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Już kilkakrotnie pisaliśmy o Prze-
mku Wolnym, który walczy z białaczką 
szpiku kostnego. Teraz chcemy przeka-
zać radosną nowinę – najprawdopodob-
niej znalazł się dla niego dawca szpiku. 
Co prawda konieczne jest jeszcze wy-
konanie szeregu badań, które potwier-
dzą ostatecznie możliwość przeszczepu, 
ale dla Przemka pojawiła się ogromna 
szansa. 

Przypomnijmy, Przemek  ma 14 lat, 
jest uczniem Publicznego Gimnazjum 
nr 2 w Brzesku. Od dwóch lat walczy 
z ostrą białaczką, leczenie farmakolo-
giczne przyniosło oczekiwaną poprawę, 
jednak ratunkiem dla chłopca jest prze-
szczep szpiku. Ostatnio pojawiła się in-
formacja, że osoba zamieszkująca na te-
renie Niemiec spełnia wymogi, aby być 
dawcą dla Przemka. 

Szkoła, do której chodzi Przemek, była 

organizatorem akcji mającej na celu po-
branie materiału do badań od ewentual-
nych dawców szpiku. W akcji wzięło udział 
około tysiąca osób. Więcej na stronie 11

Jest dawca dla Przemka!

W marcowym wydaniu Brzeskiego Ma-
gazynu Informacyjnego z wielką radością 
informujemy Państwa o tym, że znalazł 
się dawca szpiku kostnego dla Przemka 
Wolnego. Jest to niezwykle radosna no-
wina nie tylko dla rodziny chłopca, ale 
także dla wszystkich, którzy pod koniec 
stycznia wzięli udział w akcji owocującej 
tym, że blisko tysiąc osób wpisanych zo-
stało do banku dawców szpiku. 

Nowoczesne metody wychowania dzieci 
i młodzieży, które oparte są na wycho-
waniu bezstresowym, wprowadzając tym 
samym brak jakiejkolwiek dyscypliny,  
a także bezradność na wszelkiego rodzaju 
wybryki – przyczyniają się do ogromnej 
agresji wśród uczniów – pisze w materiale 
zatytułowany „Szkoła bez przemocy” Olga 
Cebula.  Polecamy go szczególnie rodzi-
com i wychowawcom, którzy na co dzień 
muszą borykać się z tym problemem.

Przedstawiamy Czytelnikom informa-

cje na temat planowanej budowy zjazdu 
z autostrady. O konieczności realizacji tej 
inwestycji nikogo przekonywać nie trzeba. 
Władze gminy zintensyfikowały w ostat-
nim czasie zabiegi, aby zjazd powstał, 
informacje na ten temat znajdą Państwo  
w materiale „W sprawie zjazdu”.

Przygotowaliśmy także wiele informa-
cji dla miłośników sportu. W materiale 
„Mierzą w I ligę” piszemy o ambitnych 
planach piłkarzy Okocimskiego Klubu 
Sportowego. Nie sposób było pominąć 
także szeregu wydarzeń kulturalnych, za-
równo tych planowanych, jak i tych, któ-
re już się odbyły. Piszemy o koncertach 
– jazzowym i akordeonowym, a także  
o koncercie organowym, który odbył się 
w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej 
Częstochowskiej. 

Życząc wiele wiosennego o tymizmu 
naszym Czytelnikom, zapraszam do lek-
tury.                                Zofia Sitarz

Zapraszamy do lektury
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W Jadownikach o stanowisko soł-
tysa ubiegało się trzech kandydatów. 
Największe poparcie uzyskał Jarosław 
Sorys (139 głosów), który wyprzedził 
dotychczasowego sołtysa Jerzego Ga-
wiaka (80 głosów) i Adama Cebulę (14 
głosów). Zarówno Jarosław Sorys, jak  
i Jerzy Gawiak zasiadają w Radzie 
Miejskiej. W skład Rady Sołeckiej 
weszli: Jadwiga Dadej, Małgorzata 
Piękosz, Ma-
ria Rojko-
wicz, Michał 
K r z y w d a , 
Józef Mól, 
Wiesław Pia-
secki, Lech 
Pikuła, Ma-
ciej Podobiń-
ski i Tadeusz 
Tyka. 

- B a r d z o 
cieszę się, że 
mieszkańcy 
obdarzyli mnie zaufaniem i wybrali 
sołtysem – mówi Jarosław Sorys. –Je-
stem radnym, więc będę miał okazję 
przedstawić ich problemy na posie-
dzeniach komisji i w czasie sesji. Ja-
downiki to duża wieś licząca ponad  
5 tysięcy mieszkańców, zdaję więc so-
bie sprawę z odpowiedzialności, jaka 
na mnie spoczywa.

Sołtys Sorys jednym tchem wyli-
cza plany, jakie chciałby zrealizować 
w czasie trwania kadencji. Przede 
wszystkim to dokończenie kanalizacji 
ora poprawienie stan u dróg i chodni-
ków we wsi. 

-Będę się starał, aby wykonany zo-
stał projekt chodnika przy ulicy Sta-
ropolskiej, odwodnienie ulicy Bocznej, 
chodnik przy ulicy Małopolskiej. Spra-
wą niezwykle istotną jest konserwacja 
rzeki Grodnej, kontynuacja budowy 
chodnika przy Witosa, a także wyko-
nanie nakładki asfaltowej na Środko-
wej – wymienia Jarosław Sorys.

Priorytetem dla nowego sołtysa 
Jadownik jest dokończenie remontu 
Domu Ludowego, a także wzmożenie 
wysiłków stowarzyszeń i klubów, co 
przyczyni się do wzbogacenia życia 
kulturalnego i sportowego wsi.

W Jasieniu na stanowisko sołtysa 
kandydowały trzy osoby. Zdecydowa-
nym zwycięzcą (78 głosów poparcia) zo-
stał Leszek Klimek, który w listopadzie 
po raz kolejny wybrany został do Rady 
Miejskiej, w której pełni funkcję prze-
wodniczącego komisji rewizyjnej. Jan 
Grożeń (37 głosów) i Zbigniew Turek 
(10 głosów) – to kontrkandydaci Leszka 
Klimka. W związku z tym, że podczas 

zebrania wiej-
skiego zabra-
kło wymaga-
nego kworum, 
nie dokonano 
wyboru Rady 
Sołeckiej. 

Leszek Kli-
mek już od 
wielu lat jest 
gospodarzem 
Jasienia, do-
skonale re-
p r e z e n t u j e 

interesy mieszkańców w Radzie Miej-
skiej i w Urzędzie Miejskim, jest ini-
cjatorem wielu ważnych dla mieszkań-
ców inwestycji. We wsi powstało wiele 
nowych chodników, remontowane są 
drogi, w tym dojazdowe do pól. Wyre-
montowany został także budynek re-
mizy strażackiej, a strażacy ochotnicy 
mają od niedawna do dyspozycji nowy 
samochód. 

-Najważniejszą sprawą dla Jasie-
nia jest teraz budowa kanalizacji.  
5,5 miliona złotych kosztować będzie 
podłączenie do sieci domów znajdują-
cych się przy ulicy Klonowej. W pla-
nach mamy także remonty kolejnych 
odcinków dróg i chodników – mówi soł-
tys Klimek.

Nowym soł-
tysem Oko-
cimia został 
wybrany Wit 
Zydroń, który 
dostał 73 gło-
sy poparcia. 
Jego kontr-
k a n d y d a c i 
– Jerzy Maj-
ka i Beata 
Hudy otrzy-

mali kolejno 60 i 13 głosów. W skład  
7-osobowej Rady Sołeckiej weszli: Lu-
cyna Duch, Beata Hudy, Agata Oleksy, 
Teresa Sikora, Beata Słupska, Grzegorz 
Markowski i Mirosław Martyka.

Wit Zydroń, radny w latach 1998-
2002, znany jest w Okocimiu ze swo-
jej działalności na rzecz mieszkańców 
wsi. Do kandydowania na sołtysa na-
mówili go sami mieszkańcy, to oni tak-
że podpowiedzieli mu, co we wsi trzeba 
zrobić, aby żyło się w niej wygodniej  
i bezpieczniej.

-W pierwszej kolejności starał się 
będę o poprawę stanu dróg i chodni-
ków. Dokończyć należy remont uli-
cy Świętego Jana oraz chodniki przy 
ulicach, przy których budowana była 
kanalizacja. Sprawą bardzo ważną 
jest dokończenie budowy kanalizacji,  
a także oświetlenie ulic Osiedle Zale-
sie i Zagrody. Lubię pomagać ludziom, 
zdaję sobie sprawę, że czeka mnie 
ciężka praca, ale wyzwań się nie boję 
– mówi Wit Zydroń. 

Nowy sołtys zwraca uwagę na to, że 
w Okocimiu od lat dyskutowana jest 
sprawa otwarcia przedszkola, które 
zamknięte zostało 10 lat temu. We wsi 
mieszka wielu młodych ludzi, którzy 
mają małe dzieci i muszą dowozić je do 
placówek w Brzesku. Wit Zydroń ma 
nadzieję, że w ciągu kilku następnych 
lat uda się we wsi uruchomić placów-
kę, z której korzystać będą najmłodsi 
okocimianie. 

Zdecydowane zwycięstwo w Porębie 
Spytkowskiej odniósł radny miejski, 
przewodniczący komisji gospodarki 
finansowej Stanisław Góra, który od 
kilku lat cieszy się w swoim sołectwie 
sporym poparciem. Swój głos oddało na 
niego 107 osób, podczas gdy dotychcza-
sowy sołtys Wacław Ćwioro otrzymał 
zaledwie 14 głosów, a Krzysztof Jędry-
ka 3. Skład 6-osobowej rady sołeckiej 
tworzą: Wiesława Put, Henryk Anioł, 
Jerzy Brzezina, Marian Kasperczyk, 
Stanisław Lekki i Adam Stoliński.

-Najważniejszą sprawą w Porębie 
S p y t k o w -
skiej jest 
d o k o ń c z e -
nie budowy 
m a g i s t r a l i 
wodoc iągo -
wej – mówi 
S t a n i s ł a w 
Góra. –In-
westycja roz-
poczęła się  
w 2009 roku, 
dzięki sta-

O TYM SIĘ MÓWI

Sołtysi wybrani
Kilka ostatnich tygodni upłynęło pod znakiem wyborów sołtysów i rad 

sołeckich, które odbyły się we wszystkich sołectwach gminy. W Okocimiu, 
Porębie Spytkowskiej i w Buczu stanowiska zachowali dotychczasowi sołty-
si, w pozostałych sołectwach mieszkańcy wybrali nowych zarządzających.

Jarosław Sorys Leszek Klimek

Wit Zydroń Stanisław Góra
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raniom gminy udało się pozyskać 
na jej realizację 2,5 miliona złotych  
z Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. W ubiegłym roku 
wykonywany był II i III etap zadania, 
mam ogromną nadzieję, że już w przy-
szłym roku mieszkańcy Poręby cieszyć 
się będą z dobrodziejstw wodociągu  
i wszystkie problemy związane z chro-
nicznym brakiem wody we wsi naresz-
cie się zakończą.

W Sterkowcu obyło się bez wymia-
ny osoby zajmującej fotel sołtysa. Co 
prawda o stanowisko ubiegały się dwie 
osoby, jednak zdecydowane poparcie 
uzyskał dotychczasowy sołtys – Józef 
Witek, na którego glosowały 74 oso-
by. Dorota Karaś dostała 30 głosów.  
W skład 9-osobowej Rady Sołeckiej we-
szli: Dorota Karaś, Krzysztof Bogusz, 
Bronisław Góra, Stanisław Koczwara, 
Leszek Kuta, Jerzy Legutko, Piotr 
Przybyło, Mi-
chał Szostak  
i Jan To-
maszkiewicz.

- T e r a z 
trwa nasze 
przysłowio -
we pięć mi-
nut. Buduje 
się u nas 
autostrada, 
trwa remont 
trakcji ko-
lejowej, co 
spowoduje we wsi duże zmiany. Bez 
wątpienia świadczy także o tym fakt, 
że coraz więcej mieszkańców miast 
kupuje u nas ziemię i działki pod bu-
dowę domów. Dlatego prowadzimy 
działania mające na celu wytyczenie 
i budowę drogi, przy której powstaną 
domy – mówi sołtys Witek.

W Szczepanowie na stanowisko soł-
tysa kandydowała tylko jedna osoba. 
Jest nią piastująca tę funkcję dotych-
czas radna miejska Anna Lubowiecka. 
Skład 5-osobowej rady sołeckiej tworzą: 
Małgorzata Kukułka, Marian Kądzioł-

ka, Kazimierz 
Lubowiecki , 
Zdzisław Re-
czek i Kazi-
mierz Urbański.  
- S p o t k a n i e 
wyborcze zdo-
minował te-
mat budowy 
a u t o s t r a d y  
i związane  
z nim utrud-
nienia dla 

mieszkańców. Na pierwszym posiedze-
niu Rada Sołecka nakreśliła kierunki 
działania na najbliższe cztery lata. Po-
ruszono wiele spraw dotyczących miej-
scowości w zakresie szeroko pojętej 
infrastruktury, bezpieczeństwa miesz-
kańców, ochrony środowiska, poprawy 
walorów estetycznych wsi, współpracy 
ze stowarzyszeniami działającymi na 
terenie Szczepanowa oraz organizacji 
imprez integrujących mieszkańców. 
Uznaliśmy, że sprawą najważniejszą 
jest zminimalizowanie uciążliwości 
związanych z budową autostrady, po-
prawa stanu technicznego systemu ro-
wów odwadniających, a także poprawa 
stanu bezpieczeństwa mieszkańców 
poprzez budowę chodników i nowych 
punktów oświetleniowych- mówi Anna 
Lubowiecka. 

Zgodnie z przypuszczeniami reelek-
cji doczekał się Marek Kośmider, któ-

ry uzyskał 
121 głosów. 
Jedyną jego 
kontrkandy-
datkę, Lucy-
nę Baniak, 
poparło 88 
w y b o r c ó w . 
Skład nowo 
w y b r a n e j 
8 - o s o b o w e j 
rady sołec-
kiej tworzą: 
Ewa Adam-

czyk, Stefania Bryła, Krystyna Giba-
ła, Jacek Grocholski, Edward Milew-
ski, Krzysztof Pacura, Mariusz Stolarz  
i Zbigniew Trąba.

Również w Wokowicach dotychcza-
sowy sołtys Marian Czarnik nie miał 
w walce o stanowisko sołtysa żadnego 
kontrkandydata. Wspomagać go bę-
dzie 5-osobowa rada sołecka, w skład 
której weszli: Agnieszka Gajda, Seba-
stian Gaczoł, Robert Kawa, Wiesław 
Legutko i Kazimierz Węgrzyn. Marian 
Czarnik już drugi raz wybrany został 
na stanowisko sołtysa, w latach 2002-
2006 był rad-
nym miej-
skim.

-To, z czym 
m i e s z k a ń -
cy Wokowic 
mają teraz 
na jwiększe 
problemy, to 
rozjeżdżone 
drogi i chod-
niki, co spo-
w o d o w a n e 

jest zwiększonym ruchem samocho-
dów ciężarowych w związku z budową 
autostrady. Problemu tego nie rozwią-
żemy sami, tym bardziej, że budowa 
autostrady została na razie wstrzyma-
na, staramy się jednak, aby ułatwić 
życie ludziom w tym trudnym czasie. 
Kwestią niezwykle istotną dla miesz-
kańców Wokowic jest budowa mostu 
na Uszwicy. Teraz, aby dojechać do 
pól, czy do dworca PKP ludzie muszą 
pokonywać dystans dwukrotnie dłuż-
szy  – mówi Marian Czarnik.

Zadaniem, jakie do realizacji posta-
wiła sobie Rada Sołecka, jest budowa 
chodnika i położenie dywanika asfal-
towego na ulicy Centralnej. Marian 
Czarnik zapewnia, że starał się będzie 
o remont ulicy Dworskiej oraz moder-
nizację Domu Ludowego. 

Frekwencja na zebraniu wiejskim  
w Buczu była bardzo wysoka, stawiło się 
na niego 270 osób. O stanowisko sołtysa 
ubiegało się dwóch kandydatów – Sta-
nisław Milewski oraz Stanisław Góra. 
Pierwszego z nich poparło 165 wybor-
ców, jego kontrkandydat uzyskał popar-
cie 98 osób. W skład Rady Sołeckiej we-
szli: Józef Baniak, Ignacy Lis, Tadeusz 
Szczupak, Bo-
gusław Góra, 
Marek Bo-
ruta, Iwona 
Barnas, Józef 
Koryga, Józef 
Pasierb i Jó-
zef Zachara. 

Stanisław 
M i l e w s k i 
pełni funkcję 
sołtysa już 
od dwunastu 
lat. W latach 
2002-2006 i  2006-2010 był radnym 
miejskim. Kilka ostatnich lat było dla 
Bucza okresem intensywnego rozwoju. 
We wsi powstał wodociąg, nowe przed-
szkole, w ramach programu Orlik 
Plus wyremontowano boisko sporto-
we. Dzięki staraniom sołtysa udało się 
już w dużej części uregulować rzekę 
Uszewkę, każdego roku konserwacji 
poddawane są kolejne odcinki rowów 
melioracyjnych. Marzeniem sołty-
sa  jest remont remizy strażackiej, 
gdzie w przyszłości mogłaby mieścić 
się biblioteka oraz siedziba koła go-
spodyń wiejskich.

-Dziękuję wszystkim mieszkańcom, 
którzy przyszli na zebranie wiejskie. 
Szczególnie gorąco dziękuję młodzieży, 
która czynnie włącza się w życie wsi 
– mówi Stanisław Milewski.           ZS

O TYM SIĘ MÓWI

Anna Lubowiecka

Józef Witek Marek Kośmider

Marian Czarnik

Stanisław Milewski
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-Ucieszyły nas obietnice mini-
stra Grabarczyka, że inwestor po-
traktuje budowę jako priorytetową  
i w najbliższym czasie szukał będzie 
funduszy na jej realizacje – mówi bur-
mistrz Grzegorz Wawryka.

Oprócz trasy przebiegu zjazdu, spra-
wą niezwykle istotną jest termin  jego 
wykonania. Po rozstrzygnięciu prze-
targu na wykonanie autostrady i okre-
śleniu terminu jej realizacji – do końca 
2012 roku, kwestią niezwykle ważną 
stało się przyśpieszenie projektowa-
nia i wykonania zjazdu. Z informacji 
napływających od inwestora wynikało, 
że uzyskanie zgody na jego wykonanie 
nastąpi na koniec 2012 roku. 

-Opóźnienie wykonania zjazdu stano-
wi bardzo poważne zagrożenie dla orga-
nizacji komunikacji w samym Brzesku, 
jak i w całej gminie. Liczba samocho-
dów, jakie mogą zostać skierowane  
z węzła autostradowego do miasta, 
będzie porównywalna do liczby po-
jazdów, które zjeżdżają z autostrady  
w Szarowie. Szczególnie trudna sytu-
acja nastąpi wówczas, gdy oddanie wę-
zła w Brzesku wyprzedzi ukończenie 
autostrady do Tarnowa – mówi bur-
mistrz Grzegorz Wawryka.

Należy dodać, że zjazd w Brzesku 
będzie szczególnie obciążony, ponie-
waż znaczna cześć pojazdów kierować 
się będzie w stronę Nowego Sącza i da-
lej na południe Europy. Można z całą 
pewnością stwierdzić, że miasto zosta-
nie zablokowane i zostanie ograniczo-
ny ruch na autostradzie. W związku  
z tym mogą się pojawić rożne formy 
niezadowolenia mieszkańców. 

W gminie rozważana jest blokada 
ruchu z autostrady do miasta, do czasu 
wybudowania zjazdu, ulica Leśna nie 
będzie w stanie przyjąć tak dużej licz-
by pojazdów o dużym tonażu.

Przyśpieszenie projektowania i wyko-
nania zjazdu oraz zapewnienie środków 
na ten cel, pozostaje przedmiotem troski 
i powodem podejmowania wielokierun-
kowych działań władz gminy. W poło-
wie lutego w Urzędzie Miejskim odby-
ło się spotkanie władz samorządowych  
z przedstawicielami Generalnej Dyrek-

cji Dróg Krajowych i Autostrad. Obec-
ny na spotkaniu starosta Andrzej Po-
tępa informował, że ulica Leśna, nawet 
po modernizacji, na którą w budżecie 
powiatu nie ma pieniędzy, nie będzie 
mogła przyjąć dużej liczby samochodów  
o dużym tonażu.

-Ze względu na ograniczone możliwo-
ści finansowe, nie jestem w stanie za-
gwarantować, że modernizacja Leśnej 
zakończona zostanie do końca 2012 
roku. Dlatego wnioskowałem, aby Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad rozważyła możliwość dofi-
nansowania remontu, co przyśpieszyło-
by termin jego realizacji. Czy to jednak 
będzie realne, okaże się już wkrótce 
– mówi starosta Andrzej Potępa.

Dyrektor Andrzej Żakowski przed-
stawił działania GDDKiA w zakresie 
przygotowań do budowy zjazdu w Brze-
sku. Stwierdził, że uzyskanie zgody na 
budowę opóźniło się i najprawdopodob-
niej uzyskane zostanie dopiero w po-
łowie roku 2013. Tak zatem, najwcze-
śniej, budowa zjazdu będzie możliwa 
w 2014-2015 roku. Dodał jeszcze, że  

w razie problemów z przejazdem samo-
chodów ciężarowych ulicą Leśną, będą 
one musiały z autostrady w Szarowie 
zjeżdżać na „czwórkę”. Zapewnił także, 
że dyrekcja wykona przebudowę włą-
czenia Leśnej do drogi krajowej nr 4. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka zwró-
cił uwagę, że w planach finansowych 
brak jest zapisów o budowie zjazdu  
w Brzesku. Dlatego zaproponował sa-
morządowcom, aby podpisali się pod 
apelem, który skierowany zostanie do 
Ministerstwa Infrastruktury.

-Biorąc pod uwagę procedury pro-
jektowe oraz prawno-adminstracyjne 
można stwierdzić, że  możliwości przy-
śpieszenia przygotowania inwestycji do 
realizacji będzie bardzo trudne. Dlatego 
wydaje się, że termin wykonania zjazdu 
planowany na lata 2014-2015 jest real-
ny, oczywiście pod warunkiem zapew-
nienia finansowania. Mimo spodzie-
wanych trudności władze gminy będą  
w dalszym ciągu zabiegać, aby inwe-
stor zapewnił fundusze, a termin od-
dania obwodnicy został maksymalnie 
skrócony – zapewnia burmistrz.

Z przedstawionych faktów wyni-
ka, że mieszkańcy muszą się uzbroić 
w cierpliwość i jeszcze przez pewien 
czas znosić niedogodności związane  
z trudnościami komunikacyjnymi. 
Burmistrz Grzegorz Wawryka dodaje 
jeszcze, że budowa autostrady i zjazdu  
w Brzesku będzie jednym z ważniejszych 
czynników rozwoju naszego miasta.                                 
                                                       ZS

W sprawie zjazdu
Burmistrz Grzegorz Wawryka, starosta Andrzej Potępa, a także posłowie 

Jan Musiał i Andrzej Czerwiński z Nowego Sącza byli gośćmi ministra infra-
struktury Cezarego Grabarczyka. Panowie pojechali do Warszawy i wyjaśniali 
ministrowi, jak ważną dla Brzeska i całego powiatu jest budowa zjazdu z auto-
strady. Wyniki rozmów są bardzo zadowalające, jak mówi burmistrz, do końca 
przyszłego roku powstać mają plany zjazdu z autostrady w Brzesku.

Planowana od wielu lat budowa autostrady Kraków-Tarnów, wraz 
ze zjazdem w Brzesku, zawsze była postrzegana przez kolejnych wło-
darzy gminy i powiatu jako szansa przyśpieszenia rozwoju gospodar-
czego terenu gminy. Realizacja tego zadania wymaga jednak poko-
nania wielu trudności i poniesienia określonych kosztów. Wszystko 
wskazuje na to, że mieszkańcy Brzeska i okolic, zanim będą mogli 
cieszyć się autostradą wraz ze zjazdem, będą musieli przetrwać trud-
ny czas ich realizacji.

Sprawa zjazdu z autostrady to temat, który budzi wiele emocji i za-
interesowania ze strony mieszkańców i troski władz samorządowych. 
Początkowo dyskusja dotyczyła trasy przebiegu zjazdu. W miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego, który obecnie jest już 
niekatulany, zjazd miał przebiegać ulicą Leśną. W tej sprawie odbyło 
się wiele spotkań i dyskusji, pojawiło się wiele artykułów prasowych, 
opracowane wariantowe koncepcje przebiegu zjazdu, w tym wariant 
tak zwanej zachodniej obwodnicy miasta. Z prowadzonej wówczas 
dyskusji wynikało, że zarówno zjazd ulicą Leśną, jak również zachod-
nią obwodnicą, mają swoich zwolenników i przeciwników. 

Stanowisko w tej sprawie zajęła Rada Miejska, która poparła koncep-
cję zachodniej obwodnicy, przebiegającej od ulicy Gajowej do krajowej 
„czwórki”. Dokument ten przeslany został do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Krakowie oraz do Krakowskiego Biura Projek-
tów „Transprojekt”. Analizy, jakich dokonała GDDKiA oraz prace projek-
towe wskazują, że zjazd przebiegał będzie zachodnią obwodnicą miasta.
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Widzów zebranych w Chorzowie urze-
kły wyczyny pięciu dziewcząt, które jako 
jedyne w kraju zajmują się tą trudną 
dyscypliną. Pokaz charakteryzował się 
lekkimi formami tanecznymi, które  
w połączeniu z zapierającymi dech  
w piersiach wyczynami akrobatycznymi, 
stworzyły niezapomniane widowisko. 

Opiekunem grupy jest Tomasz Filip, 
który ze szkołą współpracuje już od kil-
ku lat. Pan Tomasz pracuje w Polskim 
Stowarzyszeniu Cheerleaders, w Pol-
skim Towarzystwie Tanecznym, od kil-
ku lat jest sędzią głównym w Mistrzo-
stwach Polski Cheerleaders. To właśnie 
on jest pomysłodawcą i organizatorem 
Ogólnopolskiego Turnieju Tańca, jaki 
już cztery razy odbył się w Jadownikach. 
Jego zamiłowanie do tańców, szczególnie 
standardowych, sprawiło, że przez wiele 
lat był jednym z czołowych danserów 
w Studenckim Klubie Tanecznym przy 
AGH w Krakowie. Teraz już nie tańczy, 
ale na brak pracy nie narzeka.

-Po raz pierwszy zetknąłem się z pa-
nem Tomaszem w czasie I Ogólnopol-
skiego Turnieju Tańca Towarzyskiego w 
Jadownikach, nie zastanawiając się dłu-
go, zaproponowałem mu współpracę ze 
szkołą. Początkowo na zajęcia do niego 
przychodziło ponad stu uczniów, potem 
zapał trochę opadł i pozostała tylko sek-
cja cheerleaderek, jednak nauką tańca 

objęliśmy wszystkich uczniów w ramach 
czwartej godziny wychowania fizycznego 
– mówi dyrektor gimnazjum w Jadowni-
kach, Tomasz Wietecha.   

-Grupa powstała kilka lat temu, to z jej 
składu samoistnie wyłoniło się pięć dziew-
cząt, tych najbardziej upartych i pracowi-
tych – relacjonuje Tomasz Filip. –Nasze 
akrobatki prezentowały się już w Chorzo-
wie, Rzeszowie oraz w Wiedniu, w czasie 
Międzynarodowych Mistrzostw Cheer-
leaders. Nie mają na razie możliwości 
udziału w żadnym konkursie, są pierwszą 
w Polsce grupą, która kładzie dopiero pod-
waliny pod rozwój group stunt.

Aby osiągnąć wysoki poziom, jaki re-
prezentują, dziewczęta muszą ciężko 
pracować. W treningach biorą udział 
dwa razy w tygodniu, ale jak podkreśla 
Tomasz Filip, przynosi to oczekiwane 
efekty, a dziewczęta reprezentują coraz 
wyższy poziom. Instruktor dodaje, że 
wspólna praca przynosi cheerleaderkom 
wiele korzyści.

-Mogą zaprezentować się na scenie, 
co wzmacnia poczucie własnej wartości, 
taniec i ćwiczenia poprawiają ich kondy-
cję i sprawność fizyczną, a także koordy-
nację ruchów i koncentrację. Wartością 
nadrzędną jest to, że tworzy się grupa, 
której uczestniczki muszą mieć do siebie 
nieograniczone zaufanie - mówi. 

Trzon grupy stanowią: Ewa Smołucha, 

Agnieszka Nowacka, Patrycja Hudy, Natalia 
Bujak i Jagoda Dukała. Dziewczęta są przy-
jaciółkami i spędzają ze sobą czas wolny. 

-Ćwiczymy razem już od dawna, cięż-
ko pracujemy, ale mamy coraz lepszą 
formę, a poza tym spotykamy się i przy-
jaźnimy się ze sobą – mówi Agnieszka.

Natalia dodaje, że na początku bały 
się wykonywać figury akrobatyczne, ale 
z czasem nabrały do siebie zaufania. 

-W czasie ćwiczeń wiem, że koleżanki 
nie pozwolą mi upaść, czuję się dobrze 
asekurowana i bezpieczna – wyznaje.

W czasie Mistrzostw Polski w Cho-
rzowie grupa z Jadownik przypadła 
do gustu jednemu z sędziów zawodów 
– Patricii Hawkins z Wielkiej Brytanii. 
Zgodziła się ona przyjechać do jadow-
nickiego gimnazjum i przez jeden dzień 
popracować z dziewczętami.

-Czuję bardzo silne związki z Polską, już 
od pięciu lat jestem sędzią głównym Mi-
strzostw Polski. Grupa z Jadownik, która 
miała na nich pokaz, zwróciła moją uwa-
gę swoimi  umiejętnościami i talentem. 
Dziewczęta są pracowite i bardzo chętnie 
słuchają moich wskazówek, widać, że chcą 
stawać się coraz lepsze. Warto dodać, że 
group stunt jest w Wielkiej Brytanii dys-
cypliną bardzo popularną – mówiła Patri-
cia w czasie zajęć w Jadownikach.

Tomasz Filip dodaje, że kilka godzin 
spędzonych z Patricią to dla dziewcząt 
niezwykła lekcja.

-Nie mają się od kogo uczyć, bowiem  
w Polsce nie ma specjalistów z tego za-
kresu, nie ma żadnych kursów, z których 
mogłyby skorzystać – mówi.

Ale i z tą sytuacją Tomasz Filip posta-
nowił się zmierzyć. Już w wkrótce będzie 
organizował kurs dla instruktorów che-
erleadingu.                                         ZS

Brytyjskie korepetycje
W czasie XIV Mistrzostw Polski, w czasie których prezentowały się gru-

py cheerleaderek z całego kraju, gościnnie wystąpiła formacja działająca 
na co dzień przy Publicznym Gimnazjum w Jadownikach. Pokaz odbył 
się poza konkursem, bowiem cheerleaderki z jadownickiej szkoły, jako 
pierwsze w Polsce, uprawiają tak zwany group stunt – typowy cheerling 
łączą z elementami akrobatyki sportowej.
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Placówka w Wokowicach od 2001 
roku jest filią Szkoły Podstawowej  
w Sterkowcu, o jej likwidacji mówiono już 
w roku 2003, jednak wówczas, ze względu 
na sprzeciw rodziców, odstąpiono od tego 
projektu. Teraz, po wnikliwym obliczeniu 
kosztów funkcjonowania szkoły, sprawa 
stała się już tak napięta, że radni podjęli 
decyzję o likwidacji placówki. 

W sześciooddziałowej szkole nauki 
pobiera 35 uczniów, jak więc łatwo wy-
liczyć w jednej klasie jest ich kilkoro. 
W tym samym budynku znajduje się 
przedszkole.

-Biorąc pod uwagę sytuację demogra-
ficzną wsi, brak jest perspektyw na to, 
że w ciągu kilku następnych lat liczba 
uczniów w Wokowicach ulegnie zwięk-
szeniu. Są roczniki, w których na świat 
przyszło troje dzieci – mówi naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, 
Józef Cierniak.

Koszty utrzymania jednego ucznia  
w szkole są zróżnicowane. Najmniejsze 
wydatki z tym związane ponosi Szko-
ła Podstawowa nr 3 w Brzesku, tam 
kwota wydatkowana na jedno dziecko 
wynosi 7 tysięcy złotych. Najdroższe są 
dzieci w Wokowicach – za utrzymanie 
jednego gmina płaci ponad 14 tysięcy 
złotych. Jak mówi naczelnik Cierniak, 
im mniejsza liczba uczniów, tym koszty 
utrzymania szkoły są wyższe. 

Co władze gminy zaproponowały dzie-
ciom uczącym się w Wokowicach? 

-Zaproponowaliśmy, że po likwidacji 
szkoły, dzieci gimbusem będą dowożo-
ne do SP w Szczepanowie. Wiem, że ro-
dzice obawiają się, iż dzieci zmuszone 
będą do spędzania zbyt długiego czasu 
na przystankach i w samym gimbusie. 
Chce jednak wszystkich zapewnić, że 
czas dojazdu nie będzie długi. Według 
miarodajnych informacji, czas dojazdu 
uczniów z najdalszego miejsca w Wo-
kowicach wynosić będzie w granicach  
15 minut. Odwóz uczniów do domu 
będzie uzależniony od oferty dydak-

tycznej i wychowawczej, jaka zostanie 
opracowana w szkole w Szczepanowie. 
Zarówno do, jak i ze szkoły dzieci dojeż-
dżać będą pod opieką wykwalifikowanej 
kadry, a przystanki ustalone zostaną  
w miejscach wyznaczonych przez rodzi-
ców – wyjaśnia naczelnik Józef Cierniak.

Naczelnik wyjaśnia dalej, dlaczego 
dla dzieci z Wokowic wybrano właśnie 
szkołę w Szczepanowie. Józef Cierniak 
przekonuje, że w tamtejszej placówce 
dzieci będą mieć dobre warunki do na-
uki. W szczepanowskiej szkole są dobrze 
wyposażone sale lekcyjne i profesjonal-
nie wyposażone pracownie. Dzieci będą 
mogły korzystać ze szkolnej stołówki 
oraz z biblioteki wraz z centrum mul-
timedialnym i ze świetlicy. Przy szkole 
znajduje się boisko sportowe, planuje 
się, że w przyszłości w Szczepanowie 
powstanie sala gimnastyczna. Tak więc, 
zdaniem naczelnika Józefa Cierniaka, 
w Szczepanowie dzieci mieć będą lepsze 
warunki do nauki niż te, jakie proponu-
je im placówka w Wokowicach.

-Warto dodać – mówi przewodniczący 

komisji oświaty przy Radzie Miejskiej, 
Kazimierz Sproski – że po przeprowadz-
ce do Szczepanowa, dzieci z Wokowic 
będą mogły zdobywać wiedzę w opty-
malnych zespołach klasowych, będą 
mogły pracować w warunkach, w któ-
rych nauczyciele zastosują różnorodne 
formy i metody, co teraz, ze względu na 
małą liczebność klas jest niemożliwe.  
W polskim nauczaniu obowiązuje sys-
tem klasowo-lekcyjny. Najbardziej 
optymalna, zarówno pod względem or-
ganizacyjnym, jak i finansowym, liczeb-
ność klasy wynosi 25 uczniów. Mniejsza 
liczebność powoduje, że gmina z własne-
go budżetu musi przekazywać dodatko-
we fundusze na utrzymanie szkół. 

Jak wyliczono, utrzymanie szkoły  
w Sterkowcu kosztuje gminę 1,5 milio-
na złotych, jedna trzeciej tej kwoty to 
koszty funkcjonowania jej filii w Woko-
wicach. 

-Koszty dowozu i opieki uczniów  
z Wokowic, jak również wydłużenie 
czasu pracy świetlicy szkolnej w Szcze-
panowie kosztować będzie około 100 ty-
sięcy złotych, tak więc likwidacja szkoły 
przyniesie gminie każdego roku około 
400 tysięcy oszczędności. Pieniądze te 
przeznaczone zostaną  na poprawę wa-
runków w innych placówkach, w któ-
rych uczy się wielu uczniów – wylicza 
naczelnik Cierniak.

Wyliczenia te nie przekonują sołtysa 
Wokowic Mariana Czarnika, który oba-
wia się, że  likwidacja szkoły może od-
straszyć młodych ludzi, którzy chcą we 
wsi zamieszkać.  

-Szkoła we wsi jest swoistym centrum 
kulturalnym, odbywa się w niej wiele im-
prez, na  które zapraszani są mieszkań-

Szkoła do likwidacji
28 lutego radni miejscy podjęli uchwałę intencyjną w sprawie reorga-

nizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, co polegać będzie 
na likwidacji szkoły filialnej w Wokowicach. Uchwała zapewnia uczniom 
możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie. Radni zapewniają, że uchwała 
podjęta została po wielu dyskusjach i rozważnym namyśle na ten temat. 
Jak twierdzą, nie była to decyzja łatwa, do jej podjęcia zmuszeni zostali 
przez brutalne realia finansowe. Utrzymanie jednego dziecka w woko-
wickiej szkole jest ponad dwukrotnie wyższe niż wydatki na jedno dziec-
ko w innych placówkach na terenie gminy. 
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cy. Po jej likwidacji, wieś będzie cofać się 
w rozwoju – przekonuje Marian Czarnik.

-Zdaję sobie sprawę, jak trudno jest 
przekonać mieszkańców Wokowic do 
zaakceptowania decyzji o likwidacji 
szkoły. Z problemem tym borykamy 
się już od kilku lat i rozpatrywaliśmy 
już wszelkie za i przeciw. Radni więk-
szością głosów zdecydowali o tym, że 
placówka ulegnie likwidacji. Zrobimy 
jednak wszystko, aby dzieci z Wokowic 
zyskały na przejściu do nowej szkoły. 
Zapewnimy im lepsze warunki do na-
uki i wypoczynku – mówi burmistrz 
Brzeska, Grzegorz Wawryka. 

Utrzymanie szkół i przedszkoli z roku 
na rok pochłania coraz wyższe koszty. 
W związku ze zmniejszającą się liczbą 

uczniów, na coraz niższym poziomie 
jest subwencja oświatowa. A wydatki 
stale rosną, rosną pensje nauczycieli, 
wydatki na utrzymanie obiektów, itp. 

-Mimo że uczniów jest coraz mniej, 
nie szczędzimy kosztów i wysiłków, aby 
zapewnić im jak najlepsze warunki do 
nauki. Warto nadmienić, że już od wie-
lu lat realizowany jest gminny program 
oświatowy, w myśl którego placówki 
– szkolne i przedszkolne są unowocze-
śniane. Aby poprawić bazę oświatową 
gminy, w Jadownikach wybudowane 
zostało gimnazjum, w Brzesku zaś na 
potrzeby gimnazjum zakupiony został 
budynek od starostwa. W ostatnich 
latach przeprowadziliśmy termomo-
dernizację kilku budynków mieszczą-

cych szkoły i przedszkola, dzięki czemu  
o połowę zmniejszone zostały koszty ich 
ogrzewania – dodaje burmistrz Grze-
gorz Wawryka.

Warto nadmienić, że gmina Brze-
sko jest jedną z lepszych w Polsce, jeśli 
chodzi o opiekę nad dziećmi niepełno-
sprawnymi. Ta sprawowana jest już na 
trzech poziomach – w Przedszkolu nr 10, 
Szkole Podstawowej nr 2 i w Publicznym 
Gimnazjum nr 2. Na dowóz dzieci  nie-
pełnosprawnych do tych placówek gmi-
na wydaje rocznie 200 tysięcy złotych. 

-Polityka oświatowa prowadzona 
przez gminę jest spójna, zapewniają-
ca rozwój dzieci i młodzieży – twierdzi 
Grzegorz Wawryka.                          ZS

Stan organizacji szkół podstawowych
Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów
Liczba 

uczniów
PSP 2 Brzesko 22 488
PSP 3 Brzesko 25 571
PSP 1 Jadowniki 11 210
PSP 2 Jadowniki 7 159
PSP Jasień 9 215
PSP Bucze 8 179
PSP Mokrzyska 12 216
PSP Okocim 7 130
PSP Poręba S. 6 157
PSP Sterkowiec 7 75
SF Wokowice 4 36
PSP Szczepanów 6 83

Na terenie gminy Brzesko funkcjonuje 13 przedszkoli (11 publicz-
nych i 2 niepubliczne). 8 przedszkoli znajduje się na terenie miasta, 
5 w sołectwach. Gmina jest organem prowadzącym dla 12 szkół pod-
stawowych (w tym filii w Wokowicach). W gminie funkcjonują 4 gim-
nazja (3 w mieście, 1 w Jadownikach), jedno z nich prowadzone jest 
przez Stowarzyszenie „Wzrastanie”. 

Od kilku lat obserwuje się w gminie tendencję spadkową liczby 
uczniów w szkołach, w związku z niżem demograficznym. W tym roku 
wysokość subwencji oświatowej wynosi 23 miliony złotych, wydatki 
zaś na utrzymanie szkół i przedszkoli zamkną się kwotą ponad 43 
milionów. Jak zatem łatwo obliczyć, z własnego budżetu gmina wyda 
na oświatę 20 milionów złotych. 

Akcja Katolicka przy parafii Matki Bo-
skiej Częstochowskiej była organizatorem 
balu charytatywnego, który odbył się w re-
stauracji „Grecja”. Organizatorzy zapew-
nili uczestnikom balu wspaniałą zabawę, 

w trakcie której przeprowadzono licytację. 
Zebrane w ten sposób fundusze organiza-
torzy balu przekazali na budowę plebanii. 
Działacze Akcji Katolickiej serdecznie 
dziękują wszystkim ofiarodawcom.    red

Na budowę plebanii



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

10

marzec 2011O TYM SIĘ MÓWI

Współczesna nauka, medycyna nie ma 
wątpliwości, że życie człowieka zaczyna 
się w momencie poczęcia. Człowiekiem 
jest się od poczęcia – to fakt nauko-
wy, medyczny, który powinien przyjąć 
każdy niezależnie od wyznawanego 
światopoglądu. Przerwanie ciąży czyli 
aborcja, to przerwanie życia człowieka, 
a  mówiąc krótko: zabójstwo. Aborcja  
w precyzyjnej terminologii oznacza 
zniszczenie życia człowieka w okresie 
od jego poczęcia do narodzenia. W USA, 
czy też niektórych krajach UE dopusz-
czone jest prawnie zabijanie nawet 
dziewięciomiesięcznych rodzących się 
dzieci. Dodam, że różne są procedury 
medyczne stosowane w pozbawianiu 
życia nienarodzonego człowieka. Jak 
dotąd nie poznałem żadnej, w której 
znieczulano by poczęte dziecko przed 
wykonaniem na nim aborcji, czyli tej 
swoistej, okrutnej kary śmierci…                                                                                           

Po raz pierwszy w dziejach naszego 
narodu zezwolono polskim kobietom na 
praktycznie nieograniczone „przerywa-
nie ciąży” 9 III 1943 r. Zrobił to okupant 
hitlerowski w okresie największych 
zmagań naszego Narodu z hitlerowskim 
najeźdźcą;  żeby sprawa była do końca 
jasna, należy dodać, że w tym czasie, 
kiedy hitlerowcy zezwolili Polakom na 
tzw. przerywanie ciąży, Niemkom to 
było nadal zabronione pod karą śmierci.                                                                                         
W Polsce powojennej, 27 kwietnia 1956 
roku, w warunkach komunistycznej 
dyktatury, ludzie „wprowadzeni” do 
polskiego Sejmu przez  Stalina, prze-
głosowali ustawę zezwalającą na zabi-
janie poczętych dzieci. Stąd płynie jakże 
prosty wniosek: ustawa aborcyjna była 
ustawą stalinowską, z okresu błędów 
i wypaczeń, najczarniejszego okresu 

naszej powojennej historii. Ta zbrod-
nicza, narzucona Polsce ustawa abor-
cyjna obowiązywała aż do 7 stycznia 
1993 roku. W wyniku tej ustawy zabito 
ponad 20 milionów polskich poczętych 
dzieci. Przypomnę, że w najstraszliw-
szej w dziejach Polski II wojnie świa-
towej zginęło około 6 milionów polskich 
obywateli. 

W dniu 10 lutego 1974 roku  w Kra-
kowie, Metropolita  krakowski, ksiądz  
Karol kardynał Wojtyła, wypowiedział 
się bardzo mocno przeciw tej ustawie, 
stając tym samym  w obronie nienaro-
dzonych mówiąc że: „Największą  tra-
gedią naszego społeczeństwa, naszego 
narodu, jest śmierć ludzi, którzy się 
jeszcze nie narodzili: poczętych i niena-
rodzonych. I nie wiem, czym zapłacimy 
wobec historii za tę straszliwą zbrodnię. 
Ale jest rzeczą oczywistą, że to nie może 
minąć bez konsekwencji”                                                                                      

Prymas Tysiąclecia, ksiądz Ste-
fan  kardynał  Wyszyński, w dniu  
2 V 1977 r. na Jasnej Górze, dopowie-
dział  że: „Istną klęską w naszej Ojczyź-
nie są setki tysięcy istot, pozbawionych 
życia przed urodzeniem. Zew krwi po-
mordowanych niemowląt, jak za czasów 
Heroda, woła do Pana Zastępów! Bóg 
upomni się za tymi, których powołał do 
życia, a których życie zostało skrócone 
tak, iż nie ujrzeli światła dziennego. To 
jest straszna klęska narodowa” 

Niech mi wolno będzie w tym miejscu 
przytoczyć jeszcze jedną  opinię Związ-
ku Ortodoksyjnych Rabinów Stanów 
Zjednoczonych i Kanady, którą wyrazi-
li w swym liście (z dnia 23.01.2005 r.) 
do prezydenta RP w związku z uroczy-
stościami 60-lecia wyzwolenia hitle-
rowskiego obozu zagłady Auschwitz: 
„aborcja to destrukcja ludzkiego życia 
dalece przewyższająca tę, jaką zgoto-

wali naziści” (cyt. za KAI). 
Matka Teresa z Kalkuty w swoim 

testamencie  pisze tak: „Aborcja za-
bija pokój, miłość i godność rodzinną. 
Dlatego tak ważna jest jednocząca siła 
rodzinnej modlitwy. Ognisko domowe, 
w którym ludzie się modlą – pozosta-
je zjednoczone... Aborcja niszczy, zabi-
ja. Każde dziecko jest stworzone przez 
Boga i przeznaczone do wielkich spraw. 
Dziecko ma prawo do życia. Jeśli matka 
ma prawo zabijać swoje własne dziecko, 
to czyż nie mogą czynić tego inni ludzie 
wobec siebie nawzajem?” (cyt za: „Te-
stament Matki Teresy z Kalkuty”, Ver-
binum, Warszawa 1998).

Drogi Czytelniku! 
Na podstawie zaprezentowanych 

wypowiedzi, spróbujmy zrozumieć, jak 
wielką tragedią jest aborcja. Propo-
nuję, abyśmy zapoznali  się  z  histo-
rią  Gianny Jessen, która doświadczyła 
na sobie tego zbrodniczego aktu,  ro-
dząc się w trakcie aborcji.  Sądzę, że po 
zapoznaniu się z opisaną historią, już 
nikt z nas  nie przejdzie obojętnie wo-
bec aborcji.

Urodzona w trakcie aborcji              
W USA kobieta ma do wykonania abor-
cji „fundamentalne prawo konstytucyj-
ne”. To, czy chce urodzić dziecko, czy 
też nie, jest jej prywatną sprawą. Jeśli 
jednak, jakimś cudem dziecko przeżyje 
próbę pozbawienia go życia - lekarze są 
zobowiązani ratować jego życie.

Tak było w przypadku Gianny Jes-
sen. Ta  - dorosła dziś kobieta, przy-
szła na świat w wyniku  nieprawidłowo 
przeprowadzonej aborcji.  Matce Gian-
ny – Tinie w jednej z klinik  Los An-
geles wstrzyknięto do macicy w 7 mie-
siącu ciąży roztwór soli oraz związków 

Urodziłam się w trakcie aborcji

Drodzy Czytelnicy!
Kontynuując nasze rozważania na te-

mat „Otoczmy troską życie”, przywołaj-
my jeszcze raz słowa Ojca Świętego Jana 
Pawła II, jakie wypowiedział w Łowiczu 
w dniu 14 czerwca 1999 roku. „Tu z tego 
miejsca, zwracam się do wszystkich ojców 
i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do 
wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy czło-
wiek poczęty w łonie matki ma prawo do 
życia!”. Skoro każdy człowiek ma prawo do 
życia, to dlaczego tak wiele dzisiaj mówi się 
aborcji. W niniejszym artykule, będę chciał 
przedstawić argumenty za życiem, przeciw-
stawiając je aborcji. Przedstawię też świa-
dectwo osoby, która urodziła się w trakcie 
wykonywanej aborcji. A zatem, odpowiedz-
my sobie na pytanie: czym jest aborcja?
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chemicznych, które  miały uśmiercić 
nienarodzoną jeszcze Giannę. Personel 
medyczny był pewien jej śmierci. Tak 
się jednak nie stało. Dziecko było na 
tyle silne, że przeżyło próbę pozbawie-
nia go życia.

Dziś Gianna ma 33 lata, jest aktyw-
ną działaczką ruchu pro-life. Jeździ po 
świecie, opowiadając swoją historię. Lu-
dzie słuchają  z zapartym tchem, kiedy 
mówi: Kiedy mnie zobaczyli, doświad-
czyli horroru morderstwa. Powinnam 
być ślepa i poparzona, powinnam być 
martwa, ale urodziłam się żywa. W ak-
cie urodzenia mam napisane: urodzona 
w trakcie aborcji, a poniżej jest podpis 
lekarza, który tę aborcję przeprowa-
dzał  - trudno się dziwić. 

Gianna pyta: „jeśli aborcja jest pra-
wem kobiety, to gdzie były moje prawa? 
To, co nazywają prawem kobiety do wy-
boru, jest prawem do zabijania. Gdyby 
lekarz nie spartaczył roboty, nie byłoby 
mnie tutaj”. Te słowa przeszywają do 
szpiku.

Obok tej historii prawdopodobnie 
nikt nie przejdzie obojętnie. Mimo, iż 
drugi człowiek – własna matka, oraz le-
karze, którzy deklarują się, aby przede 
wszystkim nie szkodzić, planowali ją 
zabić, ona przeżyła, a co więcej – ma się 
całkiem dobrze. Jest piękną kobietą, 
jej jedynym mankamentem jest fakt, iż 
utyka na jedną nogę - to efekt poraże-
nia mózgowego, jakiego doznała w wy-
niku niedotlenienia organizmu.

Stanowisko zwolenników prawa ko-

biet do dokonywania aborcji brzmi 
mniej więcej tak: kobieta ma prawo 
decydować, czy urodzić dziecko, czy 
też nie, to w jej ciele rozwija się płód 
– płód, nie człowiek, podobnie jak jabł-
ko nie jest jabłonią tak też zygota, nie 
jest człowiekiem. Zygota to zygota, na-
zywajmy rzeczy po imieniu…

Można by spytać zwolenników praw 
kobiet - to kiedy człowiek STAJE SIĘ 
człowiekiem? 

Kiedy następuje ten magiczny mo-
ment, w którym z zygoty powstaje 
człowiek, który już czuje i którego nie 
można zabić?   W 22 tygodniu?  Tak?  
Skoro tak, to idźmy dalej.  W 21 tygodniu  
i 6 dniu o godzinie 23:59 staje się czło-
wiek człowiekiem?  Czy tuż po północy?  
I co świadczy, że właśnie wtedy mamy 
mówić o człowieku jako człowieku?  Co 
różni tę istotę od tej z, dajmy na to –  
20 tygodnia? Terminologia, to o nią idzie.

Zwolennikom aborcji zależy na tym, 
by pod przykrywką fałszywej termino-
logii ukryć to, z czym mamy w rzeczy-
wistości do czynienia. Wybaczą Pań-
stwo, ale nie słyszałam o przypadku, 
w którym ciąża kobiety kończy się uro-
dzeniem małpy… człowiek to człowiek.                             
Ludzie ludzi rodzą i ci sami ludzie 
zamieszkują wnętrza macic swoich  
matek.

Owszem, dochodzi do pewnych zmian, 
nazwijmy to – jakościowych, ale docho-
dzi do nich również po urodzeniu. Czło-
wiek nieustannie się zmienia, jest inny, 
kiedy „zamieszkuje” wnętrze swojej 

matki, inny, gdy przychodzi na świat, 
dojrzewa, oraz kiedy umiera – wtedy też 
jest kimś zupełnie innym – pozornie, bo 
w gruncie rzeczy to ten sam człowiek.

USA jest dla nas przykładem, jak da-
lece może się posunąć człowiek ze swoją 
hipokryzją. 

Dzieci są tam zabijane tuż przed po-
rodem, ponieważ ich matki mają kon-
stytucyjne prawo do tego, by decydować 
o tym, czy je zamordować, czy też nie. 
Lekarze mają obowiązek wykonywania 
tych aborcji, a jeśli im się ręka powinie 
i jakimś cudem im nie wyjdzie – muszą 
dołożyć wszelkich starań, by uratować 
te niewiniątka. Toż to ludzie, a tych za-
bijać NIE WOLNO.

I bądź tu człowieku człowiekiem…
opr. ks. Władysław Pasiut

Przypomnijmy, Przemek  ma 14 lat, 
jest uczniem Publicznego Gimnazjum 
nr 2 w Brzesku. Od dwóch lat walczy  
z ostrą białaczką, leczenie farmakolo-
giczne przyniosło oczekiwaną poprawę, 
jednak ratunkiem dla chłopca jest prze-
szczep szpiku. Ostatnio pojawiła się 
informacja, że osoba zamieszkująca na 
terenie Niemiec spełnia wymogi, aby być 
dawcą dla Przemka. 

Szkoła, do której chodzi Przemek, była 
organizatorem akcji mającej na celu po-
branie materiału do badań od ewentu-
alnych dawców szpiku. W akcji wzięło 
udział około tysiąca osób. 

Rodzice i przyjaciele Przemka apelują  
o dalszą pomoc dla chorego. Na rzecz chłop-
ca można przekazać 1 procent podatku za 
2010 rok. W tym celu w rocznym zezna-
niu podatkowym składanym w 2011 roku 
należy wskazać Fundację Promocji Zdro-
wia wraz z numerem KRS 0000210386. 
Kwota stanowiąca 1 procent podatku 
zostanie przekazana na rzecz Fundacji 
za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. 
W rubryce „Informacje uzupełniające” 
należy wpisać: Dla Przemka Wolnego. 
Niezależnie od możliwości przeka-
zania 1 procenta podatku, Przemka 
można wspomóc, przekazując darowi-

zny na rzecz Fundacji Promocji Zdro-
wia. Można je przekazywać na konto: 
Fortis Bank Polska S.A., nr konta:  
49 1600 1198 0002 0022 5228 1001, Fun-
dacja Promocji Zdrowia, ul. Jasnogórska 
1, 31-358 Kraków, z dopiskiem „Dla Prze-
mka Wolnego”.

Jest dawca dla Przemka!
Już kilkakrotnie pisaliśmy o Przemku Wolnym, który walczy z białacz-

ką szpiku kostnego. Teraz chcemy przekazać radosną nowinę – najpraw-
dopodobniej znalazł się dla niego dawca szpiku. Co prawda konieczne 
jest jeszcze wykonanie szeregu badań, które potwierdzą ostatecznie moż-
liwość przeszczepu, ale dla Przemka pojawiła się ogromna szansa.

fot. Gianna Jessen



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

12

marzec 2011WSPOMNIENIE

Jej pogrzeb zgromadził wielu lu-
dzi, którzy przyszli odprowadzić panią 
Annę na miejsce spoczynku na cmen-
tarzu w Jadownikach. Każdy mógłby 
opowiedzieć związane z nią wspomnie-
nia inaczej. Ja skupię się na własnych, 
ponieważ wiele razy mówiła mi o swoim 
życiu, różnych jego epizodach. Znałam 
ją od urodzenia, bo przyjmowała mnie 
na świat. Niech ta opowieść o pani An-
nie Sosin będzie wyrazem mojego wiel-
kiego szacunku dla jej osoby.

 Pani Anna urodziła się 27 sierp-
nia 1919 roku w Jadownikach, jako 
córka Antoniego Pituły i Kunegundy  
z domu Serwin. Dwa dni później zosta-
ła ochrzczona w Kościele Parafialnym 
w Jadownikach jako dwojga imion 
Anna Rozalia. Była najmłodsza z kil-
korga rodzeństwa. 

Jako młoda dziewczyna zamieszka-
ła w Krakowie. Kiedyś opowiadała mi, 
że pamięta pogrzeb Marszałka Piłsud-
skiego, to wydarzenie zapisało się w jej 
pamięci dość dokładnie.

W chwili wybuchu II wojny świa-
towej pani Anna miała 20 lat. Wojna 
zastała ją w pracy, gdzie wykonywała 
zawód salowej w Klinice Położniczej  
w Krakowie. Marzyła o pracy położ-
nej. Z daleka od domu była przerażona  
i osamotniona. Utkwiło jej w pamięci, 
że tuż przed rozpoczęciem wojny uczo-
no personel, jak gasić pożar wywołany 
wybuchem bomby na strychu szpita-
la, prowadzono ćwiczenia. Wspomina, 
jak uciekła z Krakowa do Jadownik. 
Mieszkała z rodzicami w domu przy 
szosie, tutaj też były bombardowania, 
spokoju nie było, gdy Niemcy wtar-
gnęli, ludzie uciekali. Dlatego już po 
miesiącu wróciła do szpitala. Oddział 
Położniczy został zamknięty, stacjo-
nowało tam przejściowo wojsko pol-
skie – bardzo opuszczone, zaniedbane 
leczniczo, w ciężkim stanie. Żołnierze 
masowo umierali. Później szpital prze-
jęli Niemcy. Część oddziału przezna-
czona została dla rannych żołnierzy. 
Pani Anna opowiadała o swojej pracy 

jako salowej, kiedy czasami musiała 
wykonywać bardzo ciężką pracę pie-
lęgniarki. Przez to, że częściowo znała 
język niemiecki, rozumiała aluzje ran-
nych żołnierzy, była to dla niej trudna 
sytuacja, by nikomu się nie narazić,  
a jednocześnie zachować godność i nie 
pozwolić na żadne zaczepki. Z tego 
okresu zapamiętała obrazy powieszo-
nych i rozstrzeliwanych ludzi, które 
widziała w Krakowie, były one ele-
mentem codzienności, a jednak wywo-
ływały łzy na jej policzkach jeszcze po  
70 latach.

Pani Anna wyszła za mąż w 1941 
roku za “miłego chłopca z sąsiedniej 
wsi”, Romana Kondziołkę ze Szcze-
panowa. Mimo ślubu, nadal pracowa-
ła w Krakowie, mąż też, a jednak nie 
mieszkali razem, nie było na to wa-
runków. Widywali się rzadko. W tym 
czasie pracowała już na oddziale po-
łożniczym, gdzie niemieckie położne 
odbierały porody Niemek oraz kobiet-
Volksdeutchów. Mimo żalu do Niem-
ców za najazd na Polskę, z uznaniem 
wspominała niemieckie “koleżanki  
z pracy”, które z życzliwości propono-
wały jej nawet jedzenie – na wynos, 
dla męża. Jedynie przełożona oddziału, 
pani Annemarie, pozostała w jej pa-
mięci jako osoba bardzo surowa. Pani 
Anna zwolniła się z pracy w styczniu 
1943, z powodu choroby nerek i ciąży, 
zaś w kwietniu urodziła córkę Halin-
kę. Przyjechała do Jadownik do domu 
rodziców. Tu trwał ruch oporu. Mąż 
pani Anny prawdopodobnie do niego 
należał, ale nie przyznał się do tego 
młodej żonie, chciał chronić jej spokój. 
Mówiąc o tym, pani Anna drżącym gło-
sem przyznała, że za krótko razem żyli. 
W lipcu Niemcy urządzili wielką obła-
wę na członków AK. Brat męża i jego 
kuzyn ze Szczepanowa już wiedzieli  
i jakoś ich zawiadomili. Brat pani Anny 
obudził w nocy młode małżeństwo, jej 
mąż wybiegł z domu i został zastrzelony 
podczas ucieczki w pola. Miał wówczas 
26 lat, jego córeczka 3 miesiące. Jeszcze 
tydzień przed śmiercią zapewniał mło-
dą żonę, że w razie najgorszego będzie 
miała dla kogo żyć.

Pani Anna nie mogła się poddać oso-
bistej tragedii w obliczu śmierci tak 
wielu ludzi w czasie wojny. Nie wró-
ciła do szpitala. Jak wielu ludzi w Ja-
downikach, zajęła się handlem. Często 
z narażeniem swego bezpieczeństwa 
przewoziła towar do Krakowa i z tego 
żyła. Koniec wojny był równie trud-
ny jak jej początek, wyzwolenie przez 
Rosjan – niebezpieczne. Pamiętała od-

Anna Sosin
Dnia 1 marca 2011 roku pożegnaliśmy panią Annę Sosin zmarłą 26 lu-

tego w 92 roku życia, wieloletnią położną, wspaniałego człowieka, matkę, 
babcię i prababcię. Ten dzień był pełen słońca, tak jak jej życie.

Gdybym się jeszcze raz narodziła, zostałabym położną
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wiedziny w jej domu, położonym przy 
głównej szosie, najpierw Niemców, 
potem wojsk radzieckich. Samo stacjo-
nowanie oddziałów niemieckich we wsi 
odbierała jako dość spokojne. Starali 
się żyć pokojowo, choć czasem pozwa-
lali sobie na zabieranie dobytku, jak 
wtedy, gdy odebrali jej matce wszyst-
kie gęsi. Było możliwe normalne życie, 
było możliwe nawet wojenne wesele... 

Po wojnie pani Anna ukończyła szko-
łę dla położnych w Krakowie i praco-
wała bardzo wiele lat w tym zawodzie. 
O tamtych czasach mówiła następują-
cymi słowy:

Pracę w zawodzie rozpoczęłam  
w 1949 r. W czasach okupacji pracowa-
łam jako salowa w krakowskiej klini-
ce i już wtedy bardzo mi się podobała 
praca w służbie zdrowia. Do szkoły po-
szłam zaraz po wojnie, już jako wdowa. 
Dwa lata nauki w szkole położnych 
przy szpitalu Kopernika w Krakowie 
wspominam jako ciężkie czasy; nie 
było podręczników, brakowało sprzę-
tu, warunki w internacie były trudne. 
Po szkole nie znalazłam zatrudnienia 
w brzeskim szpitalu, który wtedy po-
trzebował tylko jednej położnej, dojeż-
dżałam więc do Tarnowa, tracąc na 
dojazdy 8 godzin – bo w tych trudnych 
czasach powojennych pociągi jeździły 
rzadko. Ciągnęłam często dyżury 24-
godzinne, mimo to byłam zadowolo-
na. Potem ponownie wyszłam za mąż  
i przeniosłam się do Brzeska. Było nas 
tylko dwie do opieki nad rodzącymi, 
noworodkami i kobietami po porodzie. 
Warunki ciężkie, pieniądze marne  
i żadnych nadliczbówek, ale radziłyśmy 
sobie dobrze. Z biegiem lat trochę się 
poprawiło, dodawali po jednej położnej 
do pomocy, doszło wynagrodzenie za 
nadliczbówki. Nigdy nie narzekałam, 
że jest mi źle. Lubiłam moją pracę.

Jasne lata jej życia zaczęły się po 
wojnie. Drugi mąż Józef Sosin, szczę-
śliwe narodzenie trzech synów: Sta-
nisława (ur. 1950), Józefa (ur. 1951)  
i Adama (ur. 1953).

W tym czasie była też uznaną we 
wsi położną, która w latach 1948-1965 
odebrała 541 zarejestrowanych poro-
dów, w tym 6 bliźniaczych. Odbiera-
łam porody w domach, nigdy nikomu 
nie odmówiłam pomocy, nieważne,  
w dzień, czy w nocy. Najmilsze zawsze 
było, kiedy się urodziło zdrowe dziec-
ko, matka też była zdrowa i można 
było oznajmić rodzinie, że wszystko 
jest w porządku. Nieraz myślę jeszcze 
o różnych przypadkach i dopiero teraz 
podziwiam swoją odwagę, kiedy umia-

łam sobie poradzić w bardzo różnych 
sytuacjach – mówiła pani Anna. Była 
bardzo aktywna, odbierała porody bę-
dąc w zaawansowanej ciąży, nawet 
dzień przed własnym rozwiązaniem. 
Opowiadała mi, że kąpiąc noworod-
ka, poczuła u siebie bóle porodowe. 
Dokończyła czynności i wróciła do 
domu. Powiadomiła znajomą położną 
Marię Legutkową, która pomagała jej 
gdy rodziła kolejnych synów. Zdążyła 
jeszcze własnoręcznie zdezynfekować 
instrumenty położnicze i wysłać męża  
do sklepu “po masło, żeby oszczędzić 
mu nerwów”. Do pracy wracała również 
szybko, rekordem była pomoc rodzącej 
już 15 dni po własnym porodzie.

W tarnowskim i brzeskim szpita-
lu spędziła razem 37 lata pracy na 
oddziale porodowym i następne 6 lat 
jako położna środowiskowa w poradni 
K w Ośrodku Zdrowia w Jadownikach. 
Pielęgniarki i położne, a także pacjent-
ki, które zetknęły się z nią w tamtym 
czasie, wspominają ją zgodnie jako 
osobę niezwykle energiczną, rzutką, 
“wszędzie jej było pełno”. Pani Sosi-
nowa – niziutka, niezwykle schludna, 
zawsze starannie uczesana, z gładkim 
kokiem, była gwarancją, że wszystko 
będzie dobrze.

Porodówkę opuściłam z powodu nie-
dyspozycji ręki. Poradnia ciężarnych  
i opieka nad noworodkami to była pra-
ca środowiskowa z ludźmi, których 
dobrze znałam. W mojej pracy lubi-
łam wszystko, bez wyjątku. Trudności 
były na porządku dziennym, czasem 
pacjentki przyjeżdżały z bardzo skom-
plikowanymi sprawami, opóźnionymi 
porodami. Czasem trzeba było bać się 
o życie pacjentki. Zaraz po wojnie le-
karz był najczęściej tylko pod telefo-
nem. Dręczyło mnie zawsze, by tego 
lekarza nie wzywać niepotrzebnie, 
albo znów za późno. Położnictwo cały 
czas się zmienia, ale co ja teraz mogę  
o tym wiedzieć... Przy porodach  
w domu byłam zadowolona, gdy obec-
ny był mąż rodzącej, nieraz bardzo po-
mógł i było tak rodzinnie, choć czasem 
nie wiedziałam, kogo najpierw mam 
ratować. W szpitalu panowała zupeł-
nie inna atmosfera. Uważam, że położ-
na musi mieć powołanie i coś takiego, 
żeby kobiety czuły się raczej córkami, 
a nie pacjentkami. Położna taka potra-
fi zastąpić rodzinę. Gdybym się jeszcze 
raz narodziła, zostałabym położną, 
choć to zawód trudny, niebezpieczny  
i bardzo odpowiedzialny, ale ukocha-
ny. Problemy z miejscem pracy i wyna-
grodzeniem były zawsze, ale jeśli ktoś 

ma powołanie, niech się tym nie zraża, 
niech idzie i dąży do tego, by pracować 
w tym zawodzie. Niech tylko pamięta 
o jednym – aby być prawdziwym czło-
wiekiem.

Pani Anna Sosin pozostała prawdzi-
wym człowiekiem do końca swoich dni. 
Pełna zainteresowania światem, tak 
bardzo mądra, wyrozumiała i ludzka. 
Ważne było dla niej, by żyć samodziel-
nie i w zgodzie z Bogiem. Największą 
wartością była rodzina. Przeżyła dwóch 
mężów (drugi mąż zmarł w 1987 roku), 
miała czworo dzieci, dziewięcioro wnu-
ków, dwanaścioro prawnuków. Z przy-
jemnością o nich mówiła i interesowała 
się ich sprawami do końca swoich dni. 
W swoim mieszkanku miała zdjęcia 
całej rodziny, m.in. z uroczystości jej  
90 urodzin, która zgromadziła nawet 
dalszych krewnych z odległych miejsco-
wości. Lubiła bardzo pracę na działce. 
Kiedy już nie mogła się nią zajmować, 
sprawiała jej przyjemność chociaż pie-
truszka w doniczce. Jak długo pozwa-
lała jej na to sprawność, brała czynny 
udział w życiu wsi i parafii. Pełna po-
czucia humoru i pomocna. Lubiła małe 
dzieci, czasem pytała mnie, czy jakaś 
znajoma jest w ciąży. “Skąd Pani wie?” 
– pytałam. – “Przecież to dopiero dru-
gi miesiąc”. – Wiem, widzę to w niej – 
mówiła. Opowiadała kiedyś, że pewna 
kobieta poprosiła ją w polu, przy pra-
cy ogrodowej, o poradę, ponieważ nie 
wiedziała, czy jest w ciąży, ale miała 
zahamowania, by iść się przebadać do 
lekarza. Pani Sosinowa szybko umyła 
ręce i spontanicznie dokonała oględzin 
“pacjentki”. Zapewniła, że to nie ciąża 
i wysłała na badania. Diagnoza “ogro-
dowa” okazała się słuszna. Pani Anna 
Sosin pozostała położną do końca swo-
ich dni. Nawet w szpitalu, gdy była już 
ciężko chora, nieraz “odbierała porody” 
w swoich snach, mówiła o tym z zaan-
gażowaniem.

Zmarła pogodzona ze swoim życiem, 
tęskniąca do Boga.

Pozostanie na zawsze w najczulszych 
wspomnieniach swojej rodziny. Miała 
długie, dobre i niezwykłe życie.   

Sabina Jakubowska

Wspomnienia pani Anny Sosin zosta-
ły spisane przez Sabinę Jakubowską 
i uczennicę Klaudię Pacurę z Publicz-
nego Gimnazjum w Jadownikach, na 
potrzeby konkursu szkolnego pt.  “Wo-
jenne losy”. Cytowane fragmenty wy-
powiedzi pochodzą z artykułu Sabiny 
Jakubowskiej Zawód: Położna, BIM 
11(111) 2001, s. 29-31.
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Polscy rodzice są niepoprawnymi 
optymistami. Potrafią idealizować swoje 
dzieci i szkoły do których chodzą. Rzad-
ko jednak dostrzegają szkolne problemy. 
Główną przyczyną niewiedzy rodziców 
jest przede wszystkim ich słabe zaan-
gażowanie w życie szkoły. Średnio, co 
czwarty rodzic nie utrzymuje żadnych 
kontaktów ze szkołą swojego dziecka. 
Przyczyn braku zainteresowania szkołą 
swojego dziecka możemy dopatrywać się 
z jednej strony - w silnym zaabsorbowa-
niu rodziców pracą zawodową, z drugiej 
- w braku zwyczaju, czy też wzorców 
angażowania się w życie szkoły poza 
obligatoryjne minimum - wywiadówki. 
Należy jednak pamiętać, że partnerska 
współpraca pomiędzy szkołą i rodziną 
jest jednym z kluczowych warunków 
skutecznego przeciwdziałania i zapobie-
gania przemocy szkolnej oraz wyrazem 
troski o rozwój oraz jakość edukacji i wy-
chowania dzieci. Rodzic i nauczyciel są 
dla dziecka pierwszymi autorytetami - 
dlatego ich współpraca pozwala na wcze-
sne reagowanie w przypadku problemów 
oraz wsparcie młodego człowieka w naj-
ważniejszych momentach życia. 

 
Przemoc w szkole
Przemoc – wywieranie wpływu na proces 
myślowy, zachowanie lub stan fizyczny 
osoby bez jej przyzwolenia. W szkole mo-
żemy zaobserwować 2 rodzaje przemocy 
wobec innych. Pierwszy rodzaj przemocy, 
tzw. fala, związana jest z obyczajowością 
uczniowską i kierowana przede wszyst-
kim wobec nowych osób, które „wchodzą” 
do danej grupy społecznej. Drugi rodzaj 

agresji jest skierowany 
przeciwko osobom słab-
szym, bądź młodszym.  
Ten rodzaj agresji jest 
powszechny i występuje 
w szkołach i poza nimi. 
Przemoc może przybrać 
różne formy: przemo-
cy fizycznej i przemocy 
psychicznej. Przemoc 
w szkole może dotknąć 
każdego ucznia, nieza-
leżnie od jego wyglądu, 
umiejętności, zdolności 
czy sprawności fizycznej. 

Niezależnie od rodzaju przemocy konse-
kwencje takiego czynu ponoszą wszyscy 
uczestnicy takich sytuacji.  Ofiary prze-
żywają trudne emocje - poczucie poni-
żenia i upokorzenia, wstyd, lęk, rozpacz  
i smutek. Długofalowe skutki dla ofiar to 
obniżona samoocena i problemy społecz-
ne - trudności w nawiązywaniu kontak-
tów, skłonność do izolacji. Dla osób, które 
dopuszczają się czynu przemocy wobec 
drugiej osoby konsekwencją jest utrwala-
nie się sposobu agresywnych zachowań, 
obniżanie się poczucia odpowiedzialności 
za własne działania, skłonność do za-
chowań aspołecznych, łatwe wchodzenie  
w konflikty z prawem.
Formami przemocy które występują  
w szkole są: 
- Bezpośrednia przemoc fizyczna - 
bicie, kopanie, plucie popychanie, szar-
panie, wymuszanie pieniędzy, zabiera-
nie przedmiotów, niszczenia własności.
- Bezpośrednia przemoc słowna  
i niewerbalna - dokuczanie, przezy-
wanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, 
obrażanie, ośmieszanie, grożenie, roz-
powszechnianie plotek i oszczerstw 
(również poprzez sms-y i internet), po-
kazywanie nieprzyzwoitych gestów 
- Pośrednie formy przemocy - nama-
wianie innych do ataków fizycznych lub 
słownych, naznaczanie, wykluczanie  
i izolowanie z grupy 

Czy moje dziecko podlega przemocy 
w szkole? 
Większość dzieci, które są szykanowane 
przez inne dzieci w szkole, bardzo często 
nie mówi dorosłym o swoich problemach. 

Niejednokrotnie mają przeświadczenie, 
że ich problem będzie  bagatelizowany 
przez dorosłych („przezywają cię - nie 
zwracaj na to uwagi”, „nie skarż”, „odpuść 
im, a dadzą sobie spokój”, „nie przejmuj 
się – znudzi im się to”). Obawiają się też 
pogorszenia sytuacji, zemsty ze strony 
prześladowców. Ponadto przeszkadza 
im wstyd i poczucie winy - „kozioł ofiar-
ny” jest przekonany, że wina tkwi w nim 
samym. Takie dzieci bardzo często nie 
lubią szkoły. Rano przed wyjściem do 
szkoły szukają jakiejkolwiek wymówki 
aby tylko nie iść na lekcje - skarżą się na 
bóle głowy, gardła, gorączkę itp. Także 
występują inne symptomy, które mogą 
podpowiedzieć rodzicom, iż jego pociecha 
ma do czynienia z przemocą wśród ró-
wieśników bądź w szkole. Inne sygnały 
świadczące o tym, że dziecko może być 
ofiarą przemocy szkolnej: 
- nie chce wychodzić z domu albo wycho-
dzi bardzo późno lub bardzo wcześnie, 
- wraca ze szkoły później, okrężną drogą,
- wraca po lekcjach ze zranieniami i si-
niakami, 
- ma podarte ubranie, 
- znajdujesz zniszczone podręczniki  
i przybory szkolne, 
- prosi Cię o kupno „zgubionych” (zabra-
nych lub ukradzionych) przedmiotów, 
- często „gubi” pieniądze i prosi o drob-
ne na „składkę”, 
- nie chce brać do szkoły drugiego śniada-
nia albo bierze dużo więcej niż zwykle, 
- prosi o „załatwienie” zwolnienia z WF, 
- kłóci się ze swoimi przyjaciółmi, 
- jest ciche, izoluje się, 
- jest agresywne w stosunku do innych 
domowników (np. rodzeństwa), 
- ma gorsze wyniki w nauce, 
- opuszcza pojedyncze lekcje lub wagaruje, 
- ma problem ze snem lub senne kosz-
mary, płacze w nocy. 

Co rodzic może w takiej sytuacji? 
Bardzo często się zastanawiasz, co mo-
żesz zrobić w sytuacji, kiedy twoje dziec-
ko jest ofiarą przemocy w szkole. Jesteś 
zaskoczony, zły i nie wiesz, co w tej sy-
tuacji masz zrobić. Jest ci trudno uwie-
rzyć w zaistniałą sytuację, myślisz że to 
twoja wina i rządzi tobą złość. Pamiętaj 
jednak, że to co ty przeżywasz i czujesz, 
twoje dziecko przeżywa tak samo i to ze 
zdwojoną siłą i to ty musisz mu pomóc. 
1. Porozmawiaj z dzieckiem – nie zmu-
szaj dziecka, aby z tobą rozmawiało, po 
prostu zapewnij je, że może ci ufać i że 
ty postarasz się pomóc w rozwiązaniu 
wszystkich problemów. 
2. Notuj wszystko, co zauważysz i za-
chęcaj dziecko, aby prowadziło pamięt-

Szkoła bez przemocy
Nowoczesne metody wychowania dzieci i młodzieży, które oparte są 

na wychowaniu bezstresowym, wprowadzając tym samym brak jakiej-
kolwiek dyscypliny, a także bezradność na wszelkiego rodzaju wybryki 
– przyczyniają się do ogromnej agresji wśród uczniów.



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

1�

marzec 2011 UWAGA!

nik; dokumentuj wszystkie nieprzyjem-
ne SMS-y oraz emaile. 
3. Skontaktuj się ze szkołą jak tylko za-
czniesz podejrzewać, że masz do czynie-
nia z problemem. 
a) Porozmawiaj z wychowawcą klasy  
i pamiętaj, że sytuacja ta nie powstała 
z winy szkoły. 
b) Zachęć dziecko do poszerzenia kręgu 
przyjaciół. Staraj się ich poznać. Poproś 
ich, aby pilnowali jeden drugiego 
c) Jeżeli przemoc nie ustanie, skontak-
tuj się ze szkołą ponownie i napisz do 
dyrektora, aby wyjaśnił, jakie są zasa-
dy postępowania szkoły w razie stwier-
dzenia przypadków przemocy. 
4. Dodaj dziecku otuchy podkreślając, 
że ignorowanie przemocy nie spowodu-
je, że ona zniknie, a może nawet pogor-
szyć sytuację 
5. Podejmij dalsze kroki jeżeli sądzisz, 
że szkoła niewłaściwie reaguje w zaist-
niałej sytuacji. Możesz skontaktować 
się z lokalnymi władzami oświatowymi. 
Jeżeli dokuczanie przybiera drastyczne 
formy, możesz zawiadomić policję. 
6. Postępuj wg ustalonych zasad i nie 
próbuj załatwić sprawy samemu. 
7. Nie pozwól, aby dziecko nie chodziło 
do szkoły. 

A co jeśli twoje dziecko jest sprawcą 
przemocy? 
Niestety, ale zdarzają się sytuacje, że 
wychowawca klasy lub inny nauczyciel 
bądź dyrektor informuje cię, że twoje 
dziecko jest sprawcą przemocy i co wte-
dy? Dziecko może kopiować agresywne 
zachowanie, nie widząc w tym nic złe-
go lub może to być sposób wyrażania 
uczuć, gdy przechodzi ciężki okres. 
- Porozmawiaj z dzieckiem i spróbuj 
ustalić, dlaczego zachowuje się w taki 
właśnie sposób. Uświadom mu, jak bar-
dzo przykre jest to dla innych. 
- Spraw, aby nikt w rodzinie nie osią-
gał agresywnym zachowaniem lub siłą 
tego, czego pragnie. 

- Wskaż dziecku, jak przyłączyć się do in-
nych bez stosowania wobec nich agresji. 
- Omów sytuację z wychowawcą kla-
sowym dziecka i ustal, w jaki sposób 
szkoła i ty macie podejmować wspólne 
działania, aby położyć kres przemocy. 
- Zapewnij dziecko, że jest kochane i że 
może liczyć na wsparcie. 
- Nie żałuj pochwał, gdy dziecko jest do-
bre dla innych. 
- Rozmawiaj z dzieckiem regularnie o sy-
tuacji, aby upewnić się, że u podstaw prze-
mocy nie leżą jakieś poważne problemy. 

I co dalej...? 
Głównym źródłem kształtowania w dziec-
ku pewnych zasad etycznych zachowania 
jest rodzina i dom, w którym się wychowu-
je. Bardzo ważne są relacje rodzic- dziecko. 
Niestety, w dzisiejszych czasach funkcja 
rodziny już nie spełnia swych natural-
nych celów, które kiedyś spełniała. Ro-
dzice powinni ingerować w to, co oglądają  
w telewizji ich dzieci, w jaki sposób spę-
dzają wolny czas. Ale bardzo często nie ma 
ich w domu, są nieobecni w życiu dziecka 
i nie mają wpływu na to co ich dziecko  
w danej chwili czyni. W życiu dziecka nie 
występuje osoba, która wprowadziłaby go 
w świat powinności. Różnego typu środki 
masowego przekazu - telewizja, radio, in-
ternet, czasopisma przedstawiają świat, 
który jest pełen przemocy. Wzorzec ten 
jest zapożyczany przez dzieci i młodzież 
i tym samym wykorzystywany w życiu 
codziennym młodego człowieka. I tu dużo 
zależy właśnie od rodziców, którzy muszą 
uodparniać dzieci i młodzież na negatyw-
ne wpływy środków masowego przekazu, 
między innymi przez kształtowanie po-
staw odpowiedzialnego wyboru, organizo-
wanie odpowiedniego spędzania wolnego 
czasu itp. Nikt i nic nie zwalnia nas z na-
kazu bycia dobrym i moralnym. O tych re-
gułach etycznych muszą być przekonane 
dzieci i młodzież.

Szkoły uczestniczące w progra-
mie „Szkoła bez przemocy” z po-
wiatu brzeskiego, których szkolne 
społeczności chcą szkoły wolnej od 
przemocy i agresji - szkoły bezpiecznej  
i przyjaznej, to:  
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. 
Stanisława Kostki w Biesiadkach
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ja-
downikach
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im.  
T. Kościuszki w Mokrzyskach
4. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Brzesku
5. Publiczne Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Uszwi

W dniach 28-29 kwietnia oraz 2 maja 
wydłużony zostanie czas pracy Urzędu 
Skarbowego, czynny będzie do godziny 
18.00. W tych dniach kasa urzędu będzie 
czynna w godz. 8:00-16:00 z przerwami: 
11:15-11:30 oraz 14:00-14:15. Urząd bę-
dzie przyjmował wszystkie dokumenty, 
wnioski oraz wydawał zaświadczenia. 

30 kwietnia będzie dniem roboczym  
w godz. 9:00-13:00. Zostaną zorganizo-
wane stanowiska obsługi podatników, 
gdzie będzie można uzyskać informacje 
m.in. w zakresie: opodatkowania do-
chodów z pracy najemnej za granicą, 
opodatkowania przychodu z odpłatnego 
zbycia nieruchomości, ulgi na dzieci, ulgi 
internetowej, ulgi dla honorowych krwio-
dawców; opodatkowania przychodów 
(dochodów) z kapitałów pieniężnych oraz 
w zakresie zwrotu wydatków mieszka-
niowych (VZM). Odbędzie się szkolenie 
dla podatników w formie 30-minutowej 
prezentacji na temat składania drogą 
elektroniczną zeznań podatkowych. red

Dla podatników

Ewa Ernest (94) - Brzesko
Stanisława Filipowska (96) - Szczepanów
Wanda Gaczoł (84) - Szczepanów
Wacław Hamowski (52) - Brzesko
Ignacy Hojnowski (56) - Jadowniki
Maria Iskra (86) - Szczepanów
Romana Jabłońska (88) - Brzesko
Stanisław Jakubas (58) - Jadowniki
Jolanta Jakubowska (44) - Sterkowiec
Tekla Jewuła (89) - Sterkowiec
Kazimierz Kądziołka (78) - Szczepanów
Maria Kłos (91) - Jadowniki
Wanda Koczwara-Socha (73) - Jasień
Jerzy Kordecki (65) - Brzesko
Jadwiga Kowal (62) - Brzesko
Dawid Kurowski (30) - Brzesko
Tadeusz Lis (67) - Brzesko
Jan Lizak (62) - Jadowniki
Anna Machowska (90) - Jadowniki
Franciszka Mądro (82) - Poręba Spytkowska 
Zdzisław Pachniewski (57) - Bucze
Ryszard Piekarz (51) - Brzesko
Grzegorz Plewa (39) - Brzesko
Józef Rosa (66) - Mokrzyska
Adolf Smaga (63) - Brzesko
Anna Sosin (92) - Jadowniki
Stanisław Szatkowski (79) - Mokrzyska
Jerzy Wąs (66) - Brzesko
Joanna Zawojska (43) - Okocim

ODESZLI
w lutym
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Parafia pod wezwaniem Matki Bo-
skiej Częstochowskiej, burmistrz Brze-
ska Grzegorz Wawryka, Miejski Ośro-
dek Kultury oraz Powiatowa i Miejska 
Bibliotek Publiczna byli organizatorami 
koncertu, który poświęcony był pamięci 
Krzysztofa Zalewskiego – wieloletniego 
organisty kościoła parafialnego w Sło-
twinie. Na organach grał syn zmarłego 
Krzysztofa – Witold, wiersze recytowa-
ła brzeska aktorka Alina Kamińska. 

Witold Zalewski w 1992 roku ukoń-
czył Akademię Muzyczną w Krakowie, 
w klasie organów prof. Jana Jargonia. 
Swoje umiejętności doskonalił podczas 
kursów interpretacji muzyki organowej 
prowadzonych m.in. przez J. Laukvika 
i G. Schneidera i J. Guillou. Od roku 
1995 Witold Zalewski pełni funkcję or-
ganisty w Królewskiej Katedrze na Wa-
welu. Jako solista  koncertuje w kraju 
i za granicą (m.in.: Czechy, Niemcy, 
Hiszpania, Finlandia, Rosja, Szwajca-

ria, Szwecja, Turcja, Ukraina i USA). 
W kwietniu 2007 roku wystąpił w kate-

drze św. Patryka na Manhattanie w No-
wym Jorku w koncercie upamiętniającym 
drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II.  
W październiku 2009 roku odbył tournee 
po Ameryce Południowej (m.in.: Montewi-
deo, Buenos Aires, Rio de Janeiro). W paź-
dzierniku ubiegłego roku zagrał koncert  
w Tokio w Metroplitan Art Space. 

Od roku 1998 jest członkiem Komisji 
Muzyki Kościelnej Kurii Metropolital-
nej w Krakowie. W czasie pielgrzymek 
papieskich pełnił rolę organisty. Witold 
Zalewski jest autorem Śpiewnika pie-
śni kościelnych (PWM)oraz współre-
daktorem i współautorem wielu innych 
publikacji (m.in.:  Śpiewnika Wawel-
skiego). Witold Zalewski jest m.in.: dy-
rektorem Międzynarodowego Festiwalu 
Organowego w Zakopanem oraz współ-
organizatorem wielu koncertów na te-
renie południowej Polski.                red

In memoriam 
Krzysztofa Zalewskiego



 11. bal magistracki przebiegał w tym roku pod hasłem zbiórki funduszy dla brze-
skiego kościoła pod wezwaniem świętego Jakuba. Organizatorami balu byli: bur-
mistrz Grzegorz Wawryka, Restauracja „Galicyjska”, Cech Rzemieślników oraz Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorców oraz parafia świętego Jakuba. 

Prowadzący bal – Anna Serwin i Wojtek Sukiennik – zachęcali jego uczestników 
do składania datków na rzecz brzeskiej fary. Przygotowali wiele zabaw, konkur-
sów i licytacji. Można było zakupić fantazyjne kapelusze, sztuczne kwiaty, obrazy 
oraz akwarele Janusza Janasa. Złote serduszko, jakie przekazał do licytacji jubiler 
Krzysztof Wrona, zakupili hojni Halina i Michał Mrówkowie, zapłacili za nie 4,5 ty-
siąca złotych. 

-Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyszli na bal i uczestniczyli w zbiórce 
funduszy na zakup witraża świętego Brata Alberta, który już niedługo stanowił bę-
dzie ozdobę naszego kościoła. Część wybranych funduszy przeznaczona zostanie na 
inny cel charytatywny. Wszystkim darczyńcom składam gorące Bóg zapłać – mówi 
proboszcz parafii pod wezwaniem  świętego Jakuba, ksiądz Józef Drabik.         red

Dla brzeskiej fary



Po raz pierwszy w historii męska drużyna 
koszykarska Unii Tarnów rozegrała ligowy 
mecz na brzeskim parkiecie. W wypełnionej 
po brzegi hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 w Brzesku zmierzyli się tarnowia-
nie z graczami AZS Politechnika Rzeszów,  
a stawką spotkania było zachowanie przy-
najmniej czwartego miejsca w tabeli, które 
– jeśli taką pozycję utrzymają do końca za-
sadniczej rundy – daje przepustkę do walki o 
I-ligową promocję.           Czytaj na stronie 33 

Basketball w Brzesku
Fotorelacja
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Zbigniew Ważydrąg urodził się 16 kwiet-
nia 1952 roku w Borku koło Bochni, jednak 
już kilka lat później jego rodzina przeniosła 
się do Jasienia, w którym artysta mieszka 
do dziś. Po ukończeniu szkoły podstawo-
wej w sąsiedniej Jodłówce podjął naukę  
w tarnowskim Technikum Mechanicznym. 
Bardzo szybko porzucił zamiar zostania 
mechanikiem, kiedy okazało się, że po-
siada nieprzeciętne zdolności malarskie  
i rzeźbiarskie. Jego talent został dostrze-
żony przez komisję egzaminacyjną kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych, której 
studentem został w 1971 roku. Studiował 
rzeźbę, konserwację i restaurację dzieł 
sztuki oraz malarstwo. Jego mistrzami 
byli tak znani twórcy jak Stefan Borzęcki, 
Władysław Zalewski czy Jerzy Nowosiel-
ski. Dyplom z malarstwa obronił w 1980 
roku i na krótko zakotwiczył w brzeskim 
Miejskim Ośrodku Kultury, pracując tu  
w charakterze instruktora plastyki. 

Jasieński artysta zawarł w swoim do-
tychczasowym życiu wiele owocnych przy-
jaźni z kolegami po fachu. Między innymi 
w 1990 roku poznał w Paryżu Jana Le-
bensteina, polskiego artystę, który w na-
szym kraju pozostawał przez lata ledwie 
zauważalny, by powodzenie zyskać nad 
Sekwaną. Nic dziwnego, że Lebenstein po 
ponad dwudziestu latach pobytu w Pary-
żu zdecydował się przyjąć francuskie oby-
watelstwo. 

Paryż to nie jedyne miejsce, które Wa-
żydrąg w swoim życiu odwiedził. Podró-
żował także po Szwecji, Izraelu, Ukrainie  
i Litwie, a każda taka wędrówka znajdo-
wała odzwierciedlenie w jego twórczości 
– w poezji, malarstwie, rzeźbie lub foto-
grafii, bo jest to twórca poruszający się  
w wielu dziedzinach sztuki, z którą zawarł 
związek trzydzieści lat temu. 

Pan Zbigniew uczestniczył w kilkudzie-
sięciu wystawach, indywidualnych lub 
zbiorowych. W kraju jego prace podziwia-
no między innymi w Brzesku, Krakowie, 
Łodzi i Sanoku. Ślady jego twórczości 
można odnaleźć w wielu prywatnych ko-
lekcjach, także za granicą. Obecna jest 
w kościołach w Jamnej i Frysztaku. Wa-
żydrąg jest także twórcą wielu kapliczek 
rozrzuconych po różnych miejscowościach 
w całym kraju. 

Swoje prace wystawia nie tylko w Pol-
sce. Jego malarstwo podziwiali na przy-
kład bywalcy położonej na paryskim 
Montmartre galerii „Chablin”. Twórczość 
Zbigniewa Ważydrąga dotarła też za oce-
an, jego gwasze wystawiane były w ga-
lerii „Jolaine Martel” w San Mateo (Ka-
lifornia). W Europie gwasze i instalacje 
prezentowane były  w Instytucie Polskim  
w Sztokholmie. 

Pisząc o Zbigniewie Ważydrągu, nie wolno 
pominąć jego dokonań na niwie literatury. 
Jest autorem dwóch tomików poezji – „Do 
Ciebie piszę” oraz „Jesteś blisko”. Razem ze 
Stanisławem Perykaszą wydał też w Rze-
szowie „Dyptyk poetycki. Z ziemi mojej…”. 

Wystawa, którą można aktualnie zwie-
dzać w Miejskim Ośrodku Kultury, po-
dzielona jest na dwie kategorie. W Piwni-
cy Brzeskiej eksponowane jest malarstwo, 
jakie pojmuje przeciętny śmiertelnik.  
W sali wystawowej prezentowane są in-
stalacje i kolaże, które u mało obytego „wi-
zytatora” wystaw mogą wywołać ironiczny 
uśmieszek. Ale będzie to tylko pierwsze 

wrażenie, bo po baczniejszej lustracji tych 
prac dostrzeże się w nich piękno, a przede 
wszystkim świadome działanie artysty. 
Trzeba mieć nietuzinkową wyobraźnię, by 
w rzeczach porzuconych na śmietniskach 
i złomowiskach dostrzec artystyczne two-
rzywo i jeszcze nadać mu sens. 

„Jestem przekonany, że nie wszystko da 
się namalować. Nic tak nie przemówi, jak 
rdza pożerająca coś tak twardego jak żela-
zo, zgnieciony garnek, kawałek łańcucha, 
czy klucz od nieistniejącego już domu. Te 
wszystkie niepotrzebne odpady obecnej 
cywilizacji, w nowy sposób ustawione na 
płaszczyźnie tworzą obraz, który swoim 
działaniem może zaszokować. Obraz po-
wstały z martwych cząstek mówi o nie-
uchronnej przemijalności świata, ale także 
o bardzo delikatnej  i równie przemijającej 
cielesności ludzkiego życia. Przemawia on 
siłą destruktu autentycznej materii o wiele 
mocniej, niż położony pędzlem kolor. Zmu-
sza człowieka do myślenia, zatrzymania 
się i próby wejrzenia w siebie samego. Pro-
wokuje do poszukiwania głębszego sen-
su ludzkiego istnienia. Sensu, który jest 
w tym – by więcej być niż mieć.” – pisze  
Zbigniew Ważydrąg w folderze wydanym 
z okazji wystawy. W tym samym folderze 
notę biograficzną o artyście opracował Je-
rzy Wyczesany, na której to oparty jest 
niniejszy tekst. 

Wróćmy jednak do tych szokujących – tu 
przyznajemy rację twórcy – instalacji. Arty-
sta w tym samym folderze wspomina czas, 
kiedy zrodził się w nim pomysł tworzenia 
takich właśnie instalacji. Jak to często  
w życiu bywa, o wszystkim zadecydował 
przypadek. Oto uczestnicząc w 1974 roku 
w malarskim plenerze w Sanoku, podczas 
jednej z wędrówek po okolicy natknął się 
na truchło… zasuszonego szczura. „Siłą 
rozpędu” trafił na znajdujące się w pobliżu 
śmietnisko i tak się to zaczęło. Ważydrąg 
przyznaje, że początkowo ingerował w to 
niecodzienne tworzywo próbując „ożywić” 
je farbami, jednak napomniany przez pro-
fesora Jonasza Sterna (wybitnego artystę 
i pedagoga) zaniechał tych niecnych prak-
tyk. Co można uczynić, mając w zasięgu 
ręki trochę zużytego, niepotrzebnego niko-
mu szmelcu, ramy i powierzchnię służącą 
za tło, a do tego jest się uzbrojonym w nie-
przebrane pokłady wyobraźni? Przekonać 
się można tylko w jeden sposób – trzeba 
odwiedzić wystawę, póki jeszcze funkcjo-
nuje. Zapraszamy.                           PRUD

Perłowe Gody pana Zbigniewa
W sali wystawowej Miejskiego Ośrodka Kultury i w pomieszczeniach 

Brzeskiej Piwnicy czynna jest ekspozycja instalacji i malarstwa Zbignie-
wa Ważydrąga. Otwarcie wystawy zbiegło się z 30. rocznicą pracy arty-
stycznej twórcy związanego od wczesnego dzieciństwa z Jasieniem. 

P.S. Opublikowany w lutowym numerze BIM-u tekst „Goetz według Brze-
gowego” został „popełniony” dzięki uprzejmości Pana Jerzego Wycze-
sanego, który udostępnił autorowi bodaj jedyny istniejący egzemplarz 
broszury „Na drodze przemian brzeskiej wsi”. Redakcja tą drogą składa 
Panu Jerzemu Wyczesanemu serdeczne podziękowania.                  
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-Dla mieszkańców naszego miasta był 
to dzień wyjątkowy – wspomina burmistrz 
Grzegorz Wawryka. -Wizyta Prezydenta 
RP zdominowała wszystkie wydarzenia. 
Na Placu Kazimierza Wielkiego stawiły 
się tłumy ludzi, którzy chcieli posłuchać 
wypowiedzi i zobaczyć głowę państwa. 
Stosując się do wymagań kancelarii pre-
zydenckiej, musieliśmy wykonać wiele 
działań, które były konieczne, aby Lech 

Kaczyński czuł się u nas bezpiecznie.
Wizyta przebiegała w dwóch etapach. 

Pierwszy z nich odbył się w Urzędzie 
Miejskim, gdzie prezydent spotkał się  
z władzami miasta i kombatantami oraz 
dokonał wpisów do ksiąg pamiątkowych. 
Potem Lech Kaczyński przejechał na Plac 
Kazimierza Wielkiego, gdzie spotkał się  
z mieszkańcami. W czasie przemówienia, 
które wygłosił, wyraził radość z faktu, że 

znajduje się w Brzesku, któremu prawa 
miejskie nadała królowa Jadwiga. Mówił 
także o swoim dążeniu do wolności, któ-
rej poświęcił całą swoją prezydenturę.

-Nasz kraj jest w drodze do wielkich 
zwycięstw, ale w staraniach do nadąża-
nia za Europą musi być Polską solidarną, 
w której na pierwszym planie będą takie 
wartości jak zdrowie i edukacja, a tych, 
nie należy rozdzielać według tego, jaki 
kto ma portfel. Polska jest własnością 
wszystkich Polaków – mówił prezydent. 

Po przemówieniu Lech Kaczyński 
zszedł ze sceny, aby osobiście przywitać 
się ze swoimi sympatykami. Prezydent 
zabrał ze sobą do Warszawy upominki, 
jakie otrzymał od burmistrza. W rewan-
żu wręczył mu pamiątkowy dyplom upa-
miętniający jubileusz 625-lecia miasta. 

Zaledwie kilka tygodni po uroczystej 
wizycie, Brzesko, podobnie jak wszystkie 
niemal miasta w Polsce, pogrążyło się w 
żałobie, jaka ogłoszona została po tragicz-
nej śmierci Lecha Kaczyńskiego. Uroczy-
stości żałobne w Brzesku rozpoczęły się 
już kilka godzin po ogłoszeniu tragicz-
nych wieści o katastrofie. Na scenie przy 
Placu Kazimierza Wielkiego, tam, gdzie 
witano Go z wielką radością, ustawiono 
podobizny pary prezydenckiej, wokół któ-
rej mieszkańcy składali kwiaty i ustawia-
li znicze. W intencji ofiar katastrofy, we 
wszystkich brzeskich kościołach odpra-
wione zostały msze żałobne. 

Burmistrz Brzeska i NSZZ „Solidarność” 
zapraszają na uroczystość odsłonięcia ta-
blicy pamiątkowej w I rocznicę katastrofy 
smoleńskiej, która odbędzie się 9 kwietnia 
2011 roku w kościele świętego Jakuba. red

Minął rok...
Pod koniec lutego ubiegłego roku, w Brzesku gościł śp. Lech Kaczyń-

ski, Prezydent RP. Starannie przygotowana przez Urząd Miejski i Kan-
celarię Prezydenta wizyta uświetniła obchody 625-lecia nadania Brze-
sku praw miejskich przez królową Jadwigę. 

- kostkę brukową
- krawężniki

- płyty chodnikowe (duży wybór)
- daszki ogrodzeniowe

- daszki na murek
- ogrodzenia

- imitację kamienia
- rury o średnicy 80, 60, 40, 30  cm
- koryta spustowe (duży wybór)

- gazony
- elementy do pogłębiania studni

- płyty „zielony parking”
- inne wyroby betonowe

Zakład Betoniarski BRAT-BET poleca swoje wyroby:

Poręba Spytkowska, ul. Skalna 28
tel. 14 68 66 078, kom. 603 282 282

www.brat-bet.ugu.pl
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MPEC zajęło wysokie 9. miejsce  
w kategorii firm osiągających przycho-
dy w granicach od 5 do 50 milionów zło-
tych. Zostało sklasyfikowane najwyżej 
spośród przedsiębiorstw brzeskiego re-
gionu, objętych rankingiem „Forbesa”. 
Firmie Proster przypadło w udziale 21. 
miejsce, a PHU MARK sp. z o.o. zajęło 
77. miejsce.

-Wśród polskich firm ciepłowniczych od 
lat zajmujemy pozycję jednego z liderów, 
a otrzymane przez redakcję „Forbesa” 
wyróżnienie jest potwierdzeniem dobrej 
i stabilnej sytuacji finansowej. Świad-
czy też o dynamicznym rozwoju naszego 
przedsiębiorstwa – komentuje fakt przy-
znania nagrody prezes Majewski. 

Aby znaleźć się na liście laureatów 
tego prestiżowego plebiscytu, trzeba 
wejść do grona firm, które w ostatnich 
trzech latach wykazały się najszyb-
szym wzrostem swojej wartości. Szacu-
nek przeprowadzany jest tzw. metodą 
szwajcarską będącą połączeniem dwóch 
czynników – majątkowego i dochodo-
wego. Ocena finansowej kondycji firmy 
uwzględnia zarówno finansowe wyniki 
jak i wartość majątku. Daje też możli-
wość zmierzenia potencjału przedsię-
biorstw, z uwzględnieniem wielkości 

realizowanych inwestycji oraz zdolności 
do powiększania sprzedaży i zysków. 

Laureaci rankingu „Forbesa” bardzo 
cenią sobie przyznawane przez redakcję 
nagrody, bo o obiektywizmie plebiscytu 
świadczy fakt, że to nie firmy zgłaszają 
swój udział w plebiscycie. Nie ponoszą 
też z tego tytułu żadnych opłat. Kandy-
datów na laureatów rankingu zgłasza 
Dun & Bradstreet Polska, a dokonu-
je tego na podstawie analizy złożonych  
w terminie raportów do KRS za 2010 rok. 

Diametralnie zmienia się wizerunek 
MPEC. Przedsiębiorstwo systematycz-
nie jest doinwestowywane, a jednak 
nadal charakteryzuje je płynność finan-
sowa. W ostatnich latach duży nacisk 
położony został na zmniejszenie nega-
tywnego oddziaływania ciepłowni na 
środowisko. Między innymi w tym celu 
wszystkie lokalne kotłownie obsługi-
wane przez firmę zostały przerobione 
z węglowych na gazowe. Prowadzona 
regularnie modernizacja urządzeń oraz 
przesyłowej sieci skutkują zmniejsze-
niem zużycia stosowanego do produkcji 
ciepła paliwa. Spółka spełnia wszelkie 
normy emisji spalin i pyłów, a to zapew-
nia system sprawnych urządzeń odpy-
lających i stosowanie węgla o wysokiej 

jakości. W tym roku koszty zaplanowa-
nych przez firmę inwestycji wyniosą 
około 600 tysięcy złotych.   

Głównymi odbiorcami ciepła wytwa-
rzanego przez MPEC są administrato-
rzy brzeskich osiedli i wolno stojących 
budynków – Spółdzielnia Mieszkaniowa 
oraz Miejski Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej. Listę klientów uzupełniają 
miejscowe instytucje, urzędy oraz pla-
cówki oświatowe. Z roku na rok wzrasta 
liczba tzw. odbiorców indywidualnych. 

-Do korzystania z naszych usług skła-
nia niższy koszt w porównaniu do ogrze-
wania innymi paliwami, a także bez-
pieczeństwo, komfort cieplny i wygoda. 
Wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione 
technicznie i ekonomicznie, dokonujemy 
podłączeń do naszej sieci. Prowadzimy 
politykę zorientowaną na pozyskiwanie 
nowych odbiorców – mówił na łamach 
wrześniowego wydania BIM-u (ub. r.) 
wiceprezes Paweł Majewski.  

W czerwcu ubiegłego roku Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
wprowadziło do swojej oferty sprzedaż 
węgla. Zastosowanie konkurencyjnych 
cen i wprowadzenie szerokiego asorty-
mentu sprzedawanego opału spowodo-
wały, że firma z dnia na dzień wpisała 
się do grona czołowych sprzedawców 
na lokalnym rynku. To tylko jedno  
z działań mających na celu zwiększenie 
przychodów MPEC. Do tego dochodzą 
usługi polegające między innymi na 
ważeniu ciężarowych pojazdów, bada-
niu jakości opału i wody, transporcie 
oraz kompleksowej obsługi gazowych 
kotłowni.  Wypracowane zyski przezna-
czane są na stały rozwój i modernizację 
przedsiębiorstwa. 

Poszukiwanie nowych źródeł docho-
dów podyktowane jest spodziewanym 
spadkiem zapotrzebowania na ciepło  
i Zarząd MPEC to dostrzega. Ten spa-
dek związany jest z ogólnie już stoso-
wanymi nowoczesnymi systemami 
energooszczędnościowymi i termomo-
dernizacyjnymi. Wpływ na taki stan 
rzeczy mają też coraz cieplejszy klimat 
oraz wzrost liczby odbiorców decydu-
jących się na niższy komfort cieplny. 
Dlatego w najbliższych planach spółki 
uwzględniono modernizację przesyło-
wej sieci, co spowoduje zmniejszenie 
strat ciepła na linii zakład – odbiorca. 
Temu celowi służyć ma monitoring sieci 
i węzłów. Wśród zamierzeń znajdują się 
też działania, dzięki którym firma sta-
nie się bardziej widoczna poza siedzibą, 
co wiązać się będzie z poszerzeniem za-
kresu usług o prace wykonywane na ze-
wnątrz zakładu.                         PRUD

Diamentowe przedsiębiorstwo
Brzeskie MPEC wyróżnione Diamentem „Forbesa”
Krakowski Hotel Pod Różą gościł w ostatnią środę lutego przedstawi-

cieli małopolskich przedsiębiorstw, które znalazły się w gronie laureatów 
prestiżowego rankingu „Diamenty Forbesa 2011”. Dyplomy i nagrody re-
prezentantom zwycięskich firm wręczali redaktor naczelny „Forbesa” 
Kazimierz Krupa oraz wicemarszałek województwa małopolskiego Ro-
man Ciepiela. W doborowym towarzystwie wyróżnionych znalazło się 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej reprezentowane przez 
wiceprezesa Zarządu firmy Pawła Majewskiego. 
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Wiesław Ochwat znany jest już brze-
skim melomanom, koncertował już 
w MOK-u. Naukę gry na akordeonie 
rozpoczął w bocheńskiej Szkole Mu-
zycznej (równolegle uczył się w szkole 
podstawowej w Brzesku), później prze-
niósł się do Zespołu Szkół Muzycznych 
w Tarnowie. Miał to szczęście, że mógł 
kształcić się pod kierunkiem Wiesława 
Kusiona. Obecnie studiuje w Akade-
mii Muzycznej w Krakowie. Jest lau-
reatem wielu prestiżowych konkursów 
– między innymi Gorlickich Konfron-
tacji Akordeonowych, Ogólnopolskiego 
Konkursu Akordeonowego w Chełmie  
i Międzynarodowego Festiwalu Muzy-
ki Narodowej w Przemyślu. Jego zain-
teresowania muzyczne oscylują między 
klasyką a jazzem. Wzoruje się na Paw-
le Baranku, jedynym z akordeonistów 
legendarnego już Motion Trio, również 
wychowanku profesora Kusiona. 

Paweł Kusion jest synem swoje-
go nauczyciela. Również on uczył się  
w tarnowskim Zespole Szkół Muzycz-
nych. On także ma w swoim dorob-
ku nagrody wywalczone w Gorlicach  
i Przemyślu. Bywało, że obaj z Wieś-

kiem Ochwatem zajmowali w tych kon-
kursach dwa pierwsze miejsca. Paweł 
jest muzykiem chętnie zapraszanym 
do współpracy przez innych młodych 
artystów. 

Całość uzupełnia Łukasz Cebula, 
którego dorobek jest wprawdzie nieco 
skromniejszy, ale talentem swoim ko-
legom dorównuje.

Wszyscy trzej podczas nauki w tar-
nowskiej szkole nie tylko zaprzyjaźnili 
się, ale też postanowili razem koncer-
tować. I chociaż Wiesława dzieli teraz 
od Pawła i Łukasza spora odległość, 
nie przeszkadza to im w kontynuowa-
niu wspólnej pasji. 

Wirtuozerią dorównują już Januszo-
wi Wojtarowiczowi, Marcinowi Gałaży-
nowi i Pawłowi Barankowi, czyli słyn-
nemu Motion Trio. Chętnie też sięgają 
po ich repertuar. W Brzesku wykonali 
dziewięć bodaj najbardziej rozpozna-
walnych utworów słynnej trójki. Swoją 
grą udowodnili, że świetnie czują się 
w każdym klimacie, niezależnie czy 
utwór nawiązuje do atmosfery cichych 
i spokojnych kawiarenek paryskich, 
czy do skocznych rytmów bałkańskich 

lub majestatycznych tang. 
Każdy z zaprezentowanych utworów 

nagradzany był rzęsistymi oklaskami, 
a owacyjna prośba o bis była oczywi-
sta już po wysłuchaniu „Train to the 
haeven” zagranego jako entree do kon-
certu. Osobną burzą braw doceniony 
został „sprawca” tego tercetu, czyli 
sam profesor Wiesław Kusion obecny 
na koncercie. 

Muzycy Motion Trio w ciągu ponad 
dziesięcioletniej kariery zwiedzili już 
31 krajów i występowali w najwięk-
szych salach koncertowych świata. Na-
grali już siedem płyt. Współpracowali 
też z największymi tuzami światowej 
muzyki – Krzysztofem Pendereckim, 
Wojciechem Kilarem, Michaelem Ny-
manem, Bobbym McFerrinem, Krze-
simirem Dębskim i znanymi orkie-
strami. Można spodziewać się, że już  
w najbliższym czasie wyrośnie im moc-
na konkurencja. Tej pewności nie jest 
w stanie zmącić nawet umiarkowanie 
w wypowiedzi Wiesława Kusiona, któ-
ry mówi, że jego wychowankowie nadal 
jeszcze się uczą. Trzeba przyznać, że 
choć już tak wiele potrafią, nie wyzbyli 
się pokory danej tylko wybitnym mu-
zykom. Brzeska publiczność obecna 
podczas tego niecodziennego koncertu 
będzie mogła kiedyś się pochwalić, że 
była świadkiem narodzin wielkich ar-
tystów. I tylko jedno pytanie na koniec: 
poprzeczka (mowa o jakości koncertów 
proponowanych przez Miejski Ośro-
dek Kultury) została zawieszona bar-
dzo wysoko. Czy jest ktoś, kto będzie 
w stanie dorównać tak wyznaczonemu 
poziomowi?                               PRUD      

Akordeoniści w MOK-u
Przy komplecie publiczności koncertowali w sali wystawowej Miej-

skiego Ośrodka Kultury Wiesław Ochwat, Paweł Kusion i Łukasz Ce-
bula. Trzej znakomici akordeoniści dostarczyli brzeskim melomanom 
wielu wspaniałych przeżyć podczas koncertu złożonego z utworów osła-
wionego już Motion Trio. Cała trójka aktualnie studiuje – ten pierwszy  
w krakowskiej Akademii Muzycznej, dwóch pozostałych w Łodzi. Wszyscy 
swoje pierwsze kroki stawiali pod okiem profesora Wiesława Kusiona.
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Maciej Fortuna to aktualnie jedna z czo-
łowych postaci polskiego jazzu. Zaledwie 
kilka miesięcy temu otrzymał prestiżowy 
tytuł „Nowej Nadziei 2010” przyznany mu 
przez czytelników „Jazz Forum”. Jego au-
torska płyta „Lost Keys” była nominowa-
na do nagrody Fryderyka 2011. Aż trudno 
uwierzyć, że z wykształcenia jest prawni-
kiem (ukończone studia na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Na 
szczęście (dla jazzu – rzecz jasna) kształ-
cił się również na Akademii Muzycznej 
we Wrocławiu w klasie jazzowej trąbki, 
a studia zwieńczył dyplomem z wyróż-
nieniem muzyczną edukację rozpoczynał  
w szkole w Lesznie). Koncertuje nie tyl-
ko w kraju, znają go doskonale fani jazzu  
w Islandii, Norwegii, Niemczech, Turcji 
i na Węgrzech. Oprócz wspomnianego 
krążka „Lost Keys” nagrał także autorską 
płytę „In The Small Hours”, uczestniczył 
też w nagraniach trzech innych płyt z róż-
nymi zespołami.  

Fortuna nie trzyma się sztywno jazzu. 
Świetnie czuje się w improwizacji, wyko-
nuje też muzykę soul, latin, funky, kompo-
nuje muzykę filmową, zdarzają mu się też 
tzw. live acty z dj-ami. Od zeszłego roku 

jest wykładowcą w Zakładzie Jazzu Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu. Oczywiście 
uczy techniki gry na jazzowej trąbce. 

Brzescy melomani będą mieli przyjem-
ność usłyszeć formację Macieja Fortuny, 
z którą od pewnego czasu współpracuje 
Mack Goldsbury. Amerykański saksofoni-
sta trafił do naszego kraju kilka lat temu, 
kiedy uczestniczył w jednych z licznych 
warsztatów jazzowych. Od tej pory chętnie 
gra z polskimi muzykami, nie ograniczając 
się tylko do koncertów, ale nagrywając też 
płyty. Miał duży udział w nagraniu płyty 
„Salt Miners Blues”. Jest to również dzie-
ło Reggie Moore’a (fortepian), Krzysztofa 
Ciesielskiego (kontrabas) i Romana Śle-
farskiego (perkusja). Sam Fortuna oprócz 
nieodłącznej trąbki używa też instrumen-
tu zwanego flugelhorn.  

„Nie odczułem takiego momentu, w któ-
rym pomyślałbym – niech już kończą. Nie 
było !!! 

Takiego brzmienia trąbki dawno nie 
słyszałem live. Pełne, soczyste, aż wyczu-
wało się jak trąba rezonuje (Taylor Chi-
cago). Kreacje dynamiczne, artykulacyjne, 
skalowe, a przede wszystkim improwiza-
cyjne. Wszystko było na swoim miejscu. 

Nie dało się słyszeć aby jakiś dźwięk był 
przypadkowy – całość przemyślana od po-
czątku do końca. Podobnie było z flugel-
hornem … można było zamknąć oczy i się 
zasłuchać w ciepły tajemniczy dźwięk, a 
prowadzenie frazy w kantylenach rozwa-
lało mnie na łopatki.” – tak  jeden z kon-
certów opisuje pewien Internauta, a to już 
jest chyba wystarczająca rekomendacja. 
Ten miłośnik jazzu zauroczony koncertem 

dodaje: Chciałem, abyście, gdy tylko zoba-
czycie plakat, usłyszycie o Jego koncercie, 
abyście poszli na koncert Macieja Fortuny 
(nieważne w jakim składzie będzie grał)  
i posłuchali. Po pierwsze to doskonały bal-
sam dla słuchacza, po drugie wspaniała 
lekcja dla trębacza. Takiemu zaproszeniu 
nie sposób odmówić.                       PRUD

Fortuna w Auguście
Miłośników jazzu czeka kolejna muzyczna uczta. Miejski Ośrodek Kul-

tury organizuje 3 kwietnia (godz. 19.00) koncert formacji Maciej Fortu-
na Quintet wzmocnionej przez Macka Goldsbury’ego. Impreza, podczas 
której promowana będzie najnowsza płyta zespołu („Salt Miner Blues”), 
odbędzie się w restauracji August. Tam też, a także w siedzibie MOK-u 
można nabywać bilety na ten koncert. 

fot. Radosław Kaźmierczak

Miejski Ośrodek Kultury organi-
zuje tradycyjny konkurs na pisankę 
ludową i plastykę obrzędową. W kon-
kursie mogą wziąć udział wszyscy 
mieszkańcy powiatu brzeskiego, za-
równo osoby indywidualne jak i grupy 
twórców. Prace należy składać w sie-
dzibie MOK-u (Brzesko, Kościuszki 7) 
do 16 kwietnia 2011 roku. W dniach 
od 18 do 23 kwietnia czynna będzie 
wystawa pokonkursowa. Autorzy naj-
ciekawszych prac otrzymają nagrody 
ufundowane przez organizatora kon-
kursu i sponsorów.                   PRUD 

Wielkanocny 
konkurs MOK-u
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Dwa lata później, władze wiedeńskie wy-
dały ustawę, na mocy której  społeczeństwo 
polskie mogło organizować oddziały parami-
litarne, a przy tym liczyć na pomoc i współ-
pracę z armią austro – węgierską. Dzięki tej 
ustawie w Krakowie utworzono „ Strzelca” , 
we Lwowie „Związek Strzelecki”, a na Pod-
halu „ Drużyny Podhalańskie”. Natomiast 
ugrupowania narodowo – niepodległościo-

we przystąpiły do organizowania  „Drużyn 
Strzeleckich” i „Drużyn Bartoszowych”. 
Prawie równocześnie rozpoczęła się akcja 
tworzenia w TG „ Sokół” paramilitarnych 
„Drużyn Sokolich”.

Poprzedziły ją  Ogólnopolskie  Uroczy-
stości Grunwaldzkie, zainicjowane przez 
TG „Sokół”. Datę 15 lipca 1910 r. /piątek/ 
Komitet Obchodu 500 Rocznicy bitwy pod 
Grunwaldem, ogłosił świętem narodowym  
w całej Polsce. Krakowskie uroczystości so-
kole, rozpoczynały się uroczystym nabożeń-
stwem dziękczynnym w Kościele Mariackim. 
Ks. biskup Władysław Bandurki, w kazaniu 
wygłoszonym podczas tamtego nabożeństwa 

powiedział m. in.: „Oto dziś  stajemy przed 
Twoim, Polsko, obliczem, my rzesza bied-
nych tułaczy, gnębionych, wiezionych, wy-
właszczanych, prześladowanych, deptanych, 
trutych..., stajemy słuchając Zygmunta  
/dzwonu/, budzimy się  z letargu uśpienia, bo 
do nas ty mówisz... Polska to hasło, co zebrało 
tysiące / Polaków/ zza oceanu / szukających 
chleba na obcej ziemi/, sprowadziło rzesze  

z Kowna, Wilna, Kijowa, Petersburga, War-
szawy, Gniezna, Poznania, z chat, wiosek  
i miast... A hasło co płynie spod Grunwaldu, 
to twoje hasło sokole „Czuwaj, Ojczyźnie 
służ”. W V Zlocie w Krakowie uczestniczyło 
9 090 druhów oraz liczna rzesza Polaków ze 
wszystkich zaborów i emigracji. Po nabożeń-
stwie zebrani członkowie „Sokoła”,  miesz-
kańcy Krakowa i Polski udali się na Plac Ma-
tejki, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie 
Pomnika króla Władysława Jagiełły - wodza 
zwycięskich wojsk z bitwy grunwaldzkiej, 
który został ufundowany przez Ignacego 
Paderewskiego, późniejszego premiera Pol-
ski. Jedynego premiera w dziejach państwa 

polskiego, który nie szczędził także swojego 
osobistego majątku  służąc Polsce. Inni pre-
mierzy Polski starali się na tym stanowisku 
raczej powiększać swoje zasoby materialne. 
Uroczystościom towarzyszyły publiczne ćwi-
czenia gimnastyczne i sportowe zastępów 
sokolich, odczyty, wystawy zabytków z epoki 
jagiellońskiej, przedstawienia teatralne i za-
bawy ludowe. Kończyły się one w niedzielę 
17 lipca 1910 r. kilkudziesięciotysięcznym 
pochodem z błoń pod Pomnik Jagiełły i dalej 
na Wawel.

4 września 1910 r. uroczyście  obchodzono 
w Brzesku 500 rocznicę bitwy pod Grunwal-
dem. A 600 rocznica tej bitwy, która przypa-
dała w 2010 r. przeminęła w Brzesku bez pa-
mięci. Jakby władze, organizacje społeczne, 
instytucje kulturalne o Grunwaldzie zapo-
mniały. Jednak mimo tego musimy pamię-
tać, że Grunwald był przed Unią Europejską 
i tragedią smoleńską. W 1910 r. obchody  
w Brzesku rozpoczęto uroczystą mszą św.  
w intencji ojczyzny, z udziałem pocztów 
sztandarowych, podczas której poświęcono 
tablicę pamiątkową, która została wmuro-
wana we frontowa ścianę budynku TG „So-
kół” w Brzesku /Kino „ Bałtyk”/ . Na tablicy 

znajduje się napis, który jeszcze dzisiaj, po 
ponad 100 latach, przypomina mieszkań-
com Brzeska tamte obchody i wyjaśnia, że 
jest to pamiątka 500 rocznicy bitwy pod 
Grunwaldem 1410 – 1910, którą ufundowa-
ła społeczność polska miasta Brzeska.  Parę 
dni później „Pogoń” czasopismo wychodzące 
w Tarnowie napisało: „O Boże!  Więc zbliża 
się wojna ludów. Żebyż ta wojna /była/ o wol-
ność, o którą modlił się / Adam/ Mickiewicz”.

Brzeskie TG „Sokół” liczyło wówczas 140 
członków, a to oznacza że co 10 Polak- miesz-
kaniec Brzeska był członkiem tej organiza-
cji. Bo tylko ci mieszkańcy Brzeska, którzy 
uważali się za Polaków wstępowali do TG 

Z działalności TG „Sokół”
w Brzesku od 1908 do 1914 r.

W 1908 r. monarchia austro – węgierska zaanektowała Bośnię i Hercegowi-
nę. Od tego czasu niebezpieczeństwo wybuchu wojny ogólnoeuropejskiej było 
coraz większe. Sprzymierzone ze sobą mocarstwa europejskie wzmacniały  
w szybkim tempie swoje siły zbrojne. Także społeczeństwo polskie zaczęło przy-
gotowywać się do tej wojny. Właśnie w tym roku we Lwowie, z inicjatywy Kazi-
mierza Sosnkowskiego i Mariana Kukiela została utworzona tajna organizacja 
Związek Walki Czynnej. Jej komendantem został Józef Piłsudski. W ten sposób 
rozpoczęła działalność w Galicji orientacja antyrosyjska. Bo Józef Piłsudski 
zdawał sobie sprawę z tego, że Rosja zostanie pobita przez Austrię i Niemcy,  
a te z kolei zostaną pokonane przez siły angielsko – amerykańsko – francuskie. 
Dlatego w pierwszej fazie wojny musimy współdziałać zbrojnie z Austriakami  
i Niemcami. W tym jego przekonaniu mieściła się idea Legionów Polskich.
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„Sokół”. Rok później liczba członków „So-
koła” wzrosła do 150 osób, a w 1912 r. było 
ich już 158. Wraz z narastającym niebezpie-
czeństwem wybuchu wojny zwiększała się 
liczba członków TG „Sokół” w Brzesku. Czę-
ściej odbywały się w Tarnowie okręgowe za-
wody sportowe i o charakterze wojskowym 
oraz spotkania organizacyjne. TG „Sokół”  
w Brzesku zaczęło się przygotowywać do 
wojny. Działalnością tą kierował Piotr Gór-
ski /Prezes/, Władysław Cyga /I Wiceprezes/ 
i Henryk Bukowski /II Wiceprezes/. Pod-
czas choroby Piotra Górskiego, który zmarł 
w 1914 r. większość prac organizacyjnych 
spoczęła na barkach obu wiceprezesów, a po 
śmierci prezesa, włączył się w tę działalność 
Zygmunt Sozański wybrany na stanowisko 
II wiceprezesa.  W gnieździe naszym roz-
począł się gorączkowy ruch ćwiczebny z po-
wodu / zbliżającego/ się Zjazdu Okręgowego  
i nadciągającej wojny.

 Już w 1911 r. podczas grybowskiego zlo-
tu gniazd TG „Sokół” z Brzeska, Tarnowa 
i Nowego Sącza, wyżywienie uczestników 
zapewniała kuchnia polowa. W ten sposób 
zaczęto przyzwyczajać członków „Sokoła” 
do wyżywienia prostego, ale kaloryczne-
go. W gniazdach tych działały już sekcje 
/drużyny/ wzorowe  przekształcone później  
w Stałe Drużyny Sokole, uzbrojone w broń 
palną. Podczas tych ćwiczeń, z tych trzech 
gniazd przybyło do Grybowa 48 umundu-
rowanych, ale nie w pełni wyposażonych 
członków sekcji wzorowych. Brzesko wysłało 
zapewne 20 młodych ludzi, bo taką ilością 
karabinów dysponowało  gniazdo. Łącznie 
grupa ćwicząca posiadała 48 karabinami, 
ale nie wszyscy byli wyposażeni w bagnety, 
pochwy na bagnety i pasy przy karabinach 
. 8 września 1912 r. zastęp /pluton/ wzoro-
wych drużyn sokolich z Brzeska, Nowego 
Sącza i Tarnowa brał udział w manewrach 
sokolich miedzy Tarnowem a Gromnikiem, 
wykonując pozorny atak na most na Du-
najcu. Doświadczenia zdobyte podczas tych 
ćwiczeń przekonały sokole władze tarnow-
skie, że czas już przekształcić zastępy /dru-
żyny/  wzorowe w Stałe Drużyny Sokole. 
Obok tego zaleciły one wszystkim gniazdom 
II Okręgu, by każde z nich posiadało strzel-
nicę. Równocześnie władze okręgu i władze 
poszczególnych gniazd rozważały celowość 
przekształcenia całego TG „Sokół” w SDS. 
Koncepcja ta jednak została odrzucona, ponie-
waż do TG „Sokół” należało wielu starszych 
ludzi, którzy nie byli zdolni do uczestniczenia  
w intensywnym szkoleniu o charakterze 
wojskowym .

Ci młodzi ludzie w warunkach domowych 
uczyli się znosić pragnienie i głód, bo tego ich 
uczył kapitan Józef Haller. Uczyli się odpor-
ności na mróz i spiekotę. Widziano ich pod-
czas zimowych zawiei, jak ich sekcje kopią 

się przez zaspy i śniegi Garbatki na Boche-
niec czy na granice Jasieńskie. Czasem, kie-
dy gruda skuła błoto w Lesie Słotwińskim  
czy Jasieńskim, szli, by zanocować przy ogni-
sku, na skutej mrozem ziemi, wymoszczonej 
gałęziami jodły czy świerka, przy płonącym 
w środku koła ognisku, ogrzewającym stopy. 
Podczas takich nocy, kiedy za jedyne okrycie 
służyła derka lub koc, hartowały się ich spi-
żowe serca. Jeszcze przed wybuchem wojny 
ich lica stawały się z każdym dniem bardziej 
ogorzałe. Tak zbliżali się szybkim marszem 
swego życia do szeregów II Żelaznej Brygady 
Legionów. To była przecież Brygada „Soko-
łów”, o której młody poeta-Józef Mączka,  jej 
żołnierz w 1915 r. tak przedstawił budowę 
drogi Legionów w Karpatach Wschodnich:
O drogo nasza! O drogo Legionów –
Przez krwawe tęsknot rzucona bezdroże!
Wężem idąca wśród śmierci zagonów
W one dalekie za górami zorze,
Gdy krzyk się z piersi wyrywał jedyny:
„Do polskiej ziemi! Do polskiej krainy!”.

W jesiennych surowych warunkach przy-
szło tym młodym legionistom, budować kar-
packą drogę legionów. Kiedy ruszyła ofensywa 
gorlicka byli już na szczytach Karpat, by jako 
lawina uderzyć na wroga przyczajonego na 
północnych  ich zboczach i u podnóża Karpat.
 „Bies się nad nami w czarne wściekał noce,
burzą nawałnic idący nam w tropy...
pracę rąk wielu łamały złe moce,
mosty – jesienne zrywały roztopy,
woda – sosnowych Pniów zmywała dyle-
mierzwiła ruszty, jak zeschłe badyle.

Dzięki takiej młodzieży miasto Brzesko, 
z każdym upływającym dniem stawało się 
coraz bardziej polskie.

W tym samym czasie, jak ustalili Wacław 
Jędrzejewicz i Janusz Cisek, formowały się 
i przystąpiły do ćwiczeń wojskowych inne 
organizacje paramilitarne, jak Drużyny 
Strzeleckie, Drużyny Bartoszowe i Drużyny 
Podhalańskie. Obaj autorzy znakomitego 
dzieła „Kalendarium z życia Józefa Piłsud-
skiego 1867 – 1935”, podkreślali, podobnie 
jak współautor tego artykułu, w monogra-
fii „TG „Sokół” w Brzesku, że już w 1911 r. 
T.G. „ Sokół” tworzyło swoje drużyny polowe. 
Przy tym zajęcia z „nauki o broni” odbywali 
oni wspólnie ze „Strzelcem” brzeskim. 

Jedną z imprez poprzedzających manew-
ry między Tarnowem a Gromnikiem, było 
poświecenie sztandaru gniazda TG „Sokół”  
w Radomyślu Wielkim. Wiemy, że podczas 
tej uroczystości musztrę piechoty pokazało 
40 uzbrojonych w karabiny druhów. Obok 
nich, zaprezentowało musztrę 22 kosynierów 
z Mielca i Radomyśla. Ćwiczenia te spotkały 
się z dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców Radomyśla i zaproszonych gości, a byli 
wśród nich reprezentanci grodu nad Uszwi-
cą. W szczególnym  skupieniu obserwowano 

ćwiczenia z kosą na sztorc nabitą, bo koja-
rzyły się one z powstaniem narodowym  
w 1794 r., bitwą pod Racławicami i bitwą 
pod Książem i Miłosławcem /w 1848 r./. 
Przecież kosa na sztorc nabita, była trady-
cyjna bronią chłopskiej piechoty. Ćwiczenia 
te przypominały zmagania powstańcze skie-
rowane przeciwko Prusom i Rosji. Inną im-
prezą patriotyczną zorganizowaną w Brze-
sku, były październikowe obchody rocznicy 
śmierci Tadeusza Kościuszki. Bo już w 1898 
r. władze TG „Sokół” uznały „ rocznicę zgonu 
Tadeusza Kościuszki / dzień 15 październi-
ka/ za uroczystość sokolą, którą wszystkie 
Towarzystwa /czyli także brzeskie,  wojnic-
kie i niecieszańskie / winny święcić corocznie 
w miesiącu październiku”.

W następnych dwóch latach/ szczególnie 
po wybuchu wojen bałkańskich/  władze 
TG „Sokół” objęły szkoleniem wojskowym 
całą zrzeszoną w swych szeregach młodzież. 
Doradcami do spraw militaryzacji „Soko-
ła” zostali płk Piotr Fijałkowski i kpt. Józef 
Haller / późniejszy dowódca II Brygady Le-
gionów, organizator sił polskich we Francji  
i  Armii Ochotniczej w 1920 r./. W 1912  
i 1913 r. gniazdo brzeskie, TG „Sokół” dużo 
czasu i wysiłku poświęciło sprawie powięk-
szenia Stałej Drużyny Sokolej, jej wyposa-
żenia i uzbrojenia. Mała społeczność polska 
w Brzesku / bo 2/3 mieszkańców Brzeska 
stanowiła ludność żydowska/ wykazała się 
dużą ofiarnością na cele narodowe. Brzeskie 
oddziały paramilitarne zostały uzbrojone  
w broń palną i w dużej części zaopatrzone  
w ekwipunek wojskowy. 

W styczniu 1914 r. odbył się w „ Sokole” 
brzeskim tradycyjny już  „ Opłatek”, podczas 
którego dyskutowano na temat możliwości 
wybuchu wojny. 27 marca 1914 r. „ Pogoń” 
tarnowska przypomniała obowiązki człon-
ków „Sokoła”. Każdy członek tej organizacji 
powinien dbać o zdrowie fizyczne i duchowe 
swoje i swoich / podkomendnych/. Powinien 
przestrzegać czystości i wyłącznego używa-
nia mowy polskiej, popierać przemysł polski 
oraz pracować nad uświadomieniem i pozy-
skiwaniem ludu do pracy narodowej. Wiele 
z tych obowiązków jest aktualnych do dnia 
dzisiejszego.

29 marca 1914 r. odbyły się w rejonie 
Zgłobic, kolejne ćwiczenia polowe  dzielnicy 
II tarnowskiego Okręgu Sokolego. Obok TG 
„Sokół” z Gawłoszowic, Mielca, Pilzna, Ra-
dłowa, Tarnowa I i Wojnicza, uczestniczyli  
w nim członkowie TG „ Sokół” z Brzeska. Ce-
lem ćwiczeń było jak się wydaje opanowanie 
mostu w Zgłobicach na Dunajcu i jego obro-
na przed nieprzyjacielem.

28 czerwca 1914 r. kolejne ćwiczenia 
polowe przeprowadzono w rejonie Żabna  
i Dąbrowy Tarnowskiej. Musimy tutaj do-
dać, że wybrane miejsca i kierunki ćwiczeń 
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Na 927 zarejestrowanych przez brze-
ski Urząd Stanu Cywilnego imion w ze-
szłym roku 37 razy w metryce zapisano: 
Jakub. Wiceliderką jest Julia, która wpi-
sana został do ksiąg 28 razy. W pierwszej 
dziesiątce znalazły się ponadto: Emilia  
i Zuzanna (po 21 razy), Amelia, Kacper  
i Wiktoria (po 20 razy), Szymon (19 razy), 
Anna (18 razy) oraz Filip i Gabriela (po 
16 razy). Tuż za nimi uplasowali się Karol 
i Oliwia (po 15 razy), Dawid, Magdalena, 
Mateusz, Michał i Nikola (po 14 razy), 
Wiktor (13 razy), Kamil i Nikodem (po  
12 razy), Aleksander, Lena, Martyna i Pa-
trycja (po 11 razy) oraz Igor, Maksymilian 
i Maja (po 10 razy). Ciekawostką jest to, 
że nikt nie zdecydował się na tak kiedyś 
popularne imiona jak Józef, czy Włady-
sław lub Jerzy. 

Przyznać trzeba, że gama imion zare-
jestrowanych w zeszłym roku jest bardzo 
obszerna. Przeglądając rejestr Urzędu 
Stanu Cywilnego, odnotowaliśmy w ze-
szłym roku 194 różnych imion. Nie brak 
pośród nich takich, które śmiało można 
uznać za egzotyczne. Na przykład: Nadia 
(8 razy), Oliwier (7 razy), Nicola (4 razy, 

chociaż popularniejsza jest spolszczona 
wersja Nikola, która pojawiała się w ubie-
głym roku aż 14 razy; jest też występu-
jąca raz Nicol), Sandra (4 razy), Blanka  
(3 razy), Alexander (2 razy, ale „spolszczo-
ny” Aleksander wystąpił 11 razy, także  
1 raz Aleks), Marika (2 razy), Nataniel  
(2 razy), Olivia (2 razy, przy 15 Oliwiach), 
Natallie (1 raz, przy 9 Nataliach i jednej 
Nataszy), Alexandra (1 raz, przy 8 Aleksan-
drach), Alan (1 raz), Lucia (1 raz, jednak są 
też dwie Łucje)), Vanessa (1 raz) i Victoria 
(1 raz, przy 20 Wiktoriach). Jest także jed-
na Kiara (nie mylić z 3-krotną Klarą). 

Wyodrębnić też można grupę angloję-
zycznych imion, ale pisanych „po polsku”. 
Są to: Brajan, Jessika (choć mamy też jed-
ną Jessicę) i Kewina. 

Znaleźliśmy też jednego Ksawiera i jed-
nego Xaviera, z którymi „konkuruje” już 
zupełnie polski Ksawery (6 razy). 

Występującemu jeden raz Christophe-
rowi przeciwstawia się 5-krotny Krzysz-
tof. Mamy też po jednym Alanie, Aronie, 
Colinie, Dennisie i Natanie (nie mylić  
z 2-krotnym Natanielem). Listę egzotycz-
nych imion uzupełniają: Abdellah, Jacub, 

Deevyesh, Noemie, Olivier, Oscar, Paul, 
Peter i Riccardo (nie ma ani jednego Ry-
szarda). 

Wyjaśnijmy tutaj, że rejestr Urzędu Sta-
nu Cywilnego dotyczy nie tylko dzieci w ze-
szłym roku urodzonych. Na tej liście są też 
dzieci, które urodziły się wcześniej gdzieś 
za granicą, i przybyły wraz ze swoimi ro-
dzicami do kraju, a to wymagało rejestra-
cji nowego obywatela w ewidencji ludności. 
Stąd właśnie ta barwna gama imion. 

Wróćmy jednak do tezy postawionej we 
wstępie do tego tekstu. Czy może dojść 
kiedyś do ślubu Jakuba z Julią? Jest to 
doprawdy wielce możliwe. Nasze założe-
nie wynika również z analizy opracowanej 
przez brzeski USC. Otóż wynika z niej, że 
w zeszłym roku na 262 ślubów udzielo-
nych w Urzędzie Miejskim aż 35 zawierali 
rówieśnicy. Tylko o jeden ślub więcej doty-
czył sytuacji, w której mężczyzna był o rok 
starszy od swojej wybranki. Toteż duża 
szansa na skojarzenie Julii z Jakubem. 
Skoro mowa o różnicy wieku pomiędzy 
świeżo zaślubionymi, to 3 razy w ubiegłym 
roku zdarzyło się, że pan młody był star-
szy o 14 lat od pani młodej. W dwóch przy-
padkach kobieta była starsza od świeżo 
poślubionego męża o 8 lat. Nie zdradzamy 
tutaj żadnej tajemnicy, bo opieramy się  
w tym tekście na danych ogólnie dostęp-
nych na tablicy ogłoszeń umiejscowionej 
przy drzwiach do pokoju USC. Chcemy 
tylko zwrócić uwagę, że w Brzesku miłość 
jest taka sam jak wszędzie – nie zna gra-
nic.                                                  PRUD

Julia i Jakub
Jeśli urodzeni w zeszłym roku w Brzesku rówieśnicy staną – powiedz-

my za 20 lat na ślubnym kobiercu, to jest wielce prawdopodobne, że 
będą nimi Julia i Jakub. To najpopularniejsze imiona, jakie nadawali 
swoim pociechom szczęśliwi rodzice w 2010 roku.

/przemarszu, ataku czy obrony, drużyn soko-
lich/ w pełni sprawdziły się w czasie działań 
wojennych w 1914 r.

Jak podała „Pogoń” z 10 maja 1914 r. na 
początku maja /w niedzielę/ odbył się z udzia-
łem delegatów z Brzeska, Zjazd II Okrę-
gu TG „ Sokół” w Tarnowie. Wzięło w nim 
udział 51 delegatów prawie ze wszystkich 
gniazd /z wyjątkiem TG „ Sokół” z Żabna/  
z tego Okręgu . Wybrano na nim nowe władze 
Okręgu Tarnowskiego TG „ Sokół”. Włady-
sław Wierzbicki z Tarnowa został Prezesem, 
Stanisław Flis z Nowego Sącza /I Wicepreze-
sem/. A do Wydziału wybrano jeszcze Jerzego 
Bujalskiego/ Tarnów/, Karola Kucharskiego 
/Komendant SDS-Tarnów/, Józefa Chciuka/
II wiceprezes - Tarnów/ Stanisława Szpaka 
/Dabrowa Tarnowska/, dr Jakuba Janigę/  
z Tuchowa/, Władysława Szczurkiewicza/  
z Pilzna/, Dubelskiego – naczelnik, oraz jego 
zastępców Langera i Biedę.

Miesiąc później / 29 czerwca 1914 r./ nastą-
piło uroczyste poświęcenie siedziby   TG „ So-
kół” w Dąbrowie Tarnowskiej.  Brali w nim 
udział delegaci gniazda brzeskiego. Wzięli 

oni również udział w pięciodniowym kursie 
wojskowym, który odbywał się w Tarnowie  
/od 30 VI do 4 VII 1914 r./. Podczas jego 
trwania przerabiano zagadnienia z zakre-
su taktyki walki piechoty, zapoznawano się  
z bronią piechoty i zasadami strzelania. Obok 
tego przerabiano regulamin służby polowej  
i ćwiczono musztrę pojedynczego strzelca  
i pododdziałów piechoty,  zapoznawano się ze 
sposobami wyznaczania kierunków marszu, 
czytania map i innymi tematami z zakresu 
terenoznawstwa, oraz z zasadami utrzyma-
nia higieny w polu, organizacją  służby sani-
tarnej oraz z organizacją skautingu. 

TG „Sokół” w Brzesku, przez cały rok 
1914 zbierało dobrowolne datki na umun-
durowanie, uzbrojenie i wyposażenie SDS. 
Organizowano dochodowe wieczorki tanecz-
ne, przedstawienia teatralne, „Dni kwiatka”  
i inne imprezy, które mogły wzbogacić dopo-
sażenie kilkunasto osobowej SDS z Brzeska.

„W niedzielę po południu – jak napisała 
tarnowska „Pogoń” dnia 28 czerwca 1914 r. 
... rozeszła się wieść, że w Sarajewie dokona-
ny został zamach na następcę tronu austriac-

kiego /i naczelnego wodza armii austriacko 
– węgierskiej/ arcyksięcia Franciszka Fer-
dynanda Este i jego małżonkę, księżną Zofię 
de Hohenburg...”. Zamachu dokonał 19 letni 
Gawryło Princip - członek terrorystycznej or-
ganizacji „Czarna Ręka”, podporządkowanej 
politycznie „Młodej Bośni”. Broń została ter-
rorystom dostarczona przez wywiad serbski, 
współpracujący w tym zakresie z wywiadem 
rosyjskim. Miesiąc później /28 VII 1914 r./, 
po niezadawalającej odpowiedzi Serbii na 
austro - węgierskie ultimatum, monarchia 
habsburska wypowiedziała wojnę Serbii. Od 
tej daty w ciągu tygodnia wszystkie mocar-
stwa europejskie  /Austro – Węgry i Niemcy, 
przeciwko Anglii, Francji i Rosji/ i jeszcze 
parę małych państwa, znalazły się w stanie 
wojny ze sobą. Wprowadzony stan wojenny, 
przeprowadzona mobilizacja oraz mobiliza-
cja SDS i innych paramilitarnych organiza-
cji w Galicji /„Strzelec”, Drużyny Strzeleckie, 
Drużyny Bartoszowe czy Podhalańskie/, 
uniemożliwiały dalszą działalność TG „So-
kół” w Galicji i Brzesku. Ludwik Lecho-
wicz i Marian Stolarczyk
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Anna Bawół nie jest postacią anoni-
mową. Dzięki swoim szerokim (głównie 
humanistycznym) zainteresowaniom 
dała się poznać już wiele lat temu, jesz-
cze jako uczennica szkoły podstawowej, 
będąc laureatką licznych konkursów 
i olimpiad. „Kolekcjonowanie” nagród 
kontynuowała zarówno podczas nauki 
w Publicznym Gimnazjum w Jadow-
nikach, jak też kształcąc się w jednym  
z tarnowskich liceów. Między innymi 
była zwyciężczynią powiatowego recy-
tatorskiego konkursu poezji Jana Paw-
ła II, w którym główną nagrodą była 
wycieczka do Rzymu. Aktualnie stu-
diuje prawo w Rzeszowie. To właśnie  
w tym mieście odbywały się eliminacje 
do teleturnieju, przez które przebrnęła 
pochodząca ze Sterkowca studentka. 
Kilka dni temu Ania została zaproszona 

na nagrania, które odbędą się 24 marca 
w Warszawie. Po raz pierwszy stanie 
więc przed wielomilionową publiczno-
ścią, bo przecież z sondaży wynika, że 
prowadzony przez Roberta Janowskie-
go program cieszy się olbrzymią oglą-
dalnością. 

„Jaka to melodia?” to teleturniej, któ-
ry gości na telewizyjnych ekranach nie-
przerwanie od września 1997 roku. Od 
samego początku rolę gospodarza pro-
gramu pełni Robert Janowski, którego 
tylko w kilku odcinkach, podczas jego 
choroby, zastępował Jacek Borkowski. 
W ciągu tych trzynastu lat program 
został obsypany licznymi nagrodami, 
takimi jak Laur Klienta 2008 i Teleka-
mera (w 2010 roku w kategorii teletur-
niej, a w tym roku w kategorii program 
rozrywkowy). Ten popularny quiz mu-

zyczny został uznany w sondażu GFK 
Polonia za hit ostatniego dwudziestole-
cia (tak głosowało 50 procent ankieto-
wanych). I właśnie w takim teleturnie-
ju weźmie udział Anna Bawół, za którą 
– jesteśmy przekonani – trzymać będą 
kciuki wszyscy mieszkańcy gminy Brze-
sko.                                            PRUD

Ania vs Robert
Miłośnicy popularnego teleturnieju „Jaka to melodia?” już niebawem będą 

mogli emocjonować się podczas oglądania odcinka z udziałem reprezentant-
ki gminy Brzesko. 24 marca w Izabellin Studio Warszawa (tam nagrywany 
jest program) przed szansą sięgnięcia po wygraną stanie Anna Bawół ze 
Sterkowca. Oczywiście emisja tego odcinka będzie mieć miejsce nieco póź-
niej, a dokładną datę podamy na naszej stronie internetowej brzesko.pl.

Lucyna Ryś to rodowita brzeszczanka 
(znana pod panieńskim nazwiskiem Za-
jąc), absolwentka naszego Liceum Ogól-
nokształcącego im. Mikołaja Kopernika, 
od wielu lat zamieszkała we Francji.  
Z wykształcenia lekarka, z zamiłowania 
pianistka chętnie koncertująca zarówno 

w swojej drugiej ojczyźnie jak i podczas 
częstych odwiedzin w rodzinnym kraju. 
W zeszłym roku wystąpiła w MOK-u z re-
pertuarem opartym na utworach Johan-
na Sebastiana Bacha. We Francji często 
akompaniuje Stanisławowi Rypieniowi, 
barytonowi, który w Lyonie założył i do 

dziś prowadzi męski chór Polonium. Ła-
two domyślić się, że Pani Lucyna utrzy-
muje ścisłe kontakty z francuską Polonią, 
udzielając się przede wszystkim w przed-
sięwzięciach o charakterze kulturalnym. 
Tym razem odwiedzi Brzesko w towarzy-
stwie Meredith Charreyron, francuskiej 
flecistki pochodzącej spod Paryża, a od 
ośmiu lat zamieszkałej w Grenoble.     

Obie Panie przygotowują dla brze-
skiej publiczności bardzo zróżnicowany 
repertuar, co sugeruje już sam tytuł 
koncertu. Barok reprezentowany będzie 
przez francuskiego kompozytora Jeana-
Philippe Rameau oraz samego wielkiego 
Jana Sebastiana Bacha. Do epoki kla-
sycyzmu i romantyzmu przeniosą nas 
utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta, 
Christopha Willibalda Glucka i Gaetano 
Donizettiego. Nie zabraknie utworów 
bliskich obu artystkom XIX-wiecznych 
kompozytorów francuskich – Gabriela 
Faure, Camille-a Saint-Saens’a i Claude 
Debussy’ego.  

Wysłuchać będzie można też walca 
autorstwa Dymitra Szostakowicza, mu-
zyki latynoskiej, muzycznych tematów 
z „Listy Schindlera” Stevena Spielberga 
(czyli Kompozycji Johna Williamsa) oraz 
będącego akurat na czasie utworu „Wio-
sna” Karen Tanaki.                     PRUD 

Od baroku po współczesność
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku zaprasza wszystkich melomanów 

na koncert „Od muzyki barokowej po współczesną”, w którym wystąpią 
Lucyna Ryś (fortepian) oraz Meredith Charreyron (flet). Impreza odbę-
dzie się 31 marca w sali wystawowej MOK-u – początek o godzinie 19.00. 
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Zawody odbyły się w pierwszy week-
end marca i zgromadziły rekordową licz-
bę uczestników (310 fighterów), a kibice 
obejrzeli aż 256 walk, co uczyniło z socha-
czewskiego turnieju największą w Polsce 
imprezę amatorskiego Mortal Mixed Art. 
Świadczy to o tym, że Mieszane Sztuki 
Walki stają się powoli w naszym kraju 
sportem masowym. 

Oprócz medalistów w Sochaczewie 

barw brzeskiego klubu bronili Maciej Bi-
liński oraz Paweł Mika. Już niebawem 
zwolennicy walk MMA będą mogli naocz-
nie podziwiać umiejętności naszych figh-
terów, bowiem najbliższa edycja ALM-
MA zaplanowana została na 21 maja,  
a turniej rozegrany zostanie w bocheńskiej 
Hali Widowiskowo-Sportowej. Szczególnie 
interesująco zapowiadają się walki pań 
(oprócz Matyldy Leśniak ujrzymy też Aga-

tę Olszowy). Pozostaje mieć nadzieję, że 
podobna impreza zostanie zorganizowana 
również w Brzesku. Nie jest to niemożli-
we – w Brzesku mamy odpowiednią bazę 
sportową, a koszt zorganizowania takiej 
imprezy zamyka się – jak powiedział nam 
Tomasz Knap – kwotą około 20 tysięcy 
złotych. Tę ostatnią informację podajemy 
pod rozwagę ewentualnych sponsorów. 

Od czasu, kiedy ostatni raz pisaliśmy  
o dokonaniach klubu prowadzonego 
przez duet Knap-Olszowy, wiele się zmie-
niło. Ważną datą w historii klubu jest  
10 stycznia 2011 roku, kiedy to podczas 
odbywającego się w Warszawie turnieju, 
Tomasz Knap i Adrian Olszowy otrzyma-
li niebieskie pasy BJJ (BJJ – brazylijskie 
jiu-jitsu). To znaczące wyróżnienie, bo aby 
je otrzymać, trzeba nie tylko znać różno-
rodne techniki walki, ale poddać się mor-
derczemu treningowi na dystansie 4-5 lat,  
a później jeszcze udowodnić swoją klasę  
w klatce. Niebieski pas BJJ jest pierw-
szym szczeblem prowadzącym na szczyty 
sportów walki. Następne etapy to pasy: 
purpurowy (posiadają je u nas jedynie 
krajowi mistrzowie), brązowy i czarny  
(w jego posiadaniu jest tylko 11 osób  
w Polsce). Tego samego dnia doszło do fu-
zji, w wyniku której klub przyjął nazwę 
Sekcja Sportów Walki Tomi-Sport Okniń-
ski Team. Zwolennikom tej dyscypliny 
sportu nie trzeba tłumaczyć, kim jest Mi-
rosław Okniński. Wspomnijmy jedynie, że 
jest to jeden z prekursorów MMA w Pol-
sce, znakomity zawodnik (jeden z niewie-
lu posiadaczy czarnego pasa), który szkolił 
między innymi Pawła Nastulę i Mariusza 
Pudzianowskiego. Związek z „Pudzia-
nem” rozpadł się jednak dość szybko, bo 

Mistrzowie MMA
Z trzema medalami powrócili reprezentanci brzeskiej Sekcji Sportów 

Walki Tomi-Sport Okniński Team z zawodów jedenastej edycji Ama-
torskiej Ligi MMA. Tym razem podopieczni Tomasza Knapa i Adriana 
Olszowego walczyli w Sochaczewie na turnieju zorganizowanym przez 
tamtejszy Fight Club Dragon. Srebrny medal zdobyła Matylda Leśniak,  
a Marcin Łosik i Tymoteusz Świątek sięgnęli po brązowe krążki.
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Sambo to rosyjska sztuka walki łącząca techniki judo z regionalnymi odmia-
nami zapasów (z Armenii, Azerbejdżanu, Chin, Gruzji, Mongolii i Uzbekista-
nu. Stworzona w pierwszej połowie XX wieku początkowo z myślą o szkoleniu 
żołnierzy radzieckiej Armii Czerwonej, dziś zaliczana do grona sportowych dys-
cyplin. Powstała w wyniku badań prowadzonych przez Wasilija Oszcziepkowa  
i Władimira Spiridonowa (ekspertów w dziedzinie sztuk walk). Celem tych 
prac było znalezienie optymalnego połączenia technik walk dalekowschodnich 
z zachodnioeuropejskimi dającego efektywny system walki wręcz. W 1927 roku 
został wydany przez Spiridonowa podręcznik „Samooborona biez orużija” (Sa-
moobrona bez użycia broni), skąd wzięła się nazwa nowego stylu walki. Był on 
wykorzystywany w szkoleniu żołnierzy Armii Czerwonej, a także funkcjona-
riuszy Milicji i służb specjalnych. W 1938 roku dzięki staraniom Oszcziepkowa 
(zamordowanego później podczas „wielkiej czystki”) sambo zostało uznane za 
oficjalny sport walki ZSRR.  

Sambo doczekało się kilku odmian. Sambo sportowe polega na walce z uży-
ciem chwytów oraz większości dźwigni i rzutów, ale bez użycia duszeń. Jego 
amerykańską odmianą jest tzw. freestyle sambo dopuszczające szerszą gamę 
chwytów i zezwalającą na duszenia). W celach militarnych stosowane jest sam-
bo bojowe stosujące wszelkie techniki obezwładniania przeciwnika z użyciem 
uderzeń, przy wykorzystaniu też noża, bagnetu lub pałki. Doświadczenie poka-
zało, że rosyjscy sportowcy, którzy opanowali tajniki sambo bojowego odnoszą 
spore sukcesy w światowym MMA. Jest jeszcze sambo specjalne, ale stosowane 
tylko w specjalnych Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i w siłach szybkiego 
reagowania Milicji, a także w formacjach Federalnej Służby Bezpieczeństwa. 

CZY WIECIE, ŻE?najsłynniejszy strongman na świecie nie 
zamierzał wywiązywać się z warunków 
zawartej umowy. Wystarczy tylko zacyto-
wać słowa Tomasza Knapa, który stwier-
dził, że w ten sposób on i jego podopiecz-
ni dołączyli do najlepszego klubu MMA  
w Polsce stając się jego filią. 

Podopieczni Knapa i Olszowego nadal 
trenują w sali sportowej Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Brzesku. Od pewnego czasu pro-
wadzone są też w Brzeskiej Galerii zajęcia  
z dziećmi, które uczą się bezpiecznych sty-
lów walki określanych mianem graplingu. 

- Zapisujemy już nawet 5-letnie dzieci. Ja 
gorąco zachęcam rodziców, aby nam zaufa-
li i powierzyli naszej opiece swoich milusiń-
skich. Grapling to sztuka walki polegająca 
tylko na chwytach, bez użycia uderzeń ręką 
czy kopnięć. Właściwie to bardziej nauka 
samoobrony połączona z dostosowanymi 
do wieku dzieci zajęciami ogólnorozwojo-
wymi – zachęca Tomasz Knap. 

Grapling może być przydatny dla każ-
dego, szczególnie w sytuacjach, w których 
człowiek zmuszony jest do obrony. Ten 
styl, a właściwie kompilacja kilku stylów, 
uważany jest za najskuteczniejszą meto-
dę obrony przed technikami opierającymi 
się na uderzeniach. Sportowcy uprawiają-
cy MMA stosują ją w judo (w pozycji stoją-
cej) i w brazylijskim jiu-jitsu (w parterze). 
Ale można dostrzec elementy graplingu 
także w luta livre (powstała w latach 20. 
XX wieku w Brazylii forma zapasów pole-
gająca na pokonaniu przeciwnika poprzez 

zastosowanie dźwigni lub duszeń), sambo 
(rosyjska sztuka walki łącząca elementy 
judo z regionalnymi odmianami zapasów) 
i klasycznych zapasach.     

Wbrew pozorom MMA jest sportem w mia-
rę bezpiecznym i praktycznie bezurazowym 
(większość walk trwa bardzo krótko i kończą 
się w wyniku osiągnięcia przez jednego prze-

ciwnika przewagi wskazującej na jego domi-
nację). Poza tym, co już udowodniliśmy, uczy 
technik samoobrony. Nie postaje więc nic 
innego, jak zachęcić do udziału w zajęciach 
brzeskiego klubu. Zapisy przyjmowane są 
w Brzesku przy ul. Legionów Piłsudskiego 
23. Warto też zajrzeć na stronę internetową  
www.fightman.pl                               PRUD

Przegląd odbędzie się 15 kwietnia (po-
czątek: godzina 9.00) w sali wystawowej 
MOK-u. Zgłoszenia przyjmowane będą do 
8 kwietnia w siedzibie MOK-u (Brzesko, 
ulica Kościuszki 7). Szczegółowe informacje 
można uzyskać bezpośrednio w sekretaria-
cie brzeskiej placówki lub telefonicznie  
(14 68 49 660 lub 14 68 49 661). Każdy 
uczestnik powinien zgłosić dwa dowolnie 
przez siebie wybrane utwory z repertuaru 
Marka Grechuty. Podczas konkursowych 
przesłuchań każdy wykonywać będzie je-
den utwór, jednak jury zastrzega sobie 
możliwość wysłuchania drugiego ze zgło-
szonych utworów. Wokalistom mogą towa-
rzyszyć akompaniatorzy, ale dopuszczalne 
jest też korzystanie z mechanicznego pod-
kładu muzycznego na nośniku CD. Jury 
oceniać będzie ogólne walory artystyczne, 

interpretację piosenki oraz umiejętności 
wokalne wykonawcy. Werdykt zostanie 
ogłoszony w dniu konkursu.  

Wybór repertuaru Marka Grechuty 
przez organizatorów konkursu nie jest 
przypadkowy. Przede wszystkim jest to je-
den z najwybitniejszych polskich artystów 
drugiej połowy XX wieku, postać kultowa. 
Po drugie jego wszechstronność daje duże 
możliwości uczestnikom przeglądu. Twór-
czość Grechuty mieści się pomiędzy pro-
gresywnym rockiem z elementami jazzu 
poprzez piosenkę autorską, a poezją śpie-
waną. Przypomnijmy, że Marek Grechuta 
zadebiutował w 1967 roku na Studenckim 
Festiwalu Piosenki w Krakowie, by od razu 
dołączyć do czołówki polskich artystów es-
tradowych. Wielokrotnie był nagradzany 
na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. 

Tworzył nie tylko dla siebie, ale także dla 
innych artystów. Wystarczy wspomnieć 
Krystynę Jandę, która z powodzeniem 
wykonywała piosenkę „Guma do żucia”  
z tekstem i muzyką Grechuty. Krakowski 
(aczkolwiek urodzony w Zamościu) artysta 
był też współautorem – wraz z Krzyszto-
fem Jasińskim i Janem Kantym Pawluś-
kiewiczem  - musicalu „Szalona Lokomo-
tywa” opartego na twórczości Stanisława 
Ignacego Witkiewicza. Życie nie szczędziło 
mu ciężkich doświadczeń. W 1999 roku 
bardzo przezywał zaginięcie swojego syna, 
który odnalazł się dopiero po ośmiu miesią-
cach. Zmarł przedwcześnie 9 października 
2006 roku. Pochowany został w Alei Zasłu-
żonych Cmentarza Rakowickigiego, a że-
gnały go tłumy przyjaciół i wielbicieli jego 
talentu. Ówczesny Prezydent RP Lech Ka-
czyński odznaczył go pośmiertnie Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
za wybitne zasługi dla polskiej kultury  
i za osiągnięcia w działalności artystycznej.  
W pierwszą rocznicę jego śmierci na Cmen-
tarzu Rakowickim odsłonięty został Jego 
pomnik.                                             PRUD     

Śladami Marka Grechuty
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku organizuje Powiatowy Konkurs 

Interpretacji Piosenek z Repertuaru Marka Grechuty. Do udziału w kon-
kursie zaproszeni są uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
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Pomyślne wieści nadeszły z Ciechanowa, gdzie rozegrane zostały Zimowe 
Mistrzostwa Polski juniorów (do lat 15) w pływaniu. Reprezentujący barwy 
BOSiR-u Brzesko Wojciech Wojdak przywiózł z nich trzy srebrne medale po-
twierdzając tym samym przynależność do ścisłej czołówki światowej. 

Swoje starty rozpoczął Wojdak od ściga-
nia na dystansie 200 metrów stylem do-
wolnym. Wysoką formę zasygnalizował już  
w eliminacjach. Pierwsze 50 metrów prze-
płynął najszybciej, jako jedyny schodząc po-
niżej 27 sekund. Mocne tempo utrzymywał 
do połowy dystansu, później jednak zwolnił, 
by oszczędzać siły na finałową rozgrywkę. 
Eliminacje ukończył z trzecim rezultatem 
(1:57,57), a wyprzedzili go tylko odwiecz-
ni rywale Mateusz Chaba (MKS Juvenia 
Wrocław) i Filip Ciesielski (MUKS Pięt-
nastka AQUA Bydgoszcz). Co ciekawe, 
późniejszy triumfator Jan Hołub (KP Avia 
Świdnik) wszedł do finału z ostatnim pre-
miowanym awansem czasem, a siódmego 
w eliminacjach Emila Płachtę (MTP Kor-
moran Olsztyn) wyprzedził zaledwie o 0,04 
sek. Dodajmy, że w stawce 56 zawodników 
tylko ośmiu uzyskało czasy poniżej dwóch 
minut. W finale od startu do mety prowa-
dził Hołub, który w połowie dystansu miał 
nad naszym reprezentantem przewagę 1,17 
sek. (Wojdak zajmował wówczas trzecią 
pozycję). Po przekroczeniu półmetka pod-
opieczny Marcina Kacera rozpoczął mor-
derczy pościg za wyprzedzającą go dwójką 
(oprócz Hołuba wyprzedzał go jeszcze Ma-
ciej Kuświk (WKS Śląsk Wrocław). Na 50 
metrów przed metą przewaga Hołuba nad 
Wojdakiem stopniała do 0,26 sek. Finisz 
emocjami dorównywał przeżyciom zna-
nym tylko miłośnikom filmów Hitchcocka.  
O końcowym sukcesie pływaka Avii decydo-
wać musiał zapis z fotokomórki, bo wygrał 

różnicą 0,05 sek. Tak oto Brzesko mogło 
się cieszyć z pierwszego srebrnego medalu,  
a styl, w jakim Wojtek walczył o zwycię-
stwo, pozwalał wierzyć, że nie było to jego 
ostatnie słowo. Wojtek na dystansie 200 
metrów uzyskał fantastyczny czas 1:54,50. 

Do rywalizacji na dystansie 400 metrów 
stylem dowolnym przystąpiło 57 zawodni-
ków. W eliminacjach najszybszy był Woj-
tek, który z czasem 4:05,38 znokautował 
rywali, a drugiego w klasyfikacji Kuświka 
wyprzedził o blisko dwie sekundy. Okaza-
ło się później, że wrocławianin wyraźnie 
oszczędzał się przed finałem, bo w decydu-
jącej rozgrywce wyśrubował wynik 3:58,85. 
Wojtek, chociaż poprawił się o ponad 5 se-
kund w stosunku do eliminacji (4:00,32), to 
jednak musiał zadowolić się „tylko” wice-
mistrzostwem Polski. 

Do koronnego dla Wojtka dystansu 
1500 metrów stylem dowolnym zgłosiło 
się 28 pływaków. Początek wyścigu był 
wielce obiecujący, nasz reprezentant pro-
wadził przez pierwsze 900 metrów. Już 
od startu wiadomo było, że Wojdakowi 
zagrozić może tylko Kuświk. Reprezen-
tant WKS Śląsk Wrocław tuż przed prze-
kroczeniem kilometra wyraźnie przy-
śpieszył, wyprzedził Wojdaka, a kolejne 
pomiary czasu wykazywały jego rosnącą 
przewagę. Po raz drugi podczas tych mi-
strzostw nasz zawodnik musiał uznać 
wyższość wrocławianina. Wojtek swój 
trzeci srebrny medal wywalczył z czasem 
16:04,01. Trzeci na mecie Filip Ciesielski 

stracił do niego aż ponad 22 sekundy. 
W Ciechanowie wystartowało ponad 400 

zawodników reprezentujących 100 klubów 
z całej Polski. Wojtek Wojdak był na tych 
mistrzostwach jedynym przedstawicielem 
Brzeska. W pojedynkę zdziałał jednak 
bardzo wiele. Obecny był wysoko także  
w innych klasyfikacjach. Najbardziej war-
tościowy wynik uzyskał na dystansie 400 
metrów, co dało mu drugie miejsce w kla-
syfikacji generalnej. Wyżej oceniony został 
tylko wynik Kuświka na 1500 metrów, co 
jeszcze bardziej podnosi rangę srebrnego 
medalu wywalczonego przez naszego za-
wodnika na tym dystansie. W sumie na 
podium stawali przedstawiciele 26 klubów. 
Wojtek sprawił, że BOSiR Brzesko zajął  
w klasyfikacji medalowej 16. miejsce. Gdy-
by brać pod uwagę tylko klasyfikację chłop-
ców, byłoby to 10. miejsce. W klasyfikacji 
medalistów zajął 14. lokatę (na 25 sklasy-
fikowanych pływaczek i pływaków). W gro-
nie chłopców był w tej klasyfikacji siódmy. 
Na wszystkich trzech dystansach spisał się 
powyżej wyznaczonych norm. Progresja 
jego wyników została oszacowana na 105 
procent na 200 metrów, 104 procent na 
400 metrów i 101 procent na 1500 metrów. 
W finale 200 metrów trafił na nadzwyczaj 
świetnie dysponowanego rywala, bo wynik 
Hołuba został wyceniony na 106 procent. 
Podobnie było w przypadku Kuświka. Oba 
jego rezultaty na 400 i 1500 metrów ozna-
czają progresję wynoszącą 107 procent. 

Wojtek powrócił na brzeską pływalnię 
niczym niezrażony i zapowiada srogi re-
wanż na mistrzach podczas letnich Mi-
strzostw Polski. Być może powiększy się 
grono brzeskich medalistów, bo Marcin 
Kacer ma w swojej ekipie jeszcze kilkoro 
utalentowanych pływaków. Sam Wojtek 
ma już w swoim dorobku 16 mistrzowskich 
medali – 6 złotych, 4 srebrne i 6 brązo-
wych.                                              PRUD

Trzy razy srebro
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Po raz pierwszy w historii męska drużyna koszykarska Unii Tarnów roze-
grała ligowy mecz na brzeskim parkiecie. W wypełnionej po brzegi hali Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku zmierzyli się tarnowianie 
z graczami AZS Politechnika Rzeszów, a stawką spotkania było zachowanie 
przynajmniej czwartego miejsca w tabeli, które – jeśli taką pozycję utrzymają 
do końca zasadniczej rundy – daje przepustkę do walki o I-ligową promocję. 

Żeby oddać sprawiedliwość, to trze-
ba nadmienić, że brzescy kibice po raz 
drugi w historii mogli śledzić na miejscu 
ligowy mecz koszykówki. Kilka lat temu  
w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Brzesku rozegrany został 
mecz w ramach małopolskiej ligi kade-
tek, w którym młodziutkie koszykarki 
UKS Zeliny Jurków zmierzyły się z ró-
wieśniczkami Wisły Kraków. Tym ra-
zem zagościła do Brzeska koszykówka  
w dorosłym wydaniu męskim. 

Nieskromnie przyznajemy się, że po-
mysł zorganizowania tego meczu zrodził 
się w naszej redakcji podczas przepro-
wadzania wywiadu z trenerem Unii 
Rafałem Cichońskim (wywiad ukazał 
się w lutowym wydaniu BIM-u). Idea 
ta przypadła do gustu mieszkającemu 
w Brzesku szkoleniowcowi, pozytywnie 
też odnieśli się do niej działacze tarnow-
skiego klubu. Pozostało jeszcze zapytać 
o aprobatę przedstawicieli władz Pol-
skiego Związku Koszykówki, a ponie-
waż odpowiedź była zgodna z naszymi 
oczekiwaniami, nie pozostało nic innego, 
jak zaangażować jedno ze sportowych 
stowarzyszeń, aby zajęło się organizacją 
widowiska. Najszybciej zareagował Lu-
dwik Lechowicz, prezes Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół w Brzesku. Nale-
ży przyznać, że pan prezes z powierzone-
go mu zadania wywiązał się znakomicie, 
a organizację samego meczu już po jego 
zakończeniu komplementowali zarówno 
obserwator z ramienia PZKosz jak i sę-
dziowie oraz sami zawodnicy. Jesteśmy 
przekonani, że podobnego zdania są tak-
że sami kibice. Pewne jest to, że pomysł 
zorganizowania w Brzesku tego spotka-
nia okazał się być strzałem w dziesiątkę. 
Świadczy o tym fakt, że darmowe wej-
ściówki na mecz (tylko one upoważnia-
ły do wejścia na teren hali) rozeszły się  
w zawrotnym tempie, w dwa dni po ogło-
szeniu o ich rozprowadzaniu. 

Do organizacji meczu włączyli się bur-
mistrz Brzeska Grzegorz Wawryka 
oraz brzeski starosta Andrzej Potępa. 
Zarazem nasza gmina i powiat stały 
się jednymi ze sponsorów tego wydarze-
nia. Budujące jest również to, że każdy 

ze sponsorów, do których zwrócili się 
organizatorzy, ze zrozumieniem przyjął 
„zaproszenie” do współfinansowania me-
czu. A w gronie sponsorów znaleźli się: 
Starostwo Powiatowe w Brzesku, 
Urząd Miejski w Brzesku, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej w Brzesku, Centrum Rozrywko-
wo-Konferencyjne Planeta w Brze-
sku, Małopolska Wytwórnia Maszyn, 
GoldMet – Skup Złomu i Metali Ko-
lorowych – Jarosław Jemioło, Fir-
ma Arka 2 Limanowa – Krzysztof 
Hebda, Apteka Vita Państwa Danu-
ty i Franciszka Krupów, Firma Leś, 
Firma Jawor, Salon Kwiatowy Baz-
zar – Katarzyna Pacewicz-Pyrek 
oraz Brzeska Oficyna Wydawnicza. 
Do grona sponsorów dołączył niemal  
w ostatniej chwili Mariusz Plichta, 
który bezinteresownie wziął na swoje 
barki obowiązki lekarza zawodów. Spo-
rą pracę w organizację meczu włożyli też 
dyrektor ZSP 2 Brzesko Bogdan Haj-
duga oraz pracownicy tej placówki, za 
co organizatorzy składają im serdeczne 
podziękowania. 

Sam mecz spełnił oczekiwania kibi-
ców. Było to emocjonujące widowisko, 
a losy spotkania ważyły się niemal do 
ostatnich minut. Początek był bardzo 
nerwowy, a po pierwszej kwarcie „Ja-
skółki” prowadziły różnicą zaledwie 
dwóch punktów. Niewiele wyjaśniła 
druga kwarta, w której znów nieznacz-
nie lepsi byli tarnowianie. W przerwie 
meczu koszykarze obu drużyn schodzili 
do szatni przy wyniku 33:27 dla Unii. 
Rzeszowianie postawili gospodarzom 
pojedynku trudne warunki, bo w trzeciej 
kwarcie nadal ambitnie walczyli starając 
się zniwelować straty. Ostatecznie przed 
decydującą rozgrywką podopieczni Rafa-
ła Cichońskiego prowadzili tylko pięcio-
ma punktami. Ostatnie dziesięć minut 
lepiej rozpoczęli zawodnicy z Rzeszowa 
i przewaga Unii zaczęła niebezpiecznie 
topnieć. Na szczęście gracze Unii jako 
pierwsi opanowali nerwy i na około dwie 
minuty przed końcem meczu osiągnęli 
bezpieczną 12-punktową przewagę, by 
zakończyć potyczkę zwycięstwem, które 

umocniło Unię na czwartej pozycji w ta-
beli. Wynik tego spotkania 76:68 (14:12, 
19:15, 17:18, 26:23). Na cztery kolejki 
przed zakończeniem rundy zasadniczej 
„Jaskółki” zachowały szanse zakończe-
nia rozgrywek na 3. miejscu – do wy-
przedzającej jej Polonii Przemyśl tracili 
zaledwie jeden punkt. Warto zaznaczyć, 
że tarnowska drużyna jest najwyżej 
sklasyfikowanym zespołem spośród pię-
ciu ekip reprezentujących na drugim 
froncie Małopolskę.

Głównym celem organizatorów meczu 
była promocja koszykówki w naszym 
mieście i zadanie zostało w pełni zreali-
zowane, o czym świadczyły pomeczowe 
wypowiedzi komisarza zawodów, sę-
dziów, działaczy Unii, trenera, samych 
zawodników, a także kibiców. 

- Cieszę się, że udało się nam rozegrać 
mecz w brzeskiej hali i co ważniejsze 
wygrać go po emocjonującym przebiegu. 
Mam nadzieję, że rywalizacja podobała 
się brzeskiej publiczności i niewykluczo-
ne, że w przyszłości zagramy tutaj jeszcze 
jakiś mecz. Należy podkreślić, że przy-
gotowanie meczu w Brzesku wymagało 
sporych nakładów finansowych i organi-
zacyjnych – mówił na łamach Dziennika 
Polskiego Rafał Cichoński. 

Niestety, drużyna Unii już w na-
stępnej kolejce przegrała nawy jeździe 
73:89 ze Staco MNLK Niepołomice, jed-
nak nadal utrzymała się na czwartym 
miejscu. Walka o utrzymanie tej pozy-
cji będzie bardzo trudna, bo po piętach 
depczą „Jaskółkom” AZS AWF Katowi-
ce oraz Limblach Limanowa – obie eki-
py na trzy „okrążenia” przed zakończe-
niem zasadniczej rundy traciły do Unii 
tylko jeden punkt. Na prowadzeniu 
znajdowała się drużyna Delikatesy Cen-
trum PBS Bank MOSiR Krosno, która 
wyprzedzała Znicz Jarosław. Te dwie 
drużyny miały już tak wyraźną przewa-
gę, że ich zawodnicy mogą już spokoj-
nie przygotowywać się do fazy play-off. 
Polonia Przemyła nadal wyprzedzała 
Unię tylko jednym punktem. Tarnowia-
nie mieli do rozegrania jeszcze trzy me-
cze – z Wisłą AWF Kraków (u siebie).  
Z Cracovią 1906 Kraków (na wyjeździe) 
i ze Zniczem Jarosław (u siebie). Łatwo 
tarnowianom utrzymać wysoką pozycję 
nie będzie, ale mamy nadzieję, że wyj-
dą z tej walki obronną ręką. Awans do 
fazy play-off byłby sporym sukcesem, 
bo przecież według przedsezonowych 
założeń Unia miała jedynie walczyć  
o utrzymanie się w II lidze i uniknięcie 
ewentualnego spadku do niższej klasy 
rozgrywkowej.                            PRUD 

Fotorelacja na stronach 18-19
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Nie mają szczęścia piłkarze II ligi do 
tegorocznej wiosny. Pierwsza kolejka za-
planowana na 6 marca został przez piłkar-
ską centralę odwołana z powodu… ataku 
zimy. Dlatego mecz otwarcia z Jeziorakiem 
Iława rozegra Okocimski dopiero 6 kwiet-
nia – na ten dzień przeniesione zostały 
wszystkie mecze 18. kolejki rozgrywek.  
O ile odwołanie wiosennej premiery uznać 
można za uzasadnione, to przeniesienie 
na inny termin meczu następnej kolejki 
ze Stalą Rzeszów wydaje się co najmniej 
problematyczne. Według oficjalnego komu-
nikatu stało się tak na skutek złego stanu 
boiska. Tymczasem pogoda w Rzeszowie  
w dniu zaplanowanego spotkania była iście 
wiosenna, dlatego decyzja PZPN-u może 
zastanawiać. Podobno wpływ na decyzję 
piłkarskich władz miało rzeszowskie lobby,  
a wszystko to z powodu epidemii grypy, któ-
ra zdziesiątkowała skład Stali, eliminując  
z jej szeregów przynajmniej pięciu podsta-
wowych graczy. Mecz rozegrany zostanie 
13 kwietnia. Nie krył oburzenia kierownik 
drużyny „Piwoszy” Leszek Kołodziej. 

-Odwołanie dwóch pierwszych meczy 
mocno zdezorganizowało nasze plany. 
Nasi zawodnicy trenowali ostatnio pod 
kątem konkretnych spotkań, ćwicząc 
ustalone przez trenera założenia taktycz-
ne. Cała strategia wzięła w łeb. Piłkarze 
są głodni gry, dlatego na siłę szukaliśmy 
sparingpartnera, żeby nie wyjść z rytmu 
przygotowań. W terminie meczu ze Stalą 
Rzeszów (o jego odwołaniu dowiedzieli-
śmy się niemal w ostatniej chwili) zmu-
szeni byliśmy zorganizować wewnętrzną 
grę. Mimo wszystko, jesteśmy nastawieni 
na walkę o awans i mamy nadzieję, że ta 
sztuka nam się uda – mówił w rozmowie  
z redaktorem BIM-u. 

Zamiast inauguracji wiosennej rundy 
kibice Okocimskiego mogli śledzić kontrol-
ną grę swoich pupili z piątoligową Słomni-
czanką Słomniki. Na sztucznej nawierzch-
ni boiska Cracovii Kraków podopieczni 
Krzysztofa Łętochy urządzili sobie ostre 
strzelanie i rozgromili rywala w stosunku 
11:0. Skutecznością popisał się szczególnie 
Maciej Kisiel, który trafił do bramki prze-
ciwnika cztery razy. Niewiele ustępował 
mu Paweł Smółka – nowy nabytek „Piwo-

szy” zdobył dla swojej nowej drużyny trzy 
bramki. Po jednym trafieniu zanotowali 
Mateusz Urbański, Rafał Gil, Jarosław 
Krzak i Robert Trznadel. Zwycięstwo mo-
gło być jeszcze bardziej okazałe, bowiem 
wyśmienitych okazji nie wykorzystali 
między innymi Wojciech Wojcieszyński  
i Paweł Pyciak.

W terminie przeznaczonym na 19. kolej-
kę nie udało się znaleźć sparingpartnera, 
po prostu nie pozwolił na to brak czasu. 
Dlatego trener zdecydował o rozegraniu 
meczu „wewnętrznego”.

Nastroje w klubie przed prawdziwą 
inauguracją są wielce optymistyczne. 
Równie wysokie są oczekiwania kibiców 
i aspiracje samych zawodników. Trener 
Łętocha przestrzega jednak przed hurra-
optymizmem. Wprawdzie strata siedmiu 
punktów do miejsca premiowanego awan-
sem wydaje się być do zniwelowania, to 
jednak nie wolno zapominać, że Okocim-
ski ma tylko cztery oczka przewagi nad 
drużynami znajdującymi się w strefie 
spadkowej. A to oznacza, że brzescy pił-
karze muszą podejść do każdego meczu  
w pełni skoncentrowani. Jeśli ta koncen-
tracja równać się będzie tej, którą wyka-
zali w sparingu ze Słomniczanką, to o wy-
niki powinniśmy być spokojni. 

Wyniki meczów w niepełnej 19. kolej-
ce sprawiły, że sytuacja w górnej strefie  
II-ligowej tabeli mocno się zagęściła. Znicz 
Pruszków doznał sensacyjnej porażki  
z Wigrami Suwałki, które wyraźnie zgła-
szają I-ligowe apetyty. Nie można też 
lekceważyć Stali Stalowa Wola, która 
wprawdzie bezbramkowo zremisowała  
z dołującą Puszczą Niepołomice, ale dy-
stansu do czołówki nie straciła. Wie-
le zależeć będzie od postawy „Piwoszy”  
w zaległych spotkaniach. Zarówno Stal 
Rzeszów jak i Jeziorak Iława to ekipy, 
które sąsiadują z Okocimskim w ligowej 
tabeli. Wiele wyjaśni też najbliższy mecz ze 
Zniczem Pruszków, który rozegrany zosta-
nie na boisku przy Okocimskiej. Spodzie-
wać się można rekordu frekwencji, wszak 
gościć będziemy zespół z ligowego szczytu. 

Podczas zimowej przerwy wielkiej re-
wolucji kadrowej w Okocimskim nie było. 
Całkowitą nowością jest zatrudnienie  

w klubie trenera odpowiedzialnego za przy-
gotowanie fizyczne zawodników. Został nim 
Kordian Wójs, z którym Krzysztof Łętocha 
miał już okazję współpracować. Z zespołu 
odeszło paru piłkarzy, a w ich miejsce po-
wołano bramkarza Dawida Mieczkowskie-
go i wytrawnego snajpera Pawła Smółkę. 
Zdaniem szkoleniowców nowy napastnik 
Okocimskiego nie tylko spowoduje wzmoc-
nienie uderzeniowej siły brzeskiego ataku, 
ale także wpłynie na wzrost rywalizacji 
wśród zawodników tej formacji, a to prze-
łoży się na jakość gry i wyniki. Jest więc 
nadzieja, że 12 czerwca po wyjazdowym 
meczu z Ruchem Wysokie Mazowieckie 
świętować będziemy wymarzony awans do 
zaplecza piłkarskiej ekstraklasy. 

Prezes klubu Józef Gawenda podkreśla, 
że dokonane zimą zmiany przeprowadzo-
ne były na miarę aktualnych możliwości 
finansowych. Krzysztof Łętocha zadowo-
lony jest z zatrudnienia asystenta Wójsa, 
bo to oznacza, że będzie miał dzięki temu 
więcej czasu na przygotowanie taktyczne  
i mentalne swoich podopiecznych. 

Dobrze układa się współpraca klubu 
ze sponsorami, co gwarantuje płynność 
finansową. Sponsorem strategicznym jest 
oczywiście Carlsberg Polska Browar Oko-
cim, podobną funkcję pełni Urząd Miejski. 
Od wiosny do grona sponsorów dołączy też 
Starostwo Powiatowe. Jest jeszcze grupa 
mecenasów wywodząca się spośród lokal-
nych przedsiębiorstw. 

Tuż przed rozpoczęciem wiosennej run-
dy w Centrum Rozrywkowo-Konferencyj-
nym Planeta odbył się karnawałowy bal, 
podczas którego miała miejsce prezentacja 
zespołu z nowymi klubowymi koszulkami. 
Miejmy nadzieję, że prawdziwy karnawał 
czeka nas już w czerwcu.                PRUD

Mierzą w I ligę
Jeśli nie wydarzy się żaden kataklizm, to wreszcie 19 marca zawita do 

Brzeska długo oczekiwana piłkarska wiosna. Wtedy to Okocimski zmierzy 
się na własnym boisku ze Zniczem Pruszków i rozpocznie marsz – miejmy 
nadzieję, że udany – w stronę wymarzonej I ligi. Działacze i piłkarze przystę-
pują do rundy rewanżowej pełni optymizmu tonowanego nieco przez trene-
ra Krzysztofa Łętochę, który jednak zapowiada walkę o najwyższe cele. 

WIOSENNY „ROZKŁAD JAZDY” 
OKOCIMSKIEGO

19.03. - Znicz Pruszków (d 0:3)
26.03. - Wigry Suwałki (d – 0:0)
  2.04. - Wisła Płock (wyjazd – 2:1)
  6.04. - Okocimski – Jeziorak (d – 0:1)
   9.04. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki (d – 1:1)
13.04. - Stal Rzeszów (w – 2:2) 
16.04. - Olimpia Elbląg (w – 0:0)
23.04. - OKS 1945 Olsztyn (d – 1:1)
30.04. - Stal Stalowa Wola (w – 0:2)
  7.05. - Resovia Rzeszów (d – 1:0)
11.05. - GLKS Nadarzyn (w – 2:0)
14.05. - Motor Lublin (d – 3:0)
22.05. - Sokół Sokółka (w – 0:0)
25.05. - Puszcza Niepołomice (d – 2:1)
29.05. - Pelikan Łowicz (w – 1:2)
  5.06. - Start Otwock (d – 1:2)
12.06. - Ruch Wysokie Mazowieckie (w – 4:1)
d - dom, pierwszy mecz, w - wyjazd
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