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Na okładce:
Mieszkańcy powiatu brzeskiego po raz trzeci
pobili rekord w pływaniu 24−godzinnym. 135

pływaków przepłynęło w ciągu doby 85 km
150 m, poprawiając osiągnięcie z ubiegłego

roku aż o ponad 16 km. Gratulujemy!

Fot. Krzysztof Toboła

Zarzucił mi jeden z czytelników filozofowanie i paskudną gębę, którą co miesiąc
 ośmielam się ujawniać przed szerokim audytorium. Swą opinię poparł eksper−
tyzą, dokonaną u „pewnych” ludzi z królewskiego miasta Krakowa, które – mnie−

mam – od czasu do czasu zaszczycane jest jego obecnością. – Lektura pana tekstów
wywołuje pusty śmiech – argumentował, ale nie potrafił wyłuszczyć, co tak naprawdę go
irytuje: wytykanie pospolitych głupot, które są udziałem zarówno bywalców podwawel−
skich salonów intelektualnych, jak i brzeskiego zaścianka, czy też głupkowaty wyraz
mojej facjaty, z jaką na dobre i złe przyszedłem na ten świat. – Czeka nas stuletnia
wojna – odgrażał się, nie ujawniając jednak ani momentu rozpoczęcia walki, ani jej
miejsca, jak też rodzaju broni.

Jego konkluzja jednak była zaskakująca, kiedy z rozbrajającą szczerością wyjawił
swą tęsknotę za cenzurą i radą programową, która miałyby decydować o tym, o czym

mógłby napisać Łukasz Wrona, Andrzej Krupiński czy Iwona Dojka, a co powinno
zostać raz na zawsze przemilczane. Chyba nie udało mi się przekonać go do wyjazdu do
Mińska, gdzie mógłby czytać to, co akceptuje nieomylny przywódca. Jako młody czło−
wiek, znający tylko z opowieści czas kwitnącego PRL−u, miałby zapewne możliwość
realizować się zgodnie z aspiracjami i nadziejami, czego nie może osiągnąć, sięgając po
lekturę BIM−u. Mam jednak dla niego dobrą wiadomość. Kiedy otworzy następny nu−
mer brzeskiego miesięcznika, nie wystraszy się już widokiem filozofującego naczelnego.
Miejsce to zwalniam dla sympatyczniejszego oblicza utalentowanej dziennikarki.

Dobiega końca moje „filozofowanie” na tych łamach. Trzyletni okres redagowania
pisma był dla mnie czasem fascynujących odkryć, jakich dokonywałem po ponad

dwudziestoletniej nieobecności w środowisku, w którym wyrastałem. Odnawianie starych
znajomości oraz poznawanie młodego pokolenia było niezwykłym doświadczeniem. Po−
dobnie, jak praca w samorządzie, o której miałem wcześniej zupełnie inne wyobrażenie.
To był jednak nade wszystko czas wypełniony spotkaniami ze wspaniałymi ludźmi, ich
niezwykłymi dziejami, ale także męczącymi ich dzisiaj problemami. Wpisując się w kraj−
obraz Brzeska, byli i są świadkami wielkich zmian, jakie wokół nas codziennie zachodzą.

Zewsząd spotykałem się z życzliwością, okazywaną zarówno przez szeroką grupę
współpracowników, z naprawdę dobrym i rozsądnym gospodarzem gminy

– Janem Musiałem na czele, bohaterów moich dziennikarskich penetracji, jak i całą
rzeszę wiernych Czytelników. Jestem Wam wdzięczny za pomoc w wynajdywaniu intere−
sujących tematów do kolejnych wydań miesięcznika oraz za krytyczne uwagi. Tak na−
prawdę, to Wy redagowaliście pismo, które zrosło się z Brzeskiem i stanowi dzisiaj powód
do dumy. Tym większa więc moja satysfakcja, bo to moje „filozofowanie” spotykało się
z żywą reakcją Czytelników. Również i w takiej formie, jaką zaprezentował wspomniany
zwolennik wojny i cenzury. Jego uwagi są w istocie dla mnie komplementem, chociaż
szkoda, że nie jest tego świadom ich autor. Dodają motywacji do rychłego powrotu.
Dziękuję za wszystkie życzliwe słowa. Jestem przekonany, że pod nowym kierownictwem
BIM będzie nadal promował Brzesko i jego mieszkańców. W pełni na to zasługują

Marek Latasiewicz

Z m i a n aoblicza
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– Zimowe utrzymanie każdego roku kosz−
tuje więcej, ponieważ na życzenie miesz−
kańców podnoszone są standardy. Ponad−
to na terenie gminy jest zaledwie kilka
firm, które biorą udział w przetargach i po−
dejmują prace związane z zimowym utrzy−
maniem. Do przetargów stają Brzeskie
Zakłady Komunalne i dwa inne prywatne
zakłady. Przedsiębiorstwa dyktują ceny
i trzeba przyznać, że w porównaniu z in−
nymi gminami są one dość wysokie –
mówi kierownik referatu ds. ochrony śro−
dowiska, Henryk Piela.
W tym roku pogoda była dla dróg wyjąt−
kowo niesprzyjająca. Wysokie opady śnie−
gu i duże skoki temperatur spowodowa−
ły, że stały się one podobne do sera szwaj−
carskiego. Nie wiadomo, jakie
niespodzianki przyniesie jeszcze marzec.
Kierownik Piela z niepokojem mówi o tym,
że już wydawane są pieniądze z puli prze−
znaczonej na przyszły sezon zimowy.
Mimo fatalnej aury, drogowcom udało się
dobrze wykonać prace związane z ich od−
śnieżaniem. Mieszkańcy nie zgłaszali
większych zastrzeżeń.

Gmina już ogłosiła przetarg na poziomo−
we remonty dróg. Zostanie on rozstrzygnię−
ty 3 kwietnia. Procedurą zainteresowanych
jest wiele firm, jest więc nadzieja, że ceny
będą umiarkowane. A to spowoduje, że
będzie można naprawić więcej.

Droga zima,
wiosna jeszcze droższa

Do końca lutego na zimowe utrzymanie dróg brzeski samorząd wydał już grubo ponad 200
tysięcy złotych. Z roku na rok wydatki na ten cel stale rosną – w poprzednim sezonie na
odśnieżanie i posypywanie wydano 160 tysięcy. Po zimie konieczne staje się wyremontowanie
wielu kilometrów nawierzchni. To także wydatek rzędu kilkuset tysięcy.

– Gdy kończy się zima, powoływana jest
specjalna komisja, w skład której
wchodzą radni, sołtysi i pracownicy Urzę−
du Miejskiego. Odwiedzamy sołectwa,
oglądamy drogi i ustalamy zakres prac,
który potem konkretyzowany jest przez
wykonawców – informuje Piela. – Nie jest
wykluczone, że jeżeli ilość remontów wzro−
śnie ponad miarę, będziemy zmuszeni
odłożyć wykonanie nakładek asfaltowych
na niektórych drogach. Ale liczymy na to,
że ceny będą dobre i zadania te uda nam
się pogodzić.
W Urzędzie Miejskim rozważana była
możliwość wywożenia zalegającego na
poboczach dróg śniegu. Zaspy szczególnie
dawały się we znaki mieszkańcom i kie−
rowcom przy ulicach Długiej i Sobieskie−
go. Na szczęście, z pomocą w porę przy−
szła aura, kilkudniowe ocieplenie spowo−
dowało, że większość śniegu roztopiła się.
Zimowe zakupy i inwestycje to nie tylko
zmartwienie urzędników. Każdego roku na
własnej skórze przekonujemy się, jaką
część domowych budżetów pochłania ogrze−
wanie mieszkań i domów. Opłaty za gaz,

energię elektryczną i węgiel
to w każdym gospodarstwie
wydatek nawet kilku tysię−
cy złotych. Do tego doliczyć
trzeba zakup odpowiedniej
odzieży i obuwia. Na czas
zimy przypada długa prze−
rwa w nauce w szkołach. Na
tę porę trzeba zatem zare−
zerwować trochę pieniędzy
na wypoczynek pociech. Zor−
ganizowane zimowisko
w górach kosztuje kilkaset
złotych. Niestety, dla więk−
szości rodzin to zbyt wiele.
Dlatego większość milusiń−
skich ferie spędza w domu

i korzysta z zajęć proponowanych przez
szkoły i placówki kulturalne.
Dlatego nie dziwi fakt, że każdy z nie−
cierpliwością wzdycha: – Byle do wiosny.

ZS

DOBIEGŁA KOŃCA pierwsza
edycja akcji społecznej „Przejrzy−
sta Polska”, prowadzonej przez
„Gazetę Wyborczą”, przy wspar−
ciu Fundacji Agory, Polsko– Ame−
rykańskiej Fundacji Wolności, Pro−
gramu Przeciw Korupcji Fundacji
im. Stefana Batorego, Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Centrum Edukacji Obywatelskiej
i Banku Światowego. Wśród lau−
reatów znalazły się m.in. Gmina
Brzesko i Starostwo Powiatowe.
W województwie małopolskim
specjalne certyfikaty otrzymało
niespełna 30 samorządów.
Zamierzeniem organizatorów
przedsięwzięcia było promowanie
uczciwości i skuteczności w samo−
rządach tak, by przyczyniły się do
poprawy jakości życia publiczne−
go, wyeliminowania korupcji i in−
nych form patologii oraz do pobu−
dzania aktywności obywatelskiej.
Chodziło również o to, by poprzez
zachęcenie samorządów lokalnych
do aktywniejszej współpracy z or−
ganizacjami pozarządowymi
i mieszkańcami, doskonalić prak−
tykę sprawowania władzy i admi−
nistrowania, dążąc do.
Za receptę na wzrost skuteczności
i uczciwości uznano przestrzeganie
przez władze lokalne sześciu za−
sad rządzenia: przejrzystości, prze−
widywalności, rozliczalności, facho−
wości, braku tolerancji dla korup−
cji oraz partycypacji społecznej. By
wypełnić warunki regulaminu ak−
cji, należało w ciągu minionego
roku wykonać przypisane do każ−
dej z tych zasad jedno obowiązko−
we zadanie. Organizatorzy zachę−
cali również do realizacji także in−
nych zaleceń fakultatywnych.
Wykonania kilkunastu z nich
podjął się także Urząd Miejski
w Brzesku, w którym koordynacją
działań zajęli się pracownicy Biu−
ra Promocji i Rozwoju oraz Biura
Samorządowego.
Do akcji przystąpiło blisko 800
samorządów terytorialnych z ca−
łego kraju, mniej niż połowa z tej
liczby pomyślnie zrealizowała
wymagane zadania i podczas uro−
czystej gali otrzyma okolicznościo−
we certyfikaty.

(MK)

BRZESKO
W „PRZEJRZYSTEJ POLSCE”!

Piaskarki i spychacze nie nadążały
usuwać kolejnych zwałów śniegu.
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NA POCZĄTKU LUTEGO zakoń−
czyła się VII Edycja Narodowego
Konkursu Ekologicznego „Przyjaź−
ni Środowisku”. Decyzją jury, któ−
remu przewodniczył Marszałek Se−
natu RP, Bogdan Burusewicz, Brze−
sku przedłużono prawo do
używania znaku na rok 2006. Przy−
pomnijmy, że tytuł „Przyjazna Śro−
dowisku” po raz pierwszy przyzna−
no Gminie za rok 2003. Specjalny
certyfikat odebrał w Warszawie wi−
ceburmistrz Bogdan Dobranowski.
– Kolejne wyróżnienie, jakie przyzna−
no naszej gminie to efekt sukcesywnie
realizowanych od lat przedsięwzięć,
mających na celu poprawę stanu śro−
dowiska naturalnego – mówi Bur−
mistrz Brzeska Jan Musiał. – W okre−
sie od kiedy otrzymaliśmy zaszczytny
tytuł „Gminy Przyjaznej Środowisku”,
podjęliśmy wiele działań ukierunkowa−
nych głównie na budowę sieci kanali−
zacyjnej oraz poszerzenie zakresu se−
gregacji odpadów. Oczywiście, wysiłki
pracowników Urzędu nie odniosłyby
skutku, gdyby nie prowadzona równo−
legle ze wspomnianymi przedsięwzię−
ciami edukacja ekologiczna miejscowe−
go społeczeństwa – dodaje burmistrz.
Warto podkreślić, że pozytywna oce−
na tych działań przez jurorów konkur−
su, nad którym patronat honorowy tra−
dycyjnie sprawuje Prezydent RP, od−
nosiła się w dużej mierze właśnie do
przekonywania mieszkańców gminy
o potrzebie segregowania odpadów.
– Efekt był na tyle zauważalny, że

Gmina nadal przyjazna środowisku

z roku na rok poszerzano system se−
gregacji o kolejne grupy odpadów – uzu−
pełnia wypowiedź burmistrza Henryk
Piela, kierownik Referatu Gospodar−
ki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
– Obecnie mieszkańcy dzielą je na:
surowce wtórne, odpady organiczne,
zużyte baterie, przeterminowane le−
karstwa i części azbestowe – wylicza
kierownik Piela. – Suma tych działań
przekłada się w efekcie na korzysta−
nie z czystszej wody, zmniejszenie się
emisji do atmosfery gazów przemysło−
wych i szkodliwych substancji, a tak−
że większą dbałość o otoczenie...
Wysoko oceniono działania edukacyj−
ne, które prowadzone są w gminie od
kilku lat. M.in. co roku organizowany
jest konkurs międzyszkolny „Brzesko
– Czysta Gmina”. Za każdym razem
obejmuje on inny zakres zagadnień
ekologicznych, realizowanych w prakty−
ce przez uczniów miejscowych szkół.
W roku ubiegłym szczególny nacisk
położono na rozpowszechnienie akcji
„Sprzątaj po swoim psie”.
– Nie zgłaszamy się do konkursu tylko
po to, by otrzymać wyróżnienie, choć –
nie ukrywam – to bardzo miłe, jeśli
ktoś zauważa nasze działania. Współ−
zawodnictwo nie może być celem sa−
mym w sobie – mówi burmistrz Mu−
siał. – Cieszy, że poprawia się świado−
mość społeczna odnośnie potrzeby
dbania o środowisko naturalne, a efekty
związane z realizacją Programu Roz−
woju Gospodarczego Gminy w ramach
PHARE 2002, mają w tym znaczny

udział i będą widoczne
przez wiele lat.
Dodajmy, że w ramach
tego projektu w gminie
wybudowano większą
część z ponad 100−ki−
lometrowego odcinka
kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. Aktualnie
do zbiorowej sieci kana−
lizacyjnej podłączonych
jest ponad 62 proc. go−
spodarstw na terenie
podległym brzeskiemu
samorządowi. K

ODESZLI
W LUTYM

Burmistrz Jan Musiał
(z prawej) oraz jego
zastępca Bogdan
Dobranowski
z certyfikatem
i statuetką przyznaną
„Gminie Przyjaznej
Środowisku”.

Damian WADOWSKI (lat 23, Wola Dęb.)
Władysław TUCZNIO (87, Iwkowa)
Jerzy PUT (55, Jasień)
Justyna MYSZKA (80, Biesiadki)
Jan ŻUREK (87, Przyborów)
Emilia STRZESAK (87, Gnojnik)
Tadeusz GÓRA (86, Mokrzyska)
Władysław WARZECHA (64, Brzesko)
Józef NIEMIEC (70, Czchów)
Maria MLECZKO (90, Brzesko)
Czesław PAPROTA (73, Gosprzydowa)
Janina MUSIAŁ (84, Borzęcin)
Stanisława ŻUREK (89, Jadowniki)
Józef TOBOŁA (86, Kwików)
Bożena SZCZEPANIEC (79, Brzesko)
Maria ADAMCZYK (71, Lewniowa)
Zofia WĄSIK (80, Brzesko)
Józef HEŁPA (76, Uście Solne)
Józef NOWICKI (73, Jurków)
Antoni KOPYTKO (85, Brzesko)
Zofia PALECZEK (68, Niedzieliska)
Rafał KOKOSZKA (23, Poręba Spytk.)
Stanisław ŻUREK (95, Brzesko)
Józef GÓZIK (82, Jadowniki)
Stanisława ZIÓŁKO (83, Uszew)
Stanisław CEBULA (66, Porąbka Uszew.)
Fryderyk RUDEK (81, Jasień)
Stefan SAKUŁA (74, Okocim)
Maria CIURUŚ (68, Mokrzyska)
Teresa PŁACHTA (72, Brzesko)

BRZESKI ODDZIAŁ

PCKPCKPCKPCKPCK
kontynuuje zbiórkę pienię−
dzy na pomoc dla ofiar i po−
szkodowanych w katowic−
kiej katastrofie rodzin. Wpła−
ty można przekazywać
w kasie Zarządu Rejonowe−
go na ul. Okocimskiej 5,
w poniedziałki od 8.00 do
13.00, a w pozostałe dnie od
13.00 do 15.00.
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 – Amerykanie wykazali duże zain−
teresowanie naszym miastem i re−
gionem, a szczególnie dynamicznym
rozwojem sektora gospodarczego –
oceniał spotkanie burmistrz Musiał.
– Pan Ambasador wypytywał o róż−
ne problemy samorządowe, intereso−
wał się strukturą funkcjonowania
Urzędu Miejskiego i procedurami za−
łatwiania spraw. Próbował przy oka−
zji konfrontować sytuację w naszej
gminie i powiecie z własnymi do−
świadczeniami, wszak sam kiedyś
pełnił w USA funkcję mayora, czyli
odpowiednika naszego burmistrza.
Oczywiście, wykorzystaliśmy okazję,
by nie tylko pochwalić się osiągnię−
ciami gminy i opowiedzieć o najwięk−
szych atrakcjach turystyczno−histo−
rycznych regionu, ale jednocześnie
przekazaliśmy specjalnie przygoto−
waną ofertę inwestycyjną dla zagra−

W czwartek, 16 lutego gościł w Brzesku
Victor Ashe – ambasador Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce.
Towarzyszyli mu wicekonsul Konsulatu
Generalnego USA w Krakowie, Sue
E. Ostrem oraz Piotr Metzler, prezes firmy
Northstar. Delegacja amerykańska tak
wysokiego szczebla po raz pierwszy
odwiedziła Brzesko. Gości podejmowali
w Urzędzie Miejskim burmistrz Jan Musiał
oraz starosta Grzegorz Wawryka.

nicznych przedsiębiorców. Ambasa−
dor Ashe wyraził przekonanie, że
wartość tej propozycji niepomiernie
wzrośnie po wybudowaniu autostra−
dy łączącej Brzesko z Krakowem.
Natomiast starosta powiatowy zwró−
cił uwagę na zagospodarowanie daw−
nego pałacu Götzów Okocimskich
i utworzenie w nim międzynarodowej
szkoły. – Pomysł ten spodobał się

DO 15 KWIETNIA instytucje i orga−
nizacje z całej Polski mogą stawać na
starcie „wyścigu o pieniądze” przy−
znawane przez Ministerstwo Kultu−
ry i Dziedzictwa Narodowego.
Program Operacyjny „Rozwój infrastruk−
tury kultury i szkół artystycznych” adre−
sowany do instytucji publicznych i orga−
nizacji pozarządowych dotyczy budowy,
modernizacji, adaptacji nieruchomości na
cele kulturalne i filmowe oraz budynków
szkół i uczelni artystycznych, zakupu
trwałego wyposażenia, przygotowania do−
kumentacji technicznej dla inwestycji, bu−
dowy sieci i systemów informatycznych,
baz danych, stron internetowych i porta−
li. Minimalna kwota dofinansowania
w tym projekcie wynosi 100 000 zł w przy−
padku prac inwestycyjnych, moderniza−
cyjnych i adaptacyjnych, a 25 000 zł dla
innych robót i zakupów.
Organizatorzy wydarzeń artystycznych
w Polsce o charakterze międzynarodowym,

Dotacje na kulturę

ogólnopolskim lub ponadregionalnym i re−
gionalnym, ich promocji w mediach oraz
nagrań muzyki polskiej i wykonań utwo−
rów zagranicznych w interpretacji rodzi−
mych artystów mogą starać się o pienią−
dze z programu „Promocja twórczości”.
Głównym celem projektu „Edukacja kul−
turalna i upowszechnianie kultury” jest
podnoszenie kompetencji kulturalnych,
przygotowanie dzieci i młodzieży do ak−
tywnego uczestnictwa w kulturze, tworze−
nie warunków do rozwijania aktywności
twórczej, wzbogacanie oferty kulturalnej,
zachowanie tradycji i przekazu ludowego
dziedzictwa kulturowego, a także podno−
szenie kwalifikacji i doskonalenie zawo−
dowe pracowników instytucji kulturalnych.
Do programu „Rozwój inicjatyw lokalnych”
kwalifikują się wszystkie niskobudżeto−
we zadania, tj. takie, w których maksy−
malna wnioskowana dotacja z budżetu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo−
wego wynosi 25 000 zł. Zakres planowa−

nych przedsięwzięć obejmuje: upowszech−
nianie kultury, edukację kulturalną, pro−
mocję twórczości, ochronę i zachowanie
dziedzictwa kulturowego oraz zakup stro−
jów i instrumentów muzycznych.
Samorząd terytorialny, państwowe i samo−
rządowe instytucje kultury, kościoły i związ−
ki wyznaniowe, wyższe uczelnie artystycz−
ne, organizacje pozarządowe i prywatni
właściciele lub posiadacze zabytków prze−
znaczonych na cele publiczne mają prawo
do wystąpienia o dotacje z programu „Dzie−
dzictwo kulturowe”. Uwzględnia on m.in.
realizację dużych planów renowacyjnych dla
obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
Wnioskodawca może liczyć nawet na 90
proc. dofinansowania. Rozwojowi bibliotecz−
nych księgozbiorów i czasopism kultural−
nych, promocji czytelnictwa służyć ma pro−
jekt „Promocja czytelnictwa”. Dla wszyst−
kich wnioskodawców ministerstwo
wyznaczyło cztery terminy: 15 kwietnia, 15
czerwca, 15 września i 15 listopada. id

Ambasador USA
w Brzesku

bardzo naszym gościom – mówił
Grzegorz Wawryka. – Zadeklarowa−
li pomoc w realizacji tego celu. Nie−
wykluczone, że projekt ten zostanie
rozbudowany o nowe pomysły – dodał.
Po spotkaniu w brzeskim magistra−
cie goście z USA zwiedzili firmę Nor−
thstar, która najpiękniejsze bomb−
ki choinkowe wysyła na rynek ame−
rykański. M

Ambasador Victor Ashe i burmistrz Jan Musiał.
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Po becikowe bez kolejki
MIEJSKIE Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Brzesku
na wiosnę rozpocznie wymianę
sieci ciepłowniczej, w celu ogra−
niczenia strat ciepła podczas
przesyłu.

STOWARZYSZENIE Rodzina
Kolpinga organizuje bezpłatne
korepetycje z matematyki i che−
mii dla uczniów szkół gimna−
zjalnych i średnich. Planuje roz−
szerzenie pomocy na inne przed−
mioty i poszukuje wolontariuszy
do prowadzenia zajęć.

RADNI POWIATOWI podnie−
śli o 50 proc. ceny za noclegi
w schronisku młodzieżowym.
Decyzję motywowali wyższym
standardem pokoi i wzrostem
opłat za media. Zmiana nie do−
tyczy tylko uczniów miejsco−
wych szkół.

ZNANE SĄ już wstępne wyni−
ki ankiet, jakie przeprowadzo−
no wśród uczniów w ramach ak−
cji „Stop wagarom”. Blisko 30
proc. młodzieży systematycznie
ucieka z lekcji. Ulubionym miej−
scem wagarowiczów okazał
się… brzeski szpital.

WAŻĄ SIĘ LOSY Fundacji
Akademia Götza Okocimskiego.
Organizację mieli tworzyć: Te−
resa i Grzegorz Gołębiewscy –
amerykańskie małżeństwo pol−
skiego pochodzenia, Instytut
Lecha Wałęsy oraz Gmina Brze−
sko i Starostwo Powiatowe. Po−
wstał problem w związku z no−
welizacją przepisów, które za−
braniają samorządom tworzenia
fundacji. W najbliższym czasie
dojdzie do spotkania wszystkich
stron, które zgłosiły akces zało−
żenia fundacji.

Z DNIEM 2 lutego 2006 roku
postanowieniem Sądu Rejono−
wego w Rzeszowie, XII Wy−
dział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, została
zmieniona siedziba firmy Mul−
timedia Polska – Brzesko S.A.
Nowy adres siedziby Spółki:
Multimedia Polska – Brzesko
S.A., ul. Tadeusza Wendy 7/9,
81−341 Gdynia.

ODKĄD SKOŃCZYŁA SIĘ epoka centralnego rozdawnictwa funduszy, pie−
niądze przyznaje się najlepszym. Ubiegając się o dotacje, gmina musi wyka−
zywać się sukcesami i prestiżem. W budowaniu wizerunku Brzesko ma już
znaczne osiągnięcia.
Organizator rywalizacji o tytuł „Lider Ekologii”, Narodowy Fundusz Ochrony Środo−
wiska i Gospodarki Wodnej zakwalifikował gminę do dalszego etapu. W styczniu
kapituła konkursu „ Przyjaźni Środowisku” pod patronatem Prezydenta RP przedłu−
żyła prawo do używania znaku „Gmina Przyjazna Środowisku” na 2006 r. (szerzej
o tym w innym miejscu).
Urzędnicy nie poprzestali na ochronie środowiska. Możliwości kolejnych sukcesów
upatrują w innych dziedzinach. Przygotowują wnioski o dopuszczenie do konkursu
„Wzorcowy Urząd w Małopolsce”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokra−
cji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Starają się także o dofinansowanie druku
folderu turystycznego „Przewodnik po Ziemi Brzeskiej” w ramach ogłoszonej przez
Urząd Marszałkowski rywalizacji „Małopolska Gościnna”.
Biuro Promocji przygotowało wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowa−
nie budowy sali gimnastycznej w Okocimiu w ramach Programu Rozwoju Bazy Spor−
towej woj. Małopolskiego.
23 lutego Gmina Brzesko i Wojewoda Małopolski podpisali umowę na dotację na
remont nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki.
– W miarę ogłaszania nowych programów i konkursów Gmina Brzesko będzie skła−
dać wnioski na zadania przewidziane w tegorocznym budżecie – twierdzi Rafał Naj−
dała, kierownik Biura Promocji UM. id

SPECJALNA ustawa gwarantująca wy−
płatę świadczenia z tytułu urodzenia
dziecka ma sprawić, że więcej rodzin bę−
dzie decydowało się na potomstwo.
– Przyrost naturalny w gmi−
nie nie jest zły. Patrząc na
ostatnie 10 lat więcej jest
urodzin niż zgonów –
twierdzi Jan Jemioło,
Naczelnik Wydziału
Spraw  Społecznych i Ewi−
dencji Gospodarczej.
O tysiąc złotych może
ubiegać się każda rodzina
bez względu na sytuację ma−
terialną, w której po 9 listopada
ubiegłego roku urodziło się dziecko.
W Brzesku „becikowe” wypłaca Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej. – Zasiłek

wydajemy na bieżąco. Nie ma żadnych
kolejek. Być może dlatego, że w gminie
nie ma wielu osób, które mogą starać

się o te pieniądze mówi – Teresa
Pająk, kierownik sekcji

świadczeń MOPS Brzesko.
Aby otrzymać „becikowe”
należy złożyć stosowny
wniosek, przedstawić
kopię dowodów osobi−
stych rodziców, odpis
aktu urodzenia dziecka

i wypełnić oświadczenie
dotyczące poboru zasiłku

w tej instytucji. W ciągu 30
dni pieniądze zostaną wypłaco−

ne. O podwójny zasiłek mogą starać się
osoby w ciężkiej sytuacji materialnej.

(ł)

Konkursowa gmina

Zestawienie osób urodzonych i zmarłych
w gminie Brzesko w latach 1996−2006

 rok urodzenia zgony
1996 443 279
1997 441 278
1998 436 286
1999 437 297
2000 387 273
2001 390 264
2002 400 252
2003 355 273
2004 355 245
2005 365 272

Liczba urodzin
(od 9.11.2005 do 15.02.2006 r.)

miejscowość urodzenia
Brzesko 33
Jadowniki 4
Mokrzyska 8
Jasień 10
Poręba Spytkowska 1
Okocim 1
Bucze 3
Szczepanów 1
Sterkowiec 1
Wokowice 1

W BRZESKU I OKOLICY
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– Pamiętam dzień,
kiedy po skończe−
niu studiów, po raz
pierwszy przy−
szłam do liceum
jako nauczyciel.
Mój znakomity pro−
fesor i wychowawca
– Pan Złonkiewicz
pocałował mnie

w rękę i powiedział: – Witam kole−
żankę. A pamiętałam go, jak jeszcze
zupełnie niedawno u niego na lek−
cjach dostawałam dwóję. Gdy zaczę−
łam pracować z moimi wychowawca−
mi, byłam onieśmielona i bardzo
wzruszona – wspomina.
O swoich nauczycielach mówi z wiel−
kim sentymentem: – Uczyli mnie pe−
dagodzy wykształceni przed wojną.
Znali grekę, łacinę, literaturę, dosko−
nale orientowali się w klasycznym
świecie sztuki. Byli surowi, ucznio−
wie nie mieli praktycznie żadnych
praw. Nikt nie śmiał wówczas pro−

Nie zapomniała
o tradycji

To jedna z niewielu instytucji o przedwojennej genezie, która na stałe wpisała się w krajobraz
Brzeska. W tym roku mija 95 lat, od kiedy liceum otworzyło swoje podwoje. Rocznicy nie
towarzyszyły huczne uroczystości, stała się jednak pretekstem do wspomnień. O swojej
pracy opowiada była wieloletnia nauczycielka i wicedyrektor LO, Bożena Kalinowska.

testować przeciw niezapowiedzianej
klasówce. Dystans między uczniem
i pedagogiem był ogromny, może cza−
sem zbyt duży. Uważam, że bliższe
relacje są bardziej pożądane. Na−
uczyciel w czasach mojej edukacji
w szkole średniej był wielkim auto−
rytetem, jedynym źródłem wiedzy
poza książką.
Bożena Kalinowska skromnie przy−
znaje, że nie była złą uczennicą. Noty
dostawała dobre i bardzo dobre. Od
dzieciństwa miała zamiłowanie do
przedmiotów humanistycznych. Cho−
ciaż matematyki też uczyła się z po−
wodzeniem. Wówczas przedmiot ten
był obowiązkowy na maturze.

Maturalna ortografia
Po ukończeniu studiów wróciła w sta−
re mury. Początkowo uczyła łaciny i…
wychowania technicznego. Wspomi−
na to z wielkim rozbawieniem, bo−
wiem – jak twierdzi – była w tej
dziedzinie kompletnym laikiem. Do

samej emerytury wykładała język
polski. Przez ostatnich dziesięć lat
pracy pełniła funkcję wicedyrektora.
– Z Liceum Ogólnokształcącym zwią−
zana byłam trzydzieści lat – mówi.
– Szkoła stanowiła istotną część mo−
jego życia. Między nauczycielami pa−
nowały świetne kontakty, nie istniały
między nami żadne kłótnie. Nawet
najtrudniejszy problem umieliśmy
wspólnie przemyśleć i rozwiązać.
Opiekowałam się pięcioma klasami.
To byli naprawdę zdolni i mądrzy
uczniowie. Naukę w liceum traktowa−
li jako doskonały sposób przygoto−
wania do studiów. Miałam dobry
kontakt z rodzicami, zależało im na
tym, co robią ich dzieci.

Dyrektorska pamięć
Wyrocznią i opoką dla nauczycieli ję−
zyka polskiego był dyrektor Starzyk.
To on nauczył ich rzetelnego podej−
ścia do pracy. Miał zwyczaj przeglą−
dania wszystkich prac maturalnych
z języka polskiego, a przy tym dosko−
nałą pamięć. Potrafił później mówić,
jaki wyraz, w której pracy, napisany
był z błędem ortograficznym.
Specyficzną atmosferę tworzyło tak−
że miejsce. – Pałac był miejscem za−
czarowanym. Ściany, meble, lustra,
obrazy… w całym budynku tkwiło
piękno, także w parku, nawet w cza−
sie jesiennych, zimnych deszczów. Do
szkoły przyjeżdżali artyści z Filhar−
monii Krakowskiej ze wspaniałymi
koncertami. Ukształtowało to we
mnie przekonanie, że w życiu po−
trzebna jest też sztuka i duchowość
– opowiada.
Z dumą mówi dziś o swoich wycho−
wankach. Wielu z nich robi kariery
naukowe, w biznesie, w świecie poli−
tyki. Z czasów szkolnych pamięta
obecnego burmistrza Jan Musiała czy
Sekretarza Gminy, Bogdana Babi−
cza. Najmilej wspomina uczniów,
którzy przykładali się do nauki,
ambitnych. – Miałam taką uczenni−
cę, Elę Solak. Cała klasa, do której
ona chodziła, to byli świetni ucznio−
wie. Wiem, że Ela skończyła studia
w Bułgarii, napisała doktorat. Nigdy
nie wyrywała się sama do odpowie−
dzi. Zapytana udzielała tak inteli−
gentnych i precyzyjnych odpowiedzi,
że wszyscy byliśmy zdumieni. W każ−
dej klasie spotykałam mądrych
uczniów. Na przykład z ostatniej,
którą prowadziłam do matury, aż
dziewięćdziesiąt procent dostało się
na studia. Do dzisiaj spotykam się
ze swoimi wychowankami, śledzę ich
życie i kariery, przyjaźnię się z nimi.
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ROCZNICA 95−LECIA powołania do
życia jednej z najstarszych szkół na
terenie powiatu brzeskiego była do−
skonałą okazją do wręczenia medali
„Sapere auso” – tym, którzy mają od−
wagę być mądrymi. Laureaci musieli
wykazać się w ciągu pierwszego seme−
stru roku szkolnego średnią ocen co
najmniej 5.0 i bardzo dobrą notą ze
sprawowania.
Dla Katarzyny Mączki z klasy pierw−
szej nie był to praktycznie żaden wy−
siłek. Jak mówi, lubi uczyć się
wszystkiego. Medal to dla niej moty−
wacja do dalszej pracy. Odznaczeni
twierdzą, że aby osiągnąć takie wy−
niki trzeba sporo pracy.
– Zajęcie miejsca w szkolnej czołów−
ce to zaszczyt i odpowiedzialność –
podkreśla Monika Małek z pierwszej
klasy. – Moim marzeniem jest skoń−
czyć LO i uczyć się dalej na wyższej
uczelni, oczywiście w Krakowie. Wiem,

NA 27 MAJA zaplanowano
zjazd absolwentów Liceum Ogól−
nokształcącego, którzy w 1966
roku składali egzamin dojrzało−
ści. Uroczyste spotkanie rozpocz−
nie się o godzinie 15.00 mszą
w kościółku pod wezwaniem Du−
cha Świętego. Potem absolwenci
odwiedzą groby swoich wycho−
wawców i profesorów oraz pałac
Goetzów, dawną siedzibę LO.
O 18.00 rozpocznie się bankiet
dla uczestników. Swoją obecność
zapowiedzieli profesorowie – Ja−
nina i Mieczysław Kurkowie oraz
Weronika Ormiańska. S

Nielegalny 3Maja
Przez te wszystkie lata, kiedy Boże−
na Kalinowska pracowała w LO, naj−
pierw jako nauczyciel, później jako
dyrektor, szkoła zmieniała swoje ob−
licze, dopasowywała się do potrzeb
uczniów, wpisywała się w miejski
pejzaż. Metamorfozy dyktowały mi−
nisterialne dyrektywy. W szkolne
mury wkradały się okruchy ideolo−
giczne, chociaż nimi zarówno nauczy−
ciele, jak i uczniowie przejmowali się
najmniej. Najpierw szli na pochód
pierwszomajowy, a dwa dni później,
nie zawsze legalnie czcili rocznicę
uchwalenia konstytucji.
LO jako jedno z pierwszych wprowa−
dziło fakultety. Uczniowie wybierali
przedmioty, z których chcieli pogłę−
bić wiedzę. Było to niezbędne, aby
dobrze przygotować ich do podjęcia
nauki na wyższych uczelniach. W la−
tach 90−tych, kiedy język rosyjski za−
stępowano niemieckim, francuskim
czy angielskim, szkoła miała wiel−
kie kłopoty z pozyskaniem nauczycie−
li języków obcych.

Włączyli do zespołu
Reformy szkolnictwa też nie zawsze
wychodziły placówkom oświatowym
na zdrowie. Bożena Kalinowska nie
czuje się w pełni zadowolona z zakoń−
czenia swojej pracy zawodowej. Uwa−
ża, że włączenie LO do struktur Ze−
społu Szkół Ponadgimnazjalnych było
fatalnym posunięciem. – Zarzucano
nam wówczas, że za dużo mówimy
o tradycji szkoły. Ale cóż my mamy
większego i cenniejszego niż tradycja?
Czego pani dyrektor życzy liceum
z okazji zbliżającej się setnej roczni−
cy powstania? Mądrych i odpowiedzial−
nych ludzi. Bo tylko tacy – jej zda−
niem – mogą pracować z młodzieżą,
dobrze ją kształcić i wychowywać.

Zofia SITARZ

że mogę to osiągnąć tylko dzięki swo−
jej pracy.
W roku szkolnym 2005/2006 medale
przyznano: Katarzynie Mączce, Mo−
nice Małek, Rafałowi Kiszce, Ola−
fowi Maciejowskiemu, Karolinie
Opile, Marcie Skibie, Katarzynie
Kuciel, Katarzynie Kalecie, Paw−
łowi Nowakowi, Agnieszce Zyg−
munt, Melanii Olchawie, Kamilo−
wi Golcowi, Dagnie Kalinowskiej
i Ewelinie Hachaj.
Zwyczaj przyznawania medali narodził
się pięć lat temu, kiedy szkoła święto−
wała rocznicę nadania jej imienia Mi−
kołaja Kopernika. ZS

W 40. rocznicę
matury

Ordery dla prymusów

DZIEJE BRZESKA
OCZAMI PRZYBYSZA

9 marca 2006 r. o godzinie 16.30
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku wraz z Wydawcą i Sponsorami

zapraszają do Sali Wystawowej MOK

na spotkanie promujące pięć tomów unikatowych
Kronik Miasta Brzeska

według Jana Burlikowskiego

Katarzyna Mączka
i Monika Małek
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Nagrody Nobla

Urodził się w Brzesku, tutaj chodził do szkoły podstawowej, w liceum zdał maturę. Jak twierdzi,
z bólem serca opuszczał w 1981 roku rodzinne strony, wyjeżdżając do ośrodka naukowego w Kalifornii.
Jest wybitnym specjalistą, zajmującym się inżynierią genetyczną roślin. Brał m.in. udział w pracach
badawczych nad wdrażaniem pszenżyta, wysokoplennej odmiany zboża. Był członkiem zespołu
naukowców, którym kierował prof. Norman Broulag, laureat Nagrody Nobla z 1970 roku.
STANISŁAW NALEPA nie wstydzi się swego lokalnego patriotyzmu. W ostatnich latach kilkakrotnie
odwiedzał Brzesko. Tęskniąc za rodzinnym domem na Brzezowcu i... polskim razowym chlebem, nie
ukrywa, że marzy o powrocie tutaj na stałe.

Chyba w trzeciej lub czwartej klasie
brałem u niego lekcje gry na skrzyp−
cach. Musiałem sporo ćwiczyć, bo był
bardzo wymagającym nauczycielem.
Na samo wspomnienie odczuwam jesz−
cze ból głowy od bicia smyczkiem po
nieudanym zagraniu. Chyba złamał
przy tym ze dwa. Trud jednak opłacił
się, gdyż potem grałem na różnych uro−
czystościach szkolnych i rodzinnych.
Zresztą, ze skrzypcami nie rozstałem
się do dzisiaj i w wolnych chwilach się−
gam po instrument. Z tamtych lat pa−

– Wyemigrował Pan z kraju blisko
trzydzieści lat temu. Z jakimi wspo−
mnieniami kojarzą się Panu rodzin−
ne strony? Jakie momenty i wyda−
rzenia z młodzieńczych lat utkwiły
najbardziej w pamięci?
– Spoglądając w przeszłość, wspomi−
nam Brzesko z radością i wdzięczno−
ścią, a szczególnie Brzezowiec jako
miejsce mojego urodzenia. Tutaj
uczęszczałem do szkoły podstawowej
i zdałem maturę w Liceum Ogólno−
kształcącym. Mieszkałem przy ulicy
Starowiejskiej. Mój ojciec, Jan zmarły
w 1978 roku, był inżynierem budowla−
nym i wieloletnim pracownikiem Bro−
waru Okocim, zaś moja matka, Anna
zajmowała się prowadzeniem niewiel−
kiego gospodarstwa. Wychowywałem
się pośród trzech sióstr – Jadwigi, Te−

resy i Cecylii, która także mieszka
w Stanach Zjednoczonych.
– Pamięta Pan jeszcze swoich na−
uczycieli?
– Oczywiście. Jestem wdzięczny Bogu,
że pozwolił mi spotkać się z takimi
wspaniałymi pedagogami, jak choćby
panie: Stec – nauczycielka biologii i Dy−
la – wychowawczyni od drugiej do siód−
mej klasy. Do pierwszej komunii świę−
tej przygotowywał nas ksiądz Jan For−
tuna. Nie mogę też zapomnieć
nauczyciela muzyki, Jana Płachty.

U boku laureata
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miętam także, że główny gmach pod−
stawówki był jeszcze w budowie, dla−
tego często pomagaliśmy wynosić ce−
gły na drugie piętro.
W Liceum Ogólnokształcącym w Brze−
sku, które mieściło się w pałacu Götzów,
także miałem szczęście być uczniem
znakomitych profesorów. Wymienię tyl−
ko niektórych: Czesława Złonkiewicz,
Zofia Kondzielanka, Helena Wawrykie−
wicz, ks. Stanisław Pękala. Siedziałem
w pierwszej ławce z Jankiem Płachtą,
który obecnie mieszka w Stanach Zjed−
noczonych i jest wybitnym specjalistą od
budowy mostów.
Przyszło nam żyć w ciężkich stalinow−
skich czasach. Przygotowywaliśmy się
do pochodów pierwszomajowych i ko−
munistycznych świąt. Ćwiczenia pole−
gały na wielogodzinnym trenowaniu
marszów i wznoszeniu okrzyków:
„Niech żyje!” Podczas jednego z pocho−
dów, profesor od rosyjskiego wyznaczył
mnie i pięciu innych kolegów do niesie−
nia na czele kolumny portretu Stalina
o rozmiarach 10 na 2 metry. Po zakoń−
czeniu należało wizerunek odnieść do
szkoły. W drodze powrotnej zatrzymali−
śmy się na moście nad Uszwicą, by nie−
co odpocząć. Nagle wzmógł się silny wiatr
i wystarczyła chwila nieuwagi, by portret
wpadł do wezbranej rzeki. Przerażeni rzu−
ciliśmy się do wyciągania zguby z wody,
bo mieliśmy świadomość konsekwencji,
jakie nas czekają. Niestety, nurt wody
był zbyt duży i mimo naszych starań wódz
popłynął gdzieś do Wisły. Nazajutrz by−
liśmy przesłuchiwani w kancelarii szko−
ły, ale solidarnie twierdziliśmy, że por−
tret dotarł na miejsce i nie znamy przy−
czyn jego zaginięcia.
– Skąd wzięły się zainteresowania
biologią? A może to przypadek zrzą−
dził o wyborze kierunku studiów?
– Nie, przypadku nie było. Moje zain−
teresowania naukami biologicznymi za−
częły się krystalizować w Liceum Ogól−
nokształcącym, co było zasługą pani
profesor Kondzielanki. Potrafiła otwo−
rzyć moje serce i oczy na piękno ota−
czającej nas przyrody. Już wtedy uwiel−
białem wyprawy turystyczne na Boche−
niec, by podziwiać stamtąd piękne
widoki rozciągające się na całą dolinę
Brzeska i Szczepanowa. Często przy−
chodziłem tam na odpusty w dzień
świętej Anny. Już wtedy byłem prze−
konany, że moim podstawowym kie−
runkiem będą nauki biologiczne. To nie
jedyne moje zainteresowania w tam−
tym okresie. W liceum polubiłem sport,
w czym duży udział miał Jan Ogiela,
profesor wychowania fizycznego. Szcze−
gólnie upodobałem sobie piłkę nożną
i koszykówkę. Grałem nawet w II dru−

żynie „Okocimskiego”, a gdy zacząłem
studia na Akademii Rolniczej w Kra−
kowie broniłem bramki A−klasowego
zespołu „Zwierzynieckiego”.
– Jednak na pierwszym miejscu
były chyba studia...
– Wybrałem kierunek genetyki i hodow−
li roślin. Kierownikiem Katedry był
wówczas profesor Ruebenbauer, znako−
mity wykładowca i ceniony w świecie
naukowiec. Utrzymywał szerokie kon−
takty z wieloma placówkami badawczy−
mi w Europie i USA. Szczególnie zna−
ne były jego prace dotyczące genetyki
populacji, poliploidów i mutacji jęcz−
mienia przy pomocy trisomii. Pod jego
kierunkiem wykonałem pracę dok−
torską z zakresu genetyki jęczmienia.
W 1965 roku prof. Ruebenbauer prze−
niósł mnie z uczelni do Instytutu Ho−
dowli Roślin w Borku Fałęckim, którym
również kierował. Trafiłem do pracow−
ni cytogenetycznej doc. Rozmusa. Będąc
kierownikiem laboratorium, zajmowa−
łem się mutacjami żyta i pszenicy wy−
woływanymi szybkimi neutronami i che−
micznie. W 1972 roku wyjechałem na
dwuletni staż naukowy do USA. Nato−
miast dwa lata wcześniej poślubiłem
wspaniałą kobietę, brzeszczankę – a jak−
że! – Marię, z domu Mucha.
– Mówił Pan o dwuletnim stażu,
a w Kalifornii mieszka Pan do dzisiaj...
– Istotnie, wówczas byłem w Ameryce
dwa lata. Trafiłem wtedy do profesora
Jenkinsa z Uniwersytetu Manitoba, któ−
ry założył w Salinas, w Kalifornii za−
kład Jenkins Foudation for Research,

zajmujący się badaniami nad nowym
gatunkiem zboża, zwanym triticale
(pszenżyto). Salinas położone jest nad
Pacyfikiem i znane m.in. jako miejsce
urodzenia amerykańskiego pisarza
Johna Steinbecka. To tutaj także po−
wstał znany również w Polsce film „Na
wschód od Edenu”. W większości za−
mieszkuje je ludność pochodzenia mek−
sykańskiego, a jej główne źródło utrzy−
mania stanowi rolnictwo, w szczegól−
ności zaś uprawa warzyw: sałaty,
brokułów, selerów, kalafiorów oraz tru−
skawek. Bardzo żyzna dolina i „szklar−
niowy” klimat sprawiają, że zbiory uzy−
skuje się trzy w roku.
– Polska także miała spore osiągnię−
cia w pracach badawczych w dzie−
dzinie, którą się Pan zajmował. Czy
nie można było takich badań kon−
tynuować w kraju?
– Decydujący w tym wypadku jest kli−
mat Kalifornii. To on miał duży wpływ
na decyzję prof. Jenkinsa o lokalizacji
badań nad nowym gatunkiem zboża.
Pomimo to wyjeżdżaliśmy stamtąd
także do innych stanów, głównie do
Teksasu i Oregonu. Mordercza praca,
w skrajnie wysokich temperaturach
dawała się we znaki. Dodatkowo do−
skwierała rozłąka z najbliższymi. Bar−
dzo tęskniłem za rodziną, z którą mia−
łem bardzo słabe, bo tylko listowne,
kontakty. Poczta z Brzeska do Salinas
szła po 2−3 miesiące. Zaraz po moim
wyjeździe urodził się najstarszy syn
Tomek. Nie widziałem go prawie dwa
lata. Do kraju wróciłem w 1973 roku.

Obserwacje poletek doświadczalnych z pszenżytem w Salinas;
 także na zdjęciu na poprzedniej stronie.



12

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY marzec 2006GALERIA SŁAWNYCH BRZESZCZAN

– Do Krakowa czy do Brzeska?
– I tu, i tu. Nadal pracowałem w Insty−
tucie Hodowli Roślin w Krakowie, ale
mieszkałem w Brzesku. Do pracy do−
jeżdżałem pociągiem. Trudne to były
dni. W instytucie zajmowałem się wy−
łącznie pszenżytem. Podejmowałem
próby wyjaśnienia interakcji genetycz−
nych pomiędzy obcymi genomami żyta
i pszenicy. Te zagadnienia miały być
przedmiotem mojej pracy habilitacyjnej.
– Co to jest właściwie pszenżyto?
– To odmiana genetycznie zmodyfiko−
wanego zboża. Ogólnie mówiąc, pszen−
żyto rokowało wówczas wielkie nadzieje
z uwagi na większą odporność na cho−
roby i susze oraz wyższą zawartość
białka. Posiadało jednak gorszą niż
pszenica wartość wypiekową. Historia
pszenżyta jest znacznie krótsza niż
pszenicy. Pierwsze mieszance pszeni−
cy z żytem uzyskali w latach 1937−1940
K. Munzing w Szwecji, Walery Pisariew
w Rosji, Joseph O’Mara w USA i wspo−
mniany B.C. Jenkins w Kanadzie. War−
to wspomnieć, że Polska ma największe
osiągnięcia w tej dziedzinie dzięki pra−
com prof. Tadeusza Wolskiego. Jego
pierwsza odmiana „Lasko” była w latach
1975−80 najwyżej plonującą w całej Eu−
ropie. W krakowskim instytucie koordy−
nowałem prace badawcze nad triticale,
prowadzone pod patronatem RWPG.
W roku 1976 otrzymałem wymarzone
stypendium z Organizacji Narodów
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnic−
twa (FAO) na kilkutygodniowy wyjazd
do Meksyku, do międzynarodowego
ośrodka badań nad zbożami i kuku−

rydzą CIMMYT. Dyrektorem tego ol−
brzymiego instytutu, zlokalizowanego
w El Batan i posiadającego dużą sta−
cję doświadczalną w Obregon – Sono−
ra był prof. Norman Borlaug, później−
szy laureat Nagrody Nobla. To dzięki
jego pionierskiej pracy została zapo−
czątkowana tzw. „zielona rewolucja”,
polegająca na wyhodowaniu wysokowy−
dajnych odmian pszenicy, jęczmienia
i kukurydzy oraz wdrożenie ich do upra−
wy głównie w krajach trzeciego świata.
Dzisiaj ocenia się, że dzięki temu wie−
le biednych krajów zostało uratowanych
od klęski głodu.
– Praca pod kierunkiem laureata
Nagrody Nobla to wielki zaszczyt.
Wiem, że badania nad nową, zba−
wienną dla milionów ludzi, od−
mianą pszenicy Borlaug prowadził
ponad 20 lat.
– Moim zdaniem, wielką zasługą i naj−
większym osiągnięciem prof. Borlau−
ga było zgromadzenie zasobów gene−
tycznych z całego świata, które później
posłużyły do wytworzenia nowych i wy−
dajnych odmian.
Nie ukrywam, że kontakty osobiste
z tym wybitnym naukowcem miały duży
wpływ nie tylko na moją dalszą dzia−
łalność w pracy, ale także wywarły pięt−
no na życiu osobistym. Borlaug jest czło−
wiekiem niezwykle skromnym, dla każ−
dego znajduje dobre słowo, a przy tym
wszystkim charakteryzuje się wielką po−
korą. To człowiek głęboko religijny, na
każdym kroku dostrzegający piękno
świata i nieogarnioną mądrość bożą. Już
emerytowany prof. Borlaug, pomimo

swoich 80 lat, nadal jest cenionym wy−
kładowcą na Uniwersytecie Texas AM.
– Czy to podczas stypendium
w Meksyku zdecydował Pan o po−
zostaniu w Ameryce?
– Nie. O tym przesądziły późniejsze
wypadki, ale po kolei. Niedługo po po−
wrocie do Polski, w ramach współpra−
cy polsko−chińskiej dwukrotnie,
w 1979 i 1980 roku, wyjeżdżałem do
Chin, aby zapoznać się z zasobami ge−
nowymi zboża, które mogłyby być przy−
datne do naszych prac hodowlanych.
Zwiedziliśmy uniwersyteckie ośrodki
badawcze w Pekinie, a także kilka tzw.
komun ludowych, prowadzących pew−
ne prace badawcze. Zaskoczony byłem
rozmachem propagandy, prowadzonej
wśród biedoty wiejskiej. Studiowanie
myśli Mao Tse−tunga sprawiało przy−
gnębiające wrażenie.
Z końcem lat 70. i na początku 80. sy−
tuacja gospodarcza w Polsce gwałtow−
nie się pogarszała. Sztucznie wywoły−
wane niedobory żywności powodowały
powstawanie kolejek przed sklepami.
Coraz trudniej było zajmować się ba−
daniami, bo permanentnie brakowało
podstawowych czasopism i... czasu.
Pracownicy naukowi spędzali po kilka
godzin dziennie na zakupach podsta−
wowych artykułów żywnościowych. Wła−
śnie w takich okolicznościach, niespo−
dziewanie dostałem w 1980 roku za−
proszenie od prof. Jenkinsa do pracy
nad pszenżytem w USA. Widząc tra−
giczną sytuację w moim kraju, zdecy−
dowałem się wyjechać na pewien czas.
Nie było to jednak takie proste, ponie−
waż odmówiono mi wydania paszpor−
tu. Po długich staraniach oświadczono
wreszcie, że mogę wyjechać, ale bez ro−
dziny. To były naprawdę ciężkie chwile
rozstania. Nie wiedziałem jak długo nie
będę widział najbliższych. Zamierzałem
pozostać w USA nie dłużej niż dwa lata.
– Zapewne tak by było, gdyby nie
wprowadzenie stanu wojennego...
– Śledziłem wydarzenia w Polsce w ga−
zetach amerykańskich. Po ogłoszeniu
stanu wojennego chciałem wracać do
kraju, być blisko mojej żony i dwójki
dzieci. Prof. Jenkins i inni przyjaciele
odradzali to jednak, przekonując, że nie
uniknę aresztowania. Dopiero po mie−
siącu dowiedziałem się, że tego pamięt−
nego, grudniowego dnia moja żona uro−
dziła córeczkę. Później opisała mi w li−
ście dramat, jaki przeżyła, nie mogąc
dostać się do szpitala. Starałem się
sprowadzić ich do Ameryki różnymi
sposobami. Miałem poparcie Departa−
mentu Stanu, ale odpowiedź z wydzia−
łu paszportowego była ciągle negatyw−
na. Boże, jak trudno jest przebaczyć!Na nartach w Sierra Nevada z córką Dominiką i synem Maćkiem.
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Nie miałem w tym czasie niemal żad−
nych kontaktów z rodziną. Odmawia−
no żonie założenia telefonu w domu. Po−
został więc tylko list, który czasami był
doręczany, ale najczęściej gdzieś ginął.
Dlatego tym bardziej jestem wdzięczny
wszystkim ludziom dobrej woli za opie−
kę i dobre słowo, jakich udzielali w tym
czasie mojej rodzinie. Dopiero po czte−
rech latach żona i dzieci otrzymały pasz−
porty. Chwili spotkania nie będę opisy−
wał... Początki były szczególnie trudne
dla Dominiki i Maćka nieznających ję−
zyka angielskiego, ale cieszyliśmy się,
że nareszcie jesteśmy razem.
– W Salinas nie mieszkają Polacy?
– W Kalifornii nie ma tak dużych sku−
pisk Polonii jak na Wschodnim Wybrze−
żu w okolicy Nowego Jorku czy w Chi−
cago. Owszem, także w okolicach Los An−
geles i San Francisco sporadycznie
można spotkać rodaków. Starsza Polo−
nia to głównie rodziny byłych żołnierzy
z okresu drugiej wojny światowej. Po−
znałem tutaj Jana Truskolawskiego,
przeszedł cały szlak bojowy armii gen.
Andersa i walczył pod Monte Cassino.
Został odznaczony najwyższym orderem
angielskim. Jego żona była sanitariusz−
ka w powstaniu warszawskim.
W Salinas mieszka tylko kilka polskich
rodzin, które w ostatnich latach prze−
prowadziły się tutaj z innych stanów.
Dobrze zorganizowana jest Polonia
w San Jose niedaleko San Francisco,
skupiając się wokół wybudowanego pol−
skiego kościoła pw. brata Alberta. Pro−
wadzą go księża z zakonu chrystusow−
ców oraz siostry misjonarki. Przy para−
fii działa polska szkoła, organizuje się
różne uroczystości kościelne. Często
przyjeżdżają tam rekolekcjoniści z Pol−
ski, a raz w roku wypada polski bazar
z dobrymi posiłkami i innymi produk−
tami rodzimego pochodzenia. Licznie od−
wiedzają go nie tylko polonusi. Warto
też dodać, że od kilku lat kontakt z oj−
czyzną ułatwiają nam docierające tu−
taj telewizje Polonia i Trwam.
Chciałbym wreszcie wspomnieć, że
w Monterey, położonym niedaleko Sa−
linas, powstała Fundacja Jana Paw−
ła II. Pieniądze, pochodzące ze skła−
dek członkowskich oraz balu polonij−
nego, przekazywane są na zakup
sprzętu medycznego dla polskich
szpitali. Między innymi taką pomoc
otrzymał wielokrotnie szpital dziecię−
cy w Prokocimiu.
– Znajomi z młodzieńczych lat wspo−
minają Pana pasje, szczególnie
wspinaczki wysokogórskie. Proszę
opowiedzieć o swych osiągnięciach
na tym polu. Czy nadal często cho−
dzi Pan po górach?

– To prawda, jeszcze w trakcie studiów
ukończyłem kurs wspinaczkowy w pod−
krakowskich Skałkach. Wielokrotnie
wyjeżdżałem na obozy wspinaczkowe
w Tatry polskie i słowackie. M.in. w zi−
mie udało mi się przejść północną ścia−
nę Mieguszowieckich, Zamarłą Turnię
i pokonać wschodnią ścianę Gerlacha.
Także w Kalifornii dość często wy−
jeżdżam w góry, by nie tylko wspinać
się, ale także poszusować na nartach.
Warunki do uprawiania tych sportów
są tutaj znakomite. Wokoło rozciągają
się wspaniałe góry Sierra Nevada, ze
szczytami wznoszącymi się powyżej
3 tysięcy metrów, a śnieg leży tam do
lipca. Niedaleko mam do znanych ku−
rortów zarówno sportów zimowych, jak
i letnich – Lake Tahoe i Squaw Valey.
To fantastyczna sprawa: słoneczne pla−
że nad Pacyfikiem dzieli od tras nar−
ciarskich dystans zaledwie trzech go−
dzin jazdy samochodem!
A jeśli chce pan znać inne moje hobby, to
muszę się pochwalić fascynacją polską
sztuką ludową i nieśmiałymi próbami
konstruowania kapliczek oraz dużym zbio−
rem oryginalnych kartek świątecznych.
– Wróćmy do wątku zawodowego.
Mając przy sobie bliskich, mógł
się Pan w pełni oddać badaniom
naukowym.
– W tym czasie pracowałem w Dessert
Seed Company. Współpracowaliśmy
z wieloma uniwersytetami, prowadzi−
liśmy mnóstwo doświadczeń, spotyka−
liśmy się z farmerami, którzy uprawiali
nasze odmiany na swoich polach. Czę−

sto wyjeżdżałem też do CIMMYT
w Meksyku, by zapoznawać się z pro−
wadzonymi tam pracami hodowlany−
mi. W firmie Dessert Seed Co. praco−
wałem 5 lat. Główne laboratoria były
zlokalizowane w Imperial Valley, tuż
nad samą granicą z Meksykiem. Mia−
steczko położone jest w samym środku
pustyni, panują niespotykanie wysokie
temperatury. Przeszedłem tam po−
ważną próbę życiową. Firma ta była
największym w USA producentem ce−
buli, głównie heterozyjnej, otrzymywa−
nej przy zastosowaniu cytoplazmatycz−
nej męskiej sterylności. System ten po−
zwalał na uzyskanie o 20−30 procent
wyższych plonów w porównaniu do tra−
dycyjnej metody produkcji. Korzystając
z taniej meksykańskiej siły roboczej,
przedsiębiorstwo dobrze prosperowało.
W 1985 roku prof. Jenkins przeszedł
na emeryturę i mnie powierzono kie−
rownictwo działu hodowli zbóż, prze−
znaczanych na paszę i ziarno. Zaczęła
się mordercza praca i wyścig za taki−
mi wynikami, które pozwoliłyby pro−
sperować firmie oraz kontynuować pro−
gram badawczy. W tej pracy liczył się
tylko zysk. Jeśli go nie ma, wstrzymu−
je się badania, a nawet całą produk−
cję. W 1986 roku firma naftowa ARCO
kupiła Dessert Seed Co. i przeniesiono
nas do Salinas. Wtedy otrzymałem po−
lecenie rozpoczęcia prac nad heterozją
u pszenżyta przy wykorzystaniu zjawi−
ska męskiej sterylności. By to uzyskać,
należało podstawić szereg obcych cyto−
plazm z różnych gatunków do pszenżyta.

Rok 1985: Ojciec Święty odbiera oryginalny dar – snopek pszenżyta.
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Z pomocą przyszedł mi prof. Maan
z North Dakota State University, któ−
ry dostarczył potrzebne gatunki. Po−
mogło również inne kalifornijskie la−
boratorium w Dublin, zajmujące się
genetyczną transformacją DNA. Po−
przez hodowlę zarodków in vitro udało
się przenieść 5 różnych cytoplazm, nad
którymi ciągle jeszcze pracujemy. Wy−
niki naszych badań, prowadzonych od
1981 roku, znalazły się w 30 różnych
publikacjach.
– Nad czym pracuje Pan obecnie?
– W roku 1990 cały nasz dział hodowli
zbóż zakupiła Goldstmith Seed Com−
pany, jedna z największych w USA
firm, zajmującą się hodowlą i uprawą
kwiatów. Dotychczasowy profil badań
odbiegał znacznie od jej oferty. Przed−
siębiorstwo ma swoje placówki
w Gwatemali, Kenii oraz na terenie
niemal całej Europy, także w Polsce.
Zaangażowałem się więc w hodowlę
kwiatów, a głównie w mutacje che−
miczne. Jest to jedna z metod otrzy−
mywania dodatkowych zmienności
genetycznych, które można wykorzy−
stać w hodowli nowych odmian, np.
skracać wysokość roślin, zmieniać
barwy kwiatów lub zwiększać odpor−
ność na choroby. Polega to na tym, że
nasiona najpierw poddawane są od−
działywaniu środków chemicznych
z grupy nitro, a następnie przeprowa−
dza się selekcję. W ten sposób wyho−
dowaliśmy rośliny podwójnie kwiato−
we. Udało mi się nawet uzyskać pa−

tent na produkcję form heterozyjnych
przy wykorzystaniu uzyskanych mu−
tantów. Opatentowałem też bezostną
formę pszenżyta, otrzymaną również
metodą mutacji. Po prostu, na kło−
sach nie było kłujących ości. Z uwagi
na lepsze skarmianie bydła farme−
rzy chętnie ją stosowali. Ważnym kie−
runkiem prac, które realizujemy w ra−
mach utworzonej nieco później Reso−
urce Seed Company, jest też dążenie
do poprawy wartości wypiekowej
pszenżyta. Doświadczenia prowadzo−
ne są na terenie wielu stanów USA.
– Praca badacza to nie tylko żmud−
ne przesiadywanie w laborato−
rium. To liczne kongresy nauko−
we, spotkania z innymi badacza−
mi, wymiana doświadczeń.
– Istotnie, uczestniczyłem w wielu
sympozjach i kongresach naukowych
poza USA. Bywałem na pięciu kon−
tynentach. Wielokrotnie wyjeżdżałem
do Francji, Szwajcarii, Anglii, Austra−
lii, Meksyku. Szczególnie miło wspo−
minam kongres genetyczny w 1987
roku w Brazylii. To kraj, który szcze−
gólnie mi się spodobał, a Rio de Ja−
neiro wydaje mi się najpiękniejszym
miastem na świecie. Najwspanialsze
chwile przeżyłem jednak w 1985 roku
w Rzymie.
– Zapewne stało się tak za sprawą
polskiego Papieża...
– Tak. Wybrałem się na krótko do
Rzymu, by spotkać się tam, po raz
pierwszy od pięciu lat z moją mamą,

która przyjechała do Watykanu z kra−
kowską pielgrzymką. Mieszkaliśmy
w Domu Pielgrzyma przy Via Cassa.
Myśl o możliwości spotkania z Ojcem
Świętym na prywatnej audiencji nie
dawała mi spokoju. Chyba dzięki mo−
dlitwie w tej intencji udało mi się spo−
tkać dominikanina, ojca Konrada,
który pomógł zrealizować moje pra−
gnienie. Późnym wieczorem zadzwo−
nił z informacją, że następnego dnia
o 5 rano mam być pod wskazanym ad−
resem. Całą noc przesiedziałem na
krześle, żeby nie zaspać. Punktual−
nie o 5.30 otworzyły się drzwi do pry−
watnej kaplicy Jana Pawła II. Cóż to
było za przeżycie! Być na Mszy świę−
tej, którą odprawiał Ojciec Święty
i przyjąć Komunię z jego rąk – tego
nie da się zapomnieć. Po mszy za−
prowadzono nas do prywatnej biblio−
teki Papieża, gdzie można było za−
mienić z nim kilka słów. Trzymałem
w ręku wiązkę kłosów pszenżyta.
Wzbudziłem zainteresowanie Papie−
ża, bo chyba nikt wcześniej nie przy−
jechał do niego ze snopkiem. Zapy−
tał, czy to zboże może rosnąć w Afry−
ce. – Moim pragnieniem jest, byście
dopomogli krajom afrykańskim usu−
nąć ciągle wiszące nad nimi widmo
głodu – powiedział. Następnie pobło−
gosławił i życzył powodzenia. Zapew−
niłem Ojca Świętego, że gdy przyje−
dzie do Kalifornii, to poczęstujemy go
chlebem z tego nowego zboża.
– Okazja się nadarzyła, bo przecież
niedługo potem Jan Paweł II od−
wiedził USA.
– Był także w Kalifornii. Przyjechał
do Monterey−Laguna Seca, położone−
go zaledwie 10 km od mojego domu.
Moja 4−letnia wówczas córka, Domi−
nika została wybrana do niesienia
darów ofiarnych w czasie mszy. Z żoną
postanowiliśmy, że istotnie upiecze−
my chleb z mąki pochodzącej ze świe−
żo zebranego ziarna nowego zboża.
Okazało się jednak, że Dominika nie
była w stanie unieść koszyka z tak
dużym bochenkiem. Wtedy żona wpa−
dła na pomysł, żeby usunąć z chleba
całą zawartość, a pozostawić tylko
dobrze upieczoną skorupę. Ja zaś
miałem podmienić ten chleb na praw−
dziwy po zakończeniu mszy. Jak po−
stanowiliśmy, tak zrobiliśmy. Ale nie
do końca. Dominika wręczyła papie−
żowi „pusty” chleb, ale ze względów
bezpieczeństwa nie udało mi się po−
dejść do stołu, na którym były dary
ofiarne i nie podmieniłem bochenka.
Nie jest mi znany komentarz Ojca
Świętego na ten temat. Czyniliśmy
starania, żeby Jan Paweł II odwie−

Narciarstwo, obok górskich wspinaczek, to największa pasja biogenetyka rodem z Brzeska.
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dził nasze pola doświadczalne, które
znajdowały się w pobliżu, ale tego
planu nie udało się zrealizować.
– Badania genetyczne roślin zre−
wolucjonizowały uprawy zbóż,
zwiększając ich produkcję. W cią−
gu 25 lat produkcja pszenicy i ry−
żu Borlauga wzrosła na świecie
o połowę. Czy jednak taka rewo−
lucja genetyczna nie doprowadzi
niebawem do sytuacji, że w cywi−
lizowanym świecie nie będzie żyw−
ności genetycznie niezmienionej.
Czy naukowcy nie dostrzegają ta−
kiego zagrożenia?
– Nowe odmiany pszenicy i pszenży−
ta dla wielu farmerów w Kalifornii
były nowością i niejednokrotnie mu−
sieli zmienić tradycyjne systemy
uprawy. Kalifornia specjalizuje się
w hodowli bydła mlecznego, stąd było
i nadal istnieje zainteresowanie tzw.
formami zielonkowymi na kiszonki
i siano. Często zbiera się zboże w fa−
zie dojrzałości mlecznej. I na tym eta−
pie wszystko jest OK. Niestety, po−
goń za zyskami spowodowała, że
wprowadza się różne chemiczne i hor−
monalne „ulepszenia” w produkcji
trzody chlewnej, ptactwa domowego
i bydła mlecznego. Hormony wstrzy−
kuje się krowom, by podnieść ich wy−
dajność nawet o 20 procent. Czy jed−
nak nie ma to wpływu na zdrowie
ludzi spożywających mleko od tak do−
karmianych krów?
– No, właśnie – wpływa to na na−
sze zdrowie, czy nie ma większe−
go znaczenia?
– Niestety, tak. Myślę, że są już wi−
doczne pierwsze efekty spożywania
„hormonalnego” mleka. Spotyka się
dziewczynki, które w wieku 10−12 lat
osiągają przedwczesną dojrzałość.
Coraz częściej widzi się też młodzież
z opuchniętymi twarzami i rękami.
Lekarze potwierdzają coraz częstsze
zaburzenia hormonalne w organi−
zmach ludzkich. Niepokoją przypad−
ki dodawania do pasz antybiotyków.
Dotyczy to przede wszystkim ptac−
twa domowego i sztucznej hodowli
ryb. Jednak protesty na niewiele się
zdają, gdyż najważniejszy jest zysk
z produkcji.
– Zapewne dotyczy to także gene−
tycznie zmodyfikowanych roślin.
– Badania nad tym prowadzone są
w Ameryce od kilkudziesięciu lat. Do−
tyczy to głównie soi. W 1995 roku fir−
ma chemiczna Monsanto wprowadzi−
ła do sprzedaży zmodyfikowaną ge−
netycznie soję, odporną na herbicyd
roundup. Od tamtej pory jej produk−
cja wzrasta w niezwykle szybkim tem−

pie. O ile w 1997 roku stanowiła tyl−
ko 2 procent upraw, to już w 2004 cał−
kowita powierzchnia hodowli tej ro−
śliny wynosiła ponad 20 procent.
W tym roku przewiduje się, że zmo−
dyfikowana forma będzie stanowić 50
procent całej produkcji tej rośliny.
Tutejsze media ostrzegają, że wszy−
scy jesteśmy królikami doświadczal−
nymi w gigantycznym eksperymencie
genetycznym. Co ciekawe, nikt nie
oszacował ryzyka, jakie niesie ze sobą
spożywanie zmutowanej soi. A trze−
ba wiedzieć, że z rośliny tej produku−
je się lecytynę sojową, wykorzysty−
waną do produkcji czekolady, a tak−
że dodaje się ją do chleba, ciastek
i jogurtów, jak również stanowi ona
cenny składnik pasz. Gazeta „Herald”
podała, że 45 procent wytwarzanej
w USA żywności zawiera sojopochod−
ne składniki ze zmodyfikowanej ge−
netycznie rośliny. Lekarze zaobserwo−
wali, że dzieci karmione sztucznym
mlekiem, w którego składzie znajdu−
je się soja, dostają często dziwnej wy−
sypki alergicznej.
Przerażające, że już 38 różnych ga−
tunków roślin zostało genetycznie
zmodyfikowanych. Są to kwiaty, owo−
ce, ziemniaki, kukurydza, pomidory,
bawełna, rzepak. Pojawia się pyta−
nie, czy wzrastająca ilość zachorowań
na raka ma z tym jakiś związek?
Nie tak dawno zwiedzałem instytut,
w którym prowadzono badania nad
DNA. Byłem wstrząśnięty informacją,
że w rękach badaczy znajdują się spe−
cjalne enzymy do rozrywania struk−
tur DNA. W konkretnych miejscach
wkładają nowe kawałki i na powrót
je sklejają. W ten sposób zmieniają
strukturę DNA. Rodzi to olbrzymie
niebezpieczeństwo, gdyż dochodzi do
zmieszania genów całkowicie niespo−
krewnionych gatunków, np. bakterii
i zbóż, ludzkich ze zwierzęcymi. Fa−
talnym następstwem tego jest podej−
mowanie wysiłków zmierzających do
opatentowania genów. W ten sposób
istoty żywe będą jedynie produktami
powołanymi do tworzenia zysków.
Moja firma współpracowała niegdyś
z Monsanto nad wprowadzeniem che−
micznych gametocydów, wywołujących
u roślin zbożowych sterylizację pyłku,
przez co można by je wykorzystać do
produkcji nasion mieszańcowych. Ba−
dania trwały 3 lata, wyniki były obie−
cujące, a otrzymane mieszańce dawa−
ły znaczny wzrost plonów. Jednak
prowadzone jednocześnie na myszach
badania toksyczności chemicznej wy−
kazały duży wpływ na powstawanie
komórek rakowych. Preparat został

natychmiast wycofany z produkcji.
Czy zatem po tym, co powiedziałem,
może dziwić moje pragnienie powro−
tu do ukochanego Brzeska?
– Naprawdę chce Pan porzucić
amerykański komfort, o którym
marzy tak wielu ludzi?
– Tak, bo nigdzie nie ma tak dobrego
razowego chleba jak w Polsce. Mógł−
bym go jeść bez końca. Kiedy w maju
odwiedzę Brzesko, czym prędzej
udam się na targowisko, by kupić
domowej roboty chleb, wypiekany
gdzieś w Iwkowej. A jakie pyszne sery
można tam kupić! Jakie wspaniałe
owoce i wody mineralne!
– Czy tej tęsknoty za krajem mło−
dości nie zburzyły obserwacje
z poprzednich wizyt w kraju?
– To prawda, pierwsze wrażenie nie
jest najlepsze. Stacja kolejowa na
Słotwinie – odrapana, brudna, z licz−
nymi graffiti na ścianach – z pewno−
ścią nie przyciąga. Podobnie, jak pę−
dzące po drogach z dużą szybkością
samochody, tak, że nie sposób przejść
na drugą stronę jezdni, nawet w miej−
scach dla pieszych. A co się stało z ję−
zykiem polskim? Pełno wokoło wul−
garyzmów i przekleństw, przede
wszystkim autorstwa młodzieży. No,
i co tu dużo mówić – nadal jest sporo
pijaków. To jedna, gorsza strona me−
dalu. Druga wiąże się z samymi po−
zytywami. Brzesko naprawdę pięk−
nieje z roku na rok – ślicznie odno−
wione kamienice, piękne dwa kościoły,
tyle nowych obiektów i prace przy
budowie kanalizacji. Dzięki obwodni−
cy tak spokojnie zrobiło się w centrum
miasta. Naprawdę widać dobrą rękę
gospodarzy gminy. No, i te smakują−
ce jak nigdzie indziej ciastka w cu−
kierni u Czudeckich...
I jeszcze jedno. W ubiegłym roku od−
wiedziłem brzeski cmentarz, który
tak szybko się zapełnia. Spotkałem
tam groby moich kolegów, profesorów
gimnazjalnych, sąsiadów, z którymi
widziałem się jeszcze nie tak dawno.
Jest się nad czym zadumać.
– Uważa się Pan za człowieka speł−
nionego życiowo?
– Trudno oceniać swoje dokonania.
Łatwo bowiem popaść w pychę. Wolę
trzymać się słów Jezusa, który podczas
objawienia się św. Małgorzacie z Ala−
coque powiedział, że o sobie należy za−
wsze mówić z pogardą. Dlatego nie przy−
pisuję sobie żadnych szczególnych osią−
gnięć, a i tutaj w Kalifornii czuję się
winny, że nie wykonałem Woli Bożej
tak, jak powinna być wykonana.

Rozmawiał Marek LATASIEWICZ



16

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY marzec 2006Z WIZYTĄ NA SŁOTWINIE

Na stronach internetowych poświęconych
Brzesku wspomina się o Słotwinie przy
okazji dworca PKP. Historia tego węzła
kolejowego sięga połowy XIX wieku. Wte−
dy wybudowano tu pierwszy budynek sta−
cyjny. Dawniej, gdy wielu mieszkańców
gminy dojeżdżało do pracy pociągami,
w poczekalni panował ruch. Jeszcze kil−
ka lat temu przy dworcu znajdował się
przystanek autobusowy, swój postój mia−
ły także taksówki. W pobliżu mieściła się
niewielka biblioteka, w której pani Re−
natka zawsze chętnie polecała interesu−
jącą lekturę. Dziś perony zapełniają się
jedynie, gdy studenci wracają po feriach
do Krakowa. Amatorzy Totka wpadają
w środy i soboty do jedynej pobliskiej
kolektury w karczmie „Rzym.”

Historia dalsza i bliższa
Dzieje Słotwiny zaczynają się w XIX wie−
ku, gdy jej ziemie wchodziły w skład dóbr
hrabiowskiej rodziny Żeleńskich. Była tak−
że miejscem zesłania dowódcy powstań−
ców z 1863 roku, Artura Sumińskiego.
Kolejnym właścicielem zalesionych obsza−
rów został Antoni Wolny. Z ówczesnych za−
budowań ziemskich nie zostało nic. Jedy−
nym świadkiem przeszłości tych terenów
jest staw Wolnego. Kiedyś całe rodziny
tłumnie odwiedzały w niedziele tamtejszą
plażę. Dziś zbiornik jest zanieczyszczony
i zaniedbany, pozostawiony samopas. Jego
sąsiedzi i mieszkańcy uważają, że miał−
by szansę stać się na nowo atrakcją oko−
licy. Wincenty Żurek, nauczyciel z techni−

Jedna z siedmiu dzielnic Brzeska. 1500 mieszkańcom żyje się tutaj spokojnie. Charakter
Słotwiny można określić jako leśno−rolniczy. Czy lata rozkwitu ma już za sobą?

kum, dorastał na Słotwinie i mieszka tu−
taj nadal, w bliskim sąsiedztwie przelo−
towej dla dzielnicy trasy. Uważa, że
w związku ze zmianami ustrojowymi pod−
upadła i ta część Brzeska. Gdy był dziec−
kiem nad ranem budziły go odgłosy z uli−
cy. – To mieszkańcy Jadownik, którzy
masowo dojeżdżali koleją do pracy w No−
wej Hucie, szli w kierunku dworca.
Sam wiele lat pracował w pobliskim LOK−
u, gdzie poborowi przechodzili szkolenia,
a cywile uczyli się na kursach jazdy. – To
była jedyna szkoła dla kierowców w Brze−
sku i okolicach. Czasem czekało się rok
na możliwość zapisu – konkluduje.
Kiedyś mieszkańcy chodzili tam na za−
bawy i potańcówki. Obecnie w budynku
LOK−u znajduje się kilka instytucji, część
pomieszczeń stoi pusta.

Z życia mieszkańców
Obecnie największą atrakcją jest dysko−
teka „Attenzione” (dawna „Galaktyka”).
Łatwo do niej trafić wieczorem. Wystar−
czy tylko podążać w kierunku łun świa−
tła, krążących nad lokalem niby nad lą−
dowiskiem samolotów. W pierwszych la−
tach istnienia dyskoteki bawiła się tam
młodzież z samego Krakowa.
Starsze pokolenie, które nie przepada
za techno, może zawitać do „Jodełki”.
Raz na jakiś czas zbierają się tam
mieszkańcy osiedla na okolicznościowych
spotkaniach. Są to prawdziwi reprezen−
tanci lokalnej społeczności, która jest
mało aktywna.

 – Ludzie wolą zamknąć się w czte−
rech ścianach swojego domu. Niektó−
rzy nie znają nawet sąsiadów na swo−
jej ulicy – mówi pan Kazimierz, eme−
ryt i mieszkaniec dzielnicy. Jedyną
okazją do spotkania się, są nabożeń−
stwa w kościele na Słotwinie. To wy−
jątkowa świątynia, bo leżąca na pe−
ronie, jak często powtarza ks. prof.
Stanisław Marek, proboszcz Parafii
Matki Bożej Częstochowskiej. Powsta−
ła ona w 1958 roku. W ostatnim cza−
sie przeszła liczne prace renowacyj−
ne. Jej największymi zabytkami są:
neobarokowy ołtarz główny, pochodzą−
cy z kaplicy pałacu Götzów, oraz XIX–
wieczny obraz patronki kościoła.

Sen o kanalizacji
To najbardziej zielona dzielnica Brze−
ska. Na urokliwych „trzech stawach”
w lesie słotwińskim królują wędkarze.
Sami dbają o narybek, urządzają kon−
kursy. Wokół stale przybywa domków
jednorodzinnych. Nie ma bloków. Więk−
szość mieszkańców pracuje w centrum
Brzeska albo dojeżdża do innych miast.
Wiele rodzin prowadzi małe gospodar−
stwa rolne. Miejsce upadłych zakładów
produkcyjnych takich jak Winiarnia za−
jęły niewielkie firmy rodzinne.
Ostatnio na mapie dzielnicy wyrosły
nowe ulice: Sikorskiego i Oświecenia.
Nad wszystkim czuwa Zarząd Osiedla
Słotwina, który stara się uprzyjemnić
wolny czas przede wszystkim dzieciom.
– W wakacje zafundowaliśmy zajęcia
na krytej pływalni w Brzesku, w ciągu
roku zapraszamy na wycieczki autoka−
rowe po najciekawszych zakątkach Pol−
ski, organizujemy konkurs szopek
i palm wielkanocnych – wymienia prze−
wodniczący Zarządu Osiedla Słotwina,
Władysław Smulski (na zdjęciu).
– W ostatnim czasie przy wsparciu bur−
mistrza Jana Musiała udało nam się
stworzyć boisko dla młodzieży na ul.
Składowej, koło kościoła.
Zarząd osiedla ma wiele planów na
przyszłość, które pozostają na razie
w sferze marzeń. Jego przewodniczący
na jednym oddechu wylicza potrzeby:
przedłużenie chodnika do ul. Bagien−
nej, kanalizacja północnej części Sło−
twiny, nowy chodnik na ul. Solskiego,
monitoring kościoła i dworca PKP.
– Wciąż nie ma parku, do którego mo−
głyby chodzić matki ze swoimi pocie−
chami. Gdyby udało się zaplanować
w budżecie gminy środki na komplek−
sowe zagospodarowanie placu przy ul.
Składowej byłoby wspaniale – wzdy−
cha Władysław Smulski.

Magdalena RYBACKA

Zielone płucaZielone płuca
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MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA
W BRZESKU

Zaprasza na kwalifikacyjne  studia podyplomowe z zakresu:

· Historia i wiedza o społeczeństwie
· Wychowanie w rodzinie

· Pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika
· Profilaktyka resocjalizacyjna

· Edukacja integracyjna z rewalidacją indywidualną
· Rachunkowość i finanse

Szczegółowe informacje:
Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku

ul. Królowej Jadwigi 18
tel. 014 621 05 56/ 014 66 33 135

www.mszw−brzesko.edu.pl
e−mail: studia@mszw−brzesko.edu.pl
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Ksiądz odwiedził obecnego emeryta
w Brzesku. Zaproponował mu druk wspo−
mnień. Dzięki temu w 2004 roku ukaza−
ła się książka „Mój dobry anioł stróż”.
Dzięki opiece ks. Zygmunta Bochenka
rzeźby zyskały ekspozycję w auli Chry−
stusa Króla. Teraz Stowarzyszenie
Wspierania Rozwoju Młodzieży„Wzrasta−
nie”, Starostwo Powiatowe, Urząd Miej−
ski, Parafia NMP Matki Kościoła i św.
Jakuba oraz Browar Okocim Carlberg
Polska S.A. wydały album z dokumen−
tacją twórczości artysty amatora.

Z surową twarzą
Zaczęło się od drewnianej, krytej strzechą
chaty w Mokrzyskach. Kilkuletni chłopiec
obserwował ojca, stolarza, który na zamó−
wienie strugał niekiedy Chrystusa na krzy−
żu. Pierwsze rysunki kreślił kredą na szkol−
nej tablicy. Do siódmej klasy pokonywał
kilka kilometrów w drodze do Brzeska. We
wsi poznał Władysława Koczwarę, który
ze szkoły księży michalitów w Pawliko−
wicach pod Wieliczką przywoził gazetę
„Nasze Życie”. – Czytałem to i wydawało

Anioły
w struganych ramach

Po wojnie do księży Michalitów w Pawlikowicach trafiła wyrzeźbiona w ludowej stylistyce
Matka Boska Częstochowska oraz archaniołowie Gabriel i Michał. O figury zapytał ks. Marian
Polak. Autorem okazał się były wychowanek ich szkoły, Stanisław Borowiec.

mi się wtedy, że uczniowie stamtąd są
niesamowicie szczęśliwi – opowiada Pan
Stanisław Borowiec, którego odwiedzam
w jego domu na Słotwinie.
Postanowił starać się o przyjęcie. Na
miejscu surowy dyrektor zapytał go o ro−
dziców. Ojciec już nie żył, a matce trudno
było utrzymać z roli trójkę dzieci. W 1937
roku Stanisław Borowiec stawił się
w szkole. Jego wyobrażenia o beztroskiej
nauce szybko legły w gruzach. – Okazało
się, że panował tam surowy rygor! Je−
dzenie było marne. Po mszy i śniadaniu
uczyłem się przedmiotów zawodowych,
a po południu pracowałem w warsztacie.
Jedynie kandydaci na księży mogli
uczęszczać do kończącego się maturą gim−
nazjum. Ale nawet oni pracowali na roli.
Zakład rozlokowano w dużym majątku,
gdzie uprawiano pola, hodowano krowy
i konie. Uczniowie szkoły zawodowej na
zamówienie wykonywali meble i przybo−
ry dla szkół. – Było nas tak wielu, że nie
znaliśmy się nawzajem – akcentuje.
We wrześniu 1939 roku dyrektor o suro−
wej twarzy zwolnił wychowanków do do−

mów. – Razem z kolegami z sąsiednich
wsi wyruszyliśmy rankiem pieszo. Pro−
wadził nas kleryk. Wieczorem doszliśmy
do Bucza. Bałem się wracać nocą przez
pola, więc zanocowałem u krewnych. Na−
stępnego dnia po drodze spotkałem bra−
ta pasącego krowy i siostrę z gęśmi. Za−
pytałem o drogę, ale mnie nie poznali.
Dwa lata nie było mnie w domu.

Nie dokazuj!
Na wsi panowała panika. Powtarzano, że
Niemcy zabijają i uprowadzają do niewoli.
Noce były jeszcze ciepłe i suche. Borowiec
postanowił uciekać. – Spałem byle gdzie,
a wędrowałem w dzień. Drogi były zablo−
kowane przez ciżbę cywili i wojskowych.
Doszedłem do Biłgoraja. Jedzenie się skoń−
czyło i trzeba było wracać – kwituje.
Pierwszych okupantów spotkał w drodze.
Opowieści o krwiożerczych bestiach straci−
ły na znaczeniu, bo Ślązacy ze zmotoryzo−
wanego oddziału zaproponowali podwiezie−
nie. Na wszelki wypadek nie skorzystał.
– Jesień i zimę spędziłem w domu. Jed−
nak już w maju znalazłem się na liście
wyznaczonych do przymusowych robót
w Rzeszy – mówi. Przybył do złożonej
z pięciu gospodarstw osady Nonhof w Ba−
warii. – Trafiłem na ludzi wrogo do mnie
nastawionych. Wielu Polaków nie mogło
takiego traktowania wytrzymać. Kiedy
tylko nauczyłem się niemieckiego, odgry−
załem się jak tylko mogłem. Gospodyni
poskarżyła się i na pole, w czasie przewra−
cania siana, przyjechał do mnie policjant.
Nie bił, ale ostrzegał: „Nie dokazuj, bo
przyjdzie ktoś inny i mocno uderzy!”
Polacy spotykali się w kościele. Pozna−
wali się po literze „P” naszytej na ubra−
niach. W listopadzie 1944 roku Borowiec
zmienił gospodarstwo. W Süss razem
z dwójką Rosjan, Wasylem i Wierą ob−
sługiwał 20 krów i dwie pary wołów. W zi−
mie karczowali pobliski las. Dopiero
w maju zobaczyli dwa szeregi alianckich
żołnierzy. Niedługo po przemarszu nie−
miecki urzędnik wykrzyczał zarządzenie
nowych władz: – Punkt 1. Na znak pod−
dania się władzom amerykańskim na
każdym domu ma zawisnąć biała flaga.
Punkt 2. Robotnicy−obcokrajowcy są wol−
ni. Nie wolno ich przymuszać do pracy.

Trzeba z czegoś żyć
Z końcem czerwca 1945 roku Borowiec
był już w Mokrzyskach. Do Brzeska przy−
był wtedy w poszukiwaniu możliwości za−
rabiania nauczyciel z Pawlikowic, Ludwik
Stasiński. Sprowadził maszyny do opusz−
czonego budynku i założył stolarnię.
Z miejsca zatrudnił dawnego ucznia, któ−
ry do pracy znowu chodził na nogach.
Szansą wydawały się Ziemie Odzyskane.
Razem z innymi, poszukującymi szczęścia
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Borowiec znalazł się w zrujnowanym Wro−
cławiu i z miejsca zaangażował się w przed−
siębiorstwie „Nadodrzańska Odbudowa”.
– Po kilku latach ożeniłem się z piękną
panną z Brzeska – uśmiecha się do swo−
ich wspomnień. By być bliżej żony porzu−
cił stolarską profesję i zajął się ciesielką
budowlaną w Krakowie. – Nie znałem
jeszcze tej roboty, ale obserwowałem in−
nych i szybko doszedłem do wprawy.
Nawet nauczyłem się czytać plany tech−
niczne – chwali się.
Czasy były ciężkie. Obowiązywały kon−
tyngenty. Siostra gospodarująca w Mo−
krzyskach odstawiała zboże. On sam
hodował owce, by móc dostarczyć wełnę
zamiast mięsa.
Na budowie huty aluminium w Skawi−
nie robił szalunki. Został brygadzistą.
– Miałem 10 ludzi, którzy umieli tylko
wbijać gwoździe i rżnąć piłą. Urządziłem
się tak, że każdemu kazałem wykony−
wać pojedyncze elementy, a sam pilno−
wałem ich montażu.
W Nowej Hucie konstruował windy, sza−
lunki i dachy. – Ciągle byłem na delega−
cjach, a żona w domu. To było cygańskie,
wędrowne życie, straszna poniewierka –
mówi rozżalony. Ucieszył dopiero, gdy
znalazł pracę na miejscu. Od 1959 roku
parał się ciesielką i stolarką w okocim−
skim browarze. – Nie było oddziału,
w którym bym czegoś nie wykonał. Lu−
dzie mówili: „Niech Borowiec to zrobi, bo
majster!” – podkreśla z dumą. Egzamin
na dyplom mistrzowski zdał w 1961 roku.

Z betonową gałęzią
Nowe zatrudnienie nie wymagało dojaz−
dów i przez to gwarantowało więcej wolne−
go czasu. Majster zabrał się więc za akwa−
relę, a dla zarobku malował obrazy olejne,
które zawisły także w zakładowej świetli−
cy. Ówczesny dyrektor Władysław Piotrow−
ski dla amatora sztuki przeznaczył wkrót−
ce dwie gabloty w browarnianym muzeum.
Na tym nie koniec, bo Borowca odnalazła
Anna Bogdanowicz i wciągnęła do Klubu

Plastyków Amatorów
w krakowskim pałacu
„Pod Baranami”. Od tej
pory jego obrazy pojawia−
ły się na krajowych wy−
stawach, a ich twórca na
plenerach. – Malowałem
wcale nie gorzej od profe−
sjonalistów – zapiera się
i przypomina, że zdobył
drugie miejsce na kon−
kursie o pracy rolnika. –
Nawet Gierek oglądał
moją pracę – podkreśla.
A rzeźba wciąż kusiła…

– Pomyślałem, że skoro potrafię zrobić
szalunki pod budowę, to równie łatwo
stworzę figurę z betonu – uzasadnia swój
pomysł twórczy. Dyrektor zgodził się tyl−
ko na statuę związaną z browarnictwem.
Borowiec zaprojektował więc gałąź chmie−
lu. Gotowy i zazbrojony szalunek położył
przed warzelnią. – Pracownicy akurat
wychodzili i zamiast iść prosto do auto−
busu, czekali na odsłonięcie. Wtedy wszy−
scy zobaczyli dzieło sztuki! – zachwyca się
po latach.
Następny był gryf, orzeł, koziołek z kuflem
piwa, lew, balustrada. – Bo jak ktoś jest
zdolny, to ma nie tylko ludzi, którzy go
popierają, ale także tych, co go nienawidzą.
Wiele moich rzeźb rozbili wandale – obu−
rza się wykonawca.
– Za karę, że się mnie bzdury trzymają,
już jako mistrz cie−
sielski osiem mie−
sięcy przepracowa−
łem w bedniarni jak
zwykły robotnik. To
było zajęcie „wię−
zienne”, zupełnie nie
dla mnie – wspomi−
na. Rozżalony napi−
sał list do „Gazety
Krakowskiej”, po
którym wrócił na
dawne stanowisko.

Czerwony ogień
Kolejna idea zaświ−
tała mu już na eme−
ryturze, po 1982
roku. Połączyć rzeź−
bę z malarstwem!
Zaczynał od krzyży
i figurek ludzi oraz
zwierząt. Po obra−
dach „okrągłego sto−
łu” wystrugał orła,
któremu koronę
przywraca Maryja
i Jezus. Kompozycję
przyjął do auli
Chrystusa Króla ks.
Zygmunt Bochenek.

Od tej pory powstawały całe serie ukrzy−
żowanych, świętych i aniołów. Ich orygi−
nalność polegała na łączeniu płaskorzeź−
by z obrazem. Postaci wychylały się w kie−
runku widza, ale ich kamienne twarze
pozostawały nieodmiennie obojętne na
jego ciekawość. Głowy wypełniały myśli
o „tu i teraz” prezentowanej sceny. Emo−
cje wyrażały tylko jaskrawe, ostre kolo−
ry. – Dla mnie są one naturalne. Prze−
cież ogień zawsze jest taki czerwony –
wzrusza ramionami ludowy artysta.
Swoich świętych bohaterów pieczołowi−
cie zamykał w ramach, za każdym razem
innych. Dbał, by otoczyć ich przyrodą sło−
neczną i pogodną. Tylko w takim otocze−
niu pojawiali się aniołowie, opiekuni dwój−
ki dzieci. Także krzyżom dodawał frag−
menty krajobrazu lub roślinności. Nawet
w walce św. Jerzego ze smokiem groza
straciła na powadze. Kościotrup z deli−
katnymi skrzydłami kolibra żabim sko−
kiem zamierzał się na uzbrojonego w pi−
kę świętego. Diabły w podskokach tańczy−
ły plemienny taniec z widłami, podczas gdy
rozgniatający czaszki łapami smok z psią
ufnością grzecznie rozwierał paszczę. A po−
nieważ na płaszczyźnie autorowi pozostało
jeszcze sporo miejsca, wizerunek zyskał
tekstowe omówienie. – Taka jest moja fan−
tazja – komentuje Borowiec pogodną świę−
tość w swojej twórczości.

Iwona DOJKA

Gratulacje, słowa uznania i życzenia
od burmistrza Jana Musiała.
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Pamiętając o ofiarach tragedii w Katowicach

Odruchem solidarności wobec poszkodowanych w styczniowej katastrofie
był koncert charytatywny 5 lutego, w kinie „Bałtyk”.
Nad wysiłkami organizatorów (Urzędu Miejskiego w Brzesku, Miejskiego Ośrodka
Kultury, Caritas i miejscowego oddziału Związku Hodowców Gołębi Pocztowych) pa−
tronat honorowy objął burmistrz Brzeska Jan Musiał. Dla gości śpiewała grupa
wokalna z parafii Miłosierdzia Bożego pod kierunkiem Andrzeja Gicali, zespół „In−
tegracja” pod opieką Eweliny Stępień, uczniowie Anny Rudnik z ZSP nr 1 oraz
zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Wiesława Porwisza. Cały dochód
z biletów przeznaczono na pomoc ofiarom. Na konto Caritas Katowice trafiło 1757 zł.

ID

wpisali na zaproszeniach organi−
zatorzy poświęconego Henryko−
wi Cyganikowi wieczoru w MOK−
u. Ostatniego dnia lutego w Brze−
skiej Piwnicy pojawiła się Kaja
Cyganik (na zdjęciu), córka zmar−
łego rok temu poety, dziennika−
rza, satyryka i dramatopisarza,
który pogodnie walczył z chorobą
przez trzy lata. – Nawet cierpie−
nie może być radosne, jeśli masz
świadomość zawartego w nim
twórczego pierwiastka – zapisał.
Prezentację wybranych przez go−
ścia wierszy poprzedził koncert
poezji śpiewanej w wykonaniu
Andrzeja Piotrowskiego i gru−
py wokalno−muzycznej z ośrodka
kultury. Piosenki przeplatały się
z fragmentami listów twórcy. Cór−
ce, która odziedziczyła po nim ta−
lent, opisywał szczęście: – Myślę,
że to spotkanie radości i prawdy
w samym środku miłości.
Kiedy indziej wskazywał sposób
życia: – W szukaniu tkwi wolność.
A czy istniej coś bardziej uskrzydlo−
nego niż wolność? (…) Szukanie to
cierpienie. (…) Czas marnujesz
i tracisz, gdy przestajesz szukać.
Pochowany 1 marca 2005 roku na
cmentarzu rakowickim literat od
lat mieszkał w Krakowie. Swój
czas dzielił między Tarnów i ro−
dzinną wieś Stare Maniowy, dziś
sąsiadującą z wodami Jeziora
Czorsztyńskiego. To właśnie tam
pisał wiersze dla swoich dzieci,
które zabrzmiały w Brzesku. ID

Bieszczadzka potęga

– Krakowianin, zapalony turysta,
żeglarz, miłośnik polskiego pejzażu –
mówił Jerzy Wyczesany o autorze cy−
klu akwareli wystawionych 23 lutego
w MOK−u. Okazało się, że twórczość
Janusza Janasa (na zdjęciu obok) ma
wiele twarzy. Zainspirowała Jerzego
Piątkowskiego do napisania wierszy,
odczytanych w czasie wernisażu.
Malarz zadebiutował w 1977 roku na wy−
stawie zbiorowej w Grybowie. Pierwszy in−
dywidualny pokaz miał jednak w Brzesku
w 1992 roku. Prezentował się wielokrotnie
w Krakowie, a także w Nowym Jorku. Ilu−
strował tomiki wierszy. Należy do grupy
artystów „Natura” w Krakowie. Swój po−
wrót do Brzeska naznaczył nostalgią
bieszczadzkich pejzaży i łemkowskich cer−
kiewek. Artysta doskonale opanował sztu−
kę szybkiego i zdecydowanego ruchu pędz−
la oraz kontrolowanego przenikania się
farb wodnych. Sam nazywa się dokumen−
talistą: – Staram się odtworzyć potęgę gór
i moc ich Stwórcy. Także cerkwie, które
namalowałem, powstały na bożą chwałę.

Towarzyszące wystawie utwory Jerzego
Piątkowskiego sugerowały żal za przemi−
janiem wielkiej kultury klasycznej i tej ro−
dzimej, powstałej wśród drewnianych
świątyń otulonych wiatrem, śniegiem
i słońcem. Poetyckie frazy podpowiadały,
iż góry wciąż pozostaną te same, zmienią
się jedynie, mający je pod stopami, ludzie.
Tkane z elementów tradycji wiersze−kili−
my przepowiadały pustkę, jaką zostawią
za sobą odchodzące w przeszłość rzędy po−
bożnych obrazów z chłopskich chat. id

ŻYCIE GRA SIĘ
RAZ TYLKO…
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Burmistrz Brzeska ogłasza
publiczny nieograniczony przetarg pisemny na zbycie

niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Brzesku

Przedmiotem przetargu będą nieruchomości gruntowe będące do dnia 26.09.2089 r w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko, za wyjątkiem
działki 1411/197, która jest własnością Gminy Brzesko, według poniższego wykazu:

Działki 3090/14 i 1411/197 będą zby−
wane łącznie tylko na rzecz jednego
nabywcy
Przedmiotowe nieruchomości poło−
żone są w południowo−zachodniej
części miasta Brzesko w woj. mało−
polskim w odległości około 400 m od
jego centrum. Od strony wschodniej
przylegają do obwodnicy miasta tj.
trasy nr 4 o kierunku Kraków – Tar−
nów, a od południowej do drogi as−
faltowej wewnętrznej, która stanowi
połączenie z trasą nr 4 i ul. Mickiewi−
cza o kierunku Brzesko−Nowy Sącz.
Jest to teren uzbrojony, niezabudo−
wany sklasyfikowany jako grunt klasy
R IVa i Ps IV. Dla działek przeznaczo−
nych do sprzedaży nie wykonywano
badań geotechnicznych gruntu.
Osoby, którym przysługiwało pierw−
szeństwo w nabyciu w/w nieruchomo−
ści na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2
ustawy o gospodarce nieruchomościa−
mi powinny były złożyć wniosek do
tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia
28.10.2005 r.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w roz−
porządzaniu nimi.
Okazanie granic w/w nieruchomości odbędzie się 10 marca o godzinie 1200.
Przetarg (część jawna, otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 17 marca 2006 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku powiat
Brzesko woj. małopolskie przy ul Głowackiego 51 – sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna okazać
stosowne pełnomocnictwa.
Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowac−
kiego 51, nr 18 1020 4984 0000 4202 0005 3470 w PKO BP Oddział Brzesko w taki sposób, aby w dniu 10.03.2006r. cała kwota znajdowała
się na rachunku bankowym. Na przelewie należy podać numer działki, na którą wpłacono wadium.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.
Oferty należy składać w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie z napisem PRZETARG OFERTOWY –
Pomianowski Stok – działka nr.............. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51; 32−800 Brzesko pokój 101.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. Termin składania ofert upływa z dniem 13.03.2006 r o godz. 1530. Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać informacje określone w pkt. 17 regulaminu przetargu. Wnoszący ofertę może ją
wycofać bądź dokonać zmian jedynie przed terminem określonym do jej złożenia. W przypadku skierowania oferty drogą pocztową decyduje
data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Brzesku.
Burmistrz Brzeska zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51, woj. małopolskie, od poniedziałku do piątku, w godz. 730 do 1530 pokój 119 lub
telefonicznie (014) 68−63−100 wew. 157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia, i regulamin przetargu są udostępnione na stronie interne−
towej pod adresem: www.brzesko.pl.
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Jeden wyjazd to za mało
ŁUKASZ ŻUREK (rocznik 1981) – od
dziewięciu lat uczy się poza domem. Po
pierwszej klasie brzeskiego liceum prze−
niósł się do Technikum Przemysłu Bro−
warnianego w Tychach. Zamieszkał w in−
ternacie. – Na początku miałem stracha.
Nikogo nie znałem. Cały tydzień czeka−
łem na piątkowe popołudnie, żeby poja−
wić się w domu. Ale już od półmetka trze−
ciej klasy poznałem nowych ludzi i zosta−
wałem na weekendy – wspomina.
Naukę zaczynał od drugiej klasy. Przez
wakacje nadrabiał chemię i podstawy
techniki. Materiały przysłał pocztą dy−
rektor szkoły. – W liście upominał, abym
opuścił to, co niezrozumiałe, bo nauka
powinna sprawiać przyjemność, a nie być
udręką. Miał rację. Wybrałem to, co na−
prawdę chcę w życiu robić – deklaruje
Łukasz, obecnie student czwartego roku
technologii żywności na Akademii Rolni−
czej. Jego specjalizacją jest technologia
przemysłu fermentacyjnego.
– To była wyprawa w nieznane. Dosłow−
nie! – ocenia pierwszy wyjazd do pracy
za granicę. Za pożyczone od rodziców pie−
niądze wykupił czterodniową wycieczkę
do Londynu. Dzięki temu przekroczył gra−
nicę bez kłopotów. Problem zaczął się po
kilku dniach, gdy skończyły się pienią−

dze. Pracę znalazł z ogłoszenia na – jak
mówi – „ścianie płaczu”. – Przez trzy
miesiące, 10 do 11 godzin dziennie pra−
sowałem koszule w pralni. Kilka było
własnością książątka z Arabii Saudyj−
skiej, a parę należało do Pavarottiego.
Poznałem to po wszywkach.
Pracował nielegalnie. Od koleżanki dostał
fałszywy numer ubezpieczenia. – Oficjal−
nie nazywałem się Simon Shepherd. Przy−
zwyczaiłem się reagować na imię Szymon
– relacjonuje. W następnym roku spróbo−
wał znowu. – Więcej zwiedziłem. Czułem
się lepiej, ale ograniczała mnie obawa
przed policją imigracyjną – dodaje.
Jako cel trzeciej wyprawy wybrał Stany
Zjednoczone. Tym razem czuł się pew−
niej, bo zaprosił go do siebie kuzyn. Na
uczelni poprosił o urlop dziekański i na
11 miesięcy opuścił kraj. – Wykańcza−
łem piwnice w prywatnych domach. Nie−
raz do pracy dojeżdżałem po 90 km.
Nauczyłem się wykonywać instalacje
wodne i elektryczne, budować ściany, kłaść
gładź szpachlową – takie typowo męskie
robótki – wylicza.
Wrócił zadowolony. Pozbył się oporów
przed mówieniem po angielsku. Teraz
wymienia dwa powody swoich wypraw:
zarobienie pieniędzy i zwykłą ciekawość.
– Podstawowa różnica między rynkiem
polskim a amerykańskim polega na tym,

że tam żyje się spokojniej. Nikt nie mar−
twi się o to, że braknie mu pieniędzy. To
właśnie jest ten magnes, który wielu Po−
lakom nie pozwala wrócić – rozważa.
Myśląc o przyszłości, bierze pod uwagę
dwie możliwości: – Jeżeli dostanę cie−
kawą pracę, nie myślę o wielkich pie−
niądzach, to zostanę. Moim marzeniem
są Tychy. Jeśli się nie uda, wyjadę za
granicę. Raczej nie wiążę swojej przy−
szłości z Brzeskiem. Tutaj trudno by−
łoby utrzymać życie na takiej stopie jak
poza Polską. Przyzwyczaiłem się już do
dużych aglomeracji. W Brzesku życie
kończy się wieczorem, a tam dopiero
wtedy się zaczyna.
Już zastanawia się nad wakacjami. Może
tym razem Irlandia?

Samodzielność kosztuje
ANETA ma 24 lata. Po dwóch latach
ceramiki i krawiectwa zmieniła szkołę
i skończyła zaoczne liceum w Krakowie.
Chciała być samodzielna, więc z rodzin−
nego domu przeprowadziła się do Brze−
ska. – Miałam pomysł na studia – psy−
chologia, kierunki artystyczne lub wizaż.
Musiałam jednak myśleć o opłaceniu ra−
chunków i przesunęłam te plany na przy−
szłość – opowiada.

U jednych ten moment przychodzi zaraz po maturze. Inni stają przed tym problemem dopiero po zdobyciu tytułu inżyniera lub
magistra. Kiedy młodzi startują w dorosłe życie, inni żegnają się z pracą i wracają w domowe pielesze.

Zamiast wznosić lamenty „O tempora, o mores!” warto zastanowić się nad przyczyną różnic w startach życiowych tych, którzy
zaczynają swoje kariery zawodowe teraz i tych, którzy mają ten moment dawno za sobą. Socjalistyczne państwo gwarantowało pracę, ale
nie zawsze taką, o jakiej obywatel marzył. Dalekie dojazdy, które i dzisiaj nie są rzadkością, także i wtedy należały do normalności.
Niegdyś Polskę opuszczało się w poszukiwaniu dużych pieniędzy i dopiero po latach nieznośnej rozłąki powracało do rodziny. Teraz
takie wyprawy najczęściej są jednokierunkowe i mają konsekwencje na całe życie.
Jedynie w słowniku starszych mieszkańców pozostały określenia – „stary kawaler” i „stara panna”. Zabiegani i pracujący ponad
miarę młodzi ludzie spychają małżeństwo i dzieci na dalszy plan. Jeżeli uda im się otrzymać zatrudnienie w którymś z dużych
miejscowych zakładów, to muszą się liczyć z tym, iż browar wyśle ich do Warszawy, a Can Pack skieruje na Ukrainę lub do Rumunii.
Inni codziennie dojeżdżają do Krakowa. Tymczasem samo miasto i jego okolice stają się atrakcją dla zmęczonych aglomeracją
emerytów. Budują sobie domy na wsi i liczą na spokojną starość.
Grozi nam wyludnienie i status gminy dla emerytów? Może jednak nie. Być może zaprocentuje wreszcie dobra lokalizacja miasta przy
głównej arterii komunikacyjnej i pojawią się nowe firmy, w których będzie można znaleźć miejsce pracy zgodne z kwalifikacjami
i aspiracjami. Oby!
Zapraszamy czytelników do dzielenia się swoimi uwagami na temat przyszłości miasta i możliwości, jakie daje bądź zabiera młodym
ludziom. Jak dobrze wystartować? Co zrobić u schyłku życia zawodowego? Dzisiaj pierwsze spostrzeżenia, wyobrażenia i opinie, zarówno
przedstawicieli startujących w dorosłe życie, jak i tych, którzy dobili do emerytury. Jaką przyszłość widzą dla siebie, dla Brzeska?  (D)

Miasto nad Uszwicą
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Przez dziewięć miesięcy prowadziła sklep
z odzieżą. Wystrój zaprojektowała sama.
– Wystarczało na pokrycie kosztów, ale
o zyskach nie było już mowy – uzasad−
nia rezygnację z biznesu.
Od czterech lat sama wymyśla i szyje
aplikacje na torby sprzedawane w Pa−
sażu Hetmańskim przy krakowskim
Rynku. – Mam mnóstwo pomysłów: ba−
ranki, owieczki, a teraz głównie kocury
– wymienia.
Mniejsze stawki ZUS zmobilizowały ją
do kolejnych koncepcji. Sama projektuje
i szyje ubrania. Chciałaby stworzyć własną
rozpoznawalną markę i założyć sklep.
– Jeżeli eleganckie rzeczy nie znajdą na−
bywców, to stworzę kolekcję ciążową lub
dla dzieci. Mogę robić bieżniki, obrusy, po−
duchy – wylicza możliwości przystosowa−
nia się do wymogów rynku.
Swoje ręcznie wykonane kartki okolicz−
nościowe sprzedaje na aukcjach interne−
towych. Z myślą o nich przygotowuje se−
rię obrazków ściennych.
Aneta kocha koty. Razem ze swoim chło−
pakiem hodują dwa. Rok temu nawiąza−
ła kontakt z fundacją ochrony praw zwie−
rząt. Krista Leipold z Mainz pod Frank−
furtem zaoferowała sfinansowanie
sterylizacji bezdomnych kotów. – Wetery−
narze z lecznicy zgodzili się wykonywać
zabiegi. Za to urzędnicy podejrzewali mnie
o „lewy” zarobek. Największym proble−
mem stało się łapanie zwierzaków. Nie

Swoje zrobiła
HALINA URBAŚ (była naczelnik Urzędu Skarbowego w Brze−
sku) – uważa, że sposób spędzania emerytury zależy przede
wszystkim od indywidualnych zainteresowań i charakteru. We−
dług niej, nie dla każdego emeryta szczytem marzeń jest dział−
ka. – Odpowiada mi mój tryb życia, nie mam szczególnych
aspiracji. Zajmuję się domem i kocham rozwiązywać krzyżówki.
Jestem przyzwyczajona do Brzeska i nigdzie indziej nie chcia−
łabym mieszkać – podkreśla z uśmiechem.
Ta rodowita krakowianka, dzieciństwo spędziła w okolicach
Dąbrowy Tarnowskiej. Po przenosinach do Brzeska, uczęsz−
czała do miejscowego gimnazjum. Po maturze od razu za−
częła pracować w wydziale finansowym Powiatowej Rady Na−
rodowej. W 1983 roku, gdy w Brzesku utworzono Urząd Skar−
bowy, została jego naczelnikiem i funkcję tę sprawowała aż
do momentu odejścia na emeryturę. Ma za sobą 43 lata
pracy zawodowej.
– Od początku polubiłam swoje zajęcie i szybko się wciągnę−
łam. Mogę powiedzieć, że spełniłam się w swoim zawodzie.
Chociaż byłam oddana pracy, nie brakuje mi tego ciągłego
ruchu – dodaje z nutką nostalgii. Obecnie nie udziela się
w żadnej organizacji, chociaż kiedyś była aktywną działaczką
związków zawodowych. – Zostawiam to młodym. Oni powin−
ni się angażować.

Iwona DOJKA
Magdalena RYBACKA

chcą mi pomóc ani ich miłośnicy, ani ci,
którzy ich nie lubią. Próbowałam robić to
sama, ale niektóre starsze panie płoszyły
dachowce. Inne pomawiały mnie i mojego
chłopaka o najgorsze intencje. Do tej pory
udało się wysterylizować 20 kotów.
– Gdyby nie mieszkanie własnościowe
w Brzesku, pewnie wyprowadzilibyśmy
się do Krakowa – mówi Aneta.
Razem z chłopakiem planują ślub i za−
łożenie rodziny. Teraz jednak Marek wy−
jeżdża do pracy za granicę. – Ma dofi−
nansować moją firmę – snuje plany przy−
szła żona.
Liczy na otwarcie Akademii Götza. –
Może pojawią się nowi ludzie, zacznie
się coś dziać, otworzą się galeryjki i ka−
fejki, a miasto zacznie żyć.
Marzy jej się wydzielone, spokojne miej−
sce z kawiarniami. Na spacery upodo−
bała sobie park przy pałacu i las. – Bra−
kuje wystaw i koncertów. Nawet jak się
coś dzieje, to nie ma o tym informacji.
Żeby otworzyć knajpkę z klubowymi im−
prezami i wystawami, musiałabym wy−
grać w totolotka – powątpiewa. Ale kto
wie, może życzenie się ziści?

Może na wieś?
DOMINKA SZYDŁOWSKIEGO (rocz−
nik 1984) przyjaciele nazywają „Serek”.
Dlaczego? Sami już nie pamiętają. Po

maturze w liceum przy dawnym „ekono−
miku”, ale za to już w nowym gmachu
zespołu szkół, nie miał żadnych planów.
– Nadal ich nie mam – kwituje.
Zdawał na pedagogikę społeczno−opie−
kuńczą na Akademii Pedagogicznej w Kra−
kowie. Nie udało się. – Nie chxciałem tra−
cić roku. Wziąłem informator do ręki i wy−
brałem studium zawodowe w Krakowie
o specjalności projektowanie architekto−
niczne. Po dwóch latach dopiero dowiedzia−
łem się, że szkoła nie daje żadnych upraw−
nień. Dziś już nie prowadzi naboru.
Teraz jest na pierwszym roku turystyki
w prywatnej szkole wyższej. Studia opła−
ca sam. Od czterech miesięcy, po 10 do 8
godzin na dobę zarabia jako pomocnik
na budowie. – Robię wszystko, od sprzą−
tania po murowanie. Ta praca nic mi nie
daje, nie wpiszę jej sobie w CV.
„Serek” szuka ofert w Internecie. Uczy się
angielskiego i francuskiego. W Brzesku
nie widzi dla siebie perspektyw. Doku−
menty złożył już w miejscowym browa−
rze, Can Packu i Małopolskiej Wytwórni
Maszyn. Bez skutku. – Wydaje mi się,
że to z powodu ukończenia ogólniaka.
Jeśli nie mam zawodu, to tak jakbym
nic nie umiał – mówi.
W wolnym czasie spotyka się ze znajo−
mymi. Jego ulubionym miejscem jest park
Götza. Małe miasteczko wydaje mu się
przyjazne i bezpieczne, ale tak naprawdę
wolałby mieszkać na wsi z własną rodziną.

Nie ma czasu na nudę
JÓZEF KUBAS (były dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
w Brzesku oraz wieloletni pedagog) – realizuje się w pracy spo−
łecznej. Sam przyznaje, że jest teraz bardziej zajęty niż w cza−
sach, gdy pracował zawodowo. Nawet nie myśli opuszczać mia−
sta, w którym rozpoczynał i kończył zawodową karierę.
– Z pewnością nie narzekam na nudę – uśmiecha się. – Opie−
kuję się wnukami, zabieram je na zajęcia rekreacyjne, uczę
nowych umiejętności. Kursuję między Sanokiem a Wadowi−
cami, gdzie mieszka moja rodzina.
Jest radnym gminnym, należy do Stowarzyszenia Absolwentów
i Sympatyków brzeskiego LO, jest członkiem zarządów: osiedla
Brzezowieckie oraz stowarzyszenia „Porozumienie”. – We wszyst−
kich tych organizacjach działam aktywnie – podkreśla.
Pojawia się na imprezach kulturalnych organizowanych przez MOK
oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną, nie unika imprez
towarzyskich. Jest studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
– Regularnie chodzę na krytą pływalnię, jeżdżę na nartach –
z dumą wymienia pasje.
Swoje życie związał ze szkołą. Ukończył 5−letnie liceum pedago−
giczne. Ceni sobie przygotowanie metodyczne, jakie tam otrzy−
mał. – Kładziono duży nacisk na psychologię. Natomiast wiedzę
merytoryczną dały mi studia na WSP – uzasadnia.
Lubił swoją pracę. – Cieszę się, że podczas 12 lat mojego dy−
rektorowania nie było żadnych zgrzytów. Praca dała mi do−
świadczenie, które procentuje i pomaga w życiu osobistym, na
przykład w kwestii mediacji – twierdzi z satysfakcją.
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Czuję pewien niedosyt. Przez ten krótki
czas niewiele udało mi się zrobić. Począ−
tek kadencji to integracja i organizowa−
nie pracy. Pomysłów i zapału nam nie
brakowało, ale z realizacją było gorzej.
Zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę i cięż−
ko nam było wcielać w życie nasze za−
mierzenia. Nie mieliśmy ani wprawy, ani
wzorców do naśladowania, ani specjal−
nych funduszy. Do dziś w sferze planów
pozostał pomysł stworzenia toru cyklo−
trialowego, wymiany zagraniczne, ożywie−
nie życia kulturalnego.

Łza
w morzu

pomysłów

Minął rok pracy Młodzieżowej Rady Gminy.
Pierwsze wybory odbyły się w listopadzie
2004 roku. Zgłaszając swoją kandydaturę,
wierzyłam, że uda mi się coś zrobić dla moich
rówieśników. Z zapałem przystąpiłam do
działania. Zgłaszałam wnioski z nadzieją na
zrealizowanie swoich pomysłów. Po roku,
zgodnie z ordynacją wyborczą, musiałam
ustąpić miejsca swoim młodszym kolegom.
Teraz czas na podsumowanie.

Nasz brak doświadczenia wykorzystali
niektórzy nauczyciele i zaczęli realizować
własne programy na forum MRG, a mło−
dzież stała się narzędziem w rękach do−
rosłych. Zaproponowano nam do rozwią−
zywania problemy, którymi zajmują się
od dawna pedagodzy i Samorządy
Uczniowskie. Teraz podsunięto je dodat−
kowo Radzie. Często ciekawe, autorskie
propozycje uczniów były kwitowane stwier−
dzeniem: a po co to, i tak ten wniosek nie
ma szans na realizację, bo nie ma na to
pieniędzy. Odniosłam wrażenie, że szko−
ły potraktowały MRG jako kolejny organ
do dyscyplinowania i kontrolowania
uczniów, a ordynacja wyborcza narzuciła
jej członkom funkcję reprezentanta szko−
ły, a nie młodzieży.
Czy o to właśnie chodziło? Wydaje mi się,
że nie. Może byłoby inaczej, gdyby pozwo−
lono nam na większą samodzielność.
Urzędnicy i nauczyciele powinni wspierać
nas radą i pomocą przy wdrażaniu naszych
pomysłów, zamiast narzucać własne. Może
trzeba było na początek przeszkolić mło−
dych radnych jak samodzielnie zdobywać
fundusze na działalność? Istnieją przecież
instytucje i fundacje wspierające młodzie−
żowe projekty. Tej umiejętności nam za−
brakło i dlatego to, czego udało nam się
przez ten rok dokonać, to tylko łza w mo−
rzu naszych pomysłów.
Cieszę się, że poznałam w Radzie wielu
ambitnych rówieśników, pełnych chęci
i zapału do pracy, którzy wierzyli i nadal
wierzą, że ich pomysły zostaną w końcu
zrealizowane, czego im zza burty szcze−
rze życzę oraz trzymam za nich kciuki.

Olga KWAŚNIAK

Nie od dziś wiadomo, że chęć wybicia się
nie poprzez swoje osiągnięcia, lecz opiera−
jąc się na zaprzeczeniu osiągnięć innych,
należy do zjawiska dosyć powszechnego,
szczególnie popularnego wśród populistów.
Czytając artykuł Olgi Kwaśniak, można
odnieść wrażenie nieuzasadnionej kryty−
ki opartej na absurdalnych argumentach.
Szczególnie dziwią mnie wypowiedzi by−
łych radnych Młodzieżowej Rady Gminy,
którzy „czują niedosyt”. Zanim zacznie
się kogoś oceniać, warto najpierw popa−
trzeć na swoje osiągnięcia i zaangażowa−
nie. Może ów „niedosyt” spowodowany jest
brakiem aktywnego i konsekwentnego
działania? Nie sztuką bowiem jest pod−
dać jakiś pomysł, trzeba jeszcze przeko−
nać do niego innych i podjąć się jego re−
alizacji. Może właśnie tego niektórym
„nienasyconym” brakowało.
Nie mogę pozostać bez reakcji na wyssa−
ne z palca argumenty stwierdzające, że
MRG kierują nauczyciele czy też, że urzęd−
nicy ograniczają nasze działania. Pragnę
poinformować, iż rady i pomoc pedagogów
wynika z naszej woli. Nikt nami nie ma−
nipuluje, bo to przecież radni podejmują
decyzje a nie ich opiekunowie.
Kolejnym zagadnieniem jest realizacja
projektów, uzależniona od środków finan−
sowych, jakimi dysponujemy. W roku
ubiegłym nasz budżet został wykorzysta−
ny w 100%. Jeśli chodzi o ciekawe propo−
zycje uczniów, to muszę powiedzieć, że
w protokołach z sesji nie było zbyt wielu
propozycji, a każdą z nich omawialiśmy.
W zakresie „wolnych wniosków i zapytań”,
znajdujących się w programie obrad
MRG, brakowało przejawów aktywności
radnych, którzy teraz mają nieuzasad−
niony żal. Może wtedy należało zgłosić te
ciekawe propozycje?
Można podać wiele innych kontrargumen−
tów przeczących nazwaniu przez Olgę
Kwaśniak pracy MRG „łzą w morzu”.
Myślę, że nie o to chodzi. Trudno zrozu−
mieć taką bezpodstawną krytykę ze stro−
ny osób, jeszcze niedawno zasiadających
w prezydium MRG i reprezentujących tę
instytucję. Jak interpretować takie zacho−
wanie? Jako chęć dowartościowania swo−
ich niespełnionych ambicji? Jako wyraz
żalu? Chęć zaistnienia? Odpowiedzi na te
pytania może być wiele. Myślę, że każdy
oceni to na swój sposób. Postawa Olgi
Kwaśniak należy jednak do wyjątków.
Cieszy mnie fakt, iż w MRG jest wiele
ambitnych i mądrych osób, które chcą dzia−
łać i działają dla dobra społeczeństwa.

Grzegorz ORLOWSKI
(Przewodniczący MRG)

Płaczliwy żal

zaprasza na zajęcia warsztatowe w marcu

6 III, godz. 14.00: „Moje spotkanie z pracodawcą – rozmowa kwalifikacyjna”

14−15 III, godz. 9.00: „Poznawanie siebie – trening w dokonywaniu samooceny”

22−24 III, godz. 9.00: „Własna firma zanim zrealizujesz pomysł”

28 III, godz. 11.00: „Sporządzam dokumenty aplikacyjne”

29−30 III: „Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą”

Zapisy przyjmowane są: Tarnów, Al. Solidarności 5−9, pokój 131,135, tel. (0−14) 626−99−40,
e−mail: centrum wup.tarnow.pl

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA
KARIERY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
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Nawiązując
do tradycji barona…

Browar Okocim jest firmą przykładającą dużą wagę do potrzeb konsumenta, szanującą jego
wartości i zwyczaje. Więzi z lokalną społecznością podkreśla poprzez mocne zaangażowanie
w jej przedsięwzięcia kulturalne, sportowe i charytatywne.

Firma wiodąca
na rynku ubezpieczeniowo−finansowym

POSZUKUJE
WSPÓŁPRACOWNIKÓW
kandydatów na swoich przedstawicieli

w rejonie powiatu brzeskiego

Wymagania:
– ukończone 25 lat
– wykształcenie co najmniej średnie
– otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

Zapewniamy:
* pełne wyszkolenie i uzyskanie uprawnień państwowych
* atrakcyjne zarobki
* możliwość osiągnięcia sukcesu zawodowego

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:  (608) 289 533

Okocimski Klub Sportowy od dzie−
sięcioleci jest ważnym ogniwem in−
tegrującym życie miasta i powiatu
brzeskiego. Piłka nożna zajmuje
w nim szczególne miejsce, stanowiąc
najbardziej prestiżową i najszerzej
rozbudowaną sekcję Klubu. Hasło re−
klamowe „Okocim – Nasz Browar.
Nasza Drużyna” zagrzewa lokalny
zespół i jego kibiców do walki o wej−
ście do III ligi piłki nożnej.
Okocim, oprócz sponsorowania lo−
kalnego sportu, aktywnie uczestni−
czy w życiu kulturalnym mieszkań−
ców. Wspiera imprezy miejskie,
m.in.: Dni Brzeska, Zakończenie
Lata w Brzesku ,  Dni Chleba
w Brzesku, Dni Słomnik, Turniej
Rycerski w Dębnie, Dni Krzeszo−
wic, Wielką Majówkę Ta−
trzańską, Tatrzańskie Wici, tj.
cykl dziesięciu imprez odbywa−
jących się na terenie powiatu
tatrzańskiego, Festiwal Talia
w Tarnowie, Dni Powiatu Kra−
kowskiego, Dni Niepołomic, Eu−
ropejskie Forum Kultury w Tar−

nowie, Dni Kingi w Wieliczce,
Dni Tarnowa, Puchar Świata
w Skokach Narciarskich w Zako−
panem, dożynki w wielu miastach
regionu oraz szereg innych wydarzeń
istotnych dla lokalnych społeczności.
Od lat Browar Okocim jest mecena−
sem Collegium Maius w Krakowie.
Specjalista ds. public relations,
Jagoda Jastrzębska  (na zdjęciu)
zwraca uwagę na silne poczucie od−
powiedzialności społecznej i zaanga−
żowanie Okocimia w działalność do−
broczynną: – W ramach polityki cha−
rytatywnej korporacji Carlsberg
Polska, Browar Okocim konse−
kwentnie od roku 2002 wspiera dwie
z ośmiu placówek objętych opieką
firmy. Pomoc w Brzesku otrzymują
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
NMP oraz jadłodajnia prowadzona
pod patronatem Caritas. Firma an−
gażuje się również w pomoc szkołom
i czwarty rok z rzędu opłaca czesne
dwóm uczniom z Katolickiego Gim−
nazjum oraz w inne przedsięwzięcia
służące dobru społecznemu. K

3 MARCA przedstawiciele Bro−
waru Okocim z Grupy Carlsberg
Polska i kocimskiego Klubu Spor−
towego podpisali umowę spon−
sorską, stanowiącą kontynuację
współpracy. Na podstawie umo−
wy Okocim nabywa status tytu−
larnego sponsora Okocimskiego
Klubu Sportowego, walczącego w
rundzie wiosennej o awans do III
ligi w piłce nożnej mężczyzn.
Umowa obowiązywać będzie do
końca sezonu 2005/06.
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Michał, restaurator z okolic Brzeska
w latach 80. był przedstawicielem
tzw. „prywatnej inicjatywy”. Na pół−
nocy Polski prowadził odpowiednik
dzisiejszego pubu. Posiadanie takie−
go lokalu dawało prestiż i… zapew−
niało stałe źródło kłopotów ze strony
państwa.
– Najtrudniej było zdobyć towar, na
który obowiązywały kartki – wspomi−
na. – Nie istniały hurtownie, więc aby
kupić Pepsi Colę, moi kelnerzy stali
w kolejkach albo wynajmowałem do
tego ludzi. Żebym mógł podawać mię−
so, musiałem prowadzić własny tucz
na wsi – relacjonuje.
Największym koszmarem, celebrowa−
nym kilka razy w miesiącu przez su−
miennych urzędników, były kontrole.
Najmniejsze odstępstwo od „linii”
pracowicie wytyczonej w przepisach
groziło likwidacją. – Wpadało pięciu
tajniaków i każdy rzucał się w inny
kąt restauracji w poszukiwaniu jakie−
goś „haka”. Potrafili nawet kasę otwo−
rzyć. Należało być zawsze bardzo
miłym wobec takich „gości” – mówi,
wzdychając i kiwając głową.

Gastronomiczny
trójkąt bermudzki

Rozpoczynamy nowy cykl wspomnień. Z przymrużeniem oka spojrzymy na życie
codzienne w Brzesku epoki PRL−u. Jako pierwsza do raportu staje gastronomia.
Spożycie, konsumowanie, jedzenie – bez niego nie ma egzystencji. W dobie karczem,
zajazdów i pubów, cofnijmy się w czasie do epoki marszów pierwszomajowych, Pewexów
i wyrobu czekoladopodobnego.

Jedyną rzeczą, z którą „prywaciarz”
nie miał problemu, była frekwencja.
Bilety na zabawę sylwestrową zni−
kały już we wrześniu.
Czysta w sieniówie
Brzeski „trójkąt bermudzki” gastro−
nomii tworzyły w latach 70. i 80.: „Pa−
wilon”, „Krakowianka” oraz kawiar−
nia „Klubowa”. Wszystkie trzy nale−
żały do Powszechnej (tak
powszechnej, że aż jedynej) Spółdziel−
ni Spożywców.
W zbudowanej dla pracowników sza−
cownego browaru sali koncertowej
„czynniki społeczno−polityczne” uloko−
wały restaurację, niekoronowaną kró−
lową miejscowej „konsumpcji na
miejscu”.
– PRL to lata świetności Pawilonu
– wspomina jeden z pracowników
Urzędu Miejskiego. – To było miej−
sce znane w całym regionie. Przejaz−
dem odwiedzali je znamienici goście:
artyści, sportowcy, politycy – dodaje
z uśmiechem. Mimo że znajdowało
się z dala od głównych dróg przebie−
gających przez Brzesko, zatrzymywa−
ły się w nim autobusy wycieczkowe

z całego kraju. Już wtedy słynął z wy−
śmienitej kuchni.
W 1978 roku placki z gulaszem oraz
żurek po zalipiańsku zarobiły na
„Srebrną Patelnię” dla szefostwa lo−
kalu w kategorii kuchni staropolskiej.
Z klientelą nie było problemu, gorzej
z dostawami. – Najlepiej sprzedawał
się alkohol – wspomina pani Maria,
jedna z pracownic ówczesnego Pawi−
lonu. – Wódka szła jak woda. Całe
kontenery przyjeżdżały – dodaje pani
Czesia, kelnerka.
Zatroskane zbyt wysokim spożyciem
alkoholu państwo socjalistyczne
w pewnym okresie zezwoliło na jego
sprzedaż jedynie po godzinie 13. Woź−
ny w Pawilonie, otwierając drzwi,
musiał szybko uciekać, by nie zostać
stratowanym przez tłum. Klienci, któ−
rzy skrzętnie ukrywali swe pokusy,
wchodzili do lokalu od tyłu, do tzw.
„sieniówy” i tam degustowali „czystą”.
Gorzej sytuacja miała się z piwem,
chociaż do browaru był przysłowiowy
rzut beretem. – Kierownik miał jed−
nak dojścia i chodził na żebry – wspo−
mina pani Maria. W sezonie letnim
szczególnie oblegane były tzw. beki,
czyli używając dzisiejszego określe−
nia – gustowny ogródek...
Jako że „setce” towarzyszyć musiała
konsumpcja, klienci zamawiali „śle−
dzika”. Nieszczęsna ryba, przekazy−
wana przez kilka dni od stolika do
stolika, nieraz nie doczekała się fi−
nału w żołądku. Oprócz dodatku do
alkoholu w jadłospisie znajdowało się
także mięso. W okresie „przejścio−
wych trudności” lepsze gatunki, na
które obowiązywały przydziały, uda−
wała przyprawiona baranina lub ko−
nina. Brakowało kawy. Mimo to sale
były pełne, a klienci zadowoleni.
Skąd w takim razie instytucja „Książ−
ki skarg i zażaleń”? – Najczęściej wpi−
sywali się tam ci, którym odmówiły−
śmy alkoholu z uwagi na ich stan. Ale
zdarzały się też pochwały, że smako−
wało – wyjaśnia pani Maria. – Z każ−
dego wpisu należało się tłumaczyć
w PSS−ie, odpowiadać na niego, a po−
tem PSS wysyłał list do autora zaża−
lenia, jeśli ten podał adres.
Dziś Pawilon ożywa w sezonie letnim,
gdy zaczyna się wysyp wesel . Dlate−
go każdy, kto planuje tam rodzinną
imprezę, powinien dokonać rezerwa−
cji z dużym, co najmniej rocznym wy−
przedzeniem.

Krakowianki z przydziałem
Oddalenie od głównej drogi wyszło Pa−
wilonowi na zdrowie. W przeciwień−
stwie do położonej przy ul. Kościusz−

Wódka też była reglamentowana, ale amatorom nigdy jej nie brakowało.
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ki „Krakowianki”, nie był nękany
przez powszechne kontrole jaśnie
panującej w restauracyjnym, upań−
stwowionym biznesie Państwowej
Inspekcji Handlowej.
Lokal ten oblegali głównie przyjezd−
ni. Ze skrupulatnością przedstawicieli
aparatu kontrolerzy z PIH, dysponu−
jąc nieodłącznym zestawem menzu−
rek, sprawdzali czy kawa „po turec−
ku” nie jest zbyt lurowata lub czy nie
dodaje się wody do alkoholu. Za nie−
dobór groziły surowe kary.
Pani Barbara z „Krakowianki” wspo−
mina z sympatią swojego szefa, ojca
legendarnego już twórcy „Optimusa”,
Romana Kluski. – Kierownik był czło−
wiekiem dużej kultury osobistej.
Pracownice z uporem mitycznego Cer−
bera walczyły z klientami−kleptoma−
nami. – Ludzie kradli, co się dało.
Każda z nas dostawała przydział
sztućców i trzeba się było z nich roz−
liczyć – opowiada była kelnerka.
Krakowianka amatorów piwa obsłu−
giwała także na zewnątrz, przy
ogromnej beczce, zaadaptowanej na
mini−bar. Był tak popularny, że piwo
reglamentowano konsumentom.

Klubowa
Jedyna taka kawiarnia w Brzesku.
Wolna od amatorów wody ognistej, za
to ze stałą klientelą starszych pań
i całych rodzin. – Po każdej niedziel−
nej mszy lokal zapełniał się ludźmi.
Największą popularnością cieszyły się
ciastka, galaretka i kawa. Miałyśmy
stałych bywalców – wspomina z roz−
rzewnieniem pani Zofia, pracownica
Klubowej.
– Po pochodzie pierwszomajowym
nasz kierownik zawsze zapraszał tam

Pawilon – ciągle najpopularniejsze miejsce wesel i okolicznościowych przyjęć.
W „jadłospisie” ceny dań – jak dawniej – wyliczone są co do grosza... Fot. M. Kotfis

W dawnej „Krakowiance” sprzedaje się
dzisiaj meble. Nie ma też legendarnej

beczki z koziołkami. Fot. M. Kotfis
pracownice ze swojego działu na kawę
– mówi pani Katarzyna, urzędnicz−
ka. W latach 80. był to towar luksu−
sowy. Miesięcznie „na kartki” przy−
sługiwała średnio 25−dekowa paczka
ziarnistego „Selectu” lub „Orientu”.
Tę naprawdę dobrą można było do−
stać tylko w Pewexie. Chyba, że ktoś
miał rodzinę na lepiej zaopatrywa−
nym Śląsku albo w Ameryce.

– Klubowa znana była z fantastycznej
wątróbki – podkreśla z naciskiem pani
Jadwiga, pedagog i bywalczyni kawiar−
ni. – Zwykle przesiadywała tam młodzież
z technikum, na którą dybał profesor
Kocoła. Nieszczęśnicy przyłapani na pro−
cederze picia koktajlu musieli potem
wysłuchać kazania w szkole. Swój kącik
miały tam emerytowane panie nauczy−
cielki – przyznaje z uśmiechem jedna
z ówczesnych profesorek na Zielonce.

Piwo z koziołkami w tle
Elementem wpisanym w krajobraz
ówczesnego Brzeska były trzy, może
cztery drewniane beczki z piwem. Ów
kultowy dla piwoszy twór w środku
mieścił panią sprzedającą złocisty
napój. Ela, wówczas podlotek, pamię−
ta, że beczki były kolorowe, a na ich
szczycie znajdował się znak firmowy
Browaru – dwa koziołki.
Rozlokowane w strategicznych miej−
scach miasta, wystarczyły w zupełno−
ści spragnionym tubylcom. Podobne
beczki wykorzystywano także na ory−
ginalne domki kempingowe. Do nie−
dawna wynajmowano je turystom nad
Jeziorem Rożnowskim.
Piwo kupowało się także w„Barze pod
Kółkiem”, „U Śliwy” czy „U Gurgula”
na Zielonce.
Na gastronomicznej mapie Brzeska
znajdował się jeszcze bar mleczny
i później kilka kiosków z frytkami.
Jadąc w stronę dworca PKP, można
było wstąpić do „Słotwinki”, albo
zjeść rybę w nieodżałowanej sma−
żalni. Dziś bary mleczne zastąpiły
mniej lub bardziej rodzime „fast
foody”. Piwo jest dostępne wszędzie

i w każdym odcieniu. W lokalach nie
straszą już smutni panowie z od−
ważnikami, tylko puste stoliki. Nie
tylko od święta można iść na pizzę
lub sajgonki. Jedynie „Książka
skarg i zażaleń” w Pawilonie jak
wisiała, tak wisi. Dziś już raczej
jako relikt niż forma „dialogu spo−
łeczeństwa z władzą”.

Magdalena RYBACKA
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Burmistrz Brzeska
zaprasza

DO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
OKREŚLONYCH W UCHWALE NR XXXVIII/259/2005 RADY MIEJSKIEJ  W BRZESKU Z DNIA 28 GRUDNIA 2005 R. W SPRAWIE GMINNEGO
PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII i W UCHWALE NR XXXVIII/258/2005

W SPRAWIE WSPÓŁPRACY GMINY BRZESKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  W ROKU 2006 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH.

Rodzaj zadań:
1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziała−
nia narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć i programów opiekuńczo – wychowawczych
oraz sportowych integrujących społeczność lokalną z terenu Gminy Brzesko.
2. Działania na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dla rodzin wielodzietnych i najuboższych.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać na formularzu dostępnym w Urzędzie Miejskim w Brzesku (pokój nr 103) w zamkniętych kopertach, w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, w pokoju nr 101 (Sekretariat Burmistrza Brzeska) w terminie do 30 marca 2006 r. do godziny
12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2006 r. o godz. 12.15 w sali Obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu oraz składania ofert udziela:
Renata Pabian – Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. (0−14) 68−63−100 w. 149.

Burmistrz Brzeska
zaprasza

DO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
OKREŚLONYCH W UCHWALE NR XXXVIII/259/2005 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU Z DNIA 28 GRUDNIA 2005 R. W SPRAWIE WSPÓŁPRACY
GMINY BRZESKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

W ROKU 2006 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA  Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.

Termin realizacji zadania od 1 stycznia do 22 grudnia 2006 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 36.723 zł
Dofinansowaniu podlega działalność sportowa klubu−stowarzyszenia, a w szczególności:
−wynagrodzenia trenerów,
−koszty wyjazdów na zawody
−opłaty sędziowskie
−obozy sportowe,
−zakup sprzętu sportowego

Oferty należy składać na formularzu dostępnym w Urzędzie Miejskim w Brzesku w zamkniętych kopertach – ul. Głowackiego 51, w pokoju 101
(sekretariat Burmistrza Brzeska) w terminie do 29 marca 2006r. do godziny 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2006r. o godzinie 11.15 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu oraz składania ofert udziela: Michał Kostecki – inspektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Brzesku, tel. (0−14) 68−49−601.
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Charakterystyczne układy prze−
strzenne i podziały własnościowe
wsi w regionie, a przede wszystkim

na Powiślu, doprowadziły do ukształto−
wania się charakterystycznych dla nich,
do dziś jeszcze zachowanych zagród, bę−
dących obok pól uprawnych i łąk główny−
mi składnikami gospodarstw wiejskich.
Główną cechą jest szeregowy układ ich
części składowych, wynikający z niewiel−
kiej ich szerokości.
Typowe zagrody wsi środkowej i powiślań−
skiej części powiatu brzeskiego tworzą
tradycyjnie ustawione wzdłuż północnych
granic działek domy mieszkalne, który−
mi bardzo często są jeszcze zabytkowe
chałupy, znajdujące się pod wspólnymi
dachami stajnie i obory oraz połączone
z chlewikami kurniki. Niewielkie lamu−
sy stoją naprzeciwko mieszkań i służą
do przechowywania sprzętów gospodar−
skich i narzędzi rolniczych. Na zamknię−
ciu obejść wznoszą się przepaściste, drew−
niane stodoły. Wszystkie budynki w obej−
ściu, oprócz stodół, mają zrębową
konstrukcję, ściany z sosnowych najczę−
ściej płazów lub z grubsza tylko ociosa−
nych bali, których podwaliny ułożo−
ne zostały na kamiennych lub ce−
glanych podmurówkach,
dwuspadowe dachy o da−
chówkowym pokryciu
i wnętrza nakryte
drewnianymi stro−
pami.

PERŁY OKOLICY

Na szlaku architektury drewnianej (13)

Wiejskie
gospodarstwo

Wprawdzie dawna chałupa od zawsze stanowiła ośrodek tradycyjnej wiejskiej zagrody, ale
przecież dla niegdysiejszego włościanina była tylko jedną z jej części. Taką pozostała też i
w przekonaniu dzisiejszego rolnika. Albowiem dla mieszkańców wsi, dla których praca na
roli była istotą ich życia i źródłem utrzymania, najważniejsze funkcje spełniało wszystko to,
co wiązało się bezpośrednio z warsztatem pracy, a więc budynki inwentarskie i gospodarskie.

Z budynków gospodarskich szczególne
miejsce zajmują stodoły. Niektóre roz−
miarami przewyższają nawet domy
mieszkalne. Najstarsze z nich, te z dru−
giej połowy XIX wieku, są konstrukcji zrę−
bowej. Zachowały się również budowle
o konstrukcji szkieletowej, o ścianach ple−
cionych z wikliny (Szczurowa, Uście Sol−
ne), z których dwie, będące reliktami nie−
istniejącej już uścieckiej ulicy stodolnej,
do dziś jeszcze mają czterospadowe, po−
kryte słomianymi strzechami dachy. Na−
tomiast nowsze, te zbudowane już po 1900
roku, są bez wyjątku konstrukcji ryglowej
o charakterze ramowej, o ścianach pobitych
pionowym deskowaniem. Wszystkie jed−
nak, niezależnie od konstrukcji i czasu
powstania, mają trójdzielne wnętrza.
Tworzą je w każdym przypadku dwa ob−
szerne sąsieki i znajdujące się między nimi
szerokie boisko. Pierwsze służą do skła−
dowania zwożonych z pól, przeschniętych
już snopów zboża, a drugi do magazyno−
wania słomy przeznaczonej na sieczkę

i ściółkę dla zwierząt oraz do gacenia bu−
dynków i drzewek w sadzie. Boisko jest
jednocześnie przejazdem prowadzącym
z zagrody na pola i klepiskiem, na którym
młócono zboże.
Trzeba jednak wiedzieć, iż stodoły są nie
tylko najważniejszymi budynkami gospo−
darczymi zagród, ale także najbardziej
znaczącymi komponentami architektonicz−
nymi wielu jeszcze polskich wsi, także
naszego regionu. Szczególnie zaś wtedy,
gdy ustawione w długie, zwarte szyki, tak
jak w przypadku Szczurowej i Zaborowa,
tworzą trudne do pokonania zapory od−
dzielające zespoły siedlisk tworzących wsie
od ich bezpośredniego otoczenia.

Przez niemal dwa lata wędrowali−
śmy po brzeskim powiecie, pozna−
jąc jego najcenniejsze, najciekaw−

sze, a także najbardziej rozpowszechnio−
ne zabytki dawnej architektury drewnia−
nej i budownictwa. Mieliśmy okazję stwier−
dzić, jak znakomicie wpisane zostały
w krajobraz Pogórza i Powiśla oraz jak
wielką znajomością budulca, mistrzo−
stwem i starannością wykazywali się daw−
ni cieśle−budarze, wznosząc nie tylko
skomplikowane struktury kościołów, ale
też stawiając najprostsze budynki gospo−
darskie. Mogliśmy także skonstatować, jak
szybko owe zabytki znikają z naszego oto−
czenia i krajobrazu, a także uświadomić
sobie pilną potrzebę objęcia ich ochroną
w celu zachowania najcenniejszych i najbar−
dziej charakterystycznych z nich dla przy−
szłych pokoleń, udokumentowania, zinwen−
taryzowania, a nawet uczynienia z nich te−
matu szeroko zakrojonych studiów. Nader
często bowiem stanowią one jedyne, swo−
iste metryki naszych wsi.

Tekst i rys. Andrzej B. KRUPIŃSKI
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Tom stanowi antologię poezji religij−
nej twórców regionu brzeskiego. Dobór
wierszy pozostawiono jedenastu pa−
sjonatom słowa. W rezultacie całość
jest bardzo zróżnicowana i nierówna
poziomem. We wstępie ks. Józef Dra−
bik zdaje się zapraszać do dalszej
współpracy: – W naszej małej Ojczyź−
nie mamy wiele takich wspaniałych
poetyckich pereł. Niektóre jeszcze się
nie ujawniły.

Wydaje się, iż na kolejne debiuty wy−
starczy tylko poczekać, bo zdaniem
Haliny Biernat pisać najzwyczajniej
trzeba: – Czy znacie to uczucie nieme−
go rozkazu,/ Które jak iskra w mózgu
nagle się zapala/ I każe skupić myśli,
wybierać od razu/ Z chaosu słów wła−
ściwe, a inne oddalać?

Uwierzyli Bogu

Zbiór poezji „Sercem zatrzymane” wydany przez parafię p.w. św. Jakuba AP i NMP
Matki Kościoła oraz Starostwo Powiatowe w Brzesku udowodnił silny wpływ nowego
paradygmatu pisania o świętości, stworzonego przez ks. Jana Twardowskiego. Niedawno
zmarły kapłan teologiczne zawiłości ujmował językiem codziennej krzątaniny, naznaczonej
lekkim poczuciem humoru.

Jak bardzo pilna jest to potrzeba, pod−
kreśla Antonina Radzięda: – (…) sło−
wa/ lecą wartko (…) i leczą mą duszę/
tak samotną/ opuszczoną/ (…) oczysz−
czają brudne wnętrze/ aby jutro mogło
jeszcze/ wchłonąć to/ co dzień przyniesie…
Pierwsza z artystek słowa manifesta−
cyjnie deklaruje odwrócenie się od poli−
tyki i wielkiej historii na rzecz prostej
radości z… leżenia na leżaku. Proste
rymy i instrumentacja muzyczna współ−

grają z wyrażonym bez
ogródek nakazem za−
chwytu codziennością
i jej drobiazgami, wśród
których kryją się pyta−
nia o naturę Boga
Natomiast Bogusława
Młynarczyk zaskaku−
je powagą i bezpośred−
niością w opisie prywat−
nych dylematów czło−
wieka dobijającego się
kontaktu z Bogiem. Jej
Stwórca „Znużony, po−
marszczony cały,/ Obsy−
pany naszymi zgryzota−
mi” lituje się nieustan−
nie nad „kruszyną
niechcianą”. Wrażli−
wość autorki pozwala
jej w materii dostrzec
hymn na cześć Pana.
Jednak za pięknem
świata czai się u niej
lęk o jego kruchość
w zderzeniu z wszędo−
bylską nienawiścią.
Doświadczona poetka
Antonina Radzięda
błagalnym tonem
swych wersów sugeru−
je konieczność nie−

ustannego zabiegania o opiekę Boga,
dawcy zarówno miłości, jak i bólu po
niej. Jej zmysłowy ogląd stworzenia
każe upatrywać raj w rzędach ziemnia−
ków, kapusty i kopru oraz rabatach
astrów i róż.
Choć Justyna Macioł deklaruje: – …A
jednak jestem beksa (…) Może, jak po−

wstanie Wydział Łezologii – to spróbu−
ję zdobyć tam indeks – to lekko i żarto−
bliwie opisuje rzeczywistość, w której go−
towi na każdy okazyjny zakup ludzie
nie zdobywają się na nabycie serca,
nawet darmo oddanego… Rytm lekko
i skocznie przepływa przez wersy i wy−
śpiewuje radość z każdego kolejnego
dnia. Czara ufności, o której pisze poet−
ka, jest w jej wierszach niewyczerpana.
Tadeusz Puzia każe czytelnikowi sza−
motać się między dwoma modelami
odbioru. W pierwszym pytania retorycz−
ne stawiają go przed nierozwiązywal−
nymi dylematami. Drugi zmierza do
prowadzenia go po wytyczonych ścież−
kach interpretacji, bez szans na swo−
bodę dociekań.
21−letnia Dagmara Mida dojrzale gra
z motywami biblijnymi i literackimi to−
posami. Odważnie i nowatorsko kon−
struuje poetyckie sceny. Świadomie
operuje konstrukcją wiersza i panuje
nad biegiem słów. Z powagą, ale bez
pompy, cicho i pokornie rozmawia ze
Stwórcą, który w jej wierszach uśmie−
cha się serdecznie i bezgłośnie. 16−let−
ni Marcin Mida zaskakuje zdyscypli−
nowanym tokiem myślenia i logiką
wywodu, co w ludzkiej codzienności po−
zwala mu odnaleźć anachronizmy w po−
dejściu do religii.
Bogumiła Piekarz, autorka z Jadow−
nik, udowadnia natomiast, iż życie to
trudne zadanie, które bez boskiego
wsparcia skazane jest na klęskę. Po−
etka z uśmiechem przemawia do Bo−
gurodzicy: „Pozganiaj nas Matko do
Syna”, a człowieka upomina, iż egza−
min z miłości „trzeba zdać na piątkę”.
Z godną uwagi autoironią pyta: – Na
swoje podobieństwo stworzyłeś mnie,
Boże! Czy to swoje stworzenie poznać
dzisiaj możesz?
Patrycja Syty, mimo iż ma dopiero
12 lat, z powagą pisze o wartości za−
parcia się siebie dla drugiego człowie−
ka. Tymczasem prawnik, Konstantyn
Bujak, podkreśla tęsknotę do dobra,
piękna i pokoju w świecie oraz odpowie−
dzialność człowieka za ofiarowane mu
dzieło stworzenia.
Antologia zasługuje na uwagę. Nie tyl−
ko dlatego, że pozwala na – niepełną
wprawdzie, bo ograniczoną tylko do li−
ryki – orientację w regionalnej litera−
turze, ale głównie z powodu różnorod−
ności ujęć tematu. Sacrum to ambitne
zadanie dla poety. Szkoda, że jeden
z twórców mu nie sprostał. Męka Chry−
stusa oddana naiwnym rymem nie−
przyjemnie razi w lekturze. Natomiast
godny odnotowania jest udany debiut
młodych!

Iwona DOJKA
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Przyszedł na świat w mroźny lutowy
poranek 1930 r., w taborowym wozie. Oj−
ciec, starym zwyczajem, zanurzył maleń−
stwo trzy razy w zimnej wodzie, aby je
zahartować i dał trzy delikatne klapsy.
Już po miesiącu, w marcowe popołudnie,
wóz ruszył dalej. – Mówiono o mnie wol−
ny włóczęga – wspomina Gustaw Bar−
wiński, senior rodu, polski Rom ze szcze−
pu Galicjaków. – Brałem swoją babę, sa−
dzałem na wóz i ruszałem w rromano
drom – cygańską drogę. Zatrzymywali−
śmy się tam, gdzie było najpiękniej. Tań−
com i śpiewom nie było końca. Bawili−
śmy się zwłaszcza w rytm czardasza.
Zapach zupy gotowanej na ogniu rozno−
sił się daleko. Zasypialiśmy pod gwiaz−
dami. Miałem tabor i wiele koni, więcej
niż teraz włosów na głowie. Handlowa−
łem nimi i z tego żyłem. Wóz dostałem
od rodziców. Pomieściła się w nim cała
najbliższa rodzina. Jeździliśmy polnymi
ścieżkami, gdzie brakowało żywego du−
cha i nie można było dopytać się o drogę.
Aby inne kamraty mogły do nas dojechać,
zostawialiśmy ślady, rysując patykiem
po ziemi tylko nam znane znaki. I tak
spotykało się w jednym miejscu trzydzie−
ści taborów. Ależ było wesoło!
Wędrowali po całej Polsce. Barwiński
wspomina, jak parę razy przejeżdżali
przez Brzesko i Szczurową. Gdy nasta−
ły mrozy, wynajmowali mieszkania tam,
gdzie zaskoczyły ich śniegi. Tuż przed
1964 r., kiedy władze zabroniły Cyganom
wędrowania, przemieszczali się nysą.

Mageripen
Barwiński od czterdziestu lat mieszka
w Bochni. Jako senior rodu zarządza
swoimi. Przychodzą do niego z różnymi
problemami. Jego rodzina przestrzega
tradycji i kodeksu cygańskiego – mageri−
pen. Za skalanie groziłaby im kara wy−
kluczenia ze społeczności. W ich domu
panuje hierarchia wartości: Deveł – Bóg,
rodzice, rada starszych.
– Mamę, tatę i dziadków całujemy w rę−
kę – mówi Paweł Barwiński. – Do star−
szych, nawet obcych, mówimy kako –
wujku, bibi – ciociu.
Cyganie mieszkają wśród swoich. To daje
im poczucie bezpieczeństwa. Są niezwy−
kle gościnni, ale o obcych mówią gadzio
 – nieczysty. – Taki nigdy nie będzie Cy−

Cygańskie życie

Z nimi mieszkała wolność. To od niej czerpali siłę i wolę przetrwania. Co dziś pozostało
z cygańskiej duszy, którą ścigał wiatr i nie sposób było jej dogonić?

ganem, może się jedynie nauczyć zasad,
kiedy ożeni się z naszą dziewczyną –
twierdzi pan Gustaw.
Dużą rolę przywiązują do rytualnej czy−
stości. Piorą oddzielnie kobiece i męskie
ubrania. Nie napiją się z kieliszka, w któ−
rym maczał usta gadzio. Nie tolerują
rzeźników, którzy zabijają konie. – Te
zwierzęta to nasi przyjaciele. Z tłustego
wiadra, czy brudnej wody się nie napiją.
Nie spożywamy koniny, bo jest trefna –
wyjaśnia senior Barwiński.
Nieważna jest przysięga składana przez
Cyganów trzymających przy sobie jakieś
metalowe przedmioty. – Zanim dam
komuś słowo, muszę się ich pozbyć –
mówi Barbara. – Ściągam pierścionki,
kolczyki, bransolety. Inaczej jest z przy−
sięgą małżeńską, która zawsze się liczy,
bo składa się ją przed Bogiem.
Między sobą rozmawiają po cygańsku.
Języka uczą się sami i z jego tajnika−
mi niechętnie zaznajamiają obcych. –
Jesteśmy otwarci, przyjaźni, jednak
naszą mowę wolimy trzymać dla sie−
bie – tłumaczy Paweł.

Romni – cygańska kobieta
Ze statusem kobiety w rodzinie – według
seniora rodu – bywa różnie. – Są kobity,
które biorą górę nad chłopem, mimo że
przed ślubem ich matki powtarzały: nie
bądźcie leniwe, czcijcie męża, bo on jest
panem. Dobra żona musi dbać o męża,
przestrzegać higieny i przede wszystkim
być wierna – mówi.
Dziewczęta zakładają na różne okazje
cygański strój: falbaniaste, jaskrawe
spódnice i luźne bluzki z szerokimi ręka−
wami. Na co dzień noszą długie sukienki
i nie odsłaniają ramion. – Z cygańskim,
damskim ubraniem jest związana stara
legenda, według której pewna Cyganka
schowała małego Jezuska do worka i tak
uchroniła go przed żołnierzami Heroda.
Od tej pory Bóg pozwolił nam kraść do
pięciu złotych dziennie i ani grosza wię−
cej – żartuje pan Gustaw.
Jako senior rodu często udzielał cygań−
skich zaręczyn – mangavipen. – Młodym
wiązałem ręce chustą i życzyłem zdrowia,
szczęścia – wspomina.
Chłopak z dziewczyną najpierw się po−
znają, później spotykają dopiero na ślu−
bie. W rodzinie Barwińskich nie ma zwy−

czaju chodzenia ze sobą. Zdarzało się, że
mężczyźni porywali kobiety. Tak się sta−
ło z Barbarą i jej córką. – U nas jest tak
– opowiada Katarzyna – idzie Cyganka
drogą, spodoba się Romowi, ten łapie ją
za włosy i kradnie. Spędzają ze sobą kil−
ka tygodni, potem wracają do domu
dziewczyny i mężczyzna mówi: „Bierzcie
ją sobie lub nie, ale ona jest już moja”.
Rodzice zazwyczaj się nie sprzeciwiają,
bo dla nich splamiona córka to hańba.
Kasia ma 23 lata. Daniel, którego nigdy
wcześniej nie znała, porwał ją dwa lata
temu. Później zostawił z małą Nastią.
Nigdy go już nie spotkała.
Cygankę można pojąć za żonę, kiedy jest
dobrze rozwinięta i nie ma wyglądu dziec−
ka. Zdarza się, że wychodzą za mąż 14−,
15−latki. Po mangavipen młodzi żyją ra−
zem przez kilka lat, a później zawierają
ślub kościelny. Podczas cygańskiego we−
sela kobiety siedzą w innym pomieszcze−
niu niż mężczyźni.

Bachtałe dźiipen
Chociaż Cyganie mogą już wyruszać ta−
borami, Barwińscy od 1964 r. nie wę−
drują. – Tęsknimy za tamtymi czasami.
Dawniej nie wysiedziałbym tak w domu.
Bo według starej legendy, Cygan wciąż
musi uciekać przed żarzącym się gwoź−
dziem, które zrobił na krzyż Chrystusa.
Teraz już trochę się odzwyczaiłem od
polowych warunków. Choć muszę przy−
znać, że było lepiej niż dzisiaj. Zdrowie
dopisywało, mimo że byle co się zjadło.
Jednak nie jest źle, przecież głodu nie
ma. Wiedziemy sobie spokojne bachtałe
dźiipen – szczęśliwe życie – zamyśla się
przedstawiciel rodu.

Renata SKÓRNÓG

Gustaw Barwiński (gra na skrzypcach),
jego syn Kola i wnuczka Fatima.
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„Nie trzeba mieć wiele, aby podzielić się z drugim człowiekiem”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie na rzecz naszej organizacji kwoty stanowiącej 1% podatku należnego.
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkujących powiat brzeski. Nie prowadzimy
działalności gospodarczej. Dążymy do integracji osób niepełnosprawnych w środowisku osób zdrowych przez organizowanie wspólnych
spotkań. Służą temu Powiatowe Pikniki Integracyjne, spartakiady, zabawy karnawałowe, uroczystości opłatkowe oraz wycieczki krajoznawcze.
Od 5 lat prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej w Brzesku przy ulicy Przemysłowej 18. Od 7 lat opiekujemy się Duszpasterstwem Osób
Niepełnosprawnych przy Parafii Św. Jakuba Apostoła w Brzesku, służącym młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie  oraz ich
rodzinom. Wspomagamy z uzyskanych środków finansowych Oddział Rehabilitacji Szpitala w Brzesku oraz częściowo refundujemy koszty
szkoleń pracowników oddziału.
Stowarzyszenie współpracuje od lat z Samorządem Gminy w programie uzależnień. W ubiegłym roku również w programie sportu i rekreacji
dla dzieci oraz z samorządem powiatu, który wspomaga działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.
samorządy gminy i powiatu wspomagają także organizowanie Spartakiad Integracyjnych.
Z wpłat 1% ubiegłego roku zebraliśmy kilka tysięcy złotych. Pieniądze te w okresie remontu szpitala zostały przekazane na prace remontowe
Oddziału Rehabilitacji, nieuwzględnione  w ogólnym programie modernizacji. Dzięki tej sumie znacząco poprawił się wygląd  Oddziału
Rehabilitacji po remoncie.
Prosimy nie zniechęcać się jeżeli suma 1% będzie się wydawała Państwu zbyt mała. Z wielu drobnych wpłat zebrać możemy kwoty, które
przysłużą się Osobom Niepełnosprawnym oraz pracy na ich rzecz.

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
OPIEKUNÓW I WOLONTARIUSZY „OSTOJA”

ul. Kościuszki 68, 32−800 Brzesko
nr konta: 13 1020 4984 0000 4102 0003 7895

Bank PKO BP S.A O/Brzesko

Jak przekazać 1% na rzecz naszej organizacji
1.

Wypełnij odpowiedni formularz PIT (PIT−36 lub PIT−37) i ustal wysokość należnego podatku za rok poprzedni.
2.

Oblicz ile wynosi 1% należnego podatku i wpisz tę kwotę w odpowiednią rubrykę formularza PIT.
W części zatytułowanej „Obliczenia zobowiązania podatkowego” znajduje się rubryka
„Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego”

==> Dla PIT−36 jest to pozycja nr 181
==> Dla PIT−37 jest to pozycja nr 111

3.
Od podatku, który masz zapłacić odejmij obliczoną uprzednio kwotę ( krok 2)

Wysokość wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego może przekraczać kwotę stanowiącą 1% twojego podatku,
lecz podatek możesz pomniejszyć jedynie o 1% należnego podatku.

4.
Dokładnie wypełnij dokument wpłaty, który musi zawierać:

==> Imię i nazwisko wpłacającego
==> Adres wpłacającego

==> Kwotę dokonanej wpłaty
==> Nazwę organizacji na rzecz której dokonujesz wpłaty

==> Tytuł wpłaty np. „wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego”
5.

Wpłać obliczona kwotę na konto wybranej organizacji w terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia w banku lub na poczcie.
6.

Zachowaj pokwitowanie do ewentualnego wglądu organu podatkowego.
W przypadku nadpłaty organ podatkowy dokona zwrotu kwoty stanowiącej 1%podatku. W pozostałych przypadkach podatek

podlegający wpłacie do urzędu skarbowego zostanie pomniejszony na rzecz organizacji pożytku publicznego
do wysokości 1% podatku należnego.

NIE ODMAWIAJ POMOCY !
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85 KM 150 METRÓW – to nowy re−
kord mieszkańców powiatu w pływaniu
24−godzinnym. Na sukces zapracowało
135 pływaków. Była to już trzecia uda−
na próba bicia rekordu na Krytej Pły−
walni w Brzesku.
Całodobowe pływanie rozpoczął 25 lute−
go o godz. 18.00 Jan Waresiak z synem,
a zakończył Radosław Kraj. Uzyskano

PŁYWANIE – REKORD POBITY!

W RAMACH WYPOCZYNKU zimowe−
go w czasie ferii przeprowadzono w Brze−
sku VII Halowy Turniej Piłki Nożnej i
I Zimowy Turniej Tenisa Stołowego. Or−
ganizatorami imprezy był Urząd Miej−
ski, Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego
w Brzesku i KKS „Olimp”.
W turnieju piłkarskim przez kolejne trzy
dni rywalizowało 46 zespołów z gminy
Brzesko. W sumie w rozgrywkach wzięło
udział ponad 300 zawodników. W kate−
gorii szkół podstawowych zwyciężyli mi−
nistranci z Okulic, wyprzedzając Szkołę
Podstawową nr 2 w Brzesku i drużynę
z osiedla Ogrodowa.
Wśród gimnazjalistów zwyciężyli lekto−
rzy z Okulic, wyprzedzając reprezentację
PG nr 2 z Brzeska oraz lektorów z brze−
skiej Parafii Miłosierdzia Bożego. Nato−
miast ponadgimnazjalne zmagania wy−
grali lektorzy z Parafii św. Jakuba, wy−
przedzając drużynę osiedla Jagiełły oraz
lektorów z Jadownik.
W turnieju tenisa stołowego zawodnicy
występowali w dwóch kategoriach.
Szkoły podstawowe: 1. Marcin Strze−
lec (Jadowniki), 2. Jakub Wróblewski
(Brzesko), 3. Jakub Czyżycki (Brzesko);
gimnazja: 1. Krzysztof Nalepa (Jadow−
niki), 2. Piotr Kucharski (Jadowniki), 3.
Dariusz Mularz (Brzesko)

DWIE PORAŻKI we własnej hali siatkarzy Okocimskiego z Cukrownikiem Lublin
sprawiły, że podopieczni trenera Józefa Gawendy będą bronili drugoligowego bytu
w drugiej rundzie play−off. Brzeski zespół przegrał całą rywalizację 1−3, a wszystkie
mecze miały dramtyczny przebieg. Rywalem OKS−u będzie teraz zespół Toora Orkan
Nisko, która przegrała rywalizację w tej fazie rozgrywek z Karpatami Krosno.
* OKS – CUKROWNIK Lublin 2:3 (18:25, 14:25, 25:19, 25:18, 13:15) i 2:3 (26:28,
25:23, 17:25, 25:22, 15:17)

WSZYSCY PASJONACI biega−
nia mogą się sprawdzić w II Pół−
maratonie Ziemi Brzeskiej o Pu−
char Starosty Powiatu Brzeskie−
go. 22 kwietnia, o 10.30 wystartują
z Jadownik na 21−kilometrowej
trasie, wiodącej przez Bocheniec,
Rogal, Porąbkę Uszewską, Doły
i Łoniową. Pierwsi zawodnicy po−
winni pojawić się na półmetku
w Niedźwiedzy ok. 11.10.
Głównym organizatorem imprezy
jest Stowarzyszenie Sportowo−Kul−
turalne w Jadownikach, przy współ−
pracy Urzędu Miejskiego w Brzesku
i Starostwa Powiatowego.

znakomity wynik, poprawiając poprzed−
ni rekord o 16 km 325 m. Najmłodszą
uczestniczką była 5−letnia Julia Kacer
– która przepłynęła dystans 50 m, nato−
miast aż 6,5 km przepłynął Sergiusz
Sorys, należący do sekcji pływackiej KS
Wiking. Wygrał on zaciętą rywalizację
m.in. z Przemkiem Baranem, Ada−
mem Bączkiem, Pawłem Malikiem
i Inez Machowską. Wśród pań najlep−
sze były: Katarzyna Kordek (4400 m)
i Kinga Rąpała (4100 m).
Za rok kolejna okazja do bicia rekordu.
Z pewnością jednak wyśrubowany wynik
będzie znacznie trudniej poprawić.

JADOWNIKI ZAPRASZAJĄ
NA PÓŁMARATON

Kolumnę opracował:
Marek KOTFIS

SIATKÓWKA – FALSTART W PLAY−OFF

Boks zawitał do Brzeska. 12 lutego
z inicjatywy Starostwa Powiatowego

w sali Zespołu Szkół Ponad−
gimnazjalnych nr 2 odbyła się wielka
gala boksu amatorskiego. Walki stały

na zróżnicowanym poziomie,
ale impreza cieszyła się ogromnym

zainteresowaniem. Na godzinę przed
pierwszym gongiem zabrakło
wolnych miejsc na widowni.
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FERIE NA SPORTOWO
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Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej POROZUMIE−
NIE powstało w styczniu 2005 roku z inicjatywy
Andrzeja Cichońskiego i Mirosława Wiśniow−
skiego, członka Rady Miejskiej w Brzesku trze−
ciej kadencji. W marcu 2002 r. stowarzyszenie
zostało zarejestrowane w Starostwie Powiato−
wym w Brzesku, a 5 sierpnia 2004 r. wpisane
do Krajowego Rejestru Sądowego.
W wyborach samorządowych w 2002 r. jego
członkowie: Jadwiga Kramer, Zbigniew Ma−
stalerz i Józef Kubas zostali radnymi Rady
Miejskiej w Brzesku czwartej kadencji.
1. Cele Stowarzyszenia to działanie na rzecz:
− inicjowania i wspierania działań na rzecz
osób niepełnosprawnych,
− podnoszenia świadomości ekologicznej spo−
łeczeństwa,
− zwiększenia szans edukacyjnych miesz−
kańców Brzeska i okolicy.
2. Skład Zarządu Stowarzyszenia:
prezes: Zbigniew Mastalerz
wiceprezes: Halina Podolańska−Nabożny
wiceprezes: Mirosław Wiśniowski
sekretarz: Józef Kubas
skarbnik: Henryk Pałka
członkowie: Józefa Litwora, Andrzej Cichoński
3. W lutym 2005 r. Stowarzyszenie Ziemi
Brzeskiej POROZUMIENIE złożyło wniosek
do Otwartego Konkursu Ofert na realizację
zadań pożytku publicznego w ramach Gmin−
nego Programu Rozwiązania Problemów
Alkoholowych i pozyskało 5.500 zł na reali−
zację poniższych zadań:
− 02.05.2005 – członkowie stowarzyszenia
zorganizowali na Placu Kazimierza Wielkie−
go w Brzesku ŚWIĘTO FLAGI, podczas któ−
rego rozprowadzono wśród mieszkańców
Brzeska 32 flagi państwowe i kilkadziesiąt
papierowych chorągiewek. Tej promocyjnej
akcji towarzyszyły melodie patriotyczne.
− 20.06.2005 – zorganizowano dla uczniów
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Jadownikach 2−dniowy rajd rowerowy do
Jamnej k/Paleśnicy. Po mszy św. w miejsco−
wym kościele uczestnicy brali udział w licz−
nych konkursach sprawnościowych, np. „Ak−
tywny wypoczynek to mój wybór”.

− 05.06.2005 – członkowie Stowarzyszenia
przeprowadzili szereg konkursów dla dzieci
i młodzieży podczas imprezy środowiskowej
Dnia Sportu Szkolnego w Szkole Podstawo−
wej w Porębie Spytkowskej.
− 24.06.2005 – Zarząd stowarzyszenia wspól−
nie z Zarządem Sołectwa Okocim zorganizo−
wał dla mieszkańców Okocimia i Brzeska
spotkanie plenerowe „ Noc Świętojańska”.
Gościem honorowym imprezy był Burmistrz
Brzeska Jan Musiał. W programie imprezy
były: konkursy plenerowe, zwyczaje ludowe,
śpiewy biesiadne, grillowanie i tańce na łonie
przyrody dla 200 dzieci uczestników tej zaba−
wy całkowicie bezalkoholowej.
− 30.09.2005 – zorganizowano dla 31 uczniów
Gimnazjum i Liceum Katolickiego w Brzesku
wycieczkę w okolice Jeziora Czorsztyńskiego.
Młodzież wraz z opiekunami zwiedziła Uzdro−
wisko Szczawnicę, zobaczyła wystawę „Jak po−
wstał współczesny krajobraz Pienin – dlaczego
i jak go chronimy” w siedzibie Pienińskiego Par−
ku Narodowego w Krościenku n. Dunajcem
oraz kościółek drewniany klasy zerowej w Dęb−
nie Podhalańskim i zamek w Niedzicy.
− 08.12.2005 – Zarząd Stowarzyszenia zor−
ganizował dla 20 dzieci członków stowarzy−
szenia oraz 12 dzieci członków Klubu Absty−
nentów „Szansa” w Brzesku wyjazd do kina
trójwymiarowego w Krakowie Orange Imax
Polska na film przyrodniczy „Dzikie Safari”.
− 27.12.2005 – Zarząd Stowarzyszenia zor−
ganizował dla 28 dzieci i młodzieży, w tym dla
grupy dzieci członków Klubu Abstynentów
„Szansa” w Brzesku, kulig w kompleksie le−
śnym na trasie Brzesko – Szczepanów – Brze−
sko. Po kuligu uczestnicy wzięli udział w za−
bawach na świeżym powietrzu.
Należy podkreślić, że wszystkie zaplanowa−
ne zadania zostały wykonane w 100 %. Opie−
kę podczas ich realizacji sprawowali członko−
wie naszego stowarzyszenia bezpłatnie,
w formie wolontariatu.

Józef Kubas
Sekretarz Stowarzyszenia Ziemi Brzeskiej

„Porozumienie”

Zarząd Osiedla „Okocimskie” ser−
decznie dziękuje Komendzie Po−
wiatowej PSP w Brzesku za po−
moc w urządzeniu w styczniu lo−
dowiska dla dzieci i młodzieży na
oś. Browarna i zapewnienie im
bezpiecznej zabawy.

W trakcie rozmów ze strażakami
okazało się, że w przypadku po−
żaru lub innego zdarzenia wyma−
gającego interwencji i użycia cięż−
kiego sprzętu nie istnieje możli−
wość wjazdu na teren osiedla
dużego samochodu ratowniczego.
Z tego powodu Zarząd Osiedla
wystąpił do Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej w Brzesku o wy−
znaczenie i stworzenie szlaków
komunikacji awaryjnej. Koniecz−
na jest zmiana rozmieszczenia in−
frastruktury (słupów, ławek lub
wycięcie drzew), aby umożliwić
szybki i bezkolizyjny wjazd w sy−
tuacji zagrożenia.
Proponujemy także przeprowadze−
nie na osiedlu ćwiczeń z użyciem
ciężkiego sprzętu strażackiego.
Zbudowane 35 lat temu osiedle
nie spełnia już współczesnych
norm w zakresie parametrów i ga−
barytów nowego sprzętu będące−
go w dyspozycji jednostek ratow−
niczych. Nie możemy sobie pozwo−
lić na zaniedbanie tak ważnego
problemu. Musimy mieć świado−
mość, że w razie potrzeby istnieje
możliwość skutecznego udzielenia
pomocy poszkodowanym.

Jadwiga Kramer
Przewodnicząca Zarządu

Osiedla Okocimskie

 „Porozumienie” w 2005 roku

PODSUMOWANIE SAMOOBRONY
Rocznego podsumowania działalności „Samoobrony” w powiecie brzeskim dokonał przewod−
niczący oddziału Edward Mach w sprawozdaniu wygłoszonym na lutowym zebraniu. Wzięli
w nim udział członkowie wszystkich kół z regionu oraz poseł Jerzy Zawisza.
Liczba działaczy partii wzrosła do 260. Uczestnicy ponownie wybrali Edwarda Macha na prze−
wodniczącego Rady Powiatu. Stanowisko zastępcy objął Paweł Pałka. Członkami zarządu
zostali: Marcin Jankowski, Piotr Bąk i Piotr Wawryka. Funkcję sekretarza w następnej kadencji
będzie piastowała Justyna Machowska, zaś skarbnika Rafał Mach.
Nowy przewodniczący jako podstawowe zadanie na najbliższy okres uznał przygotowanie po−
wiatu i gmin do najbliższych wyborów samorządowych.

Edward Mach
Przewodniczący Powiatowego Oddziału „Samoobrony”

S P R O S T O W A N I E

* W lutowym wydaniu BIM podaliśmy błędnie
autora zdjęcia do wywiadu Renaty Skórnóg
z Józefem Baranem. Jest nim Pan Piotr Kania.

* Również w poprzednim numerze zosta−
ło mylnie podpisane zdjęcie, na którym
dzieci z Przedszkola nr 7 w Brzesku przed−
stawiały „Jasełka”. Dyrekcję przedszkola,
wychowawczynie, rodziców i oczywiście
dzieci – za pomyłkę przepraszamy!

Okocimskie
dziękuje!
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