskiej ochronki oraz ofiar trzęsienia ziemi w Azji. Warto dodać, że pieniądze na ten cel
przekazały także osoby, które nie mogły wziąć udziału w balu.      Fot. R. Najdała
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 – Właśnie ulokowanie tych przedsię−
biorstw spowodowało, że nasze osiedle
nazywane jest również – przemysłowe.
Warto zaznaczyć, że na tym terenie znaj−
dują się też inne instytucje ważne dla
mieszkańców Brzeska: Powiatowa Ko−
menda Straży Pożarnej i Komenda Po−
wiatowa Policji – mówi przewodnicząca
Zarządu Osiedla Katarzyna Pacewicz−
Pyrek.

Bezpiecznie
„Brzezowieckie” należy do bezpieczniej−
szych osiedli w Brzesku. Rzadko docho−
dzi tutaj do przestępstw, pobić czy napa−
dów. Niewątpliwie także dlatego ceny
mieszkań należą w tej okolicy do najwyż−
szych w mieście. Nie ma też większych
problemów z infrastrukturą.
– Ponieważ nasze osiedle położone jest
blisko centrum miasta, większość trak−
tów dla pieszych jest wyremontowana.
Ostatnio dokonano całkowitej wymiany
nawierzchni chodnika przy ul. Starowiej−
skiej. Oczywiście, są jeszcze inne miej−
sca, gdzie należy usunąć stare, zniszczo−
ne płyty i położyć nową, estetyczną kost−
kę, ale myślę, że przyjdzie na to czas –
dodaje przewodnicząca.
Większość domów posiada wodociąg i ka−
nalizację. Jeszcze w tym roku, w ramach
realizowanego Programu Rozwoju Gospo−
darczego Gminy Brzesko, w dużej mie−
rze ze środków Unii Europejskiej, będzie
wykonana kanalizacja na ulicach Garbar−
skiej i Słonecznej. – To są newralgiczne
dla nas ulice. Mieszkańcy od kilku lat

„Brzezowieckie” to największe osiedle Brzeska. Mieszka tutaj, głównie w blokach, ponad
cztery tysiące mieszkańców. Nie brakuje też domów prywatnych. Rozwinęło się wówczas,
kiedy na jego terenie powstały duże zakłady pracy: Fabryka Opakowań Blaszanych (dziś
POL−AM−PACK) oraz ZNTSiS (obecnie Małopolska Wytwórnia Maszyn).

starali się o podpięcie do sieci kanaliza−
cyjnej. Mam nadzieję, że prace będą prze−
biegać bez zakłóceń – mówi Katarzyna
Pacewicz−Pyrek

Bez protekcji
Osiedle co roku otrzymuje z budżetu mia−
sta pewne środki na realizację pomysłów.
W ubiegłym roku „Brzezowieckie” dosta−
ło 11 tysięcy złotych. Wydano je na sprzęt
na place zabaw oraz specjalne stoły do
gry w tenisa stołowego. Te ostatnie roz−
mieszczono miedzy niektórymi blokami,
a także w Ogrodzie Jordanowskim. – Pod
tym względem nasze osiedle było ubo−
gie. Dzieci i młodzież nie miały gdzie spę−
dzać wolnego czasu. Teraz mogą go zago−
spodarować przyjemnie i pożytecznie. Du−
żym powodzenie cieszą się stoły do tenisa.
Zwłaszcza porą letnią i wiosenną są ob−
legane przez dzieciaki. To był strzał
w dziesiątkę – mówi przewodnicząca.
Mieszkańcami osiedla są burmistrz Jan
Musiał i jego zastępca Krzysztof Bigaj.
Jednak zdaniem Katarzyny Pacewicz−
Pyrek, fakt ten nie wpływa na lepsze trak−
towanie dzielnicy przez władze. – Na
pewno obaj panowie mają sentyment do
miejsca, gdzie mieszkają. Jednak muszą
dbać o rozwój całego miasta. Myślę, że
źle byłoby to postrzegane, gdyby więcej
pieniędzy dawali nam – dodaje.

Pikniki, wycieczki...
Zarząd Osiedla dba o integrację miesz−
kańców. W ubiegłym roku zorganizowa−
no cieszący się dużym powodzeniem pik−

nik rodzinny oraz dwie wycieczki – w gó−
ry i do krakowskiego oceanarium. – Nie
chcemy ciągle narzekać, że na to czy na
tamto nie ma pieniędzy. Oczywiście, nie
należy wszystkiego tłumaczyć skromnym
budżetem. Trzeba jednak zabiegać, żeby
na osiedlu zostały wykonane kolejne,
potrzebne inwestycje. Jednak wiele moż−
na zrobić wspólnymi siłami mieszkań−
ców. Dlatego tak ważna jest ich integra−
cja, którą można pogłębiać poprzez orga−
nizację rozmaitych imprez – tłumaczy
przewodnicząca. W tym roku zaplanowa−
no piknik osiedlowy oraz wycieczki dla
dzieci. Place zabaw wzbogacą się o nowe
przyrządy.

Poprawić skrzyżowanie
„Brzezowieckie” ma też kłopoty. Jednym
z największych była przebudowa krzy−
żówki Solskiego, Starowiejskiej i Legio−
nów Piłsudskiego. Właśnie w tym miej−
scu dochodziło do wielu samochodowych
stłuczek i wypadków, niekiedy tragicznych
w skutkach – Na szczęście problem po−
winien zniknąć w tym roku, bowiem pra−
ce modernizacyjne nieszczęsnego skrzy−
żowania mają się już niebawem rozpo−
cząć – mówi Katarzyna Pacewicz−Pyrek.
Członkom Zarządu Osiedla marzy się
utworzenie świetlicy dla dzieci i młodzie−
ży. Wielu młodych ludzi nadal bowiem
nie potrafi wypełnić sobie wolnego czasu.
Osiedlowa świetlica znakomicie by tę rolę
spełniała. – Zdajemy sobie sprawę, że
nie jest to takie proste. Po pierwsze – nie
mamy lokalu. Budowa pochłonęłaby zbyt
duże pieniądze. Jednak myślę, że w ciągu
najbliższych lat wrócimy do tego tematu
– zapewnia pani przewodnicząca.
Zarząd Osiedla nie doczekał się nadal
własnego lokum. Mieszkańców przewod−
nicząca przyjmuje we własnym domu. –
Nie było sensu utrzymywać lokalu i tele−
fonu, wydając tysiąc złotych rocznie. Te
pieniądze można przecież przeznaczyć na
inne cele – dodaje. (Ł)

Skład Zarządu Osiedla Brzezowieckie

Przewodnicząca
Katarzyna Pacewicz Pyrek

ul. Staromiejska 1
tel. 68−62−288, 605 680−785

brzezowieckie@op.pl

Członkowie
Stanisław Gadziała (66−33−793)
Kazimierz Kordecki (603 991 455)
Józef Kubas (tel. 66−31−716)
Stanisław Migdał (68−49−639)
Krzysztof Ojczyk (68−63−606)
Stanisław Orlewicz

 Siła w integracji

Katarzyna Pacewicz−Pyrek:
Modernizacja niebezpiecznego skrzyżowania

rozpocznie się już niebawem. Fot. Ł. Wrona
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Ostatni rok spędziła w Ameryce. Do wy−
jazdu namówił ją promotor pracy doktor−
skiej, którą zaczęła pisać po ukończeniu
biologii molekularnej na Uniwersytecie
Jagiellońskim. – Miałam wielkie szczę−
ście, że trafiłam na profesora Mariusza
Ratajczaka – mówi Magda. – Zapropono−
wał mi wyjazd do Kentucky i prowadze−
nie badań w tamtejszym uniwersytecie.
Nie zastanawiałam się ani chwili. W Pol−
sce nie miałabym szans na takie bada−
nia. Koszt tylko moich doświadczeń, któ−
re stanowiły jedynie część kompleksowych
prac badawczych dużego zespołu, pochło−
nął dziesiątki tysięcy dolarów. Nie mówiąc
już o zupełnie nieporównywalnych warun−
kach laboratoryjnych, jakimi dysponują
uczelnie polskie i amerykańskie.
Jednocześnie świeżo upieczona doktor
nauk biologicznych Uniwersytetu Ja−
giellońskiego podkreśla, że w Polsce
kształci się bardzo dobrych fachowców,
a absolwenci krajowych uczelni posia−

Z Brzeska do...
mysiego piekła

Magdalena Kucia robi karierę w iście amerykańskim stylu. Na University of Lousiville
prowadzi badania, które mogą doprowadzić do przełomu w biologii molekularnej. Pochodzi
z Brzeska, tutaj skończyła szkołę podstawową, w tutejszym Liceum Ogólnokształcącym
zdobyła maturę. Pasja i wiara w skuteczność tego, co się robi – to recepta Magdy na sukces.

dają nie mniejszą wiedzę niż ich ró−
wieśnicy z zagranicznych placówek. Pro−
blem pojawia się jednak dopiero w mo−
mencie, kiedy trzeba wykorzystać zdo−
bytą wiedzę. Brakuje pieniędzy na
prowadzenie badań, dlatego o wiele
trudniej jest się przebić młodym lu−
dziom, w których musi ktoś uwierzyć.
– Nie wszystko podoba mi się w Amery−
ce, ale odnoszę wrażenie, że tam jest
większa wiara w młodego człowieka –
ocenia z pewną nutką zazdrości.
Zajmuje się właściwościami nieembrio−
nalnych komórek macierzystych, szcze−
gólnie zaś ich tzw. plastycznością. Bada−
nia mają na celu dowiedzenia istnienia
komórek macierzystych w różnych ni−
szach tkankowych, optymalizacji ich izo−
lacji i opracowania metod ekspansji, co
jest niezwykłym wyzwaniem medycyny
doświadczalnej. Zadaniem grupy naukow−
ców z amerykańskiego uniwersytetu jest
określenie ich potencjalnego udziału
w procesach regeneracji tkanek.
Prowadzone od pewnego czasu tego ro−
dzaju badania mają wiele wspólnego
z klonowaniem, ale Magda zastrzega, że
zdobyta wiedza na temat badanych ko−
mórek będzie mieć zastosowanie przede
wszystkim w medycynie klinicznej.
– Klonowaniem się nie zajmuję – stanow−
czo oponuje, ale potwierdza, że prowa−
dzone doświadczenia mogą pomóc w pod−
jęciu dialogu przez różne środowiska opi−
niotwórcze nad wykorzystaniem komórek
w celu klonowania terapeutycznego.
W nauce najważniejsze jest poszukiwa−
nie prawdy, a celem jest niesienie pomo−
cy ludziom chorym – dodaje.
Doświadczenia, prowadzone głównie na
myszach, są niezwykle skomplikowane
i żmudne. – Chyba trafię do mysiego pie−
kła – żartuje. – Doświadczeniom podda−
wanych są setki mysz. Niekiedy śnią mi
się po nocach, ale nie straszą mnie. Zdą−
żyłam się do nich przyzwyczaić...
Ostatnie święta dr Magdalena Kucia
spędziła w rodzinnym gronie w Brzesku.
Odwiedziła znajomych, powspominała

z nimi piękne chwile spędzone szkolne. –
To nieprawda, że pochodząc z takiego
małego miasta, jakim jest Brzesko, nie
można ukończyć uniwersytetu, trafić do
innego świata, zajmować się czymś nie−
zwykłym – mówi. – Ważne jednak są
pasja i wiara w skuteczność tego, co się
robi. Trzeba bardzo kochać swą pracę –
taka jest najprostsza recepta na suk−
ces. Oczywiście, ogromne znaczenie mają
nauczyciele, którzy potrafią te zaintere−
sowania poszerzać. Mnie udało się tra−
fić na takich pedagogów, jak pani Lucy−
na Kołdras ze Szkoły Podstawowej nr 1
oraz Maria Rubacha, która uczyła mnie
biologii w Liceum Ogólnokształcącym,
dzieląc się wiedzą, stawiając wyzwania,
a nade wszystko wierząc, że marzenia
są po to, by je realizować. Później, już
podczas studiów na UJ, wielki wpływ
na moją dalszą drogę, mieli dr Justyna
Drukała i prof. Włodzimierz Korohoda.
Oni pomogli mi stawiać pierwsze kroki
w pracy naukowej.
Wiele wskazuje na to, że najbliższe lata
Magdalena Kucia spędzi z dala od kra−
ju. Otrzymała intratny angaż w Univeri−
sty of Louisville, gdzie rozpoczęła już przy−
gotowania do pisania pracy habilitacyj−
nej. Będzie się więc zajmować tym, co
kocha. – Nauka to moja pasja. Oddaję
się jej bez reszty. Na razie na amerykań−
skim uniwersytecie, ale nie ukrywam, że
chciałabym pracować bliżej rodzinnego
domu – obiecuje…

Tekst i foto:
Marek LATASIEWICZ

Maria Kucia, mama Magdy, dumna jest
ze swej córki.
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Początek w kuchni
– Lepiej wybrać nie mogłem –
z uśmiechem przyznaje mój rozmów−
ca i wspomina szkołę średnią – Tech−
nikum Żywieniowe przy Zespole Szkół
Ekonomicznych w Brzesku. Już sama
siedziba miała niesamowity charak−
ter. Dawała niezwykłe samopoczucie
– dodaje, by po chwili ze śmiechem
stwierdzić: – Każdy mężczyzna powi−
nien umieć gotować.
Po maturze w 1995 r. Mateusz Heb−
da wstąpił do Seminarium Duchow−
nego w Tarnowie. Spędził tam 3,5
roku, po czym podjął decyzję o rezy−
gnacji. Jako ochotnik odbył roczną
służbę wojskową. Najpierw w Babi−
moście koło Zielonej Góry przeszedł
szkolenie podstawowe, potem w Gru−
pie koło Grudziądza uzyskał prawo
jazdy na samochody ciężarowe. Służ−
bę zasadniczą kończył w jednostce li−
niowej w Sandomierzu. Potem ponow−
nie zdecydował się na studia w semi−
narium, tym razem w Warszawie,
z przeznaczeniem do pracy w Ordyna−
riacie Polowym. Po trzech latach zo−
stał kapelanem wojskowym.

Rzeszowski etos
Jak wytłumaczyć tak radykalnie róż−
ne decyzje życiowe? – Nigdy nie my−
ślałem o wojsku. Zaraził mnie tym
kolega w seminarium. Rok studiował
w Tarnowie i poszedł do wojska – opo−

Na jego pojawienie się na plebani brzeskiej parafii reagują okrzykiem: O, wojsko przyjechało!
Rodzinne miasto odwiedza podczas każdego urlopu. Wizerunek księdza Mateusza Hebdy
odbiega jednak od stereotypowego obrazu parafialnego kapłana. Kiedy zamiast sutanny
ubiera żołnierski mundur może nawet szokować.

wiada młody kapelan. Jako student
seminarium warszawskiego cztero−
krotnie pracował w garnizonie rze−
szowskim. – Według mnie 21. Bryga−
da Strzelców Podhalańskich to jedna
z najlepszych jednostek. Darzę Pod−
halańczyków dużym sentymentem –
ocenia. Spotkał tam młodych i wy−
kształconych oficerów, którzy mieli
odwagę zmieniać stereotypy na temat
wojska, wykształcone jeszcze w okre−
sie PRL. – Przed wojną, jeśli oficer
wsiadał do pociągu, konduktor nie
śmiał mu sprawdzić biletu. Z góry za−
kładał, że on ten bilet ma – opowia−
da ks. Hebda. Jego zdaniem obecnie
wielu oficerów szanuje wartości na−
rodowe. – Sztandar to dla nich waż−
na rzecz – twierdzi.

Kapelan na dwa etaty
Ks. Mateusz Hebda od dwóch mie−
sięcy pracuje w Bydgoszczy. Do połu−
dnia jest kapelanem sił powietrznych,
a po południu – kapelanem w X Woj−
skowym Szpitalu Klinicznym. Ma nie−
normowany czas zajęć. – Na brak
pracy nie narzekam – wyjaśnia. –
Spełniam funkcje duchowe jak każdy
ksiądz w parafii, tylko że w innych
warunkach – odwiedza się kompanie,
dywizjony, sztaby. Ta parafia jest
mniejsza liczebnie – opowiada.
Ksiądz Hebda obejmuje opieką dusz−
pasterską lotników, radiotelegrafi−

stów, łącznościowców, obronę przeciw−
lotniczą, obsługę naziemną, ponadto
także pracowników cywilnych i rodzi−
ny żołnierzy. Sprawuje sakramenty,
odprawia msze w kaplicy, organizuje
katechezę, a czasem po prostu rozma−
wia. – Większość dowódców chce mieć
w jednostce kapelanów. To wynika
z mentalności społecznej. Z księdzem
można porozmawiać o wszystkim –
twierdzi mój rozmówca. To wymaga
od niego swoistych umiejętności –
bycia po trochu psychologiem, a po
trochu oficerem wychowawczo−oświa−
towym. Problemy żołnierzy bywają
rozmaite. Najczęściej zgłaszają się
młodzi żołnierze służby zasadniczej.
Wyrwani z domu, przeżywają kłopo−
ty adaptacyjne. Stres wywołuje też
zmiana jednostek. – Czasem przy−
chodzą, bo mają problemy w domu.
Chcą się wygadać, a nie wszystko
można powiedzieć psychologowi czy ofi−
cerowi wychowawczo−oświatowemu –
relacjonuje ks. Hebla i dodaje, że ni−
gdy nie spotkał się z negatywnym sto−
sunkiem swoich podopiecznych. Mimo
że – jak przyznaje: – Nie są to baran−
ki, zdarzają się zażarte dyskusje.
Jego zdaniem, wojsko jest dobrą al−
ternatywą dla młodych ludzi, zagro−
żonych bezrobociem. Można trochę
uformować ich sposób myślenia. Wie−
lu robi prawo jazdy na samochody
ciężarowe, uczą się systematyczności,
dbania o siebie. Życie z zasadami
musi czegoś nauczyć – tłumaczy mój
rozmówca.

Światowy ewenement
Na moje pytanie: czy kapelani są rze−
czywiście w wojsku tak potrzebni? –
ksiądz Hebda stanowczo reaguje: –
Potrzebni! Kapelani wrośli w obraz
jednostek. Są ich integralną częścią.
Polska armia jest pod tym względem
ewenementem w skali światowej.
Nawet w PRL−u miała kapelanów. To
jedno z nielicznych państw, w którym
kapelani są oficerami. Taki stan rze−
czy ma historyczne podłoże.
Ks. Mateusz Hebda ma stopień pod−
porucznika. Podlega zarówno władzy
kościelnej – bp. polowemu w randze
generała, jak i dowódcy jednostki w za−
kresie wojskowym. Jest obecny na ze−
braniach kadry oficerskiej. Mieszka
w internacie wojskowym. Wyjeżdża
na poligony. Jednak jako oficera czoł−
ganie się, strzelnica i przepustki już
go nie dotyczą.
– Armia się zmienia – mówi na po−
żegnanie…

IWONA DOJKA

ze święceniami

Oficer
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Wydane z inspiracji Urzędu Miejskie−
go w Brzesku zapiski noszą tytuł „Moja
wojaczka”. Nie jest to relacja z udzia−
łu w militarnych zmaganiach. W nie−
ustanną kampanię zamienia się każ−
dy dzień istnienia.
Już we wstępie autor deklaruje: „Dopó−
ki umysł sprawny, muszę zanotować to,
co jeszcze pamiętam z lat dawnych, głów−
nie z okresu «niesławnego», jak to nie−
którzy nazywają. Wspominając dawne
czasy nie będę pisał chronologicznie lecz
to, co mi w danej chwili pamięć podpo−
wie”. Zgodnie z zapowiedzią stosuje styl
szybkiej, naocznej relacji. Wrażenie ży−
wej, pisanej na bieżąco opowieści potę−
guje prostota składni, powielanie tych
samych schematów w budowie zdań oraz
liczne kolokwializmy. Czas przeszły nie−
ustannie miesza się z teraźniejszym.
Na swoją młodość Józef Stós patrzy
z lekkim przymrużeniem oka. Pisze:
„O WOJNĘ LUDÓW PROSIMY CIĘ
PANIE – dodawałem za Wieszczem.
Dla mnie było to jedyne rozsądne wyj−
ście, abym nie musiał się uczyć. Dlacze−
go mam się uczyć? Bo rodzice tak chcą?”.
Ironia daje o sobie znać niejednokrot−
nie w całej książce. Komory gazowe to
„fabryki aniołków”, a „masaż twarzy”

Wojaczka
Józefa Stósa

Auschwitz, Oranienburg, Buchenwald – miejsca zapowiadające, naznaczony cierpieniem,
 szlak. Oryginalna optyka patrzenia we wspomnieniach, więźnia tych obozów, Józefa
  Stósa, tworzy jednak jedyny w swoim rodzaju hymn na cześć życia.

oznacza bicie. Autor daje się poznać jako
mówca drobiazgowy, wrażliwy na każ−
dy szczegół codzienności, dzięki temu
jego relacja ma walor dokumentu. Nie
stylizuje się na bohatera niezłomnego,
ani narodowego męczennika. Pisze
o zwykłej codzienności, prostym, potocz−
nym językiem. Bezpośrednio, bez pato−
su, opisuje głód, zimno, zmęczenie. Snuje
opowieść bardzo osobistą, taką, jaką
wieczorem można przedstawić rodzinie.
Jego celem nie jest wzbudzenie litości,
ani epatowanie okrucieństwem. Jedy−
nie przekazuje zawartość swej pamię−
ci, wpisując się w dzieje polskiej, naro−
dowej tożsamości – butnej, niepokornej
i nie znającej kapitulacji ducha.
Wspomnienia Józefa Stósa tworzą ca−
łość niezwykłą i barwną. Autor wciąga
czytelnika w swój świat. Rysuje przed
nim nadzieje na interwencję wojskową
Francji na wiosnę 1940 r., choć z per−
spektywy czasu wie, że nic takiego nie
nastąpiło. Do życia, nawet w czasie oku−
pacji, podchodzi optymistycznie, z wia−
rą w przyszłość. Podróż 13 VI 1940,
z tarnowskiego więzienia do Oświęcimia
opisuje jak wycieczkę: „Nie było klima−
tu do ucieczki. Nawet podobał mi się
ten wyjazd gromadą ze znajomymi (…)”.

Na miejscu spotkały go krzyki i bicie.
Jednak zaraz wspomina grochówkę
„najlepszą, jaką można ugotować”. Re−
lacją z przeszłości rządzi poetyka kon−
trastu. Autor wyłuskuje z koszmarnej,
wojennej rzeczywistości chwile jasne
i pogodne. Jak pojedyncze promienie
słońca rozświetlają one ciemnicę ponu−
rej treści. Wydaje się, że taki sposób
widzenia świata, pozwala na zachowa−
nie jasności umysłu w czasie chaosu.
Treść książki rozpada się na dwie czę−
ści. Pierwszą stanowi opowieść o co−
dzienności pod okupacją i początku
funkcjonowania obozu w Oświęcimiu.
Relacja o koszmarze ukrywa się tu za
cienką kurtyną słów pozbawionych
emocji. Czytelnik jednak przeczuwa, że
kotara w końcu rozchyli się i na scenie
pojawi się obraz dosłowny. Tak dzieje
się w dalszych partiach wspomnień, sta−
nowiących szczegółowe przedstawienie
wszelkich działań, obliczonych na prze−
życie. Brak patosu nieraz paraliżuje:
„Wybawieniem wtedy było noszenie (…)
trupów do krematorium”. Praca m.in.
murarska, wykonana dobrze, ze znaw−
stwem, urasta do rangi wartości, swo−
istego antidotum na chorą rzeczywi−
stość. Jednocześnie w jej opisie daje
o sobie znać subtelne poczucie humoru
autora, zwłaszcza w przedstawieniu
krawieckiego sabotażu – łaty w mun−
durach wykonywano tak, by Niemcy
wyglądali w nich żałośnie. Zaś sam
Józef Stós przekornie malował kolegom
twarze szminką w indiańskie wzory.
Autor nie przyjmuje świata z bierną
akceptacją. Stać go na protest, gdy karę
ponoszą niewinni. Oburzenie wzbudza
rozstrzelanie posła do Sejmu. Udowad−
nia, że obóz nie zniszczył w nim nieza−
leżności i obiektywizmu myślenia. Na
rzeczywistość patrzy bez czarno−białych
stereotypów dobrego Polaka i złego wro−
ga. Wspomina „naszego Niemca”, któ−
ry stale na ustach miał uśmiech oraz
frontowego oficera, wysyłającego mu
paczki do Buchenwaldu.
Rolę podsumowania książki stanowi pró−
ba historycznego zebrania strat wojennych
w rodzinnym Okocimiu. Jednak emocjo−
nalność w oparciu o wykrzyknienia, wer−
saliki i prostą składnię, bierze górę.
Do wspomnień dołączono wypracowa−
nie Józefa Stósa, słownik lagerszpra−
chy, biogram i zbiór fotografii. Całość
ma wartość dokumentu. Przede wszyst−
kim jednak stanowi portret niezwykłej
osobowości człowieka, który nawet
w czasach nieludzkich potrafił udowod−
nić, że życie ma swoją niepowtarzalną
wartość i należy go bronić.

Iwona DOJKA

W kolejce
po autorską dedykację.
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W szeregi wojskowych organizacji pod−
ziemnych wstępowała inteligencja, chło−
pi, robotnicy, studenci. Sporą rzeszę sta−
nowili nauczyciele, np. z gminy Dębno na−
leżało do organizacji 9, a z gminy
Szczurowa – 6.
Po przeszło sześćdziesięciu latach trud−
no dokładnie odtworzyć historię tamtych
dni. Nie zachowały się dokumenty. Wy−
bitniejsi uczestnicy walki podziemnej
rozproszyli się po całej Polsce. Wielu już
nie żyje. Sporo wydarzeń, osób i faktów
zatarło się w ludzkiej pamięci.

***
Ciepły i pogodny wrzesień 1939 roku
przeszedł do historii jako miesiąc klęski
narodowej. Zarządzona w sierpniu mobi−
lizacja przebiegała sprawnie. Właściwie
nikt się wojny nie obawiał. Spodziewano
się, że potrwa krótko i zakończy się zwy−
cięstwem nad Niemcami. Istotnie, zawie−
rzono propagandzie, opartej na haśle:
„Silni, zwarci, gotowi”.

1 września wielu ludzi nie dawało wiary,
że rozpoczęła się walka. Polskie Radio
podało wiadomość o napaści Hitlera na
Polskę w późnych godzinach rannych. Pod
Zakliczynem samolot niemiecki zbombar−
dował most na Dunajcu.

Brzeskie
podziemie (1)

W ponad tysiącletniej historii naszego narodu lata okupacji hitlerowskiej były okresem
wyjątkowym. Nigdy w swoich dziejach naród polski nie przeszedł takiej gehenny
jak w latach 1939−1945. W tę ciemną i straszną noc okupacji nie znikła wiara

w zwycięstwo. Polacy nie złożyli broni i nie przestali walczyć po klęsce wrześniowej. W tej
walce nie zabrakło też społeczeństwa powiatu brzeskiego.

Dwa dni później to samo wydarzyło się
na stacji kolejowej Brzesko–Słotwina.
Na torach stało wówczas kilka pocią−
gów ewakuacyjnych ze Śląska. W wago−
nach transportowano m.in. konie. Przed
południem, około godziny 10, nadleciały
samoloty niemieckie i zaczęły zrzucać na
stojące pociągi bomby, a potem ostrzeli−
wać z karabinów maszynowych ucieka−
jącą ludność cywilną. Dokładną liczbę
ofiar trudno ustalić. Na pewno było oko−
ło 500 zabitych i rannych Lasek koło sta−
cji pełen był trupów, szczątki ciał ludz−
kich zwisały z drzew.
W poniedziałek, 4 września, pojawiły się
na szosie z Brzeska do Tarnowa pierw−
sze kolumny cofających się wojsk polskich.
Nazajutrz rozpoczęła się ewakuacja urzę−
dów z Brzeska i powiatu. Wszystkie dro−
gi, wiodące na wschód, zaroiły się ucieki−
nierami. Radio wezwało, aby wszyscy
mężczyźni zdolni do noszenia broni uda−
li się w tym samym kierunku, gdyż tam

będą potrzebni do wal−
ki. Rozpoczęła się wiel−
ka wędrówka, tłumy
ludności cywilnej tara−
sowały drogi, utrudnia−
ły ruch wojska.
5 września czołgi niemiec−
kie z południa od Lima−
nowej przedarły się na
teren powiatu. Tego same−
go dnia polscy saperzy
wysadzili most na Dunaj−
cu w chwili, gdy wjeżdżał
na niego czołg niemiecki.
Po wybuchu runął do rze−
ki, a załoga zginęła.
W środę wrogie oddziały
pancerne przebijały się

od południa do Wojnicza, aby przeciąć dro−
gę, cofającym się gościńcem, kolumnom
armii „Kraków”. Wstrzymała je jednak
na kilkanaście godzin polska artyleria,
ustawiona po drugiej stronie Dunajca,
w rejonie Janowic – Dąbrówki. W tym

samym dniu Niemcy zajęli Kraków, a ro−
dzime dywizje cofały się przez most w Bi−
skupicach Radłowskich.
Tabory tarnowskiego 16. Pułku Piechoty
przeprawiły się przez bród na Dunajcu
koło Jadownik Mokrych rankiem 7 wrze−
śnia. W tym dniu przez południową część
powiatu przeszły 6. i 22. dywizja armii
„Kraków”, naciskane przez Niemców od
południa i północy. Wieczorem, około go−
dziny 19, pojawiły się lekkie czołgi nie−
mieckie w Radłowie, gdzie zatrzymał się
sztab 22. dywizji podhalańskiej. Zacięta
bitwa o miasto i most na Dunajcu trwa−
ła 16 godzin. Niemcy stracili około 38
czołgów i 200 żołnierzy. Ofiary własne to
około 220 poległych.
Polacy walczyli dzielnie. Na wyróżnienie
zasługuje obrona szkoły na rynku w Ra−
dłowie. Podchorążowie utrzymali ją do
północy. Walki nie przerwano nawet wte−
dy, gdy budynek już się palił. Pięciu obroń−
ców poległo, dwóch uratowało się uciecz−
ką. Była to największa bitwa na terenie
powiatu w okresie kampanii wrześniowej.
8 września ziemia brzeska znalazła się
w całości pod okupacją niemiecką.

***
Okupant, po stłumieniu zbrojnego oporu,
zorganizował w Brzesku wojskową ko−
mendanturę, policję, gestapo. Kierownicze
stanowiska w urzędach powiatowych ob−
sadzono Niemcami lub Volksdeutschami.
Wykorzystano częściowo dawną admini−
strację polską i policję. W gminach i wio−
skach pozostawiano tych samych wójtów,
sekretarzy i sołtysów. Wielu z nich z na−
rażeniem życia własnego i swoich rodzin
działało w organizacjach podziemnych, np.
wójt Szpila, ps. „Trzmiel” z Tymowej, se−
kretarz Julian Grochal, ps. „Kamień”
z gminy Dębno, agronom powiatowy inż.
Streer, lekarz dr Wojcieszyn, sołtys Zawa−
dy Lanckorońskiej Jan Mytnik. Ludzie ci
wystawiali fałszywe dokumenty dla osób

Władysław Skalski
– autor wojennych wspomnień.

Żołnierze niemieccy grabią inwentarz brzeskich gospodarstw. Fot. arch.
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„spalonych”, podawali nieprawdziwe dane
w sprawozdaniach kontyngentowych, czę−
sto uprzedzali o zamiarach Niemców.
Tysiące osób wywieziono na przymuso−
we roboty do Niemiec. Wieś musiała od−
rabiać uciążliwe „szarawarki”. W Brze−
sku zamknięto gimnazjum, profesorów
aresztowano. Pozwolono wprawdzie
uczyć w szkołach podstawowych, ale usu−
nięto z programu lekcje historii i geogra−
fii Polski, zamknięto biblioteki, zmie−
niono podręczniki.
W całej Generalnej Guberni młodzież była
pozbawiona szkół średnich i wyższych.
Lukę tę wypełniło tajne nauczanie. Na
terenie powiatu brzeskiego organizowali
je: Franciszek Mleczko z Łysej Góry, Jan
Żurek z Porąbki Uszewskiej i Wacław
Ples z Górki.

***
Okupant dążył do wyniszczenia przede
wszystkim inteligencji. Terror wzmagał
się coraz bardziej. Za najmniejsze prze−
winienia nakładano wysokie kary, tortu−
rowano, wywożono do obozów koncentra−
cyjnych, skazywano na śmierć. Według
szacunkowych obliczeń, w powiecie brze−
skim zginęło od bomb niemieckich około
160 osób, 80 członków organizacji pod−
ziemnych poległo, z obozów koncentracyj−
nych i więzień niemieckich nie wróciło
120. Największym prześladowaniom pod−
dano obywateli polskich wyznania moj−
żeszowego. Początkowo zmuszano ich
do ciężkich prac fizycznych, nakładano
olbrzymie kontrybucje, potem utworzono
getta, w których choroby i głód dziesiąt−
kowały ludzi. Wiosną 1942 roku hitle−
rowcy zlikwidowali getta w Brzesku i Tar−
nowie, masowo mordując Żydów i wywo−
żąc ich do obozów zagłady w Bełżcu
i Oświęcimiu. W ten sposób w powiecie
zabito kilka tysięcy ludności żydowskiej.
Podobny los spotkał Romów, przebywa−
jących wówczas na tym terenie. W 1944
roku w lasku koło Bielczy gestapowscy
zastrzelili 29, a na cmentarzu w Szczu−
rowej 92 Romów. Wśród ofiar były także
kobiety i dzieci.
Ilość krzywd rosła, ale rósł też opór. Spo−
łeczeństwo w obliczu grożącego niebezpie−
czeństwa zaczęło się jednoczyć i organi−
zować się do walki z okupantem.

***
Już w październiku 1939 r. Wojciech Ka−
pusta ps. „Rawicz”, Stanisław Czapkie−
wicz ps. „Sprężyna” i inni rozpoczęli – naj−
pierw na terenie Brzeska, a potem powia−
tu – organizować Związek Walki Zbrojnej.
„Sprężyna”, komornik sądu grodzkiego
Brzesku w ciągu paru miesięcy zwerbo−
wał do ZWZ dziesiątki osób. Pierwszym
komendantem obwodu ZWZ, a później AK,
był kpt. Wojciech Kapusta, ps. „Rawicz”
urodzony 15.11.1889 r. w Zaczarniu koło

Tarnowa, uczestnik pierwszej wojny świa−
towej, urzędnik pocztowy w Okocimiu.
W lipcu 1941 roku Komendę Obwodu
„Batuta” tworzyli: Komendant Obwodu
– kpt. Wojciech Kapusta ps. „Rawicz”;
zastępca komendanta – por. Albert
Kryszczuk ps. „Skała”
Adiutant – por. Florian Filip ps.”Poraj”;
oficer wyszkolenia – por. Józef Borowiec
ps.” Junak”; oficer dywersji – por. Adam
Bartosz ps. „Kmicic”; referent WSK –
Wiktoria Soból ps. „Ewa”.
Na terenie powiatu w tym czasie działa−
ły jeszcze dwie konspiracyjne organizacje
wojskowe. Były to Narodowa Organizacja
Wojskowa i Bataliony Chłopskie. Założy−
cielem NOW był profesor Józef Mirochna
z Wojnicza, który zginął wraz ze swoim
bratem i szwagrem w obozie koncentracyj−
nym. Działała głównie na terenie Wojni−
cza, Brzeska, Szczepanowa i Jadownik. Na
wiosnę 1943 r. organizacja liczyła 5 pluto−
nów. Wyróżniał się por. Stefan Bereziuk,
który zginął latem 1944 r. koło Tuchowa.
Polskie Stronnictwo Ludowe istniało
w konspiracji pod kryptonimem R.O.Ch.
W powiecie kierowane było przez trójkę
zasłużonych działaczy ludowych: Stani−
sława Dadeja z Maszkienic, Lechowicza
ze Zdrochca i Ludwika Rasaka ze Szczu−
rowej. Ostatni z nich zginął w obozie kon−
centracyjnym. Zastąpił go Stanisław
Curyło z Borzęcina, a potem Władysław
Krakowski z Zawady Lanckorońskiej.
Dużą rolę w organizacji odegrał prof. Jó−
zef Cholewa z Borzęcina. W latach 1940–
1941 R.O.Ch. współpracował z ZWZ i na−
kazał swoim członkom wstępować do tej
organizacji wojskowej. Na skutek niepo−
rozumień na wiosnę 1941 roku nastąpi−
ło zerwanie kontaktów z ZWZ. R.O.Ch.
zaczął organizować Straż Chłopską, a po−
tem Bataliony Chłopskie (BCh). Głów−
nymi twórcami byli Lechowicz ps. „Je−
sion” i Paweł Chwała ps. „Skory” z Kwi−
kowa, który był później komendantem
powiatowym BCh.
Wczesną wiosną 1942 r. rozkazem Na−
czelnego Wodza, generała Władysława
Sikorowskiego, na bazie ZWZ powołano
AK. W roku 1943 na naszym terenie sca−
lono oddziały NOW i BCh w ramach Ar−
mii Krajowej. Trudno jest dziś ustalić
stany liczebne żołnierzy w poszczególnych
latach. Orientacyjne liczby mówią np., że
stan ZWZ w końcu 1941 roku wyniósł
około 700 żołnierzy, natomiast podczas
scalania w 1943 – około 1500 żołnierzy,
Bataliony Chłopskie miały około 400
członków i NOW około 250.

Władysław SKALSKI „Ryś”
Prezes Zarządu Oddziału Światowego

Związku Żołnierzy AK w Brzesku.
C.D.N.

CENTRUM INFORMACJI
I PLANOWANIA KARIERY

ZAWODOWEJ W TARNOWIE
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

HARMONOGRAM WARSZTATÓW
LUTY 2005 r.

1−2 II
„Poznawanie siebie – trening w dokony−
waniu samooceny”

8−9 II
„Aktywne poszukiwanie pracy”

15−17 II
„Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą”

22−24 II
„Własna firma zanim zrealizujesz pomysł”

25 II
„Samodzielność w poszukiwaniu pierw−
szej pracy”

28 II
„Nowy w pracy” – moduł „Radzenie so−
bie ze stresem”

Początek wszystkich zajęć o godz. 10.00.

Zapisy przyjmowane są:
w Tarnowie – Al. Solidarności 5−9

tel. (14) 626−99−40;
e−mail – centrum wup.tarnow.pl

ZAPRASZAMY
Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne

Tydzień
Ofiar Przestępstw
w Prokuraturze Rejonowej w Brzesku

Włączając się do akcji niesienia pomocy
wszystkim osobom pokrzywdzonym
przestępstwem − w dniach od 21 do 25
lutego br. prokuratorzy Prokuratury Re−
jonowej w Brzesku będą udzielali infor−
macji o przysługujących pokrzywdzonym
uprawnieniach.
Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się
w siedzibie Prokuratury przy ul. Kościuszki
20, w godzinach od 8.30 do 15.30.

Prokurator Rejonowy
Bogusława Słupska−Szapel

Prokurator Prokuratury Okręgowej
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– To przyjemne, gdy publiczność włoska
wstaje z miejsc i krzyczy „brawo!” po tak
odpowiedzialnej partii, jaką jest Rigoletto
– opowiada o swoim największym suk−
cesie w Teatro Giuseppe di Stefano na
Sycylii. – To jest prawie nieosiągalne, by
ktoś, kto nie jest Włochem, śpiewał tytu−
łową rolę w operze i repertuarze włoskim
– relacjonuje z entuzjazmem. – Publicz−
ność we Włoszech jest bardzo wykształ−
cona w zakresie opery. Potrafi być bez−
względna, wygwizdać, wybuczeć, wytupać,
jeśli gwiazda nie spełnia jej oczekiwań.
Włosi są do bólu zakochani w operze. Nie
wybaczają błędów – dodaje.
Debiutował w Wiedniu jako tytułowy Don
Giovanni w operze Mozarta. Pierwszy an−
gaż do tamtejszej Opery Kameralnej otrzy−
mał w czasie IV roku studiów. Kolejny
występ to rola Escamillo w „Carmen” Bi−
zeta w Lincoln Opera w USA. Potem arty−
sta wrócił do kraju i współpracował z in−
stytucjami muzycznymi w Warszawie,
Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Bytomiu
i Szczecinie. Dzisiaj nie jest związany na
stałe z żadnym ośrodkiem. Otrzymuje ofer−
ty z oper na całym świecie.

Rzemiosło czy sztuka?
– Śpiew bez techniki nie istnieje. Koniecz−
ne są predyspozycje, aparat, który umoż−
liwia wykonywanie tego zawodu – przy−

Prestidigitator
dźwięku

Piszą o nim „voci verdiane” – głos verdiowski. Baryton, urodzonego w Brzesku Mikołaja
Zalasińskiego, brzmiał w operach we Włoszech, Portugalii, Niemczech, Francji, Holandii,
Belgii, Anglii, Austrii, Japonii, Chinach, USA, Czechach, Bułgarii...

znaje mój rozmówca. Na pytanie o higie−
nę głosu, odpowiada: – Nie przesadzam.
Jem lody, piję zimne napoje, nie używam
przesadnie szalika. Jako mały chłopiec
został kantorem w kościele. – W domu
się śpiewało... – wspomina.
Operą zainteresował się w liceum. Wte−
dy zapadła decyzja. Uczył się w średniej
szkole muzycznej w Krakowie, w klasie
śpiewu, gitary i fortepianu. Ukończył
z wyróżnieniem Akademię Muzyczną
w Katowicach w klasie śpiewu prof. Mi−
chaliny Growiec. W czasie studiów uczest−
niczył w tzw. kursach mistrzowskich. Były
to spotkania z uznanymi artystami,
udzielającymi praktycznych porad adep−
tom klasycznego śpiewu.
– W czasie podróży spotykam się z różnymi
pedagogami, solistami, korepetytorami. Cią−
gle się od nich uczę. Czerpię, wchłaniam
w siebie wszystko jak gąbka – opowiada.
Jose Cura, Salvatore Licitra, Giuseppe Gi−
pali, Fiorenza Cosotto, Stefania Toczyńska,
Bruna Baglioni, Alexandra Agache – to tyl−
ko niewielka część listy osób, którym towa−
rzyszył na scenie. Stara się czerpać z ich
doświadczenia, wiedzy i wrażliwości.
Do swojej profesji podchodzi niezmiernie
odpowiedzialnie. – Głos jest żywym instru−
mentem. On brzmi w zależności od tego,
jak się czuję. W 15 procentach to kwestia
talentu, a w 85 – pracy – twierdzi. Jego

MIKOŁAJ ZALASIŃSKI
Artysta operowy, baryton. Ukończył z wy−
różnieniem Akademię Muzyczną w Kato−
wicach w klasie prof. Michaliny Growiec.
Laureat konkursów wokalnych im. Ada−
ma Didura i Edwarda Griega. Uznany naj−
lepszym solistą – aktorem w roku 2002.
Otrzymał „Bursztynowy Pierścień” za rolę
Renata w Balu Maskowym G. Verdiego.
Współpracuje z wieloma teatrami opero−
wymi w Europie, m.in: Gran Teatro la Fe−
nice (Wenecja), Teatro Regio (Turyn), Te−
atro Sao Carlo (Lizbona), Teatro Giusep−
pe di Stefano (Sycylia), Grand Opera
(Belfast), Kammeroper (Wiedeń), Abile−
ne Opera, Lincoln Opera (USA) oraz ze
scenami operowymi Sofii, Pragi, Teatrem
Wielkim – Operą Narodową w Warsza−
wie, a także z teatrami operowymi Krako−
wa, Łodzi i Poznania.
Koncertował w filharmonii Berlińskiej
i w tamtejszym Konzerthaus. Występował
z l’Orchestre Lirique Regionu Avignon –
Provanse (Francja), z Orquestra do Norte
(Portugalia) a także z amerykańskimi or−
kiestrami: Harper Symphony, Sugar
Creek Symphony i Abilene Philharmonic.
W bogatym repertuarze artysty znalazły
się takie partie, jak: Escamillo w Carmen
Bizeta, tytułowy bohater w Eugeniuszu
Onieginie i Tomski w Damie Pikowej Czaj−
kowskiego, Miecznik w Strasznym Dwo−
rze Moniuszki, tytułowy Don Giovanni
w operze Mozarta, Barnaba w Giocondzie
Ponchiellego, Scarpia w Tosce Puccinie−
go, Jochanaan w Salome Straussa, Wol−
fram w Tannhauserze i Klingsor w Parsi−
falu Wagnera oraz role verdiowskie: tytu−
łowy Nabucco, Rigoletto, Makbet, Germont
w Traviacie, hrabia di Luna w Trubadurze
i Renato w Balu Maskowym.
Jego partnerami scenicznymi byli m.
in: Jose Cura, Salvatore Licitra, Giusep−
pe Gipali, Fiorenza Cossotto, Kattia Pel−
legrino, Hasmik Papian, Laura Brioli,
Bruna Baglioni, Stefania Toczyńska.
Współpracuje m.in. z takimi dyrygen−
tami, jak: Daniele Callegari, Jacek Ka−
sprzyk, Marcello Viotti, Jose Maria Flo−
rencjo Jr., Dario Lucantoni, Ransom
Wilson oraz reżyserami: Piere Luigi
Pizzi, Denis Krief, Patricia Panton,
Adam Hanuszkiwicz, Mariusz Treliński,
Marek Weis−Grzesiński, Laco Adamik.
Najbliższe plany obejmują występy
w operach w Wenecji (Parsifal), Turynie
(Carmen), Tokio (Salome), Krakowie (Ri−
goletto, Traviata), Warszawie (Nabucco,
Dama Pikowa, Tosca, Carmen), w Tek−
sasie (Don Giovanni).

www.zalasinski.com

Jako Don Giovanni w operze
Wolfganga Amadeusa Mozarta.
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zdaniem, do opery trzeba się urodzić. –
Należy mieć to „coś” w sobie. Aparycja jest
ważna w dzisiejszym świecie – ocenia pre−
dyspozycje do wykonywania zawodu Miko−
łaj Zalasiński. – Reżyserzy szukają prze−
cież ludzi do określonej partii. Publiczność
nie akceptuje już sześćdziesięcioletnich
amantów – mówi z uśmiechem.

Widz w innym świecie
– Spotkałem ludzi, którzy nigdy wcześniej
nie byli w operze. Oni przeżywali rzeczy,
o których im się nie śniło! Wyszli zacza−
rowani. Obserwuję coraz większą grupę
młodych osób na koncertach. To jest fan−
tastyczne, bo przychodzą z własnej woli
– komentuje magię opery artysta. –
Śpiew to jest coś, co stwarza w ludziach
pozytywne wibracje – konstatuje.
– My mówimy słowa, tyle że na różnych
wysokościach. Mamy do przekazania pew−
ne teksty. Teraz trzeba być aktorem, prze−
konać widza do postaci. Można go próbo−
wać zaczarować na spektaklu. Aktor ścią−
ga odbiorcę, on wodzi wzrokiem za jego
spojrzeniem, gestem, wpada w akcję…
Sukces to skoncentrowanie uwagi widza
na scenie – objaśnia tajniki zawodu.
Według niego opera jest nierozerwalnie
związana z teatrem, gdyż tylko w nim
i przy wykorzystaniu właściwych drama−
towi środków wyrazu może się realizo−
wać. – To jest „trzy w jednym” – muzy−
ka, taniec i słowo. One się uzupełniają,
integrują – podkreśla.
Jednak na pierwszym miejscu kładzie war−
tość śpiewu: – Dźwięki przekazują sens tego,
co librecista chciał powiedzieć. Pomagają
zrozumieć tekst. Jeżeli muzyka jest dobrze
wykonana, potrafi przekonać każdego.
Zalasiński ceni sobie inscenizacje trady−
cyjne, z bogatą scenografią, kostiumami

i charakteryzacją. Podejrzliwie traktuje
wszelkie innowacje, mimo to zgodził się
wystąpić w nowatorskiej wersji „Damy pi−
kowej” w reżyserii Mariusza Trelińskiego.
– Muzyka i postaci pozostały te same, za−
skakuje jedynie technika filmowa, gra ob−
razami, które robią na odbiorcach ogrom−
ne wrażenie – komentuje decyzję.
Misternie tworzoną przez artystów iluzję
teatralną przerywają czasem niespodzie−
wane incydenty. Sam Zalasiński wspomi−
na spadające reflektory, pękające szwy w ko−
stiumach, przekrzywione peruki oraz…
odklejony wąs kolegi. – Drugi zerwał tak
szybko, że nikt się nie zorientował, czy on
w ogóle miał wąsy – żartuje artysta. – Kie−
dyś na próbie śpiewałem arię, cofałem się,
źle wymierzyłem kroki, myślałem, że za
mną są jeszcze 2 metry sceny i wpadłem
do orkiestronu – śmieje się.

Mobilizująca trema
Opera jako sztuka totalna, oddziałująca
obrazem, dźwiękiem i ruchem, opanowuje
życie twórców. – Śpiew to pomysł na życie.
Cieszę się, że się tym zająłem. Obcowanie
z muzycznymi wibracjami sprawia, że czło−
wiek inaczej patrzy na świat. Umowność
opery daje dystans do rzeczywistości –
wylicza zalety swego zawodu artysta.
Nie wszyscy mają szanse na zrobienie
kariery. Atutem są predyspozycje psychicz−
ne. – Słaba jednostka może się wypalić
w kontakcie z publicznością. Przez tremę
wiele pięknych głosów nie zrobiło karie−
ry. Drżenie przepony uniemożliwia pro−
wadzenie kantyleny. Mnie trema mobili−
zuje. Popycha do tego, by jak najlepiej
wykonać rolę – wyjaśnia mój rozmówca.
Posiadany głos – baryton dramatyczny –
predysponuje go do wykonywania ról
w utworach Verdiego, Pucciniego, Ponchel−

lego, Straussa, Wagnera. Śpiewak zga−
dza się z taką kwalifikacją, bo dobrze
czuje się w tym repertuarze. Zdecydowa−
nie zastrzega się przed wykonywaniem
jakichkolwiek płytkich, komercyjnych
utworów. Prywatnie słucha jednak jaz−
zu. – Nie zamykam się w klatce klasyki.
Ważne, żeby muzyka była dobrze wyko−
nana – stwierdza.

Życie na walizkach
Mikołaj Zalasiński występuje w około 50
spektaklach w sezonie. Wyjazdy trwają
od jednego do trzech tygodni. – Mój ka−
lendarz jest dość napięty – przyznaje.
Każdą premierę poprzedzają liczne pró−
by reżyserskie i muzyczne. Przygotowa−
nia trwają ok. czterech tygodni. W domu
artysta ćwiczy „na sucho”, tj. z nut i par−
tytury bez śpiewu. Bardzo rzadko słucha
wykonań wybranej partii autorstwa in−
nych artystów. Zdecydowanie stwierdza:
– Staram się szukać swojej drogi do wy−
konania roli. Protestuje przed zarzutem
odtwórczości: – Jeżeli tylko odśpiewuje
się dźwięki, to słowo jest martwe. Sta−
ram się zawsze wydobyć z muzyki i tek−
stu intencje, emocje. To kwestia osobo−
wości każdego solisty.
W najbliższych planach Zalasińskiego są
występy w Japonii, Wenecji, Turynie,
Warszawie i Krakowie. Częste i dalekie
wyjazdy nie skłoniły go jednak do wypro−
wadzki z Brzeska.
– Cenię sobie sentyment, spokój, jaki
tkwi w tym małym miasteczku. Czuję się
tu dobrze po powrotach z dużych aglome−
racji. Nie mówię, że będę tu mieszkał do
końca życia. Jednak lubię tu wracać. Tu−
taj mam dom i rodzinę – podsumowuje.

Iwona DOJKA

W tytułowej roli
Nabucco (pierwszy
z lewej) opery
Giuseppe Verdiego.

GALERIA SŁAWNYCH BRZESZCZAN
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– Puszki wydaliśmy już w piątek. Nie
chcieliśmy zbyt wcześnie zrywać dzieci –
mówi organizatorka tegorocznej akcji,
Małgorzata Cuber, na co dzień dyrektor
MOK−u. – Jednak postawa niektórych
uczniów przeszła wszelkie oczekiwania.
Marta i Aneta kwestowały już od piątej
rano. – Chciałyśmy trafić na ludzi, idą−
cych na szóstą do kościoła – wyjaśniają.
Najwięcej, bo aż 925,10, zebrał licealista,
Szymon Nawrocki. Wolontariusze zgod−
nie przyznają, że czekali na ludzi wycho−
dzących z mszy bądź poruszali się po cen−
trum miasta. Jednak wielu spotkać było
można na osiedlach. Pojawili się także
w Jasieniu, Dębnie i Okocimiu. Niektórzy
rzetelnie pracowali po 10 godzin. Co ich
do tego skłoniło? – Chciałyśmy pomóc –
odpowiada gimnazjalistka. Jej rówieśni−
cy zebrali łącznie 28 156,74 zł!
Brzeski sztab Wielkiej Orkiestry Świą−
tecznej Pomocy mieścił się w budynku
TeleNetu. Od 15.00 trafiały do niego pierw−
sze puszki. Sprawdzano zabezpieczenia,
odczytywano kody. Jak co roku, liczeniem
zajęli się pracownicy PKO BP S.A. – Bank
to robi gratisowo. To jest nasz wkład w ak−
cję – podkreśla dyrektor oddziału przy ul.
Mickiewicza, Maria Wielgosz. Jej pod−
władni pracują charytatywnie. Sami przy−
noszą i ustawiają sprzęt.

Zebraliśmy
34 820,74 zł!
Przygotowania trwały już od listopada. Spis wolontariuszy był gotowy przed
1 grudnia. Miejski Ośrodek Kultury o listę darczyńców zadbał z odpowiednim
wyprzedzeniem. Ale w niedzielę, 9 stycznia, okazało się, że przewidzieć
wszystkiego nie można…

Do grona dobrodziejów
XIII Finału WOŚP, którzy
zakupili statuetkę „gryfa”,
należą:  Krzysztof Bigaj,
Marek Cieśla, Stefan
Drużkowski, Ryszard
Dziedzic, Mieczysław
Mietła, Urszula Niemiec,
Krzysztof Pacura, Wacław
Synowiec.

Przedmioty do licytacji przekazali: Warsz−
taty Terapii Zajęciowej, Cech Rzemiosł
Różnych oraz Małych i Średnich Przedsię−
biorstw, PSS „Społem”, Carlsberg Okocim,
restauracja „Galicyjska”, Zespół Szkół Ogól−
nokształcących i Technicznych w Łysej Gó−
rze, firma „Jawor”, Zuzanna Peters−Musiał,
kwiaciarnia „Ela”, fundacja WOŚP, Urząd
Miejski w Brzesku, starosta Grzegorz Waw−
ryka, senator Mieczysław Mietła. Statuet−
kę Dobrodzieja XIII Finału WOŚP wyko−
nała pracownia złotnicza Krzysztofa Wro−
ny i „Macland” Marka Cieśli, według
projektu Ryszarda Dziedzica. Tzw. „gryfy”
zastąpiły tradycyjne złote serduszka. Praw−
dziwą gratką był jednak młody koń hucul−
ski, podarowany przez Wojciecha Krzyża−
ka z Porąbki Iwkowskiej.
Zarządy Platformy Obywatelskiej
z Bochni i Brzeska zorganizowały mecz
piłki nożnej halowej, zakończony wyni−
kiem… podwójnym: sportowym 1:1 i fi−
nansowym – 501,34 zebranych złotówek.
Zgodnie z planem, główna impreza na
Placu Kazimierza Wielkiego zaczęła się
o 15.00. Śpiewały dzieci, grała orkiestra
dęta, zespoły rockowe Mosad i Supplay.
Jednak już w czasie drugiej licytacji spon−
taniczny charakter akcji ujawnił się z ca−
łą mocą. Nabywcy, po dokonaniu wpłaty,
zwracali zakupy do ponownej sprzedaży.

ORKIESTRA DOBROCZYNNOŚCI
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70 UCZESTNIKÓW ze szkół podsta−
wowych, gimnazjów oraz szkół ponadgim−
nazjalnych wzięło w Turnieju Sztuki Re−
cytatorskiej „Poszukiwania” oraz konkur−
sie poezji śpiewanej. Jak zwykle, jury
miało wielki problem z wyborem najlep−
szych. Wśród szkół podstawowych w ka−
tegorii „recytacja” zwyciężyła Paulina
Pałka (SP nr 2 Brzesko), drugie miejsce
zajęła Patrycja Bujak (SP Szczepanów),
a trzecie Pawel Malik (SP Jasień). Wy−
różniono także Karolinę Reczek
(Szczepanów), Justynę Kuta (Sterkowiec)
i Bernadetę Proficz (WTZ Zawada
Uszewska).
Gimnazja – 1. Joanna Sacha, 2. Milena
Kansy (obie PG nr 2 Brzesko) oraz Mi−
chał Piekarz (PG Gnojnik), 3. Anna
Rzymska (PG 2 Brzesko) i Gabriela Duź
(PG Złota).
ZSP – 1.Karolina Sęk, 2.Marta Borowiec
(obie ZSP nr 1), 3.Karol Kusy (Szkoła
Katolicka w Brzesku). Wyróżnienia otrzy−
mali: Anna Majmurek i Dagna Kalinow−
ska (obie ZSP nr 1).
Kategoria „Poezja śpiewana” – gim−
nazja: 1. miejsca nie przyznano, 2. Anna
Piela (Łysa Góra), 3. Patrycja Pawełek
(Uszew), wyróżnienie – Joanna Tekiela
(Gnojnik).
Szkoły Ponadgimnazjalne: 1. Łukasz
Siewiorek (ZSP nr 2 Brzesko), wyróż−
niono zespół „Jesienna melancholia”
(ZSP nr 2).
Laureaci otrzymali nagrody książkowe,
oraz drobne upominki. Nagrody ufundo−
wali: MOK, Urząd Miejski w Brzesku,
Starostwo Powiatowe oraz firma „Jawor”.

WIECZÓR 28 stycznia w piwnicy MOK−u
rozpoczęła jednoaktówka Mrożka. Wła−
ściwy autorowi duży ładunek intelektu−
alny łączył się z lekkim i wyrafinowanym
humorem. Pod kierunkiem Eweliny Stę−
pień z ambitnym materiałem „Serena−
dy” zmierzyli się gimnazjaliści. Sztuka
ujawniła, jak bardzo poddajemy się kon−
wencjom języka wartości, obracającego
się przeciw nam.
Drugą część imprezy wypełnił rozrywko−
wy repertuar w wykonaniu „Duetu Nie
Całkiem Egzotycznego”. Muzycy –
Krzysztof Szydłowski i Franciszek
Mucek – czarowali bluesem, funky, bos−
sa novą, rockiem i sambą.  ID

Organizator przeprasza
za zmiany w planowa−
nym przebiegu imprezy.
Zgodnie z zakładanymi
ideałami Wielkiej Orkie−
stry Świątecznej Pomo−
cy za priorytet przyjęto
licytację, umożliwiającą
zbiórkę pieniędzy na cel
charytatywny. Ta myśl
przewodnia wymogła
zmiany w terminach wy−
stępów grup muzycz−
nych i pokazu ogni
sztucznych.

Miejski Ośrodek
Kultury

Za sceną wciąż pojawiali się nowi dar−
czyńcy. Właścicielka kwiaciarni przynio−
sła, cieszące się dużym powodzeniem, róże.
Anonimowa osoba podarowała witraż.
Dawno zaplanowana lista poszerzała się.
Państwo Kuralowie zamiast jednego,
ufundowali trzy torty. To wydłużało sprze−
daż. Wiele przedmiotów znalazło nabyw−
ców już po zakończeniu imprezy. Z opóź−
nieniem więc wystąpił zespół No Stage
Diving, a tradycyjne „światełko do nieba”
widzowie obejrzeli po niespełna półtora−
godzinnym oczekiwaniu. Na scenie poja−
wił się też nieuwzględniony w programie
duet Krzysztofa Szydłowskiego i Francisz−
ka Mucka. – Zgłosili się dopiero w piątek
– komentuje zmianę Cuber.
Wynik licytacji to: 6 664 złotych.
„Miłość, Przyjaźń, Muzyka” – głosi napis
na sprzedanym krawacie z fundacji
WOŚP. A co oznacza on dla Brzeska?

Miejski szpital otrzymał już dwa inku−
batory i aparat do badania słuchu. W ze−
szłym roku dla Oddziału Dziecięcego prze−
kazano: pulsoksymetr, pompę infuzyjną,
inhalator, 15 łóżeczek z materacami dla
noworodków i 10 dla dzieci.
Brzeskim „towarem eksportowym” byli
artyści. Futro z Ryby zaangażowało się
w akcję w Nowym Sączu i Grybowie. Ar−
tysta−fotografik, Małgorzata Duśko wy−
stawiła w bocheńskim muzeum cykl
„Osobliwości osobowości”. Dochód z bile−
tów przekazano na fundację.
Może zebraliśmy w tym roku mniej, ale
na pewno byliśmy bardzo spontaniczni.
Młodzież i sponsorzy nie zawiedli. Praco−
waliśmy i bawiliśmy się. W Brazylii mają
najlepszą na świecie zabawę noworoczną,
jednak tylko w Polsce utrwalił się jej nowy
rodzaj – karnawał dobroczynności.

Iwona DOJKA

MOK organizuje w piątek,
11 marca br., wyjazd do

Teatru BAGATELA
na spektakl

„Stosunki na szczycie”.
Zapisy w sekretariacie MOK

Brzesko, ul. Kościuszki 7
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Co jest grane
w kinie „Bałtyk”

W (0)ŚRODKU KULTURY

Wyświetlana od 4 do 8 lutego historia
islandzkiego nastolatka, Nói Albinói,
w sposób przyprawiony czarnym humo−
rem, zobrazuje próby odnalezienia swe−
go miejsca w trudnej współczesności. Ty−
tułowy bohater wyłamuje się z wszelkich
reguł. To zbuntowany anarchista, który
zamiast chodzić do szkoły… odsłuchuje
lekcje z dyktafonu, kradnie samochody
i… czyta skandynawskiego filozofa−pesy−
mistę, Kierkegaarda. Poszukując wyzwo−
lenia z codziennej rozpaczy, paradoksal−
nie dokonuje samouwięzienia, zamyka−
jąc się w piwnicy. Im bardziej pragnie
wolności, tym bardziej krępuje się niewi−
docznymi więzami.
1 marca na ekranie kinowym pojawi się
film−kolaż. „10 minut później: trąbka”
– to dzieło złożone z 7 nowel. Do realiza−
cji zaproszono 7 najwybitniejszych współ−
czesnych reżyserów. Każdemu dano do−
kładnie dziesięć minut i całkowitą wol−
ność artystyczną na skonstruowanie
i przeniesienie na ekran swoich osobistych
interpretacji czasu. Wim Wenders zaj−
muje się więc drogą, rock’n’rollem i nar−
kotykami. Spike Lee pokazuje, że elek−
cja Bush−Gore została ustawiona przez
„paru gangsterów”. Chen daje wzrusza−
jącą przypowieść o gwałtownie zmienia−
jącym się obliczu Pekinu. Jim Jarmusch
zobrazował krótką, spędzaną w przycze−
pie, przerwę aktorki na planie filmowym.
Victor Erice swoją historię zaczyna od pła−
czu noworodka 28 czerwca 1940 r., kiedy
naziści wkroczyli do Hiszpanii. Werner
Herzog odwiedza brazylijskie plemię, któ−
re stało się częścią współczesnego świa−
ta w 1981 r. A bohater Akiego Kaurisma−
kiego śni o pracowitej przyszłości na po−
lach naftowych Syberii.
Kwietniowy film „Nazwij to snem” jest
poetycką historią dojrzewania wrażliwe−
go dwunastolatka w otoczeniu biednej
dzielnicy Glasgow w latach 70. Jego świat
pełen jest odpadków, szczurów, wszy…
Dziecko tęskni do ideału, w którym pa−
nuje miłość, a domów i szczęścia starczy
dla wszystkich. Jednak jego marzenie
pozostaje tylko snem. Całość oddająca
w sposób hiperrealistyczny walory świa−

Świat
alternatywny

Od lutego Klub Kina Alternatywnego zaprasza na projekcje, zabierające widzów w podróż
dookoła globu. Filmy z Islandii, Wielkiej Brytanii, Iranu, Polski i Włoch pokażą, jak postrzega
się rzeczywistość w różnych kręgach kulturowych.

tła, cienia i kształtów świata przedsta−
wionego, odsłania szlachetność człowie−
czeństwa.
10 maja... „Uniesie nas wiatr” w stro−
nę kinematografii irańskiej, proponują−
cej obraz−traktat o życiu i śmierci. Lirycz−
na fabuła jest tylko pretekstem do wyra−
żenia filozoficznej refleksji o tym, iż ciągłe
myślenie o przyszłości oddala od teraź−
niejszości i sprawia, że człowiek staje się
nieobecny. Najbardziej istotne wydają się
chwile ciszy oraz to, czego nie można zo−
baczyć. Akcja rozgrywa się w małym mia−
steczku w Kurdystanie, dokąd przybywa
kilku mężczyzn z Teheranu. Ich oczeki−
wanie na ceremonię pogrzebową staje się
tematem całego filmu.
Ponieważ ślub w miesiącu z literą „r”
w nazwie wróży szczęście, dlatego w czerw−
cu na ekranie pojawi się paradokumen−
talne „Wesele” w reżyserii Wojciecha
Smarzowskiego. Dzieło stanowi bolesny
„Polaków portret własny”, tym bardziej
jątrzący, iż wydobywający na światło
dzienne patologie życia rodzinnego, więc
najbardziej intymnej i delikatnej sfery
życia.
Początek wakacji naznaczy refleksja na
temat miejsca religii w egzystencji współ−
czesnych Europejczyków. A skoro pod la−
tarnią najciemniej, to bohaterem będzie
Włoch – Ernesto, malarz i ilustrator ba−
jek, zdeklarowany ateista, któremu asy−
stent kardynała przyniesie wieść o za−
miarze beatyfikacji jego nieżyjącej już
matki. Rodzina w zaistniałej sytuacji
dostrzeże tylko szansę na uzyskanie pre−
stiżu społecznego. Film obnaża pustkę,
pozbawionych duchowego sensu, zwycza−
jów społecznych i familijnych. W katolic−
kich Włoszech uznano go za obrazobur−
czy. Jednak w 2002 r. jury ekumeniczne
festiwalu w Cannes nadało dziełu nagro−
dę specjalną, uznając „Czas religii” za
wyraz współczesnych poszukiwań Boga.
Po sierpniowej przerwie Klub Kina Al−
ternatywnego zaprasza na dalszą pod−
róż w głąb filmowej wyobraźni różnych
narodów.

Iwona DOJKA

11.02 i 13−15.02, godz. 18.15
WESELE   Polska
Reżyseria: Wojciech Smarzowski
Wojnar (Marcin Dziędziel), zamożny
mieszkaniec małego miasteczka, urzą−
dza córce wystawne wesele. Zgodnie
z „polską tradycją” impreza przybiera
charakter pokazowy. Kiedy zabawa roz−
kręca się na całego, panna młoda (Ta−
mara Arciuch) dostrzega wśród gości
weselnych kamerzystę, swojego byłe−
go chłopaka, którego nadal kocha.
Wcześniej ustalony scenariusz wesela
zaczyna wymykać się spod kontroli ojca.

18−22.02, godz. 18.15
UPADEK Niemcy
Reżyseria: Olivier Hirschbiegel
Film oparty na wspomnieniach ostat−
niej sekretarki Hitlera, Traudl Junge oraz
książce znanego niemieckiego history−
ka Joachima Festa. Film pokazuje dzie−
sięć ostatnich dni życia dyktatora i jego
najbliższego otocznia.

25−28.02, godz. 18.15
RH+
  Polska
Reżyseria: Jarosław Żamojda
Grupa dwudziestoparoletnich przyja−
ciół spotyka się w klubach, jeździ ra−
zem na wakacje, wspólnie bawi się
w nurkowanie, szuka swojej przyszło−
ści w Polsce. Ale jeśli to się nie udaje
w kraju, to gdzieś w świecie, może
w Szwajcarii. Jedna z dziewczyn przy−
padkowo umiera, a pozostali w czasie
wspólnego wypadu na Mazury ulegają
drobnym wypadkom i okaleczeniom...

1.03 godz. 18.15
10 MINUT PÓŹNIEJ: TRĄBKA
Hiszpania/Niemcy/W. Brytania/Holan−
dia/Finlandia/Chiny
Reżyseria: Aki Kaurismäki, Viktor Eri−
ce, Werner Herzog, Jim Jarmusch, Wim
Wenders, Spike Lee, Kaige Chen
„10 minut później...” – to zestaw krót−
kich nowel filmowych, wyreżyserowa−
nych przez twórców uznanych, niemal
kultowych, opowiadających o najważ−
niejszych aspektach ludzkiego życia:
narodzinach, śmierci, miłości.
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Jej dzieje nie są dobrze znane. Wia−
domo, że wsią parafialną stała się
przed 1346 rokiem, w którym to po

raz pierwszy odnotowano ją w wykazach
świętopierza dekanatu tarnowskiego –
daniny kościelnej odprowadzanej z Pol−
ski do papieskiego Rzymu. Jakiś czas
potem stała się wsią prywatną. Pierw−
szym, znanym jej właścicielem był, wy−
stępujący w dokumencie z 1384 roku,
Jaśko ze Złotej. Niemal sto lat później
należała do niejakiego Wiernka z Bilska
koło Łososiny Dolnej, który niewielką jej
część sprzedał dziedzicowi sąsiedniego
Gnojnika, Klemensowi Turskiemu. W ro−
ku 1483 całą Złotą oraz Biskupice Mel−
sztyńskie kupił kasztelan Jakub z Dęb−
na herbu Odrowąż, by trzy lata później
odsprzedać obie te wsie drugiej żonie
Agnieszce. Ta z kolei zapisała je trzem
swoim synom z pierwszego małżeństwa,
Hieronimowi, Jakubowi i Janowi Koby−
lańskim. Złota była już wtedy wsią dość
dużą, mająca 14,5 łanów (ponad 2700
ha) oraz karczmę i młyn. Około 1540 roku
nowa właścicielka wniosła obie miejsco−
wości w posagu Janowi Jordanowi, bra−
tu Spytka Jordana, ówczesnego pana na
zamku Melsztyn. Odtąd aż do końca
XVIII wieku pozostawały one w posia−
daniu kolejnych dziedziców dóbr mel−
sztyńskich – Jordanów, Sobków, Tarłów
i Lanckorońskich.
O pierwszym kościele parafialnym w Zło−
tej nic zgoła nie wiadomo. Możemy się
tylko domyślać, że był niewielki, w cało−
ści drewniany, i że na przełomie XV i XVI
wieku zastąpiono go nowym, dla którego
około 1630 roku brat jego kolatorki, Teo−
fili z Tarłów Ostrogskiej, Andrzej Tarło,
kanonik krakowski, a zarazem proboszcz
i prepozyt kolegiaty tarnowskiej, ufundo−
wał dwanaście obrazów, przedstawiają−
cych apostołów, złote kielichy i antepedia.

DREWNIANE PERŁY OKOLICY (5)

Na szlaku architektury drewnianej

Pod opieką
Michała Archanioła
Leżąca w południowej części byłego województwa tarnowskiego, rozciągającej się od Uszwicy
po Tymową, niespełna sześć kilometrów na północny wschód od Czchowa, Złota istniała już
od co najmniej połowy XIII wieku. Powstała jako wieś monarsza przy starej drodze,
prowadzącej z kasztelańskiego Biecza przez Rzepienniki, Gromnik, Opatkowice (obecnie
Zakliczyn), Biskupice (Melsztyńskie), Uszew, Brzeźnicę i Bochnię do Krakowa.

Niestety, kilka lat później świątynia ule−
gła zniszczeniu.
Obecny kościół pod wezwaniem św. Mi−
chała Archanioła, do niedawna jeszcze
parafialny, jest najpewniej trzecim już
na tym samym miejscu. Wzniesiony zo−
stał w 1649 roku, najpewniej z fundacji
Zygmunta Aleksandra Tarły, kasztelana
sądeckiego i pana na Melsztynie, który
po śmierci siostry Teofili (1647 r.) przejął
należące do niej wsie Złota i Biskupice
Melsztyńskie. Podobnie, jak i poprzednie,
jest on w całości drewniany, o zrębowej
konstrukcji oszalowanych ścian. Pomimo,
iż powstał w okresie rozwiniętego już ba−
roku, formą bliski jest tradycji późno−
gotyckiego, drewnianego budownic−
twa sakralnego Małopolski. Skła−
da się z jednonawowego,
kwadratowego niemal
korpusu, zamkniętego
trójbocznie, węż−
szego od niego
prezbite−

rium, któremu towarzyszy niewielka za−
krystia oraz niskiej wieży. Ma ona słupo−
wą konstrukcję z lekko pochyłymi, osza−
lowanymi ścianami. Wieńczy ją nadwie−
szona izbica z dachem namiotowym, na
którym znajduje się, wzniesiona później,
czworoboczna, nakryta namiotowo nasta−
wa. Nawa i prezbiterium mają wspólny,
pobity blachą dach siodłowy, z którego wy−
rasta barokowa w formie wieżyczka na
sygnaturkę.
Nakryte płaskimi stropami wnętrze ko−
ścioła zdobi polichromia ornamentalna,
wykonana na tapetach w 1927 roku przez
Jakuba i Wilhelma Winiarskich. Pod nią
zachowały się fragmenty malowideł z po−
łowy XVII wieku. Wyposażenie w więk−
szej części jest barokowe. Składają się
nań trzy ołtarze i chrzcielnica, organy
z 1784 roku oraz klasycystyczna ambo−
na i takież ławki. W ołtarzu głównym
znajdują się osiemnastowieczne obrazy
św. Michała Archanioła i Przemienienia,
w bocznych zaś – płaskorzeźba Korona−
cji Najświętszej Marii Panny oraz św.
Mikołaja, zakupione dla kościoła w roku
1891. Jest tu jeszcze wizerunek św. Jana
Nepomucena, pochodzący z nieistniejące−
go, czwartego ołtarza, ufundowanego
w 1742 roku.

Andrzej B. KRUPIŃSKI
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Prezes Strażaka, Jan Pacura, porównu−
je grę w czwartej lidze do cywilizacyjnej
rewolucji. – To świat z zupełnie innej baj−
ki. Żeby się w niej znaleźć, potrzeba przede
wszystkim nieporównywalnie więcej pie−
niędzy niż w piątej lidze. Także pod wzglę−
dem sportowym jest spora przepaść. Tę
jednak łatwiej nadrobić niż znaleźć spon−
sorów – mówi człowiek, bez którego trud−
no sobie wyobrazić funkcjonowanie klu−
bu. Jest w nim prezesem, trenerem dru−
żyn młodzieżowych, gospodarzem,
inspiratorem wszelkich działań. Takich
pasjonatów niewielu działa w dzisiejszym,
skomercjonalizowanym sporcie.

Awans nastąpił dość nieoczekiwanie, bo
 drużyna po rundzie jesiennej zajmo−

wała odległe, piąte miejsce w tabeli. Wio−
sną nie przegrała jednak ani jednego spo−
tkania. – Nie wolno nam było nie wyko−
rzystać nadarzającej się szansy – ocenia
prezes. – Oczywiście, zdawaliśmy sobie
sprawę z czekających nas problemów, ale
gdybyśmy wtedy odpuścili, to niewyklu−
czone, że zespół by się rozpadł i na podob−
ną okazję trzeba by było czekać kilka lat.
– Euforia po zdobyciu awansu trwała
krótko, nie była tak spontaniczna jak
w 2000 roku, kiedy drużyna wygrała roz−
grywki w klasie okręgowej i znalazła się
w V lidze – wspomina Arkadiusz Bie−
dak, który nie tylko jest podporą druży−
ny na boisku, ale także pełni w klubie
funkcję skarbnika. – Wydaje mi się, że
wtedy drużyna stanowiła większy mono−
lit – dodaje.

Świat z innej bajki

Kibice Mokrzysk oswoili się już z posiadaniem piłkarskiej drużyny w czwartej lidze. Jednak
przed rewanżową rundą rozgrywek podkreślają, że łatwiej było uzyskać historyczny dla
klubu awans, niż uchronić się przed degradacją.

Z tamtego składu do dzisiaj trzon zespo−
łu tworzy sześciu zawodników: Sebastian
Żurek (najlepszy strzelec drużyny, o któ−
rego od dawna bezskutecznie stara się
m.in. OKS), Wiesław Żurek, Artur
Mendlewski, Jarosław Święch, Jakub
Biedak i wspomniany Arkadiusz Bie−
dak. Właściwie nie było żadnych wzmoc−
nień. Przybyli jedynie Michał Zając, któ−
ry nie mieścił się w składzie Okocimskiego
oraz Artur Mika z B−klasowej drużyny
Przyborowia.

P ierwszą poważną organizacyjną prze−
szkodą po awansie okazało się bo−

isko, niedostosowane do IV−ligowych wy−
mogów. Zanosiło się nawet, że beniami−
nek będzie rozgrywał mecze na wypoży−
czonym stadionie w innej miejscowości.
Czasu na modernizację własnego boiska
nie było dużo, ale dzięki zapałowi klu−
bowych działaczy, sporej rzeszy sympa−
tyków i samych zawodników oraz pomo−
cy sołectwa, stadion ogrodzono, położo−
no nową nawierzchnię i zainstalowano
250 plastykowych krzesełek na widow−
ni. Członkowie komisji, przyznającej li−
cencję, z niedowierzaniem kręcili głową.
Początek sezonu był jednak bardzo trud−
ny. – Drużyna nie była przygotowana
należycie – ocenia obiektywnie prezes
Pacura. – Kilku zawodników wybrało się
w lecie na saksy do Niemiec. Wiadomo,
jaka jest sytuacja, a z piłki na tym po−
ziomie nie można żyć.
Z każdym meczem było jednak coraz le−
piej. Strażak był sprawcą jednej z więk−

szych sensacji, remisując w derbowym
pojedynku z Okocimskim. – Byli zbyt
pewni siebie – twierdzi Arkadiusz Bie−
dak. – Niezły mecz, choć przegrany 2−3,
rozegraliśmy także przeciwko Gliniko−
wi Gorlice. Dla odmiany, najsłabszy –
z Łososiem Łosina Dolna (1−4).
O ile jednak sportowo zespół zaczął się
rozkręcać, to wciąż największym pro−
blemem są finanse. – Nie jesteśmy Oko−
cimskim, dla nas najdrobniejsza pomoc
finansowa ma ogromne znaczenie –
mówi prezes Pacura i wylicza niektóre
z obligatoryjnych opłat klubowych: – 2
tysiące – zgłoszenie zawodników do gry,
700 – startowe, 150 – dopłata do licen−
cji, 600 – ryczałt sędziowski. Niemało
kosztują też wyjazdy na mecze. Do tego
dochodzą kary za żółte kartki, na które
musieliśmy przeznaczyć ubiegłej jesie−
ni 800 złotych. Bez wielu sponsorów nie
dalibyśmy sobie rady.
Klub musi ponadto opłacić trenera, ku−
pić sprzęt, utrzymuje także cztery dru−
żyny młodzieżowe. Listę sponsorów
otwiera Urząd Miejski w Brzesku, prze−
kazujący rocznie 22 tys. zł. Sporo poma−
gają również prywatne firmy: Marpol,
Skład Budowlany Milewski, Trans−Lis−
Bet oraz Adservco Group i Izoterm z Psz−
czyny, które ufundowały drużynie kom−
plety strojów. Koszt plastykowych krze−
sełek na widowni pokryła firma Debiut.
Na mecze przychodzi po kilkaset osób,
ale ze sprzedaży biletów można co naj−
wyżej zebrać na opłacenie sędziów.
Pracy społecznej wielu ludzi nie sposób
wycenić. Do najbardziej oddanych klu−
bowi należą: wiceprezes Stanisław
Gładki, Józef Woda, Wojciech Zacha−
ra. Jest jednak w gronie sympatyków
klubu osoba szczególna – ksiądz Ma−
rek Surlej. Przed laty był zawodnikiem
Strażaka, a obecnie, mimo że na co dzień
pracuje w parafii w Sosnowcu, należy do
najwierniejszych kibiców.

Na półmetku sezonu Strażak z dorob−
kiem 10 punktów zajmuje w tabeli

trzecie miejsce od końca. W minionych
latach zespół miał lepszą rundę wiosen−
ną, dlatego także i teraz kibiców z Mo−
krzysk nie opuszcza optymizm. Napa−
wa nim także zapał, z jakim zawodnicy
przygotowują się do pierwszych meczów
pod okiem trenera Jerzego Busia. –
Jeśli utrzymamy się w tym sezonie, to
w następnym będzie nam znacznie ła−
twiej – uważa Jan Pacura. – Tę drużynę
stać na grę w IV lidze. Dwa pierwsze
mecze, które rozegramy na własnym
boisku – z Tuchovią i Wolanią – mogą
mieć decydujące znaczenie.

Marek KOTFIS

Prezes Jan Pacura i jego
piłkarze wierzą, że utrzymają
się w czwartej lidze.
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INFORMACJA O PRZETARGU
Pełnienie obowiązków menadżera projektu dla zadania pod nazwą „Rozwój Gospodarczy Gminy
Brzesko – Etap III”, realizowanego z programu SSG PHARE 2002.
Nazwa zadania: „Pełnienie obowiązków menadżera projektu”.
Opis przedmiotu zamówienia. Pełnienie obowiązków menadżera projektu dla zadania pod nazwą „Rozwój
Gospodarczy Gminy Brzesko – Etap III”, realizowanego z programu SSG PHARE 2002.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CITEC S.A. ul. Dulęby
540−833 Katowice. Cena 189 000.00. Oferta z najniższą ceną – 189 000.00 Oferta z najwyższą ceną
– 244 800.00Liczba otrzymanych ofert – 4.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
„Wyposażenie sali obrad Rady Miejskiej w Brzesku – meble biurowe” Nazwa zadania: „Wyposaże−
nie sali obrad Rady Miejskiej w Brzesku – meble biurowe”
Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie stołu – 18 blatów łączonych, mównicy oraz podestu wg projektu.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia. Jarosław Cichoński Firma Podukcyj−
nio−Handlowo−Usługowaul. Szarych Szeregów 532−800 Brzesko. Cena – 9 264,00 zł. Oferta z naj−
niższą ceną – 9 264,00 zł. Oferta z najwyższą ceną – 9713,11 zł. Liczba otrzymanych ofert – 2.

SIATKÓWKA
II LIGA MĘŻCZYZN

8.01.05: OKS – Cukrownik Lublin 1:3
(22:25, 26:24, 16:25, 18:25)
OKS: P. Mardoń, Ptak, Płaza, Śrutowski,
Rakoczy, Poprawa, Baniak (libero) oraz Bed−
narz, Pietrykowski, Gibes, B. Gawenda.
15.01.05: Rafako Racibórz – OKS 2:3
(30:28, 22:25, 27:29, 25:22, 12:15)
OKS: B. Gawenda, Bednarz, Śrutowski,
P. Mardoń, Rakoczy, Poprawa, Baniak (li−
bero), Gibes, Pietrykowski, Płaza.
22.01.05: OKS – Błękitni Ropczyce 2:3
(26:28, 28:26, 25:20, 24:26, 12:15)
OKS: B. Gawenda, Bednarz, Śrutowski,
P. Mardoń, Rakoczy, Poprawa, Baniak (libe−
ro) oraz Skrzypiński, Pietrykowski, Płaza.
29.01.05: MKS MOS Będzin – OKS 3:2
(22:25, 22:25, 25:19, 25:17, 15.10)
OKS: P. Mardoń, Bednarz, Skrzypiński,
Śrutowski, Rakoczy, Poprawa, Baniak (li−
bero) oraz B. Gawenda, Petrykowski.

Zakończyła się zasadnicza runda rozgry−
wek. Pierwsze cztery drużyny rywalizo−
wać będą w play off o awans. Okocimski
zajmując 7. miejsce, walczyć będzie
o utrzymanie się w II lidze. Decydującymi
będą mecze z drużyną AZS Rafako Raci−
bórz. Pierwsze spotkania odbędą się
w Brzesku 12 i 13 lutego. Mecze toczyć
się będą do trzech wygranych.

III LIGA KOBIET
15.01: Gryf – Iskry Grybów 3:1
22.01: Ogniwo Piwniczna – Gryf 3:2
30.01: Gryf – Podkarpacie Bobowa 3:0

III LIGA MĘZCZYZN
15.01: OKS – Dobry wynik Kraków 0:3
22.01: Gala Trzebinia – OKS 3:0
29.01: Hilcus Olkusz – OKS 3:0

MASZ
działalność gospodarczą?
Zostań naszym Partnerem

NIE MASZ pracy?
Zostań naszym

Przedstawicielem Handlowym

informacje
pod numerami telefonów:

(014) 626 28 45
pon.−piątek 9:00−16:00

0 605 153 742

WIELKA PIŁKA, emocje, inwestycje,
także duże nadzieje. W lipcu na stadio−
nie Okocimskiego Klubu Sportowego zo−
staną rozegrane mecze finałowej fazy
Piłkarskich Mistrzostw Europy Amato−
rów. Przygotowania do imprezy już się
rozpoczęły. Nikt nie kwestionuje, że przy−
bycie reprezentacji kilku krajów euro−
pejskich, choć tylko amatorskich, będzie
promocją oraz dużym wydarzeniem spor−
towym dla miasta. Wiadomo, że zagra−
ją drużyny z Polski, Rumuni, Czech, Ir−
landii i Danii. Kibice zacierają ręce,
a kierownictwo OKS−u dopina harmono−
gram przygotowań obiektu do lipcowej
imprezy. Oczywiście, nie obejdzie się bez
finansowej pomocy Urzędu Miejskiego.

Regions Cup w Brzesku!

BARDZO DOBRA organizacja, rekordowa liczba uczestników oraz pasjonujące po−
jedynki towarzyszyły II Memoriałowi im. Stanisława Migdała, rozegranemu w GO−
SiK w Mokrzyskach. Wśród 98 startujących byli zarówno początkujący w tej dyscypli−
nie, jak i zawodnicy legitymujący się sukcesami na arenie krajowej i światowej. Zwy−
ciężył Andrzej Gbyla z Krakowa. Decydującym o jego sukcesie był pojedynek
z uważanym za faworyta zawodów Jerzym Markiewiczem (Pasjonat Dankowice).
Najlepszą zawodniczką okazała się Edyta Andrzejewska (JKSz MCKiS Jasło),
była reprezentantka Polski, która zajęła w końcowej klasyfikacji 7. miejsce. Spośród
brzeskich reprezentantów najlepiej zaprezentował się Ryszard Jękot. Inne nagrody
z rąk prezesa Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS, Jerzego Bąka, odebrali szachiści
reprezentujący LZS – Grzegorz Widła (Rzezawa) i Sylwia Biernat (Gosprzydowa).
Sprawne przeprowadzenie imprezy było dziełem żony nieżyjącego Stanisława Migda−
ła, byłego społecznika, radnego i działacza sportowego. Słowa uznania należą się
także wiceburmistrzowi Brzeska Krzysztofowi Bigajowi oraz prowadzącym zawody
Wiesławowi Kasperkowi. Nagrody dla najlepszych ufundowali brzescy radni oraz
sponsorzy: Janusz Niemiec i Krzysztof Pacura.
Wynik: 1. Andrzej Gbyl (KKSz Kraków), 2. Jerzy Markiewicz (Pasjonat Dankowice),
3. Paweł Sygulski (Rolnik Róża), 4. Bogusław Sygulski (Rolnik Róża), 5. Mateusz
Markiewicz (Rolnik Róza), 6. Janusz Raszka (Gliwice), 7. Edyta Andrzejewska (JKSz
Jaworzno), 8. Bogdan Czernicki (Parnas Stara Wieś), 9. Mateusz Bobula (Rafineria
Jasło), 10. Wacław Sycz (Karolina Tarnów).

CHARYTATYWNY międzyszkolny turniej
siatkówki, rozegrany w Publicznym Gimna−
zjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku,
wygrała drużyna gospodarzy. Oprócz dwóch
drużyn Gimnazjum nr 2, udział w turnieju
wzięła reprezentacje z Gimnazjum w Jadow−
nikach i Gimnazjum nr 1 z Brzeska. Bawio−
no się znakomicie, oprócz zmagań siatkarzy
można było zobaczyć występy cheerleade−
rek. Cel także został osiągnięty – dochód
z imprezy został przeznaczony na pomoc
ofiarom trzęsienia ziemi w Azji.

Memoriał przy szachownicy
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List do redakcji pt.,,Głos w sprawie zjaz−
du” zamieszczony w listopadowym nu−
merze BIM−u skłonił nas do przedsta−
wienia naszego stanowiska w przedmio−
towej sprawie, zgodnie z nagłośnioną
wcześniej naszą koncepcją zjazdu. Po−
nieważ nie ma obowiązującego planu za−
gospodarowania przestrzennego (utracił
moc 31.12.2003 r), a także nie opraco−
wano do tej pory żadnych planów prze−
budowy ulicy Leśnej, uważamy, że jest
jeszcze czas na zmianę lokalizacji zjaz−
du, który w rzeczywistości ma być drogą
tranzytową północ – południe (od Gdań−
ska po Słowację).
W dniu 12.08. 2004 r po raz pierwszy
zostało zorganizowane zebranie miesz−
kańców bezpośrednio zainteresowanych
przebiegiem zjazdu. Podczas tego zebra−
nia uczestnicy publicznie i jednomyślnie
wyrazili sprzeciw wobec koncepcji bu−
dowy zjazdu ulicą Leśną, przecinającą
osiedla mieszkaniowe. Podkreślić nale−
ży, że istnieje możliwość przesunięcia pro−
jektowanej arterii poza miasto, w korzyst−
niejsze i niezamieszkane tereny, z bezko−
lizyjnym przejściem przez tory.
Na zebraniu przegłosowano również
wniosek dotyczący opracowania koncep−
cji zjazdu z usytuowaniem jego trasy na
Nowy Sącz po zachodniej stronie szpi−
tala. Za tą wersją opowiedzieli się pra−
wie wszyscy głosujący oraz niektórzy
radni Brzeska. Trasa ta byłaby korzyst−
niejsza również dla mieszkańców ulicy
Browarnej i osiedla Równia, ponieważ
odsunęłaby ruch tranzytowy z ich pobli−
ża na bezpieczną odległość. Ponadto tra−
sa biegnąca przez tereny niezurbanizo−

Z j a z d
 – projekt alternatywny

wane, przyczyniłaby się do rozwoju mia−
sta w większym stopniu, niż,,wciśnięta”
w osiedla mieszkaniowe.
Mieszkańcy zabierający głos w czasie ze−
brania z całą stanowczością stwierdzili,
że opinie Generalnej Dyrekcji Dróg Kra−
jowych i Autostrad w Krakowie oraz Nad−
leśnictwa w Bochni nie stanowią żadnej
merytorycznej i rzeczowej odpowiedzi na
alternatywne rozwiązanie lokalizacji
zjazdu. Uważamy, że plan budowy dro−
gi tranzytowej przez teren zabudowany
jest nieprzemyślany, a decyzje z czasów
PRL−u podjęte bez konsultacji społecz−
nej są niezgodne z prawem. Dlatego nie
wyrażamy zgody na budowę w/w drogi
w miejscu zaproponowanym przez wła−
dze miasta. Sprzeciw ten popiera 217
mieszkańców ulic: Wiejskiej, Leśnej, Ja−
snej, Poprzecznej, Zacisza i Wiosennej.
Wiele do myślenia daje również troska
przedstawicieli władz miasta, wyrażo−
na w piśmie do Posła RP Wiesława Wody
i Pani Poseł Barbary Marianowskiej
w sprawie podziału łąki Małopolskiego
Centrum Biotechniki w Krasnem (od−
dział Brzesko), przez którą miałaby
przebiegać alternatywna trasa zjazdu.
Czyżby ważniejsza była sprawa prze−
prowadzenia raz lub dwa w ciągu dnia
małego stadka bydła, przez kilka mie−
sięcy w roku, niż całoroczne problemy
mieszkańców związane z zagrożeniem
życia, zdrowia oraz zanieczyszczeniem
środowiska? Widocznie zwierzęta są waż−
niejsze od ludzi.
Nikt z nas nie jest przeciwny rozbudo−
wie infrastruktury drogowej. Zgadzamy
się, że Brzesko musi mieć połączenie

z autostradą A4, ale po wybraniu roz−
wiązania najbardziej korzystnego dla lu−
dzi. A że jest to możliwe, udowodnili
mieszkańcy Mokrzysk nie wyrażając zgo−
dy na narzucony przebieg autostrady.
Wywalczyli obwodnicę całkowicie omi−
jającą gęstą zabudowę wsi.
Na koniec stwierdzamy, że niezrozumiałe
i bezpodstawne są obawy władz miasta,
że propozycja przesunięcia zjazdu znie−
chęci inwestorów zagranicznych, a to
wpłynie niekorzystnie na rozwój miasta.
Czy dla inwestorów z Japonii, o czym
była mowa na zebraniu, będzie proble−
mem zjazd przesunięty o 700 −1000 me−
trów w stosunku do planowanego? My−
ślimy, że nie.
Oczekujemy na opracowanie koncepcji
zjazdu w proponowanych przez nas wa−
riantach, wierząc, że przychylność władz
umożliwi wybór i realizację trasy naj−
lepszej, nie powodującej zagrożenia utra−
ty życia i zdrowia mieszkańców.

Społeczny Komitet Mieszkańców
ds. zmiany trasy zjazdu z autostrady

 – drogi tranzytowej w Brzesku

Z wielkim smutkiem żegnamy
Naszego Drogiego Kolegę

zmarłego dnia 27 stycznia 2005 roku

WACŁAWA HAJDUKA
długoletniego taksówkarza miasta Brzeska

Rodzinie składamy wyrazy  głębokiego współczucia
Koledzy Taksówkarze

OD REDAKCJI: Kolejny głos
w sprawie lokalizacji drogi zjaz−
dowej z budowanej autostrady A4
jest próbą przekonania decyden−
tów do swego alternatywnego pro−
jektu. Desperacja mieszkańców
z okolic ulicy Leśnej, pragnących
jak najdalej odsunąć od swoich po−
sesji drogę łącząca autostradę
z centrum miasta, jest godna naj−
wyższego podziwu. Niewykluczo−
ne, że te zabiegi odniosą skutek
zgodny z ich oczekiwaniami. Na−
dal trwają konsultacje, analizo−
wane są opinie ekspertów. Roz−
ważane są bowiem także inne
plany, co nie gwarantuje jednak,
że którykolwiek z nich będzie
możliwy do zrealizowania. Decy−
dujące słowo należeć będzie za−
pewne do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, odpowie−
dzialnej zarówno za budowę au−
tostrady na odcinku z Krakowa do
Tarnowa, jak również spornego
zjazdu. Dobra wola władz Gminy
może nie wystarczyć, by kładąc na
szali wszystkie „za” i „przeciw”,
powziąć jakże trudną decyzję
o ewentualnej zmianie lokalizacji
zjazdu. Wydaje się, że przyjęcie
jakiegokolwiek rozwiązania, bę−
dzie wyborem miedzy większym
lub mniejszym złem.



Nuda... Jedno z najmniej lubianych słów. Najbardziej nudzi się młodzież, z tej
prostej przyczyny, że w obecnych czasach dorośli nie mają dla niej czasu. Pracują.
Wobec coraz bardziej prymitywnych programów telewizyjnych i jeszcze mniej cie−
kawych rozmów na czatach, pozostaje nam szukać sposobu zabicia wolnego czasu
w najbliższym otoczeniu. No, może w wielkim mieście nuda tak nie doskwiera, ale
wierzvie mi, nie ma nic gorszego od małomiasteczkowej beznadziei.
Mamy wprawdzie własne kino, piękną pływalnię, kort tenisowy, parki. Ale co
z tego, skoro ceny na kortach są wysokie i nie każdego stać na taką formę rozryw−
ki. Z kolei w Parku Jordanowskim niekoniecznie można usłyszeć śpiew ptaków,
raczej podziwiać różne upierzenia dzisiejszych małolatów. Park Götza, z racji
ustronnego położenia, jest z kolei bardzo niebezpieczny, dlatego tak rzadko od−
wiedzany. Specjalnie dla wielbicieli zdrowia i spędzania wolnego czasu na łonie
natury powstają – zresztą coraz liczniejsze – ogródki... piwne. Tymczasem bra−
kuje ścieżek rowerowych. Otwiera się coraz więcej supermarketów. Nawet pły−
walnia, tak mi się zdaje, nie spełnia w pełni oczekiwań, bo wiele z atrakcji –
jakuzzi, zjeżdżalnia, grzybek – najczęściej jest nieczynna. Gdy zaś na pływalni
pojawiają się na obowiązkowych zajęciach uczniowie ze szkół, robi się tak tłocz−
no, że trzeba czym prędzej wychodzić z wody.
O kinie „Bałtyk” także wiele dobrego nie można powiedzieć. Filmowe hity wyświe−
tlają w nim z dużym opóźnieniem, a i tak informacja o repertuarze pozostawia wiele
do życzenia. Nie zachęca też opłakany stan budynku. Nie traci na aktualności stary
dowcip: na pytanie, co leci w kinie „Bałtyk”?, odpowiadano – tynk ze ściany. Teraz to
podobno nawet tynk już nie spada. Może więc dobrze, że prawdziwy Bałtyk jest
daleko od nas, bo nuda mogłaby się przerodzić w nudzyzm...
Cóż, pozostaje liczyć na własną inwencję i pomysłowość. Czasem rozterką po−
dzielić się z innymi, co niniejszym uczniła −

Monika Biesaga

Zakapturzeni chłopcy z haczykami na
bluzach snują się po osiedlach,

dzieciaki w glanach przesiadują
w ogródku jordanowskim – Brzesko

się nudzi. Argumenty, że MOK
organizuje konkursy, że działają koła

różańcowe i kino, wzbudzają tylko
kpiące uśmiechy na młodzieńczych

twarzach. Kiedy staje się u progu tzw.
dorosłości, w głowie lęgnie się śmiała

myśl, że nie jest się już dzieckiem
i z tych wszystkich rozrywek po prostu

się wyrosło. W naszym redakcyjnym
gronie, przez cztery miesiące

spotykaliśmy się co tydzień, by
rozmawiać i stawiać pierwsze kroki

w trudnym dziennikarskim fachu. Oto
teraz przed wami kilka tekstów. Każdy

niech będzie dowodem na to, że
z nudy umierać nie trzeba. Nuda wcale

obowiązkiem młodzieży być nie musi
i dla wielu nie jest. O nich właśnie

piszemy. Piszemy, żeby się nie nudzić.
OK

Wiosna, lato, jesień, zima
− a nas w Brzesku nuda trzyma

Dlaczego uciekłem
z Brzeska?

Czytaj – str. 4.

Wcale tak
być nie musi

Zredagował zespół:
Monika Biesaga

Magdalena Busch
Malwina Jarosz

Aleksandra Koźmińska
Anna Pirecka

Aleksandra Wietecha
Dominik Zając
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Mieszkanie na trzecim piętrze niewiel−
kiego, szarego blokowiska. W ciasnym
pokoju rozsiadło się ośmiu młodzieńców,
większość ubrana na czarno. Chmurne
spojrzenia, długie włosy, kolczyki w uszach
i… to wszystko. Żadnych irokezów, zielo−
nych dredów, obszarpanych spodni i tym
podobnej krzykliwej stylistyki. Nawet
glany zostały w przedpokoju. Żadnych
anarchistycznych skłonności, kartoteki
czyste i dobre opinie sąsiadów. Bo i śred−
nia wieku raczej zdecydowanie powyżej
okresu buntu i ostentacji. Tylko do osiem−
nastki blondyna o nieśmiałym uśmiechu
jest kilka miesięcy, reszta właśnie za−
czyna dorosłość, seniorzy Hungry i Cha−
os mają po 21 wiosen. Czorny osiemna−
ste urodziny świętował niedawno.

blog MPF−u, 7 listopada 2004 (wulga−
ryzmy usunięte)
Dobrze że 18−stkę ma się raz w ży−
ciu.. Na początek wielkie dzięki za
obecność na osiemnastce od Czorne−
go. Hard core jak fuj. Przemamlane
na kacu sprzątać całą piwnicę, jesz−
cze zepsutym mopem i flagą M.P.F.
Pozdrowienia dla wszystkich skaco−
wanych i nie tylko, następnym razem
nie rzygajcie koło kaloryferów. Do
zobaczenia na następnej publicznej
imprezie organizowanej nie przez
nas. Hungry poszukuje informacji na
temat tego, co robił i co się z nim dzia−
ło od godziny 24 do 9 rano.
P.S. Poszukuję mojego kapelusza Mi−
chaela Jacksona, którego dostałem od
Młodego.
P.S2. Wszystkie płynne prezenty zo−
stały wypite
P.S3. Dla kogo był ten łuk???

Zaczęło się zwyczajnie. Chłopcy z jedne−
go osiedla, w podobnym wieku. Ktoś
gdzieś usłyszał kawałek Nirvany, ktoś
przyniósł płytę Acid Drinkers. Pierwsze
koncerty i glany. Inicjację alkoholową prze−
szli pospiesznie i bezboleśnie w okolicy 15.
wiosny. Ponad rok temu, któregoś listo−
padowego wieczoru, od słowa do słowa

MPF
czyli bajka, która nie ma morału

Spotkał ich niemal każdy. Zazwyczaj
spoglądamy trwożnie, pamiętając ich

ciężkie buty, czarne kaptury i niechętny
wzrok. Omijamy zaułki, w których

przesiadują, ze zgrozą taksujemy, kiedy
piją tanie wina i wściekli walimy w ścianę,

zza której dochodzi opętańczy wrzask –
tzw. muzyka. Automatycznie wpisujemy

w margines społeczeństwa, myślimy –
menele. Mamy dużo racji.

padła nazwa MPF – Menele Przeciwko
Faszyzmowi. Z dystansem patrząc w lu−
stro, pokornie przyjęli to miano. Przymru−
żywszy oko (by nie widzieć podwójnie),
stworzyli organizację znaną tylko wta−
jemniczonym, grupę absolutnie nieformal−
ną i nieukonstytuowaną. Nie posiadają
siedziby, dowódcy ani planu działania.
Mają tylko blog – kilkadziesiąt notek
z relacjami z imprez, koncertów, refleksja−
mi nad złem tego świata, kilkaset ko−
mentarzy członków oraz krewnych i zna−
jomych MPF−u. blog stał się nieoficjal−
nym forum brzeskiego undergroundu. Im
nadal chodzi tylko o dyskusje do świtu,
wspólny alkohol i wyjazdy na koncerty.
Ale z nazwą to jakoś raźniej.

blog MPF−u
Hungry: Witam wszystkich, tu Hun−
gry. Muszę oficjalnie ogłosić i zazna−
czyć, że ja już nie jestem menelem,
gdyż udało mi się z tego wyleczyć.
Oczywiście, wciąż nie gardzę alkoho−
lem, ale to już nie to, co kiedyś, he he.
Chaos: Po pierwsze chciałem napisać
że Hungry jest menelem, gdyż wczo−
raj zamebał się jak świnia i w dodatku
powiedział taki tekst – „Jeszcze dwie
godziny temu nie byłem menelem...”
Czorny: Heja tu czarny. Ja chciałem
tylko tyle powiedzieć, że czasami
udaje nam się zorganizować kultu−
ralną imprezę. Nieważne, że średnia
wypadania takich imprez to raz na

rok, albo, jak nie ma kasy na totalny
hard core, ale zawsze coś. Pozdra−
wiam wszystkich z tego bloga, oraz
wszystkich czytelników.

Kornik. Wysoki brunet, w T−shircie Oko−
cimia, student informatyki. Menel Na
Wyjeździe – Jasna Góra to ostatnio po−
pularne miejsce, więc i MPF ma tam
swego delegata. W Brzesku mieszka z ro−
dzicami. W tej chwili dzielnie pełni obo−
wiązki gospodarza MPF−u, w ciasnym
mieszkaniu na trzecim piętrze niewiel−
kiego, szarego blokowiska. Upchnięty
między telewizorem a ławą wiatrak, ci−
cho szumiąc, walczy z dusznym upałem.
Hungry wpatruje się w ekran laptopa,
Młody wychodzi na papierosa do łazien−
ki. W tym pokoju nie wolno palić. Kor−
nik pilnuje absolutnego porządku – to
królestwo jego mamy. Na ścianie obraz
Matki Boskiej.
Hungry. Postać barwna. W wianuszku
rozgadanych kumpli wygląda jak na
mocnym kacu. Mówi niewiele. Głowa po−
chylona, wzrok wbity w jeden punkt,
w skupieniu gładzi krótką bródkę. Dłu−
gie włosy ściągnięte w kucyk, szczupła
twarz, ciemna karnacja, kolczyki (sztuk:
dwie) w lewym uchu. Wysoki, lub raczej
– długi, bo zawsze półleży z wyciągnię−
tymi nogami. Poważny, wydaje się naj−
doroślejszy z całej tej czarnej bandy. Stu−
diuje polonistykę, uczy się tego, co go in−
teresuje – literatury, historii starożytnej.
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Odzywa się rzadko, Czasem tylko ze znu−
żoną miną wtrąci się do rozmowy. Mówi
zwięźle, z przekonaniem. Dorośle.

blog MPF−u, 8 września 2004
MPF prezentuje swój oficjalny komen−
tarz na temat terroryzmu światowe−
go: jesteśmy z całego serca i rozumu
przeciwni wszelkim aktom przemo−
cy dokonywanej na bezbronnych.
„Terroryzm to pasożyt, niszczący po−
woli naszą cywilizację” (Czorny). Nie−
stety, nasz kraj nie jest w ogóle przy−
gotowany na jakiekolwiek ataki ter−
rorystów. Chyba trzeba coś z tym
zrobić... Jakby ktoś wiedział o jakiejś
manifestacji, to niech da nam znać.
P.S. Liczymy na waszą pomoc ducho−
wą i finansową w walce z WKU, hehe:)
P.S.2 Pasta do zębów w przeciwień−
stwie do alkoholu zabija!!!!

Chaos. Wpadł, wskoczył na fotel i od razu
zrobiło się jaśniej. Niski, długowłosy, kil−
ka kolczyków. Starsze panie widząc go,
wznoszą oczy ku górze i szeptają „Zdro−
waś Mario”. Prywatnie jest sympatycz−
ny i otwarty, całym sobą uśmiechnięty, pe−
łen dziecięcego zapału. Co chwila wybu−
chał zaraźliwym chichotem, nieustannie
perorował, z przejęciem przekrzykując
kumpli. To on, kilka miesięcy temu, stwo−
rzył bloga MPF−u. To nie miał być kolej−
ny internetowy pamiętnik, w którym
można przeczytać, że „w szkole było faj−

nie, dostałam plusa, a Roman powiedział,
że mnie kocha.” Piszą po to, aby w przy−
szłości, kiedy już założą rodzinę, kupią
psa i poloneza, mogli przypomnieć sobie
czasy śmiałych idei i całonocnych imprez.
Ksywę właściwie ma inną, ale każe zmie−
nić, bo go rodzice już na dobre z domu
wyrzucą. Reszta też jest znana pod inny−
mi pseudonimami, ale na potrzeby pra−
sy wymyślają. Tytułują się: Kornik, Cha−
os, Hungry, Młody. Czorny (od koloru skar−
petek) ciągle ze śmiechem cytuje Leppera,
zapewnia, że są odpowiedzialni i pokojo−
wo nastawieni.

blog MPF−u, 29 sierpnia 2004
Menelom wpadł do głowy pomysł zro−
bienia bardzo mocnego wina marki
M. P. F. Nigdy nasz pomysł nie może
się obejść bez jakiegoś problemu
i owym problemem jest brak jedne−
go składnika. Cukier, bo o nim mowa,
jest nam bardzo potrzebny, więc jeśli
chce nam ktoś pomóc, to proszę bar−
dzo. Będziemy bardzo wdzięczni i mo−
że się podzielimy naszym wyrobem.
Z góry dziękuje.:) produkował będzie
Hungry na sprzęcie Arnolda

Wyobraźcie sobie ciasny pokój na trze−
cim piętrze szarego bloku. Ośmiu czarno
odzianych młodzieńców o złowrogich spoj−
rzeniach, z przeszłością pełną alkoholu…
Ciągle się śmieją, mrugają porozumie−
wawczo. Zaznaczają, że nie są żulami.

– Elo Bąku!
– Elo Ziomek!
– Co tak cieszysz beret?
– Dostałem esesmana od mojej fuzi!
– Apropos, wylukałem ostatnio twoją foczkę, jak
bujała się lajtową furą z jakimś El Dresso.
– Wkręcasz jazdę. Nie rób ze mnie wała!
– Kolo, ja nie wkręcam, ja tu sypię ci faktami. Przy−
czaj na nią, jak zdziczała. Nie dla ciebie taka dziu−
nia. Lepiej zlukaj, jaka tam śmiga maniura. Przy
niej twoja foczka to sztampa.
– No… nie powiem… niezła szmula… Jeszcze
dzisiaj będzie moja! Wyrwę ją na dżamprezie.
– W porzo stary! Ale jak nie wyrwiesz– lecisz mi
bańkę. Każdy hajs się teraz sprzyda.
– Nie licz na to, flota moja.
– Co ty taki pewniak jesteś? Wyrwać taką dzidzię to
extrim.
– Spoko, spoko! Dla mnie żaden extrim. Będzie
lajtowo. W końcu niezłe mam gadane. Obczai
mojego malczana i wymięknie. Ostry tuning zapo−
dałem. Żadna dzidzia się nie oprze!
– Luzik bąku! Ale zwijam się na chatę! Wszamać
coś by pasowało! Narciarz!
– W porzo! Dzięki za cynk! Nara!

Nam, osobom młodym, a co za tym idzie wtajem−
niczonym, nie sprawiło problemu zrozumienie
sensu tego dialogu. Ale z pewnością wielu Czytel−
ników napotkało trudności. Ich odsyłamy do za−
mieszczonego poniżej słowniczka.

Elo – cześć
Bąk, ziomek – przyjaciel
Cieszyć beret – uśmiechać się
Esesman – SMS (krótka wiadomość tekstowa w te−
lefonach komórkowych)
Fuzia, foczka, dziunia – dziewczyna
Wylukać, zlukać, obczaić – zobaczyć
Bujać się – jeździć
Lajtowy – przyjemny, lekki
Fura – samochód
El Dresso – Dresiarz, człowiek ubierający się w dres
Wkręcać jazdę – kłamać

Robić z kogoś wała – robić z kogoś idiotę
Kolo – kolega
Zdziczeć – zmienić się
Śmigać – chodzić
Sztampa – brzydka dziewczyna
Szmula, maniura – bardzo ładna dziewczyna
Wyrwać – poderwać
Dżampreza – dyskoteka, impreza
Wporzo – w porządku
Lecieć komuś bańkę – być winnym komuś 100 zł.
Hajs, flota – pieniądze
Extrim – trudny wyczyn
Malczan – maluch (fiat 126p)
Zapodać tuning – przerobić samochód
Zwijać się na chatę – iść do domu
Wszamać – zjeść
Narciarz, nara – cześć

W języku młodzieżowym można bardzo łatwo zauważyć słownictwo, dalece odbiegające od oficjalnej
polszczyzny. Czy jest to czymś złym? Jeśli przyjmiemy, że to kwestia gustu i indywidualności każdego
z nas, to czy młodych ludzi, używających takich zwrotów, można nazywać oryginalnymi osobowościami?
Czy może jest to oznaka braku silnego charakteru i odporności na nadciągające i atakujące młodych ze
wszystkich stron mody? Tak czy owak, slang nie jest mową wymierająca...     (DK & MJ)

Czy slang gorszy?

Nie spotkacie ich śpiących słodkim, pi−
jackim snem na dworcu, ani żebrzących
o złotówkę na wino. Zresztą, wina już nie
piją, bo niedobre. Średnia wypadania
imprez spada – nie ma czasu ani pienię−
dzy. Nie lubią polityków, pozerów, klęcze−
nia z gitarą na scenie, brukowców i dre−
siarzy. Hungry chce, żeby w Brzesku zbu−
dowano teatr, Chaos tęskni za „Pegazem”,
Czorny marzy, by na świecie panował
„pokój, przyjaźń i muzyka”. W ogóle, za−
mierzają zostać rastamanami. „Bo me−
tal już niemodny, a my jesteśmy top
i trendy” – wybucha śmiechem Chaos.

blog MPF−u, 1 września 2004
No i tak to jest w tym życiu. Wszystko
co dobre musi się skończyć. I tak oto
przyszedł wrzesień, a wraz z wrze−
śniem przyszła szkoła, ale MPF nadal
będzie istnieć. Słuchajcie – MPF wraz
z nowym rokiem szkolnym ogłasza
nabór do naszej organizacji (menelki
w różnym stopniu zaawansowania mile
widziane). Wraz ze wstąpieniem do
organizacji otrzymuje się pełne prawo
do wpisywania się i umieszczani zdjęć
na tym blogu, no, i to co najważniejsze
i najprzyjemniejsze – picie z nami:)

P.S. Trzymajcie się mocno i menelsko
w tym nowym roku szkolnym, a jakoś

przeżyjecie. I pamiętajcie: NIE MA
TEGO, CO BY NIE WYSZŁO.

Aleksandra KOŹMIŃSKA
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„Trzecioklasiści!!! Nadeszła wiekopomna
chwila. Chwili tej musicie sprostać, do−
wieść, że swej nowej szkoły jesteście war−
ci!” – zdawali się za gen. Jaruzelskim
powtarzać nauczyciele, kiedy kończyłem
gimnazjum. Testy były już za mną, dość
dobre oceny spoglądały nieśmiałe ze
świstka papieru zwanego świadectwem.
Pozostało tylko wybrać liceum.
Miałem trzy możliwości: Bochnia, Brze−
sko, Tarnów. Kolejność celowo alfabetycz−
na. Każde dawało coś. Jedno więcej, dru−
gie mniej. Bochnia oznaczała dojazdy,
Brzesko niski poziom, Tarnów „emigra−
cje” i samodzielne życie. Wybrałem moż−
liwość trzecią.

Frontem czy... afront?
Brzeskie LO mnie przestraszyło. Prze−
raziło ściskiem, tłokiem, ogromem.
Pierwszy raz zawitałem tam, by zło−
żyć podanie o przyjęcie. Ludzie mieli
pogardę w oczach – „Kici kici... taś, taś...
jedzonko dla kotka”. Tłum, zamiesza−
nie. W sekretariacie przywitano mnie
raczej oschle niż życzliwie: „Imię??” –
Dominik. „Nazwisko?” – Zając. „Profil?”
– humanistyczny. Pani za biurkiem
wklepała moje dane do komputera.
Przede mną było już pewno co najmniej
trzystu, po mnie przyjdzie jeszcze wię−
cej. Nikt tu nie pyta o zainteresowa−
nia. Nie ma na to czasu. Jeszcze tylko
karteczka z numerkiem, który ma mi
ułatwić odszukanie siebie na liście przy−
jętych. „Do widzenia”.

Dlaczego wybrałem
Tarnów?

AbraKADRAbra
Jednak to nie pani sekretarka, nie nu−
merki, nawet nie ścisk i tłok były naj−
ważniejszym powodem mojego wyboru.
Zadecydował poziom nauczania i skład
grona pedagogicznego.
W Brzeskim LO istnieje grupa tzw.
Nauczycieli Legendarnych. To właśnie
belfrowie, uważani, słusznie zresztą,
za elitę brzeskiej oświaty. Trzymają
szkołę w pionie. Uczą solidnie, wyma−
gają dużo, dobrych ocen za darmo nie
dają. Problem w tym, że wykładając
przedmioty ścisłe, tak samo traktują
humanistów i matematyków. Nawet
nie chciałem myśleć, że ja, kompletny
„antyfan” wszelakich dziedzin zwią−
zanych z cyferkami, trafiam pod opie−
kuńcze skrzydła tej zacnej grupy…
Klęska, katastrofa i nieszczęście. Bo−
wiem czas, który mógłbym poświęcić na
naukę historii czy języka polskiego, mar−
notrawiłbym na zadania z fizyki czy ma−
tematyki. Przeciwwaga w postaci na−
uczycieli humanistów, poza małymi
wyjątkami, nie istnieje.
Nie bez znaczenia jest też poziom. Wy−
starczy porównać ilość punktów po−
trzebnych, aby dostać się do LO w Brze−
sku, z progiem w szkole tarnowskiej czy
bocheńskiej.

Wielki Brat patrzy
Liceum połączono z ekonomikiem. To nie
było dobre posunięcie. Zespolono dwie,
całkiem różne od siebie szkoły. Do pla−

cówki uczęszcza teraz ponad 1000
uczniów. Panuje powszechny ścisk.
W tłumie nietrudno zatracić indywidu−
alność. Ambitniejszym uczniom trudno
jest się wybić. Start utrudniony mają
osoby zdolne, które, choć uzyskały więk−
szą ilość punktów, zdecydowały się na
Liceum im. Mikołaja Kopernika. Nauczy−
ciele skupiają się przede wszystkim na
utrzymaniu ładu w szkole. A przyznać
trzeba, że o problemy tutaj nietrudno.
Duże zróżnicowanie poziomu uczniów,
dwie szkoły w jednym budynku, zbyt
mała przestrzeń. To sprzyja konfliktom.
Niestety, brzeskie LO poszło chyba w złym
kierunku. Zamiast nagradzać dobrych,
coraz surowiej karze słabszych. Kontro−
luje, podgląda, nagrywa. Dyrekcja zain−
stalowała kamery, wynajęła ochronę. Czy
tak powinna wyglądać szkoła? Czy moż−
na w niej czuć się bezpieczniej, kiedy na
korytarzu widzi wpatrzone w niego szkla−
ne oko Wielkiego Brata? Bynajmniej.
Według mnie, w szkole granice bezpie−
czeństwa powinny wyznaczać nie nadzwy−
czajne środki ostrożności, ale odpowie−
dzialna młodzież. Zatem fakt, że jest ina−
czej, może świadczyć o tym, że brzeskie
LO nie ma takowej w nadmiarze.

Granatowy sen
Teraz wiem, że wybrałem dobrze, wcale
nie za zasadzie „jest mi tu dobrze i do−
brze mi tak”. W zamian za solidną na−
ukę otrzymuję masę możliwości samo−
dzielnego kształcenia i rozwoju w zakre−
sie, jaki w Brzesku byłby dla mnie
nieosiągalny. Cenię profesorów za ich chę−
ci, za niezliczoną ilość kółek, zajęć poza−
lekcyjnych, których tu zapewne by mi
brakowało. Chcą rozwijać nas, uczniów,
ale jednocześnie także i siebie, dążąc do
samodoskonalenia.
W Tarnowie nie muszę się martwić, że
nie przygotowałem się na matematykę.
Zostanie to mi wybaczone, nauczę się na
raz następny. Ważne, by robić to, z czym
wiąże się swoją przyszłość. To sprawa
priorytetowa. Nie walka o oceny, lecz
walka o wiedzę.
„Może powieszą mnie kiedyś ludzie życz−
liwi za te prawdy” – pisał Norwid. Taki
jest mój punkt widzenia, wnioski wysu−
wam na podstawie obserwacji. Mam świa−
domość tego, że szkołę buduje młodzież.
Mam nadzieję, że coraz więcej uczniów
będzie starać się zmienić brzeską placówkę
w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Wiem, że niektórzy z nich mają taką moc.
Ja wyemigrowałem na wschód i coraz rza−
dziej zastanawiam się nad tym, czy dzię−
ki tym osobom, które zostały, brzeskie li−
ceum będzie szkołą bardziej przyjazną i na
wyższym poziomie.

Dominik ZAJĄC

Szklana pułapka...
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– Co skłoniło was to stworzenia stro−
ny internetowej waszej wsi?
– To proste – pomyśleliśmy, czym moż−
na by zaimponować lokalnym niewia−
stom. A tak na serio, to uznaliśmy, że
wieś o tak bogatej historii powinna
mieć własną stronę internetową. Ce−
lem jej utworzenia była chęć zaprezen−
towania naszej miejscowości w wirtu−
alnym świecie. Wielu naszych rodaków
przebywa za granicą od wielu lat, więc
fakt ten również nie był bez znaczenia.
Prezentowane fotografie dają namiast−
kę rodzinnych stron. Główny cel to jed−
nak popularyzacja Jadownik.
– Skąd wziął się pomysł na jej utwo−
rzenie?
– Kilka lat temu, po przeczytaniu ksią−
żek Władysława Okasa, poświęconych
Jadownikom, postanowiliśmy w formie
elektronicznej wykorzystać materiały
tam zawarte.
– Jakie znaczenie odgrywa ta stro−
na dla mieszkańców pięciotysięcz−
nych Jadownik?
– Sądzimy, że ma ona duże znaczenie
szczególnie dla młodzieży. Młodzi lu−
dzie często odwiedzają witrynę. Podej−
rzewamy, że seniorzy nie zdają sobie
nawet sprawy z tego, że na naszej stro−
nie znajduje się dział „niezbędnik”, a
w nim informacje odnośnie godzin dzia−
łalności: ośrodka zdrowia, apteki, bi−
blioteki czy poczty.
– Jak długo istnieje strona?
– Funkcjonuje ona od 1999 roku. Jed−
nak obecna strona różni się diametral−
nie od swoich poprzedniczek, zarówno
pod względem grafiki, kodu źródłowe−
go, treści oraz serwera, na jakim jest
umieszczona. Od roku znajduje się ona

Wirtualne Jadowniki
na jednym z najszybszych serwerów
w Polsce, z czego jesteśmy niezmiernie
dumni. Techniczne usprawnienia są
domeną Michała.
– Strona spełnia nie tylko rolę pro−
mocyjną. Czy zauważacie zmiany,
dokonujące się w Jadownikach od
czasu umieszczenia miejscowości
w Internecie?
– Nie mamy ambicji wprowadzania re−
wolucyjnych zmian w naszej wsi. To ra−
czej wieś powinna wprowadzać zmia−
ny na naszej stronie. Relacje z ważniej−
szych zdarzeń powinny się na niej
znajdować.
– Co można znaleźć na stronie i do
kogo głównie jest ona adresowana?
– Nasza strona informuje o historii wsi,
zawiera też informacje o działalności
różnorakich instytucji w Jadownikach.
Staramy się też zamieszczać tam
wszystkie istotne aktualności o naszej
miejscowości. Można też brać udział
w forum dyskusyjnym, przeglądać bo−
gatą galerię zdjęć. Można ponadto ścią−
gać pliki multimedialne. Strona skie−
rowana jest do wszystkich, zarówno
młodych jak i starszych internatów,
każdy znajdzie coś dla siebie.
– Czym zaskoczycie internatów
w najbliższym czasie?
– Chcemy odnowić dział, a w zasadzie
stronę, poświęconą Zespołowi Pieśni
i Tańca Jadowniczanie. Rodzą się tak−
że inne pomysły, ale proszę nie zapo−
minać, że na co dzień studiujemy i nad
strona pracujemy tylko w wolnych chwi−
lach. Dlatego zapraszamy do współpra−
cy innych jadowniczan. Szczególnie
tych, którzy narzekają tylko na nudę.

Rozmawiała Anna Pirecka

Jeszcze w latach młodości moich rodzi−
ców, 20−30 lat temu, Bochnia i Brze−
sko były miastami silnie rywalizują−
cymi ze sobą. Ta konkurencja występo−
wała przede wszystkim pomiędzy
dwoma klubami sportowymi: BKS−em
i Okocimskim. Także kontakty między−
ludzkie nie należały do zażyłych i nie
ma co ukrywać, niekiedy dochodziło do
poważniejszych incydentów, a nawet
prezentowania argumentów… „wręcz”.
Myślę jednak, że od tamtej pory zmie−
niło się jednak wiele. Nie można
stwierdzić, że oba miasta są sobie wro−
gie. Wręcz przeciwnie, między miesz−
kańcami obu miejscowości nawiązuje
się współpraca, zauważalna zwłaszcza
w kontaktach brzeskiej i bocheńskiej
młodzieży. Mój wniosek potwierdzają
także opinie licznych znajomych.
Oto, na przykład, wiele osób z Brzeska
decyduje się na wybór bocheńskich szkół
i taka sama sytuacja występuje w Boch−
ni: młodzież wybiera brzeskie placów−
ki. Oczywiście, młodym ludziom nie tyl−
ko podobają się same szkoły, ale nie−
zaprzeczalnie kieruje nimi wzgląd na
nawiązane znajomości.
Znakomitym przykładem na istnie−
nie takich pozytywnych relacji są im−
prezy kulturalne i muzyczne takie,
jak Dni Bochni i Brzeska, czy chociaż−
by lokalne koncerty, na których mają
możliwość zaprezentować się zespo−
ły z obu miast.
Osobiście, bardzo mile wspominam
brzeskie Pożegnanie Lata sprzed
dwóch lat. Zagrały na nich dwie bo−
cheńskie grupy, które z entuzjazmem
zostały przyjęte przez młodych fa−
nów muzyki rockowej i metalowej.
Szczególnie ciepło odebrano występ
„The Four Horsemen”. Szaleństwo
ogarnęło zarówno widzów z Bochni,
jak i z Brzeska, co może świadczyć
o integracyjnej roli podobnych im−
prez. Szczególnie dotyczy to rozma−
itych subkultur. Ich przedstawiciele
razem wyjeżdżają na koncerty,
wspólnie spędzają – zapewne w spo−
sób interesujący – wolny czas. Jako
wyrażona przez rodowitą bochnian−
kę, moja opinia nabiera dodatkowej
wiarygodności…

Magda Busch

Widziane
z Bochni

Rozmowa z Michałem Krzywdą i Michałem Hojnowskim,
twórcami strony internetowej www.jadowniki.pl
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Została zapisana do tej samej klasy gim−
nazjalnej, ale realizując indywidualny tok
nauczania, do szkoły nie zaglądała. Nie
kryję, że w dużej mierze ciekawość spra−
wiła, ze pewnego dnia wraz z przyjaciół−
ką postanowiłyśmy ja odwiedzić. Wie−
działyśmy wcześniej, że ona także chcia−
ła nas poznać…

Ściskając w ręce mleczną czekoladę, którą
 jej przyniosłyśmy, Danusia zaprowa−

dziła nas do swojego pokoju na piętrze.
Wcale nie wyglądała na osobę niepełno−
sprawną. Wysoka, z gęstymi rudymi wło−
sami, poruszała się o własnych siłach. We−
szłyśmy do przejrzystego, niebieskiego po−
mieszczenia i usiadłyśmy na miękkiej
wersalce. Nowej koleżanki nie krępowała
nasza obecność, była otwarta i pełna opty−
mizmu. Mówiła niewyraźnie, ale gdy tylko
zaczęła opowiadać, nie miałam większego
problemu ze zrozumieniem.
Danka pokazała nam swoją bogatą ko−
lekcję zdjęć. Przeglądałyśmy mnóstwo
fotografii z rozmaitych oaz, na które jeź−
dzi w każde wakacje już od sześciu lat.
Poznaje tam wielu ludzi, nawiązuje nowe
przyjaźnie. Zauważyłam, że poznawanie
świata sprawia jej wiele radości. Lubi
opowiadać, rozmawiać, słuchać innych.
– Dwa tygodnie na oazie szybko przeleci
i żal potem wyjeżdżać do domu – wspo−
mina wakacyjne wrażenia.
Danusia po chwili zaskakuje nas kolejny
raz. Wyciąga album z fotografiami, wy−
konanymi podczas licznych konkursów
pianistycznych, w których brała udział.
Ma niewątpliwy talent muzyczny, ale
chyba jeszcze bardziej niż grać na piani−
nie, lubi malować. O nieprzeciętnych zdol−
nościach świadczy choćby bogaty zbiór
dyplomów, zdobytych na różnorodnych
przeglądach plastycznych. Jej prace są
fascynujące, wiele z nich wystawiano w li−
cytacjach na cele charytatywne. O swych
sukcesach mówi jednak niechętnie. Jest
zdolna, ale bardzo skromna.

Jak radzi sobie ze swoim kalectwem?
Kolejne zaskoczenie. Nie użala się nad

sobą, przyjmuje swą niepełnosprawność
z pokorą, tak jak coś normalnego. Pogo−
dziła się z losem, ale nie poddała się.

Problem wciąż aktualny

Danusia

Danka jest jedną z nas. Uczy się w tej
samej szkole, nawet ci sami nauczyciele

wystawiają jej oceny. Ma niewątpliwy
talent malarski, pięknie gra na pianinie,

jest czuła, sporo w niej ciepła. Kiedy ją
poznałam, zupełnie zburzyła zakodowany

w mojej świadomości obraz osoby
niepełnosprawnej.

Zapewne duża w tym zasługa rodziny Da−
nusi, która bardzo się o nią troszczy, po−
maga i akceptuje ją taką, jaka jest. Jej
rodzice, wspaniali ludzie, powinni być
wzorem dla innych. Nie zamykają przed
córką świata, nie ignorują talentów,
a wręcz przeciwnie – pozwalają rozwijać
się i uczą czerpać radość z życia.
Największy problem Danki związany jest
z tym, jak odbierają ja ludzie. Mówi, że
wiele osób jest pozytywnie do niej nasta−
wionych, ale spotyka też takich, którzy
oglądają się za nią i wytykają palcami.
Krępuje ją taka sytuacja. – Przecież to
nie moja wina, że jestem taka. To nie
jest niczyja wina – żali się.
Wyznaje, że jedną z takich, nieprzychyl−
nych jej osób, jest Marek, syn bliskich
znajomych rodziców. Skarżyła się, że w le−
cie upatrzył sobie w niej cel do trafiania
zgniłymi owocami. Niestety, interwencje
rodziców i rodziny chłopca na niewiele się
zdały. To do niego, konkretnie, Danusia
kieruje oskarżenie: Traktuje mnie, jak
czystą kartkę papieru, którą można zmiąć
i wrzucić do kosza.
Postanowiłam z nim porozmawiać i prze−
konać. Nie dawało mi to spokoju, bo prze−
cież Marek jest moim kumplem od ze−
rówki. Szczerze mówiąc, nigdy nie zna−
łam go od tej strony. Zapytałam, co kieruje
jego postępowaniem, dlaczego żywi do
Danki taką niechęć. Zareagował milcze−
niem, rumieńcem na twarzy i wymownym
milczeniem. Nie wiedział, co powiedzieć,
wykręcił się i uciekł. Czy zmieni się?
Uwolni się od ciągle istniejących stereo−
typów? A może to tylko kwestia jego nie−
dojrzałości?

Zauważyłam, że Danka przez swoją
       niepełnosprawność jest pod pewnym
względem bardziej dojrzała od rówieśni−
ków. Po spotkaniu z nią, ja i wiele dziew−

cząt z mojej klasy przyłączyło się do or−
ganizacji niejednej imprezy charytatyw−
nej na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
W ubiegłoroczne Walentynki, rozprowa−
dzałyśmy własne wypieki i napoje, a ca−
ły dochód przekazany został na zakup
najbardziej potrzebnych przedmiotów
dla Domu Pomocy Społecznej. Zorgani−
zowałyśmy też zbiórkę darów mikołaj−
kowych dla dzieci. Wszyscy uczniowie
uczestniczyli w „Spartakiadzie Integra−
cyjnej” i „Pikniku Integracyjnym”, a li−
stopadowe Andrzejki przebiegły pod
hasłem zabawy charytatywnej. Wszyst−
ko to stało się możliwe dzięki naszym
nauczycielom i, oczywiście, Dance, która
obudziła w nas potrzebę niesienia po−
mocy ludziom niepełnosprawnym. Ona
otworzyła nam oczy na problemy, o któ−
rych wcześniej nie mieliśmy pojecia.
Często odwiedzam ją. Myślę, że każde−
mu przydałyby się takie wizyty, chociaż−
by dlatego, by dostrzec w upośledzonych
ich potrzeby i – co chyba najważniejsze
– prawa, które nie zawsze są respekto−
wane przez społeczeństwo. Chciałabym,
żeby wszyscy uświadomili sobie, z jaki−
mi problemami borykają się ci ludzie, by
ich zauważyli i nie dyskryminowali. Oni
są częścią tego świata. Kwestia niepeł−
nosprawnych istnieje od zawsze i zapew−
ne nigdy nie zniknie.
Jak Dobry Samarytanin, każdy wierzą−
cy winien darzyć miłością tych, którzy cier−
pią. Nie wolno „przechodzić obok” ludzi
dotkniętych chorobą. Trzeba się zatrzy−
mać, pochylić nad ich chorobą i ofiarnie
wziąć na siebie część ich brzemienia
i trudności, jakie niesie z sobą – mówi
Jan Paweł II. To naprawdę dotyczy nas
wszystkich!

Leksa
Imiona bohaterów artykułu

zostały zmienione.
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Dzień Św. Walentego jest odwiecznie zwią−
zany z sercem. W 1999 roku Amerykanka
Jeanne Imperati, matka dziecka urodzone−
go ze złożoną wadą serca, wpadła na po−
mysł obchodzenia co roku Dnia Wiedzy
o Wadach Serca po to, aby informować
o problemie wad wrodzonych, możliwości ich
leczenia oraz roli wczesnego diagnozowania. Roz−
przestrzenianie tych informacji może pomóc w zmniejszeniu
śmiertelności dzieci z wrodzonymi wadami serca oraz zbieraniu fun−
duszy na leczenie i pomoc rodzinom dotkniętym tym problemem.
14 lutego w USA grupy rodziców, pacjentów i ich przyjaciół wraz z le−
karzami i pielęgniarkami organizują lokalne imprezy, rozdają broszury
informacyjne, starają się nagłośnić problem w mediach. (Więcej infor−
macji na stronie www.tchin.org).

W Polsce propagowaniem Dnia Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca
zajmuje się Fundusz na Rzecz Dzieci z Wadami Serca, założony we
wrześniu 2004 roku z inicjatywy grupy rodziców, których dzieci urodziły
się ze złożonymi wadami serca. Jest on jedyną, niezależną od ośrodków
medycznych organizacją zajmującą się tym problemem w Polsce.
Cele Funduszu:
· umożliwienie wymiany doświadczeń między rodzicami dzieci z wada−
mi serca, pomoc i wsparcie szczególnie w momencie, kiedy dowiadują
się o wadzie swojego dziecka i nie wiedzą, do kogo się zwrócić,
· Informowanie o możliwościach leczenia skomplikowanych wad serca
w Polsce,
· Zachęcanie do badań USG ok. 20 tygodnia ciąży, kiedy można wykryć
wadę wrodzoną i zaplanować leczenie i urodzenie dziecka w odpowied−
nim ośrodku,
·  Wspieranie innych organizacji zajmujących się tym tematem (np. Fun−
dacji Cor Infantis, założonej przez Prof. Edwarda Malca przy Uniwersy−
teckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie−Prokocimiu, która obecnie zbie−
ra fundusze na remont Oddziału Intensywnej Terapii Kardiochirurgicz−
nej),
· Ułatwianie kontaktów dzieciom i młodzieży z wadami serca.
Zależy nam na dotarciu do jak największej liczby rodziców, a także do
lekarzy – ginekologów, neonatologów, pediatrów. Chcemy stworzyć bazę
rodziców dzieci z wadami serca, aby łatwo móc skontaktować ze sobą
rodziców dzieci z tą samą lub podobną wadą.
Nasza organizacja opiera się na rodzicach z całej Polski – kontakty do
niektórych z nich znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.
WADY SERCA
Na świecie ok. 1% dzieci rodzi się z wadami serca. W Polsce przychodzi
ich na świat dziesięcioro dziennie. Pięcioro z nich wymaga operacji
w pierwszym roku życia, w tym dwoje – w pierwszym miesiącu.
Każdego roku w Polsce rodzi się więc ok. 3600 dzieci z wadami serca.
Kardiochirurdzy wykonują ok. 2800 operacji serca, w tym ok. 1500 do
końca 1 roku życia, a 600 do 1 miesiąca życia.
Wady serca są najczęstszymi wadami wrodzonymi. Niektóre są gene−
tyczne, inne powstają ok. 8−10 tygodnia ciąży z niewyjaśnionych dotąd
powodów. Wiele z nich można wykryć prenatalnie – w czasie badania
USG ok. 20 tygodnia ciąży. Wtedy istnieje możliwość zaplanowania
leczenia, a nawet urodzenia dziecka w odpowiednim ośrodku. Dzięki
diagnozie prenatalnej dzieci trafiają na stół operacyjny w dużo lep−
szym stanie. Jeśli wada serca nie została wykryta wcześniej, dzieci
muszą liczyć na szybką reakcję neonatologów w szpitalu, w którym się
urodziły. Wtedy mają dużo mniejsze szanse na przeżycie.

14 lutego – nie tylko Walentynki

Ginekolog podejrzewający wadę serca u dziecka
powinien skierować matkę do specjalisty kardio−
loga prenatalnego. Telefony: Warszawa: (22) 826
00 51 wew. 51 do 55, Łódź: (42)271 11 35,
Katowice: (32) 789 47 07.
Postęp w kardiochirurgii dokonuje się tak szyb−

ko, że nie nadążają za nim nawet niektórzy leka−
rze. Wielu ginekologów nie ma pełnej wiedzy o możliwo−

ściach skutecznego leczenia skomplikowanych wad serca w Polsce i
o tym, że wiele dzieci po kilku operacjach może już teraz normalnie żyć –
jeszcze przed kilku laty nie miały takiej szansy.
Historie rodziców dzieci z wadami serca (niektóre z nich opisane są na
www.sercedziecka.vmed.pl) sprowadzają się do 2 typowych scenariuszy:
1. o wadzie serca dziecka dowiadujemy się w czasie badania USG w cią−
ży (ok. 20 tygodnia ciąży). Jeśli mamy szczęście, ginekolog kieruje nas do
kardiologa prenatalnego, który diagnozuje wadę i kieruje nas do właści−
wego ośrodka. Jeśli nie mamy szczęścia, ginekolog kiwa smutnie głową,
że nic się nie da zrobić, a w niektórych przypadkach w najlepszej wierze
doradza usunięcie ciąży – „będzie Pani miała spaprane życie”.
2. o wadzie serca dowiadujemy się kilka godzin po urodzeniu dziecka,
w momencie gdy nagle, z niewyjaśnionych powodów, dziecko zaczyna
sinieć. Jeśli mamy szczęście, lekarz, który to zauważa wie, co zrobić
i kieruje nas do właściwego ośrodka. Wtedy dziecko ma szansę na opera−
cję, choć na ogół trafia do szpitala w gorszym stanie i, siłą rzeczy, ma
mniejsze szanse na wyleczenie. Jeśli nie mamy szczęścia, dziecko umiera
po kilku godzinach.

Fundusz dla Dzieci z Wadami Serca działa przy Fundacji dla Polski
(www.fdp.org.pl), istniejącej od 1990 roku. Podstawowym celem Funda−
cji dla Polski jest wspomaganie filantropii – tworzenie i upowszechnianie
sprawnych mechanizmów, za pomocą których osoby prywatne i instytu−
cje mogą w efektywny i niekrępujący sposób realizować wytyczone przez
siebie cele społeczne. Fundacja posiada status organizacji pożytku pu−
blicznego. Stąd też istnieje możliwość odpisania 1% podatku przez oso−
by będące płatnikami podatku dochodowego.
Gorąco zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby nam pomóc!
Nr konta: Bank BISE, 87 1370 1037 0000 1706 4020 9909

FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI Z WADAMI SERCA
ul. Narbutta 20, lok. 33/34; 02−541 Warszawa; tel. 605−882−08

Kontakt: Dina Radziwiłłowa,
Mama Szymona, (3 lata),

który urodził się bez lewej komory serca,
i ma się świetnie po 3 operacjach

tel. 0 603 580 943,
dinar gazeta.pl

e−mail: fundusz.serce fdp.org.pl
www.sercedziecka.vmed.pl

Nr konta: Bank BISE, 87 1370 1037 0000 1706 4020 9909

Przedstawicielką Funduszu na naszym terenie jest Sylwia Blecharska,
której dziecko urodziło sie z wadą serca. Informacje i kontakt pod tel.

507 960 682, email: blecharska@wp.pl

W NIEKTÓRYCH KRAJACH (USA, FRANCJA) DZIEŃ 14 LUTEGO JEST OBCHODZONY
JAKODZIEŃ WIEDZY O WRODZONYCH WADACH SERCA

APEL


