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FOTOREPORTAŻ

Sobotni poranek 23 lutego był czasem szczególnym dla mieszkań-
ców naszego miasta, lokalnych polityków, pracowników magistratu, a 
przede wszystkim dla Grzegorza Wawryki, który właśnie wtedy został 
zaprzysiężony na stanowisko Burmistrza Brzeska. W tym uroczystym 
dniu towarzyszyła nowemu gospodarzowi miasta jego małżonka, zaś 
swoją obecnością wydarzenie uświetniło wiele osobistości życia poli-
tycznego. 

Sala obrad Urzędu Miejskiego wypełniła się po brzegi, a zasiedli 
w niej m.in. marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara, 
senator Maciej Klima, brzescy oraz tarnowscy posłowie, radni woje-
wódzcy, powiatowi i miejscy, księża, a także wiele innych osób. Nowy 
Burmistrz po przyjęciu tytułu oraz insygniów władzy wygłosił krótkie 
przemówienie, będące równocześnie podziękowaniem dla mieszkań-
ców, za zaufanie, jakim został obdarzony.

Zaprzysiężenie Burmistrza

Foto: Piotr Tracz
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Na zdjęciu praca uczestników WTZ
z kiermaszu wielkanocnego.

Alleluja!

Od zawsze zastanawiam się, które  
święta są ważniejsze, Boże Narodzenie 
czy Wielkanoc? 

I chociaż życie moje trwa już prawie 
trzy dekady, nadal nie umiem jednoznacz-
nie odpowiedzieć sobie na to pytanie. Pa-
trząc na problem przez pryzmat metryki, 
zauważam, że w różnych okresach życia 
inaczej oceniałem oba wydarzenia, ale 
konfrontując argumenty przemawiają-
ce z jednej strony za choinką a z drugiej 
za barankiem wielkanocnym, zazwyczaj 
notowałem wynik remisowy. Dziecięce 
oczekiwanie na wigilię, pierwsza gwiazd-
ka i wszystkie inne korzyści z tym faktem 
związane, a z drugiej strony wielkosobot-
nie święcenie pokarmów i konfrontacja 
zawartości koszyczków z rówieśnikami. 
Jako, że okres ten w moim przypadku 
przypadł na połowę lat osiemdziesiątych, 
to posiadacz choćby jednego czekolado-
wego jajka w kolorowej pozłótce z dumą 
wystawiał swoje pokarmy niby to do świę-
cenia. Ze względu na kalendarz i porządki  
w naturze święta wiązały się też z za-
bawami, które niejednokrotnie odbijały 
się na zdrowiu małoletniego. Mam tu na 
myśli grudniowe bitwy śnieżne i szaleń-
stwa w białym puchu, po których mama 
załamywała ręce nad czerwonym nosem, 

przemarzniętymi palcami i do cna prze-
moczonym ubraniem i butami. Ponie-
działek wielkanocny również kończył się 
podobnie, ale przyczyną takiego stanu 
rzeczy był oczywiście śmigus dyngus.  
W wieku dziecięcym dysponowało się 
małą sikawką, atakując wodą kogoś  
z najbliższego otoczenia. Z biegiem lat 
oręż zwiększał swoją siłę, zasięg działań 
operacyjnych obejmował coraz to większy 
obszar, a i cel ataków zmieniał się znaczą-
co. Wiadro wody i pisk dziewcząt, była to 
największa przyjemność sztubaka. 

Z czasem zacząłem zastanawiać się nad 
aspektem duchowym świąt, i znów mu-
szę odwołać się do dziecięcych rozterek, 
jak to, w grudniu Pan Jezus się narodził 
a w marcu już go odwiedzamy w grobie? 
Wtedy ogarniał mnie dziecięcy smutek. 
Szala ważności przesuwała się w stronę 
Bożego Narodzenia. Musiało zatem upły-
nąć troszkę lat, żeby w pełni uświadomić 
sobie głębię Tajemnicy Zmartwychwsta-
nia, i czerpać radość z faktu, iż Chrystus 
przyszedł na świat po to, aby w Wielki  
Piątek umrzeć za mnie na krzyżu. Apo-
geum tej radości następowało zawsze  
w Wielką Niedzielę, a przychodziło wraz 
z biciem rezurekcyjnych dzwonów i do-
niosłym śpiewem Alleluja. Jednym ze zna-
czeń tego słowa jest określanie radości,  
a używane jest zarówno w trakcie liturgii 
bożonarodzeniowej jak i wielkanocnej. 
Powtórzę jeszcze raz słowo radość, gdyż 
nierozerwalnie wiąże się z przeżywaniem 
świąt, a szczególnego znaczenia nabiera, 
gdy świętujemy przy wspólnym, rodzin-
nym stole. Tej radości właśnie chciałbym 
Czytelnikom Brzeskiego Magazynu In-
formacyjnego życzyć. 

Łukasz Kornaś 
naczelny@bim.brzesko.pl  g
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Zadbamy o regiony
- Region tarnowski, między innymi 

projekt przygotowany przez samo-
rząd Brzeska, został usunięty z listy 
indykatywnej przez ministra rozwoju 
regionalnego. W ten sposób Platfor-
ma Obywatelska chciała ukarać re-
gion za głosowanie na Prawo i Spra-
wiedliwość?

- Można odnieść takie wrażenie. Dzi-
wi nas ta sytuacja, bo minister Grażyna 
Gęsicka, minister rozwoju regionalnego 
w moim gabinecie, stworzyła bardzo 
jasne, klarowne, przejrzyste zasady fi-
nansowania inwestycji z unijnych dota-

Rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem 
Prawa i Sprawiedliwości, byłym premierem RP

cji. Co więcej, stworzyła je od podstaw. 
Wcześniej nie było tak jasnych mecha-
nizmów. Pomysł był taki, by z pomocy 
unijnej skorzystały najbiedniejsze regio-
ny. Zarzuty, że na naszej liście znalazły 
się projekty źle przygotowane, bez sto-
sownej dokumentacji są po prostu  nie-
prawdziwe, wpisują się w retorykę sto-
sowana przez PO od samego początku. 
Rząd Donalda Tuska po prostu próbuje 
dyskredytować nasze osiągnięcia. Dla-
tego można odnieść wrażenie, że PO 
zastosowała metodę marchewki i kija,  
a jednocześnie chce, w sobie tylko wia-

domy sposób, podzielić unijne pienią-
dze. Oczywiście bardzo dokładnie bę-
dziemy przyglądali się tym wszystkim 
poczynaniom PO. Postaramy się, by 
regiony nie zostały oszukane i pokrzyw-
dzone.  Przestrzegam, by te zmiany nie 
doprowadziły do tego, że cześć unijnych 
dotacji Polska po prostu nie wykorzysta 
i straci. 

- Jak Pan ocenia małopolskich mi-
nistrów w rządzie koalicji Platformy 
Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedli-
wości? 

Niestety niczym się nie wyróżniają. 
Małopolscy ministrowie rządu Donal-
da Tuska powinni po prostu odejść. Ich 
ocena nie wypada dobrze. Dotyczy to 
całej trójki. Oczywiście najwięcej uwag 
mamy do pracy ministra sprawiedliwo-
ści Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Już samo 
powołanie go na to stanowisko budzi-
ło nasz sprzeciw. Był przecież obroń-
cą znanych polskich przedsiębiorców, 
których sprawy nadal są prowadzone. 
Ja nic nie sugeruję, ale sami Państwo 
przyznacie, że to nie jest zdrowa sytu-
acja. Minister próbuje zniwelować wiele 
dobrych pomysłów ministra Zbigniewa 
Ziobry. A dzięki tym decyzjom Polacy 
są bezpieczniejsi. Podjęliśmy, zakrojo-
ną na szeroką skalę, walkę z przestęp-
czością zorganizowaną.  Walczyliśmy  
z "układami" biznesowo - politycznymi, 
jak trzeba było, to nie oszczędzaliśmy 
własnych ludzi. 

- Niedawno nazwał Pan ministra 
skarbu państwa, tarnowianina Alek-

Jarosław Aleksander Kaczyński urodził się  18 czerwca 1949 w Warszawie. To znany polski polityk, twórca i prezes partii politycz-
nych: Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość, senator I kadencji, poseł na Sejm I, III, IV, V i VI kadencji. W okresie  
od 14 lipca 2006 do 16 listopada 2007 Prezes Rady Ministrów - Premier RP. Z wykształcenia jest prawnikiem (ma doktorat nauk 
prawnych). W marcu 1968 brał udział w strajku okupacyjnym na Uniwersytecie Warszawskim oraz w manifestacjach ulicznych. Od 
1976 roku współpracował z Komitetem Obrony Robotników. W latach 80. był członkiem jawnych oraz doradcą podziemnych władz 
krajowych NSZZ "Solidarność", m.in. w 1980 był sekretarzem Krajowej Komisji Wykonawczej, a w latach 1981-1982 kierownikiem 
działu w Ośrodku Badań Społecznych Regionu Mazowsze. Był szefem kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy, poróżnili się między inny-
mi w sprawie lustracji. W 2001 roku założył PiS. Cztery lata później ta formacja wygrała wybory, a jego brat, Lech Kaczyński został 
prezydentem. Jest kawalerem, lubi historię.
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sandra Grada "specyficznym człowie-
kiem". Co Pan miał na myśli?

- Bo on jest specyficznym człowie-
kiem. Kiedy byłem premierem, dociera-
ły do mnie różne dziwne informacje na 
jego temat, ale o szczegółach nie mogę 
mówić. 

- Zmiany w tarnowskich Azotach 
to polityczna gra PO?

- Ja w to, że szefowie spółek Skarbu 
Państwa będą powoływani przez PO 
w drodze przejrzystych konkursów, 
nie wierzę. Tak będzie z Azotami. Nie-
bawem wszyscy się o tym przekonają. 
Udowodnimy, że spółkami skarbu pań-
stwa kierują osoby, które nie zostały 
przypadkowo powołane. 

- Dlaczego Pańska formacja po-
lityczna potępia pomysł Platformy 
Obywatelskiej, że abonament radio-
wo - telewizyjny trzeba znieść?  

 - Likwidacja abonamentu dla emery-
tów, dla części emerytów i rencistów, bo 
przecież przypomnę - wielu z nich, tych 
starszych, już korzysta z ulg, ma charak-
ter propagandowy. Być może podniesie  
to notowania rządu i partii Donalda 
Tuska. W takich kategoriach odczy-
tuję te zapowiedzi. Naszym zdaniem 
Radio i Telewizja Polska muszą być 
nadal spółkami Skarbu Państwa. Tylko 
w ten sposób mogą spełniać swoją mi-

sję. Opłacanie abonamentu to najlepszy 
sposób finansowania publicznej telewi-
zji i radia. Kraje, które z tego sie wyco-
fały, żałują. Najgorsze w tym wszystkim 
jest to, że niebawem o kształcie mediów 
polskich będą decydowali ci, którzy  
w stanie wojennym współpracowali  
z Jerzym Urbanem. 

- Mówił Pan o notowaniach. Nie 
martwią Pana notowania PiS-u, dwa 
razy mniejsze niż przed rokiem?

- Do sondaży nie przywiązujemy 
wagi, tym bardziej, że już kilka razy 

udowodniły one, iż faktyczne poparcie 
dla naszej partii jest większe. Z naszych 
badań sondażowych wynika, ze nie jest 
tak źle. Wina w części tkwi w mediach. 
My oddaliśmy kraj PO w doskonałej 
kondycji: niskie bezrobocie, spadające 
coraz bardziej, niska inflacja, wzrost re-
alnych płac, rent i emerytur był faktem. 

Gospodarka naszego kraju rozwijała się 
doskonale. Potwierdzali to niezależni 
eksperci, ekonomiści. A PO rozbudzi-
ła nadmierne nadzieje, zobaczymy co  
z tego wyjdzie, bo na razie niewiele.

- Panie Premierze, domaganie się 
po stu dniach cudu to chyba przesa-
da...

- Na cud nikt nie liczył. A w sposobie 
zarządzania krajem PO wraca do złych 
wzorców. 

- Czy o którymś z ministrów rządu 
Donalda Tuska powie Pan dobre sło-
wo...

- Ja nie znam takiego ministra.
- Zbigniew Ziobro, minister spra-

wiedliwości w pańskim gabinecie, 
byłby dobrym kandydatem na prezy-
denta RP.

- Dobrym, ale nie teraz, za kilka, 
może nawet kilkanaście lat. Nawet były 
prezydent Aleksander Kwaśniewski,  
z którym w znakomitej większości 
poglądów się nie zgadzam, przyznał 
niedawno, że młody wiek, brak do-
świadczenia, obycia politycznego jest 
sporą przeszkodą w sprawowaniu ta-
kiego urzędu. I tutaj miał rację. 

Rozmawiał: Mirosław Kowalski 
Fot. Biuro Poselskie g 

Były premier Jarosław Kaczyński odwie-
dził Brzesko. Spotkał się tam z liderem Pra-
wa i Sprawiedliwości w tarnowskim okręgu 
wyborczym, posłem Edwardem Czesakiem 
oraz burmistrzem Grzegorzem Wawryką. 

   Po spotkaniu w Sali Lustrzanej w Tar-
nowie prezes PiS Jarosław Kaczyński wraz 
z towarzyszącym mu przewodniczącym Za-
rządu Głównego partii Joachimem Brudziń-
skim zjawili się w Brzesku, w biurze posel-
sko - senatorskim posła Edwarda Czesaka. 
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
brzeskiego komitetu formacji braci Kaczyń-

skich, radni miejscy i powiatowi oraz miej-
scowi licealiści. To oni w niedalekiej przy-
szłości mają stworzyć młodzieżówkę PiS w 
Brzesku. Premier Kaczyński rozmawiał też 
o problemach miasta i gminy ze Sławomi-
rem Paterem, przewodniczącym Rady Po-
wiatu Brzeskiego, Stanisławem Pacurą, oraz 
z Grzegorzem Wawryką, nowym gospoda-
rzem miasta i gminy. W rozmowach uczest-
niczył też senator Kazimierz Wiatr i poseł 
Barbara Marianowska. Na koniec odbyło 
się  spotkanie z zarządem okręgu. Podczas 
spotkania prezes Kaczyński podpisał dwie 
grafiki, które będą licytowane na aukcji, wy-

Jarosław Kaczyński  
spotkał się z liderami PiS-u
Premier w Brzesku

konane przez uczestników Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w Proszówkach. (mir) g
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„Panie gdybyś tu był...”
Acedia i błogosławieństwo atakowanych przez zło świata
ks. Józef Mularz

W czwartek. kiedy szłam do celi, ujrzałam 
nad sobą Hostię św. w wielkich jasnościach. 
Wtem usłyszałam głos, który mi się wydawał, 
że wychodzi znad Hostii: W niej twoja siła, 
ona cię bronić będzie. - Po słowach tych znikło 
widzenie, ale dziwna moc wstąpiła w duszę 
moją i jakieś dziwne światło: na czym polega 
nasza miłość ku Bogu, a to jest na pełnieniu 
woli Bożej.

 (Dz. Św. S. Faustyny 616)

Kiedy zachorował kolejny mój przyjaciel 
na depresje zacząłem sobie stawiać pytanie  
o źródła i przyczyny tego stanu chorobo-
wego. Szukałem odpowiedzi w spotkaniu 
z Chrystusem na modlitwie, w Eucharystii 
i dostępnej literaturze. Stawiałem pytanie 
„Dlaczego”? Ale nie tylko to pytanie. Sta-
wiałem drugie, co z tym trudnym Darem 
uczynić? Towarzyszyło mi głębokie przeko-
nanie, że wszystko jest darem. Znalazłem 
częściowo odpowiedzi u Ojca Stanisława 
Łucarza S.J i innych autorów.

Zastanawiając się nad naturą grzechów 
głównych, tradycja wschodnia wylicza ich 
nie siedem, jak na Zachodzie, lecz osiem. 
Zachód zagubił jeden z nich, który, owszem, 
pojawił się w jego literaturze ascetycznej w V 
wieku za sprawą św. Jana Kasjana, ale niedłu-
go zagrzał miejsce w tutejszych katalogach 
grzechów głównych. Tradycja zachodnia od 
samego początku miała z nim spory problem 
i to już na samym etapie nadania mu nazwy  
w języku łacińskim. Jan Kasjan, próbując 
przetłumaczyć grecki termin „aknóia", nie jest 
w stanie oddać go jednym słowem. Podaje 
więc dwa: „taedium" i „anxietas cordis", lecz 
ani jedno, ani drugie nie przyjęło się na trwa-
łe. Jako nazwa tego stanu duchowego funk-
cjonuje więc do tej pory i w łacinie, i w innych 
językach zachodnioeuropejskich zlatynizowa-
ny termin grecki: „acedia". Tak jest też w języku 
polskim. Swoisty wyjątek stanowi na tym tle 
język staro-cerkiewno-słowiański, podstawa 
językowa słowiańskiej tradycji wschodniej, 
który jako jedyny znalazł swój odpowiednik 
dla greckiego aknóia. Jest nim słowo „unynije".

Dla naznaczonego praktycyzmem i mate-
rializmem Zachodu acedia była od początku 
czymś dziwnym. W żaden sposób nie moż-

na było do niej zastosować terminu „grzech", 
który dawało się jeszcze w mniejszej czy 
większej mierze odnieść do pozostałych sied-
miu. Poza tym szerzyło się nieuprawnione 
przekonanie, że acedia to problem mnichów, 
a nie ludzi świeckich. Nic więc dziwnego, że 
zniknęła ona z katechizmowych katalogów 
grzechów głównych. Nie znaczy to jednak, że 
chrześcijaństwo zachodnie straciło z oczu to, 
co acedia oznacza. W literaturze ascetycznej 
Zachodu można by znaleźć wiele tekstów po-
święconych tej tematyce, ale pod inną nazwą 
i niejako rozproszonych, bez bezpośredniego 
związku z siedmioma grzechami głównymi. 
Z punktu widzenia tradycji wschodniej nie-
uwzględnienie tego stanu duchowego jest jej 
sporym brakiem, nie posiada ona przez to 
jakby ostatecznego wykończenia.

O Trójco Swięta, Boże wiekuisty, pragnę 
błyszczeć w koronie miłosierdzia Twego jako 
malutki kamień, którego piękność zależy od 
Twego promienia światła i niepojętego mi-
łosierdzia. Wszystko, co piękne jest w duszy 
mojej, Twoim jest, o Boże, ja zawsze sama  
z siebie jestem nicością

(Dz. Św. S. Faustyny 617)
Natura acedii
Ewagriusz z Pontu, który usystematyzo-

wał doświadczenie duchowe Ojców pustyni, 
tak definiuje acedię: „Acedia jest umiłowa-
niem sposobu życia demonów". Definicja ta 
jest tyleż prosta i szokująca, co niejasna, uj-
muje jednak niezwykle trafnie sedno sprawy. 
Spróbujmy się więc jej przyjrzeć i ją rozjaśnić.

Bóg stworzył człowieka na swój obraz  
i prowadzi go przez historię zbawienia, aby się 
stał na podobieństwo Jego Syna. Prowadzi go 
do przebóstwienia poprzez umiłowanie spo-
sobu życia Boga, który jest Miłością. Człowiek 
realizuje swoje człowieczeństwo przez miłość i 
w miłości. Drogi Boga zawsze są drogami mi-
łości. Demon przeciwnie - jest źródłem nie-
nawiści i zawiści. Nie może jednak pozyskać 
człowieka na tych drogach, gdyż człowieka 
nienawiść i zawiść nie pociągają. Dlatego bę-
dąc kłamcą i ojcem kłamstwa, symuluje mi-
łość i troskę o człowieka, i tak prowadzi go do 
„umiłowania" swego sposobu życia. Stopnia-
mi na tej drodze są kolejne grzechy główne od 

pychy począwszy. Każdy z nich jest kłamliwą 
obietnicą szczęścia. Człowiek jednak nie widzi 
ani tych grzechów, ani tym bardziej samej ace-
dii, w której na koniec się znajduje. Co więcej, 
może ten stan uważać za swoistą cnotę, rodzaj 
krzyża, który przyszło mu nieść. To prawdzi-
wy majstersztyk złego ducha, iż można przez 
długie lata iść jego drogami, usprawiedliwiając 
siebie na różne sposoby i nie widząc potrzeby 
głębokiego nawrócenia serca. Acedia jest swo-
istą perwersją duchową, w której „kocha się",  
a raczej traktuje jako zwyczajne i normalne to, 
do czego powinno się czuć wstręt, nie uświa-
damiając sobie demoniczności tego stanu.

Życie demonów to esencja sprzeczności  
i wewnętrznego rozdarcia. Jak wszystkie byty 
rozumne stworzone przez Boga do miłości, 
żyją one w jej zaprzeczeniu. Tak też jest  
z acedią. Również ten stan jest pełen 
sprzeczności

i rozdarcia. Dlatego tak trudno go 
opisać z precyzją, jakiej oczekuje człowiek 
Zachodu.

Oprócz niewiary w miłość Boga stan ten 
cechuje utrata nadziei chrześcijańskiej. Czło-
wiek taki nie liczy na wielkie obietnice Boga, 
a jego horyzont myślowy ograniczony jest do 
szarej codzienności, z której, owszem, jest 
niezadowolony, ale z której jedynie wyssać 
można jakieś resztki życia. Poddaje się więc 
rozlicznym impulsom swej zmysłowości, 
szukając drobnych pocieszeń, gdzie się da. 
Ewagriusz, opisując stan mnicha w acedii, 
przedstawia go jako siedzącego w oknie i wy-
patrującego nowości, nieumiejącego się sku-
pić na niczym, gadatliwego, nienawidzącego 
pracowitości, dogadzającego sobie, w czym 
tylko się da. Oczywiście takie zachowanie nie 
dotyczy tylko mnicha. Dzieje się tak z każ-
dym, kogo opanowała acedia. To człowiek 
uciekający od jakiejkolwiek ofiary dla innych, 
dbający tylko o siebie i swoje bezpieczeństwo. 
Po co ma rezygnować z siebie? Co będzie  
z tego miał? Takie postawy znamy także  
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z naszych rodzin i miejsc pracy.
Inną bardzo ważną cechą człowieka w sta-

nie acedii jest wstręt do posłuszeństwa. Po-
dobnie jak brak nadziei, tak i nieposłuszeń-
stwo stanowi istotę sposobu życia demonów. 
Pogrążony w acedii nie cierpi posłuszeństwa. 
Już sam widok osób, którym winien jest 
posłuszeństwo, jest dla niego przykry. Nie 
musi to oznaczać, że taki człowiek jest ot-
warcie nieposłuszny, bo mogłoby go to zbyt 
wiele kosztować, a przecież zależy mu na 
względach ludzi, także swoich przełożonych. 
Więc zagłębia się w sieć kombinacji, manipu-
lacji i samowoli. Przy zewnętrznym posłu-
szeństwie i lojalności tkwi w krętactwach  
i mniejszych czy większych kłamstwach. Lu-
dzi, którzy mogą to odkryć, odbiera jako za-
grożenie. Żyje więc w zalęknieniu i rozdraż-
nieniu, w wielu dostrzega swoich wrogów  
i próbuje na różne sposoby się przed nimi 
zabezpieczyć, nierzadko stosując intrygę. I te 
postawy znamy bardzo dobrze. Do pewnego 
stopnia nawet może wydają się nam normą.

Kolejną cechą człowieka w acedii jest roz-
darcie. By znów użyć tu słów samego Ewa-
griusza: „Kto ulega acedii, nienawidzi tego, co 
jest, pożąda zaś tego, czego nie ma". Jest pełen 
buntu wobec rzeczywistości, która go otacza., 
z sobą samym włącznie, i tęskni za rzeczami 
nieosiągalnymi. Nienawidzi tego, co Bóg mu 
dał i daje, ma zamknięte oczy na dary Boga,  
a zapatrzony jest w to, co jego zdaniem przy-
niosłoby mu szczęście, lecz tego nie ma, „ko-
cha" więc pustkę, zwykle przybraną w piękne 
ramy marzycielstwa. Ewagriusz powie, że ace-
dia jest snem obracającym się wokół siebie. To 
marzycielstwo jednak miast człowieka uszczę-
śliwiać, jeszcze bardziej oddala go od rzeczywi-
stości i rodzi w nim nieustanne pretensje.

Oczywiście taki stan powoduje w czło-
wieku ogarniętym acedią smutek. To kolejna 
cecha acedii. Według Ewagriusza acedia jest 
wspólniczką smutku i smutek jest jej nieod-
łącznym towarzyszem. Z czasem pogłębia się, 
niszcząc osobowość człowieka i prowadząc 
do różnorakich jej zaburzeń: od różnych form 
depresji do schorzeń jeszcze poważniejszych. 
Ewagriusz nazywa też acedię brzemieniem 
szaleństwa, zapewne to mając właśnie na 
myśli. To już ewidentnie najbardziej gorzkie 
owoce acedii. W takich stanach nieobce sta-
ją się myśli samobójcze ujawniające w sposób 
jasny działanie złego ducha, który ostatecznie 
jest zabójcą. Krótko mówiąc, w miarę postępu 
acedii życie człowieka zamienia się stopniowo 
w rodzaj piekła na ziemi aż po ostateczne tego 
konsekwencje.

Na początku Postu prosiłam swego spo-
wiednika o umartwienie na ten okres Postu  
i otrzymałam takie, abym nie ujmowała sobie 
pokarmów, ale kiedy będę spożywać – mam 
rozważać, jak Pan Jezus przyjął na krzyżu 
ocet z żółcią: to będzie jako umartwienie. Nie 
wiedziałam, że tak wielką korzyść czerpać będę 
dla duszy swojej. Korzyść ta jest, że ustawicz-
nie rozważam Jego bolesną mękę i wtenczas, 
kiedy spożywam pokarmy, nie rozróżniam co 
spożywam, ale jestem zajęta śmiercią Pana 
swego.

 (Dz. Św. S. Faustyny 618)

Spojrzenie na świat
Zdechrystianizowany świat dzisiejszy czy 

zeświecczone szerokie kręgi chrześcijan nie 
zdają sobie sprawy, jak niezwykłą mądroś-
cią i przenikliwością dysponowali Ojcowie 
pustyni. Nie znali oni wprawdzie metod dzi-
siejszych nauk szczegółowych, ale posiadali 
niezwykle bogate doświadczenie w sprawach 
duchowych i, co najważniejsze, patrzyli na 
człowieka w sposób całościowy w świetle 
Objawienia Bożego. To światło Objawienia, 
czyli Duch Jezusa Chrystusa, było im słoń-
cem, dodać trzeba, słońcem miłości. Patrzyli 
więc na człowieka jako pragnącego i potrze-
bującego zbawienia we wszystkich wymiarach 
swej egzystencji. My patrzymy dziś na czło-
wieka fragmentarycznie. Każda nauka widzi 
i analizuje tylko jakiś wybrany i to wąski jego 
aspekt. Całość ginie z pola widzenia. W me-
dycynie specjalizacja posunęła się tak daleko, 
iż niewiele brakuje, a z każdą chorobą trzeba 
będzie chodzić do innego lekarza specjalisty. 
Niezwykle szczegółowa wiedza, jaką dys-
ponuje człowiek dzisiejszy o sobie samym, 
wprost uniemożliwia całościowe spojrzenie. 
W pewnym sensie sprawdza się tu stwier-
dzenie biblijnego Koheleta: „Kto przysparza 
wiedzy - przysparza i cierpień" (por. Koh 1, 
17), gdyż ten rodzaj wiedzy rzeczywiście je po-
woduje. Dziś żadna dziedzina ludzkiej wie-
dzy szczegółowej nie jest w stanie zmierzyć 
się z fenomenem acedii, który, jak widzieli-
śmy, nie tylko obejmuje człowieka jako ca-
łość w sensie jego ciała, duszy i ducha, lecz 
również ogarnia całe etapy jego rozwoju psy-
chicznego i duchowego. Są podstawy, by są-
dzić, że acedia dotyka nie tylko poszczególne 
osoby, lecz także całe społeczeństwa. Depre-
sja, jeden z ostatnich gorzkich owoców ace-
dii, stała się już chorobą społeczną cywilizacji 
zachodniej. Problem ten jest tak poważny, że 
w wielkich metropoliach Europy w wodach 
ściekowych i rzecznych natrafia się na coraz 

większe ilości prozacu, podstawowego leku 
używanego w leczeniu depresji. Oczywiście 
nie można przyczyn depresji sprowadzić 
wyłącznie do acedii, ale też postrzeganie jej 
wyłącznie przez pryzmat medyczny i nie-
uwzględnianie jej korzeni duchowych jest 
dużym błędem. Kilka lat temu wielką furorę 
zrobiła na Zachodzie książka francuskiego 
socjologa Alaina Ehrenberga pod wiele mó-
wiącym tytułem: Wyczerpanie byciem sobą. 
Depresja i społeczeństwo. Widać więc, że  
i naukowcy zaczynają dostrzegać szersze niż 
tylko medyczne aspekty tego problemu.

Jest też rzeczą bardzo ważną, aby zoba-
czyć, że acedia, podobnie jak pozostałe grze-
chy główne, dosięga nas wszystkich: naszych 
społeczności, wspólnot zakonnych, naszych 
rodzin i nas samych. Jest ona fenomenem 
tym boleśniejszym, im dalej postąpiło się na 
drogach ducha. W świecie duchowym bo-
wiem nie ma odwrotu. Im bardziej ktoś roz-
budził swą wrażliwość duchową, im szersze 
pola ducha użyźnił, tym więcej będzie przy-
nosił owoców: albo dobrych, gdy prowadzi 
go Duch Boży, albo złych, gdy - najczęściej 
nieświadomie - daje się prowadzić złemu 
duchowi ku „umiłowaniu sposobu życia de-
monów", czyli ku acedii, i trwa w nim.

Także prosiłam na początku Postu o zmia-
nę rachunku szczegółowego i otrzymałam taki 
szczegół, że wszystko, co będę czynić - w czy-
stej intencji zadośuczynienia za grzeszników; 
to mnie utrzymuje w ustawicznym łączeniu  
z Bogiem i ta intencja udoskonala czyny moje, 
bo wszystko, co czynię, czynię dla dusz nie-
śmiertelnych. Wszystkie trudy i zmęczenia 
niczym mi są, kiedy pomyślę, że jednają dusze 
grzeszne z Bogiem.

(Dz. Św. S. Faustyny 619)

Środki zaradcze
Jak w wypadku pozostałych grzechów 

głównych, tak w wypadku acedii odpowiedzią 
i lekarzem jest dla nas Jezus Chrystus. On 
swoim słowem, ale nade wszystko swoim 
życiem, dostarcza nam oręża do walki z tą 
- wydawać by się mogło po ludzku - niemal 
doskonałą pułapką demona. Jezus sam był 
kuszony i, jak mówi List do Hebrajczyków, 
poddany próbie pod każdym względem po-
dobnie [jak my] - z wyjątkiem grzechu (4, 
15). Wszystko po to, abyśmy także w na-
szych najtrudniejszych, po ludzku wprost 
beznadziejnych, doświadczeniach mogli być 
na Jego podobieństwo, czyli abyśmy tak jak 
On nie weszli w grzech i jego zgubną logikę.
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Jezus sam był osaczany przez demona 
i wciągany w pułapki, które, gdyby się za-
trzasnęły, stałyby się pułapkami acedii. Nigdy 
jednak nie przyjął argumentacji złego ducha, 
która zmierzała w trzech kierunkach: pod-
ważenia Jego relacji z Ojcem, oderwania Go 
od posłuszeństwa Ojcu, a dalej budowania 
wszystkiego na sobie oraz dla siebie i stawia-
nia bałwochwalczo w centrum siebie, a nie 
Ojca. W sposób wyjątkowo jasny widać to 
w kuszeniu Jezusa na pustyni, o którym opo-
wiadają nam Ewangeliści: św. Mateusz (por. 
4, 1-11) i św. Łukasz (por. 4, 1-13) i o którym 
wspomina ogólnie także św. Marek (por. 1, 
12-13).

Szatan, przystępując do kuszenia Jezusa, 
stara się najpierw wzbudzić wątpliwość od-
nośnie do Jego relacji z Ojcem. Nie mówi: 
„Jesteś Synem Bożym, więc...", ale mówi: 
„Jeśli jesteś Synem Bożym...", innymi słowy: 
Sprawdź, czy aby na pewno nim jesteś? Nie 
wierz na słowo, bo może się okazać, że nim 
nie jesteś... To jest zawsze pierwsza i pod-
stawowa pokusa także dla nas: Czy Bóg rze-
czywiście jest twoim Ojcem? A może cię nie 
kocha, skoro dopuszcza takie rzeczy? Może 
Go w ogóle nie ma? Rzecz w tym, by zasiać 
ziarno wątpliwości, by obudzić cały łańcuch 
dręczących myśli, zachwiać nadzieję, że speł-
nią się obietnice Boże.

Wzbudzenie wątpliwości co do relacji  
z Ojcem, zachwianie nadziei  umożliwia 
pokusę nieposłuszeństwa. Nie można być 
bowiem posłusznym i przy tym zachować 
swą godność, jeśli nie jest się posłusznym  
z miłości. Inaczej człowiek staje się niewolni-
kiem, a niewola wcześniej czy później zrodzi 
frustrację i bunt. Szatan, kuszący do niepo-
słuszeństwa, mówi: Działaj na własną rękę, 
radź sobie sam, przecież masz swój rozum. 
Czyż ten rozum nie jest darem Boga? Co 
więcej, wykorzystuje nawet Pismo Święte, 
aby uwiarygodnić swą przewrotną takty-
kę. W jednej z pokus Jezusa, zachęcając Go 
do rzucenia się w dół z narożnika świątyni, 
mówi: Jest przecież napisane: „Aniołom swo-
im da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli,  
i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem 
nie uraził swej nogi o kamień" (Łk 4, 10). 
To bardzo pokrętna interpretacja tekstu  
z Psalmu 91, który jest wezwaniem do 
pełnej ufności Bogu, a w ustach złego du-
cha staje się zachętą do nieposłuszeństwa  
i nieakceptacji działania Boga w swej historii. 
W pokusie tej bowiem chodzi o to, aby Jezus 
realizował ludzki, a nie Boży plan bycia Mesja-
szem i „zmuszał Ojca do pełnienia swej woli", 

zmuszał Go do tego, co Biblia nazywa „ku-
szeniem Boga". Ostatecznie taktyka ta zmie-
rza ku temu, by Jezus został sam i walczył  
o swoje, wykorzystując wszystko, czym dys-
ponuje, stając się z czasem coraz większym 
zakładnikiem demona. Jezus wszedł w tę 
sytuację kuszenia i osaczania przez szatana, 
aby pokazać nam drogi zwycięstwa.

Pierwszą z nich jest wierność dzie-
cka. Pan ani na chwilę nie daje się wciągnąć 
w machinacje szatana. W ogóle nie wchodzi 
z nim w dyskusję. Jako oręż służą mu słowa 
przymierza z góry Synaj. Nie jest to nawet 
żadna argumentacja biblijna, zakładająca już 
jakąś interpretację tekstu biblijnego. Są to 
słowa, które Bóg przez Mojżesza przekazał 
Izraelowi, czyniąc go swoim ludem i nawią-
zując w ten sposób fundamentalną relację 
Miłości. To proste i wierne trwanie w rela-
cji z Ojcem wyraża się także w tym, że nie 
używa On własnych słów (poza jednym: Idź 
precz, szatanie, por. Mt 4, 10) i nie przedsta-
wia własnych argumentów, nie odwołuje się 
do własnej mocy czy inteligencji. W tej chwili 
próby całą, jedyną Jego mocą i inteligencją jest 
Ojciec.

Jezus jest kuszony trzykrotnie, a licz-
ba „trzy" w Biblii to liczba symboliczna, 
oznaczająca, iż trzykrotnie powtarzająca 
się czynność czy wydarzenie osiągnęło mak-
simum swej intensywności. Jezus zatem był 
kuszony najintensywniej, jak to tylko moż-
liwe. Mimo naporu pokus ze strony złego 
ducha Pan nie odstąpił od wierności i miłości 
Ojca. Autor Listu do Hebrajczyków mówi: 
„Z głośnym wołaniem i płaczem za dni do-
czesnych zanosił On gorące prośby i błagania 
do Tego, który mógł Go wybawić od śmier-
ci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.  
I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa 
przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wy-
konał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego 
dla wszystkich, którzy Go słuchają" (5, 7-9). 
Tekst ten ukazuje nam niewyobrażalną ska-
lę pokus, na które narażony był Jezus, ciężar 
zmagania, które toczył, aby pozostać wier-
nym i posłusznym Ojcu. Przez to stał się dla 
nas ekspertem od wytrwałości i posłuszeń-
stwa.

Ojcowie mówią, że jedyną skuteczną bro-
nią przeciwko acedii jest wytrwałość i miłość. 
Jezus jest tu pierwszym przewodnikiem. 
Za Nim idą Jego naśladowcy, nasi bracia  
i siostry, których Kościół wyniósł do chwały 
ołtarzy jako zwycięzców. Zwyciężyli dzięki 
krwi Baranka. Moglibyśmy tu bez końca wy-
liczać świętych Wschodu i Zachodu, bo każ-

dy z nich przeszedł przez pokusy i pułapki 
zastawiane przez złego ducha. Wielu z nich 
też głęboko doświadczyło tego demoniczne-
go osaczenia, jakim jest acedia. Pokonali ją 
ufną wiernością i wytrwałością w codzien-
nych modlitwach i praktykach pokutnych 
oraz dziecięcym posłuszeństwem Panu  
w Kościele. W uświęceniu nas bowiem Panu 
Bogu nie przeszkadzają nasze słabości, co 
więcej, to one właśnie stają się miejscem 
Jego zwycięstwa w nas. To, co najbardziej Mu 
przeszkadza, to nasza niewiara, zwątpienie w 
Jego Miłość i wynikające z nich nieposłuszeń-
stwo, gdyż to właśnie one prowadzą nas  
w objęcia acedii.

Błogosławieństwem rzuconym jako wy-
zwanie acedii jest formuła kończąca Osiem 
Błogosławieństw i niejako podsumowująca 
je: „Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają  
i prześladują was i gdy z mego powodu mó-
wią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się 
i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagro-
da w niebie" (Mt 5, 11-12). Pan chce nam po-
wiedzieć: Nawet jeśli z powodu Mego imie-
nia sprzysięgnie się przeciw wam całe zło 
tego świata, nawet jeśli osaczą was wszyscy 
wrogowie: ci ziemscy i ci podziemni, nawet 
jeśli ze wszech stron spotka was kłamstwo, 
kiedy nie będziecie mieć żadnych innych 
argumentów, by się obronić, jak tylko Mój 
krzyż i Moje zmartwychwstanie, nie bójcie 
się, nie smućcie się, ale przeciwnie, cieszcie się, 
bo wielka jest wasza nagroda w niebie... Tak-
że w tych sytuacjach jesteście błogosławieni. 
Spójrzcie na całą historię zbawienia. Tak do-
świadczani byli' prorocy Starego Testamentu, 
tak było z Janem Chrzcicielem, tak było ze 
Mną, z męczennikami pierwszych wieków  
i dalej aż po wiek XX, najkrwawszy ze wszyst-
kich. Owszem, przychodzą godziny ciemnoś-
ci, sytuacje po ludzku bez wyjścia. Ojciec to 
dopuszcza, aby na tle ciemności tego świata 
jaśniej jeszcze rozbłysła Moja światłość, aby 
w waszym słabym, śmiertelnym ciele objawi-
ło się Moje życie nieśmiertelne.

Jezus, jak zapowiadał prorok Izajasz, rze-
czywiście daje nam w miejsce ducha acedii 
pieśń chwały, pieśń, która brzmi przez wieki, 
stając się zadatkiem wieczności i przebó-
stwienia.

Maryja, ma mistrzyni, która mnie poucza 
zawsze, jak żyć dla  Boga. Rozpromienia się 
duch mój w Twojej cichości i pokorze, o Ma-
ryjo.

(Dz. Św. S. Faustyny 620)  g
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Udało się w Wojniczu i Niepołomicach

Rozmowa z radnym wojewódzkim Adamem Kwaśniakiem
- Na konferencji prasowej po uroczy-

stości zaprzysiężenia nowego burmistrza 
Brzeska zapowiedział Pan wsparcie dla 
Grzegorza Wawryki w jego działaniach 
na rzecz rozwoju miasta i gminy Brzesko. 
Na jakie wsparcie z Pana strony może li-
czyć burmistrz?

- Pozwoli pan, że na wstępie złożę panu 
Grzegorzowi Wawryce gratulacje z oka-
zji objęcia tej zaszczytnej funkcji. I wyrażę 
zadowolenie, iż mieszkańcy miasta i gminy 
Brzesko docenili jego kompetencje, kon-
kretne osiągnięcia, gdy przez dwie kadencje 
był starostą powiatu brzeskiego, oraz iden-
tyfikowali się z wyznawanym przez niego 
systemem wartości.

A jeśli idzie o wsparcie działań nowego 
burmistrza, to zobowiązałem się skutecz-
nie zabiegać o poparcie polityczne, o środki 
finansowe dla przedstawianych przez nie-
go projektów, służących rozwojowi Ziemi 
Brzeskiej, przede wszystkim w Sejmiku 
Województwa Małopolskiego. Jestem prze-
konany, że razem możemy zrobić wiele dla 
poprawy warunków życia mieszkańców. 
Cieszę się, że niemalże w prezencie, na ob-
jęcie rządów w gminie mogliśmy przeka-
zać burmistrzowi informacje o przyznaniu 
przez Zarząd Województwa Małopolskie-
go (potwierdzoną następnie uchwałą sej-
miku) 150 tys. zł na wykonanie projektu 
budowy Centrum Edukacyjno – Bibliotecz-
nego w Brzesku. Z udziałem finansowym 
Marszałka powstanie nowoczesny obiekt 
wielofunkcyjny, świadczący usługi na rzecz 

mieszkańców miasta i gminy Brzesko oraz 
osób przyjezdnych.

Przypomnę tylko, że w projektowa-
nym budynku zostaną umieszczone zbiory 
trzech bibliotek pedagogicznych: miejskiej, 
powiatowej i wojewódzkiej. Zostaną ska-
talogowane z zastosowaniem najnowszych 
technologii biblioteczno - komputerowych. 
W nowym budynku przewidziano również 
miejsce na nowoczesną salę konferencyjną 
z aparaturą do projekcji filmów i slajdów. 
Będzie wykorzystywana do celów edukacyj-
nych i innych spotkań.

- Drugim takim prezentem na począ-
tek urzędowania nowego burmistrza dla 
mieszkańców Brzeska jest chyba zakwa-
lifikowanie do realizacji projektu budowy 
pięknego kompleksu sportowego, współfi-
nansowanego przez budżet państwa oraz 
województwo małopolskiego?

- Owszem. Zasada jest taka, że pienią-
dze mają się znaleźć na dwa takie obiekty 
w każdym powiecie. W przypadku powia-
tu brzeskiego powstaną aż trzy takie kom-
pleksy, gdyż oprócz Brzeska do rządowo 
- samorządowego projektu „Moje boisko 
– ORLIK 2012” zakwalifikowane zostały 
też wnioski z Borzęcina i Gnojnika. Projekt 
uchwały w tej sprawie mamy, jako radni wo-
jewódzcy, podjąć 31 marca.

Warte podkreślenia jest, iż koszt bu-
dowy takiego obiektu to około miliona 
złotych. Powstać mają dwa boiska: jedno 

duże, z syntetyczną trawą, a drugie mniej-
sze – wielofunkcyjne. Mają być ogrodzone, 
oświetlone, a obok nich staną budynki sani-
tarne. Wstęp ma być bezpłatny dla każde-

go zainteresowanego.. Ogólna dostępność 
to bowiem warunek konieczny otrzymania 
wsparcia finansowego na inwestycję.

- Co jeszcze chciałby Pan zrobić  
w najbliższych miesiącach dla miasta  
i gminy Brzesko?

- Na sercu szczególnie leży mi sprawa 
dworca PKP w Brzesku. Tak być nie może, 
żeby był w takim stanie, bo przecież straszy 
swoim wyglądem. Pasażerowie nie mogą 
w takich warunkach oczekiwać na pociąg. 
Wiem, że samorządowi wiąże ręce prob-
lem własności budynku, bo należy do kolei. 
Myślę jednak, że warto byłoby zastanowić 
się nad przejęciem go przez miasto. Istnieją 
możliwości pozyskania środków unijnych 
na jego odrestaurowanie i trzeba z tych 
możliwości korzystać.

Konieczne jest też stworzenie w Brzesku 
lub okolicach specjalnej strefy przemysło-
wej, gdzie potencjalnym inwestorom można 
byłoby oferować grunty na których prowa-
dziliby działalność gospodarczą. Udało się 
to w Wojniczu, udało się w Niepołomicach. 
Czemu nie mogłoby u nas? Brzesko posiada 
odpowiedni potencjał i trzeba go maksy-
malnie wykorzystać.

- Zbliżają się Święta Wielkanocne. 
Czego z ich okazji chciałby Pan życzyć 
mieszkańcom Ziemi Brzeskiej?

- Przede wszystkim dużo spokoju, jaki 
niesie czas Wielkiej Nocy. A także radości, 
jaką daje wiosenna pora. 

- Dziękuję za rozmowę. 
Rafał Kubisztal
Fot. P. Tracz g

to uda się w Brzesku
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Interpelacje radnych
Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek.
Zwracam się z apelem, by w naszej gmi-

nie został wprowadzony projekt propagujący 
numer ICE w każdej komórce. ICE to skrót 
pochodzący z języka angielskiego "in case 
of emergency", co oznacza "w razie wypad-
ku". Mówiąc inaczej to numer telefonu 
do osoby, którą należy zawiadomić, gdy  
w wyniku wypadku jesteśmy nieprzy-
tomni. Numer taki powinniśmy wpisać 
pod hasłem ICE w książkę telefoniczną  
w naszej komórce.

Ratownicy, udzielając nieprzytomnej 
osobie pomocy, działają trochę po oma-
cku. Nie wiedzą nic o jej uczuleniach na 
leki, chorobach, które w tej sytuacji mogą 
mieć ogromne znaczenie dla wyboru spo-
sobu leczenia. Zatem wpisując do telefonu 
komórkowego pod hasłem ICE numer do 
osoby, którą należy zawiadomić w razie 
wypadku, powinniśmy też być pewni, że 
ta osoba będzie w stanie udzielić ratow-
nikom wszelkich niezbędnych informacji, 
mogących uratować nam życie. Taka akcja 
powinna być przeprowadzona np. w każ-
dej szkole.  Zbliżają się zebrania osied-
lowe i sołeckie ,które również mogą być 
okazją do edukacji społeczeństwa w tym 
zakresie. W niektórych gminach takie 
akcje przeprowadza straż pożarna czy po-
licja. W gminie Brzesko taką akcję mogą 
przeprowadzić np. Ochotnicze Jednostki 
Straży Pożarnej.

Radny Józef Kubas.
Pomimo trwającej jeszcze kalendarzowej 

zimy od paru tygodni obserwujemy brak 
śniegu i sukcesywny wzrost temperatury 
powietrza. W związku z taką sytuacją pogo-
dową chciałbym zwrócić uwagę Burmistrza 
Brzeska na istotne problemy mieszkańców 
naszego miasta.

1. Mieszkańcy Brzeska zauważają totalne 
zaśmiecenie terenów wokół:

• Sklepu Carrefour przy ul. Królowej Ja-
dwigi

• Sklepu Lidl i stacji benzynowej Statoil 
przy ul. Kościuszki

Chciałbym zauważyć, że śmieci te w więk-
szości pozostały z jesieni 2007r

2. Z nadejściem wiosny należy na tere-
nie naszej gminy przeprowadzić gruntow-

ny przegląd pionowych znaków drogowych, 
zarówno pod względem estetyki(zanikanie 
kolorów) jak i sposobu ich mocowania na 
słupkach metalowych. Zdarza się, że znaki 
te są zawieszone na wysokości pasa lub gło-
wy przechodniów, co znacznie utrudnia ko-
munikację   na  chodnikach.Znaki   są  często   
przekręcane   przez   przechodniów w innym 
kierunku, nie ze złej ich woli, lecz z wygody 
spacerujących chodnikami.

3. Przy ul. Uczestników Ruchu Opo-
ru w Brzesku znajduje się przystanek dla 
busów w kierunku Złotej i Gwoźdźca.  
W porze deszczowej pasażerowie w oczeki-
waniu na busa stoją w błocie lub na pobliskim 
chodniku, tamując ruch pieszych.  Myślę, 
że ten odcinek przystanku można pokryć 
kostką brukową, ku wygodzie oczekujących 
na środek lokomocji.

4. Przez Ogród Jordanowski przebiega 
betonowa alejka spacerowa. Na odcinku 
30m, tj. od asfaltowego boiska do koszy-
kówki w kierunku zachodnim, powierzch-
nia tej alejki stanowi duże zagrożenie dla 
matek z dziećmi i ludzi starszych. Nie cze-
kając na zmianę     wystroju     Ogrodu     Jor-
danowskiego     po     wybudowaniu     Cen-
trum Edukacyjno-Bibliotecznego należy  
w trybie pilnym położyć nakładkę bitu-
miczną na tym odcinku alejki. Można także 
pokusić się o rozbiórkę fundamentów po 
byłym przedszkolu, które są zagrożeniem 
dla biegających dzieci oraz psują estetykę 
Ogrodu Jordanowskiego.

Radny Marek Adamczyk.
1. W sprawie realizacji uchwały zebrania 

wiejskiego z marca ubiegłego roku, tj. 2007, 
dotyczącej wykonania planu zagospodaro-
wania dla terenów mienia wiejskiego przy 
ulicy Siostry Faustyny w Mokrzyskach  
i przeznaczenie pod zabudowę domów jed-
norodzinnych. Proszę o informację, czy zosta-
ło zlecone opracowanie takiego planu oraz od 
kiedy będzie można dokonywać zakupu tych 
działek. Ponawiam swoje zapytania, gdyż nie 
otrzymałem odpowiedzi od Pana Burmistrza 
Bogusława Babicza.

2. W sprawie budowy kanalizacji sani-
tarnej dla miejscowości: Mokrzyska, Bucze, 
Szczepanów. W związku z objęciem przez 
Pana funkcji Burmistrza Brzeska zwracam 

się z gorącą prośbą o energiczne podjęcie 
czynności umożliwiających szybsze opra-
cowanie koncepcji kanalizacji i jej budowy 
na terenach północnych gminy Brzesko, tj. 
dla wsi Mokrzyska, Bucze, Szczepanów.  
Z przykrością muszę stwierdzić, iż po-
przednia ekipa tylko obiecywała zajęcie się 
tym problemem, a efektów nie widać . Pro-
szę o zajęcie się tym pilnym problemem.

3. W sprawie przydzielenia pracowni-
ków z robót interwencyjnych do uporządko-
wania poboczy przy ulicach oraz na terenach 
będących własnością gminy Brzesko, a znaj-
dujących się w Mokrzyskach . Panie Burmi-
strzu, zwracam się z gorącą prośbą o skiero-
wanie do prac interwencyjnych dwóch lub 
trzech pracowników do przeprowadzenia 
prac porządkowych we wsi Morzyska przy 
obiektach będących własnością gminy Brze-
sko jak:

GOSiR, plac budowy i teren przy Domu 
Strażaka, tereny położone przy ul. Siostry 
Faustyny oraz poboczy i rowów w Mokrzy-
skach. Wczesne nadejście wiosny spowo-
dowało odkrycie ogromnych ilości zanie-
czyszczeń naniesionych przez silne wiatry 
(plastiki oraz papiery) jak też uczynionych 
ludzką ręką (opony, opakowania po napo-
jach, olejach samochodowych i inne). Pro-
szę bardzo o pozytywne przychylenie się do 
mojej prośby.

4. Dotyczy pilnego wykonania pokrywy 
drewnianej na zabytkowej studni przy ulicy 
Wiślanej w Mokrzyskach, a następnie wy-
konanie jej remontu, zwiększając tym samym 
atrakcyjność szlaku „Drewnianej Zabudowy" 
Panie Burmistrzu, studnia, o której wy-
żej mowa, jest obiektem historycznym dla 
mieszkańców Mokrzysk. Zbudowana jest  
z cegły i kamieni, a jej głębokość przekracza 
15 m. W historycznych wspomnieniach 
mieszkańców Mokrzysk mówi się o wielkim 
znaczeniu tej studni. To z niej mieszkań-
cy czerpali wodę do codziennych potrzeb 
bytowych, nosząc wodę w specjalnych no-
sidłach do swoich gospodarstw oddalonych 
nawet o kilka kilometrów. Studnię tę wyko-
rzystywały wojska austriackie do zaopatry-
wania swoich oddziałów (żołnierzy i koni) 
podczas I wojny światowej oraz strażacy, 
których remiza znajdowała się parę metrów 
dalej. Dziś ten obiekt jest bardzo zniszczo-
ny, a ze względu na jego położenie (bezpo-
średnio przy ul. Wiślanej) stał się dużym 
zagrożeniem dla dzieci idących do szkoły  
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i osób przechodzących obok (rozpadająca 
się część naziemna). Odremontowanie tej 
studni podniesie atrakcyjność Szlaku Ar-
chitektury Drewnianej w Mokrzyskach. 
Pragnę nadmienić, iż razem ze Stowarzy-
szeniem Kulturalnym Mokrzysk będziemy 
starali się odremontować jeden drewniany 
budynek i urządzić w nim „Izbę Pamięci". In-
formuję, że jest osoba znająca się na pracach 
kamieniarskich, która jest chętna podjęcia 
się tej pracy. Bardzo proszę o pozytywne 
przychylenie się do mojej prośby.

5. Dotyczy wykonania oświetlenia ulicy 
Sąsiedzkiej oraz ulicy Łącznej w Morzy-
skach

Panie Burmistrzu, zwracam się z gorącą 
prośbą o wykonanie oświetlenia ulicznego 
dla ulicy Sąsiedzkiej w Mokrzyskach. Miesz-
kańcy tej ulicy od lat starają się o budowę 
oświetlenia i ciągle dostają odpowiedź, iż 
wniosek będzie rozpatrzony w roku na-
stępnym. Służę bogatą dokumentacją na 
ten temat. Drugą ulicą, która pilnie wymaga 
budowy nawierzchni i oświetlenia, jest ulica 
Łączna w Mokrzyskach. Jej nazwa wskazu-
je, iż łączy dwa duże skupiska ludzkie tj., 
Grądy - ulicę Trakt Królewski - i Kosiarnię - 
ulica Kościelna. Ulica Łączna jest najbliższą 
drogą dla dzieci, młodzieży oraz osób star-
szych, zamieszkałych w Grądach, do przy-
stanku autobusowego przy ulicy Kościelnej 
oraz do Kościoła Parafialnego. Ponadto 
przy tej ulicy powstało już osiem budynków 
mieszkalnych. Zarówno oświetlenie jej 
jak i utwardzenie nawierzchni jest sprawą 
bardzo ważną dla użytkowników. Proszę  
o pozytywne rozpatrzenie prośby.

6. Dotyczy budowy wodociągu w Mokrzy-
skach etap IV. Zwracam się z gorącą prośbą 
w imieniu Społecznego Komitetu Budowy 
Wodociągu w Mokrzyskach o spowodo-
wanie rozpoczęcia budowy wodociągu dla 
75 odbiorców. Wszystkie dokumenty w tej 
sprawie znajdują się w tutejszym Urzędzie 
Miasta. Proszę o pozytywne rozpatrzenie tej 
prośby.

7. Dotyczy pilnego wykonania dwóch 
wiat przystankowych przy ulicy Wiślanej 
i ulicy Kościelnej. Pierwsza wiata, o którą 
proszę, to winna stanąć na pierwszym przy-
stanku w Morzyskach, wjeżdżając od stro-
ny Brzeska. Została zniszczona w ubiegłym 
roku przez silne wiatry, dzisiaj oczekują-
cy na autobus w razie niepogody nie mają 
się gdzie schronić. Druga wiata powinna 

stanąć przy kościele przy ulicy Kościelnej  
w Mokrzyskach , ponieważ tam codziennie 
z tego przystanku korzysta około 30 ucz-
niów udających się do gimnazjum . Niestety 
nie ma tam ani znaku, że jest to przystanek, 
bo został zdewastowany , nie mają się też 
gdzie schronić, bo nie ma tam domów, stoją 
więc na  deszczu. 

8. Chciałem w tym miejscu wyrazić ser-
deczne podziękowanie na ręce Pana Bur-
mistrza,, Pana Przewodniczącego Rady 
wszystkim tym , którzy wzięli lub w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do prze-
prowadzenia rozgrywek szachowych w V 
Memoriale szachowym imienia Stanisława 
Migdała. Dziękuję wszystkim tym , którzy 
ufundowali nagrody i tym , którzy osobi-
ście brali w tym udział. Dziękuję Radzie 
Miejskiej , która również w sposób finan-
sowy przyczyniła się do ufundowania tych 
nagród. Dziękuję w imieniu Pani Migdał  
(żony Pana Migdała) i w imieniu własnym .

 Radny Adam Kwaśniak.
1.  Dotyczy tablicy upamiętniającej ofiary 

Auschwitz.
Proszę o udzielenie informacji, czy zo-

stała uzupełniona lista ofiar obozu Aus-
chwitz oraz czy zamówiono już wykonanie 
następnej tablicy upamiętniającej te ofiary.

2.  Dotyczy remontu ulicy Nowej.
W ubiegłym roku w harmonogra-

mie remontów była uwzględniona ulica 
Nowa, jednak prace nie zostały wykona-
ne. W związku z tym proszę o wykonanie 
tego remontu w bieżącym roku, ze szczegól-
nym uwzględnieniem położenia nakładki 
asfaltowej w końcowej części tej ulicy.

3.  Dotyczy przypomnienia mieszkańcom 
o zakazie palenia śmieci w ogniskach i pie-
cach .

W związku z często powtarzają-
cymi się przypadkami palenia śmie-
ci  w ogniskach w centrum miasta i braku 
skutecznej interwencji ze strony służb po-
rządkowych postuluję o przypomnie-
nie mieszkańcom w mediach lokalnych 
o istniejącym zakazie takich procederów 
oraz o wyciąganie konsekwencji wobec ła-
miących to prawo.

4. Proszę o spowodowanie posprzątania 
ogromnej ilości śmieci, jakie zalegają na zie-
leńcu przylegającym do ronda, na tej ćwiart-
ce od strony weterynarii. Jeżeli zarządca 
drogi nie wykonuje na bieżąco sprzątania, 
to skierować tam należy pracowników in-
terwencyjnych, a kosztami obciążyć zarząd-

cę drogi .

Radna Maria Kądziołka.
1. Pierwsza interpelacja doty-

czy studzienek w drogach gminnych,  
a w szczególności studzienek w drogach, w uli-
cach na terenie naszego miasta. Już po raz kolej-
ny składam interpelację w tej sprawie - bardzo 
proszę Pana Burmistrza o przeprowadzenie 
inwentaryzacji, spisania studzienek w po-
szczególnych drogach, ich ilości i głębokości 
w stosunku do poziomu jezdni, jak również 
przedstawienia w tym materiale, kiedy doko-
nane było położenie nakładki na danej dro-
dze i czy firma wykonująca te prace dokonała 
podniesienia studzienek do poziomu jezdni. 
Problem ten mieszkańcy zgłaszają już od 
dawna. Poruszanie się po niektórych drogach, 
ulicach na terenie naszego miasta jest kosz-
marem. Na marginesie pragnę zaznaczyć, 
iż zgodnie z obowiązującym prawem każda 
droga - - ulica powinna mieć swoją „metryczkę", 
z której jasno wynikałyby wszystkie poruszone 
wyżej kwestie.

2. Po raz kolejny zgłaszam tę spra-
wę - na ulicy Browarnej, ok. 30 - 50 m 
przed światłami, jadąc od strony Browa-
ru, w jezdni /po prawej/ przy studzience 
kanalizacyjnej jest duża dziura. Jest 
ona niebezpieczna dla użytkowników, 
wpadając   w   nią   można   poważ-
nie   uszkodzić   samochód  jak   również 
doprowadzić do kolizji. Na ostatniej se-
sji Pan Burmistrz Babicz poinformował 
Radę, że zlecono firmie wykonanie za-
bezpieczenia i usunięcia dziury. Do chwili 
obecnej nic w tej sprawie nie zostało zrobione. 
Dziura jak była, tak jest.

3. Mam gorącą prośbę do Pana Bur-
mistrza Wawryki, aby, gdy znajdzie chwilę 
wolnego czasu, zapoznał się z interpe-
lacjami składanymi w ciągu ostatniego 
roku przez radnych, /gdyż bez sensu 
byłoby powtarzanie ich tutaj na sesji/,  
i nadanie im odpowiedniego biegu /oczy-
wiście dotyczy to problemów, które nie 
zostały do tego czasu rozpatrzone/.

Radny Lech Pikuła – interpelacja ust-
na.

Zwracam się do Pana Burmistrza 
Wawryki z prośbą o udostępnienie nam 
jako klubowi Wspólnoty Samorządowej 
miejsca , w którym moglibyśmy się spotykać 
czy w trakcie sesji, jeżeli zajdzie taka potrze-
ba, czy też w okresie poza sesją . g
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ZMIANY W MAGISTRACIE

Nadszedł czas na wykorzystanie zdobytych  
doświadczeń dla dobra lokalnej społeczności

Łukasz Kornaś: Kiedy otrzymał pan 
propozycję objęcia stanowiska zastępcy 
burmistrza?

Jerzy Tyrkiel: Taką propozycję otrzyma-
łem po drugiej turze wyborów.

Ł.K.: Czy decyzja na „tak” była trudną 
decyzją?

Jerzy Tyrkiel: Owszem, nie należała do 
najłatwiejszych. Propozycję odebrałem jako 
bardzo zaszczytną. Odczytuję ją jako wyraz 
uznania dla moich kompetencji jak również 
dla mojej wizji pracy w samorządzie. Czas 
namysłu był krótki, ale bardzo intensywny. 
Po analizie wszystkich uwarunkowań istot-
nych dla powodzenia mojej misji na stano-
wisku wiceburmistrza oraz po szczegóło-
wej rozmowie na ten temat z burmistrzem 

Jerzy Tyrkiel zastępcą burmistrza
Grzegorzem Wawryką nietrudno już było 
podjąć decyzję o objęciu stanowiska. Po 8 
latach pracy na odpowiedzialnych stanowi-
skach w biznesie czuję się jeszcze bardziej 
dojrzały zawodowo, a także mam odświeżo-

ne spojrzenie na sprawy samorządu nabyte 
z innej perspektywy. Jestem przekonany, że 
z nową energią, kolejnymi doświadczeniami 
oraz oryginalnymi pomysłami na rozwój 
gminy oraz obsługę mieszkańców mogę 
wiele zrobić dla gminy Brzesko.

Ł.K.: W poprzednich latach w ma-
gistracie pracowało dwóch zastępców 
burmistrza, teraz będzie tylko jeden.  
W związku z tym na pana barkach spo-
cznie wiele nowych obowiązków.

Jerzy Tyrkiel: Z doświadczenia wiem, 
że przy dużej ilości zadań do realizacji  
w krótkim czasie mniejsza liczebność ze-
społu zarządzającego zwiększa sprawność 
zarządzania i przyspiesza podejmowanie 
decyzji. Gmina Brzesko jest na takim etapie 
rozwoju, gdzie aby być skutecznym, decyzje 
muszą być podejmowane bez zbędnej zwło-
ki. 

Oczywiście przy podejmowaniu decyzji 
należy pamiętać o niezbędnych konsulta-
cjach, w szczególności przy udziale radnych, 
sołtysów oraz przewodniczących zarządów 
osiedli. 

Będę odpowiedzialny za inwestycje  
w gminie. Pod moim nadzorem będą pozo-
stawać spółki miejskie. 

Ł.K.: Jak pan sądzi, czy współpraca 
burmistrza z radnymi będzie z gatunku 
łatwych czy trudnych?

Jerzy Tyrkiel: Jestem przekonany, że do 
końca kadencji obserwować będziemy bar-
dzo

konstruktywną współpracę pomiędzy 
radą miejską i burmistrzem.

Ł.K.: Dotychczas oprócz pracy zawo-
dowej był pan radnym miejskim. Czy te 
doświadczenia przydadzą się w sprawo-
waniu nowej funkcji?

Jerzy Tyrkiel: Moja praca w biznesie to 
bardzo owocny etap życia. Nadszedł czas 
na wykorzystanie zdobytych doświadczeń 
dla dobra lokalnej społeczności. Praca  
w radzie miejskiej, po pracy w Urzędzie 
Miejskim kilka lat wstecz, to był kolejny 
spory zastrzyk wiedzy nt. pracy samorządu, 
który z pewnością wykorzystam w zarzą-
dzaniu gminą. g

Jerzy Tyrkiel - 43 lata, żonaty, jedno dziecko. Od urodzenia mieszka w gminie Brzesko.
Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekono-

micznej w Krakowie. Biegle włada językiem angielskim. Podczas pracy zawodowej uczestniczył w wielu prestiżowych 
kursach i szkoleniach z obszaru biznesu oraz samorządu. Przepracował ponad 15 lat w biznesie oraz w samorządzie.

Wolny czas spędza głównie z rodziną oraz psem rasy shih-tzu. Jego pasją są sporty uprawiane przy pomocy rakiet 
(tenis stołowy, badminton, tenis ziemny) oraz narciarstwo alpejskie. Ma duży sentyment do fotografowania. 
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Jubileusz PSP nr 3
W dniu 3 marca 2008 r. Publiczna Szko-

ła Podstawowa nr 3 w Brzesku obchodzi-
ła 35. rocznicę nadania imienia Mikołaja 
Kopernika. Inspirowani nauką, postawą, 

badaniami wielkiego polskiego astronoma 
od kilku tygodni uczniowie naszej szkoły 
zdobywali wiedzę na temat Wszechświata 
w trakcie projektu „Poznajemy Kosmos". 
Koordynatorami projektu były: mgr Teresa 
Kwaśniak i mgr inż. Dorota Wojtyś. Ucz-
niowie zapoznawali się z teoriami naukowy-

mi, mówiącymi o powstaniu Wszechświata, 
dokonaniach astronomów, badaniach kos-
micznych. Następnie uczestniczyli w kon-
kursach wiedzowych związanych z życiem 

i działalnością Mikołaja Kopernika, pozna-
wali Kosmos, redagowali najlepszą pracę 
pisemną, dotyczącą kontaktów z istotami po-
zaziemskimi, podczas konkursu ekologicz-
nego tworzyli pojazd kosmiczny z surowców 
wtórnych oraz najciekawszą zabawkę poza-
ziemską, miłośnicy plastyki przedstawiali 

swoją wizję podróży w Kosmos oraz udawali 
się do Kosmolandii.

W projekcie wzięli udział uczniowie z 

nauczania zintegrowanego i blokowego pod 
kierunkiem nauczycieli.

Dzień ten był doskonałą okazją do za-
prezentowania efektów pracy uczniów. Od-

było się to w pięknej i nastrojowej scenerii 
plastycznej, multimedialnej i muzycznej, a 
uczniowie klasy III b z wychowawczynią 
Sabiną Wąsikiewicz odkrywali na nowo se-
krety Kosmosu w widowisku na podstawie 
lektury W. Chotomskiej „Dzieci pana As-
tronoma".  tekst i foto: PSP Nr 3 g

Dnia 7 marca 2008 roku w Liceum 
Ogólnokształcącym Nr 1 im. Mikołaja Ko-
pernika w Brzesku świętowano 97 rocznicę 
powstania gimnazjum i liceum w Brzesku 
oraz  35 rocznicę nadania  szkole imienia 
Mikołaja Kopernika. 

Jak co roku nie brakowało atrakcji. Z 
samego rana odbył się mecz piłki siatkowej 
między nauczycielkami wychowania fizycz-
nego na czele z panią dyrektor i tegorocz-
nymi maturzystkami. Młodzież i grono 
pedagogiczne dzielnie dopingowali swoje 
reprezentacje. Ostatecznie  doświadczenie  
profesorskie i doskonała gra pani dyrektor 

Marii Góry oraz pani Anny Gibes doprowa-

dziły do zdecydowanego zwycięstwa. Mecz 
zakończył się  wynikiem 3:0. Później ucz-
niowie bili rekordy w różnych dyscyplinach.    

Kulminacyjnym punktem święta był uro-
czysty apel. Wzięli w nim udział zaproszeni 
goście: starosta brzeski  Ryszard Ożóg, były 
dyrektor liceum, radny miejski Józef Kubas 
oraz przewodniczący  Rady Rodziców Bo-
gusław Babicz. Uroczystość rozpoczęli mar-
szałkowie szkoły, którzy tradycyjnie oddali  
buławy swoim nowo wybranym następcom. 
Następnie  wręczono nagrody dla najlep-
szych uczniów. W tym roku dziewięć osób 
otrzymało   medale „Sapere auso” ( „dla tych, 
którzy odważyli się być mądrymi”), a klasa 
II Ao, za najwyższą średnią w nauce, puchar 
przechodni . 

Na zakończenie uroczystości grupa ucz-
niów zaprezentowała taniec nowoczesny.  
Został nagrodzony gromkimi brawami.

Olga Kwaśniak g

„Mamy imię Kopernika...”



Brzeski Magazyn Informacyjny

��

WSPOMNIENIE

Profesor Ryszard Łużny

8 marca b.r. minęło dziesięć lat od 
śmierci Ryszarda Łużnego, profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katoli-
ckiego Uniwersytetu Lubelskiego, wycho-
wanka brzeskiego Liceum. Z tej okazji 
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Komisja 
Wschodnioeuropejska Polskiej Akade-
mii Umiejętności zorganizowały sesję na-
ukową w dniach 7-8 marca b.r. połączoną 
z wystawą poświęconą Jego Osobie, za-
tytułowaną „Człowiek i uczony. Ryszard 
Łużny /1927-1998/. Na program sesji 
złożyło się 12 referatów wygłoszonych 
przez profesorów z Krakowa, Lublina, 
Łodzi, Bydgoszczy, Opola, Częstochowy, 
Rzeszowa i Gdańska, otwarcie wystawy, 
która będzie czynna do 30 kwietnia b.r. w 
budynku Archiwum Nauki PAN i PAU w 
Krakowie przy ul. św. Jana 26, msza św. w 
Kolegiacie Akademickiej św. Anny i uro-
czyste złożenie kwiatów na grobie Profe-
sora w Wieliczce.

Kim był Profesor Ryszard Łużny? Urodził się 
10 września 1927 roku we wsi Wołczków w daw-
nym województwie stanisławowskim jako syn 
Bartłomieja i Stefanii z domu Reitmayer. Ojciec 

był nauczycielem, matka zajmowała się domem. 
W rodzinie wychowywało się trzech synów. Za-
wierucha wojenna sprawiła, że ojciec  znalazł się w 
polskich siłach zbrojnych na Bliskim Wschodzie 
i Palestynie, a no wojnie osiadł w Wielkiej Bry-
tanii. Matka wraz z synami wyjechała z tamtych 
terenów i zamieszkała w Brzesku. Tutaj Ryszard 
ukończył w roku 1949 szkołę średnią, ówczes-
ne Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólno-
kształcące, i otrzymał świadectwo maturalne z 
najwyższymi ocenami ze wszystkich przedmiotów 
szkolnych. Należał do najzdolniejszych uczniów 
w swojej klasie.

Potem rozpoczęły się perypetie  z  dostaniem na 
studia.  Pochodził bowiem z inteligenckiej rodziny, 
co w owych czasach stawiało go na końcu w ko-
lejce po indeks uniwersytecki. Ostatecznie rozpo-
czął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale nie 
na Wydziale Rolniczym i Leśnym, jak początkowo 
zamierzał, a w czym przeszkodziło mu 'właśnie 
to nieodpowiednie pochodzenie społeczne, lecz 
na nowo otwartym kierunku studiów, filologii 
rosyjskiej. Ukończył je w 1954 roku i poświęcił 
się pracy naukowej. Przeszedł kolejno wszystkie 
stopnie naukowe od asystenta do profesora zwy-
czajnego.

Wykładał na macierzystej uczelni, a tak-

że w krakowskiej Wyższej Szkole Pedago-
gicznej, a w późniejszych latach również na 
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie i na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. Ten ostatni zawdzięcza mu 
powstanie Międzywydziałowego Zakładu 
Badań nad Kulturą Bizantyjsko-Słowiań-
ską i utworzenie kierunku studiów sekcji 
slawistycznej z trzema filologicznymi spe-
cjalnościami. Ryszard Łużny pracował na 
uniwersytecie 45 lat. Jego dorobek nauko-
wy jest imponujący. Wykształcił 370 magi-
strantów, 25 doktorów i był konsultantem 
18 prac habilitacyjnych. Był członkiem 
takich prestiżowych organizacji i stowa-
rzyszeń naukowych jak: Polska Akademia 
Umiejętności, Polska Akademia Nauk, 
Wolna Ukraińska Akademia Nauk w No-
wym Jorku, Międzynarodowa Asocjacja 
Ukraińców, Międzynarodowa Asocjacja 
Białorutenistów, Towarzystwo Naukowe 
KUL, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 
Polski PEN Club i Stowarzyszenie Tłu-
maczy Polskich. Odbył 33 zagraniczne po-
dróże służbowe i naukowe. Pozostawił po 
sobie 560 opracowań naukowych. Składają 
się na nie publikacje książkowe, studia, roz-
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prawy, artykuły, recenzje, prace popularno-
naukowe i publicystyczne, tłumaczenia prac 
naukowych i przekłady literackie.

Pracował do końca życia. Zmarł po 

ciężkiej chorobie 8 marca 1998 roku i zo-
stał pochowany w grobowcu rodzinnym na 
cmentarzu w Wieliczce.

Mimo tak rozlicznych zajęć nie zapo-
mniał o szkole, z której wyszedł, i kolegach 
z ławy szkolnej. Brał czynny udział w ko-
leżeńskich spotkaniach, jakie co kilka lat 
odbywały się w Brzesku. Był ich organiza-
torem i dokumentalistą. Dzięki zapiskom, 
jakie prowadził, mogła powstać książka na 
50-lecie naszej matury wydana pod tytułem 
„Maturzyści z roku 1949 – Dzieci Ziemi 
Brzeskiej”. On sam już tego nie doczekał, 
umarł rok wcześniej.

Ryszard Łużny był żonaty z Anną Za-
ufal, koleżanką z tej samej klasy i ze stu-
diów uniwersyteckich. Był ojcem trojga 
dzieci. Zostawił po sobie pamięć człowieka 
prawego i uczciwego, który nigdy nie krył 
się ze swoimi przekonaniami religijnymi, 

co nie ułatwiało mu życia w tamtych cza-
sach. Miał też jasny i zdecydowany pogląd 
na sytuację społeczną i polityczną, w jakiej 
wówczas żyli Polacy, dlatego był gorącym 

zwolennikiem zmian, jakie rozpoczęły się 
w 1981 roku.

Należał do kręgu bliskich współpracow-
ników ówczesnego Metropolity Krakow-
skiego, ks. kard. Karola Wojtyły, a później 
papieża Jana Pawła II. Jego nauczanie i to 
z czasów krakowskich i późniejsze z lat pa-
pieskich było niejednokrotnie dla profesora 
Łużnego inspiracją do prac badawczych i 
nowych opracowań.

Po roku 1981 zgodnie ze swoim credo 
życiowym zaangażował się w działalność 
pozaoficjalną – jak sam to określił – „w du-
chu religijnym, okołokościelnym, czy nawet 
opozycyjnym, społecznikowskim” prowa-
dząc cykle wykładów dla Duszpasterstw 
Akademickich i Klubów Inteligencji Kato-
lickiej w Krakowie i innych miastach pol-
skich.

W okresie obchodów 1100-lecia  śmier-

ci św. Metodego, 1000-lecia chrystianizacji 
Rusi i 400-lecia Unii Brzeskiej, gdy były or-
ganizowane w Rzymie specjalne konferen-
cje i sesje na ten temat, miał niejednokrot-
nie okazję spotkać się z Ojcem św. Janem 
Pawłem II na audiencji indywidualnej czy 
zbiorowej. Gdy zmarł, Ojciec Święty przy-
słał telegram odczytany w dniu pogrzebu, 
w którym napisał: „…Jednoczę się w duchu 
ze wszystkimi, których napełnia bólem 
śmierć Pana Profesora Ryszarda Łużnego. 
Odszedł po wieczną nagrodę człowiek, 
któremu wiele zawdzięcza nauka polska, 
a szczególnie środowiska akademickie 
Krakowa i Lublina. Znałem go osobiście i 
szczerze ceniłem jego wrażliwość na dobro, 
jego wytrwałość i kompetencje w dociera-
niu do korzeni naszej słowiańskiej kultu-
ry wielkie znawstwo literatury i dziejów 
narodów wschodniosłowiańskich, o czym 
jeszcze przed niespełna dwoma laty mogli-
śmy przekonać się podczas sympozjum w 
Pastel Gandolfo. Modlę się, aby Miłosierny 
Bóg przyjął Go do swojej chwały i obdarzył 
wiecznym pokojem…”

Niech to krótkie wspomnienie o wybit-
nym uczniu brzeskiego Liceum napisane 
przez jego szkolnego kolegę uprzytomni 
mieszkańcom miasta, że Szkoła ta, choć 
obecnie utraciła swoją nazwę na rzecz Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych, w ciągu 
90 lat swego istnienia wydała wielu zna-
nych, wysoko cenionych i szanowanych 
osobistości, wśród których Ryszard Łużny 
zajmuje niepoślednie miejsce. Warto uchro-
nić te osoby od zapomnienia.

Na podstawie materiałów z archiwum 
prywatnego Rodziny Profesora opracował 
Ks. Franciszek Kostrzewa. g

Podziękowanie.

W imieniu własnym, a także mojej rodziny, pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, 
którzy wzięli udział w pogrzebie mojego taty Kazimierza. Szczególnie dziękuję Panu Burmistrzowi 
Grzegorzowi Wawryce wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, kolegom i koleżankom z Rady Miej-
skiej na czele z Panem Przewodniczącym Krzysztofem Ojczykiem, Starostwu Powiatowemu repre-
zentowanemu przez pana Stanisława Pacurę i pracowników. Dziękuję za Waszą obecność, modlitwę i 
wsparcie w tych trudnych dla mnie chwilach. Serdecznie dziękuję.
                 Radny Marek Adamczyk

WSPOMNIENIE
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Komu cześć i chwała?
Pojawił się na brzeskim cmentarzu woj-

skowym w 1964 roku. Został umieszczony 
w miejscu, w którym wcześniej spoczywali 
żołnierze niemieccy polegli w trakcie pierw-
szej wojny światowej. Na kamieniu umiesz-
czono płytę, a na niej następujące słowa: 
„Funkcjonariuszom UB, MO, ORMO. Po-
ległym na Ziemi Brzeskiej w walce o utrwa-

lenie władzy ludowej w latach 1945-1947. 
Cześć ich pamięci”. Teraz, po czterdziestu 
czterech latach, treść tego epitafium straciła 
na aktualności, a wręcz należy zadać pyta-
nie, czy kiedykolwiek miały te słowa sens? 
Być może młodsze pokolenia mogą mieć 
trudności z rozszyfrowaniem znaczenia ter-
minów UB (Urząd Bezpieczeństwa, inaczej 
tajna policja) czy ORMO (Ochotnicza Re-
zerwa Milicji Obywatelskiej), nie wszyscy 
też pewnie zdają sobie sprawę z tego, czym 
charakteryzowało się „utrwalanie władzy 
ludowej” bezpośrednio po zakończeniu 
działań wojennych. Ale są ludzie, którzy 
jeszcze doskonale pamiętają, jak wyglądały 
działania wyzwoleńcze armii sowieckiej i 
marionetkowego rządu polskiego stworzo-
nego wg dyrektyw moskiewskich. Jeszcze 
przed zakończeniem walk na froncie i przed 
zawieszeniem zwycięskich flag na Bramie 
Brandenburskiej w Berlinie, „utrwalacze 
władzy ludowej” przystąpili do zwalczania 

na terenie Polski oddziałów partyzanckich 
i wszystkich żołnierzy podziemnej armii 
polskiej, którzy zdecydowali nie poddać się 
dyktatowi moskiewskiemu. Podobnie rzecz 
miała się na Ziemi Brzeskiej, gdzie działały 
oddziały AK, których żołnierzy nazywano 
bandytami lub wg ówczesnej propagandy 
„zaplutymi karłami reakcji”. A w rzeczywi-

stości były to jednostki stworzone z żołnie-
rzy weteranów września 1939 roku oraz 
młodych ludzi, którzy postanowili pójść „do 
lasu”, aby walczyć z niemieckim okupantem. 
Oddziały te podlegały polskiemu rządowi 
emigracyjnemu. Kiedy jednak zakończyła 
się wojna, a konferencje w Jałcie i Tehera-
nie zdecydowały o oddaniu Polski w ręce 
Stalina, żołnierze Armii Krajowej pozostali 
samymi sobie na placu boju. I chociaż było 
po wojnie, to nadal musieli walczyć, jed-
nak wynik był z góry wiadomy. Oddziały 
Ludowego Wojska Polskiego wspierane 
przez funkcjonariuszy UB i MO tropiły 
partyzantów, i jeśli ci nie zginęli w trakcie 
tych działań, to zazwyczaj i tak czekała ich 
„czapa”, niejednokrotnie bez przeprowadza-
nia śledztwa. Wyrokami śmierci ferowa-
no w tamtych, nieodległych bądź co bądź 
czasach, nader często i swobodnie. Należy 
postawić pytanie, kim byli ludzie, którzy 
tworzyli szeregi „utrwalających władzę lu-

dową”. Na ile byli oni ideowcami, namiętnie 
wierzącymi w ideały niesione przez armię, 
która ich „wyzwoliła”? Czy byli to może lu-
dzie zastraszeni, siłą wcieleni do służby woj-
skowej czy milicyjnej? A być może byli to 
młodzieńcy nie do końca świadomi swojej 
tożsamości, którym obojętne było, czy stoją 
po słusznej stronie konfliktu? Tego do koń-
ca nie wiemy. Nie wiemy również, kim była 
ta grupa funkcjonariuszy, których nazwiska 
znajdują się na płycie pomnika. Wiemy jed-
nak na pewno, że walczyli przeciwko swo-
im rodakom, których jedyną winą było to, 
że odważyli się podjąć walkę z okupantem, 
najpierw niemieckim, a później sowieckim. 
Jakkolwiek przed 1989 rokiem stawianie 
im pomników i uczenie o nich na lekcjach 
historii było uzasadnione, tak obecnie nie-
zrozumiałym jest to, że taki pomnik nadal 
w Brzesku się znajduje. A już zupełnie nie 
wiadomo, dlaczego co jakiś czas pojawia-
ją się na nim kwiaty i znicze przynoszone 
przez młodzież szkolną. Czy wynika to tyl-
ko z ignorancji historycznej? 

Radny Adam Kwaśniak już od dłuższe-
go czasu zabiega o usunięcie pomnika, m.in. 
składając interpelacje na posiedzeniach 
Rady Miejskiej. „Organizacje sowieckie do 
zwalczania polskości i polskich patriotów 
mają pomnik, a ich ofiary nie. Skandalem 
jest jednak to, że po zmianach ustrojowych i 
uzyskaniu wolności w 1989 roku w dalszym 
ciągu składa się im cześć, prowadzi pod ten 
pomnik najmłodsze pokolenie brzeszczan, 
które nie zna jeszcze historii. I jeszcze sły-
szymy, że nie da się z tym nic zrobić, bo to 
jest zabytek” – mówi radny. 

Okazuje się jednak, że pomysł usunięcia 
pomnika być może uda się zrealizować. Za-
pytałem o to panią Marię Wojtal z tarnow-
skiego wydziału ochrony zabytków. „Uwa-
żam, że jeśli jest to symboliczny pomnik, a 
nie rzeczywisty grób, to powinien zniknąć. 
Nie można jednak go zniszczyć całkowicie, 
lecz należałoby przenieść ten pomnik w 
inne miejsce. Myślę, że będzie trzeba wspól-
nie zastanowić się nad tym problemem i w 
końcu go rozwiązać”, dodaje pani Wojtal.

Czy zatem pomnik zniknie? Jest na to 
duża szansa, należy ją zatem wykorzystać.

tekst i fot. Łukasz Kornaś   g
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ŚWIĘTA, ŚWIĘTA

Tradycje i obyczaje wielkanocne
Wielkanoc jest najstarszym i naj-

ważniejszym świętem w kulturze 
chrześcijańskiej. Jest to tzw. święto ruchome 
i może wypadać w kalendarzu pomiędzy 22 
marca, a 25 kwietnia. Dość długo spierano 
się, kiedy Wielkanoc ma być obchodzona i 
dopiero - podczas soboru nicejskiego w 325 
roku - ustalono, że święta wielkanocne będą 
obchodzone w pierwszą niedzielę po wio-
sennej pełni Księżyca.

Z Wielkanocą wiąże się wiele tradycyj-
nych zabaw i obyczajów. Niektóre z nich 
przetrwały po dzień dzisiejszy.

Zabawy wielkanocne
Żuraw 
Obrzędowa zabawa ze wschodniej części 

Lubelszczyzny polegająca na tym, że po po-
łudniu w lany poniedziałek chłopcy zbierali 
się przed karczmą, chwytali się za biodra są-
siada i wydając okrzyki jak żuraw, biegali za 
prowadzącym. Gdy ten raptownie skręcił,  

wszyscy upadali. 
Walatka, czyli na wybitki
Zabawa w parach. Potrzebne jest po jed-

nej pisance na osobę. Przeciwnicy siadają 
naprzeciw siebie i toczą pisanki, wygrywa 
ten, czyja pisanka nie zostanie zbita. W na-
grodę zabiera pisankę przeciwnika.

Rzuć pisankę
Zabawa w parach. Potrzebne jest po jed-

nej pisance na osobę. Pary stają w odległości 
1 m od siebie i jednocześnie rzucają do sie-
bie jajka. Jeśli je złapią, odsuwają się o metr 
i rzucają ponownie. Wygrywa ta para, która 
odsunęła się od siebie na największą odle-
głość i której udało się nie zbić jajek. 

Obyczaje wielkanocne
Śmigus-dyngus (znany też jako lany po-

niedziałek). Jest to obyczaj słowiański, zwią-
zany z drugim dniem Wielkanocy. Śmigus 
polegał na symbolicznym biciu witkami 

wierzby lub palmami po nogach i wzajem-
nym oblewaniu się wodą, co symbolizowało 
wiosenne oczyszczenie z brudu i chorób, a 
- w późniejszym czasie - także z grzechu. 
Słowo dyngus, wywodzi się od niemieckie-
go słowa „dingen”, co oznacza "wykupywać 
się".

Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa 
jaja zdobionego różnymi technikami. Zwy-
czaj malowania jaj narodził się w Persji, co 
może potwierdzać jedną z teorii pochodze-
nia Słowian. Jeśli natomiast chodzi o ziemie 
polskie, to najstarsze pisanki - pochodzące 
z końca X wieku - odnaleziono podczas 
wykopalisk archeologicznych na opolskiej 
wyspie Ostrówek, gdzie odkryto pozosta-
łości grodu słowiańskiego. Wzór rysowano 
na nich roztopionym woskiem, a następnie 
wkładano je do barwników – łupin cebuli 
lub ochry - które nadawały im brunatno-
czerwoną barwę. Pisanki mają symbolizo-
wać rodzącą się do życia przyrodę, a jedno-
cześnie nadzieję, jaką czerpią chrześcijanie z 
wiary w zmartwychwstanie Chrystusa. 

Święconka. To nazwa pokarmów świę-
conych w kościele katolickim i prawosław-
nym w wielką sobotę. Święcenie potraw w 
wielką sobotę niegdyś odbywało się na dwo-
rach szlacheckich, ponieważ poświęcone 
musiało być wszystko, co miało znaleźć się 
na świątecznym stole. Czynność ta jednak 
zajmowała zbyt wiele czasu proboszczom, 
więc biskupi stopniowo wprowadzili zakaz 
święcenia pokarmów w domach i zwyczaj 
ten przenieśli do kościoła. W koszyczku 
wielkanocnym nie może przede wszystkim 
zabraknąć jajek - symboli nowego życia 
- w postaci kolorowych pisanek, baranka 
z chorągiewką i napisem Alleluja - symbo-
lizującego zmartwychwstałego Chrystusa. 
Poświęcić należy również: chleb, wędlinę, 
chrzan, pieprz, ciasta świąteczne. Na stole 
wielkanocnym obok mięs i ciast stawia się 
koszyk ze święconką – najczęściej wykonany  
z wikliny i przystrojony listkami barwinka. 
Śniadanie wielkanocne rozpoczyna zwyczaj 
dzielenia się poświęconym jajkiem, podob-
ny w swej formie i symbolice do bożonaro-
dzeniowego łamania się opłatkiem.

tekst i fot. Marek Białka g



Brzeski Magazyn Informacyjny

��

PROBLEM

Prawdy i mity o alkoholiźmie
 Autor artykułu jest dyplomowanym Instruk-
torem Terapii Uzależnień i Współuzależnień. 
Ukończył Studium Apostolstwa Trzeźwości 
przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz 
Studium Pomocy Psychologicznej, a następnie 
Studium Terapii Uzależnień i Współuzależ-
nień w Instytucie Psychologii Zdrowia w War-
szawie. Z problematyką uzależnień związany 
od wielu lat. Powieściopisarz i poeta, członek 
Związku Literatów Polskich, autor powieścio-
wej trylogii o życiu alkoholika: „Szklana góra” 
„Przedsionek piekła” „Zdobywca szczytów”

     Czy alkoholizm jest chorobą?

     Alkoholizm to ciężka i nieuleczalna 
choroba, choroba postępująca, nie leczo-
na, kończy się szaleństwem lub śmiercią. 
Rozpocząć leczenie i zatrzymać chorobę 
można w każdym momencie, im wcześniej 
tym lepiej, tym większe szanse na powrót 
do zdrowia.
     Po raz pierwszy alkoholizm został nazwa-
ny chorobą przez szwajcarskiego lekarza w 
XIX wieku. Określił on główne symptomy 
tej choroby i powiedział, że ludzi, którzy na 
nią zapadli, należy hospitalizować i leczyć.
     Według wprowadzonej obecnie przez 
Światową Organizację Zdrowia WHO 
międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD 
alkoholizm jest sklasyfikowany pod pozycją 
10.1 i 10.2. Pod dalszymi pozycjami jako 
choroba zostało sklasyfikowane współuza-
leżnienie od alkoholu.
     Współuzależnienie nazywane też inaczej 
koalkoholizmem odnosi się szczególnie do 
osób bliskich, domowników przebywają-
cych w pobliżu alkoholika. Alkoholizm jest 
chorobą zaraźliwą! W rodzinach patolo-
gicznych, nazywanych również często dys-
funkcyjnymi, najbardziej poszkodowane są 
dzieci. Spustoszenia, zwłaszcza psychiczne, 
jakie czyni w zdrowiu dzieci choroba al-
koholowa któregoś z domowników, prze-
ważnie ojca lub matki, są często tak poważ-
ne, tak bolesne, że wyniesione z dzieciństwa 
traumatyczne przeżycia rzutują później ne-
gatywnie na całe ich późniejsze życie. Szko-
dy bywają często nie do naprawienia.
     Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w więk-
szym lub mniejszym stopniu powielają w 
późniejszym, dorosłym życiu zachowania 
swoich chorych rodziców: są bardziej po-

datne na wszelkie uzależnienia, nieprzysto-
sowane do życia, wyobcowane, nie umieją 
sobie radzić na trzeźwo z życiowymi prob-
lemami, emocjami. Mają trudności w na-
wiązywaniu prawidłowych więzi interper-
sonalnych z otoczeniem i częściej wchodzą 
w konflikt z prawem. Wyniesione z nie-
szczęśliwego dzieciństwa zaburzenia emo-
cjonalne sprawiają, że wybierają sobie na 
partnerów życiowych osoby o podobnych 
zaburzeniach, tworząc w ten sposób kolejne 
patologiczne, pełne cierpienia, nieszczęśliwe 
rodziny.
     W początkowej definicji alkoholizmu na-
pisałem, że alkoholizm to choroba nieule-
czalna. Nie chcę, żeby to 

s ł o -
w o 
o d -
bierało na-
dzieję i dla-
tego pozwolę 
sobie na kilka 
słów wyjaśnie-
nia. Chcę, żeby 
to słowo było 
należycie rozu-
miane. Chodzi 
mianowicie o 
to, że jednym 
z sześciu 
g łów -
n y c h 

(osiowych) objawów choroby alkoholowej 
jest utrata kontroli nad ilością wypijane-
go alkoholu. Raz nabyta, utrzymuje się do 
końca życia! Podobnie jak człowiek do koń-
ca życia nie zapomina wyuczonego w dzie-
ciństwie pływania czy jazdy na rowerze, po-
dobnie, tylko sto razy silniej, mózg pamięta 
zakodowany alkoholizm i nie wolno mu o 

nim przypominać, bo nastąpi nawrót choro-
by. Do końca życia nie ma powrotu do picia 
kontrolowanego i właśnie dlatego alkoho-
lizm nazywany jest chorobą nieuleczalną.
     Nieuleczalną, ale nie beznadziejną, nie 
można bowiem wprawdzie kontrolować pi-
cia, ale można kontrolować niepicie. Alko-
holik jest w stanie zachowywać trzeźwość 
tak długo, dopóki nie wypije pierwszego 
kieliszka. Tak więc każdego trzeźwego al-
koholika, nawet o dwudziestoletnim okre-
sie abstynencji, dzieli od tego, który umiera 
w rynsztoku tylko jeden kieliszek. W śro-
dowisku ludzi, którzy zerwali z nałogiem, 
popularne jest powiedzenie, że dla alkoho-

lika jeden kieliszek za dużo, a tysiąc 
za mało(utrata kontroli). 

Mówi się również, że za-
bija lokomotywa, a nie 

ostatni wagon (zabija 
pierwszy kieliszek, a 
nie ostatni). Należy 
o tym bezwzględnie 
pamiętać, przerwa-
nie abstynencji, czyli 

nawrót choroby, jest 
bowiem jak zerwanie 
postawionej na rze-
ce tamy, im dłuższy 
okres abstynencji, 
tym skutki strasz-
niejsze! Utrata kon-

troli dotyczy zresztą 
wszystkich uzależnień, na-
łogów, a nałogiem może być 
wszystko!
     Fale wszelakich uzależ-
nień przetaczają się przez 
ludzkość od zarania dzie-
jów i niszczą na swojej dro-
dze wszystko, jak potężne 

fale tsunami. Czy 
można im zapobiegać, 
czy można się przed 

nimi sku- tecznie bronić? Czy alko-
holizm i inne uzależnienia są dziedziczne? 
Czy? Czy? Czy?... Pytań jest wiele, na nie-
które z nich można już w obecnych czasach 
znaleźć odpowiedź, ale o tym, jeżeli to was 
będzie interesować, to już może w następ-
nym felietonie.
Andrzej Jarosz      www.fides.info.pl g
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INTERWENCJA

Historyk interesujący się dziejami rze-
miosła polskiego, a w szczególności brze-
skiego, ciągle jeszcze odczuwa poważny 
brak zarówno krytycznych wydawnictw 
źródłowych, jak też publikacji o charakterze 
inwentaryzacyjnym.

Wobec ogromnego rozproszenia zaso-
bów archiwalnych - różnego typu katalogi, 
inwentarze rejestry itp.- pracę mogą znacz-
nie ułatwić i przyśpieszyć właściwe zabez-
pieczenia posiadanych zasobów archiwal-
nych. Tego rodzaju wydawnictw jest jednak 
niewiele. Ujmują one tylko nieznaczną część 
zachowanych źródeł, są ograniczone pod 
względem chronologicznym, terytorialnym 
i rzeczowym. Dotyczą przede wszystkim 
zespołów akt cechowych znajdujących się w 
archiwach państwowych. Nie uwzględniają 
natomiast, poza sporadycznymi wypadka-
mi, przekazów źródłowych pozostających 
w organizacjach cechowych. Dlatego pragnę 
przytoczyć kilka informacji o tych zasobach, 
znajdujących się w Domu Cechu Rzemiosł 
Różnych w Brzesku, przy ulicy Ogrodowej, 
które być może będą inspiracją do podjęcia 
opracowania naukowego.

Przeglądając zasób archiwalny brze-
skiego cechu, szybko możemy zorientować 
się o jego opłakanym stanie. Księgi są po-
prute, mają zerwane lub naderwane obwo-
luty. Przedarcia kart, zabrudzenia, zagięcia 

Archiwalia Cechu brzeskiego wołają o pomoc
spowodowane wilgocią, robactwem i pleś-
nią spowodowały wyblaknięcie atramentu, 
przebarwienie i kruchość papieru. Zapew-
ne przyczyną takiego stanu rzeczy było złe 
przechowywanie archiwaliów, co przyczy-
niło się do ich zniszczenia. Metrykalia były 

częściowo przechowywane w 
piwnicy oraz na strychu budyn-
ku cechu. Większa część zaso-
bów wymaga szybkiej i fachowej 

konserwacji. Natychmiastowe 
działanie uratowałoby zapewne 

ocalałe metrykalia przed dal-
szym zniszczeniem lub całko-
witą zatratą.

Archiwum cechu brzeskie-
go obejmuje akta i księgi z lat 

1790 - 1941. Pierwszą datę 
określiły najstarsze z zacho-
wanych źródeł, drugą roz-

wiązanie wszystkich ce-
chów w powiecie na rzecz 
Cechu Rzemieślniczego w 

Tarnowie. Najwcześniejsze 
z dostępnych akt interesują-
cego nas cechu przechowy-
wane są w Muzeum im. prof. 

Stanisława Fischera w Boch-
ni (Statut tkaczy z 1504 roku). Natomiast 
w archiwum Cechu Rzemiosł Różnych w 
Brzesku możemy odnaleźć:

Księgę wpisów chłopców do cechu szewskie-
go i garbarskiego z lat 1790 - 1891    Księgę 
cechową o nazwie „ Cech Wielki Krawie-
cki, Ślusarski, Tokarski, Powróz. Ss Piotra i 
Pawła, zawierająca wpisy od roku 1862 do 
1909. Utrwalone są tam dochody i wydatki 
cechów. Najczęściej wymienione dochody 
to opłaty członków za światło przy ślubie, 
składki do bractwa, opłaty za pogrzeby, do-
chody z jarmarków, opłaty za wyzwoliny i 
zapisy z uchwał

Kataster majstrów Rękodzielniczego Sto-
warzyszenia Zjednoczonych Rękodzielników 
z lat 1905 - 1944, z którego można się 
dowiedzieć, jacy rzemieślnicy posiadający 
wszelkie uprawnienia prowadzili w Brzesku 
swoje zakłady rzemieślnicze „Księgę S. P. 
Dusz Cechu Wielkiego” zawierającą nazwiska 
zmarłych dobrodziejów i członków cechu 
oraz członków ich rodzin, za których cech 
powinien się modlić Dziennik kasowy Bra-
ctwa Kościelnego imienia Pana Jezusa Chry-

stusa i SS. Kryspinów z roku 1904. Celem 
tego bractwa było opiekowanie się ołtarzem 
Pana Jezusa i św. Kryspinów. Dostarczanie 
światła, bielizny ołtarzowej, renowacja i 
fundacja nowego ołtarza

Protokoły   z  posiedzeń komisji   egzami-
nacyjnej   Stowarzyszenia   Zjednoczonych 
Rękodzielników w Wojniczu i Brzesku z lat 
1921 – 1927

Księgą zapisu i wypisu uczni Stowarzysze-
nia połączonych rękodzielników w Wojniczu,

zawierająca dane osobowe, przynależ-
ność wyznaniową dane opiekunów, warun-
ki

umowy, sposoby opłat za naukę i czas 
trwającej nauki.

Księgę wyzwolonych czeladników rękodziel-
niczych z lat 1910 — 1927

Księgę rejestrów warsztatów rzemieślni-
czych w Brzesku

Kilkanaście protokołów egzaminacyjnych z 
lat 1910 - 1913

-Dziennik podawczy od roku 1893 do 
1918

-Księgi kasowe od 1917 do 1941 roku
Umowy o naukę, listy składek członkow-

skich, kwity, zaświadczenia, zaproszenia, 
korespondencję urzędową, statuty, rejestry 
członków cechu, świadectwa nauki, dyplomy 
czeladnicze, świadectwa wyzwoleń z IX i XX 
wieku

Studiując szczątki archiwaliów cechu 
brzeskiego, możemy przypuszczać, że wiele 
cennych dokumentów i pamiątek zginęło 
bezpowrotnie podczas pożarów miasta, jak 
też z braku właściwego przechowywania ar-
chiwaliów. Jednakże zachowane starodruki 
stanowią część zapisu dziejów naszego mia-
sta. Upływający czas powoduje zanikanie w 
pamięci ludzkiej wielu istotnych spraw. Z 
biegiem lat zacierają się ślady naszej prze-
szłości i ulegają zniszczeniu bezcenne doku-
menty świadczące o naszej historii.

Uważam, że nie wolno niszczyć niczego, 
co dotyczy przeszłości. Żadnej starej foto-
grafii, notatek, listów, dokumentów, itp., 
sporządzonych przez naszych przodków. 
Dlatego zachęcam czytelników naszego 
pisma do pielęgnowania zachowanych ręko-
pisów, gdyż są one dla nas relikwiami prze-
szłości i świadczą o naszej lokalnej historii.

Ks.  Stanisław Tokarski g
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Prezentacja 01
22 lutego w brzeskim lokalu „Młynek” 

odbył się wernisaż wystawy fotografii 
„Prezentacje 01”. Autorami wystawianych 
prac są członkowie Bocheńskiego To-
warzystwa Fotograficznego: Małgorzata 
Duśko, Artur Gawęda, Bogdan Hajduk, 
Przemysław Konieczny, Bogdan Mrówka 
i Wacław Stachura.

Katarzyna Pacewicz - Pyrek: Od kiedy 
fotografia stała się częścią twego życiorysu?

Małgorzata Duśko: Fotografuję od 
2003r.

K.P.P: Tematami większości twoich prac 
są ludzie, a właściwie ich osobowości…

M.D: Masz rację, tematem większości 
moich fotografii  jest człowiek. Kiedyś ktoś 
określił moją twórczość jako rodzaj foto-
grafii psychologicznej. Jeśli taka fotografia 
istnieje, a mi udało się to osiągnąć w swoich 
pracach, to bardzo się cieszę. Uważam, że w 
każdym człowieku  jest coś intrygującego, 
coś co pobudza do działania. Nie ma ludzi 
brzydkich. Ciągle szukam osób i obrazów . 
Przyglądam się, analizuję i czekam na odpo-
wiedni czas. 

K.P.P: Małgosiu, co czujesz, co myślisz, 
jak patrzysz przez obiektyw w ciągu tych 
ułamków sekund, kiedy  trzaska migawka?

M.D : To są wielkie emocje i podniece-
nie. To musi być taka chwila, kiedy model 
lub modelka przestaje pozować i pokazuje 
swoją prawdziwą naturę. Tak samo dzieje 
się, jak fotografuję w czasie podróży. Mu-
szę działać szybko, z zaskoczenia, nacisnąć 
migawkę, kiedy nikt jeszcze mnie nie widzi. 
Po fakcie bywa różnie, w zależności od kraju 
niektórzy uśmiechają się pozując, część pro-
si o zapłatę, ale są i tacy, że trzeba uciekać, 
gdzie pieprz rośnie. Najlepiej czuję się, gdy 
odchodzę nie zauważona, gdy sama wolna 
jestem od złych emocji. Tak sobie myślę, że, 
w pewnym sensie, coś im zabieram,  poluję, 
ale nie popełniam żadnej zbrodni. 

K.P.P :Nie ma mowy o zbrodni, czy-
nisz małe czary-zatrzymujesz czas…pew-
ne chwile zostaną zamknięte w kadrze na 

zawsze….. Mam wrażenie, że bohaterowie 
portretów, jakie tworzysz, nie do końca się 
czasami poznają…Albo inaczej, pokazujesz 

im ich gdzieś skrywane głęboko w duszy 
emocje, myśli ,uczucia.

M.D: I tak, i nie. … W obiektyw patrzy-
my inaczej, natomiast w lustrze patrzymy 
zwykle sami na siebie, odsłaniając swoją 
sferę duchową. Są osoby, które stworzyły 
taki obraz siebie, że na zdjęciach są nie do 
poznania, nawet dla najbliższych. Pozowa-
ła mi kiedyś  dziewczyna, która pod osłoną 
stylizacji i makijażu wyzwoliła się całkowi-
cie z kompleksów. Zamknięta dosłownie 
przed światem pozowała lepiej niż zawo-
dowa modelka. Sesja fotograficzna spowo-
dowała w jej życiu bardzo szybkie zmiany, 
zmiany na lepsze, nabrała odwagi i uwierzy-

ła w siebie. Są też osoby bardzo odważne 
i pewne swoich walorów,  najczęściej liczą 
wtedy na jeszcze lepszy efekt. Bywają ludzie 
bardzo wobec siebie krytycznie nastawieni i 
widzą tylko swoje  mankamenty, np. niedo-
skonałości skóry itp., nie dostrzegają  swo-
ich atutów. Ja przede wszystkim jestem za 
rozwojem. Każdy, kto podejmuje zarówno 
małą jak i dużą pracę tworzenia siebie  w 

sferze duchowej, intelektualnej, emocjonal-
nej i cielesnej oraz dba, aby zaspokoić każdą 
z nich , jest na dobrej drodze…

K.P.P: Ta wystawa to kolejna w twoim 
dorobku artystycznym. Opowiedz nieco o 
poprzednich.

M.D:  Swoje prace prezentowałam cy-
klicznie, m.in na Zamku w Dębnie, w MOK 
w Brzesku, w Muzeum im. St. .Fischera w 
Bochni oraz podczas  Święta Brackiej  przy 
ul. Gołębiej 13 w Krakowie. Brałam również 
udział w pokonkursowej wystawie „ Wszyst-
kie Dzieci Świata” w Pacanowie, Kielcach i 
w Krakowie. W Brzesku parokrotnie moje 
prace gościły  w „Młynku”. Prezentowałam 

Rozmowa z Małgorzatą Duśko, 
główną organizatorką wystawy.
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cykl „Zastępy Anielskie” –fotografii czar-
no-białej( analogowej) i ekspozycję ‘Osob-
liwości Osobowości”- to była sesja fotogra-
ficzna dla 13 osób w scenerii wypełnionego 
starociami domu . Kolejną ekspozycją były 
obrazy przywiezione z  podróży do Tajlan-
dii, Birmy i Laosu. Organizowałam podczas 
wernisaży wystawy „Zastępy Anielskie” i  w 
trakcie muzealiów w Bochni ,gdzie byłam 
inicjatorem i współorganizatorem „Dnia 
Kultury Indyjskiej”. W październiku 2007 
roku wystawiałam czarno-białe akty z cyklu 
„Bez twarzy” w miasteczku Szazhalombatta  
w pobliżu Budapesztu. Bardzo miło wspo-
minam tamtejszych odbiorców.

K.P.P: Obecna wystawa jest owocem 
pracy członków Bocheńskiego Towarzy-
stwa Fotograficznego ,do którego należysz. 
Opowiedz proszę o waszej działalności.

M.D: Pomysł założenia BTF powstał u 
Wacka  Stachury w biurze, siedzieliśmy i 
gawędziliśmy o zdjęciach, do Wacka przy-
szedł Przemek Konieczny i postanowili-
śmy działać. 16 maja 2006r powstało BTF 
(przy winie), z siedzibą w redakcji Kroniki 
Bocheńskiej,  gdzie do dziś spotykamy się 
raz w miesiącu. Na początku było nas troje. 
Obecnie jest nas siedmioro. Na wystawie 
można oglądać prace Artura Gawędy, Bog-
dana Hajduka ,Przemysława Konieczne-
go, Bogdana Mrówki ,Wacława Stachury i 

moje.
Nasze cele są proste: cieszyć się fotografią, 

wymieniać doświadczenia w zakresie spo-
sobów patrzenia na rzeczywistość, wspólne 

inicjatywy fotograficzne (plenery, 
wystawy, akcje),integracja środo-
wiska bocheńskiego i brzeskiego 
oraz  założenie strony interneto-
wej opisującej i propagującej na-
szą działalność.

Szukamy  stałego miejsca eks-
pozycji, gdzie tematy i wystawy 
będą zmieniać się cyklicznie. My-
śleliśmy o  jednej z bocheńskich 
kawiarni, a obecnie pojawiła się 
szansa na wystawianie w  jednej z 
sal Domu Kultury w Bochni.

Zrealizowaliśmy prezentację 
w „Kronice Bocheńskiej”. Każdy z 
nas miał tam dwie strony do dys-
pozycji na przedstawienie swojej 
twórczości i kilku zdjęć.

Prowadzimy działania mające 
na  celu pozyskanie sponsorów 
wystaw naszych prac. Naszym  
marzeniem jest utworzenie sto-
warzyszenia na bazie BTF, co 
dałoby możliwość pozyskiwania 
środków finansowych na naszą 
działalność z różnych funduszy. 

Opracowaliśmy kilka projektów, m.in.  
przedsięwzięcia nazwane BB, które  łączą 
nasze dwa miasta. Efektem działań w ra-
mach BB może być  wystawa zorganizowa-
na w czasie trwania dni Bochni i Brzeska na 

placach lub w domach kultury. Może biura 
promocji obu miast byłyby skłonne pomóc 
mam w wywołaniu zdjęć, bo przecież byłaby 
reklama dla obu społeczności.

Pomysłów nam nie brakuje ,jeśli uda się 
pozyskać sponsorów, efekty naszych działań 
będzie można często oglądać na różnego ro-
dzaju ekspozycjach.

K.P.P: Małgosiu, dziękuję za rozmowę, 
życzę dalszych  sukcesów w  łapaniu ulot-
nych emocji, gestów, uczuć, odprysków rze-
czywistości i osobliwości ludzkiej natury.  
Rozmawiając z Tobą miałam przed ocza-
mi kadry z filmu „Dym” Waney’a Wanga. 
Bohater tego obrazu Auggie (grany przez 
Harveya Keitela) prowadzi mały sklep tyto-
niowy gdzieś na Brooklynie. Jego pasją jest 
tworzenie  opowieści pod tytułem Życie: 
Słucha klientów tych stałych i tych z przy-
padku. Słucha i fotografuje ,a że cały dzień 
spędza w swoim sklepiku, tematem jego fo-
tografii jest to, co można zobaczyć przed tra-
fikiem. Od lat w tym samym miejscu, o tej 
samej porze uwiecznia tą samą ulicę. Auggie 
stworzył fascynującą opowieść mimo może 
pozornie nudnego tematu i nieciekawego 
miejsca. Ty ze zwykłych ludzi wydobywasz 
emocje, uczucia i przeżycia, które pozwa-
lają odkryć osobowość na nowo, a właści-
wie pokazują bohaterom twoich fotografii 
nieznane im samym zakamarki ich duszy i 
umysłu.

Dziękuję za interesującą rozmowę.

Rozmawiała Katarzyna Pacewicz-Pyrek
Fot. M. Duśko g 



Brzeski Magazyn Informacyjny

��

HYDE PARK

Z zapisków feministki umiarkowanej

W Polsce Dzień Kobiet mojemu poko-
leniu kojarzy się z czasami PRL-u, kiedy to 
panie w większości zakładów pracy otrzy-
mywały rajstopy i wątpliwej jakości goździ-
ki od lekko znietrzeźwionych panów. Dziś 
niewielu pewnie pamięta, że to miłe skąd-
inąd święto będące wyrazem szacunku dla 
ofiar walki o równouprawnienie kobiet  ma 
bardzo tragiczną genezę.

Data 8 marca upamiętnia strajk 15 tysię-
cy kobiet –pracownic nowojorskiej fabryki 
tekstylnej, które w 1908 r. domagały się praw 
wyborczych i polepszenia warunków pracy. 
Właściciel zakładu zamknął je w pomiesz-
czeniach fabrycznych, by uniknąć rozgłosu. 
Wybuchł pożar i 129 z nich spłonęło.

W 1910 roku,8 marca, na zjeździe w 
Kopenhadze z inicjatywy Klary Zetkin 
ustanowiono ten dzień jako święto wszyst-
kich kobiet.. Po raz pierwszy obchodzono 
go 8 marca 1911r .

W Polsce do dziś obchodzi się ten dzień, 
choć charakter świętowania zdecydowanie 
się zmienił. Rajstopy są w każdym sklepie 
i przestały być atrakcyjnym prezentem, a 
kwiaciarnie na ten dzień są zaopatrzone nie 
tylko w goździki. Czasem dochodzą mnie 
głosy, że to feministyczne święto i powinno 
być zniesione. Tak myślą i mówią ci ,którym 
feministka kojarzy się z panią w męskim 
ubraniu, z cygarem w ustach, ostentacyjnie 
palącą górną cześć damskiej bielizny. Bar-
dziej oświeceni wiedzą ,że feminizm pod-
kreśla szczególną naturę kobiety i podkreśla 
się jej równowartość z naturą mężczyzn. Za-
kłada on ,iż uznanie kobiecych wartości 
i sposobu życia jest  wartościowe dla 
obojga płci. Umiarkowane feministki 
podkreślają ,że pnie i panowie wzajem-
nie się uzupełniają. Klementyna z Tań-
skich Hoffmanowa w pierwszej polskiej 
książce o cechach feministycznych „Pamiat-
ka po dobrej matce”/1819r/ głosi ,że 
Polki powinny być przede wszystkim  
matkami i żonami, ale podkreśla 
konieczność umożliwienia kobie-
tom kształcenia się.

W historii feminizmu nie 
tylko same panie walczyły o 
swe prawa ,również mężczyź-
ni domagali się intelektualnej 

Dzień Kobiet = Dzień Feministki?
i ekonomicznej emancypacji kobiet. W 
1874r. Leon Biliński, profesor Uniwersyte-
tu Lwowskiego, prowadził cykl wykładów 
„O pracy kobiet ze stanowiska ekonomicz-
nego”. Uczony domagał się, by kobiety mo-
gły studiować .W 1897r dopiął swego, progi 
uczelni przekroczyły pierwsze studentki.

W 1989r. Ludwig Krzywicki w swym 
artykule „Sprawa kobieca” udowadnia ,iż 
wyzwolenie kobiet jest warunkiem rozwo-
ju ekonomii kapitalistycznej.  Dziś można 
stwierdzić, jak wiele było w tym racji .Kobie-
ty ,które osiągnęły niezależność finansową, 
na pewno przyczyniają się do  powiększania 
dochodu narodowego. Teraz one, mające 
własne kary kredytowe i pokaźne konta w 
banku, są klientami, o których walczą kon-
cerny  kosmetyczne, spożywcze, odzieżowe 
i wiele innych.

W okresie międzywojennym zauważono, 
że  pełne równouprawnienie jest nie do koń-
ca możliwe .Nie da się przecież zlikwidować 
elementarnych różnic wynikających z biolo-
gii czy psychiki kobiet i mężczyzn. Zauwa-
żono ,iż ważniejsza jest prawna ochrona 
kobiet niż ich całkowita emancypacja.

W latach 20. ubiegłego wieku pojawiły 
się radykalne zwolenniczki równouprawnie-
nia .Ich przedstawicielki, Irena Krzywicka i 
Ma r i a Mrozowicz-Szczepkow-
s k a , domagały się wyzwole-
n i a kobiet z emocjonalnej 
z a - leżności od mężczyzn. 
Tz w. ”walka z pojęciem 

m i - łości”, co moim 
zdaniem było 
wypaczeniem idei 

równouprawnie-
nia .Człowiek ma już 

taką naturę, że lepiej 
mu, gdy kogoś ko-

cha i gdy sam jest 
kochany.

Krzywicka i 
Tadeusz Boy-
Żeleński pod-
kreślali rolę 
św i ad ome go 

macierzyń-
s t w a , 
propago-

wali edukację seksualną i prawo kobiet do 
rozwodu.

Po II wojnie światowej w utworzonej w 
1948 r. Polsce Ludowej masowa propagan-
da głosiła równouprawnienie płci i wzywała 
kobiety do pracy przy produkcji przemysło-
wej  i rolniczej. Z tamtych czasów pochodzi 
hasło :”Kobiety na traktory”.

W 1956r. sejm wprowadził aborcję /
stało się to 20 lat wcześniej niż we Francji 
i USA/.

Władze PRL doszły do wniosku ,że 
spełniły wszystkie postulaty feminizmu 
-formalnie zagwarantowano równoupraw-
nienie płci, zalegalizowano środki antykon-
cepcyjne i wprowadzano edukacje seksual-
ną do szkół. Tak naprawdę jednak na temat 
praw kobiet nie wolno było mówić. Fatalnej 
jakości środki antykoncepcyjne doprowa-
dzały do częstych aborcji, a  jakikolwiek 
kontakt z „zachodnim feminizmem „ był 
zabroniony. PRL tolerowała tylko marksi-
stowskie podejście do tematu ,czyli zdjęcie 
z kobiet części obowiązków domowych na 
rzecz aktywnego ich uczestnictwa w życiu 
zawodowym.

Wraz z upadkiem PRL Polska otwo-
rzyła się na zachodnie ideologie, również 
feministyczne . Temat aborcji ożył na nowo 
,teraz chodziło o jej zakaz. 7 stycznia 1993r 
.wprowadzono całkowity zakaz aborcji. 
Edukacja seksualna została usunięta ze 
szkół .Pamiętam podręcznik do przedmiotu 
„Przysposobienie do życia w rodzinie”, który 
został wycofany z użycia w momencie, kiedy 
uczniowie go już zakupili. Do dziś nie ro-
zumiem właściwie, czemu tak się stało ,nic 
zdrożnego w tej książce nie ma .Posiadam ja 
do dziś i pewnie posłuży memu synowi, bo 
ja, mimo że ją wycofano, nie omieszkałam 
zgłębić zawartej w niej wiedzy.

W 1998 r. zlikwidowano dotację na 
środki antykoncepcyjne z budżetu państwa 
,co uważam za wielką niekonsekwencję w 
momencie, kiedy obowiązuje zakaz aborcji.

Obecnie pojęcie feminizmu łączy się z 
walką o aborcję .Moim zdaniem kobieta 
nie potrzebuje prawa do aborcji, by czuć się 
równouprawniona i wyzwolona.. Ale każda 
kobieta potrzebuje prawa do świadomego 
macierzyństwa, a takie jest wtedy, gdy edu-
kacja seksualna jest na wysokim poziomie, a 
środki antykoncepcyjne są tanie oraz łatwe 
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w stosowaniu i różnorodne.
Jak widzicie Państwo, feminizm w Polsce 

i na świecie różne miał i ma oblicza.
Emancypacja, równouprawnienie, femi-

nizm to  pojęcia, które wiele mieszczą  w 
sobie zagadnień ,ważne by wszystkie one 
sprowadzały się do tego, by panie i pano-
wie nawzajem szanowali swa odmienność, 
a dzięki temu znakomicie mogli się uzupeł-
niać we wspólnych przedsięwzięciach

Wracając do „feministycznego” marcowe-
go święta uważam ,że to bardzo miłe, kiedy 
tego dnia panowie dzielnie stoją w długich 

kolejkach, by kupić swoim dziewczynom, 
żonom, matkom, córkom, koleżankom, teś-
ciowym i sąsiadkom kwiaty. Miło by było, 
by atmosfera tego dnia trwała cały rok. 
Oczywiście nie wymagam od płci męskiej, 
by codziennie odwiedzała kwiaciarnię, ale 
komplement ,miłe słowo pod adresem pań 
zawsze wskazane .

Przecież kobiety w większości  codzien-
nie pracują na paru etatach, co jest wynikiem 
poniekąd prawa do edukacji, pracy itp. na 
równi z mężczyznami, o ironio! Więc miło 
będzie ze strony panów, kiedy zauważą, że 

prowadzenie domu i opieka nad dziećmi to 
bardzo ciężka praca .

Natura tak zdecydowała, iż to właśnie 
kobieta przeżywa cud macierzyństwa i to w 
jej ciele powstaje nowe życie . Za każdym 
razem, gdy będziecie panie mieć żal do losu 
o płeć, jaką macie, pomyślcie ,że mężczyźnie 
to raczej nie będzie prędko dane.

Życzę drogim Paniom i Panom, by Dzień 
Kobiet był u was każdego dnia .

Katarzyna Pacewicz-Pyrek g

(nie) ustrojowy Dzień Kobiet,
W tym roku przypada setna rocznica 

ustanowienia Dnia Kobiet, choć święto w 
sposób specjalny dedykowane kobietom 
było obchodzone już w starożytnym Rzy-
mie (Matronalia).

W świadomości Polaków nadal panuje 
dość powszechne przekonanie, że obcho-
dzony 8 marca Międzynarodowy Dzień 
Kobiet jest świętem komunistycznym, wy-
myślonym w Związku Radzieckim. Ogólnie 
panujący pogląd wynika pewnie z faktu, że 
w okresie PRL-u, to święto było szczegól-
nie popularne w Polsce, a jeszcze bardziej w 
ZSRR. Faktycznie Mieżdunarodnyj Żenskij 
Dień był jednym z najbardziej celebrowa-
nych i obchodzonych świąt. W rzeczywisto-
ści początki Dnia Kobiet - choć wywodzące 
się z szeroko pojętych tradycji lewicowych 
i ruchu robotniczego - nie miały i nie mają 
nic wspólnego z komunizmem. Jak już wy-
żej wspomniałem, święto to powstało w naj-
bardziej kapitalistycznym kraju świata i tam 
też było obchodzone po raz pierwszy, a nie 
w żadnym Związku Radzieckim. Postulat 
ustanowienia Dnia Kobiet - jako święta o 
charakterze międzynarodowym - przed-
stawiony został przez niemiecką socjalist-
kę Klarę Zetkin na II. Międzynarodowym 
Kongresie Kobiet-Socjalistek, który miał 
miejsce w 1910 r. w Kopenhadze. Zgłoszo-
na przez nią propozycja została jednogłoś-
nie przyjęta i przegłosowana przez amery-
kańskie delegatki. 

Pseudokomunistyczna geneza powsta-
nia Dnia Kobiet może wynikać - moim 

zdaniem - z nieznajomości, bądź kłamliwie 
przekazywanej historii. Otóż jest faktem, iż 
szczególnie dramatyczny przebieg obcho-
dów Dnia Kobiet miał miejsce w rosyjskim 
Piotrogrodzie (obecnie Sankt Petersburg) w 
1917 roku. Krwawo stłumiona demonstra-
cja pracownic przemysłu tekstylnego, do 
której doszło zresztą wbrew woli bolszewi-
ków,  przerodziła się w zamieszki i rozruchy, 
na skutek których car Mikołaj II zmuszony 
został do abdykacji. Powołany następnie 
Rząd Tymczasowy przyznał kobietom pra-
wa wyborcze, których wcześniej nie miały. 
Wydarzenia te - nazwane później Rewolucją 
Lutową - zaczęły się według obowiązujące-
go wówczas w Rosji kalendarza juliańskiego 
w dniu 23 lutego 1917 roku. Kartki kalen-
darza gregoriańskiego pokazują ten dzień 
jako 8 marca. I właśnie ten dzień zaczął być 
świętowany w imię uczczenia ofiar krwawo 
stłumionego strajku kobiet. Domyślam się, 
że, pewnie z tego powodu, Dzień Kobiet był 
przez lata nazywanej świętem komunistycz-
nym. Swój udział w powstaniu Dnia Kobiet 
mają także kobiety angielskie.  Na wyspach 
brytyjskich dzień 8. marca kojarzy się z wal-
ką angielskich sufrażystek o prawa politycz-
ne. Jednym z istotnych punktów kampanii 
sufrażystek był dzień, w którym jeden z po-
słów uległ namowom działaczek kobiecych 
i zdecydował się przedstawić w parlamencie 
angielskim wniosek o przyznanie kobietom 
praw wyborczych, co wcześniej było niere-
alne. 

W Polsce Ludowej Święto Kobiet zosta-

ło „zauważone” dopiero po II wojnie świato-
wej, czyli po zmianie ustrojowej kraju, i na 
stałe wpisało się w kalendarz propagandy 
socjalistycznej. Przez lata było obchodzone 
bardzo aktywnie. W dniu 8 marca w każ-
dym zakładzie pracy składano kobietom 
życzenia i wręczano prezenty - zwyczajowo 
były to rajstopy, mydło i kawa. Nie mogło 
zabraknąć oczywiście pojedynczego tulipa-
na. 

W III Rzeczpospolitej Dzień Kobiet 
obchodzony jest z dużą rezerwą, ponieważ 
kojarzony był - i nadal jest - z poprzednim 
ustrojem politycznym. W 1993 roku cen-
tralne obchody tego święta definitywnie 
„zniknęły” z kalendarza imprez. Decyzję 
taką podjęła (paradoksalnie) kobieta ów-
czesna pani premier Hanna Suchocka. 
Osobiście uważam, że nic bardziej mylnego. 
Dziwię się, że ktoś ulega takim zabiegom 
socjotechnicznym, które niby mają ukazy-
wać negatywny wzorzec z poprzedniego 
ustroju. Akurat w tym „zwyczaju” nie widzę 
nic złego, jeżeli nawet miałby on pochodzić 
z epoki tzw. PRL-u. Jeżeli ktoś nie dostrze-
ga piękna w tym, że może dać radość swojej 
córce, żonie, mamie, babci, a nawet przyja-
ciółce i wyrazić odrobinę wdzięczności za 
trud, jaki wkładają w nasze życie, to powi-
nien zadać sobie pytanie, czego tak napraw-
dę od życia oczekuje.

Myślę, że znane określenie odnoszące się 
do kobiet „Z nimi źle, ale bez nich jeszcze 
gorzej” najlepiej obrazuje rolę kobiety w na-
szym życiu. 

Marek Białka g

czyli co nam zostało po 8 marca
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Chciałabym odnieść się do artykułu 
Aleksandry Batko, z którego wynika, że nic 
się w Brzesku nie dzieje i młodzież nie ma 
gdzie spędzać wolnego czasu.

Jeżeli ktoś nie zadał sobie trudu, by rze-
telnie sprawdzić, co proponuje się młodzie-
ży, to na pewno nie jest w porządku. Pisząc 
nieprawdę, obraża ludzi, którzy pracują z 
młodzieżą 

i oferują jej bardzo wiele.
W naszym mieście organizacją wolnego 

czasu zajmują się: szkoły, parafie, Miejski 
Ośrodek Kultury, BOSiR, TKKF Sokół.

Szkoły proponują zajęcia sportowo- re-
kreacyjne różnego rodzaju, a także tanecz-
ne 

i muzyczne, organizują zawody sporto-
we, wyjazdy na narty itp.

Na basenie działają: sekcje pływackie, 
organizowane są zawody pływackie z róż-
nych okazji, biegi uliczne, prowadzone są 

„Nie mam świadomości dokonywania przełomu.
Mam tylko poczucie, że ludzie często się mylą”

Ks. Józef  Tischner
kursy sztuki walki, zajęcia taneczne. Do 
dyspozycji młodzieży jest siłownia, a w lecie 
boisko do kometki i piłki plażowej.

W parafii Miłosierdzia Bożego dzia-
ła: kółko teatralne, chórek dziecięcy, scho-
la, zespół „MAKARIOS”, klub sportowy 
„OLIMP” (sekcja tenisa stołowego i kolar-
ska) funkcjonuje również świetlica środowi-
skowa.

Z kolei w parafii Św. Jakuba prowadzo-
ne są zajęcia edukacyjne i profilaktyczne, 
funkcjonuje koło plastyczne, schola i klub 
sportowy.

Miejski Ośrodek Kultury proponuje 
następujące stałe zajęcia: nauka gry na in-
strumentach klawiszowych, dętych, na gi-
tarze, koło plastyczne, teatralne, szachowe, 
taneczne (taniec towarzyski, hip-hop, chir-
liderki, balet, tańce regionalne), zajęcia wo-
kalno-muzyczne, koło fotograficzne, lekcje 
emisji głosu i umuzykalnienia, kółko kom-

puterowe, zajęcia na kręgielni. Zaprasza też 
do udziału  we wszystkich imprezach kul-
turalnych, które organizowane są zgodnie z 
harmonogramem. 

Zarówno parafie jak i Miejski Ośrodek 
Kultury organizują wycieczki dla dzieci 

i młodzieży (są to wycieczki do teatru, 
kina, muzeum lub wycieczki krajoznawcze). 
Organizujemy też atrakcyjne zajęcia w cza-
sie ferii i wakacji.

Z tej bogatej oferty, jak mi wiadomo, 
korzystają też dzieci z blokowisk. Jeśli tylko 
chcą, mogą zapełnić swój wolny czas. Zajęć 
dla młodzieży jest na pewno jeszcze więcej. 
Zwróciłam tylko uwagę na te najważniej-
sze.

           Od paru lat często przebywam w 
Krakowie. Widząc młodzież stojącą przed 
blokiem z papierosem i piwem, ubolewam 
nad tym, że nie znalazła ona dla siebie cieka-

ICE, pozwól sobie pomóc
Ten trzyliterowy skrót  jeszcze do nie-

dawna nie był w Polsce znany. Okazuje się 
jednak, że jego rozszyfrowanie doskona-
le znają mieszkańcy innych krajów, a jego 
znaczenie jest szczególnie ważne dla służb 
niosących pomoc poszkodowanym we 
wszelkiego rodzaju wypadkach. W pełnym 
rozwinięciu brzmi on następująco: In Case 
of Emergency, co po przetłumaczeniu znaczy 
„w nagłym wypad-
ku”, a ratownikom 
pozwala skontak-
tować się bezpo-
średnio z osobą, 
którą należy po-
wiadomić o zaist-
niałym wypadku. 
Często zdarza się, 
że ratownicy po 
dotarciu na miejsce zdarzenia nie wiedzą, z 
kim się kontaktować w sprawie poszkodo-
wanego. Dzięki numerowi I.C.E. osoba do 
której dodzwoni się ratownik, może udzie-
lić informacji na temat grupy krwi poszko-

dowanego, chorobach na jakie cierpi, czy też 
na jakie leki pacjent jest uczulony. W ten 
sposób można także poinformować rodzi-
nę poszkodowanego o zdarzeniu, szpitalu, 
do którego został przewieziony, lub o za-
bezpieczeniu mienia. Łatwo 
sobie wy- obrazić, jak 
b a r d z o może to 
ułatwić działanie 

służb me-
dycznych. 
Światowe 

s t a t y s t yk i 
pokazują, że 

informacje pozy-
skane przez służ-

by ratownicze od 
najbliższej rodziny 

miały istotne znacze-
n i e dla dalszych losów osób 
poszkodowanych. 

Idea ICE narodziła się we Włoszech. 
W Polsce jako pierwsi wcielili ją w życie 
policjanci, strażacy i służby medyczne w 

Radomiu. Teraz akcja ma charakter ogólno-
polski, a do włączenia się do niej zachęcają 
w specjalnym apelu ratownicy z KG PSP 
w Warszawie, oraz Fundacja EDURA: 
W IMIENIU WSZYSTKICH SŁUŻB 
RATOWNICZYCH APELUJEMY DO 
PAŃSTWA O WPROWADZENIE 
POD HASŁEM „ICE” NUMERU TELE-
FONU DO WASZYCH BLISKICH. 

Jak wprowadzić numer ICE?
W funkcji „kontakty” naszego telefonu, w 

polu „nazwa” lub „opis” bądź „dodaj kontakt” 
(w zależności od typu telefonu) dopisujemy 
przed nazwiskiem, nazwą osoby (np. brat, 
tata) skrót ICE: ICE Tata, ICE Marek, ICE 
Kowalski. Można również stworzyć kontakt 
ICE, który będzie przypisany numerowi te-
lefonu osoby, którą należy poinformować o 
zdarzeniu. Trzecim sposobem jest stworze-
nie karty ICE, mającej wymiar wizytówki, a 
na niej wpisać imię i nazwisko oraz telefon i 
adres najbliższych osób. Kartę należy nosić 
cały czas w portfelu. Ł.K. g
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wego zajęcia i że dorośli nie potrafili wska-
zać tym młodym ludziom właściwej drogi. 
Nigdy natomiast nie przyszło mi do głowy, 
że stoją oni przed blokiem, bo w Krakowie 
panuje nuda. 

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Brzesku   Małgorzata Cuber

Młodzież, która ma ciekawe propozycje 
spędzenia wolnego czasu, serdecznie zapra-
szam do Miejskiego Ośrodka Kultury.

Z okazji Świąt Wielkanocnych miesz-
kańcom miasta i gminy życzymy zdrowia 
i wszelkiej pomyślności, aby blask prawdy 
o zmartwychwstaniu rozświetlał wszelkie 
mroki codzienności, a wiara w nowe życie 
napełniała serca wszystkich radością i po-
kojem!

Dyrekcja i pracownicy MOK g

Zarząd osiedla Okocimskie oraz człon-
kowie Klubu Seniora działającego przy 
świetlicy osiedlowej TKKF „Sokół” wspól-
nie zorganizowali sympatyczną uroczystość 
z okazji Dnia Kobiet, które miało miejsce 
w sobotę ósmego marca. Miejscem spot-
kania była odremontowana świetlica na 
kręgielni, gdzie honory gospodarza pełnił 
pan Stoliński. W uroczystości wzięło udział 

Kwiaty dla pań
ponad 30 osób, w tym gronie z wiadomych 
względów oczywiście dominowały panie, 
rozmawiając, żartując i wyśmienicie się ba-
wiąc. Na zaproszenie gospodarzy wieczoru 
odpowiedział burmistrz Grzegorz Wawry-
ka, który pojawił się na spotkaniu i złożył 
życzenia świętującym paniom oraz wręczył 
im tradycyjne tulipany. Nowemu gospo-
darzowi miasta towarzyszył jego zastępca 

Jerzy Tyrkiel oraz przewodniczący osiedla 
Okocimskie Krzysztof Stępak . O znako-
mitą oprawę artystyczną wieczoru zadbała 
młodzież z Miejskiego Ośrodka Kultury, 
nad którą opiekę sprawuje pani Ewelina 
Stępień. Oprócz dobrej zabawy serwowano 
także pyszny poczęstunek, przygotowany 
przez panie z Klubu Seniora. Spotkanie 
to po raz kolejny pokazało, że mieszkańcy 
osiedla Okocimskiego potrafią się wspólnie 
świetnie bawić i integrować.  

fot. Klub Seniora g

O G ŁO S Z E N I E

Sprzedam działkę budowlaną w 
Okocimiu 30 ar z możliwością 
podziału na mniejszą powierzch-
nię. Wszystkie media w granicach 
działki. Cena do uzgodnienia.
Tel: (792) 408 451, (660) 671 852 
– po godz. 16.00.

O G ŁO S Z E N I E
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Młode kadry Prawa i Sprawiedliwości
Czy młodzi ludzie interesują się poli-

tyką? Gdyby przeprowadzić sondę wśród 
uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, 
zadając pytanie o ich zainteresowa-
nia, z pewnością polityka znalazłaby 
się pewnie gdzieś na szarym końcu 
wymienionych pasji. Okazuje się jed-
nak, że są także nastolatkowie, którzy 
wiedzą, kto jest premierem, potrafią 
wymienić nazwiska najważniejszych 
polityków w kraju, lubią rozmawiać 
o polityce, a przede wszystkim chcą 
w niej działać. A ci młodzi ludzie to 
Ania Król i Łukasz Kurek, założycie-
le brzeskiego Forum Młodych Prawa 
i Sprawiedliwości. Jak sami przyzna-
ją, pomysł zrodził się spontanicznie w 
połowie lutego, a pojawił się w trakcie 
korespondencji smsowej, o czym z 
uśmiechem wspomina Łukasz, wszak wśród 
nastolatków ta forma kontaktu jest najpo-
pularniejsza. Kolejnym krokiem była wizy-
ta w biurze poselskim Edwarda Czesaka, 
który wyraził radość z powodu powstania 

takiej inicjatywy i zadeklarował pomoc w 
organizowaniu struktur Forum. A jakie pla-
ny mają najmłodsi działacze PiS w Brzesku? 

Ich pomysł zdobywa coraz większe uznanie 
wśród rówieśników, co przekłada się na 
dużą ilość osób chętnych do dołączenia do 
grona młodych polityków. W związku z 
tym planują spotkanie z władzami miasta i 

gminy, aby zaznaczyć swoje istnienie na po-
litycznej mapie Brzeska. Chcą także zorga-
nizować debatę, na której zamierzają podjąć 

dyskusję z przedstawicielami Mło-
dych Demokratów działającymi w 
Brzesku. To jednak nie wszystko, po-
nieważ plany działania sięgają poza 
granicę naszej gminy. „Jeśli wszystko 
pójdzie dobrze, to w maju zamierza-
my wybrać się do Sejmu, gdzie Ania 
ma nadzieję spotkać swojego idola, 
czyli Zbigniewa Ziobrę” – informuje 
mnie jeszcze Łukasz Kurek, i czyni 
to w… smsie. Jak widać, chociaż mają 
po kilkanaście lat, potrafią wystąpić 
z ciekawą inicjatywą. Działa już w 
Brzesku Młodzieżowa Rada Gmi-
ny, funkcjonują wspomniani Młodzi 
Demokraci, a teraz dołączyli do gro-

na młodych polityków sympatycy Prawa i 
Sprawiedliwości. Może to trochę „oklepane”, 
ale do młodzieży… itd. Powodzenia!

tekst i fot. Ł.K.  g

Wiosenny pobór
Wszystko zaczyna się od listu poleco-

nego. List ten, jak każdy list, nie wzbudza 
żadnych emocji aż do czasu otwarcia. W 
środku mała karteczka z adresem i godziną, 
o której należy się stawić do Wojskowej Ko-
mendy Uzupełniającej. Początkowo nie robi 
to na nas żadnego wrażenia. Wraz ze zbli-
żającym się terminem poboru rosną emocje. 
Wstawiamy się w wyznaczonym dniu o wy-
znaczonej godzinie do biura WKU miesz-
czącego się tuż obok Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Brzesku. Przebieg 
poboru przedstawia się następująco: kolej-
ka, wywiad, kolejka, badania, kolejka, od-
biór książeczki wraz z odpowiednią katego-
rią wojskową. Wszystko trwa około dwóch 
godzin. Przyglądając się bliżej, nie wygląda 
to tak kolorowo. Po wstawieniu się do biura 
WKU i odczekaniu w kolejce udajemy się 
do pań sekretarek. Wizyta u tych pań to 
krótki wywiad o życiu i celach, które stawia 
sobie poborowy. Między innymi mówimy o 
swoich zainteresowaniach, stanie cywilnym, 
ilości dzieci, oraz celach, którewiążemy z 

wojskiem. Wszystko to przebiega w miłej 
atmosferze i nie trwa dłużej nić 15 minut. 
Następnie udajemy się znów do kolejki, 
która utworzyła się przed gabinetem lekar-
skim. Wchodzimy do dużego  chłodnego 
gabinetu, gdzie badają nam wzrok, słuch, 
oraz przeprowadzają wnikliwe badania fi-
zjologiczne. Po badaniach siadamy przy sto-
le przed komisją lekarską, która dalej prze-
prowadza wywiad o naszym stanie zdrowia. 
Na końcu informuje nas o kategorii wojsko-
wej i już możemy opuścić gabinet. Potem 
chwila czekania aż otrzymamy książeczkę 
wojskową wraz z wpisem o naszej kategorii 
wojskowej i już jesteśmy wolni. Tak wygląda 
przebieg komisji wojskowej. Jest to prawdo-
podobnie ostatni scenariusz poboru, gdyż 
państwo polskie planuje w przyszłym roku 
zawiesić pobór, a w 2010 roku wprowadzić 
zawodową służbę wojskową. Z pewnością 
młodszych ta wiadomość ucieszy, gdyż nie 
będą musieli odbywać zasadniczej służby 
wojskowej. Uważają również, że służba ta 
jest bezcelowa i zbędna oraz nie przynosi 

żadnych pożytków i jest stratą czasu. We-
dług starszego pokolenia służba w wojsku 
była to „szkoła życia”, w której nauczyli się 
wielu rzeczy przydatnych w dalszym życiu. 
Nauczyli się miłości do własnej Ojczyzny 
oraz posłuszeństwa do swoich przełożo-
nych. Młodzi tego nie doświadczą, lecz za 
tym nie tęsknią. Służba wojskowa to nie 
tylko monotonne ćwiczenia, lecz także 
udział w wielu kursach, jak choćby kurs na 
prawo jazdy. Dzięki ćwiczeniom wzrasta 
nasza sprawność fizyczna  oraz poprawia 
się nasz stan zdrowia. Możemy spróbować 
swoich sił w wielu dziedzinach , jak choćby 
strzelnicowo czy skok ze spadochronem dla 
bardziej odważnych. Jak widać, wojsko nie 
ma samych złych stron, choć według niektó-
rych jest złą sławą owiane. W każdej kwestii 
spornej głosy są podzielone pomiędzy zwo-
lenników i przeciwników zasadniczej służ-
by wojskowej. Wprowadzenie zawodowej 
armii wojskowej na pewno zwiększy bezpie-
czeństwo Polski, gdyż zawodowy żołnierz 
będzie lepiej przygotowany do pełnienia 
służby niż ten tylko „niedzielny”.

Adam  Wrona g
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Śmierć na torach - Sterkowiec
Brzeska Prokuratura bada okoliczności 

śmierci Daniela T., 17-latka ze Sterkowca, 
który w nocy z wtorku na środę rzucił się 
pod pociąg. Przy ciele nastolatka policjanci 
znaleźli list, zdaniem stróżów prawa fakt ten 
wyklucza możliwość wypadku, twierdzą, że 
było to zaplanowane samobójstwo. 

Tragiczne zdarzenie, do jakiego doszło 
o godzinie 1.45 w nocy widziały dwie oso-
by – maszynista pociągu i dróżniczka ze 
Sterkowca. Pierwszy zeznał na policji, że 
zbliżał się już do stacji, jechał z prędkością 
70 kilometrów na godzinę, kiedy zobaczył 
na torach człowieka stojącego przodem do 
kierunku jazdy pociągu z rozrzuconymi na 
boki ramionami. Zdenerwowany maszyni-
sta natychmiast zaciągnął hamulec, włączył 

także ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, nie 
miał jednak szans, żeby zatrzymać wieloto-
nową maszynę. 

-Była noc, widziałam chłopca kręcącego 
się w pobliżu stacji. Nie zdziwiło mnie to 
właściwie, bo ludzie podróżują o najróż-
niejszych porach. Kiedy do stacji zaczął się 
zbliżać pociąg, w świetle jego reflektorów 
zobaczyłam tego chłopaka. Wiedziałam, co 
się za chwilę stanie, odwróciłam głowę, żeby 
tego nie widzieć - opowiadała policjantom 
roztrzęsiona dróżniczka.

Ciało w kawałkach
Wezwani na miejsce policjanci i lekarze 

pogotowia znaleźli rozkawałkowane ciało 
Damiana.

-Nogi miał ucięte poniżej kolan – mówi 
rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarno-
wie, Bożena Owsiak. -Zwłoki znajdowały 
się kilkadziesiąt metrów od miejsca, w któ-

rym w nastolatka uderzył pociąg. Ciało zo-
stało przewiezione do szpitala, gdzie pod-
dane zostało sekcji.

Przy denacie znaleziono portfel a w nim 
list, najprawdopodobniej pożegnalny, jednak 
rzecznik Prokuratury nie chciała nic mówić 
na temat jego treści. Wyjaśniła, że jego treść 
zostanie udostępniona, stanie się to jednak 
dopiero po zakończeniu postępowania w tej 
sprawie. Nieoficjalnie udało nam się dowie-
dzieć, że w liście nastolatek skarży się na to, 
że nie może dogadać się ze swoim ojcem. 

Mieszkańcy Sterkowca wstrząśnięci są 
zdarzeniem.

-Pani, wszyscy się tu znamy, Daniel to 
było dobre dziecko, nie mogę uwierzyć, że 
chciał się zabić – mówi starsza kobieta nie-

daleko stacji kolejowej.
Ale w rodzinie T., jak mówią niektórzy 

nie działo się dobrze. Matka bezrobotna, 
zajmowała się wychowywaniem czwórki 
dzieci a ojciec chyba za bardzo, jak mówią 
ludzie, lubi się napić.

Sam na torach
-Ona była zawsze uśmiechnięta, taka 

pogodna, dzieci zadbane. Nie są bogaci, już 
wiele lat temu wybudowali mały domek, 
ale nie skończyli go jak trzeba. On chyba 
za dużo pije, widzę go czasem jak wraca z 
pracy....-mówi inna mieszkanka Sterkowca. 
-Dzieci dobrego przykładu nie miały, wyda-
je mi się, że i Daniel od kieliszka nie stro-
nił. Jak to jest możliwe, żeby chłopak sam w 
środku nocy włóczył się po wsi.

-Faktycznie, kilka lat temu do Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych wpłynął wniosek o skierowanie 

pana T. ze Sterkowca na leczenie odwyko-
we. Wniosek pisała jego żona, jednak po 
niedługim czasie wycofała go. My w takiej 
sytuacji jesteśmy bezsilni – mówi Renata 
Pabian, koordynator gminnego programu 
profilaktyki.  

W to, co się stało na torach w Sterkowcu 
nie mogą także uwierzyć koledzy i nauczy-
ciele Daniela ze szkoły, w której się uczył.

-Nie był uczniem, który stwarzał jakieś 
poważne kłopoty wychowawcze. Nie dostał 
promocji z pierwszej do drugiej klasy, po-
wtarzał rok, w czasie  jego trwania zmienił 
kierunek nauczania. Ale w jego zachowaniu 
nie zauważyliśmy nic, co mogłoby nas za-
niepokoić. Kilka dni temu, 6 marca w szko-
le była matka Daniela, dowiedzieć się o jego 
stopniach – mówi dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku, Bog-
dan Hajduga. 

Danielowi już nie pomogą....
Już następnego ranka po wypadku w 

szkole zorganizowano pomoc psychologicz-
ną dla kolegów z klasy Daniela. Do tej samej 
placówki chodzi dziewczyna, z którą chło-
pak spotykał się od jakiegoś czasu. Dla niej 
też zorganizowano wsparcie psychologa. Jej 
koleżanki opowiadają, że Daniel próbował 
dodzwonić się do niej w nocy...Dwie godzi-
ny później już nie żył....

-Młodzież jest coraz słabsza psychicznie 
– przyznaje dyrektor Hajduga. - Gołym 
okiem widać, że uczniowie nie radzą sobie 
nawet z błahymi problemami.

Kierownik Poradni Zdrowia Psychicz-
nego w Brzesku, Dobrosław Zachara wy-
jaśnia, że ta słabość jest wypadkową kilku 
przyczyn.

-Po pierwsze trudny okres dojrzewania, 
kiedy niepoważne na pozór problemy sta-
ją się barierami nie do przebycia. Pewnego 
niedostosowania upatrywałbym także w 
zbytniej opiekuńczości rodziców, chronie-
niu swoich dzieci przed kłopotami – mówi 
doktor Zachara.

Nauczyciele dodają, że winę za taki stan 
rzeczy ponoszą w znacznym stopniu rodzi-
ce – pogoń za pieniądzem, brak czasu, po-
śpiech sprawiają, że mają coraz mniej, albo 
w ogóle czasu dla swoich dzieci. 

Te diagnozy w niczym już jed-
nak nie pomogą Danielowi... 
 Zofia Sitarz. g
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Królewskie rozdanie
Z wielkim zainteresowaniem graczy i 

kibiców spotkał się V Memoriał Szachowy 
Stanisława Migdała, który odbył się 16 lute-
go w budynku GOSIR w Mokrzyskach.  

Fundamentalne dwa pierwsze  spotkania 
odbyły się z inicjatywy Stanisława Migdała. 
Nosiły nazwę „Turniejów Skarpetkowych”.  
Obecnie są to imprezy poświecone pamięci 
organizatora, a zarazem wieloletniego dy-
rektora Szkoły Publicznej w Mokrzyskach, 
Radnego Miejskiego oraz działacza spo-
łecznego i sportowego. 

Turniej spotkał się ze sporym rozgłosem. 
Przybyło na niego 63 graczy, w tym dwóch 
Mistrzów Międzynarodowych: Dariusz 
Mikrut i Bogusław Sygulski, Mistrz FIDE 
Jerzy Markiewicz, oraz zawodnik z Ukrainy 
Sergiej Shilov. Byli też reprezentanci: Kra-
kowa, Krosna, Bochni, Tarnowa, Rzeszowa, 
Olkusza. Niestety było to o 22 osoby mniej, 
ale spowodowała to wymuszona przez 
brzeskie wybory zmiana stałego terminu 
spotkania.  Ważną kwestią jest także, że to 
turniej na tzw. „zaproszenia”. Organizato-
rzy cicho podejrzewają, że gdyby spotkanie 
należało do otwartych, to zgromadziłoby 
conajmniej 140 osób. –  Najlepsze szacho-

we spotkanie powinno zebrać do 70 osób 
– opowiada sędzia. – Mamy i maluchy i 
starszych, więc utrzymać w ryzach większą 
liczbę osób przez 7-8 godzin byłoby bardzo 
ciężko – dodaje po chwili.

Także rozpiętość wiekowa zawodni-
ków świadczyła o sporym zainteresowaniu 
królewską grą. Najstarszy zawdonik Jan 
Cichowski miał 73 lata, a najmłodsi – Woj-
ciech Urbański i Gabriela Mrozowska – za-
ledwie po 7.

Turniej rozgrywany był systemem szwaj-
carskim kontrolowanym P’15, 11 rund. - W 
tym systemie nic nie jest pewne – opowia-
dali z zainteresowaniem kibice. Do samego 

końca emocje utrzymywały się na wysokim 
poziomie, ponieważ wyniku spotkania nie 
sposób wcześniej przewidzieć. Cichym fa-
worytem spotkania pozostał Dariusz Mi-
krut z TKKF Drogowiec Kraków, jednak 
został on pokonany w końcowej rundzie 
przez Sergieja Shilova, przez co w ogólnej 
klasyfikacji uzyskał drugie miejsce. Pierwsze 
zajął reprezentant KKS Kraków Grzegorz 
Słabek, natomiast trzecie Michał Smoła z 
Czarnej Tarnowskiej.

Nad przebiegiem zawodów czuwała 
dwójka sędziów: Małgorzata Kasperek i 
Wiesław Kasperek - Sędzia Klasy Pań-
stwowej.

-  Mam nadzieję, że ten memoriał będzie 
kontynuowany w latach następnych. Bę-
dziemy chcieli zaprosić także kilku arcymi-

strzów, ale wymaga to jeszcze zwiększenia 
nakładów. Uważam także, że ta impreza 
powinna być na stałe wpisana do kalenda-
rza imprez brzeskich – informuje główny 
sędzia.

Organizatorami spotkania była rodzi-
na Stanisława Migdała, Marek Adamczyk, 
Krzysztof Bigaj, Krzysztof Ojczyk, Bogu-
sław Babicz, Czesław Borowiec. Nagrody 
ufundowane zostały przez radnych Rady 
Miejskiej Brzesko, Krzysztofa Ojczyka, 
Edwarda Milewskiego – Skład Budowlany 
EMBUD, Firmę Foto-Lambert, państwa 
Gicalowów – Delikatesy Centrum Mokrzy-
ska, Ignacego Lisa – Firma Trans-Lis-Bet 
Mokrzyska.

tekst i fot. Aleksandra Batko   g
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SPORT

Piłkarze Okocimskiego po zimowej przerwie wracają na ligowe boiska
Wyniki marcowych sparingów: 

HUTNIK Kraków – OKS 2:4
Bramki: Piotrowicz 2, Gryboś, Matras
OKS – SZRENIAWA N. Wiśnicz 
4:2
Bramki: Wawryka 2, Ulas, Bednarczyk
OKS – DALIN Myślenice 3:0
Bramki: Karwat, Piotrowicz, Ulas
OKS – SANDECJA N. Sącz 1:3
Bramka: Piotrowicz
OKS – BRUK BET Nieciecza 0:2 

Terminarz spotkań:

PIŁKA NOŻNA – III LIGA
Wiosna 2008
16.03. (godz. 15.00)
OKS – KSZO Ostrowiec (0:2)*
22.03. (15.00)
OKS – GÓRNIK Łęczna (0:7)
30.03. (15.00)
KOLEJARZ Stróże – OKS (2:1)
06.04. (16.00)
OKS – STAL Rzeszów (2:2)
16.04. (17.00)
OKS – WISŁOKA Dębica (3:2)
20.04. (16.00)
HETMAN Zamość – OKS (1:1)
26.04. (17.00)
OKS – SANDECJA N. Sącz (2:1)
30.04. (17.00)
GÓRNIK Wieliczka – OKS (1:1)
04.05. (17.00)
OKS – WIERNA Małogoszcz (0:1)
10.05. (17.00)
AVIA Świdnik – OKS (0:1)
17.05. (17.00)
OKS – ŁADA Biłgoraj (0:1)
21.05. (17.00)
RESOVIA Rzeszów – OKS (0:4)
25.05. (17.00)
OKS – ORLĘTA Radzyń Podlaski 
(0:1)
31.05. (17.00)
HUTNIK Kraków – OKS (1:2)
07.06. (17.00)
OKS – PRZEBÓJ Wolbrom (0:4)
15.06. (17.00)
NAPRZÓD Jędrzejów – OKS (1:4)

* wyniki z rundy jesiennej

W rozgrywanej w ubiegły weekend w 
Drzonkowie koło Warszawy Drugiej Edycji 
Pucharu Polski w Dwuboju Nowoczesnym 
udanie debiutowały najmłodsze roczniki 
brzeskich Wikingów.

W swoim roczniku wśród dziewcząt 
drugie miejsce zajęła Inez Machowska z 
wynikiem 2036 ptk. Jako czwarta uplasowa-
ła się Andżelika Jeziorek z dorobkiem[m 
1944pkt. W kategorii chłopców roczniko-
wo zwyciężył Kamil Zych z wynikiem 1964 
pkt. Trzeci był Wojciech Wojdak uzyskując 
1832 pkt. Z kolei w swoim roczniku Kry-
stian Bałabuch zajął dziesiąte miejsce z 
rezultatem 1960 pkt. W klasyfikacji druży-
nowej K.S. Wiking Brzesko znalazł się na 
siódmym umiejsców wśród ponad dwudzie-
stu ośrodków z całej Polski. Należy podkre-
ślić, że nasi zawodnicy startowali ze starszy-

Piłkarze Okocimskiego po zimowej 
przerwie wracają na ligowe boiska. Wio-
senna runda będzie bardzo ważną w 
kontekście reorganizacji polskiej ligi od 
sezonu 2008/2009. Kibice w Brzesku ocze-
kują awansu do grona II ligowców. Będzie 
to możliwe w przypadku zajęcia miejsca 2-5 
a przy braku spadkowiczów z II ligi 2-7. Po-
dobne nastroje panują wśród zawodników, 
którzy bardzo solidnie przepracowali okres 
przygotowawczy do rozgrywek. Trener 
Czesław Palik, który w pracy trenerskiej kil-
kakrotnie awansował ze swoimi podopiecz-
nymi do wyższych klas jest również opty-
mistą, chociaż zdaje sobie sprawę z tego, iż 
ten sam cel ma większość trzecioligowców. 

Pierwszym poważnym sprawdzianem bę-
dzie mecz z KSZO Ostrowiec (drużyną, 
którą Palik wprowadził do ekstraklasy) a po 
następnych z Górnikiem Łęczna oraz Kole-
jarzem Stróże będzie można ocenić wartość 
drużyny. Wypada mieć nadzieję, że oprócz 
dobrego warsztatu trenerskiego pozostanie 
przy trenerze i zespole również  szczęście 
piłkarskie.

(W ostatnim czasie do drużyny dołączył 
Kamil Mazurek, zawodnik Iglopolu Dębica 
ostatnio Stal Sanok /kontrakt/. W trakcie 
załatwiania jest transfer Mariusza Gnyli  
zawodnika Garbarni ostatnio grającego w 
Austrii.

mi rywalami. Tak więc w kolejnych latach 
ich wyniki w klasyfikacji generalnej powin-
ny się jeszcze poprawiać. Być może wśród 
nich wyrośnie godny następca Sergiusza 
Sorysa. Zawodnicy dopiero rozpoczynają 
swoją przygodę z Pucharem Polski. Przed 
nimi jeszcze wiele startów oraz rozpoczęcie 
treningu strzeleckiego celem przygotowania 
do uczestnictwa w zawodach w trójboju no-
woczesnym w kolejnych sezonach.

Wiking - Drzonków

W ostatniej kolejce ligowych rozgrywek siatkarze Okocimskiego we własnej hali ulegli drużynie MO-
SiR Bochnia 1: 3. Ostatecznie zajęli 6 miejsce w tabeli z dorobkiem 34 punktów.
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ODESZLI W LUTYM
Czesława CISAK (lat 97, Mokrzyska)
Emilia DUCH (84, Brzesko)
Maria KAMIŃSKA (71, Borzęcin)
Tadeusz SZYDŁOWSKI (61, Brzesko)
Stanisław NABIELEC (66, Brzesko)
Zofia DUŁAK (86, Przyborów)
Helena STYRNA (96, Wokowice)
Teodor KWOLEK (42, Brzesko)
Jan SOWA (73, Jasień)
Maria POSTAWA (77, Borzęcin)
Stanisław POPIELA (57, Jadowniki)
Tadeusz KUREK (74, Brzesko)
Kazimierz TOBUŁA (66, Brzesko)
Władysław STOLARZ (78, Borzęcin)
Andrzej MORYS (79, Jadowniki)
Anna PTASZNIK (95, Brzesko)
Stanisław KOMĘZA (65, Brzesko)
Józefa RÓŻAŃSKA (85, Brzesko)
Tadeusz PIWOWARSKI (76, Mokrzy-
ska)
Genowefa GAŁEK (81, Borzęcin)
Bolesław BUJAK (76, Jadowniki)
Anna ZYCH (85, Jadowniki)
Czesław KOPALIŃSKI (75, Brzesko)
Helena SZOT (81, Iwkowa)
Krzysztof WIS (47, Jasień)
Janina ROBAK (79, Uszew)
Bogusława MACHOWSKA (64, 
Okocim)
Józef CIEMIĘGA (68, Perła)
Mieczysław KOKOSZKA (63, Poręba 
Spytk.)
Kazimierz MACIASZEK (53, Gawłó-
wek)
Marian MĄDRY (76, Rajsko)
Kazimiera BUJAK (73, Bucze)
Janusz LEŚ (38, Jadowniki)
Emilia SZPIL (89, Iwkowa)
Eleonora CIERNIAK (78, Przyborów)
Antonina JELONEK (82, Brzesko)
Kazimierz LIS (96, Jadowniki)
Zofia WRĘGA (93, Biadoliny Szlach.)
Mieczysław SOWA (81, Dębno)
Józef ROJEK (82, Połom Duży)
Jan KACZMARCZYK (85, Jasień)
Władysława DRĄG (86, Maszkienice)
Jan GACZOŁ (97, Sterkowiec)
Piotr KRYJOMSKI (93, Poręba Spytk.)
Stanisław TOBOŁA (77, Gnojnik)
Danuta LEWNIOWSKA (83, Brzesko)
Antoni SZCZYGIEŁEK (75, Jadow-
niki)
Jerzy BRACHUC (63, Brzesko)
Kazimierz SENDERAK (47, Brzesko)
Jacek KOCZASKI (44, Brzesko)

S P R O S T O W A N I E
W związku z ukazaniem się w lutowym numerze BIMu artykułu „Nauczanie języków 

obcych w szkole” wyjaśniam, że artykuł ten nie jest mojego autorstwa jak również nie prze-
prowadzono ze mną żadnego wywiadu na ten temat. Materiał ten był prezentowany na 
posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Brzesku przez panią mgr Agnieszkę Kraj 
nauczycielkę j. niemieckiego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku. 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Józef Cierniak 

ZAPROSZENIE
Zarząd Osiedla "Stare Miasto" zaprasza wszystkich zainteresowanych na Ogólne Zebranie 
Mieszkańców, które odbędzie się w dniu 27 marca 2008 r. o godz.18-tej w budynku Urzę-
du Miejskiego w Brzesku - sala obrad.

Proponowany porządek zebrania: 
Powitanie zebranych i zaproszonych gości 
Wręczenie nagród dla uczestników konkursu fotograficznego "Stare Miasto na fotografii" 
Sprawozdanie z pracy Zarządu Osiedla za rok 2007 oraz jego przyjęcie. 
Dyskusja i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Zarządu Osiedla "Stare Miasto" Adam Kwaśniak 
W przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w tzw. II terminie tj. w tym samym 
dniu i miejscu o godz.18.15.

Przypominamy o konkursie fotograficznym
Jeśli jesteś miłośnikiem przyrody i przy okazji lubisz rozbić zdjęcia przy 
użyciu aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego, weź udział w na-
szym konkursie fotograficznym. Tematem prac będzie „Pierwszy dzień wios-
ny w obiektywie”. Jeśli uchwycisz w ciekawym ujęciu budzącą się do życia 
przyrodę, prześlij zdjęcie na adres redakcja@bim.brzesko.pl lub dostarcz je 
osobiście do biura redakcji w terminie do końca marca. Najciekawsze prace 

opublikujemy w kwietniowym nume-
rze naszego miesięcznika, natomiast 
zwycięzca konkursu otrzyma talon na 
100 zł, do wykorzystania w Salonie 
Kwiatowym Bazar, Katarzyny Pace-
wicz-Pyrek. Autor pracy nagrodzonej 
drugim miejscem, otrzyma talon na 
kwotę 30 zł. Życzymy dobrej zabawy i 
czekamy na Wasze prace!

Tekst autorstwa Edwarda Czesaka 
pt. „Niezwykły układ JTW”, zamiesz-
czony w wydaniu styczniowym BIM-u, 
zawiera nieprawdziwe treści. W szcze-
gólności zaś niezgodne z prawdą jest 
sformułowanie: …zaplanowane działa-
nie „zespołu prasowego biura posła PO”, w 
skład którego wchodzi „zakontraktowany” 

przed laty do współpracy jawnej i nie-
jawnej w zakresie wizerunku medialnego 
dziennikarz sportowy. 

Osoby, które zostały obrażone publi-
kacją – przepraszamy.

Wydawca Brzeskiego Magazynu In-
formacyjnego BIM.

INFORMACJE



FOTOREPORTAŻ (bez komentarza)




