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Aby pomóc choremu Przemkowi Wol-
nemu, dyrekcja Gimnazjum nr 2 wraz 
z uczniami, przy współpracy z Funda-
cją DKMS Polska zorganizowały akcję 
badania potencjalnych dawców szpiku. 
Przez cały dzień krew do badań oddało 
984 osoby, które zarejestrowane zostały 
w Banku Dawców Szpiku Kostnego. To 
jest doskonały wynik, bowiem w cza-
sie podobnej akcji, jaka organizowana 

była w Krakowie, chętnych było o wiele 
mniej. 

Rodzina Przemka w dalszym ciągu 
prosi o Państwa pomoc. Na rzecz chłopca 
można przekazać 1 procent podatku za 
2010 rok. W tym celu w rocznym zezna-
niu podatkowym składanym w 2011 roku 
należy wskazać Fundację Promocji Zdro-
wia wraz z numerem KRS 0000210386.  
Więcej na ten temat na stronach 18 – 19. 

Na pomoc Przemkowi

Wspaniałą akcję zorganizowały wspól-
nie Publiczne Gimnazjum nr 2 w Brzesku 
wraz z Fundacją DKMS Polska, w czasie 
której blisko tysiąc osób wpisanych zosta-
ło do Rejestru Dawców Szpiku Kostnego. 
Akcja przeprowadzona została z myślą  
o Przemku Wolnym, który choruje na 
białaczkę i jedynym dla niego ratunkiem 
jest przeszczep szpiku. Przedstawiciele 
Fundacji DKMS podkreślają, że Brzesko 
pobiło rekord pod względem liczby chęt-
nych, którzy odpowiedzieli na apel szkoły 
i rodziców chorego chłopca. To wspaniały 
efekt i informacja dla Przemka, jak wielu 
osobom jego los nie jest obojętny. Na stro-
nach 18 i 19 przedstawiamy Państwu fo-
torelację z akcji, którą perfekcyjnie przy-
gotowała dyrekcja szkoły, której uczniem 
jest Przemek. 

Miejski Ośrodek Kultury podsumował 

obchody 625-lecia Brzeska. W czasie roku 
jubileuszowego zorganizowano wiele im-
prez o bardzo zróżnicowanym charakte-
rze, odbywały się one w wielu miejscach, 
bo nie tylko w pomieszczeniach Miejskie-
go Ośrodka Kultury, ale i w brzeskich lo-
kalach, część również w plenerze. Warto 
przy okazji wspomnieć, że około 250 osób 
uhonorowanych zostało okolicznościo-
wym medalem.

Przedstawiamy także naszym Czytel-
nikom relację z VIII Memoriału imienia 
Stanisława Migdała – zmarłego kilka 
lat temu społecznika i działacza spor-
towego, którego pasją był sport i praca  
z młodzieżą. Szczególnej Państwa uwadze 
polecamy tekst zatytułowany „Goetz we-
dług Brzegowego”, warto także sięgnąć po 
lekturę materiału „Nasz człowiek roku”. 
Zapraszamy do lektury.      Zofia Sitarz

Zapraszamy do lektury
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W Brzesku jest 670 miejsc parkingo-
wych, administrowanych przez Brzeski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do tej pory 
inkasowaniem opłat za parkowanie zaj-
mują się parkingowi. Wszystko jednak 
wskazuje na to, że już wkrótce, zamiast 
kwitów przez nich wypisywanych,  
w obieg wprowadzone zostaną karty 
parkingowe dostępne w sklepach i kio-
skach. Już w czerwcu ubiegłego roku 
radni podjęli uchwałę w sprawie wpro-
wadzenia stref parkowania na terenie 
gminy oraz ustalenia stawek opłat za 
parkowanie. 

Opłaty pobierane są w dni robocze  
w godzinach od 9.00 do 17.00, w soboty 
zaś w godzinach od 9.00 do 14.00 (przy 
czym parking przed Urzędem Miej-
skim w soboty zwolniony jest z opłat). 
Wysokość opłat kształtuje się w sposób 
następujący: za pierwsze rozpoczęte 30 
minut parkowania – 1,00 zł; za pierwszą 
rozpoczętą godzinę parkowania – 2,00 
zł; za każde kolejne 30 minut parkowa-
nia – 1.00 zł; opłata dzienna 10.00 zł; 

za miesięczną kartę abonamentową dla 
pojazdu - 75 ,00 zł, za miesięczną kar-
tę abonamentową dla pojazdów miesz-
kańców stale zameldowanych w strefie 
parkingowej mających zarejestrowany 
samochód na własne nazwisko - 10,00 
zł; za miesięczną kartę abonamento-
wą dla pojazdów służbowych jednostek 
organizacyjnych gminy Brzesko oraz 
jednostek organizacyjnych służb, i in-
spekcji powiatu brzeskiego w wysokości 
-  20,00 zł; za zastrzeżenie wydzielone-
go stanowiska postojowego (koperty)  
w wyznaczonym miejscu – 150,00 zł mie-
sięcznie; pojazdy służb komunalnych 
posiadających stosowne identyfikatory 
oraz pojazdy oznaczone międzynaro-
dowym symbolem wózka inwalidzkie-
go - zerowa stawka.  Za nieuiszczenie 
opłaty pobiera się opłatę dodatkową  
w wysokości 50,00 zł.

Duże zmiany czekają kierowców, 
którzy będą pozostawiać swoje auta  
w Strefie Płatnego Parkowania (SPP).

-Koniecznym będzie wykupienie kar-

ty parkingowej, którą trzeba będzie 
pozostawić za przednią szybą samo-
chodu w sposób widoczny i nie budzą-
cy jakichkolwiek wątpliwości  co do ich 
ważności – wyjaśnia dyrektor BOSiR, 
Marek Dadej. -Karty można będzie ku-
pić w oznaczonych punktach sprzedaży 
lub w biurze administratora SPP, które 
mieścić się będzie w budynku kręgielni 
przy ulicy Browarnej. 

Uchwała reguluje także jeszcze kil-
ka innych spraw związanych z parko-
waniem w SPP. I tak, mówi o tym, że 
wykupienie karty abonamentowej nie 
uprawnia do zastrzegania stałego miej-
sca postoju i nie stanowi podstawy do 
roszczeń wobec administratora SPP  
w przypadku braku miejsc posto-
jowych. Do kontroli opłacania cza-
su postoju pojazdów upoważnieni są 
pracownicy służby SPP posiadający 
identyfikatory oraz pisemne upoważ-
nienie administratora  SPP. Kontrolerzy 
mają obowiązek sprawdzić prawidłowość 
wypełniania kart parkingowych, wiary-
godność i ważność kart parkingowych  
i abonamentowych oraz identyfikatorów, 
a także czas parkowania pojazdów.

Od kwietnia inaczej na parkingach

Osobie samotnej, która z powo-
du podeszłego wieku, choroby lub 
innych przyczyn wymaga  pomocy 
innych osób, a jest jej pozbawiona, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
może przyznać pomoc w formie usług 
opiekuńczych (lub specjalistycznych 
usług opiekuńczych).

Usługi opiekuńcze obejmują po-
moc w zaspokajaniu codziennych po-
trzeb życiowych, opiekę higieniczną, 
zleconą przez lekarza pielęgnację 
oraz, w miarę możliwości, zapewnie-
nie kontaktów z otoczeniem. Usługi 
tego typu są jednym z zadań pomocy 
społecznej, na które z powodu sta-
rzenia się społeczeństwa i wydłu-
żającego się średniego wieku życia, 
stale rośnie zapotrzebowanie. 

W 2010 oku na opiekę nad 73 oso-
bami chorymi i niepełnosprawnymi 
MOPS wydał ponad 490 tysięcy zło-
tych. Ośrodek świadczy także usługi 
specjalistyczne dla chorych z zabu-
rzeniami psychicznymi.

Osoby chcące skorzystać z tego 
typu pomocy mogą dzwonić pod nu-
mer telefonu: 14 663 15 83.       red

 Dla chorych, samotnych  
i niepełnosprawnychŚrednio o 5 procent wzrosną ceny za 

wodę i ścieki. Jak wyjaśnia prezes Rejo-
nowego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji, Zbigniew Gładyś wzrost 
cen to wynik podniesienia się wskaźni-
ka inflacji oraz cen materiałów i usług. 

-Obecne taryfy ustalone zostały na pod-
stawie wykonania kosztów od paździer-
nika 2008 roku do września roku 2009,  
z uwzględnieniem przewidywanego w pro-
jekcie ustawy budżetowej wskaźnika infla-
cji – mówi prezes Zbigniew Gładyś. -Nie-
korzystny wpływ na ceny za wodę i ścieki 
mają duże koszty materiałów i usług. 

Od 1 lutego gospodarstwa domowe za 
metr sześcienny wody płacą 3,63 zł (wzrost 
o 5,8 procenta), cena wody przemysłowej 
wynosi 4,57 zł za metr sześcienny (wzrost 
o 6,8 procenta). Za ścieki gospodarstwa do-
mowe płacą 5,65 zł (wzrost o 5,8 procenta), 
dla pozostałych odbiorców cena za ście-
ki wynosi 6,57 zł (wzrost o 3,1 procenta).  
W ubiegłym roku wpływy do kasy Rejono-
wego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji z tytułu zaopatrzenia mieszkańców 
w wodę wyniosły blisko 9 milionów złotych, 
zaś za odprowadzanie ścieków mieszkańcy 
i firmy zapłacili ponad 6 milionów złotych. 

Woda i ścieki w górę
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Kilkanaście dni temu Rada Miejska 
przyjęła tegoroczny budżet gminy, 
jaki to będzie rok  dla  gminy? 
Bez wątpienia będzie to rok, w którym 
nie będziemy rozpoczynać żadnych 
dużych inwestycji. Przede wszystkim 
dlatego, że ogromne kwoty musimy 
wyłożyć na dokończenie tych, które są 
realizowane. Ogromną cześć budżetu 
– aż 44 miliony złotych przeznaczymy  
w tym roku na oświatę. Tak się składa, 
że do subwencji musimy z budżetu gmi-
ny dołożyć 15 milionów. Jest to ogrom-
na kwota, niemniej jednak traktujemy 
ją jak inwestycję w dzieci i młodzież, 
którym chcemy zapewnić dobre warun-
ki do nauki i do spędzania czasu wol-
nego, a tym samym do rozwoju. Oprócz 
wydatków na bieżące utrzymanie szkół 
i przedszkoli oraz pensje dla nauczycie-
li, w budżecie gminy zarezerwowane są 
pieniądze na remonty placówek. Przy-
pomnę także, że przy Szkole Podstawo-
wej nr 3 budowana jest hala sportowa, 
która kosztować będzie ponad 4 miliony 
złotych. To jednak, że w tym roku nie 
będziemy rozpoczynać dużych inwesty-
cji, nie znaczy, że nic w tej kwestii nie 
będzie się działo. W tym roku oddane 
zostaną inwestycje, na które wszyscy 
czekają od lat. Już w drugiej połowie 
czerwca otwarte zostanie Regional-
ne Centrum Kulturalno-Biblioteczne. 
Prace wewnątrz obiektu praktycznie 
zostały ukończone, należy je tylko jesz-
cze wyposażyć w meble i urządzenia, 

które służyć będą użytkownikom no-
wej biblioteki. Do wykonania pozostał 
jeszcze szereg prac, które muszą zostać 
wykonane wokół obiektu – drogi dojścia 
do niego, zagospodarować także należy 
teren bezpośrednio do centrum przyle-
gający. 

Czy już wiadomo, jaką kwotą za-
mknie się budowa centrum?
Ostateczne kwoty znane będą dopiero 
wówczas, gdy inwestycja się skończy, 
jednak budowa i wyposażenie centrum 
kosztować będzie około 15 milionów zło-
tych. Prawie 10 milionów złotych na re-
alizację tego zadania gmina pozyskała  
z funduszy unijnych.

Czy w Regionalnym Centrum Kul-
turalno-Bibliotecznym mieścić się 
będzie tylko nowa biblioteka?
Oprócz supernowoczesnej biblioteki, 
która będzie mieć wspaniałą czytel-
nię, doskonale wyposażony dział dla 
najmłodszych czytelników, do centrum 
przeniesiona zostanie duża cześć dzia-
łalności Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Ogółem w nowym obiekcie znajdować 
się będzie kilkadziesiąt pomieszczeń, 
które będą centrum kulturalnym,  
a także rozrywkowym. Mieścić się tam 
będzie, między innymi, sala widowisko-
wa na 250 miejsc, gdzie będzie można 
organizować koncerty, przedstawienia  
i wiele innych imprez.

Jakie jeszcze inwestycje zostaną  
w tym roku oddane do użytku?
Ważnym zadaniem, którego realizacja 
rozpoczęła się w 2009 roku jest remont 
ulicy Solskiego. Wzdłuż tego ważnego 
dla miasta i całej gminy traktu położo-
ne zostały chodniki, a na samej drodze 
nowa nawierzchnia. W tym roku na 
skrzyżowaniu ulic Solskiego, Przemy-
słowej i Okulickiego powstanie rondo, 
które zwiększy bezpieczeństwo zarów-
no pieszych, jak i zmotoryzowanych 
użytkowników drogi. Tę inwestycję re-
alizujemy wspólnie z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich. 

Ulicą Solskiego dojedziemy do 
dworca PKP, który także już 
wkrótce wyglądać będzie zupełnie 
inaczej.
Dworzec jest w remoncie, ale zadanie 
to realizuje PKP. Nie szczędziliśmy za-

biegów, aby nasz dworzec znalazł się 
na liście remontowej PKP, napisaliśmy  
w tej sprawie wiele wniosków, gotowi 
byliśmy nawet partycypować w kosz-
tach przedsięwzięcia. Ostatecznie sta-
rania te przyniosły wymierny efekt,  
a miasto na własny koszt wybuduje 
przydworcowy parking dla pasażerów. 

Także w tym roku gotowa już bę-
dzie nasza starówka, kiedy prace 
remontowe zostaną zakończone?
Starówka po rewitalizacji stanie się 
prawdziwą wizytówką miasta. Cały 
plac wyłożony zostanie kostką grani-
tową, podobnie jak dwie uliczki z nim 
sąsiadujące. Na rynku stanie fontanna, 
niewielka scena, a cały plac zostanie 
oświetlony, ustawione na nim zostaną 
stylowe ławki i kosze na śmieci. Prace 
przy rewitalizacji zakończone zostaną 
jesienią.

Na jakim etapie jest budowa wodo-
ciągu w Porębie Spytkowskiej?
Budowa wodociągu w Porębie Spytkow-
skiej podzielona została na etapy, co 
było spowodowane koniecznością wy-
datkowania na to zadanie ogromnych 
środków, a jego realizację rozpoczęliśmy 
mając do dyspozycji jedynie własne fun-
dusze. W ubiegłym roku udało nam się 
pozyskać na ten cel 2,5 miliona złotych, 
co spowodowało znaczne przyśpieszenie 
w pracach przy budowie sieci. Ostatecz-
nie termin zakończenia inwestycji za-
planowano na 2012 rok, nie jest jednak 
wykluczone, że już w tym roku część 
wsi podłączona zostanie do sieci. Przy 
okazji chcę dodać, że obecnie jesteśmy 
w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej. 
Zadanie to w dużej części finansowane 
ze środków unijnych, kosztować będzie 
ponad 30 milionów złotych. Ogółem  
w Brzesku, Jasieniu i Jadownikach 
wybudujemy 29 kilometrów sieci, do 
której podłączonych zostanie około  
4 tysięcy użytkowników. Także w latach 
następnych planujemy budowę kanali-
zacji, aplikować będziemy o pozyskanie 
dodatkowych funduszy na ten cel.

Glosowanie nad budżetem udo-
wodniło, że Rada Miejska nie jest 
podzielona i ważne uchwały podej-
muje jednogłośnie. Jest Pan z tego 
zadowolony?
Jestem zadowolony, bo jest to dobry 
prognostyk na najbliższe lata. Radni 
udowodnili, że, mimo podziałów poli-
tycznych, potrafią być zgodni i w waż-
nych dla gminy i jej mieszkańców spra-
wach podejmować słuszne decyzje. 

WYWIAD

Na oświatę, drogi i kanalizację
z burmistrzem Grzegorzem Wawryką rozmawiała Zofia Sitarz
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Uroczystą mszą odprawioną w kościele 
świętego Jakuba rozpoczęło się coroczne 
opłatkowe spotkanie żołnierzy komba-
tantów, zorganizowane przez Światowy 

Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Na 
tę miłą uroczystość kombatanci zaprosili 
władze miasta i powiatu, a także przed-
stawicieli zaprzyjaźnionych instytucji 

działających na terenie miasta i gminy. 
-Z roku na rok nasz związek liczy coraz 

mniej członków. Jeszcze kilka lat temu do 
wigilijnego stołu zasiadaliśmy w sporej gru-
pie około 200 osób, dzisiaj brzeski oddział 
ŚZŻAK zrzesza 19 członków – mówi prezes 
oddziału kpt. rez. Władysław Skalski. 

Spotkanie z żołnierzami AK

Już od kilku tygodni na trasie Kra-
ków-Tarnów kursują dwa nowoczesne 
pociągi zakupione przez samorząd wo-
jewództwa małopolskiego. Pierwszy 
ich kurs miał wyjątkowy charakter, na 
przejażdżkę zaproszeni zostali samo-
rządowcy z Krakowa, Bochni i Brzeska. 

Burmistrzowie mieli okazję podziwiać 
pociągi, ich wyposażenie, poznać para-
metry techniczne. 

Zgodnie ze staropolskim zwyczajem, 
burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka 
powitał podróżnych chlebem i solą, a towa-
rzyszący mu muzycy umilali przejażdżkę. 

-Pociągi są znakomicie wyposażo-
ne, wygodne i spełniają oczekiwania 
najbardziej wymagających pasażerów 
– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka.

Pociągi typu ACATUS-2 (niskopo-
dłogowy elektryczny zespół trakcyjny), 
wyprodukowane zostały specjalnie na 
zamówienie Województwa Małopolskie-
go. Mogą osiągać prędkość do 160 km/h. 
Pojazdy wyposażone są w 180 miejsc 
siedzących. Wagony posiadają obniżo-
ną podłogę. Aby maksymalnie ułatwić 
korzystanie z pojazdu osobom niepeł-
nosprawnym, składy przystosowano do 
obsługi podróżnych poruszających się 
na wózkach inwalidzkich m.in. dzię-
ki specjalnie zamontowanym windom.  
W każdym pojeździe wydzielono  
20 miejsc klasy I. Pociągi wyposażone 
są w klimatyzację, monitoring wnętrza, 
instalację do przekazywania informa-
cji. W sumie Województwo Małopolskie 
zakupiło pięć tego typu pociągów. Na 
razie kursują dwa, kolejne trzy wyja-
dą najprawdopodobniej latem. Na ich 
zakup samorząd województwa wydał 
91 milionów złotych, z czego dotacja  
z Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego wyniosła aż 62 miliony.                                                                        
                                                       red

Z nowymi pociągami



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

�

luty 2011 Z ŻYCIA GMINY

Tradycyjnie, jak co roku, w restauracji 
Galicyjska odbyło się spotkanie opłatko-
we Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. 
Gośćmi honorowymi spotkania byli soko-
lanie z Krakowa – prezes Polskiego Towa-
rzystwa Sokół, druh Konrad Firlej; sekre-
tarz Towarzystwa Henryk Dziedzic oraz 
Maria Jarzyna, która w szeregi sokolni-
ków wstąpiła już przed wojną i pozostaje 
w nich do dzisiaj. Druhna seniorka za pięć 
lat obchodzić będzie setne urodziny, ale 
jak podkreślają jej koledzy, podziwiać na-
leży jej sprawność, zarówno fizyczną, jak  
i duchową, do czego bez wątpienia przyczy-
nił się jej udział w przedwojennej żeńskiej 
drużynie gimnastycznej. Spotkanie opłat-

kowe zaszczycili także: proboszcz parafii 
świętego Jakuba, Józef Drabik; burmistrz 
Grzegorz Wawryka, poseł Jan Musiał oraz 
wicestarosta Ryszard Ożóg. 

Spotkanie było okazją do wręczenia 
odznaczeń przyznanych brzeskim sokol-
nikom przez Polskie Towarzystwo Gim-
nastyczne Sokół w Krakowie. Otrzymały 
je osoby, które w znaczący sposób przy-
czyniły się do reaktywowania przedwo-
jennego gniazda T.G. Sokół w Brzesku 
założonego w 1892 roku. Za wkład pra-
cy społecznej w realizację statutowych 
zadań medalami 20-lecia Odrodzonego 
Sokolstwa Polskiego odznaczeni zostali: 
Maria Jarzyna, Krzysztof Zasada, Ma-

rian Stolarczyk, Adam Malaga, Janusz 
Głuch, Edward Knaga. Medalem 20-lecia 
wyróżniony został także ks. Zygmunt Bo-
chenek. Wręczenia medali dokonał pre-
zes Konrad Firlej. Warto przy okazji do-
dać, że w Krakowie, podczas uroczystego 
spotkania Rady Odrodzonego Sokolstwa 
Polskiego, medalami odznaczeni zostali 
prezes Ludwik Lechowicz oraz jego za-
stępczyni Zuzanna Peters-Musiał.

W czasie spotkania medale 625-lecia 
Brzeska wręczył sokolanom burmistrz 
Grzegorz Wawryka. Otrzymali je: Marian 
Stolarczyk, Ludwik Lechowicz, Krzysztof 
Zasada i Adam Malaga. 

W nastrój spotkania opłatkowego 
wprowadziła uczestników młodzież  
z Miejskiego Ośrodka Kultury, która za-
prezentowała okolicznościowy program. 

Opłatek z sokolanami

Małopolska Szkoła Wyższa w Brze-
sku była organizatorem konferencji po-

pularnonaukowej „Nowoczesne trendy 
w kosmetologii estetycznej”. Odbyła 

się ona w Wydziale Nauk Stosowanych 
w Tarnowie i była to jednocześnie pre-
zentacja nowo otwartego tam kierunku 
studiów zawodowych – kosmetologii.  

-Konferencja cieszyła się ogromnym 
powodzeniem, przybyło na nią wie-
lu studentów, wykładowców, a także 
mieszkańców Brzeska i Tarnowa – mówi 
kanclerz uczelni Bożena Szołtysek. 

W czasie spotkania wykład na temat 
farmakoterapii kosmetycznej zapo-
biegającej starzeniu się skóry wygło-
sił prof. Paulin Moszczyński. Na te-
mat mikroelementów w skórze mówił 
uczestnikom konferencji dr hab. inż. 
Andrzej Jendryczko. 

Paniom zebranym na widowni bar-
dzo przypadły do gustu pokazy ko-
smetyczne. Najnowsze osiągnięcia ko-
smetologii estetycznej zaprezentowane 
zostały przez przedstawicieli firm ko-
smetycznych Farmona, Bielenda oraz 
Clarena.  

Nowoczesne trendy
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Narkotyki – są to substancje, które 
działają na układ nerwowy, wywołując 
euforię, odurzenie lub zniesienie bólu,  
a w większych dawkach sen.

W obecnych czasach coraz częściej 
mamy do czynienia z substancjami, od 
których nasze dzieci mogą się uzależnić 
– narkotyki, dopalacze, alkohol. Mówiąc 
czy nawet słysząc słowo NARKOTYKI 
mamy nadzieję, że ta sprawa nie dotyczy 
naszych dzieci a tym samym nas- osób 
dorosłych. Z jednej strony nie chcemy 
dopuszczać do siebie myśli, że problem 
narkotyków może dotknąć naszą rodzinę,  
a z drugiej strony żyjemy w ciągłym stra-
chu, że pewnego dnia nasza pociecha 
może po nie sięgnąć.   

Od kilku lat narkotyki stały się obecne 
w wielu miejscach, takich jak szkoła, dys-
koteka, koncerty czy ulica. Choć placówki 
oświatowe prowadzą kampanie antynar-
kotykową, to jednak skala uzależnienia 
nadal rośnie, powodując, że nałóg ten sta-
je się plagą naszych czasów. Blisko 10% 
małopolskich uczniów przyznaje się, że 
miało bądź ma kontakt z narkotykami. 
Z badań, które zostały przeprowadzone 
na prośbę ONZ wynika, że aż 15,7% pol-
skich nastolatków w wieku 15-16 lat pali 
marihuanę, 3,8% nastolatków z tej grupy 
wiekowej próbowało amfetaminę, a 2,5% 
zażywało ecstasy.

Z narkotykami na TY
Od kilku lat o narkotykach mówi się bar-
dzo wiele i głośno, jednak wiedza o nich 
wśród społeczeństwa jest nadal bardzo 
mała i w dużej mierze opiera się na le-
gendach i pustych słowach, które nie 
znajdują odzwierciedlenia w życiu. Jeśli 
dorosły chce przeprowadzić rozmowę na 
temat narkotyków i być dla dziecka au-
torytetem i partnerem w rozmowie, musi 
wykazać się rzetelną i wiarygodną wie-
dzą na ten temat. 
• Marihuana i haszysz - najbardziej 
rozpowszechnione i najczęściej używane 
narkotyki w Polsce. Najczęściej stosowa-
ną formą przyjmowania preparatów ko-
nopi jest ich palenie („skręty”, fifki, fajki, 
itp.). Objawy użycia tego narkotyku to 
wielomówność, wesołkowatość, poczucie 
absurdu, euforia lub lęk, podejrzliwość, 
zagubienie. Ponadto ma miejsce wzrost 
ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszenie 
tętna, przekrwienie gałek ocznych, spo-
jówek, wysuszenie błony śluzowej jamy 
ustnej, suchy kaszel, obrzęki powiek, 

bóle i zawroty głowy, zwiększony apetyt, 
zaburzenia pamięci. Może wystąpić ła-
godny zespół urojeniowy zwykle o treści 
prześladowczej.
• Amfetamina - Ma postać bezwonne-
go białego lub żółtego proszku o gorzko-
cierpkim smaku. Przyjmowane są drogą 
pokarmową, dożylnie, palone, wdychane 
przez nos. Objawy użycia to nerwowość, 
drażliwość, potrzeba współzawodnictwa, 
agresywność. Pojawia się charaktery-
styczny zapach ciała, poczucie obecności 
insektów, tachykardia (przyspieszone bi-
cie serca), nasilona potliwość i dreszcze, 
rozszerzenie źrenic, podwyższenie ciśnie-
nia tętniczego krwi, utrata łaknienia, 
istnieje niebezpieczeństwo zapaści serco-
wo-naczyniowej i udaru mózgu. Naduży-
wanie amfetaminy prowadzi do trwałego 
uszkodzenia pewnych podstawowych 
struktur nerwowych mózgu. Długotrwa-
łe stosowanie amfetaminy często prowa-
dzi do stanów przypominających objawy 
schizofrenii.
• LSD - jest jednym z najtańszych  
i najszerzej dostępnych narkotyków. Naj-
częstszą formą tego psychodeliku są bę-
dące w nielegalnej dystrybucji kolorowe 
papierowe znaczki wielkości przedsta-
wiające różne symbole graficzne - nasą-
czone roztworem LSD.  Objawy użycia to 
halucynacje, zaburzenia nastroju i my-
ślenia: lęk, depresja, myśli urojeniowe, 
brak koordynacji ruchowej, zaburzenia 
orientacji przestrzennej, działanie pod 
wpływem fantazji (np. takiej osobie wy-
daje się, że umie latać, co może zakończyć 
się tragicznie). Mogą wystąpić nagłe za-
burzenia o obrazie paniki, wrażenie bycia 
nadczłowiekiem, wrażenie utraty kontro-
li, poczucie zapadania się ciała i zmiany 
jego kształtu, poczucie nadchodzącego 
szaleństwa, nieodwracalnego uszkodze-
nia mózgu. Ma miejsce rozszerzenie źre-
nic, przyspieszenie czynności i kołatanie 
serca, obfite poty, pogorszenie ostrości 
wzroku, drżenie, zaburzenie koordynacji 
ruchowej.
• Ecstasy - Najczęściej spotykanymi po-
staciami nielegalnej sprzedaży ecstasy 
są tabletki i kapsułki. Różnych kolorów 
i kształtów tabletki wyróżniają się wy-
tłoczonymi wizerunkami i znakami (np. 
ptak, kot, sierp i młot, itp.) lub napisami. 
Objawy użycia to halucynacje, pobudze-
nie, lęk lub niepokój, który może prze-
rodzić się w poczucie paniki lub utraty 
kontroli. Ponadto depresja, niezdarność 

ruchów, brak koordynacji, słaba kon-
centracja; gwałtowny wzrost temperatu-
ry ciała przy dużym wysiłku, np. taniec 
może doprowadzić do odwodnienia; po-
nadto przyspieszone bicie serca, zawroty 
głowy, omdlenia, mdłości lub wymioty.
• Opiaty (morfina, heroina) – do tej 
grupy zaliczmy substancje otrzymywa-
ne z przetworów maku lekarskiego jak 
i również syntetyczne środki przeciw-
bólowe, działające na receptor opatowy. 
W zależności od formy narkotyku, uwa-
runkowań środowiskowych i czynników 
ekonomicznych istnieje wiele sposobów 
przyjmowania opiatów (wdychanie, wcią-
ganie bądź iniekcja dożylna). Objawy 
użycia to spadek aktywności, senność, 
zamazanie mowy, upośledzenie uwagi 
i pamięci, zniesienie odczuwania bólu, 
utrata łaknienia, obniżenie ciśnienia 
krwi i temperatury ciała, potliwość, zwę-
żenie źrenic, płytki oddech; możliwość de-
presji oddechowej. Pojawia się wypalenie 
emocjonalne. W związku z iniekcyjną for-
mą podawania wzrasta ryzyko zakażenia 
HIV, HCV i innymi chorobami.

Jak rozpoznać u dziecka czy miało kon-
takt z narkotykami ? 
Wskazówką, która nam może podpowie-
dzieć czy dziecko ma do czynienia z nar-
kotykami, jest samo dziecko i jego postę-
powanie. Bacznie obserwuj i przyglądaj 
się zachowaniu swojego dziecka, może 
coś cię zaniepokoi. Jednym z objawów 
wskazującym na sięgnięcie po narkotyk 
może być huśtawka nastrojów i nagłe 
zmiany aktywności. Mogą występować 
okresy wzmożonego ożywienia i wesołości 
przeplatające się ze zmęczeniem, ospało-
ścią. Nagle dziecko, które do tej pory było 
towarzyskie i otwarte, ucieka w samot-
ność, staje się tajemnicze i zamyka się  
w sobie. Można też zaobserwować nega-
tywne zmiany osobowościowe takie jak: 
przygnębienie, nerwowość, gadatliwość, 
bunt, łamanie wcześniej ustalonych 
zasad, napady złości czy nawet agre-
sji. Dziecko, które miało dobry kontakt  
z członkami rodziny z dnia na dzień 
izoluje się od domowników, zamyka się  
w pokoju, nagle ma tajemnice, telefony, 
których nikt nie powinien słyszeć i zni-
ka bez zapowiedzi. W czasie rozmów po-
jawiają się wypowiedzi, które wskazują 
pozytywny stosunek dziecka do narko-
tyków. W trakcie rozmów może używać 
niezrozumiałych, tajemniczych określeń 
takich jak: dragi, buzować, grzać, łado-
wać, hajcować,  jarać, palić,  wąchać, 
snifować, żąchać, kleić się,  dmuchać, 
przydmuchać  cyknąć, huknąć, dać  
w kanał żyłę)  odjazd, odlot, być na haju, 

Narkotyki ? 
Z pewnością NIE u mojego dziecka !
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być w ciągu (cugu) być na głodzie, być na 
skręcie, czysty diler, hasz afgan, maroko, 
marycha, gandzia, huana, gras, trawa, 
ziele skun, skręt, dżont, acid, kwas, amfa, 
spid, koka, piguły, prochy, psychotropy. 
Z domu znikają wartościowe rzeczy, pie-
niądze. Ma trudno wytłumaczalny przy-
pływ gotówki, a podczas rozmowy ciągle 
kłamie i wykręca się. Pojawiają się kło-
poty w szkole: słabsze oceny, konflikt  
z nauczycielami i wagary. Nagle spada 
zainteresowanie ulubionymi zajęciami  
i hobby, a dawni koledzy i koleżanki zo-
stają odsunięci na dalszy plan. Pojawia 
się zmiana stylu życia- dziwna fryzura, 
zmiana sposobu ubierania się, nowe kol-
czyki, tatuaże, dobór muzyki, która może 
być wskazówką na identyfikację z daną 
subkulturą, która propaguje zażywanie 
narkotyków. 

Widocznym objawem zażywania nar-
kotyków jest rozszerzenie lub zwężenie 
źrenic oraz przekrwienie oczu. Po nie-
których narkotykach pojawiają się prze-
wlekły katar lub krwawienia z nosa albo 
przewlekły kaszel.  Uważnie przyjrzeć 
się trzeba także otoczeniu dziecka, jego 
pokojowi. 

Dlaczego on sięgnął po narkotyki ? 
Jedną z głównych przyczyn sięgania mło-
dej osoby po narkotyki jest ciekawość, 
choć duże znaczenie ma obecnie „moda”  
i chęć zaimponowania grupie rówieśni-
czej, do której dana osoba chce przynale-
żeć. Inne przyczyny, które powodują, że 
dziecko próbuje narkotyków, to m.in: pro-
blemy w szkole lub domu, brak atrakcyj-
nych sposobów spędzania wolnego czasu. 

Młodzież, która jest w jakimś stopniu 
narażona na sięgnięcie po narkotyki,  to 
osoba, która czuje się samotna, ma wra-
żenie, że nie spełnia oczekiwań swoich 
rodziców, czuje się gorsza i mniej atrak-
cyjna od swoich kolegów, chce uciec od 
swoich problemów, boi się świata, w któ-
rym żyje. 

Tak więc najczęściej biorą narkotyki 
i uzależniają się osoby, które mają pro-
blemy z samooceną, niezaspokojone pod-
stawowe potrzeby i zaburzony system 
wartości.

Jak mogę zapobiec ? 
Sposobem na uchronienie dziecka przed 
kontaktem z narkotykami jest budowa-
nie dobrych relacji. 

Rodzice powinni postarać się, żeby 
dziecko miało solidny, ugruntowany sys-
tem wartości, wiedzę na temat tego, co 
jest dobre, a co złe. Powinni także  za-
dbać o zdrowe, normalne środowisko ro-
dzinne, które samo w sobie jest barierą 

chroniącą domy przed różnego rodzaju 
zagrożeniami, w tym także przed narko-
tykami. A oto kilka zasad, których warto 
przestrzegać w celu uchronienia dziecka 
przed narkotykami:
• Buduj zdrowe relacje i silną więź  
z dzieckiem. Okazuj dziecku swoje uczu-
cia, mów o nich i staraj się także innymi 
sposobami je pokazywać. Nie „kupuj” 
uczuć dziecka za pomocą kosztownych 
prezentów, ubrań.
• Spędzaj jak najwięcej czasu  
z dzieckiem. Staraj się codziennie wy-
gospodarować dla swojego dziecka czas 
na wspólny wypad za miasto, pójście do 
kina, porozmawianie. Staraj się zarażać 
je swoimi pasjami, ale nie narzucaj mu 
ich. Pamiętaj, że gdy dziecko ma wolny 
czas wypełniony ciekawymi zajęciami, 
mniejsze jest ryzyko, że sięgnie po nar-
kotyki
• Poznaj kolegów swojego dziecka, 
gdyż mają oni duży wpływ. Zaproś 
kolegów dziecka do domu, gdy dziecko 
organizuje zabawę, nie uciekaj z domu. 
Dzięki temu będziesz mógł zorientować 
się w tym, co się dzieje, a także w każ-
dej chwili będziesz w stanie  zareagować, 
kiedy będzie się działo coś niepokojącego.  
• Rozmawiaj z dzieckiem jak naj-
częściej. Nie przemawiaj do dziecka, ale  
z nim rozmawiaj. Podczas rozmowy okaż 
mu troskę i zrozumienie. Staraj się po-
ruszać w rozmowach tak zwane trudne 
tematy, co jest w życiu ważne, dobre, 
sensowne. 
• Opowiadaj dziecku o swych do-
świadczeniach życiowych. Zwróć 
uwagę, że ty też kiedyś byłeś młody i tak-
że przeżywałeś jakiś czas temu trudności 
i kłopoty podobne do tych, które ono prze-
żywa teraz. 
• Bądź konsekwentny i stanowczy 
(ale nie surowy). Dziecko powinno 
dokładnie wiedzieć, czego od niego ocze-
kujesz. Oczekiwania te dostosuj do moż-
liwości dziecka, inaczej zrodzi się w nim 
zniechęcenie i frustracja.
• Czasami młodzież czuje się osa-
motniona, sądzi, że nikt ich nie ro-
zumie, a dorośli lekceważą ich pro-
blem. Uświadom swojemu dziecku , że 
bez względu na wszystko nie odrzucisz 
go, ani go nie potępisz.

Zasady te wydają się banalne, ale cza-
sami trudne nawet dla nas do zastoso-
wania. Należy jednak pamiętać, że to co 
dziecko nauczy się w domu i to co z niego 
wyniesie, w dużej mierze ma wpływ na to 
czy sprosta oczekującym go w życiu obo-
wiązkom i nieraz bardzo trudnym zada-
niom.                                            ~Olqa~

Do białego rama bawili się uczestnicy 
balu karnawałowego zorganizowanego 
przez Małopolską Szkołę Wyższą. 

Imprezę otworzył rektor Marian 
Stolarczyk, a uświetnili ją studenci 
III roku pedagogiki, którzy pod opieką 
prof. Haliny Sali-Wójcik zaprezentowali 
przedstawienie „W stronę światła”. Dla 
balowiczów przygotowano moc atrakcji 
– konkursy i zabawy, spośród których 
najwięszą popularnością cieszyły się 
wybory królowej i króla balu.  Zostali 
nimi Ewa Kwiatkowska – studentka 
III roku pedagogiki oraz wykładowca 
MSzW – Stanisław Świder.

Zabawę dofinansowała studentom 
MSzW, sponsorami VI balu karna-
wałowego byli: Firma Biuro Partner 
– Grzegorz Bach z Brzeska, Biuro 
Turystyczne Gosia - Tur –Małgorzata 
Robak z Brzeska, Kwiaciarnia Maja 
– Maria Gazduła z Brzeska oraz Huta 
Szkła Wrześniak.                           red

Studencki bal

Helena Baran (91) - Szczepanów
Józef Citak (80) - Jadowniki
Władysław Ciura (72) - Okocim
Magdalena Czarny (88) - Brzesko
Julia Gawenda (85) - Jasień
Maria Grejciun-Jemioło (74) - Okocim
Aleksander Grzywacz (62) - Brzesko
Marian Ignacok (79) - Jadowniki
Ryszard Jędryka (58) - Poręba Spytkowska
Stefania Kania (81) - Brzesko
Mieczysław Kumanowski (64) - Brzesko
Krystyna Kumelowska (88) - Brzesko
Izydor Lalik (72) - Bucze
Jadwiga Lis (80) - Sterkowiec
Stanisław  Meus (80) - Brzesko
Maria Milewska (59) - Brzesko
Janina Olchawa (84) - Brzesko
Wilhelm Pabian (81) - Brzesko
Janina Pacura (75) - Brzesko
Józefa Pacura (78) - Brzesko
Andrzej Patla (50) - Jadowniki
Kazimierz Piekarczyk (78) - Sterkowiec
Kazimiera Policht (62) - Okocim
Stanisław Pytka (63) - Jasień
Józef Rachwał (66) - Poręba Spytkowska
Zygmunt Rojek (79) - Brzesko
Józefa Romuzga (54) - Brzesko
Ryszard Stefański (56) - Brzesko
Stanisław Stępak (81) - Sterkowiec
Antonina Tota (85) - Poręba Spytkowska
Stanisława Wawryka (88) - Jadowniki
Kazimierz Wróbel (75) - Brzesko
Krzysztof Zalewski (77) - Brzesko

ODESZLI
w styczniu



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

10

luty 2011WOKÓŁ NAS

Order Świętego Stanisława to symbol 
królewskiego hołdu dla zamordowane-
go w 1079 r. krakowskiego biskupa Sta-
nisława ze Szczepanowa. Na przestrze-
ni wieków Order przechodził burzliwe 
dzieje, lecz dziś ponownie jest polskim 
znakiem zaszczytnym, którym nagra-
dzane są zasługi, cnoty obywatelskie  
i wybitne osiągnięcia wielu osób w kra-
ju i zagranicą.

Datą ustanowienia Orderu Świętego 
Stanisława jest dzień 7 maja 1765 r.,  
w którym król Stanisław August Ponia-
towski podpisał ustawę zawierającą sta-
tut orderowy. Kandydat do Orderu mu-
siał udowodnić szlacheckie pochodzenie 
„po mieczu” i „po kądzieli” od czterech 
pokoleń. W zakres obowiązków uhono-
rowanego wchodziły: dozgonna wierność 
i życzliwość wobec króla i Rzeczypospo-
litej, wspomaganie ubogich i pomoc uci-
śnionym oraz świadczenia finansowe na 
cele statutowe. W oficjalnej hierarchii 
Order Świętego Stanisława zajmował 

drugie miejsce, bezpośrednio po najwyż-
szym i najstarszym polskim odznacze-
niu Orderze Orła Białego (1705 r.).

Główną odznakę Orderu stanowi zło-
ty ośmiorożny krzyż maltański o ramio-
nach na awersie  pokrytych czerwoną 
emalią, pomiędzy którymi umieszczono 
cztery białe orły. Pośrodku krzyża na 
biało emaliowanej tarczy znajduje się 
wizerunek św. Stanisława BM z pasto-
rałem w ręku. Rewers odznaki jest złoty, 
a pośrodku znajduje się monogram kró-
lewski „S.A.R.” (Stanislaus Augustus 
Rex). Do Orderu przynależy ośmiopro-
mienna gwiazda z dewizą „Praemiando 
Incitat” (Nagradzając - Zachęca)1.

Pierwsze nadania Orderu Świętego 
Stanisława miały miejsce w dzień imie-
nin króla 8 maja 1765 r. Jak podaje 
Stanisław Łoza w tym dniu odbyła się 
pierwsza promocja 35 osób na kawale-
rów Orderu2. Za panowania Stanisła-
wa Augusta w latach 1765-1795 nada-
no ogółem 1744 Ordery, zaś w okresie 

Księstwa Warszawskiego (1807-1815) 
Fryderyk August, król saski i książę 
warszawski, dokonał 18 nominacji3.  
W Królestwie Polskim (1815-1830) pod 
berłem cara Rosji Aleksandra I, a na-
stępnie cara Mikołaja I - utrzymano 
nadawanie Orderu wprowadzając sze-
reg zmian, w tym podzielono go na czte-
ry klasy. W okresie Królestwa Polskie-
go Order otrzymało 1195 kawalerów.  
W 1831 r. po upadku Powstania Listo-
padowego car Mikołaj I polski Order 
Świętego Stanisława włączył do sys-
temu orderów rosyjskich, a następnie 
wydał rozporządzenie, w którym m. in. 
zdecydował o zastąpieniu polskich orłów 
carskimi orłami dwugłowymi. W 1839 r. 
dokonano podziału Orderu na trzy kla-
sy. W drugiej połowie XIX stulecia (za 
panowania carów Aleksandra II, Alek-
sandra III, Mikołaja II) Order Święte-
go Stanisława stał się powszechnym 
odznaczeniem rosyjskim. Otrzymywało 
go tysiące Rosjan, ale i wielu Polaków 
za wierną służbę cesarstwu. Ten w isto-
cie już niepolski order, zupełnie stracił 
swą pierwotną wartość odznaczeniową. 
Z chwilą abdykacji cara Mikołaja II  
w marcu 1917 r. nadawanie Orderu 
wygasło. Odrodzona w 1918 r. Rzeczy-
pospolita Polska i jej władze państwo-
we nie wznowiły nadawania Orderu 
Świętego Stanisława. Jego miejsce zajął 
nowo ustanowiony w 1921 r. Order Od-
rodzenia Polski (Polonia Restituta).

Nadawanie Orderu Świętego Stani-
sława zostało reaktywowane w 1979 r. 
w środowisku polskiej emigracji poli-
tycznej w Wielkiej Brytanii. Początkowo 
nadawano go na warunkach orderu pań-
stwowego głównie dla osób wspierających 
emigracyjne dążenia niepodległościowe, 
natomiast od 1990 r. - jako niezależne 
odznaczenie Juliusza Nowiny-Sokolnic-
kiego, byłego ministra i jednego z alter-
natywnych Prezydentów RP na Uchodź-
stwie w latach 1972-1990. W wyniku jego 
działalności, to polskie odznaczenie stało 
się międzynarodowym orderem poświę-
conym idei braterstwa ludzi wszystkich 
wyznań i ras. Ten zapis w Dekrecie J. 
Nowiny-Sokolnickiego z dn. 15.09.1990 
r. trącił fałszywym ekumenizmem i był 
powszechnie krytykowany. Tworzone 
wówczas struktury organizacyjne orde-
ru (tzw. przeoraty) objęły wiele krajów 
o różnych kulturach. W swoim „Szkicu 
do autobiografii” Sokolnicki zanotował: 
W końcu 1999 roku Order Św. Stanisła-
wa miał ustanowione przeoraty w wielu 
stanach Stanów Zjednoczonych Ameryki, 
w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, 
Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Niem-

Order Świętego Stanisława
W bieżącym roku mija 15 lat działalności pierwszej krajowej kapituły wzno-

wionego Orderu Świętego Stanisława. Wśród uhonorowanych tym odznacze-
niem jest kilkanaście osób związanych z Brzeskiem i Tarnowem oraz okolicz-
nymi miejscowościami. Niniejszy artykuł prezentuje skrótowe dzieje Orderu  
z uwzględnieniem założeń ideowych i jego najnowszej historii.
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czech, we Włoszech, w Polsce, Czechach, 
Słowacji, Rumunii, Mołdawii, na Ukra-
inie, w Rosji, na Malajach, na Tajwanie  
i w Japonii. Juliusz Nowina-Sokolicki 
zmarł w 2009 r. w Colchester w Anglii, 
a pochowany został w Kałkowie-Godo-
wie (woj. świętokrzyskie). W okresie swej 
trzydziestoletniej działalności w Orderze 
Świętego Stanisława odznaczył on około  
3 tys. osób z ponad 30 krajów świata. 
Zasługą Juliusza Nowiny-Sokolnickiego 
jest to, że wespół z Janem Librontem4  
z powodzeniem podjęli trud reaktywowa-
nia Orderu i związanej z nim aktywności 
społecznej (w latach 1950 - 1970 podobne 
próby podejmowane były we Włoszech 
gdzie utworzono Ordine di San Stani-
slao).  

   Królewski Order Świętego Stanisła-
wa jest głęboko zakorzeniony historycz-
ne, a wybór jego patrona ma wyraźną 
wymowę ideową. Stanisław August po-
święcił go głównemu Patronowi Polaków 
na wiekopomny wdzięczności dowód, za 
tak znakomite łaski i wstawiania się jego 
za nami do Boga (wg wstępu do Statu-
tu z 1765 r.). Życie biskupa Stanisława 
ze Szczepanowa zakończone dramatem  
z 1079 r., to również zapis męstwa i od-
wagi wyznania prawdy, która stanowi 
o szlachectwie ludzkiego ducha (Jan 
Paweł II, 1979 r.), to świetlany przy-
kład męstwa chrześcijańskiego (Pius 
XII, 1953 r.). Kult św. Stanisława BM 
ma wielorakie znaczenie, a jego treść 
znakomicie wpisuje się w etos rycerski. 
Łacińska nazwa Ordo Sancti Stanislai 
w trafny sposób oddaje ten związek  
(łac. ordo - porządek, reguła, zgromadze-
nie, zakon). Przypomnijmy, że nagra-
dzanie osób za czyny męstwa, poświęce-
nia czy mądrości, ma tradycję sięgającą 
czasów starożytnych. W średniowieczu 
znane były odznaki wyróżnień noszo-
ne na zbrojach i płaszczach rycerskich,  
a później przewieszane na łańcuchach 
i wstęgach. W tym czasie ordery były 
też odznaką przynależności do stowa-
rzyszeń (bractw, związków) osób stanu 
rycerskiego. Z upływem czasu ordery 
związane zostały z nadawaniem odzna-
czonym praw szlacheckich. Odznaczani 
tworzyli grono kawalerów danego or-
deru, a ich zarząd stanowiły kapituły 
orderowe. Bractwo Orderu Świętego 
Stanisława jest stowarzyszeniem, które 
kultywuje właśnie tę tradycję, uaktual-
niając ją oraz realizując cele i zadania 
nakreślone przez fundatora Orderu. 
Rycerska tradycja orderowa przechowa-
ła się do dzisiaj w angielskim określe-
niu ceremonii nadawania orderu jako 
inwestytury (ang. investiture). Język 

francuski natomiast zachował formę or-
deru jako związku osób wyróżnionych, 
nazywając ceremonię odznaczania przy-
jęciem do orderu (franc. réception dans 
I’ordre).

Działalność Dam i Kawalerów wzno-
wionego Orderu Świętego Stanisława  
w Polsce zapoczątkowana została  
w 1996 roku. Stowarzyszenie p.n. Brac-
two Orderu Świętego Stanisława zare-
jestrowano najpierw w Sądzie Woje-
wódzkim w Bielsku-Białej, a następnie 
w 1998 r. przeniesiono do Krakowa. 
Pierwsze lata działalności prowadzono 
we współpracy z Juliuszem Nowiną-
Sokolnickim i jego kapitułą w Anglii, 
zastrzegając dla Kapituły Polskiej wy-
łączność do wnioskowania o przyznanie 
Orderu Świętego Stanisława dla osób  
z terenu Polski5. Współpraca ta trwała 
do 2001 r. i zakończyła się powołaniem 
w styczniu 2002 r. samodzielnej Wiel-
kiej Kapituły Orderu Świętego Stani-
sława z siedzibą w Krakowie. Motywem 
rozstania się Kapituły Polskiej z „ka-
pitułą londyńską” były istotne różnice  
w pojmowaniu i realizacji ideowe-
go przesłania królewskiego Orderu6.  
W konsekwencji, Order Świętego Sta-
nisława w pełni „powrócił” z emigracji 
do kraju, a w wydanym w dniu 8 maja 
2002 r. komunikacie m. in. stwierdzono, 
iż od tej chwili Wszelkie inne grupy mie-
niące się kapitułami Orderu Świętego 
Stanisława mają charakter uzurpator-
ski i nielegalny7.

Funkcjonująca w Krakowie Kapitu-
ła nawiązując do tradycji narodowych  
w nagradzaniu wybitnych osiągnięć za-
równo cywilnych jak i wojskowych, cnót 
obywatelskich i znamienitych zasług po-
łożonych w czasie pokoju lub wojny dla 
chwały i pożytku Rzeczypospolitej Pol-

skiej, honoruje wybrane przez siebie osoby 
pięcioklasowym Orderem Świętego Stani-
sława8. Wśród dotychczas wyróżnionych 
jest również kilkanaście osób związanych 
miejscem zamieszkania lub pracy z tere-
nem diecezji tarnowskiej. Do nich m. in. 
należą: ksiądz dziekan i proboszczowie, 
prezydent miasta i wiceburmistrz, właści-
ciele i dyrektorzy dużych firm, przedsta-
wiciele różnych zawodów i dziedzin wy-
kształcenia. Oto ich nazwiska (w nawiasie 
podano rok nadania Orderu): Stanisław 
Pagacz (1997), ks. Władysław Bielato-
wicz (2000), Krzysztof Gawor (2007), ks. 
Władysław Pasiut (2007), Stanisław Sze-
fer (2007), Aleksandra Świderska (2007), 
Stanisław Bańbor (2009), Stanisław Kuta 
(2009), ks. Paweł Postawa (2009), Kazi-
mierz Smolak (2009), ks. Wiesław Zna-
mirowski (2009), Grzegorz Knapik (2010), 
Tomasz Petelicki (2010), Marek Roleski 
(2010), Ryszard Ścigała (2010), Kinga Wi-
tek (2010), Kazimierz Witkowski (2010), 
Maria Witkowska (2010). Nadanie Orde-
rów tym osobom jest aktem uznania dla 
ich dokonań w działalności na rzecz dobra 
wspólnego i pomocy potrzebującym, a za-
razem świadectwem żywotności ideałów 
rycerskich, które uosabia św. Stanisław ze 
Szczepanowa - syn tej samej ziemi co my.

Ogólnonarodowy charakter patronatu 
św. Stanisława BM pierwszego z rodowi-
tych Polaków w poczet świętych łacińskich 
wpisanego9 ma do spełnienia istotne funk-
cje społeczne i polityczno-narodowe. Jest 
elementem jednoczącym i wzmacniającym 
narodową wspólnotę. W jego treści odczy-
tujemy: honor i odwagę, troskę o ubogich 
i ład moralny, dbałość o dobro publiczne. 
A zatem, prawda wydobyta w symbolice 
wznowionego Orderu Świętego Stanisława 
jest ważnym przekazem łączącym historię 
ze współczesnością.     Stanisław Pagacz

Przypisy:
1. Szczegółowy opis insygniów orderowych autor zamieścił w artykułach Niezapomnia-
ny Order Świętego Stanisława „Nasz Dziennik” Nr 101 z dnia 29 maja 1998 r. oraz 
Nagroda i zachęta „Dziennik Polski” Rok LIV Nr 175 (16 448) z dnia 28 lipca 1998 r. 
2. S. Łoza, Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława 1765-1813, Warszawa 
1925, s. 8. Kompletne spisy Kawalerów Orderu Świętego Stanisława kreowanych  
w 1765 r. obejmują 42 osoby (razem z królem).  
3. Orderem uhonorowano dziewięć osób w 1809 r., siedem osób w 1812 r. i dwie 
osoby w 1813 r. 
4. Inż. Jan Libront w 1979 r. pełnił funkcję ministra, a w latach 1981-1985 funkcję 
premiera w Rządach RP na Uchodźstwie powoływanych przez Juliusza Nowinę-
Sokolnickiego.
5. Biuletyn Kawalerów Orderu Św. Stanisława Nr 1, Kraków 1998.
6. Szczegółowe powody zaniechania współpracy Kapituły Polskiej z „kapitułą lon-
dyńską” Juliusza Nowiny-Sokolnickiego podane zostały w wydawanych w Krakowie 
Biuletynach Kawalerów Orderu Św. Stanisława Nr 6/2001, Nr 7/2002, Nr 9/2004.
7. Biuletyn Kawalerów Orderu Św. Stanisława Nr 7, Kraków 2002, s. 5.
8. Tamże, s. 6.
9. Wincenty z Kielc (Kielczy), Vita maior, ok. 1260 r.
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Zespół Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących w Łysej Górze stał się 
kolebką profesjonalistów zawodowych, 
których umiejętności już od wielu lat 
docenia rynek pracy. Dawniej Łysa 
Góra słynęła z ceramiki i wyrobów 
szklarskich, a od ponad 10 lat kształci 
techników hotelarzy. Technikum hote-
larskie w Łysej Górze jest drugą szkołą 
powstałą w Polsce południowej, zaraz 
po Zakopanem. W ciągu tych lat wy-
kształciliśmy wielu fachowców w dzie-
dzinie hotelarstwa i szkoła nadal cieszy 
się dużym zainteresowaniem. 

 A tak na temat szkoły wypowiada się 
Zuzia, uczennica kl. IV TH:

-Jestem zadowolona z wyboru szkoły, 
choć w ciągu tych 4 lat nie było łatwo. 

Zwłaszcza przedmioty zawodowe były 
dla mnie na bardzo wysokim poziomie, 
szkoła jest super wyposażona i to uła-
twiło mi późniejszą praktykę zawodową. 
Zresztą praktykę też załatwia szkoła,  
a do nas należy wybór- Polska, czy za-
granica. Mnie udało się zaliczyć prakty-
kę w Niemczech, z której jestem bardzo 
zadowolona, bo poznałam inną kulturę 
i wpadło trochę kasy. Ponadto zdobyłam 
uprawnienia na kursach baristy i bar-
mana, zwiedziłam renomowane hotele, 
poznałam ciekawych ludzi z branży, 
uczestniczyłam w targach hotelarskich. 
Myślę, że jestem dobrze przygotowana 
do zawodów związanych z hotelar-
stwem, teraz muszę się zastanowić nad 
studiami w tym kierunku.

Co bardzo istotne, również absol-
wenci Technikum Hotelarskiego wy-
powiadają się pozytywnie na temat 
szkoły, a swoje sukcesy zawodowe 
utożsamiają właśnie ze szkołą. Dorota, 
skończyła szkołę 3 lata temu. Obecnie 
kończy studia licencjackie o kierunku 
hotelarskim, ze względu na brak czasu, 
pracuje w weekendy w branży gastro-
nomicznej.

-Szkoła dobrze przygotowała mnie do 
zawodów z branży hotelarskiej i dała 
mi solidne podwaliny do podjęcia stu-
diów. Po studiach planuję podjąć pracę 
na wyższym stanowisku w dobrym ho-
telu w Polsce lub na stanowisku mana-
gera za granicą.

Wielu absolwentów już zajmuje wyż-
sze stanowiska w branży hotelarsko-
gastronomicznej za granicami naszego 
kraju. Tak jak Lucy, która od kilku lat 
jest na  Wyspach i cieszy się tam dużym 
uznaniem wśród kadry managerskiej. 
Zaczynała od podstaw: sprzątanie, ob-
sługa gości na poziomie recepcji, ale 
szybko zauważono jej profesjonalizm, 
duże obycie zawodowe i chęć zdobywa-
nia kolejnych szczebli kariery zawodo-
wej. Jak sama mówi szkoła świetnie ją 
przygotowała  pod względem językowym 
oraz praktycznym, nie bała się prac na 
wszystkich poziomach hotelu.

W ramach projektów unijnych „Mo-
dernizacja kształcenia zawodowego  
w Małopolsce” oraz „Gastronomia i Ho-
telarstwo Twoją szansą na rynku pra-
cy”, szkoła otrzymała dofinansowanie 
na poszerzenie oferty zawodowej.

Nowością ZSTiO jest Technik Usług 
Fryzjerskich, który funkcjonuje od 
września 2010 i już cieszy się wielką 
popularnością. Zapotrzebowanie na 

Kuźnia talentów
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Oferta edukacyjna na rok szkolny 2011/12

Typ szkoły: Korzyści: Możliwości pracy/ dalszego kształcenia:

Technikum

technik 
hotelarstwa
4-letnie

Tu nauczysz się
języka: angielskiego, niemiec-
kiego lub hiszpańskiego (pro-
gram rozszerzony), podstaw 
ekonomii, marketingu, obsługi 
w hotelach i obsługi ruchu tu-
rystycznego.

Po szkole możesz pracować w renomo-
wanych hotelach, biurach turystycz-
nych, w restauracjach, a także podjąć 
studia na wybranym kierunku, np. 
turystyce, zarządzaniu hotelarstwem 
lub każdym innym.

Technikum

technik 
usług 
fryzjerskich
4-letnie

Tu nauczysz się modelowania 
włosów jak również umiejęt-
ności kontaktu z klientem, 
psychologii, technik kosmetycz-
nych i wizażu.
Dzięki nam dowiesz się jak wy-
konać i dopasować fryzurę oraz 
makijaż i strój do typu urody  
i osobowości.

Pracę podejmiesz w dowolnym zakła-
dzie fryzjerskim lub kosmetycznym, 
także swoim własnym. Możesz też 
kontynuować naukę na dowolnym 
kierunku studiów, np. kosmetologii, 
fryzjerstwie i wizażu.

Technikum

technik 
ekonomista
4-letnie 
/nowość/

Nauka w tej klasie to szansa 
dla przedsiębiorczych
U nas nauczysz się, jak:
założyć firmę,
zorganizować rachunkowość
rozliczyć firmę z Urzędem Skar-
bowym i ZUS-em
obsługiwać profesjonalny pro-
gram księgowy, płacowy, ka-
drowy i inne.

Zdobędziesz atrakcyjny zawód dają-
cy umiejętności praktyczne do pracy 
w działach ekonomicznych banków 
i spółek handlowych, produkcyjnych 
w zakresie: rachunkowości, finansów, 
ubezpieczeń, marketingu, administra-
cji, informacji w przedsiębiorstwie  
i wprowadzenia do biznesu.
Możesz podjąć pracę przede wszystkim 
w komórkach finansowo-księgowych 
wszystkich podmiotów gospodarczych, 
a także w bankach oraz jednostkach  
i zakładach budżetowych

Szkoła 
Policealna

technik 
usług 
kosmetycz-
nych 
2-letnia
/nowość/

Tu nauczysz się wykonywać za-
biegi w zakresie kosmetyki pielę-
gnacyjnej, leczniczej i upiększają-
cej, różne rodzaje makijażu oraz 
zabiegi fizykoterapeutyczne.
Poznasz również zasady wyko-
nywania manicure, pedicure. Po-
trafisz udzielić fachowej porady 
kosmetycznej. Poznasz też zagad-
nienia z zakresu kosmetologii, 
dermatologii i higieny, a zajęcia 
praktyczne odbędziesz w naszej 
profesjonalnej pracowni.

Masz szansę współpracy z wieloma 
nowoczesnymi firmami kosmetyczny-
mi, które wśród najlepszych absolwen-
tek tego właśnie kierunku poszukują 
kadry. Zawód kosmetyczki stwarza 
szerokie możliwości pracy.

Zasadnicza  
Szkoła 
Zawodowa  
2-letnia

o profilu 
fryzjerskim

Fryzjerstwa nauczymy Cię od 
podstaw. Nauka odbywa się  
w pracowni fryzjerskiej wypo-
sażonej w sprzęt i materiały 
fryzjerskie. Będziesz mieć także 
okazję poznać istotę pracy fry-
zjerskiej czyli obsługę klienta.

Podejmując naukę w naszej szkole sta-
niesz się niezwykle konkurencyjny na 
dzisiejszym coraz trudniejszym rynku 
pracy. Przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej, a co za tym idzie posze-
rzenie rynku pracy otwiera wspaniałe 
możliwości przed osobami uczącymi 
się zawodu fryzjerki i fryzjera.
Możesz pracować w zakładzie fryzjer-
skim, salonie fryzjerskim oraz prowa-
dzić własną działalność gospodarczą 
świadcząca usługi fryzjerskie.

rynku pracy zachęciło szkołę do posze-
rzenia oferty edukacyjnej. Stąd pomysł 
na fryzjerstwo i wizaż. 

-Jestem bardzo zadowolona z kie-
runku, jaki wybrałam, szkoła spełnia 
moje oczekiwania, a w przyszłości chcę 
wykonywać zawód fryzjerki. Do tej pory 
mieliśmy zajęcia praktyczne w pracow-
niach symulacyjnych szkoły pod kierun-
kiem nauczycielki profesjonalistki. Nie 
mogę doczekać się prawdziwej praktyki 
zawodowej w zakładach fryzjerskich. 
Zachęcam dziewczyny takie jak ja, do 
wybrania tego kierunku, czuję się tu 
spełniona ambicjonalnie, bezpiecznie  
i widzę siebie w przyszłości jako pro-
fesjonalną fryzjerkę – mówi Justyna, 
uczennica kl. I TF 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe 
osiągnięcia, szkoła zdecydowała się na 
poszerzenie oferty edukacyjnej i planu-
je w roku szkolnym 2011/2012 wprowa-
dzić szkoły policealne o profilu tech-
nik ekonomista oraz technik usług 
kosmetycznych dla ludzi pragnących 
wzbogacić swoje doświadczenia zawo-
dowe lub całkowicie zmienić dotychcza-
sową branżę. A dla mniej zaintereso-
wanych przedmiotami ścisłymi Szkołę 
Zawodową o profilu fryzjerskim.
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Drodzy Czytelnicy! 
Przygotowujemy się duchowo do 

wielkiego wydarzenia, jakim niewąt-
pliwie będzie dla naszego narodu, be-
atyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II 
- Papieża, w dniu 1 maja 2011 roku. 
Kontynuując cykl podjętych rozwa-
żań na temat obrony życia, chciałbym 
w krótkim przedłożeniu  przybliżyć 
naukę Jana Pawła II, w tej tak bar-
dzo ważnej kwestii. Nauka ta została  
zawarta także w przemówieniach do 
nas rodaków, w czasie kolejnych piel-
grzymek Papieża do umiłowanej Oj-
czyzny. Przedstawię też stanowisko 
naukowców, lekarzy, co oni  mówią  
o początku życia człowieka.

Jan Paweł II w obronie życia – wybór wypowiedzi w czasie pielgrzymek w Polsce

I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy 
prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio  
w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Ko-
ściół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym Dawcą, ale równocześnie 
ze względu na podstawowe dobro człowieka.        

          (Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r.)

Także państwa pluralistyczne nie mogą zrezygnować z norm etycznych w swoim prawodawstwie i w życiu publicznym, zwłaszcza 
tam, gdzie ochrony domaga się dobro podstawowe, jakim jest życie człowieka od momentu jego poczęcia aż po naturalną śmierć.  
          (Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, Warszawa, 8 czerwca 1991 r.)

Dziękuję za inicjatywy parlamentarne, zmierzające do zabezpieczenia życia ludzkiego od chwili poczęcia w łonie matki. 
Jasne stanowisko prawa jest nieodzowne, aby mógł dokonywać się również gruntowny proces nawrócenia. Trudno bowiem  
o właściwą działalność wychowawczą czy duszpasterską, gdy prawo temu przeszkadza. To, co „legalne”, zostaje niestety bar-
dzo łatwo przyjęte jako „moralnie dozwolone”.

                    (Warszawa, 9 czerwca 1991 r.)

Waszym posłannictwem jest zabezpieczenie w jutrzejszym świecie obecności takich wartości, jak pełna wolność religijna, 
poszanowanie osobowego wymiaru rozwoju, ochrona prawa człowieka do życia począwszy od momentu poczęcia aż do natural-
nej śmierci, troska o rozwój i umocnienie rodziny, dowartościowanie kulturowych odrębności dla wzajemnego ubogacania się 
wszystkich ludzi, ochrona równowagi naturalnego środowiska, które coraz bardziej bywa zagrożone.
                  (Częstochowa, 15 sierpnia 1991)
 

Józef z Nazaretu, który uchronił Jezusa od okrucieństwa Heroda, staje w tej chwili przed nami jako wielki rzecznik sprawy 
obrony życia ludzkiego od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Pragniemy więc w tym miejscu polecić Bożej 
Opatrzności i świętemu Józefowi życie ludzkie, zwłaszcza życie nie narodzonych – i w naszej Ojczyźnie, i na całym świecie. 
Życie posiada nienaruszalną wartość i niepowtarzalną godność, dlatego zwłaszcza, że – jak czytamy dzisiaj w liturgii – każdy 
człowiek jest powołany do uczestniczenia w życiu Bożym. Święty Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: 
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy” (1 J 3, 1).

Okiem wiary w sposób szczególnie wyraźny możemy dostrzec nieskończoną wartość każdej ludzkiej istoty. Ewangelia, głosząc 
dobrą nowinę o Jezusie, jest również dobrą nowiną o człowieku – o jego wielkiej godności. Uczy wrażliwości na człowieka. Na 
każdego człowieka. „Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi”. Kościół, broniąc prawa do życia, odwołuje się do szerszej, uniwersal-
nej płaszczyzny, która obowiązuje wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem 
religijnym, ale jest prawem człowieka. Jest prawem najbardziej podstawowym. Bóg mówi: „Nie będziesz zabijał!” (Wj 20, 13). 
Przykazanie to jest zarazem fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności, wpisanego w sumienie każdego człowieka.

Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia. Cywili-
zacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, 
techniczne, artystyczne, naukowe. 

     (Kalisz, 4 czerwca 1997 r.)
 

Tu, z tego miejsca, zwracam się do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: 
każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia!  
             (Łowicz, 14 czerwca 1999 r.)
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„Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do czło-
wieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności”.      

                                                                                                            (Częstochowa, 19 czerwca 1983 r.)

Naukowcy, lekarze o początku życia człowieka
Na podstawie  zestawienia dr Krystyny Cygorijni z dnia 11.06.2008 r.

„Człowiek jest już człowiekiem od momentu, gdy męski plemnik zapłodni żeńską komórkę jajową.” 
(prof. dr hab. med. E. Blechschmidt, dyrektor Instytutu Anatomii Uniwersytetu w Getyndze, Niemcy)

„Komórkę  jajową od momentu zapłodnienia nazywamy zarodkiem, ale nie ulega wątpliwości, że jest to człowiek.” 
 (prof. dr hab. med. B. Chazan, specjalista krajowy 
w dziedzinie położnictwa i ginekologii, Warszawa)

„Szacunek dla nowego życia od samego poczęcia i uznanie dziecka za partnera w dialogu są bardzo ważne. Ten dialog rozpoczyna 
się w momencie poczęcia.”

( prof. dr hab. P. G. Fedor  -Freybergh, psycholog, Sztokholm)

„Od momentu poczęcia istnieje żywa istota. Nienarodzone dziecko jest osobą.”
 (prof. dr med. A. Ingelman - Sunberg, kierownik 

Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Sztokholmie)

„Żywot człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia, to jest zapłodnienia i kończy się w momencie śmierci.”
(prof. zw. dr hab. med. R. Klimek, członek Królewskiego Towarzystwa Lekarskiego w Londynie)

„Dzięki nadzwyczajnemu postępowi techniki wtargnęliśmy do prywatnego życia płodu. Przyjęcie za pewnik faktu, że po zapłod-
nieniu powstała nowa istota ludzka, nie jest już sprawą upodobań czy opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczęcia do starości 
nie jest metafizycznym twierdzeniem, z którym można się spierać, ale zwykłym faktem doświadczalnym.” 

(prof. dr med. J. Lejeune, kierownik Katedry Genetyki na Uniwersytecie im. R. Descartesa w Paryżu)

„Połączenie komórki jajowej i plemnika, czyli gamety matczynej i ojcowskiej daje początek odrębnemu życiu. W wyniku 
zapłodnienia powstaje w pełni genetycznie uformowany nowy człowiek, którego rozwój dokonuje się w czasie życia ludzkiego. 
Tak więc embrion, płód, noworodek, niemowlę, dziecko, dorosły, starzec to określenia poszczególnych biologicznych etapów 
rozwoju zawsze tego samego człowieka.”

(dr n. med. A. Marcinek, dyrektor Szpitala Położniczo – Ginekologicznego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie)

„Z naukowego punktu widzenia poprawne jest stwierdzenie, że pojedyncze ludzkie życie zaczyna się w momencie poczęcia.”
       (prof. M. Matthews-Roth, Uniwersytet Harvarda, USA)

„Życie człowieka nie zaczyna się z chwilą narodzin, ale od momentu poczęcia.”
(prof. dr hab. n. med. J. Roszkowski, członek - współzałożyciel Międzynarodowego 

Towarzystwa Ginekologicznego, członek Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka)

„W świetle obecnej wiedzy nie ulega wątpliwości, że życie człowieka zostaje zapoczątkowane w następstwie połączenia się dwu 
komórek rozrodczych – gamet – żeńskiej i męskiej w postać komórki macierzystej zwanej zygotą, która od tej chwili zaczyna żyć 
własnym rytmem.”

(prof. dr hab. med. M. Rybakowa, Komitet Rozwoju Człowieka Wydziału Nauk Medycznych PAN Warszawa-Kraków)

„Po zapłodnieniu, to jest zespoleniu się jądra komórki jajowej z jądrem plemnika (co następuje w jajowodzie, blisko jego ujścia 
od strony jajnika) powstaje całkowicie nowa, odbiegająca od genotypów rodzicielskich, odrębna jakość genetyczna – nowa osoba 
ludzka. Zestaw jej genów w komórkach somatycznych nie ulegnie już zmianie do końca życia.”
        (prof. dr hab. B. Suszka, biolog, pracownik naukowy PAN, Poznań)

„Rozwój człowieka zaczyna się od połączenia dwóch komórek;  game-
ty żeńskiej, czyli komórki jajowej (oocytu), i gamety męskiej – plemni-
ka, w akcji zapłodnienia.”

 (prof. dr hab. med. M. Troszyński, ginekolog-położnik, Warszawa)

Drogi Czytelniku! 
Mając tak niepodważalne argumenty nauczania papieskie-

go i świadectwa naukowców, lekarzy dotyczących obrony ży-
cia, włącz się i Ty -  modlitwą, apostolstwem i ofiarą w dzieło  
obrony życia!                                        opr. Ks. Władysław Pasiut
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Były to imprezy o bardzo zróżnicowa-
nym charakterze, odbywały się w wielu 
miejscach, bo nie tylko w pomieszcze-
niach Miejskiego Ośrodka Kultury, ale 
i w brzeskich lokalach, część również  
w plenerze. 

Kalendarz imprez muzycznych został 
tak skonstruowany, aby muzyka poważ-
na mieszała się z rozrywką, choć melo-
mani mogli też zasmakować w jazzie. 

Na pewno jednym w ważniejszych 
wydarzeń muzycznych był koncert Wie-
sława Ochmana, który wystąpił w re-
stauracji Galicyjska. To była prawdzi-
wa gratka – uczestniczyć w spotkaniu 
z artystą, którego głos rozbrzmiewał  
w koncertowych salach całego świata, 
w tym także w nowojorskiej Metropo-
litan Opera czy mediolańskiej La Scali. 
Śpiewak dał się poznać nie tylko jako 
wytrawny tenor liryczny, ale i dowcipny 
gawędziarz, który w przystępny sposób 
oprowadzał słuchaczy po muzycznych 
zaułkach. Zwolennicy muzyki poważnej 
mogli wysłuchać też kilku kameralnych 
koncertów w wykonaniu Lucyny Ryś 
(rodowitej brzeszczanki, która miesz-
ka na stałe we Francji), tria kameral-
nego z Filharmonii Świętokrzyskiej, 
Bocheńskiego Chóru Kameralnego,  
a także „raczkujących” jeszcze Brze-
skich Smyczków – zespołu złożonego  
z młodych muzyków doskonalących 
swoje umiejętności w Miejskim Ośrod-
ku Kultury. 

Sporym wydarzeniem było pop-ora-
torium „Miłosierdzie Boże”, którego  
w kościele pw. Miłosierdzia Bożego wy-
słuchał komplet publiczności. Był to 
koncert przez wiele miesięcy przygoto-
wywany przez sporą grupę ludzi zwią-
zanych z parafią. 

W ramach obchodów 625-lecia Brze-
ska wystąpiły także zespoły proponu-
jące inne gatunki muzyczne. Muzykę 
celtycką zaprezentował z restauracji 
August zespół Stonehenge, można było 
też wziąć udział w koncercie jazzowym, 
a grali znakomici muzycy tworzący for-
mację The Groove Syndicate.  

W bogatym kalendarzu imprez znala-
zło się też miejsce na występy młodych 
artystów działających pod egidą MOK-u, 
którzy kilkakrotnie wystąpili z cieszą-

cym się niesłabnącym powodzeniem 
programem złożonym z piosenek z „Ka-
baretu Starszych Panów”. 

Miłośnicy poezji mogli w zeszłym 
roku kilkakrotnie uczestniczyć w wyda-
rzeniach związanych z tym gatunkiem 
literackim. Sporo osób przybyło na przy-
kład na wieczór poświęcony prezentacji 
poezji rodzimych twórców, wśród któ-
rych swoje utwory czytały między in-
nymi Dagmara Mida, Halina Biernat, 
Anna Gaudnik, Agata Olejnik i Teresa 
Horzymek. Swój tomik zatytułowany 
„Świat mojego Boga” promował Da-
riusz Dzierwa, poeta również związany  
z ziemią brzeską. Gościliśmy też  jedne-
go z najwybitniejszych współczesnych 
poetów polskich, pochodzącego z Bo-
rzęcina Józefa Barana. Zwieńczeniem 
cyklu spotkań poświęconych poezji był 
wieczór tradycyjnie zorganizowany  
w ramach Międzynarodowej Literackiej 
Jesieni Pogórza. 

Z okazji 625. rocznicy powstania 
Brzeska nasze miasto odwiedzili ak-
torzy związani z naszym regionem. 
Wśród nich znaleźli się pochodzący  
z Jasienia Edward Dobrzański (były 
wieloletni dziekan Wydziału Aktor-
skiego Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Krakowie), Jerzy No-
wak, który wczesne dzieciństwo spędził  

w Brzesku, a także reprezentująca 
młodsze już pokolenie Alina Kamińska, 
również posiadająca brzeskie korzenie. 
W świecie filmu i teatru mamy również 
swojego przedstawiciela w gronie reży-
serów. Jest nim stojący dopiero u progu 
artystycznej kariery, ale już doceniany 
Szymon Jakubowski, twórca życzliwie 
przez krytykę przyjętego filmu „Jak 
żyć”. Spotkanie z młodym reżyserem 
poprzedzone zostało projekcją zrealizo-
wanego przez niego obrazu. 

W sali wystawowej MOK-u przygo-
towano specjalnie pod kątem rocznicy 
szereg ekspozycji malarstwa i fotogra-
fii. Odbyło się też kilka interesujących 
sesji popularnonaukowych i wykła-
dów, w tym odczyt profesora Francisz-
ka Ziejki. 

Na uwagę zasługuje opracowana 
przez Jacka Filipa i młodzież Miejskie-
go Ośrodka Kultury multimedialna 
prezentacja „Brzesko i ziemia brzeska 
w czasie II wojny światowej”. Widowi-
sko zostało przyjęte z dużym zaintere-
sowaniem i zyskało spore uznanie. 

Spośród plenerowych imprez na pew-
no na plan pierwszy wybiło się Pożegna-
nie Lata z niezapomnianym koncertem 
zespołu Golec uOrkiestra. Nie zabrakło 
też akcentów patriotycznych, czyli im-
prez zorganizowanych z okazji Święta  
3 Maja i 11 Listopada. 

Był to w sumie rok obfitujący w wie-
le wydarzeń znamionujących wysoki 
poziom artystyczny. Organizatorzy 
– zarówno Miejski Ośrodek Kultury jak  
i Urząd Miejski – zapewniają, że  
i w tym roku, chociaż już po jubileuszu, 
kalendarz proponowanych imprez będzie 
równie atrakcyjny.                     PRUD    

Po jubileuszowym roku
Miniony rok upłynął pod znakiem jubileuszowych uroczystości związanych 

z 625-leciem Brzeska. W związku z rocznicą przez dwanaście miesięcy organi-
zowane były w mieście imprezy o charakterze kulturalnym i popularnonau-
kowym. Dokonajmy podsumowania tych wydarzeń, których organizatorami  
w większości były Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Kultury.





Przemek Wolny ma 13 lat i jest uczniem 
Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzesku. 
Już od ponad dwóch lat chłopiec zmaga się 
z ciężką chorobą- białaczką szpikową. I kie-
dy już wydawało się, że Przemek wraca do 
zdrowia, podstępna choroba zaatakowała ze 
zdwojoną silą. Przemek  musiał przerwać 
naukę, został poddany terapii. Wtedy oka-
zało się, że jedynym dla niego ratunkiem 
jest przeszczep szpiku kostnego, a niestety, 
nikt z rodziny nie może być dawcą. 

Aby pomóc Przemkowi, dyrekcja Gimna-
zjum nr 2 wraz z uczniami i przy pomo-
cy Fundacji DKMS Polska zorganizowały 
akcję badania potencjalnych dawców szpi-
ku. Ci, którzy przyszli tego dnia do szko-
ły, przekonali się, że była ona znakomicie 
przygotowana. Na szkolnym korytarzu 
ustawiono ponad 20 stanowisk, przy któ-
rych wolontariusze przeprowadzali wy-
wiady z potencjalnymi dawcami. Każdemu 
z nich przypisany został symbol, po czym 
udawał się on do sali, w której pobierana 
była krew do badań. 

-Przez cały dzień krew do badań oddało 
984 osoby, które zarejestrowane zostały 
w Banku Dawców Szpiku Kostnego. To 
jest doskonały wynik, bowiem w czasie 
podobnej akcji, jaka organizowana była 
w Krakowie, chętnych było o wiele mniej. 
Dziękujemy wszystkim, którzy  przyszli 
i chcieli pomóc Przemkowi. Za szczegól-

ną pomoc i zaangażowanie dziękujemy 
pani Monice Drużkowskiej oraz nauczy-
cielkom z naszej szkoły – Agnieszce Try-
bie i Agnieszce Klebert – mówi dyrektor 
Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzesku, 
Elżbieta Wójciak. 

Patronat honorowy nad akcją sprawo-
wali burmistrz Grzegorz Wawryka oraz 
ksiądz Józef Drabik. 

Rodzina Przemka w dalszym ciągu pro-
si o Państwa pomoc. Na rzecz chłopca 
można przekazać 1 procent podatku za 
2010 rok. W tym celu w rocznym zezna-
niu podatkowym składanym w 2011 roku 
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wia wraz z numerem KRS 0000210386. 
Kwota stanowiąca 1 procent podatku 
zostanie przekazana na rzecz Fundacji 
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Niezależnie od możliwości przekazania  
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Fundacji Promocji Zdrowia. Można je 
przekazywać na konto:
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Tak mocnej obsady w ośmioletniej 
historii mokrzyski turniej jeszcze nie 
miał. W szranki stanęło aż 40 szachi-
stów legitymujących się rankingiem 
ELO, w tym 17 z punktacją powyżej 
2000. Zagrali najlepsi obecnie zawod-
nicy w Małopolsce, a na starcie stanęło 
też kilku zawodników z Podkarpacia. 
Sędzia główny Wiesław Kasperek wie-
lokrotnie podkreślał, że Memoriał Sta-
nisława Migdała z roku na rok zyskuje 
coraz wyższą rangę. Nie krył też słów 
uznania dla wzorowej i sprawnej orga-
nizacji imprezy. 

Jeśli jest ktoś, kto uważa, że szachy 
nie mają nic wspólnego ze sportem, 
powinien koniecznie przyjrzeć się zma-
ganiom amatorów królewskiej gry, by 
nabrać należnego szacunku dla tej dys-
cypliny. Wytrawny szachista musi mieć 
olbrzymią kondycję, znakomitą pamięć, 
niesamowitą odporność psychiczną, re-
fleks (to nie są żarty) i – jak w każdej 
dyscyplinie – odrobinę szczęścia. Praw-
dopodobnie nie wymieniłem wszystkich 
cech, ale proszę mi wierzyć, że udział 
w turnieju szachowym jest niezwykle 
wyczerpujący. Trzeba mieć końskie 
zdrowie, żeby wytrzymać trudy cało-
dziennych zmagań przy szachownicy.  
A przecież najstarszy uczestnik turnieju, 
sympatyczny pan Czesław Madej z Za-
czarnia liczy już sobie 84 wiosny, a naj-
młodsi niedawno ukończyli po 9 lat. Nie 
zabrakło też kobiet, na starcie stanęło 
siedem przedstawicielek płci pięknej. 

Potwierdzeniem tezy, że szachy są 
grą niezwykle emocjonującą, była na 
pewno rozegrana w ósmej rundzie par-
tia pomiędzy Grzegorzem Słabkiem (TS 
Wisła Kraków), a Dariuszem Mikrutem 
(TKKF Drogowiec Kraków). Mikrut po 
siedmiu „okrążeniach” był samodziel-
nym liderem i wydawało się, że pewnie 
sięgnie po wygraną. Szkopuł w tym, że 
Słabek zachowywał jeszcze szanse na 
końcowy sukces. Od początku tej pasjo-
nującej rozgrywki widać było, że żad-
nego z graczy remis nie będzie satys-
fakcjonować, toteż wokół szachownicy 
zebrała się spora grupa obserwatorów. 
W pewnym momencie Mikrutowi zaczął 
zagrażać niedoczas, toteż przyśpieszył 
grę w końcówce, szukając pomyślne-

go rozstrzygnięcia, zanim na jego ze-
garze opadnie chorągiewka. Pośpiech 
w szachach jest jednak złym doradcą 
– wystarczył jeden szkolny błąd, by na 
twarzy Słabka zarysował się uśmiech 
triumfatora. 

Szachy turniejowe zdecydowanie róż-
nią się od tych rozgrywanych w domo-
wym zaciszu, kiedy jedną partię można 
ciągnąć w nieskończoność. Tutaj rytm 
gry wyznacza zegar, którego wskazów-
ki nieubłaganie przesuwają się do przo-
du. To właśnie ów zegar powoduje, że 
w szachach praktycznie żadna partia, 
nawet rozgrywana tym samym otwar-
ciem, nie jest podobna do innej. Tyka-
nie wskazówek sprawia, że w łeb biorą 
nawet najbardziej misternie opraco-
wane plany i strategie. Nawet średnio 
wprawiony szachista, przyglądając się 
grze mistrzów, będzie z niedowierza-
niem kręcił głową, zauważywszy proste 
błędy. Jeśli w ogóle je zauważy, bo tem-
po gry w końcówce każdej wyrównanej 
partii jest tak zawrotne, że trudno na-
dążyć za myślami bezpośrednio zainte-
resowanych. 

Takich partii, jak ta Słabka z Mikrutem 
rozegrano w Mokrzyskach bardzo dużo. 

Po ósmej rundzie samodzielne przo-
downictwo objął legitymujący się naj-
wyższym rankingiem Jakubiec, ale na 
plecach czuł oddech aż czterech rywa-
li, którzy tracili do lidera tylko po pół 
punktu. Zapowiadał się więc porywa-
jący finisz. Ale w szachach decydującą 
rolę odgrywa też matematyka i chłodna 
kalkulacja. Oto przy pierwszej szachow-
nicy zasiedli wspomniany Jakubiec i Je-
rzy Markiewicz (GKSz Hetman Pilzno). 
Lider zdawał sobie sprawę, że do koń-
cowego triumfu wystarczy mu już tylko 
remis. Markiewicz mógł jeszcze ma-
rzyć o mistrzowskiej koronie, ale tylko  
w przypadku wygranej i przy korzyst-
nych dla niego wynikach w dwóch in-
nych pojedynkach, w których walczyli 
pretendenci do zwycięstwa. Z kolei re-
mis oznaczał dla niego zajęcie trzeciego, 
a w najgorszym razie czwartego miej-
sca. Owszem, mógł zaryzykować otwar-
tą grę z faworytem, ale w szachach 
taka taktyka związana jest z wielce 
prawdopodobnym ryzykiem porażki, co 

zepchnęłoby go na jedno z miejsc zamy-
kających pierwszą „dziesiątkę”. Obaj 
panowie zagrali więc zachowawczo, by 
po kilkunastu posunięciach zgodnie 
przystać na podział punktów. Nie ma 
w tej postawie nic z niesportowej gry. 
Ot, trzeźwe myślenie dwóch doświad-
czonych graczy. Wobec tego remisu 
okazało się, że aż trzech zawodników 
uzyskało ten sam rezultat, toteż o osta-
tecznej klasyfikacji zadecydował tzw. 
Bucholtz, a ten wypadł najkorzystniej 
dla Jakubca. 

Zalet gry w szachy jest znacznie wię-
cej. Na przykład fakt, iż ingerencja 
głównego sędziego zdarza się niezwykle 
rzadko, choć jego obecność jest koniecz-
na, bo czasem zdarzają się też sporne 
sytuacje wymagające obiektywnego ar-
bitrażu. Ktoś musi też dyscyplinować 
zawodników, bo inaczej turniej trwałby 
zdecydowanie dłużej. Niepisaną regułą 
jest, że zawodnicy właściwie sędziują 
sobie sami, wiernie hołdując zasadom 
fair play. Przyjemnie jest też popatrzeć, 
że w tak licznym gronie nie dochodzi do 
żadnych sporów, a zawodnicy – niczym 
zawodowi bokserzy – przy szachownicy 
walczą wykorzystując bezlitośnie każde 
potknięcie lub zawahanie przeciwnika, 
a po opadnięciu którejś z chorągiewek 
pozostają w przyjaźni. 

Taką właśnie dyscyplinę sportu przed 
laty propagował Stanisław Migdał, pa-
mięci którego ten turniej już od ośmiu 
lat jest dedykowany. To on organizował 
w Mokrzyskach pierwsze turnieje, któ-
re początkowo miały charakter lokalny, 
by z czasem przerodzić się w szanowane 
przez szachistów mityngi. Pamiętać na-
leży, że sportowe zainteresowania pana 
Stanisława były bardzo zróżnicowane 
i obejmowały bardzo szeroki wachlarz 
dyscyplin. Poza tym zapamiętany został 
jako człowiek mający łatwość nawiązy-
wania kontaktów z młodzieżą i szerze-
nia w niej ducha sportowej rywalizacji. 
Dlatego każdy turniej w Mokrzyskach 
to nie tylko sportowa potyczka, ale tak-
że pokłon wspaniałemu człowiekowi. 

Cieszy fakt, że wśród uczestników co-
rocznych mokrzyskich turniejów coraz 
liczniej reprezentowana jest nasza gmi-
na. W tym roku do zawodów zgłosiło się 
15 przedstawicieli gospodarzy. Z tego 
grona uwagę przyciągał niewielkiego 
wzrostu i chyba jeden z najmłodszych 
uczestników, Wojtek Urbański ze Szcze-
panowa, który od pewnego czasu dosko-
nali swoje umiejętności w Uczniowskim 
Klubie Sportowym Magnus Rzezawa. 
Wojtek zgarnął 4 punkty i ukończył 
zmagania na 59. miejscu. – Mogło być 

VIII memoriał Stanisława Migdała
Krakowianin Artur Jakubiec po raz drugi z rzędu sięgnął po zwycięstwo 

w Memoriale Stanisława Migdała – turnieju szachowym tradycyjnie roze-
granym w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach. Uczynił to 
w iście mistrzowskim stylu, bo jako jedyny z grona 84 szachistów biorących 
udział w tych zawodach nie przegrał ani jednej z dziewięciu partii. 
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trochę lepiej – komentował swój wynik 
już po turnieju lekko krzywiąc głowę, 
ale z uśmiechem na twarzy. Wojtku, 
wierzymy, że z roku na rok będzie coraz 
lepiej, a zajęta przez Ciebie pozycja jest 
bardzo dobra, tym bardziej, że zgroma-
dziłeś tyle samo punktów, co Mariusz 
Falarz z Hetmana Pilzno, który zajął 
46. miejsce. Najwyżej sklasyfikowanym 
reprezentantem gminy Brzesko został 
zgodnie z przypuszczeniami doświad-
czony Ryszard Jękot z Brzeska, który 
zajął 48. miejsce. Najlepszy w gronie 
siedmiorga reprezentantów Mokrzysk 
był Filip Pacura (68. miejsce). Bra-
wa należą się też siostrom Katarzynie  
i Monice Pukal z Mokrzysk, które  
w szachach stawiają dopiero pierwsze 
kroki, a jednak zdołały wygrać po jed-
nej partii, co u progu szachowej kariery 
ujmy nie przynosi. 

Coraz większe zainteresowanie sza-
chami wśród mieszkańców naszej gmi-
ny podsunęło Wiesławowi Kasperkowi 
pomysł, aby w przyszłości rozgrywać 
w Mokrzyskach dwa odrębne turnieje 
– jeden w formule open i drugi mający 
rangę Mistrzostw Gminy. Być może sta-
nie się to już w przyszłym roku. 

Zwróćmy jeszcze uwagę, że spośród 
44 szachistów, którzy nie posiadają 
jeszcze rankingu ELO najwyższą loka-
tę wywalczył Krzysztof Ciuruś z Łysej 
Góry, który zajął 29. miejsce, wyprze-
dzając aż 12 zawodników posiadających 
ranking, w tym samego Jacka Tyrkę  
z MDK Bochnia (2019 pkt ELO!).                

Uzupełnijmy, że najlepsza z grona 
siedmiu kobiet, Halina Jałowiec (GKSz 
Hetman Pilzno), zajęła wysokie 11. 
miejsce. Nagrodzony został także naj-

starszy uczestnik turnieju, 84-letni 
Czesław Madej z Zaczarnia.

Osobny akapit należy się organiza-
torom turnieju, czyli Pani Józefie Mig-
dał, Urzędowi Miejskiemu w Brzesku, 
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury oraz 
Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekre-
acji w Mokrzyskach. To nie tylko opinia 
sędziego głównego Wiesława Kasperka 
(któremu pomagał syn Paweł), że pod 
względem organizacyjnym impreza była 
przeprowadzona perfekcyjnie. W po-
dobnym tonie wypowiadali się wszyscy 
zawodnicy biorący udział w zawodach, 
a także postronni obserwatorzy. Szcze-
gólnie zapracowana była Pani Józefa 
Migdał, która zadbała, aby wszyscy czu-
li się jak u siebie w domu. W tych stara-
niach wspierał ją syn Grzegorz oraz pa-
nie na co dzień związane z mokrzyskim 

GOSiR-em. Podsumowując, Memoriał 
Stanisława Migdała powoli dorównuje 
rangą tradycyjnemu Turniejowi o Czar-
nego Konia rozgrywanemu od wielu lat 
w Gnojniku, a uważanemu za najwięk-
szą szachową imprezę w brzeskim po-
wiecie i jedną z największych w Mało-
polsce. Można śmiało stwierdzić, że są 
to już teraz dwa równorzędne turnieje.  

Nagrody, medale i puchary dla najlep-
szych szachistów ufundowali burmistrz 
Grzegorz Wawryka, radni miejscy oraz 
Państwo Maria i Ignacy Lisowie.   

Pierwsza „dziesiątka” turnieju:  
1. Artur Jakubiec 7,5 pkt; 2. Dariusz 
Mikrut (obaj TKKF Drogowiec Kraków) 
7,5; 3. Grzegorz Słabek (TS Wisła Kra-
ków) 7,5; 4. Jerzy Markiewicz (GKSz 
Hetman Pilzno)7; 5. Mariusz Marek 
(PUKS Karolina Tarnów) 7; 6. Andrzej 
Gbyl (KKSz Kraków) 6,5; 7. Mirosław 
Lewicki (UKS SP 8 Chrzanów) 6,5;  
8. Marek Lis (GCKiP Czarna) 6,5; 9. Ser-
gey Shilov (Ukraina) 6,5; 10. Bogusław 
Sygulski (GKSz Hetman Pilzno) 6,5;

Miejsca reprezentantów gminy Brze-
sko: 48. Ryszard Jękot (Brzesko) 4; 55. 
Krzysztof Przybyło (Szczepanów) 4; 59. 
Wojciech Urbański (UKS Magnus Rze-
zawa) 4; 63. Piotr Wolak (MOK Brze-
sko) 3,5; 67. Grzegorz Kotra (Brzesko) 
3; 68. Filip Pacura (Mokrzyska) 3; 70. 
Tomasz Góra (Jasień) 3; 71. Jan Pacu-
ra (Mokrzyska) 3; 73. Grzegorz Cisak 
(Mokrzyska) 3; 74. Damian Topolski 
(Jadowniki) 3; 75. Paweł Lechowicz 
(Brzesko) 3; 77. Konrad Cogiel (Brze-
sko) 2,5; 79. Konrad Strąg (Mokrzyska) 
2; 81. Mikołaj Godzik (Mokrzyska) 2; 
82. Piotr Zając (Brzesko) 2; 83. Moni-
ka Pukal (Mokrzyska) 1; 84. Katarzyna 
Pukal (Mokrzyska) 1.                 PRUD   
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Waw-
ryka już po raz kolejny wręczył me-
dale 625-lecia miasta. Tym razem 
otrzymali je założyciele oraz wykła-
dowcy Małopolskiej Szkoły Wyższej. 
-Uczelnia znakomicie wpisała się w pej-
zaż edukacyjny naszego miasta, uczy się 
w niej wielu studentów, którzy mieszkają 

na terenie naszej gminy – mówi burmistrz 
Grzegorz Wawryka. –Małopolska Szkoła 
Wyższa włącza się w prace na rzecz lokal-
nej społeczności. Wielkim honorem było 
dla mnie wręczenie medali tak zasłużo-
nym osobom. 

Medale otrzymali: prof. dr hab. Janina 
Wyczesany – zasłużony nauczyciel akade-

micki, wykładowczyni Małopolskiej Szkoły 
Wyższej i Uniwersytetu Pedagogicznego  
w Krakowie, jest także członkinią Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Brzeskiej; kanc-
lerz MSzW Bożena Szołtysek – współzało-
życielka pierwszej brzeskiej szkoły wyższej; 
Edward Pietrus – współzałożyciel MSzW, 
wieloletni radca prawny Urzędu Miejskiego 
i Marian Cycoń – burmistrz Starego Sącza, 
członek Rady Patronackiej MSzW, wielki 
przyjaciel uczelni i Brzeska.                  red

Dla pracowników uczelni

W J. w gminie Brzesko koło jednego 
z domów biega kilka psów. Właścicie-
le oczywiście utrzymują, że je kochają  
i o nie dbają. To, że psy są na specjal-
nej diecie odchudzającej, to już zupeł-
nie inna sprawa. Raz na jakiś czas 
ktoś rzuci im kawałek suchego chleba,  
o który na podwórku od razu rozpoczyna 
się walka. Jej wynik jest taki, że zwie-
rzęta okaleczają się – na ich grzbietach 
widoczne są rany, które teraz, w cza-
sie zimy goją się bardzo wolno. Także  
w J. stoi przy domu buda, której czwo-
ronożny mieszkaniec uwiązany jest na 
łańcuchu o metrowej długości. Pies jest 
bardzo nerwowy i co chwilę rzuca się  
w kierunku, z którego  nadchodzą ludzie 
bądź jakiekolwiek odgłosy. Łańcuch zro-
bił na jego szyi krwawe, ropiejące rany, 
psina bardzo cierpi, ale niewielkie robi 
to wrażenie na jego właścicielu, który  
w „nagrodę” za jej szczekanie serwuje 
jej uderzenia specjalnie do tego przygo-
towanym kijem. 

Te dwa przykłady opisują zaledwie 
wierzchołek góry lodowej. Psy są bite, 
głodzone,  szczenięta są topione, za-
mykane w worki foliowe, żeby szyb-

ciej przestały oddychać, bądź zabijane  
w inny okrutny sposób. 

-To, co czasem widuję jeżdżąc po 
wsiach, mrozi krew w żyłach – opowia-
da jeden z właścicieli prywatnego zakła-
du weterynarii w Brzesku. -Psy są całe 
w ranach, wychudzone, głodne.  Żyją  
w skandalicznych warunkach. Dziura-
we budy na gołej ziemi to niemal nor-
ma. Mało kto decyduje się na to, żeby 
wysterylizować sukę. Więc fatalnie od-
żywiona rodzi dwa razy w roku, a szcze-
nięta są zabijane. 

Lekarz dodaje, że to oczywiście kwe-
stia wrażliwości i odpowiedzialności 
właścicieli czworonogów. Bo nie brak 
oczywiście takich, którzy o swoje psy 
bardzo dbają, przywożą je do szczepień 
i leczą w czasie choroby. 

-Ci, którzy nie dbają o psy, nie wi-
dzą, albo nie dopuszczają do siebie my-
śli, że pies jest istotą czującą. Potrafi 
wyrazić radość, ból, gniew, cierpienie. 
Posiadanie zwierzęcia powinno dawać 
człowiekowi radość, jeżeli jest inaczej, 
powinien z niego zrezygnować. Proszę 
pamiętać o tym, że psy na wsi pracu-
ją – pilnują dobytku swoich właścicieli. 
Zdarza się niestety często, że nie dosta-
ją za swój trud nawet miski dobrego je-
dzenia – mówi.

Zupełnie inną kwestią są psy bezpań-
skie. Wyrzucone w lesie bądź na drodze, 
wystawione są na pastwę nieżyczliwych 
im ludzi i innych zwierząt. Porzucony 
w lesie pies potrafi całymi tygodniami 
czekać, aż jego pan po niego wróci, wy-
patruje znajomego koloru samochodu. 
Czasem ktoś życzliwy da mu coś do zje-
dzenia, co chroni go przed śmiercią gło-

dową. Zdarza się też, że męki takiego 
nieszczęśliwca zostają skrócone i zabije 
go samochód. Jeżeli tak się nie stanie, 
po wielu głodnych i zimnych dniach 
oczekiwania, psina postanawia ruszyć  
w teren. Naraża się tym na gniew in-
nych zwierząt, które bezlitośnie go 
oszczekują, często gryzą. Ludzie od-
pędzają od swoich domów, boją się, że 
przybłęda nie zechce odejść. Jesienią 
ubiegłego roku w jednej z wiosek bez-
pański pies został tak dotkliwie pobity, 
że żywota swojego dopełnił w przydroż-
nym rowie. Nie trzeba oczywiście doda-
wać, że zanim zdechł przez wiele godzin 
bez wątpienia bardzo cierpiał. Inny pies, 
który został wyrzucony w lesie, stał się 
zabawką w rękach nieodpowiedzial-
nych dzieci. Przywiązały go do sznurka  
i przeprowadzały na nim szereg eks-
perymentów, o których ze względu na 
wrażliwość Czytelników pisać tu nie 
sposób. Pies oczywiście wyzionął ducha, 
dorośli „udawali”, że nic nie widzieli. 

Wśród bezdomnych czworonogów 
zdarzają się jednak szczęśliwcy, któ-
rych przygarną dobrzy ludzie. Tak było 
na przykład z Miśkiem, który już od 
dwóch lat jest pupilkiem swojej pani. 
Przybłąkał się pod jej dom i stał tam 
całymi dniami.

-Stał i patrzył, nie zaczepiałam go, 
myślałam, że sobie pójdzie. O adopcji  
w ogóle nie myślałam, bo miałam już 
wtedy dwa psy. Były niesamowite upały, 
więc wyniosłam mu miskę wody. Tak się 
radował, że serce mi zadrżało i wzięłam 
go do siebie. Miałam już wiele psów, ale 
ten jest wyjątkowo mądry i posłuszny. 
Jak wyjeżdżam z domu, to  czasem cały 
dzień siedzi na przystanku i czeka na 
mnie – opowiada właścicielka Miśka. 

Nie ma oczywiście uniwersalnego 
sposobu na to, żeby pomóc wszystkim 
cierpiącym zwierzętom, ale warto się 
czasami zastanowić nad ich dolą. Może 
warto podejść czasem do budy swojego 
psa i sprawdzić, czy nie pada mu deszcz 
na głowę, czy ma w misce wodę. I warto 
pamiętać o tym, że pies kocha swojego 
pana bezwzględnie.                          ZS

Przygody Burka z podwórka
Zima jest czasem dla wielu czworonogów bardzo okrutnym. Niektóre  

z nich przy nieocieplonej budzie, godzinami oczekują na skromne resztki  
z pańskiego stołu. Zziębnięte, głodne i często chore, nie są bynajmniej obiek-
tem zainteresowania ze strony swoich właścicieli. Jeszcze gorzej mają się 
pieski bezpańskie, krążąc w poszukiwaniu odrobiny pożywienia i ciepła, 
mogą co najwyżej liczyć na kopniaka. Szczęściarzom zdarza się czasem, że 
zostają przygarnięte i zostają u nowych właścicieli. 
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Z Rafałem Cichońskim spotkaliśmy 
się 10 lutego, dzień po pechowo przegra-
nym meczu z Polonią Przemyśl (60:62), 
a stawką tego spotkania było objęcie 3. 
miejsca w ligowej tabeli (do fazy play-
off i walki o awans do I ligi kwalifikują 
się 4 drużyny). Najmłodszy (prawdopo-
dobnie) szkoleniowiec w polskiej mę-
skiej koszykówce miał więc prawo być 
nieco podenerwowany, choć trenowana 
przez niego drużyna zajmowała tego 
dnia zaskakująco wysokie – w zderze-
niu z przedsezonowymi prognozami 
– 5. miejsce i nadal zachowywała realne 
szanse na wywalczenie lokaty premio-
wanej udziałem w rozgrywce o I-ligową 
promocję. Siłą rzeczy głównym tema-
tem naszej rozmowy była koszyków-
ka, ale nie sposób było nie wspomnieć 
o równie zaskakującej kandydaturze 
gimnazjalnego nauczyciela do jednego  
z dziesięciu tytułów „Ludzie roku” 2010 
przyznawanego po części przez Czy-
telników Gazety Krakowskiej i przez 
plebiscytową kapitułę. A 10 lutego pan 
Rafał zajmował w aktualnym rankingu 
bardzo wysokie, bo 11. miejsce (kandy-
dowało 69 osób). 

W jaki sposób zostaje się trenerem 
koszykówki w tak dużym klubie, 
jakim jest Unia Tarnów? 
To dość długa droga. Przede wszyst-
kim trzeba ukończyć AWF, ale to jesz-
cze nie wszystko. Nawet nie wystarczy 
mieć uprawnienia trenera II klasy,  
a takie posiadam. Dobrze byłoby, za-
nim człowiek zdobędzie się na odwagę 
samodzielnie prowadzić zespół, zaliczyć 
„termin” pod okiem jakiegoś wybitne-
go szkoleniowca. Ja miałem to szczę-
ście, że odbyłem dwutygodniowy staż 
trenerski w Anwilu Włocławek, który 
prowadził wtedy sam Andrej Urlep (sło-
weński koszykarz, a później trener; pod 
jego kierunkiem trzy polskie drużyny 
sięgnęły łącznie po pięć tytułów mistrza 
kraju, był też coachem polskiej repre-
zentacji, która w 2007 roku wywalczył 

awans do finałów Mistrzostw Europy; 
w naszym kraju nadano mu przydom-
ki „Gargamel”, „Kudłaty”, „El Furioso”  
z uwagi na żywiołowy charakter 
– przyp. PRUD). Trenerki uczyłem się 
też od Macedończyka Bobana Miteva 
i Krzysztofa Szablowskiego, który jest 
aktualnie asystentem I trenera Anwi-
lu. Te dwa tygodnie były dla mnie bar-
dzo cenne, wiele się wtedy nauczyłem, 
przyjrzałem się, jak wyglądają profesjo-
nalne treningi w zawodowej koszyków-
ce. Byłem pełen podziwu dla koszyka-
rzy, którzy przychodzili do klubu rano, 
a wychodzili z niego późnym wieczorem, 
mając jedynie przerwę na obiad. Sukce-
sy można osiągnąć tylko poprzez ciężką 
pracę, innej drogi nie ma. I tej zasadzie 
teraz hołduję. 

Ale co z tą Unią Tarnów? Wygrałeś 
konkurs, sam się zgłosiłeś, czy też 
po prostu ktoś z klubu zadzwonił  
i złożył propozycję?
I ta trzecia odpowiedź jest prawidłowa. 
Można powiedzieć, że od razu zostałem 
rzucony na głęboką wodę. Nigdy wcze-
śniej nie pracowałem jako trener na 
poziomie wyczynu. Owszem, prowadzi-
łem zajęcia z grupami młodzieżowymi, 
ale w szkole. Co powodowało działacza-
mi Unii, że akurat postawili na mnie? 
Myślę, że duży wpływ na decyzję władz 
klubu miało to, iż „papiery” na trenera 
mam dość solidne. A poza tym odżyła 
pewnie stara znajomość. Przecież je-
stem wychowankiem tego klubu, gra-
łem tutaj w koszykówkę przez sześć lat. 
Ja w tym klubie już część życia spędzi-
łem i bardzo miło ten okres wspomi-
nam. Cieszę się też, że mogę tę zażyłość 
kontynuować. 

Zażyłość? Przecież widywano Cię 
też w składzie „Białej Gwiazdy”. 
W tarnowskiej Unii występowałem 
podczas szkolnej nauki w Zespole Szkół 
Technicznych w Mościcach. Do kra-
kowskiej Wisły przeszedłem, bo aku-

rat rozpocząłem studia w Krakowie. 
Niestety, tam po półtora roku dopadła 
mnie kontuzja, która skutecznie wyeli-
minowała mnie z czynnego uprawiania 
sportu. Dlatego skupiłem się na nauce 
trenerskiego rzemiosła. A do Unii mam 
szczególny sentyment. Mam tutaj gro-
no wielu starych przyjaciół, które teraz 
powiększa się o nowe znajomości. Jeśli 
chodzi o moją zawodniczą karierę, to 
mogę powiedzieć, że grałem na każdej 
pozycji, od centra począwszy, a kończąc 
na skrzydle, gdzie byłem takim rzucają-
cym-rozgrywającym. 

Przywiązanie do barw klubowych 
to jedno, ale chyba ważna jest też 
kwestia finansowa. II-ligowy tre-
ner chyba na brak pieniędzy narze-
kać nie musi?  
Sekcja koszykówki Unii Tarnów boryka 
się z kłopotami finansowymi. Czasy gry 
w ekstraklasie to już coraz bardziej od-
ległe wspomnienie. Dlatego pieniądze, 
które otrzymujemy, są doprawdy sym-
boliczne. Ale przecież nie o to chodzi.  
Z zawodnikami łączy mnie pasja, spę-
dzamy ze sobą mnóstwo czasu. Co-
dziennie trenujemy, w weekendy 
gramy o ligowe punkty, czasami też  
w środy. Ważne, że powoduje nami am-
bicja i chęć uzyskania jak najlepszego 
wyniku. To się dla nas liczy najbardziej. 
Owszem, koszykarze Unii są zawiązani 
z klubem kontraktami, ale tu chodzi  
o niewielkie stypendia. Większość z nich 
to uczniowie lub studenci, tylko dwóch 
poza koszykówką pracuje i to jest ich 
głównym źródłem utrzymania. Tak jak 
w moim przypadku praca w szkole. 

Nasz Człowiek Roku
 rozmowa z Rafałem Cichońskim

Jedynym reprezentantem powiatu brzeskiego w tegorocznej edycji ple-
biscytu Gazety Krakowskiej „Człowiek roku” jest nauczyciel Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Brzesku Rafał Cichoński, który od września ubiegłego 
roku w środowisku sportowym bardziej znany jest jako aktualny trener II-
ligowej drużyny koszykarzy Unii Tarnów. Dla liczącego 35 lat i mierzącego 
195 centymetrów absolwenta krakowskiej Akademii Wychowania Fizyczne-
go (specjalizacja nauczycielsko-trenerska) koszykówka to wielka życiowa 
pasja, a stanowisko szkoleniowca tarnowskich „Jaskółek” to jak do tej pory 
największe wyzwanie, jakiemu postanowił stawić czoła. 

fot. Grzegorz Golec
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Codziennie treningi, mecze w week-
endy, a czasem w środy, do tego 
praca w gimnazjum. Rodzina chy-
ba nie jest w pełni zadowolona?
To fakt, że w pewnym sensie cierpi 
na tym moja rodzina (Rafał ma żonę 
Renatę i 14-miesięczną córkę Marysię 
– przyp. PRUD). Wygląda to tak – rano 
do szkoły, po południu do domu, szyb-
ki obiad, czas dla rodziny, samochód  
i jazda na trening do Tarnowa, wra-
cam późnym wieczorem. Szczególnie 
teraz będzie ciężko, bo kalendarz roz-
grywek jest tak ustawiony, że w ciągu 
dwóch najbliższych tygodni czeka nas 
pięć meczów. Decyzję o objęciu posady 
trenera podjęliśmy wspólnie z Renatą, 
rozpatrując dokładnie wszystkie plusy 
i minusy. Moja żona ma żyłkę sportow-
ca, sama kiedyś trenowała siatkówkę, 
więc podziela moje zainteresowania. 
Te częste rozłąki jednak nas bardziej 
konsolidują, Ważne dla nas trojga jest 
to, że koszykówka jest tym, w czym za-
wsze chciałem działać. Ktoś kiedyś po-
wiedział, że najlepiej wykonywać pra-
cę, którą się lubi, wtedy nie odczuwa 
się ani zmęczenia ani znużenia. Zda-
rzają się wzloty i upadki, jak choćby 
wczoraj w meczu z Polonią, ale ogólny 
bilans jest pozytywny. 

Kiedyś za czasów ekstraklasy na 
trybunach tarnowskiej „Jaskółki” 
zasiadało nawet do 4 tysięcy kibi-
ców? Jak jest dzisiaj z frekwencją?
Unia już dawno nie gra w „Jaskółce”. 
Korzystamy z gościny Zespołu Szkół 
Zawodowych przy ulicy Chemicznej. 
Trybuna jest w stanie przyjąć 250 
osób. Wprawdzie jeszcze nie mieliśmy 
kompletu na widowni, ale mamy spo-
rą grupę wiernych sympatyków, która 
systematycznie się rozrasta. Miło mi, 
że wśród kibiców są też mieszkańcy 
Brzeska, w tym moja bliska rodzina, 
która mnie wspiera i jest pierwszym 
„recenzentem” moich poczynań. 

Kibice podchodzą ze zrozumieniem 
do naszej gry, zdając sobie doskonale 
sprawę z naszych aktualnych możliwo-
ści. Naszym celem było utrzymanie się 
w lidze i właściwie już teraz, na osiem 
kolejek przed zakończeniem rozgrywek 
ten cel został osiągnięty. Wszystko, co 
osiągniemy ponad wyznaczony cel, bę-
dzie o nas dobrze świadczyć. A przecież 
nadal zachowujemy realne szanse na 
awans do play-offu. Kiedy rozpoczy-
nałem pracę, nikt nie liczył, że bę-
dzie tak dobrze jak jest teraz. Mamy 
miejsce gwarantujące utrzymanie,  
a w przyszłym sezonie postaramy się 

piąć w górę. Ważne, że stanowimy 
zgrany zespół, a osiągnięcie takiego 
zgrania jest dość trudne, bo każdy ko-
lektyw to tygiel przeróżnych charak-
terów. Nieraz rozmawiamy ze sobą 
używając „męskich” argumentów. Ale 
układ tabeli obrazuje, że wychodzi to 
dla nas z korzyścią. 

„Rafał Cichoński – trener koszyka-
rzy Unii Tarnów. To człowiek, któ-
ry włożył w tę pracę całe swoje ser-
ce. Został trenerem we wrześniu 
2010 r. Jego drużyna po pierwszej 
turze zajęła 5. miejsce. Nikt nie 
wierzył w to, że trener może zro-
bić coś, wszyscy spisali drużynę na 
straty, a on uwierzył w chłopaków, 
pokazał, że można wiele zdziałać, 
jeśli się tylko chce.” – tak napisa-
no w uzasadnieniu Twojej kandy-
datury w plebiscycie „Ludzie roku 
2010” organizowanym przez Gaze-
tę Krakowską. Co Ty na to?
To dla mnie ogromne wyróżnienie, 
że znalazłem się w gronie 69 bardzo 
zacnych osób kandydujących do tego 
zaszczytnego tytułu. To naprawdę 
sympatyczna sprawa. A dla mnie już 
teraz, bez względu na ostateczne roz-
strzygnięcia, mobilizacja do dalszej 
pracy. Tym bardziej, że w gronie nomi-
nowanych osób jestem jedynym repre-
zentantem powiatu brzeskiego. Przy-
znam, że wcześniej nie przyglądałem 
się temu plebiscytowi zbyt wnikliwie, 
ale pamiętam, że kiedyś nominowany 
był też Pan Wiesław Gibes, również 
nauczyciel wuefu, który od wielu lat 
propaguje ruch honorowego dawstwa 
krwi. Ja do tej pory nawet nie wiem, 
kto zgłosił moją kandydaturę, ale jest 
mi bardzo miło. Czy ktoś pół roku temu 
mógł w ogóle przypuszczać, że będą  
o mnie pisać gazety? Ja o tym nie my-
ślałem. Ale to jest chyba uboczny efekt 
tego, że prowadzę II-ligową drużynę,  
o której dokonaniach prasa informuje 
na bieżąco. Wszystkim, którzy oddali 
na mnie głos, serdecznie dziękuję. Pro-
szę zwrócić uwagę, że z mojej strony 
nie jest to żadna agitacja, bo przecież 
to wydanie BIM-u ukaże się już po 
ogłoszeniu oficjalnych wyników. 

Skoro w Brzesku mieszka taki ko-
szykarski fachowiec, to dlaczego 
do tej pory nie ma jeszcze w na-
szym mieście sekcji koszykówki?
Myślałem o tym zaraz po skończeniu 
studiów, ale byłem chyba jeszcze na 
to za młody, by udźwignąć ciężar or-
ganizacji takiej sekcji. Poza tym u nas 

prężnie rozwija się siatkówka, więc 
pewnie wystąpiłby jakiś tam konflikt 
„interesów”. Teraz jestem zbyt pochło-
nięty pracą w szkole i w klubie, ale je-
śli znalazłby się ktoś, kto wziąłby na 
siebie obowiązki organizacyjne, to kto 
wie. W dodatku, że w niedalekich Nie-
dzieliskach jest także człowiek, który 
na koszykówce dobrze się zna, Michał 
Winczura. Nie zapominaj jednak, że 
cały czas uczę koszykówki w szkole, 
pracuję z młodymi chłopcami, wśród 
których kilku wykazuje smykałkę do 
tej dyscypliny. To chyba nie jest przy-
padek, że mimo iż dysponujemy taką 
salą gimnastyczną, jaką mamy w gim-
nazjum, od wielu lat docieramy do re-
jonowego etapu szkolnych mistrzostw 
województwa. Warunki do uprawiania 
koszykówki są w Brzesku coraz lepsze. 
Mamy dwie spełniające warunki hale, 
buduje się trzecia. Można pomyśleć, 
ale naukę gry w koszykówkę trzeba za-
czynać już w podstawówkach. Do tego 
potrzebne są też pewne fundusze.  

Kiedyś moi koszykarze powiedzieli pół 
żartem, pół serio, że jakby nie dało się 
grać w kosza w Tarnowie, to przeniosą 
się do Brzeska. Oczywiście, koszyków-
ka z krajobrazu Tarnowa na pewno nie 
zniknie. Ale jest szansa, że w pewnym 
stopniu słowa moich zawodników się 
sprawdzą. Czynimy właśnie starania, 
aby 5 marca zagrać w Brzesku jeden 
ligowy mecz. Organizacja takiej impre-
zy wymaga pewnych kosztów. Ale już 
teraz wiem, że chęć wsparcia pomysłu 
wyraża zarząd Miejskiego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej. Prowadzi-
my rozmowy ze starostą brzeskim, bo 
mecz odbyłby się w hali na „Zielonce”, 
a ta podlega starostwu. Pan starosta 
jest mocno zainteresowany, myślę, że 
i Urząd Miejski oraz inne instytucje 
włączą się w to przedsięwzięcie. Na 
razie jesteśmy na etapie rozmów. Jeśli 
wszystko się uda, to serdecznie wszyst-
kich na taki mecz zapraszam. Chcemy, 
żeby to była promocja koszykówki i re-
gionu.                    Rozmawiał PRUD

fot. Grzegorz Golec

Samotna kobieta poszukuje 
pokoju lub małego mieszkania 
do wynajęcia w Brzesku lub 

okolicy.
Tel: 535 862 121

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w Brzesku przy ul. Leg 
Piłsudskiego.  M3 -53m² I piętro

Tel. 508 827 539.
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W symbolice Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół” można wyróżnić kilka 
zasadniczych elementów. Pierwszym  
i najważniejszym były sztandary tej 
organizacji. T.G. posiadało pierwsze 
sztandary już w 1892 roku – 27 marca 
sztandar został wręczony lwowskiej or-
ganizacji sokolej. Sztandar ten posia-
dał kolor karmazynowy z wizerunkiem 
sokoła w locie (zastępował orla białego) 
i herby Rzeczypospolitej. Drugą stronę 
sztandaru zdobił wizerunek Matki Bo-
skiej Częstochowskiej oraz napis: Towa-
rzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Lwo-
wie. Na tym sztandarze wzorowało się 
szereg innych towarzystw gimnastycz-
nych, szczególnie z Galicji Wschodniej. 
Nieodłącznie więc występuje w tej sym-
bolice wizerunek Matki Boskiej Często-
chowskiej i sokół w locie. Czasem dodat-
kowo spotkać można herb miasta.

Kiedy przygotowywano się do prze-
kształcenia T.G. „Sokół” w organizację 
ogólnopolską zmieniła się nieco symboli-
ka sztandaru., bo w 1892 roku utworzo-
no Związek Polskich Gimnastycznych 
Towarzystw Sokolich w Cesarstwie Au-
striackim. Początek tym przemianom 
dało T.G. „Sokół” w Tarnowie. Sztandar 
przekazany temu towarzystwu posiadał 
już znamiona czysto polskie. W listo-
padzie 1891 roku na sztandarze soko-
lim grodu Leliwitów umieszczono orła 
białego – godło Polski, poniżej którego 
wyhaftowano małego sokoła oraz napis: 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”  
w Tarnowie. Drugą jego stronę zdobił 
wizerunek Królowej Korony Polskiej. 
Podobne elementy patriotyczne posiada 

sztandar T.G „Sokół” w Brzesku. Obok 
orła białego, po drugiej stronie tego 
proporca króluje Matka Boga Królo-
wa Polski i napis: „Nie opuszczaj nas”. 
Tak również wyglądają inne sztandary 
towarzystw sokolich w Galicji, na przy-
kład sztandar Wadowic czy Suchej Be-
skidzkiej. 

Sztandar T.G. „Sokół” w Brzesku zo-
stał prawdopodobnie wykonany na prze-
łomie 1905 i 1906 roku, potwierdza to 
fakt, że w 3 czerwca 1906 roku został 
poświęcony. W uroczystościach tych 
wzięły udział władze miasta, burmistrz 
Tarnowa oraz liczni mieszkańcy Brze-
ska i okolic. Do drzewca chorągwi wbi-
to ponad 150 pamiątkowych gwoździ, 
a szczególną uwagę zwracają gwoździe 
takich towarzystw, jak: Sokół Macierz 
Lwów, Sokół Tarnów, Wojnicz, Tuchów, 
Mielec, Nowy Sącz, Zaleszczyk oraz wie-
le innych. Prawdopodobnie po napaści 
Niemiec hitlerowskich na Polskę, sztan-
dar został ukryty w kościele parafialnym 
przez ks. Jakuba Stosura. Przechowy-
wany z narażeniem życia przetrwał lata 
okupacji niemieckiej i czasy zniewolenia 
narodowego. Sztandar został odnale-
ziony w skarbcu w trakcie remontu za-
krystii w 1998 roku przez ks. Zygmunta 
Bochenka, a następnie przekazany do 
Muzeum Historycznego w Krakowie, 
gdzie został poddany częściowej renowa-
cji. Za opiekę nad sztandarem, osobiste 
zaangażowanie i przekazanie go do mu-
zeum oraz pokrycie kosztów konserwa-
cji, zarząd składa serdeczne Bóg zapłać. 
W 80. rocznicę odzyskania niepodległo-
ści sztandar ponownie poświęcono.

Sztandar Towarzystwa 
prezentowany był miesz-
kańcom Brzeska w 2003 
roku w Miejskim Ośrodku 
Kultury podczas wystawy 
dotyczącej dziejów Sokoła. 
Ekspozycję zaplanowano 
pierwotnie na okres jed-
nego miesiąca, jednakże 
ze względu na zaintere-
sowanie mieszkańców, 
przedłużono ją o następny 
miesiąc. Sztandar, z uwa-
gi na stan, sporadycznie 
brał udział w uroczysto-
ściach państwowych. 

Ostatnio sztandar był 
eksponowany na wystawie 
historycznej w Krakowie, 
zorganizowanej z oka-
zji 140-lecia sokolnictwa  

w Polsce, na której Brzesko prezentowa-
ło pamiątki i materiały archiwalne. Za-
rząd towarzystwa pod koniec 2007 roku 
przesłał do wojewódzkiego konserwato-
ra zabytków wniosek o wpisanie sztan-
daru w rejestr obiektów zabytkowych. 
Na początku 2008 roku opracowana 
została niezbędna dokumentacja  po-
zwalająca na historyczną i artystyczną 
ocenę obiektu. Decyzją z dnia 27 lipca 
2010 roku sztandar wpisany został do 
rejestru zabytków. Obecnie chorągiew 
wymaga pełnej renowacji przez pra-
cownię specjalistyczną, dlatego przed 
oddaniem jej do renowacji, wykonana 
zostanie jej replika, która zabierana 
będzie na uroczystości państwowe i hi-
storyczne. 

W symbolice towarzystwa, oprócz 
sztandaru i strojów, występuje także 
sokół. Wykonany w tym samym czasie 
co sztandar, tuż po wybuchu wojny za-
kopany został w ogrodzie u P. Dudka 
(naprzeciwko starego szpitala). W 1984 
roku odnalazły go dzieci bawiące się  
w ogrodzie. Po wykopaniu go przez  
P. Dudka i Zdzisława Zdziskiego sokół 
został przewieziony do domu Stefana 
Sukiennika, który zaprezentował go 
Adamowi Maladze prezesowi PTTK. So-
kół, przez 45 lat zakopany w ziemi uległ 
poważnemu zniszczeniu, które według 
oceny fachowców ograniczało, a wręcz 
uniemożliwiało wykonanie renowacji. 
Pomimo negatywnych opinii oraz propo-
zycji wykonania nowego odlewu, dzięki 
wyjątkowej determinacji i zaangażowa-
niu Adama Malagi, po kilkumiesięcznej 
renowacji sokół wrócił do świetności  
i jest chlubą naszego towarzystwa. 

                         Ludwik Lechowicz

Symbolika z „Sokołem”

Adam Malaga
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-Sporo czasu poświęciliśmy na groma-
dzenie funduszy, które umożliwiły realiza-
cję zaplanowanych jubileuszowych działań 
– mówi harcmistrz Maria Tyka. -Okazało 
się, że związek ma wielu sympatyków, któ-
rzy wspomogli nas finansowo. Nie sposób 
w tym miejscu wszystkich wymienić, ale 
wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. 
Dzięki nim zorganizowaliśmy dla dzieci  
i młodzieży wiele imprez, które przybliży-
ły im idee związku, uświadomiły wartości, 
jakimi bez wątpienia są przyjaźń, współ-
praca w grupie, dobro i prawda. 

Do obchodów roku jubileuszowego 
harcerze przygotowywali się już od 2009 
roku. Do współpracy zaproszono przedsta-
wicieli władz miasta i powiatu, powołano 
także sztab obchodów w skład którego 

weszli: Józef Kaczmarczyk - przewodni-
czący, Małgorzata Cuber, Halina Zaczyń-
ska-Olbrych, Regina Głuszak, Wanda Ja-

rzembska, Kazimierz Wolak, Jan Różak, 
Kazimierz Kordecki, Irena Antosz, Marta 
Gardziel, Piotr Krawczyk, Maria Motyka, 
Renata Rożkowicz, Barbara Stachowicz, 
Maria Tyka, Ewa Wojas i Adam Zydroń.

Ubiegły rok był czasem, w ciągu któ-
rego zrealizowano wiele projektów mają-
cych na celu wywołanie zainteresowania 
działalnością związku. I tak, opracowane 
zostało kalendarium hufca z  najważniej-
szymi wydarzeniami; gromady zuchowe  
i drużyny harcerskie zorganizowały kil-
ka zbiórek pod wspólnym tytułem „Oni 
działali przez nami”, zapraszano na nie 
byłych instruktorów i harcerzy; wykonane 
zostało także drzewo genealogiczne har-
cerskiej rodziny, kroniki hufca oraz gale-
ria instruktorów. Przeprowadzono także 
kilka konkursów. Jeden z nich - „Moje 
harcerskie wspomnienia” -  przeznaczony 
był dla dawnych i obecnych instruktorów.  
W Miejskim Ośrodku Kultury prezento-
wana była wystawa „Nasze osiągnięcia 
i sukcesy”, gościnna sala w MOK była 
także miejscem „Harcerskiego spotkania 
pokoleń”. Wzięło w nim udział ponad stu 
harcerzy, a także instruktorzy, dyrektorzy 
szkół,  w których działają drużyny harcer-
skie oraz sponsorzy. Wszyscy otrzymali 
okolicznościowe medale przygotowane 
przez Hufiec Brzesko.

W hufcowym biwaku w Piaskach Druż-
kowie wzięło udział blisko 100 harcerzy 
z terenu całego powiatu brzeskiego. 150 
harcerzy bawiło na zlocie, w czasie którego 
hufiec otrzymał nowy sztandar, zaś najbar-
dziej zasłużeni działacze medale. Srebrny 
Krzyż za Zasługi dla ZHP otrzymali Maria 
Motyka i Adam Zydroń, brązowe zaś Rena-
ta Rożkowicz i Piotr Krawczyk. 

-Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli 
nas finansowo oraz tym, którzy zaangażo-
wali się w pracę na rzecz hufca. To były 
znakomite obchody, które uświadomiły 
nam, że harcerstwo, ze względu na ponad-
czasowość swoich idei, jest nadal organi-
zacją przyciągającą dzieci i młodzież – do-
daje Maria Tyka.                                   ZS

Hufiec Brzesko 
na 100-lecie harcerstwa

Działacze i harcerze brzeskiego hufca zakończyli obchody jubileuszu 100-
lecia harcerstwa. Jak podsumowuje harcmistrz Maria Tyka, obchody były 
niezwykle udane i przyniosły oczekiwane efekty. Jednym z ważniejszych 
była integracja środowiska, brzeski hufiec miał także okazję zaprezentować 
swoją działalność na szerokim forum. Wykonano wiele prac, które zaowo-
cowały, między innymi, ufundowaniem nowego sztandaru i zgromadzeniem 
materiałów dotyczących funkcjonowania związku w ciągu ostatnich 100 lat.

Lista sponsorów obchodów 100-lecia harcerstwa na ziemi brzeskiej
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mark – Zbigniew Machowski; Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe Niwa; Firma Proster – Wiesław Pukal; Bank Spółdzielczy w Brze-
sku; Firma Chempak – Marek Więckowski; Zakład Usług Remontowo-Budowlanych  
i Sanitarnych Zurbis – Tadeusz Wolsza; Przedsiębiorstwo Budowlane i Usług Technicz-
nych Granit; Usługi Remontowo-Budowlane Jawor – Wacław Jawor; Firma Usługowo-
Handlowa Rabek – Zbigniew Rabiasz; Mieczysław Mietła; Firma Usługowo-Handlowa 
– Edward Milewski; Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców; Za-
kład Przetwórstwa Mięsnego Chabura; Jerzy Pajdo; Gabinet Stomatologiczny – Jacek 
Ojczyk; Firma Imex – Grzegorz Marek; Firma Macland – Małgorzata i Marek Cieśla; 
Brzeska Oficyna Wydawnicza – Aleksandra i Ryszard Dziedzicowie; Miejski Ośrodek 
Kultury; Restauracja Glaicyjska – Anna i Kazimierz Kuralowie, Anna Serwin.

Biwak hufcowy, lipiec 2010

Zlot stulecia, Kraków 2010

Adam Malaga
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W słotwińskiej parafii pojawił się 
w 1959 roku. – To był wtedy jeszcze 
młody chłopiec, ale od razu dał się po-
znać jako człowiek, dla którego praca 
w kościele będzie całym życiem. I tak 
w istocie było – wspomina Krystyna 
Barbara Serwin – Pan Krzysiu, bo 
tak go zawsze wszyscy nazywaliśmy, 
nie tylko grał na organach, ale dbał 
o wygląd kościoła i jego otoczenia. Na 
długo przed poranną mszą można było 
zauważyć, jak jechał na rowerze, by 
wszystko na czas przygotować. Zanim 
zasiadł za organami, zamiatał, grabił 
liście, po prostu dbał o to, żeby każ-
da msza miała odpowiednia, należną 
jej oprawę. Kiedy dzwony obwieszcza-
ły czyjąś śmierć, to wszyscy wiedzieli, 
że te dzwony uruchamiał Pan Krzysiu. 
Najbardziej zapadło w moją pamięć, 
jak każdego roku dekorował ołtarz na 
Boże Ciało. To była misterna praca,  
a jej efekt był zawsze wspaniały.  

- Strojenie kościoła i ołtarzy zawsze 
zachwycały parafian – tak wypowiada 
się na ten temat Kazimierz Kusiak. 

Rekomendacje z Łętowic
Młody organista pochodził z Łętowic  
i stamtąd właśnie przybył na Słotwinę. 
Jego późniejszy przyjaciel, Kazimierz 
Kusiak, pracował wtedy w tarnowskich 
Zakładach Mechanicznych. Niejeden 
kolega dojeżdżał do pracy z Łętowic. 
Każdy z nich o Krzysiu Zalewskim wy-
powiadał się bardzo ciepło. Kazimierz 
Kusiak rozpoczynając wspomnienia 
o Panu Krzysiu przytacza cytat z Le-
opolda Staffa: „Dobry człowiek to jak 
słońce na pogodnym niebie, / Rzuca 
światło i daje ciepło dookoła siebie”.  
I zaraz potem dodaje: - Takim właśnie 
człowiekiem był nasz Pan Krzysiu.

- To był bardzo ciepły, życzliwy 
wszystkim człowiek – mówi krótko 
Krystyna Barbara Serwin. 

Prawie każdy parafianin zapytany  
o Pana Krzysia odpowie podobnie: - To 
była prawa ręka księdza Stanisława Pę-
kali. Szczególnie widoczne było to, kie-
dy rozbudowywana była kapliczka na 

Słotwinie. Główny ołtarz, konfesjonał  
i ławki, a także inne wyposażenie przy-
wiezione zostały z kaplicy pałacu Goet-
zów. Przy transporcie i ich montażu nie-
przerwanie uczestniczyli parafianie, na 
których czele zawsze stali Pan Krzysiu  
i nieżyjący już też Stefan Cebula. 

- Pan Krzysiu zawsze był otoczony 
młodzieżą – opowiada Kazimierz Ku-
siak – Toteż dość łatwo przyszło mu 
zgromadzić wokół siebie wystarczająco 
dużo młodych, zdolnych ludzi, z który-
mi utworzył parafialny chór. Ten chór 
śpiewał na wszystkich kościelnych uro-
czystościach. Do dziś wspominam wła-
sny ślub, oczywiście z udziałem chóru. 
Wszystkie uroczystości, takie jak pro-
cesje, prymicje, jasełka, mikołajki, za-
wsze organizował Pan Krzysiu. 

Pan Krzysiu dbał nie tylko o wygląd 
kościoła, ale także o ubiory księdza, któ-
ry nigdy nie musiał martwić się o stan 
ornatu, czy komży.

„Po kolędzie” i z opłatkiem 
Słotwina była bodaj ostatnią parafią,  
w której najdłużej zachował się zwyczaj, 
według którego księdzu odwiedzające-
mu mieszkańców z tradycyjną kolędą 
towarzyszył organista. 

- Czekaliśmy na Pana Krzysia tak 
samo jak na księdza. Pamiętam, że 
przed świętami Bożego Narodzenia 
przynosił nam do domów opłatki, co 
też było kiedyś zwyczajem nie tylko  
w naszej parafii. Jakieś dwa, trzy lata 
temu Pan Krzysiu przestał nas odwie-
dzać. Nie przynosił już opłatków, ani 
nie towarzyszył księdzu „po kolędzie”– 
mówi pani Serwin.    

Kazimierz Kusiak w tej kwestii jest 
mniej powściągliwy: - Przeciwne były 
pewne osoby, które na Słotwinę napły-
nęły. Krytykowały też Pana Krzysia, że 
nie najlepiej gra i śpiewa. To okropna 
hańba. My jesteśmy dumni z tego, że 
mieliśmy takiego organistę, który nie 
tylko był wspaniałym muzykiem, ale też 
człowiekiem bez reszty oddanym swojej 
parafii. 

„Kościółek na Słotwinie był miejscem 

w którym spędzał wiele godzin każdego 
dnia, przez ponad pół wieku. Kochał 
tę pracę. Lubił parafian – chciał być 
z nimi, rozmawiać, a nader wszystko 
kochał Kościółek na Słotwinie, w któ-
rym służył Panu Bogu i ludziom. Dla 
większości parafian Pan Krzysiu był 
od zawsze w kościółku, przy kościółku 
o każdej porze roku, rano i wieczorem 
każdego dnia – tak w relacji z pogrze-
bu napisała Cecylia Jabłońska. 

Wawelski spadkobierca 
 Aż trudno uwierzyć, skąd Pan Krzysiu 
znajdował na wszystko czas. Wszak na 
co dzień pracował w miejscowej par-
kieciarni, na utrzymaniu miał rodzi-
nę – żonę, córkę i dwóch synów. Jeden  
z nich, Witold, stał się spadkobiercą mu-
zycznego talentu swojego ojca. 

Witold Zalewski od 1995 roku jest 
organistą w Królewskiej Katedrze na 
Wawelu. Jego pierwszym nauczycielem 
był Pan Krzysiu, później kształcił się 
w Państwowym Liceum Muzycznym 
w Krakowie, by kontynuować naukę 
na Akademii Muzycznej w Krakowie. 
Sztukę gry na organach doskonalił  
u wielu mistrzów, między innymi był 
stypendystą mistrzowskiego kursu  
w Zurychu. Studia muzyczne uda-
nie godził z pracą śpiewaka w chórze 
Polskiego Radia oraz organisty w kra-
kowskim kościele pw. Piotra i Pawła. 
W tym samym czasie uczył śpiewu 
kościelnego w Wyższym Seminarium 
Duchownym Księży Sercanów w Stad-
nikach. 

Pan Witold jest człowiekiem równie 
(jeśli nie bardziej?) zapracowanym jak 
jego ojciec. Pełniąc funkcję organisty 
na Wawelu równocześnie pracuje jako 

Wielki szacunek, Panie Krzysiu
W styczniu mieszkańcy brzeskiej Słotwiny pożegnali Krzysztofa Zalewskiego, 

wieloletniego organistę w parafialnym kościele pw. Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Żałobnej mszy poświęconej zmarłemu przewodniczył ksiądz infułat Janusz 
Bielański, który przez wiele lat pełnił obowiązki proboszcza wawelskiej Katedry. 
Podczas nabożeństwa odczytano między innymi kondolencyjny list przekazany 
rodzinie przez kardynała Stanisława Dziwisza. Kazanie wygłosił proboszcz Woj-
ciech Werner, a w mszy świętej uczestniczył także chór z Katedry na Wawelu.  
16 stycznia Pana Krzysia żegnały tłumy parafian oraz przyjaciół spoza parafii.  
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wykładowca w Archidiecezjalnej Szko-
le Organistowskiej, a także jako akom-
paniator męskiego chóru Katedry 
Wawelskiej i chóru Wyższego Semina-
rium Duchownego w Krakowie. Jakby 
tego było mało, koncertuje jeszcze jako 
solista i kameralista na scenach krajo-
wych i zagranicznych. 

Syn Pana Krzysia pełnił zaszczytną 
rolę organisty w czasie pielgrzymek do 
kraju Jana Pawła II. Zajmuje się też 
działalnością wydawniczą. Spod jego 
pióra wyszło wiele publikacji, między 
innymi wydany w 1997 roku przez Pol-
skie Wydawnictwo Muzyczne „Śpiewnik 

pieśni kościelnych”. Jego działalność 
polegająca na propagowaniu organowej 
muzyki była już wielokrotnie nagradza-
na. Nic w tym dziwnego, skoro jest Pan 
Witold pomysłodawcą, a od wielu lat 
dyrektorem prestiżowego Międzynarodo-
wego Festiwalu Organowego w Zakopa-
nem. Jego „dzieckiem” jest też Festiwal 
Muzyki Organowej w Rabce Zdroju. 

Przede wszystkim jest Witold Za-
lewski synem wspaniałego człowieka, 
Pana Krzysia. Bardzo trudno będzie 
następcy Pana Krzysia wypełnić lukę 
po niezapomnianym słotwińskim orga-
niście.                                      PRUD

12 marca w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej odbędzie się 
koncert muzyki organowej w wykonaniu światowej sławy muzyka 
Witolda Zalewskiego. Koncert poświęcony będzie pamięci zmarłego 

w styczniu ojca artysty, KRZYSZTOFA ZALEWSKIEGO

Przedstawiamy kolejną pracę nadesłaną na konkurs ekologiczny Brzesko czysta gmina

 Z przyrodą w zgodzie
Był słoneczny dzień, wiewiórka Basia porządkowała właśnie swoje gniazdko. Była bardzo praco-

witym zwierzątkiem. 
-Muszę jeszcze dzisiaj poszukać trochę żołędzi i szyszek, żeby mieć zapasy na zimę – pomyślała.
Kiedy wiewióreczka sprawdzała, czy trzymany przez nią orzeszek nie jest pusty w środku, usły-

szała jakiś hałas. Krzyki były coraz głośniejsze. Zaniepokojona Basia upuściła orzech i przeskoczyła 
kilka gałązek, aby zobaczyć, co się dzieje. Na leśnej polance bawiły się dzieci. Śmiały się, tańczyły, 
śpiewały. Urządziły sobie w lesie piknik. Wokół koca, na którym siedziały dziewczynki, leżała sterta 
papierków po cukierkach, a nieco dalej folie po drugim śniadaniu. Polana przypominała śmietnisko.

-No tak! Te małe łobuziaki znów niszczą las – załamała się wiewiórka. -Nawet inne zwierzęta to 
dostrzegły i przestraszone próbują się ukryć. 

Tymczasem jeden z chłopców zaczął pogwizdywać, co reszcie dzieci przypomniało śpiew ptaków. 
Uspokoiły się i zauważyły, jakby las wstrzymał oddech. Umilkły ptaki, nic nie szeleściło. Dzieciom 
wydawało się, że są obserwowane. Musiały poczuć się nieswojo, bo w pewnej chwili...
wszyscy razem zaczęli zbierać papierki, folie, ogryzki, puszki i inne śmieci, które za-
pakowali do plecaków, bu wyrzucić je, gdy wrócą do domu. Zwierzątka odetchnęły 
z ulgą. Las znowu odżył.

-Przyjaciele – powiedział jeden z chłopców – naszego śpiewu słuchały leśne ptaki. 
Teraz my posłuchajmy, jak śpiewa las.

Wiewiórka jednak  patrzyła na to podejrzliwie. -Zobaczymy, co będzie da-
lej. Ja tam im nie wierzę. Teraz pewnie będą łamać gałęzie i płoszyć zwie-
rzęta -pomyślała zmartwiona.

A dzieci spacerowały, zbierały poziomki i cicho rozmawiały. Popatrz, to 
jest czeremcha. A to jałowiec. Widzisz dzięcioła? Tam wysoko na dębie. 
Podejdźmy bliżej. Cicho, jak najciszej...O, o tam! Wiewiórka! Dzieci zebra-
ły się, aby podziwiać piękną, rudą kitkę Basi.

-Jak ona zwinna – mówiły dziewczynki.
-No, no, nikt nie rzucił we mnie kamieniem, nikt nie strzelił z procy, żeby 

mnie spłoszyć – szepnęła wiewiórka. Bardzo ucieszona zachowaniem dzieci, 
największą z zebranych szyszek wrzuciła im do plecaka na pamiątkę. 

 Do widzenia, kochany lesie -rzekły dzieci w drodze powrotnej. Już nigdy 
nie śmieciły i nie hałasowały w nim, a szumiący wiatr zdawał się ukła-
dać nową piosenkę: Żyj z przyrodą w zgodzie. 

Opracowała Marzena Żurek ZSP nr 1 w Brzesku, klasa IIg

Brzesko czysta gmina
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Z góry uprzedzam, że nie jestem hi-
storykiem, stąd zawodowców proszę  
o wyrozumiałość, jeśli pochylą się nad 
tym tekstem. Gdyby jednak zdobyli się 
na polemikę lub byli w stanie wyjaśnić 
pewne zaprzątające mnie wątpliwości, 
pozostanę wdzięczny. 

Autorem broszury „Na drodze prze-
mian brzeskiej wsi” jest niejaki Wła-
dysław Brzegowy, a wydana zosta-
ła sumptem Powiatowego Komitetu 
Frontu Narodowego. Była to założona 
w 1952 roku organizacja społeczno-po-
lityczna zrzeszająca w swoich szere-
gach członków związków zawodowych 
oraz trzech (bo więcej wtedy nie było) 
partii politycznych – PZPR, ZSL i SD. 
Pod taką nazwą przetrwał tylko cztery 
lata, bo w 1956 roku został przemia-
nowany na Front Jedności Narodo-
wej. Oczywiście podporządkowany był 
jedynie słusznej partii, czyli PZPR.  

Do 1976 roku miał monopol na zgła-
szanie kandydatów do Sejmu i rad na-
rodowych, co właściwie oznaczało roz-
dawanie mandatów. Rozwiązany został  
w 1983, ale w jego miejsce natychmiast 
powołano osławiony Patriotyczny Ruch 
Odrodzenia Narodowego. 

Kim był sam Władysław Brzegowy? 
Tego nie udało mi się do tej pory usta-
lić, choć przyznam, że nie bardzo się 
w moich dociekaniach starałem. Otóż 
udało mi się dowiedzieć, że nazwisko 
„Brzegowy” było i jest w naszym kraju 
bardzo popularne, dlatego jakakolwiek 
zbieżność nazwisk jest tutaj przypad-
kowa. Kłopot polega też na tym, że 
niejednemu Brzegowemu w tym kraju 
nadano imię Władysław. Na przykład 
można takiego znaleźć w Szczecinie. 
Poszukiwania zawęziłem do byłego 
województwa tarnowskiego, ale i to nie 
na wiele się zdało. Dowiedziałem się 

więc na przykład, że w czasie II wojny 
światowej dowódcą 6. drużyny II pluto-
nu I batalionu 12. pułku piechoty AK 
był plutonowy Władysław Brzegowy 
„Drąg”. Był też Władysław Brzegowy, 
który zasiadał w Sejmie I kadencji, 
czyli w latach 1952-1956. Nieznana 
jest jego przynależność partyjna, ale 
na pewno należał do jednego z trzech 
ugrupowań, a co za tym idzie, do FJN. 
Trafiłem też na Władysława Brzegowe-
go, który w 1976 roku został członkiem 
komitetu rozbudowy szkoły im. Kazi-
mierza Brodzińskiego w Królówce. Ale 
dotarłem też do informacji o tym, że 
jakiś Władysław Brzegowy i jego żona 
Anna w 1997 roku otrzymali od Pre-
zydenta RP medal za 50-letnie pożycie 
małżeńskie, a został on im przyznany 
na wniosek tarnowskiego wojewody.  

Jest wielce prawdopodobne, że za 
każdym razem mowa jest o innym Wła-
dysławie Brzegowym. Być może też ża-
den z nich nie jest autorem tego wieko-
pomnego dzieła. Choć niewykluczone, 
że jeden z nich jest moim „poszukiwa-
nym”. Ale możliwe też, że przynajm-
niej w dwóch przypadkach mamy do 
czynienia z tym samym człowiekiem. 
Przecież mogło być tak, że były poseł 
po latach zaangażował się w rozbudo-
wę szkoły, a później jeszcze dostał me-
dal za długoletnie pożycie. Zaznaczam, 
że są to moje luźne dywagacje. Trudno 
uwierzyć, że o sukcesach wczesnego 
PRL-u pisał były żołnierz AK, bo mu-

Goetz według Brzegowego
Rodzina Goetzów przeciętnemu mieszkańcowi Brzeska kojarzy się pozytyw-

nie. To przecież temu rodowi zawdzięczamy fakt, że nasza gmina jest daleko 
poza jej granicami rozpoznawalna. Piwo Okocim od ponad 150 lat jest w świecie 
marką cenioną. Prowadzone z rozmachem interesy sprawiały, że setki (jeśli nie 
tysiące?) ludzi miały zatrudnienie. Goetzowie przedstawiani są jako filantropi  
i fundatorzy wielu cennych dla rozwoju gminy inwestycji (chociażby szkoły, 
czy kościoły). A jednak nie zawsze patrzono na właścicieli browaru łaskawym 
okiem. Oto wpadła mi w ręce wydana w 1953 roku broszura zatytułowana 
„Na drodze przemian brzeskiej wsi”, która przedstawia barona Jana Goetza 
w zupełnie odmiennym świetle – jako krwiopijcę, hulakę i utracjusza. 

Pałac Goetzów, lata 1960-70



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY LEKTURA NIEOBOWIĄZKOWA

�1

wrzesień 2009

siałby się „przechrzcić”, a to łatwe nie 
było, choć znam jeden taki przypadek, 
kiedy się udało zmienić orientację. Po-
lityczną, rzecz jasna. Pozostańmy przy 
tym, że na razie Władysław Brzegowy 
jest dla nas NN. 

Skupmy się zatem na samej lekturze 
tej porywającej literatury. Już motto do 
I rozdziału zatytułowanego „Na jaśnie 
pańskim chlebie” daje do myślenia.  
A brzmi ono tak: „Ani jeden robotnik, 
ani jeden chłop nie może być obojętny 
wobec zakusów burżuazji. Pamiętajmy, 
że jeśli dziś nie stawimy najbardziej 
stanowczego oporu – jutro skazani bę-
dziemy na byt niewolników. Od nas 
samych, od naszej walki, od naszej so-
lidarności zależy przyszłość nasza. Do 
walki niech wszędzie stanie masa, do 
walki przeciw faszystowskim zmianom 
konstytucji, przeciw ugruntowaniu 
faszystowskiej dyktatury. Wszędzie, 
we wszystkich fabrykach, kopalniach, 
warsztatach, po wsiach i folwarkach 
musi być omawiana ta sprawa, muszą 
być przyjmowane rezolucje protestu, 
musi być rozpoczęta potężna, maso-
wa akcja przeciw zakusom rządu Pił-
sudskiego”. Skąd w książce wydanej  
w 1953 roku mowa o „zakusach rządu 
Piłsudskiego”? Ano, z tego powodu, że 
owo motto to cytat żywcem zaczerpnię-
ty z odezwy Komitetu Centralnego Ko-
munistycznej Partii Polski z lipca 1926 
roku. To już nie są żarty, bo owa Ko-
munistyczna Partia Polski za naczelny 
cel stawiała sobie likwidację polskie-
go państwa, a w efekcie włączenie go 
do struktur Związku Radzieckiego, co 
– mówiąc prosto – jej (partii) się udało. 
Założona została na terenie zaboru ro-
syjskiego 16 grudnia 1918 roku w wy-
niku połączenia SDKPiL i PPS-Lewicy. 
W praktyce była to sowiecka agentura 
działająca na terenie II Rzeczypospoli-
tej. Przez polskie władze była uważana 
za organizację nielegalną. 16 sierpnia 
1938 roku została rozwiązana przez 
Komintern w ramach tzw. wielkiej 
czystki w ZSRR. 

Cel broszury Brzegowego jest jasny 
i przejrzysty – dokonać porównania 
złej dla polskiego chłopa przedwojen-
nej ojczyzny z tą powojenną mlekiem  
i miodem płynącą. Pisał więc Brzego-
wy, że:  „Zapoznanie się z przeszłością, 
a raczej przypomnienie starszym, jak to 
niegdyś było, pozwoli nam zrozumieć, 
co by to było, gdybyśmy do władzy do-
puścili tych, którzy w rękach swych 
ważyli nasze niegdyś losy – gdyby tacy 
jak: Goetz z Okocimia, Dolański z Ra-
dłowa, Dunikowski ze Stróż, Jastrzęb-

ski z Dębna i wielu innych powrócili 
na swoje dobra. Skoro zrozumiemy, 
to łatwiej nam będzie pojąć, czym dla 
nas, dla brzeskiego chłopa, jest władza 
ludowa. Prędzej potrafimy docenić to, 
co osiągnęliśmy w ciągu 10-ciu lat.” 
Przypominam, że był rok 1953. 

Pan Brzegowy nie miał najlepszego 
zdania na temat barona Goetza, na 
którym nie zostawił suchej nitki. Przez 
niego ostatni przedwojenny właściciel 
browaru przedstawiony został tak: 
„Jednym z najbogatszych obszarników 
był baron Goetz z Okocimia, który po-
dobnie jak inni bogacił się wyzyskiem 
biedaków. Dochody, jakie czerpał  
z kilku majątków, dwóch browarów  
i drożdżowni, wynosiły miesięcznie  
ok. 20.000 zł. Sam Goetz był posłem 
na Sejm wybranym z listy rządowej, 
był mianowanym przez papieża szam-
belanem papieskim, piastował godność 
marszałka powiatu, był radnym gminy 
Okocim itd., ale nic nigdzie nie robił. 
Czas swój spędzał na wyjazdach za-
granicznych do Szwajcarii i Austrii, 
gdzie lokował swoje kapitały względnie 
spędzał czas na znanych szeroko polo-
waniach lub wyścigach konnych. Tym-
czasem robotnicy rolni i przemysłowi 
pracowali u niego za marne grosze.” 

Ale baron Goetz w swoim krwiopij-
stwie nie był odosobniony, bo jak celnie 
Brzegowy zauważył: „Nie było ani jed-
nego obszarnika, ani jednego kułaka na 
brzeskiej wsi, któryby nie przyczyniał 
się do pogarszania z każdym dniem 
stopy życiowej biedoty wiejskiej.”

Nawet kiedy w kraju był kryzys, 
baronowi włos z głowy nie spadł, pod-
czas gdy chłopi przymierali z jego winy 
głodem, o czym Brzegowy napisał tak:  
„O otrzymaniu pracy na terenie powia-
tu poza rolnictwem mowy nie było. Ist-
niejący wówczas browar i drożdżownia 
Goetza w Okocimiu nie były w stanie 
zatrudnić wzrastającej wciąż ilości 
zbędnych rąk na brzeskiej wsi. Zresz-
tą zależało to od pana – kogo przyjąć 
kogo zwolnić i jaki dać robotnikom wy-
nagrodzenie, które stosowano w gra-
nicach od 0,80-1,20 zł. Kiedy w okre-
sie większego kryzysu poczęła spadać 
produkcja, „jaśnie pan baron” wstrzy-
mał produkcję drożdży spirytusowych  
i zwolnił z pracy około 200 robotników. 
Dla pozostałych zaś zastosował pracę  
3 dni w tygodniu. Kiedy produk-
cja drożdży w latach 1931-1935 był 
wstrzymana, baron otrzymał pomoc ze 
Związku Kartelowego, w chwili kiedy 
zwolnieni z pracy robotnicy przymie-
rali głodem. Nie lepiej było i z tymi, 

którzy pozostali pracować u dziedzi-
ca. Pogarszające się z każdym dniem 
warunki – nieograniczony czas pracy, 
przywileje i lepsze zarobki dla lizusów 
– pogłębiały nienawiść robotników do 
barona i doprowadziły w końcu do 
okupacyjnego strajku, który wybuchł 
w 1938 roku i trwał przez 2 tygodnie.  
W strajku tym wzięło udział 15-stu ro-
botników, a między nimi Michał Chu-
dyma, Ludwik Wojtas, Stanisław Bry-
ła i inni, którzy wywalczyli podwyżkę 
płacy, osiągając najwyższą stawkę nie 
1,20 ale 2 zł. Niedługo jednak cieszyli 
się swoją podwyżką. W parę dni póź-
niej wszyscy strajkujący zostali z pracy 
zwolnieni. Tak „jaśnie pan baron” wal-
czył z przejawami organizowania się 
jakiegokolwiek ruchu robotniczego czy 
chłopskiego na terenie swojego mająt-
ku. Zaś w okresie wyborów do sejmu, 
do którego kandydował, uzyskiwał wy-
borców za ofiarowanie im po 200 szt. 
cegły lub inne materiały budowlane.” 

Ten 15-osobowy protest, o którym 
wspominał Brzegowy, raczej niewiele 
wspólnego miał ze Strajkiem Chłop-
skim, który był ruchem ogólnonaro-
dowym i miał miejsce rok wcześniej 
niż opisane w broszurze wydarzenia. 
Zresztą, w innym miejscu Brzegowy  
o Strajku Chłopskim pisał osobno. 

Z broszury Brzegowego czytelnik 
mógł też dowiedzieć się, w jak niecny 
sposób Goetz płacił chłopu za jego 
pracę: „U Jastrzębskiego z Dębna za 
pracę przy żniwach najemnicy otrzy-
mywali co 23 kopę skoszonego, związa-
nego i postawionego w mendle zboża,  
a u Goetza w Okocimiu przy sprzęcie 
buraków małorolni chłopi robili za li-
ście z oporządzonych buraków.”  

To już ostatni z cytatów dotyczących 
wizerunku Goetza, jaki PRL-owska 
propaganda ręką i piórem Brzegowego 
kreśliła przed Obywatelem lat 50-tych 
ubiegłego stulecia. W drugiej części tej 
książeczki autor przedstawiał idyllicz-
ny obraz brzeskiej wsi, a nawet poku-
sił się o wielce optymistyczny rozdział 
ostatni zatytułowany „Realizacja pro-
gramu wyborczego to wzrost stopy ży-
ciowej brzeskiego chłopa”. 

Jeśli komuś uda się gdzieś wejść w po-
siadanie tego wydawniczego kuriozum, 
to mimo wszystko zachęcam do lektury, 
bo jest to wymowne świadectwo czasów, 
w jakich przyszło żyć ludziom zaraz po 
II wojnie światowej. Jakże inną mamy 
teraz rzeczywistość, w której wydaw-
nictwa wolne są od taniej propagandy, 
nacisków ze strony władz i prób wpły-
wania na ich treść.                     PRUD
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330 artystów w różnym wieku, któ-
rzy śpiewali i grali na instrumentach, 
wzięło udział w VI Powiatowym Kon-
kursie Kolęd i Pastorałek „O muszlę 
świętego Jakuba”. Jak przyznaje jeden 
z organizatorów konkursu - ksiądz Sta-
nisław Kaczka, konkurs przyciąga co-
raz większą liczbę uczestników, którzy 
prezentują wysoki poziom artystyczny. 
Nagrody dla zwycięzców ufundowali 
w tym roku: parafia świętego Jakuba, 
burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 
Starostwo Powiatowe, przedsiębiorcy 
brzescy - Kazimierz Kural, Antoni Ba-
niak oraz inni prywatni sponsorzy.

Zwycięzcy konkursu w poszczególnych 
kategoriach: Kategoria A (Przedszkolaki) 
I – Grupa „Gwiazdeczki” z Publicznego 
Przedszkola Integracyjnego w Brzesku, 
II – nie przyznano, III – nie przyznano. 
Wyróżnienie: Grupa „Przedszkolne Nut-
ki” z Publicznego Przedszkola Nr 10 im. 
Jana Pawła II w Brzesku, Grupa „Ma-
luszki” z Publicznego Przedszkola Nr 
1 w Brzesku, Grupa „Aniołki” z Przed-
szkola Niepublicznego Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie 
Poczętej pw. S. Leonii Nastał w Brzesku 
Kategoria B (dzieci młodsze klasy I 

- III – soliści): I – Maria Mikołajek ze 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku, II 
– Adela Gicala z parafii Miłosierdzia Bo-
żego w Brzesku, III – Hanna Gorczyca 
z parafii Miłosierdzia Bożego w Brze-
sku, III – Gabriela Stolińska ze Szkoły 
Podstawowej w Porębie Spytkowskiej 
Kategoria C (dzieci starsze kla-
sy IV - VI – soliści): I – Daria Reczek 
ze Szczepanowa, II – Zuzanna Ma-
giera z parafii MB Częstochowskiej  
w Brzesku, III – Ewelina Chudyba  
z parafii MB Częstochowskiej w Brzesku 

Kategoria D (dzieci starsze klasy IV– VI 
– zespoły): I – Zespół „Borzęckie Słowi-
ki” ze Szkoły Podstawowej w Borzęcinie 
Dolnym, II – Zespół „Dzieci Bliżej Nie-
ba” z Okocimia, III – Zespół Wokalny 
ze Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach 
Kategoria E (Młodzież gimnazjalna – so-
liści): I – Sylwia Pasek z Zespołu Szkół Pu-
blicznego Gimnazjum w Woli Dębińskiej, 
II – Natalia Drużkowska z Publicznego 
Gimnazjum Nr 1 w Brzesku, III – Kata-
rzyna Szlachta z Zespołu Szkół Publicz-
nego Gimnazjum w Woli Dębińskiej 
Kategoria F (młodzież gimnazjalna 
– zespoły): I – Schola „Gaudium” z pa-
rafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, 
II – Chór wraz z Zespołem Instru-
mentalnym z Publicznego Gimnazjum  
Nr 1 w Brzesku, III – Zespół „Kant 
Live” z Publicznego Gimnazjum w Złotej 
Kategoria G (młodzież szkół ponad-
gimnazjalnych – soliści): I – Gabriela 
Magiera z parafii MB Częstochowskiej 
w Brzesku, II – Marta Mądra z Oko-
cimia, III – Tomasz Mika z Jadownik 
Kategoria H (młodzież szkół ponadgim-
nazjalnych – zespoły): I – Zespół „For-
tis” z Centrum Kultury w Gnojniku, 
II – Zespół „Marakas” z Jadownik, III 
– Zespół z Klasy 2AT z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku 
Nagroda Specjalna dla Najlepszego 
Wykonawcy – Daria Reczek ze Szcze-
panowa. 

O muszlę świętego Jakuba

Już po raz kolejny Brzeski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji był organizatorem 
imprezy „24 godzinne  pływanie”. Na 
basen przybyło w tym czasie blisko  
120 pływaków, którzy pokonali łączny 
dystans 80 kilometrów i 700 metrów. 

-Zawodnicy, którzy zgłosili się na 
starcie imprezy, byli w różnym wieku, 
reprezentowali także zróżnicowany po-

ziom umiejętności pływackich. Na za-
kończenie 24 godzinnego pływania każdy 
z nich otrzymał certyfikat potwierdzają-
cy udział w imprezie. Chciałbym w tym 
miejscu serdecznie podziękować zawod-
nikom z sekcji pływackiej BOSiR, a tak-
że wolontariuszom z Gimnazjum nr 1, 
którzy pomagali w organizacji imprezy 
– mówi dyrektor BOSiR, Marek Dadej. 

W czasie 24 godzinnego pływania 
na basenie odbył się także pokaz 
taekwondo, zawody sportowe, wy-
stępy małych artystów. Wspaniały 
pokaz swoich umiejętności zaprezen-
towały „Dzieci ognia” ze Szczepanowa.  
A na siłowni przeprowadzono konkurs  
w wyciskaniu sztangi na ławeczce. Był 
także pokaz ratownictwa wodnego, 
a uczestnikom imprezy umożliwiono 
wzięcie udziału w wielu konkursach.                        

                                                  red

24 godziny na basenie
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Prowadząca zajęcia z grupami te-
atralnymi Ewelina Stępień tym razem 
wzięła na warsztat „Męczeństwo Piotra 
Oheya” oraz „Na pełnym morzu” Sła-
womira Mrożka. Obie sztuki napisane 
zostały już ponad 50 lat temu (odpo-
wiednio w 1959 i 1961 roku), ale nic 
nie straciły na aktualności – niestety, 
nadal pasują do naszej rzeczywistości”. 

Akcja pierwszej z tych jednoaktó-
wek rozgrywa się w domu tytułowego 
bohatera, którego syn Jaś zauważa  
w łazience obecność tygrysa. Wyda-
rzenie to diametralnie zmienia życie 
rodziny Ohey’ów, a ich mieszkanie na-
wiedzają przeróżne osoby zakłócające 
codzienny rytm życia – są to kolejno: 
urzędnik, poborca podatkowy, szef cyr-
kowej grupy, nauczyciel chcący zorga-
nizować szkolną wycieczkę, sekretarz 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
i stary myśliwy chcący upolować kło-
potliwe zwierzę (choć tak naprawdę 
kłopoty Ohey’ów wynikają nie tyle  
z obecności tygrysa, co właśnie z tych 
niezapowiedzianych wizyt). Odwiedzi-
ny te powodują szereg groteskowych 
sytuacji, a zakończenie – jak to u Mroż-
ka – jest w stanie zaskoczyć nawet naj-
bardziej przewidującego widza. 

W przygotowaniu przedstawienia 
bierze udział 11 młodych aktorów 
– uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjów, szkół ponadgimnazjalnych i … 
jeden student. Planowany termin pre-
miery to czerwiec tego roku. 

„Na pełnym morzu” to najkrótsza 
sztuka teatralna, jaką napisał dra-
maturg rodem z Borzęcina. Dlatego 
najczęściej wystawiana jest w połącze-
niu z którąś z innych jednoaktówek 
Mrożka. Jej fabuła jest tylko na pozór 
mało skomplikowana. Oto tratwą pły-
nie trzech rozbitków, którym mocno 
doskwiera głód. Wpadają więc na ab-
surdalny pomysł, że jeden z nich musi 
się poświęcić i dać pożreć dwóm pozo-
stałym. Nie jest to jednak takie proste, 
bo żaden z nich nie ma zamiaru być 
ochotnikiem, planowane losowanie nie 
dochodzi so skutku, a i poprzedzone 
wiecowymi mowami wybory okazują 

się być niewypałem. Pozostaje już tylko 
wywarcie psychicznej presji na jednym 
z nich, aby jednak stał się posiłkiem. 

Ciekawostką jest to, że w jedną z po-
staci tego dramatu nader chętnie lubi 
wcielać się Marian Opania, który na 
przykład w 1990 roku wystąpił w tej 
sztuce, kiedy realizował ją Teatr Tele-
wizji, a trzy lata temu usłyszeć go moż-
na było w radiowym słuchowisku. 

W przedstawieniu przygotowywanym 
przez MOK wystąpią … trzy dziewczy-
ny u jeden chłopiec. Próby dobiega-
ją już końca, a premierowy spektakl 
wystawiony zostanie już na początku 
marca. 

Nie będzie to pierwsza sztuka Mroż-
ka prezentowana przez młodzież dzia-
łającą w MOK-u. Przed laty z powo-
dzeniem wystawiana była „Serenada”. 
Dodajmy, że równie ciepło przyjęli wi-
dzowie inscenizację opartą na fragmen-
tach „Pana Tadeusza” Adama Mickie-
wicza. Należy więc spodziewać się, że 
i tym razem czeka nas teatralna uczta 
na miarę możliwości i talentów mło-
dych aktorów. A że w wychowankach 
Miejskiego Ośrodka Kultury drzemią 
spore pokłady talentu (popartego pra-
cą) mogliśmy przekonać się w zeszłym 
roku, kiedy to dwóch z nich – Wojciech 
Sukiennik i Karol Polak – dostało się 
do Wyższych Szkół Teatralnych. Wielu 
spośród nich kształci się także w szko-
łach muzycznych.

MOK w ostatnich latach zrealizował 
bardzo udane i cieszące się sporym po-
wodzeniem projekty muzyczno-teatral-
ne. Ich sukces to zasługa sporej grupy 
ludzi zaangażowanych w te przedsię-
wzięcia na czele z Eweliną Stępień  
i Krzysztofem Szydłowskim. Właściwie 
ten duet jest stuprocentową gwarancją 
powodzenia. O „Księżniczce czardasza” 
do dziś często się wspomina, a program 
składający się z piosenek „Kabaretu 
Starszych Panów” grany jest do dziś, 
choć od jego premiery upłynęło już nie-
mało czasu. Najbliższe przedstawie-
nie odbędzie się w Centrum „Planeta”  
26 lutego (godzina 19.00). Bilety nabyć 
można w siedzibie MOK-u, będą też 

sprzedawane w „Planecie” tuż przed 
przedstawieniem. Warto jednak wcze-
śniej wejść w posiadanie wejściówek, 
bo do tej pory ten program grany był 
zawsze przy pełnej widowni. 

Tym razem duet Stępień-Szydłowski, 
wspierani przez instruktorów-muzyków 
Miejskiego Ośrodka Kultury postano-
wili zmierzyć się z musicalowymi prze-
bojami. Już od kilku miesięcy trwają 
muzyczne próby, a już niebawem ruszy 
praca z młodymi wokalistami-aktora-
mi. Pomysłodawcy projektu przewidują 
utwory z takich znanych widowisk lub 
muzycznych filmów jak „Skrzypek na 
dachu”, „Notre Dame de Paris”, „Upiór 
w operze”, „Koty”, „Grease”, „Opera za 
trzy grosze”, „Deszczowa piosenka”. 
Program wzbogacony będzie o partie 
taneczne. 

Trudno powiedzieć, kto wystąpi  
w tym przedstawieniu. Na pewno 
kilka osób, które od lat biorą udział  
w MOK-owskich przedsięwzięciach, ale 
pojawią się też nowe twarze i głosy, bo 
już wkrótce ogłoszony zostanie casting. 
W najbliższych dniach pojawią się 
plakaty ogłaszające nabór. Jeśli więc 
ktoś czuje w sobie tę iskrę bożą dającą 
mu upoważnienie do wzięcia udziału  
w przesłuchaniach, powinien zaglądać 
do tablic ogłoszeń MOK-u. Ważne jest, 
by miał ukończone 16 lat.

MOK ma też ofertę skierowaną 
do teatromanów zorientowanych na 
wyjazdy do zawodowych placówek.  
10 marca zorganizowany będzie wyjazd 
do krakowskiej „Bagateli” na klasyczny 
już „Tramwaj zwany pożądaniem” Ten-
nessee Williamsa. Ta sztuka to żelazny 
punkt repertuarów wszystkich teatrów 
na całym świecie. Doczekała się już 
trzech ekranizacji. Pierwszy sięgnął po 
nią w 1951 roku sam wielki Elia Ka-
zan, później (1984) zrealizował ją John 
Erman, wreszcie w 1995 roku sfilmo-
wał ją Glenn Jordan. 

Będzie to już trzecia w tym roku pro-
pozycja wspólnego wyjazdu do jednego 
z krakowskich teatrów. Wcześniej mi-
łośnicy teatru mogli obejrzeć „Pomie-
szanie z poplątaniem” oraz operetkę 
„Baron cygański”. 

Wspomnijmy na koniec, że nie tak 
dawno MOK zorganizował koncert 
Grupy Pod Budą”, który odbył się w re-
stauracji Galicyjskiej przy nadkomple-
cie publiczności. Już teraz trwają przy-
gotowania do planowanych na czerwiec 
Dni Brzeska. W międzyczasie możemy 
spodziewać się wielu jeszcze propozycji 
skierowanych do odbiorców o różnorod-
nych zainteresowaniach.           PRUD

Co nowego w MOK-u?
Mrożek i musicale

Dwie jednoaktówki Sławomira Mrożka i muzyczno-teatralny projekt 
oparty na utworach znanych z najsłynniejszych musicali – to najbliższe pla-
ny zespołów działających pod egidą Miejskiego Ośrodka Kultury. Premiera 
pierwszego z tych przedstawień odbędzie się już na początku marca. 
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Jak zapowiada burmistrz Grzegorz 
Wawryka, w czerwcu otwarte zostanie 
Regionalne Centrum Kulturalno-Biblio-
teczne. W budynku mieścić się będzie 
biblioteka wraz z czytelnią, a także sala 
widowiskowo-kinowa, studio nagrań  
i pracownie komputerowe. Centrum peł-
nić będzie  zatem funkcję biblioteczną, 
kulturalno-rozrywkową i edukacyjną. 

-Pomysł budowy nowej biblioteki po-
jawił się w mieście już wiele lat temu. 
Budynek, w którym mieści się ona 
obecnie jest niedostosowany do potrzeb 
czytelników. W trakcie ubiegania się  
o środki unijne na ten cel pojawiła się 
szansa budowy obiektu wielofunkcyj-
nego o większych gabarytach, z czego 
udało nam się skorzystać. Ostatecznie 
budowa  centrum kosztować będzie 
prawie 15 milionów złotych, z czego 
74 procent stanowią środki pozyska-
ne przez gminę z funduszy unijnych 
– mówi burmistrz Brzeska, Grzegorz 
Wawryka. 

Projekt techniczny centrum wyko-

nało Biuro Projektów Abil z Nowego 
Sącza. Budowę prowadzi przedsiębior-
stwo Budus z Katowic. 

-Prace rozpoczęły się w lipcu 2009 
roku i już zostały zakończone. Z powodu 
terenu, na którym obiekt został usado-
wiony, to była bardzo trudna budowa, 
fundament wykonano z płyty żelbeto-
wej na ponad 200 palach. Ponadto bar-

dzo skomplikowane prace prowadzone 
były wewnątrz obiektu związane z mon-
tażem klimatyzacji, wentylacji mecha-
nicznej, instalacji sieci komputerowej 
i nagłaśniającej -  wyjaśnia inspektor 
z Wydziału Infrastruktury Technicz-
nej i Komunalnej, Antoni Staszczyk.  
Obecnie w budynku montowane są 
komputery oraz wewnętrzny i ze-
wnętrzny monitoring obiektu, a także 
elektroniczny system zabezpieczają-
cy, który służyć będzie inwentaryza-
cji księgozbioru. Następnym etapem 
będzie wyposażeniu sali audytoryjnej  
w sprzęt nagłaśniający, na zakup któ-
rego ogłoszono już przetarg. Wiosną 
rozpoczną się prace związane z za-
gospodarowaniem terenu wokół bu-
dynku. Równolegle będą prowadzone 
działania związane z przenoszeniem 
księgozbioru ze starej biblioteki. 

-To jest obiekt, który od dawna jest 
oczekiwany przez mieszkańców – do-
daje burmistrz Grzegorz Wawryka. 
-Supernowoczesny, doskonale wyposa-
żony spełniał będzie najbardziej wygó-
rowane wymagania. Będzie to miejsce,  
w którym swoje zainteresowania i pa-
sje będą mogły realizować dzieci i mło-
dzież.                                            red

W czerwcu otwarcie





ZETO S.A.
Oddział w Brzesku 
ul. Solskiego 9 
32-800 Brzesko 
tel. 14 663 16 64

Godziny otwarcia: 
pn. - pt.: 8:00 - 16:00 
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

W W W . Z E T O S A . C O M . P L

Podane ceny są cenami BRUTTO. Oferta handlowa ważna do wyczerpania zapasów.

65,- Zestaw Logitech klawiatura + mysz.
ZESTAW KLAWIATURA + MYSZ

1499,-
KOMPUTER PC

Komputer z procesorem INTEL 3.2GHZ, pamięcią 4GB, 
dyskiem twardym 1TB, nagrywarką DVD 

oraz systemem operacyjnym Windows 7 HOME.

Monitor z kontrastem 30000:1 
i czasem reakcji matrycy 5ms. 

MONITOR LG FULL HD 22”

466,-
22”


