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W niezmierzonym bólu łączymy się
z wszystkimi Rodakami i obywatelami całego świata,
którzy bezgranicznie pokochali Go jak swojego Ojca.

2 kwietnia odszedł do Wieczności
największy z Synów Polskiej Ziemi,

następca świętego Piotra −

JAN PAWEŁ II
– Papież, który odmienił losy współczesnego świata.

Odnowił oblicze Ziemi, tej Ziemi!

Jan Paweł II był największym autorytetem przełomu tysiącleci. Dla katolików
i wyznawców innych religii, a także dla ludzi niewierzących. Pokazał nam
drogę do wolności, dawał przykład jak godnie żyć, nakazywał, by zło
dobrem zwyciężać, nauczał, że nie ma pokoju bez sprawiedliwości i nie
ma sprawiedliwości bez przebaczenia. Mówił, że istnieje potrzeba nieustannej
odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość,
uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne,
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.
Słuchali Go najwięksi tego świata, kiedy z misją pokoju i pojednania
przemierzał wzdłuż i wszerz kulę ziemską. Choć zostawił nam nadzieję, bez
Niego trudniej będzie żyć.

Pogrążeni w żałobie

Burmistrz Brzeska
Starosta Brzeski

Pracownicy Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego
Mieszkańcy Powiatu Brzeskiego
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Dziękujemy
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Byłem wtedy w trzeciej klasie szko−
ły średniej. 16 października wieczo−
rem brałem udział w kolejnych wy−
kładach związanych z kursem na
prawo jazdy. Około godz. 18.00 do sali
wykładowej wpadł ksiądz (był wika−
riuszem w mojej rodzinnej parafii,
też „robił prawo jazdy”) i od progu
podekscytowany oznajmił: „Polak
papieżem”. W tym dniu zajęcia już
nie miały zakończenia. Wokół gorą−
ce komentarze, pytania: „Co to bę−
dzie?” Wszyscy obstąpili księdza, bo
przecież kapłan to powinien więcej
na ten temat wiedzieć. Jednogłośnie
przyjęto, że teraz jak najszybciej

Ty masz tam piękną zimę...

trzeba udać się do domów i słuchać
co powiedzą w radiu czy telewizji.
Starsi uczestnicy kursu przestrzega−
li: „Jeśli chcecie wiedzieć więcej i bez
przekrętów trzeba słuchać Wolnej
Europy”. Tak wyglądał mój dzień,
a raczej wieczór Wyboru.
W pamięci w szczególny sposób
utkwiło mi spotkanie z Ojcem św. na
Watykanie.
Było to kilkanaście lat temu. Odwie−
dzałem mojego kolegę, księdza
w Rzymie. Dzięki jego pomocy i „wej−
ściom”, w sobotę miałem możliwość
być w koncelebrze w prywatnej kapli−
cy Ojca św. na Watykanie. Było wte−

Każdy Polak, od 16 października 1978 r. w jakiś sposób musiał zetknąć się z Tym Niezwykłym
Człowiekiem – Janem Pawłem II. Większość miała możliwość spotkać się dzięki mediom,
przede wszystkim telewizji. Zapewne jest wśród nas, Polaków, ogromna liczba tych, którzy
zetknęli się z Janem Pawłem II, można powiedzieć osobiście, biorąc udział w którejś albo
nawet we wszystkich, ośmiu pielgrzymkach Papieża do Polski. W ostatnim, tak bardzo
smutnym dla nas czasie, wracamy w myślach do tego pamiętnego dnia wyboru czy do
któregoś ze spotkań z Janem Pawłem II. Proszę pozwolić, że i ja do tych naszych wspólnych
wspomnień dołączę i swoje.

dy kilku księży z Polski, z archidie−
cezji krakowskiej, z diecezji tarnow−
skiej było nas dwóch: ks Paweł (obec−
ny wikariusz w naszej parafii i ja).
Był zwyczaj, że Ojciec św. po Mszy
św. spotykał się z księżmi, którzy
z Nim koncelebrowali. Miało to miej−
sce w zakrystii, gdzie Papież z każ−
dym z kapłanów zamieniał kilka słów
i wręczał różaniec. Kiedy podszedł do
mnie, przedstawiłem się, opowiedzia−
łem że pracuję w Krynicy i buduję ko−
ściół. Ojciec św. zapytał: „W Morskiej
czy Górskiej?”. Kiedy odpowiedzia−
łem, że w Górskiej, wtedy On, ku
memu zaskoczeniu i zdziwieniu obok
stojących księży, powiedział: „Ty
masz tam piękną zimę (pragnę za−
znaczyć, że to spotkanie było w lu−
tym, kiedy w Rzymie jest już w peł−
ni wiosna), a jak pięknie jest pod
Jaworzyną.” Zaniemówiłem. Ten
Człowiek, który ma na głowie cały
Kościół, po usłyszeniu „Krynica”, na−
tychmiast skojarzył „Jaworzyna”.
Było to tak wzruszające, że tego wy−
darzenia nie da się zapomnieć.
Dzisiaj, patrząc na to wszystko co
dzieje się w związku z żałobą na ca−
łym świecie, jestem przekonany, że
Jan Paweł II zawładnął sercami mi−
lionów dlatego, że do każdego pod−
chodził tak bardzo osobiście i nawet
wtedy, gdy stało się w tłumie, czy
tylko śledziło się Jego pielgrzymki
dzięki telewizji, czuło się, że kiedy
mówi, to mówi jakby osobiście do
każdego z nas.

Ks. Józef DRABIK
– proboszcz parafii

św. Jakuba Apostoła w Brzesku

Ks. Józef Drabik na prywatnej audiencji o Jana Pawła II.
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Pośród niesnasków – Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla Słowiańskiego oto Papieża
Otwarty tron.
Ten przed mieczami tak nie uciecze
Jako ten Włoch,
On śmiało jak Bóg pójdzie na miecze;
Świat mu – to proch.
Twarz jego, słońcem rozpromieniona,
Lampą dla sług,
Za nim rosnące pójdą plemiona
W światło – gdzie Bóg.
Na jego pacierz i rozkazanie
Nie tylko lud
Jeśli rozkaże – to słońce stanie,
Bo moc – to cud.

Jan Paweł II w pełni żyje, a my? My uczy−
my się od Matki Najświętszej, która do−
kładnie tydzień przed śmiercią Papieża,
w tamten wielkosobotni dzień, przecho−
wywała w swym Niepokalanym Sercu
wiarę Kościoła. Uczymy się przestawać
opłakiwać śmierć i zaczynamy trwać w za−
dumie i oczekiwaniu... Jakże te dwa ty−
godnie są do siebie podobne! W tamten
czwartek, wieczorem, zaczęła się męka
naszego Pana, w ten – nieoczekiwanie po−
gorszyło się zdrowie naszego Papieża.
W piątek zaczęła się agonia Chrystusa,
tydzień później agonia Ojca Świętego.
Tyle że u Jana Pawła II z bożych wyro−
ków została ona przedłużona wielką
modlitwą Kościoła na sobotę: dzień Matki
Najświętszej.
O 21.37 zakończyła się Papieska droga
krzyżowa, zapadła cisza wiecznego od−
poczynku, która niebawem – jak w pora−
nek wielkanocny – zostanie przerwana
objawieniem się mocy Boga w świecie. Na
razie żyjemy wiarą, pełni oczekiwania

Największy, najbardziej zasłużony dla przemian politycznych w świecie, dla dialogu, dla
tolerancji, dla praw człowieka, dla pokoju... To wszystko prawda, miejmy nadzieję, że światowe
środki komunikacji po raz kolejny nie powtórzą swego błędu z 1981 i 1989 r., kiedy Jan
Paweł II został zamknięty w ramy przywódcy politycznego i światowego autorytetu, kiedy
nie chciano wypowiedzieć nawet półgłosem słów „Bóg” i ”Maryja”. Tymczasem Jan Paweł II
sam niewiele znaczył – nie on był największy, największy był w Nim Bóg. To był święty,
a więc człowiek wypełniony Bogiem! I ten Bóg działał w Nim z mocą. Do końca. I to o Bogu,
o planach Jego Opatrzności i o roli, jaką odgrywa w nich Matka Najświętsza mamy mówić.
Nawet ze ściśniętym gardłem, nawet przez łzy. Pan dał nam znak, a my mamy obowiązek
zapatrzyć się w Niego. Czynimy to razem z Maryją, papieską Matką.

i nadziei. Wiemy, że Papież odszedł do
Nieba, by być jeszcze bliżej nas. Czuje−
my, że nie jesteśmy bez Ojca, choć On nie
jest już widzialną głową Kościoła. Stał
się dla nas niewidzialny, niewidzialnie
obecny, dający znaki, czyniący cuda. Już
pierwsze oglądają nasze oczy. Zaczyna−
my je dostrzegać, kiedy klękamy do mo−
dlitwy. Nagle widzimy, że nasz ukochany
Papież pozostawił nam w swej śmierci
wiele znaków. Bierzemy je do ręki, jesz−
cze nieczytelne, i podnosimy do oczu. I oto
nagle wszystko układa się w logiczną
całość! Zaczynamy coś rozumieć, przeczu−
wać. Najpierw to, że Papież zmarł
w pierwszą sobotę.

Zwycięstwo
nadchodzi w pierwsze soboty
Ten dzień to była pierwsza sobota mie−
siąca. Od momentu zrozumienia roli fa−
timskiego orędzia w dniu zamachu
w 1981 r. pierwsza sobota stała się umi−
łowanym dniem Papieża. Od tamtego
czasu jak każdy, kto praktykuje nabo−
żeństwo pierwszych sobót – żył on od
pierwszej soboty do następnej. Za siostrą
Łucją mógł powtarzać: „Co do mnie,
muszę wyznać, że nigdy nie czułem się
tak szczęśliwy, jak wtedy, gdy przychodzi
pierwsza sobota”. Może dlatego, że wów−
czas wypełniało się Jego oddanie do koń−
ca Maryi. Przecież siostra Łucja pisała
zaraz po cytowanych przed chwilą sło−
wach: „Czy nie jest prawdą, że najwięk−
szym naszym szczęściem jest być całym
dla Jezusa i Maryi, i kochać Ich, Ich wy−
łącznie, bezwarunkowo?”. Tak, dla Jana
Pawła II każda pierwsza sobota była
dniem szczęśliwym, dniem bycia całym
dla Jezusa i Jego Matki. Każda pierw−

sza sobota była jednocześnie czasem
bolesnego zastanawiania się nad tym, co
jeszcze Papież może uczynić, aby rozpo−
wszechnić na świecie nabożeństwo do
Niepokalanego Serca. Ojciec Święty do−
brze wiedział, że jest to ostatnie, niewy−
pełnione żądanie Matki Bożej Fatimskiej,
że ciąży na Nim jeszcze jedno posłannic−
two. Przecież Matka Boża powiedziała
w Fatimie o Jego zadaniu: poświęceniu
Rosji i upowszechnieniu nabożeństwa
pierwszych sobót.
Ta pierwsza prośba Maryi została wy−
pełniona w 1984 r. Druga pozostawała
wciąż niepodjęta. Dlaczego? Papież sam
mówił, że jest bezradny. W epoce odwro−
tu od pobożności maryjnej, gdy Episko−
paty zaledwie trzech krajów oficjalnie za−
twierdziły to nabożeństwo (od 1946 r.  jest
nim Polska) trudno Mu było narzucić Ko−
ściołowi powszechnemu coś tak tradycyj−
nego i jednocześnie zupełnie nieznanego.
Nie znaczy to, że Ojciec Święty nic nie
robił. Jan Paweł II próbował mówić o tym
nabożeństwie, posługując się w życiu wie−
loma znakami, także znakiem cierpie−
nia, ale to wszystko jeszcze nie wystar−
czało. Przemówiła dopiero śmierć. Teraz
każdy pyta: Pierwsze soboty, co to takie−
go? Czy śmierć w pierwszą sobotę to isto−
ta testamentu Jana Pawła II? Być może
dzień 2 kwietnia 2005 r. przejdzie do
historii jako najważniejsza pierwsza so−
bota w dziejach świata. Była to ostat−
nia pierwsza sobota Jana Pawła II na
ziemi. Znakiem Opatrzności jest to, że
Ojciec Święty, mimo agonii, zdołał speł−
nić wszystkie warunki tego nabożeń−
stwa. Była uprzednio spowiedź, była
Komunia św., był Różaniec, była inten−
cja wynagradzania za nas, grzeszników.
I było „towarzyszenie Matce Najświęt−
szej w Jej rozmyślaniu nad tajemnica−
mi różańcowymi” – nad tajemnicą zba−
wienia! Ten najpiękniejszy element fa−
timskiego nabożeństwa, który polega na
mistycznym doświadczeniu zjednocze−
nia z Maryją, przed dwoma dniami był
dla Papieża najpiękniejszą chwilą ży−
cia! Nie bójmy się twierdzić, że kiedy
zakończył się Maryjny Apel Jasnogór−
ski, sama Maryja przyszła do Papieża,
by ukazać mu to, co dotychczas widział
w zwierciadle, niejasno. Jego piętnasto−
minutowe wsłuchiwanie się w to, jak
bije serce Matki, zakończyło się osta−
tecznym zjednoczeniem tych dwóch serc.
Jedno przestało bić po to, aby Karola
Wojtyłę ożywiało już tylko najpiękniej−
sze Serce – Niepokalane Serce Maryi,
w którym jest ratunek dla świata.W tym
Sercu, tak bliskim każdemu z nas, jest
nasz Papież Polak. Jest blisko. Kto chce
go spotkać, powinien szukać Go
w pierwszych sobotach.

Znak w
umieraniu

KS. JÓZEF MULARZ
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On się już zbliża – rozdawca nowy
Globowych sił,
Cofnie się w żyłach pod jego słowy
Krew naszych żył;
W sercach się zacznie światłości Bożej
Strumienny ruch,
Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy,
Bo moc – to duch.
On się już zbliża – rozdawca nowy (...)

Jasna Góra – miejsce zwycięstwa
Ostatnie chwile życia Jana Pawła II przy−
padły na czas Jasnogórskiego Apelu. Czy
potrafimy dostrzec w tym Maryjny, pierw−
szosobotni znak zwycięstwa? Nie tylko dla−
tego, że w tym roku obchodzimy 350−rocz−
nicę zwycięskiej obrony jasnogórskiego
klasztoru, a Ojciec Święty zdążył przed
śmiercią poświęcić dwie korony na upamięt−
nienie tamtego wydarzenia. Te korony miały
być znakiem, że to, co miało miejsce przed
wiekami, jest osiągalne również dziś. I dziś
Jasna Góra jest zwycięska! Znowu przez
swój wątek pierwszosobotni.
Przecież nasz Naród, jako drugi po Portu−
galii, wypełnił życzenie Maryi i poświęcił
się Jej Niepokalanemu Sercu. Zaowoco−
wało to niezwykłymi łaskami, które za−
pewniły Kościołowi w Polsce wolność w cza−
sach totalitarnego ateizmu. A poświęce−
nie to jest bramą do nabożeństwa
pierwszych sobót. I właśnie dlatego, po
uroczystym oddaniu naszych losów Niepo−
kalanemu Sercu Maryi, Kościół w Polsce
oficjalnie zapoczątkował nabożeństwo
pierwszych sobót! Więcej, to dla umocnie−
nia tego oddania Niepokalanej powstał
Apel Jasnogórski! Kiedy śpiewano go w mi−
nioną sobotę, dawano świadectwo związ−
ków Jasnej Góry z nabożeństwem pierw−
szych sobót. Zdumiewająca zbieżność...

Bój, który jest zwycięski
Następny element znaku, który Ojciec
Święty pozostawił nam w swej śmierci,
znowu mówi o zwycięstwie odniesionym
w Maryi. To była ostatnia walka Papie−
ża. Przecież tradycyjne modlitewniki tak
właśnie określają chrześcijańskie umie−
ranie. To był bój ostatni, ostatnia próba.
Boimy się jej, nawet kiedy życie prowa−
dzimy pobożne, bo czas umierania jest
chwilą mroku i zwątpienia. Dlatego w mo−
dlitwie „Zdrowaś Maryjo” wołamy do
Bożej Rodzicielki: „Módl się za nami,
grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci
naszej”. Ojciec Święty, jak każdy konają−
cy człowiek, w tych ostatnich dniach wal−
czył. Ale dodajmy od razu, że Jego kona−
nie było niezwykłe, piękne. Jan Paweł II
walczył pogodnie, pewny zwycięstwa.
Pamiętamy Jego ostatni zapisek, litery
pisane z pomocą sekretarza Dziwisza.
O radości i Najświętszej Maryi Pannie.
Jan Paweł II wiedział, że Ona stoi przy

Nim, jak stała od pierwszych dni ponty−
fikatu. Przypominają się słowa wypowie−
dziane wieczorem, 16 października
1978 r., pierwsze słowa nowego Papieża,
jakie rozbrzmiały na placu św. Piotra.
Mówiły one o zgodzie kardynała Karola
Wojtyły na przejęcie steru Kościoła po−
przez zawierzenie wszystkiego Panience
Przenajświętszej. Jego ostatnie słowa
mówią o tym samym. I nie jest to przy−
padek. Jan Paweł II to „Totus Tuus”.
W pierwszą sobotę i w każdy dzień. Oj−
ciec Święty powtarzał swe zawierzenie
nieustannie, przekuwał je na czyny, roz−
poczynał nim wszystko, co czynił. Każdą
kartę, którą miał zapisać, naznaczał za−
wsze dwoma słowami: „Totus Tuus”. Tak
mówią Jego najbliżsi współpracownicy,
tak zaświadcza jego „Tryptyk rzymski”,
w którym umieszczono oryginalne zapi−
ski Papieża. Na każdej stronicy jest u gó−
ry „Totus Tuus!”. Zapewnia też o tym
kartka, jaką napisał po zabiegu trache−
otomii: „Co oni ze mną zrobili? A jednak
[we wszystkim] «Totus Tuus»”.
Każda ostatnia chwila życia Jana Pawła
II rozpoczynała się tym samym. Dlatego
Papież nie mógł przegrać. Walczył pogod−
nie, wręcz z radością, pewny zwycięstwa.
I przyszło ono w pierwszą sobotę.

Matka Miłosierdzia
– pierwsza i ostatnia Przewodniczka
Nasz Papież zwycięsko zakończył swe
ziemskie bojowanie i Bóg ukazał Mu swe
miłosierne oblicze. Jego śmierć stała się
znakiem Miłosierdzia dla nas i całego
świata! Przez cały swój pontyfikat Papież
nucił „Salve Regina”. Być może piękno tej
maryjnej antyfony odkrył dopiero w Rzy−
mie, gdzie w kościołach śpiewa się codzien−
nie to ułożone w XI w. zaproszenie skiero−
wane do Królowej, Matki Miłosierdzia, Tej,
która jest naszym życiem, słodyczą i na−
dzieją, Tej, do której wołamy my, synowie

Ewy, do której wzdychamy, jęcząc i pła−
cząc na tym łez padole. Jan Paweł II śpie−
wał: „Przeto, Orędowniczko nasza, one mi−
łosierne oczy swoje na nas zwróć, a Jezu−
sa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż”. Jan Paweł
II umierał, kiedy odprawiano przy Jego
łóżku pierwszą Mszę św. na Święto Boże−
go Miłosierdzia. Maryjna sobota – w tym
roku pierwsza sobota – zawsze jest drogą
ku tej uroczystości Jezusa Miłosiernego.
Dwa dni temu Królowa Miłosierdzia po−
prowadziła Go tą drogą i okazała Janowi
Pawłowi II Wielkiemu Jezusa, błogosła−
wiony owoc żywota swojego. I znowu przed
naszymi oczami ukazuje się kolejna Ma−
ryjna klamra. Pamiętamy przecież: swe
pierwsze kroki po wyborze Ojciec Święty
skierował do kaplicy Matki Bożej Miło−
sierdzia, znajdującej się w podziemiach
Bazyliki św. Piotra!

A trzebaż mocy, byśmy ten Pański
Dźwignęli świat...
Więc oto idzie
Papież Słowiański,
Ludowy brat...
Oto już leje balsamy świata
Do naszych łon,
Hufiec aniołów – kwiatem umiata
Dla niego tron.
On rozda miłość, jak dziś mocarze
Rozdają broń,
Sakramentalną moc on pokaże,
Świat wziąwszy w dłoń.

Jaskółka wiosny chrześcijaństwa
Kolejny kawałek boskiego witraża bierze−
my do ręki z bólem i trwogą. Zewsząd sły−
chać, że z chwilą śmierci Papieża coś się
na zawsze skończyło, że nie ma już takich
ludzi jak On, że teraz świat do końca straci
panowanie nad sobą, a Kościół popadnie
w głęboki kryzys. Powiada się – odszedł
Ojciec Święty, a my pozostaliśmy bez Ojca

Brzesko, Plac Kazimierza Wielkiego w Brzesku. 5 kwietnia 2005. Fot. M. Kotfis
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i bez Świętego. Dlatego nie chcieliśmy, aby
odszedł. A jednak nie mamy powodu do
lęku. Przecież widoczne znaki zbliżania
się Papieża do progu śmierci zaczęły się
pojawiać w dniu Zmartwychwstania, kie−
dy Kościół zamienia modlitwę „Anioł Pań−
ski” na „Regina Coeli”. „Królowo nieba,
wesel się, Alleluja” – Jan Paweł II zaczął
śpiewać pieśń zwycięstwa. I umierał po−
godnie. Mówili o tym wszyscy z Jego oto−
czenia. Napisał to nam w swym ostatnim
zapisku. „Jestem radosny”. A nie jest On
egoistą... Ta radość nie wiązała się tylko
z pewnością, że Matka Boża przyjdzie po
Niego, że Chrystus już otworzył dla Niego
szeroko drzwi. Papież nie bał się umierać.
Kiedy patrzył w przyszłość, widział nad−
chodzącą wiosnę chrześcijaństwa, cywili−
zację miłości, triumf Niepokalanego Ser−
ca Maryi. Nie bał się odejść do wieczności,
bo przekroczenie jej progu jest już nawet
czymś więcej niż przekraczaniem progu
nadziei. To przejście przez próg pewności!
Konający Papież nie tylko przed sobą, ale
także przed nami widział jasną przyszłość.

Spełnianie się wizji Jana Bosko
W tym momencie staje przed naszymi
oczami jeszcze jedna Madonna – Wspo−
możycielka Wiernych. Nieodparcie przy−
pomina się nam bowiem wizja, jaką miał
św. Jan Bosko. O czym mówi widzenie
założyciela salezjanów z 1862 r.? Ogląda
on bitwę morską, w której niezliczone
okręty atakują potężny żaglowiec, dowo−
dzony przez Papieża. Bitwa jest zacięta,
ale siły wrogie Kościołowi są tak przewa−
żające, że wynik zdaje się przesądzony.
Wówczas ukazują się dwie kolumny, do
których Ojciec Święty kieruje swój sta−
tek. Jest już bardzo blisko nich, kiedy
zostaje zabity przez nieprzyjaciół. Ci wy−
dają okrzyk zwycięstwa. Ale zaraz na
miejsce zabitego Papieża pojawia się
następny. Wydaje rozkazy i niebawem
Kościół cumuje przy kolumnach ocalenia.
Armada szatana wpada w rozsypkę,
okręty wroga zaczynają tonąć. Ze
śmiertelnego boju Kościół wychodzi zwy−
cięsko. W tych kolumnach ocalenia widzi
Jan Bosko dwa symbole. Pierwszy to fi−
gura Niepokalanej, drugi – Eucharystia.
I znowu pojawiają się nieoczekiwane zna−
ki. Przecież z woli Papieża miniony rok
był Rokiem Niepokalanego Poczęcia, ten
jest Rokiem Eucharystii! Kościół płynie
w kierunku ocalenia. Jan Paweł II wie−
dział, że ten, który przyjdzie po Nim,
dokończy dzieła: „przycumuje” Kościół do
Maryi i do Eucharystii. A dodajmy jesz−
cze, że Jan Bosko całe swe życie poświę−
cił pracy z młodzieżą i że jest on jej pa−
tronem. Przywołajmy szept Jana Paw−
ła II: „Szukałem was. Teraz przyszliście
do mnie, i za to wam dziękuję”. Ojciec

Święty, umierając, myśli o młodych...
Zaś wizjoner św. Jan Bosko jest „od
młodzieży”...

Gołąb mu słowa – słowem wyleci,
Poniesie wieść,
Nowinę słodką, że Duch już świeci
I ma swą cześć;
Niebo się nad nim – piękne otworzy
Z obojgu stron,
Bo on na tronie stanął i tworzy
I świat – i tron.
On przez narody uczyni bratnie,
Wydawszy głos,
Że duchy pójdą w cele ostatnie
Przez ofiar stos.
Moc mu pomoże sakramentalna
Narodów stu,
Że praca duchów – będzie widzialna
Przed trumną tu.

Ostatnie słowa Siostry Łucji
Już 13 lutego Siostra Łucja przepowia−
dała odejście Papieża. W wizji, którą
miała w momencie śmierci, wołała: „Ser−
ce Jezusa, Niepokalane Serce Maryi.
Z Franciszkiem, Hiacyntą i Ojcem Świę−
tym idziemy, idziemy, idziemy...” W tym
mistycznym widzeniu naprzeciw konają−
cej wizjonerce wyszli nie tylko mali pa−
stuszkowie z Fatimy, ale i nasz Papież.
Ojciec Święty znał te słowa, wiedział, że
niebawem umrze. Zamykał kolejne księ−
gi swej apostolskiej działalności i otwo−
rzył przed nami wielką Ewangelię cier−
pienia. Wskazywał już na nią wielokrot−
nie, teraz jednak nadał jej ostateczny
sens. Ukazał światu, jak odchodzi się do
Boga... Fatima, Fatima, co to takiego? –
pytamy jak kiedyś zdumiony Ali Agca,
gdy dowiedział się, że Matka Boża cofnę−
ła Papieża stojącego na progu śmierci.
Tym razem przeprowadziła Go przez próg
tak, jak zupełnie niedawno przybyła po
siostrę Łucję. Dodajmy, że zdumiewają−
cy jest ten przedział czasu: na tyle długi,
by uderzona struna konania siostry Łu−
cji wybrzmiała do końca, ale na tyle krót−
ki, by w pisanej dla nas symfonii fatim−
skiej nie zapadła cisza. Teraz brzmi w na−
szych uszach papieska struna, uderzona
w pierwszą sobotę, śpiewająca radosne
„Magnificat”. Gdy powoli zacznie cichnąć,
zagrają może nasze instrumenty?

Papieskie „Amen”
Kiedy konał, był świadomy. Ostatnim sło−
wem wypowiedzianym przed śmiercią było
„Amen”. I od razu nasza myśl biegnie do
Jego poprzedników, których tyle razy
z upodobaniem cytował. To ks. kard. Au−
gust Hlond i jego testament: „Nie traćcie
nadziei. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie
to zwycięstwo Najświętszej Maryi Pan−
ny... Walczcie z ufnością. Pod opieką bło−

gosławionej Maryi Dziewicy pracujcie...
Zwycięstwo wasze jest pewne. Niepoka−
lana dopomoże wam do zwycięstwa”.
To również ks. kard. Stefan Wyszyński
i jego słowa: „Przyjdą nowe czasy, wyma−
gają nowych świateł, nowych mocy. Bóg
da je w swoim czasie. Pamiętajcie, że jak
kardynał Hlond tak i ja wszystko zawie−
rzyłem Matce Najświętszej i wiem, że
Matka Boża w Polsce słabszą nie będzie,
choćby się ludzie zmieniali”. Teraz pada
krótkie, pogodne „Amen”. Bo czas się wy−
pełnia, bo to, co zapowiedzieli kardyna−
łowie, jest już na wyciągnięcie ręki.

I wreszcie... wielki Maryjny witraż
Rację mają znawcy fatimskiej problema−
tyki – wszystko układa się w spójną ca−
łość. Tu nie ma miejsca na dwuznaczności.
Nie ma wątpliwości – w śmierci Papieża
Bóg pozostawił nam Maryjny znak. Na−
szym oczom jawi się witraż, który oświe−
tlony światłem modlitwy ukazuje nadcho−
dzące zwycięstwo. Nie lękajmy się! Przyj−
dzie następca Jana Pawła II, który
zacumuje okręt przy kolumnach ocalenia:
Eucharystii i Niepokalanej. Chrześcijanie
odkryją piękno i moc nabożeństwa pierw−
szych sobót, a ruszą papieskim szlakiem
– drogą mistyki i kontemplacji, cnoty i nie−
ustannego nawrócenia. Kościół zatwierdzi
oficjalnie pierwszosobotnie nabożeństwo,
a nieprzyjaciel naszego zbawienia zostanie
pokonany. Wypełni się orędzie z Fatimy!
Snujemy te rozważania o maryjnej ta−
jemnicy umierania Papieża, ale w sercu
jest jeszcze tyle bólu i tęsknoty. Ciężko
nam, choć Bóg pierwsze dni żałoby uczy−
nił tak świąteczne i wymowne. Najpierw
pierwsza sobota, potem Święto Bożego
Miłosierdzia, zaraz po nim uroczystość
Zwiastowania – kolejne maryjne święto
mówiące o tym, że zaczyna się nowy czas.
Kiedy wołamy do Niego w tym nowym
czasie: „Ojcze Święty” wydaje się nam,
że słyszymy Jego głos. On nagle jest bli−
żej nas niż wtedy, kiedy mieszkał w Wa−
tykanie. Słyszymy Go. Jakby na nasze
wezwanie „Ojcze Święty!”, odpowiadał:
„Synu święty”, „Córko święta”. I to jest
cała nasza rozmowa. Za życia powiedział
już wszystko. Teraz On każe nam być
świętymi. By podjąć Jego dziedzictwo. By
odczytać Maryjne drogowskazy, które dał
nam w swej agonii.

Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość,
Robactwo – gad,
Zdrowie przyniesie – rozpali miłość
I zbawi świat.
Wnętrza kościołów on powymiata,
Oczyści sień,
Boga pokaże w twórczości świata,
Jasno jak dzień

n
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VAT od własnego udziału
Fiskus zaskoczył samorządowców i po
stronie wydatków Gminy trzeba dodat−
kowo zapisać 1,5 mln zł. Tyle wyniesie
podatek VAT, który zostanie naliczony
jako udział własny w inwestycjach, reali−
zowanych w dużej mierze ze środków
unijnych w ramach Programu Rozwoju
Gospodarczego Gminy Brzesko. – Kiedy
uchwalaliśmy budżet, nie było mowy o ta−
kich kosztach. Niestety, przepisy teraz
nas do tego zobligowały – tłumaczył bur−
mistrz, Jan Musiał.
Być może jednak miasto nie będzie mu−
siało odprowadzić aż tak dużej kwoty. –
Zwróciliśmy się do Urzędu Skarbowego
z prośbą, aby zastosowano wobec nas
7−, a nie 22−procentowy podatek. Przepi−
sy mówią bowiem, że niższy VAT można
zapłacić od inwestycji mieszkaniowych,
a przecież kanalizacja, na którą te pie−
niądze są przeznaczone, jest z tego typu
inwestycjami związana – mówiła Wan−
da Prus, skarbnik gminy.
Radni zarezerwowali także w budżecie
450 tys. zł na remont nawierzchni ulic
Głowackiego i Kościuszki. W tych miej−
scach zostanie położona w tym roku tak−
że kanalizacja. Jej wykonawca jest zobo−
wiązany do naprawy tylko takiego frag−
mentu asfaltu, który ulegnie zniszczeniu
podczas prowadzonych robót. – Drogi te
wymagają tymczasem kompleksowego
remontu. Będziemy się starali o pozyska−
nie na ten cel pieniędzy z Unii Europej−

Budżetowa korekta

Zmiany w budżecie oraz podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji – to najważniejsze
punkty marcowej sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Zanim jednak przystąpiono do głosowania,
radni wysłuchali kilku sprawozdań. Zastępca komendanta powiatowego policji, nadkom.
Roman Gurgul i zastępca prezesa brzeskiego Sądu Rejonowego, Zbigniew Małysa mówili
o stanie bezpieczeństwa publicznego w gminie. Natomiast Józef Cierniak, naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu podsumował akcję zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

skiej, bowiem całkowity koszt tych prac
ma zamknąć się kwotą ponad 1,1 mln zł
– tłumaczył burmistrz Musiał.

Obligacje i kredyty
Podczas posiedzenia radni prawie jed−
nogłośnie zdecydowali o zaciągnięciu kre−
dytów z Narodowego i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska. Pienią−
dze te przeznaczone będą na udział wła−
sny we współfinansowanych z UE robo−
tach kanalizacyjnych. – To rozwiązanie
jest o wiele tańsze od komercyjnych kre−
dytów, dlatego chyba nikt nie powinien
być ich zaciąganiu przeciwny – przekony−
wał radny, Krzysztof Ojczyk.
Więcej emocji wzbudziło podjęcie uchwały,
dotyczącej emisji kolejnej edycji obliga−
cji miejskich o wartości 9,6 mln zł. Uzy−
skane z ich sprzedaży pieniądze mają być
przeznaczone na budowę infrastruktury
technicznej i komunalnej, tworzenie lub
modernizację obiektów sportowych, a tak−
że socjalnych. Jednak udział kapitałów
obcych w strukturze finansów miasta fra−
powała niektórych radnych. – Zadłuże−
nie gminy może spowodować, że w latach
przyszłych nastąpi zahamowanie inwe−
stycji – prognozował radny, Krzysztof
Dudziński.
– To pieniądze przeznaczane na inwesty−
cje, które mają przyspieszyć rozwój mia−
sta – uspokajał burmistrz Musiał. – My
tych finansów nie „przejadamy”. Gdyby−
śmy się zadłużali tylko po to, by z kredy−

tów wykonywać inwestycje, to istotnie
byłby to problem. Należy przy tym za−
uważyć, że w ślad za środkami własny−
mi idą olbrzymie pieniądze europejskie
– ripostował burmistrz, który podkreślał
także fakt, że obligacje są korzystniej−
szą formą kredytu od pożyczek komer−
cyjnych, a ich spłata może być maksymal−
nie wydłużona w czasie.

Ulgi dla przedsiębiorców
Zachętą dla przedsiębiorców mają być
obniżki podatku od nieruchomości. We−
dług projektu, na roczne ulgi mogliby li−
czyć ci, którzy otworzą nową firmę i za−
trudnią w niej co najmniej pięć osób. Na
wniosek radnych, tę liczbę zmniejszono
do dwóch. – To forma zachęty, aby w Brze−
sku powstawały nowe miejsca pracy.
Dzisiaj nie wystarczy wabić potencjalnych
inwestorów dobrymi drogami czy infra−
strukturą, szukają oni także korzystnych
dla siebie rozwiązań podatkowych – tłu−
maczył radny, Tadeusz Pasierb. Rad−
ne, Janina Drużkowska−Cader i An−
na Kądziołka−Kukurowska chciały
wyłączenia ze zwolnień firm o powierzchni
handlowej powyżej 300 metrów kwadra−
towych. Na takie rozwiązanie zgodziła
się większość radnych.

Odwołania, powołania i oświadczania
Podczas sesji radni uchwalili regulamin
pomocy materialnej o charakterze socjal−
nym dla uczniów zamieszkałych na te−
renie gminy. Zlikwidowali natomiast
środki specjalne jednostek budżetowych
i zgodzili się, by w ich miejsce tworzono
tzw. rachunki dochodów własnych.
Maria Kucia, dotychczasowa zastęp−
czyni przewodniczącej Komisji Rewizyj−
nej, została jej szefową. Wyboru tego
dokonano po rezygnacji z funkcji dotych−
czasowej przewodniczącej, Agaty Brze−
skiej−Lebieckiej. Owacjami na stoją−
co żegnano zaś Wandę Prus, pełniącą
przez wiele lat funkcję skarbnika gmi−
ny, która pod koniec kwietnia odchodzi
na emeryturę.
Radni przyjęli także oświadczenie
w sprawie projektowanego zjazdu z au−
tostrady A−4. Zwrócono w nim uwagę, że
prace przygotowujące zjazdy z planowa−
nej drogi powinny być zsynchronizowa−
ne z przygotowaniami budowy samej
autostrady. Dokument ten ma trafić do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, parlamentarzystów okręgu
wyborczego w Tarnowie oraz do zarządu
Powiatu Brzeskiego.
W związku z przeciągającą się debatą
na wnioski i interpelacje radnych bur−
mistrz udzieli odpowiedzi wyjątkowo tyl−
ko na piśmie.

Łukasz WRONA

Jan Musiał:
 „Inwestycje przyspieszą

rozwój gminy”...
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* Komisja ds. Zdrowia, Pomocy Społecz−
nej i Rodziny oraz Komisja Gospodarki
Finansowej Rady Miejskiej omówiły pro−
pozycje dotyczące ustanowienia jednora−
zowej pomocy finansowej w związku
z urodzeniem dziecka. Uznano, że nale−
ży podjąć dalsze prace, związane z przy−
gotowaniem stosownego projektu uchwa−
ły, zgodne z obowiązującym prawem.

* Radni, zasiadający w Komisji ds.
ZPSiR, zapoznali się informacją Wiesła−
wa Gąciarza, prezesa Spółdzielni Miesz−
kaniowej w Brzesku oraz Józefa Gond−
ka, inspektora w Wydziale Geodezji Go−
spodarowania Mieniem i Rolnictwa, na
temat realizacji uchwały w sprawie sto−
sowania bonifikaty przy nabywaniu na
własność przez SM nieruchomości, odda−
nych w użytkowanie wieczyste. Równocze−
śnie komisja wnioskowała, aby zinten−
syfikować działalność informacyjną
o możliwości zakupu gruntu i mieszkań,
m.in. poprzez wywieszenie stosownych in−
formacji na klatkach schodowych.

* Komisja Gospodarki Finansowej zapo−
znała się z umowami użyczenia i najmu
lokalu użytkowego przy ul. Okocimskiej 5
i zawnioskowała o ustalenie stawki naj−
mu lokalu użytkowego dla Zarządu Ochot−
niczej Straży Pożarnej w Brzesku – 1 zł
za m kw. powierzchni użytkowej oraz dla
Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej – 2,24 zł netto. Komisja wniosko−
wała też o obniżenie stawki czynszu naj−
mu lokali użytkowych przy ul. Partyzan−
tów 24 z 10 zł brutto na 9 zł brutto za metr
kw. powierzchni użytkowej – stanowiłoby
to cenę wywoławczą.

* Komisja zapoznała się z propozycją
dwóch mieszkańców gminy w sprawie za−
pewnienia funduszy na budowę kanali−
zacji burzowej w Jadownikach przy ul.
Szkolnej i Środkowej, zgodnie z projektem
Zespołu Inżynierii Ruchu Drogowego.

* Komisja Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa doko−
nała wizji lokalnej na posesji Brzeskich
Zakładów Komunalnych przy ul. Prze−
mysłowej w Brzesku i zwróciła się do bur−
mistrza o wyjaśnienie stopnia zaawan−
sowania prac przy budowie domów jed−
norodzinnych na sąsiedniej działce.

– Czas jest pięknym darem Boga
dla nas, lecz Bóg zażąda z niego
ścisłego rozliczenia – powiedzia−
ła, odchodząca na emeryturę,
skarbnik gminy, Wanda Prus.
Niektórzy nazywają ją najbogat−
szą kobietą w Brzesku, bowiem
to przez jej ręce przepływały mi−
liony złotych. – Ja tylko nadzoro−
wałam ich wydatkowanie i księ−
gowanie. Nie lubię, gdy ktoś mówi,
że to były moje pieniądze – pro−
stuje Pani Wanda.
Z urzędem związana jest od 47
lat. W 1958 roku podjęła pracę
jeszcze w Radzie Narodowej.
Przez pewien okres była referen−
tem, sekretarzem gminy, kierow−
nikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
W pionie finansowym zaczęła pra−
cować od 1973 roku, natomiast
główną księgową jest 22 lata.
W 1990 roku została powołana
przez Radę na skarbnika Gminy.
– Na mój sukces pracowało wie−
lu. Dziękuję za to dotychczaso−
wym burmistrzom, naczelnikom
wydziałów i wszystkim pracow−
nikom urzędu. Mam poczucie
dobrze spełnionego obowiązku
wobec mieszkańców gminy i wo−
bec własnego sumienia – mówi
Wanda Prus.
Decyzję o przejściu na emeryturę
podjęła ponad rok temu. Przez ten
czas przygotowywała służby finan−
sowe do przejęcia jej obowiązków.
– Pani Wanda to niewątpliwie
osobowość w urzędzie. Przez
wiele lat, nie licząc własnego
czasu, z wielkim oddaniem pra−
cowała na rzecz Gminy. Jeste−
śmy jej ogromnie wdzięczni za
to, że pomagała nam w trud−
nych sprawach finansowych
miasta – mówił wzruszony bur−
mistrz Jan Musiał.     (w)

Radziły komisje...

Przed posiedzeniem sesji zebrały się wszystkie merytoryczne komisje, działające przy Radzie
Miejskiej w Brzesku. Oprócz opiniowania uchwał, które podejmowano podczas posiedzenia
sesji, radni zajmowali się też bieżącymi problemami Gminy.

Komisja stwierdziła jednocześnie zbyt
mały postęp w przygotowaniu procesu
segregacji śmieci na ul. Przemysłowej.
Ponadto radni wraz z zastępcą burmi−
strza, Krzysztofem Bigajem przeprowa−
dzili wizję lokalną w bazie MPK w Brze−
sku, orzekając m.in. konieczność usunię−
cia nieczynnych urządzeń stacji paliw.
Zdaniem radnych, stanowiska usługowo−
naprawcze wymagają bezwzględnej mo−
dernizacji, gdyż obecne zagrażają bezpie−
czeństwu pracy. W szczególności należy
udrożnić wentylację pomieszczeń warsz−
tatowych. Komisja wnioskowała także
o zarezerwowanie terenów pod budowę
dróg dojazdowych od strony ul. Solskiego
oraz ewentualnie od drogi E−4 na cele
inwestycyjne strefy Jadowniki–Rędziny.
Komisja zapoznała się z informacją na
temat osuwisk rolnych na terenie gmi−
ny i stwierdziła, że brak jest stosownej
ewidencji lokalizacji i powierzchni w po−
szczególnych miejscowościach. Dlatego
komisja wnioskuje do burmistrza, by
w trybie pilnym zebrał dane od sołty−
sów o ilości i powierzchni tych terenów
na obszarze sołectw.
Odnośnie możliwości zaopatrzenia rolni−
ków w materiał siewny komisja wysłu−
chała informacji kierowniczki Referatu
Rolnictwa o miejscach, gdzie nasiona i sa−
dzeniaki można nabyć.
Ponadto Komisja zwróciła się z prośbą
do burmistrza, aby wystąpił on do Sta−
rostwa Powiatowego w Brzesku o infor−
mację z wyników kontroli WIOŚ, która
dotyczyła Zakładu Produkcyjnego BIO−
SOLID w Mokrzyskach. Jednocześnie
komisja zapoznała się z pismem Insty−
tutu Uprawy Nawożenia i Gleboznaw−
stwa w Puławach z 22 lutego 2005 roku
w sprawie wyjaśnienia podstaw kwalifi−
kacji obrębów geodezyjnych do ONW i za−
sugerowała, aby burmistrz przekazał
sołtysom i przewodniczącym zarządów
osiedli kopie pisma.

* Komisja Oświaty, Kultury i Sportu za−
poznała się z pismem dyrektor Powiato−
wej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Brzesku, Marii Marek, i poparła pomysł
budowy nowej biblioteki. Jednocześnie
komisja oczekiwać będzie na określenie
szacunkowego kosztu wykonania doku−
mentacji tego zadania.

(wro)

Pani Wando,
dziękujemy!
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OSTATECZNIE Urząd Miejski
w Brzesku sprzedał akcje Telefo−
nów Brzeskich S.A. Przy tworze−
niu tej spółki miasto na potrzeby
nowej firmy telekomunikacyjnej
przeznaczyło budynek. W zamian
otrzymało 200 tysięcy akcji. Jak
zapewnia sekretarz gminy, Bogu−
sław Babicz był to najlepszy mo−
ment do zbycia akcji. Gmina była
mniejszościowym akcjonariuszem,
a spółkę przejął inny właściciel.
Wynegocjowano cenę emisyjną, czyli
5 zł za akcję.
ZAMIESZANIE wokół „beciko−
wego” w Brzesku. Według projek−
tu radnych Ligi Polskich Rodzin
każda matka, zameldowana przy−
najmniej od roku w mieście, za
urodzenie dziecka otrzymywała−
by zasiłek w wysokości 1000 zł.
Miałaby to być zachęta do zwięk−
szania dzietności w rodzinach, bo
liczba narodzin z roku na rok ma−
leje. Część radnych uważa jednak,
że pomoc nie należy się wszyst−
kim rodzinom, lecz jedynie tym
najuboższym.
SĄ PIENIĄDZE, remont zosta−
nie dokończony. Radni powiatowi
przekazali dodatkowo na dokoń−
czenie renowacji bloku operacyj−
nego w brzeskim szpitalu 150 tys.
zł. Przypomnijmy, w grudniu ubie−
głego roku zwarcie instalacji elek−
trycznej spowodowało poważną
awarię i od tamtej pory blok jest
wyłączony z użytku. Zabiegi wy−
konywane są w zastępczych sa−
lach. Zakończenie prac ma nastą−
pić jeszcze w kwietniu.
NADKOMISARZ MAREK PUT
został zastępcą Komendanta Po−
wiatowego Policji w Brzesku. Za−
jął miejsce po Henryku Kogucie,
który przeszedł do pracy w KM
Policji w Tarnowie. Nowy funkcjo−
nariusz w policji pracuje ponad 20
lat. Ostatnio jako szef sekcji do−
chodzeniowo śledczej.
WŁADZE MIEJSKIE rozważa−
ją zmianę administratora dwor−
ca autobusowego, którym dotych−
czas jest tarnowskie PKS. Taki
krok w zamierzeniu ma doprowa−
dzić do ujednolicenia opłat, pobie−
ranych od przewoźników. Pojawia−
ją się bowiem głosy, że PKS za−
wyża stawki konkurencyjnym
firmom. Największe szanse na
przejęcie administracji mają Brze−
skie Zakłady Komunalne.

Coraz więcej zadań dla samorządów,
ale brak pieniędzy na ich realizację.
Dotyczy to także stypendiów socjal−
nych, których realizację ustawodaw−
ca powierzył samorządom.
Przypomnijmy, o stypendia socjalne mogą
się ubiegać dzieci i młodzież do 18. roku
życia, których dochód w rodzinie nie prze−
kracza 318 zł miesięcznie na osobę. Szko−
puł w tym, że osób, spełniających podane
kryterium, jest w gminach o wiele więcej
niż pieniędzy przeznaczonych na ten cel.
– Wnioski o stypendia złożyło około 1100
osób – mówi burmistrz, Jan Musiał.
– Tak duże zapotrzebowanie na tego ro−
dzaju pomoc przerosło nasze oczekiwa−
nia. Zdajemy sobie jednak sprawę z fak−
tu, jak bardzo wsparcie finansowe po−
trzebne jest uczniom i studentom.
Uzyskane w ten sposób pieniądze pozwolą
na zakup podręczników i innych materia−
łów dydaktycznych – dodaje burmistrz.
Okazuje się jednak, że nałożenie obo−
wiązku wypłat stypendiów socjalnych na
samorządy może spowodować paraliż
inwestycyjny w gminach. Bez pomocy
MENiS projekt może nie mieć szans na
realizację. – Na razie, oprócz wniosków,
nie mamy decyzji, jaką kwotę na ten cel
przeznaczy nam resort. A możliwości
budżetu naszej gminy są ograniczone. Nie

WYŚCIG PO UNIJNE dopłaty dla rolników rozpoczęty. Jednak zanim pieniądze
z dopłat bezpośrednich do produkcji rolniczej wpłyną na konto, należy wypełnić sto−
sowne dokumenty. Oprócz pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol−
nictwa, pomocą w tym zakresie służy powołane niedawno konsorcjum, w skład które−
go weszły: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Małopolska Izba Rolnicza
i Małopolskie Stowarzyszenie Doradców Rolnictwa. Organizacja działa w ramach eu−
ropejskiego sektorowego programu operacyjnego. Również każdy urząd gminy w po−
wiecie brzeskim udziela porad w sporządzaniu wniosków. Konieczne informacje moż−
na uzyskać ponadto w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, miesz−
czącego się w Brzesku przy ul. Okocimskiej 5. Tel.: 66−301−83.

Stypendia bez pokrycia

ukrywam, że wypłacając stypendia tylko
ze środków gminnych, musielibyśmy zre−
zygnować z realizacji ważnych dla mia−
sta inwestycji – twierdzi Musiał.
Łatwo można policzyć, że w Brzesku po−
trzeba na stypendia około 600 tys. zł.
– Nie może być tak, że ktoś obiecuje po−
moc, a komuś innemu nakazuje się jej
realizację. To nieporozumienie, że na nas
nakłada się obowiązek wypłacania za−
pomóg, a nie zabezpiecza się na to środ−
ków – denerwuje się burmistrz.
Problem z finansowaniem stypendiów
z projektu „Wyrównywanie szans eduka−
cyjnych poprzez programy stypendialne”
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, współfinansowa−
nego z Europejskiego Funduszu Społecz−
nego, dla uczniów szkół ponadgimnazjal−
nych miał także powiat brzeski. Pienią−
dze miały trafić do młodzieży już
w ubiegłym roku. Jednak realizacja opóź−
niła się. 205 uczniów musiało uzbroić się
w cierpliwość. – Środki już mamy na kon−
cie i powoli je wypłacamy. W sumie każ−
dy uczeń otrzyma po 1500 złotych rocz−
nie – wyjaśnia starosta, Grzegorz Waw−
ryka. – Będzie to forma refundacji
udokumentowanych wydatków, poniesio−
nych m.in. na zakup podręczników, zeszy−
tów, obuwia sportowego.       (wro)

Rolnicy po dopłaty

PONAD 300 uczestników spodziewa−
ją się organizatorzy I Półmaratonu Zie−
mi Brzeskiej. Impreza organizowana
przez Stowarzyszenie Sportowo−Kultu−
ralne w Jadownikach pod auspicjami
Starostwa Powiatowego i Urzędu Miej−
skiego w Brzesku zostanie przeprowa−
dzona 16 kwietnia 2005 roku.
Start i meta biega usytuowane zosta−
ną przed budynkiem Szkoły Podsta−
wowej nr 1 w Jadownikach. Biegowi
głównemu towarzyszyć będzie rywa−
lizacja „krasnali” na dystansie 150

Półmaraton w Jadownikach
m, dzieci na 1000 m oraz młodzieży
na 5000 m. Start pierwszej grupy naj−
młodszych zawodników nastąpi o go−
dzinie 8.30. Kolejne biegi rozpoczną
się o 8.50 i 9.30. O 10.30 nastąpi start
do biegu głównego na dystansie 21
km.
Organizatorzy przewidzieli dla zwy−
cięzców nagrody pieniężne i rzeczowe
oraz pamiątkowe dyplomy.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicz−
nie pod nr (14) 66 34 119; 66 31 146
lub 68 66 632.
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TEGOROCZNA ZIMA dotarła do nas
późno, ale mocno dała się we znaki miesz−
kańcom, kierowcom oraz służbom miej−
skim odpowiedzialnym za utrzymanie
dróg. Tony śniegu, zalegające na poboczach
jezdni oraz dachach budynków, stały się
nie lada problemem w momencie, gdy
temperatura sięgnęła kilku stopni powy−
żej zera. Jej skutki były, rzecz jasna, od−
czuwalne dla budżetu Gminy.
Do końca marca koszt akcji zimowej się−
gał już kwoty 140 tys. zł. W dużej mierze
przyczyniła się do tego konieczność wywo−
zu śniegu z miejsc, gdzie był on najbar−
dziej uciążliwy. Trudno natomiast oszaco−
wać koszty, jakie poniosła Państwowa
Straż Pożarna oraz służby miejskie, któ−
re wspólnie brały udział w akcji likwida−
cji nawisów śnieżnych nad chodnikami
w niektórych kamienicach w centrum mia−
sta. Warto w tym miejscu przypomnieć,
iż utrzymanie chodników oraz likwidacja
sopli i groźnych nawisów leży w gestii ad−
ministratorów budynków. Ci najbardziej
opieszali byli upominani przez policję, ale
mimo to zagrożenie wciąż nie malało. Nie
było innej rady, 21 lutego strażacy w poro−
zumieniu z władzami miasta, zdecydowali
o podjęciu interwencji w celu zapewnienia
przechodniom bezpieczeństwa.
Niestety, nagła odwilż przyniosła kolej−
ne niebezpieczeństwa. Gwałtowny wzrost
temperatury i jednocześnie utrzymująca
się gruba pokrywa śnieżna spowodowały

NADAL nie wiadomo, co powsta−
nie na miejscu byłej cegielni w Ja−
sieniu. Jedna z krakowskich firm,
która jest właścicielem działki, za−
proponowała wybudowanie stacji
benzynowej, hotelu lub sklepu. Obec−
nie nie ma obowiązującego na tym
terenie planu zagospodarowania
przestrzennego, zatem każda inwe−
stycja musi być uzgodniona na tzw.
rozprawie administracyjnej. Praw−
dopodobnie decyzja w tej sprawie
zapadnie w ciągu kilku miesięcy.
DZIAŁACZE brzeskiej „Solidar−
ności” chcą na terenie miasta
umieścić epitafium, poświęcone
pamięci księdza Jerzego Popie−
łuszki. Odsłonięcie tablicy miało−
by nastąpić podczas obchodów 25−
lecia Związku. Niewykluczone, że
zostanie ona umieszczona w jed−
nym z brzeskich kościołów.
BRZESCY STRAŻACY będą
mieli nowy maszt do łączności
radiowej. Obecny częściowo został
zniszczony podczas ubiegłorocznej
wichury. Inwestycja ma być wy−
konana za 3 miesiące. Jej koszt
– 200 tys. zł – mają pokryć po
połowie: Starostwo Powiatowe
i Komenda Wojewódzka Straży
Pożarnej w Krakowie.
KOLEJNE TAJEMNICE odsła−
nia kościół parafialny w Jasieniu.
Niedawno w prezbiterium świąty−
ni odkryto średniowieczne malowi−
dła. Ostatnie badania potwierdzi−
ły, że podobne freski znajdują się
także w nawie głównej. Obalono
tym samym mit o tym, że do histo−
rycznego prezbiterium dobudowa−
no nowy kościół. W tym roku mają
rozpocząć się prace renowacyjne.
BLISKO 250 paczek żywnościo−
wych z okazji świąt wielkanocnych
przygotowała Caritas, działająca
przy Parafii św. Jakuba w Brzesku.
Trafiły one do najbardziej potrze−
bujących oraz rodzin wielodzietnych.
Pomoc zorganizowano dzięki ofiar−
ności miejscowych parafian.
KONIEC z podtopieniami na os.
Kołłątaja w Brzesku. Już niebawem
rozpocznie się modernizacja rowu
odwadniającego. Jego zły stan tech−
niczny powodował, że podczas więk−
szych opadów woda zalewała częścio−
wo drogę oraz niektóre podwórka.
W pierwszej kolejności prace obejmą
najbardziej zniszczone odcinki rowu.
Kolejne będą prowadzone w przy−
szłym roku. Na tegoroczne naprawy
Gmina przeznaczy 10 tys. zł.

JAK WYELIMINOWAĆ agresję i prze−
moc wśród uczniów oraz podnieść poziom
bezpieczeństwa w szkołach? Remedium
na rozwiązanie tego ciągle aktualnego
problemu ma być wprowadzany m.in. do
Gimnazjum nr 2 w Brzesku program
„Bezpieczne gimnazjum” wzorowany na
doświadczeniach policji holenderskiej.
Partnerami w realizacji projektu są brze−
ski samorząd i policja.
W celu rozpoznania problemu wykorzy−
stano ankiety adresowane do uczniów
i ich rodziców. –Wykazały one, że co
czwarty uczeń spotkał się z przejawem
agresji w szkole lub w drodze do niej.
Najczęściej były to zaczepki, przezwiska,
pojawiały się także przypadki rozbojów,
a nawet pobić lub zastraszenia – mówi
Elżbieta Wójciak, dyrektor Gimnazjum
nr 2 w Brzesku.
– Obiekt szkoły już w tej chwili w porze
wieczorowo−nocnej i dodatkowo w czasie
odjazdów gimbusów jest dozorowany
przez pracowników firmy ochrony mie−

Zima nie zapomniała...

w efekcie szybki przybór wód w Uszwicy
i jej lokalnych dopływach. Zagrożenie pod−
topieniami było bardzo realne, więc na
bieżąco prowadzono monitoring rzeki. Na
wszelkie niepokojące sygnały reagowano
natychmiast. Strażaków wzywano m.in.
do usuwania zatoru lodowego na odcin−
ku Uszwicy w rejonie ul. Mickiewicza.
Niestabilna sytuacja hydrologiczna zbie−
gła się w czasie z dorocznym posiedze−
niem Gminnego Zespołu Reagowania.
Członkowie tej komórki zbierają się w sy−
tuacjach poważnych zagrożeń oraz przy−
najmniej raz w roku, by omówić aktual−
ną sytuację na terenie gminy oraz naj−
pilniejsze potrzeby w kwestii
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkań−
com. Nic więc dziwnego, że dyskusję pod−
czas marcowego posiedzenia zdominowa−
ła sytuacja powodziowa. Na szczęście
jednak debata na ten temat okazała się
przysłowiowym dmuchaniem na zimne.
Poziom wody w Uszwicy w najbardziej kry−
tycznych momentach daleki był od stanu
ostrzegawczego, a tym bardziej alarmowe−
go. Pomogły w tym spadki temperatur
w godzinach nocnych. Nie mniej jednak
służby miejskie o problemie powodziowym
i katakliźmie z 1997 roku nie zapomina−
ją. Monitoring rzeki jest prowadzony przez
cały rok, a magazyn przeciwpowodziowy
wyposażono w niezbędny sprzęt.
Zima jest już jednak historią.

Ireneusz WĘGLOWSKI

Bezpieczne gimnazjum

nia. Nad bezpieczeństwem uczniów czu−
wają również patrole policyjne, głównie
przewodników z psami. Szkoła organi−
zuje warsztaty dla młodzieży, kreujące
postawy asertywne, tolerancyjne i pro−
społeczne, w tym, w ramach szkolnej
akcji – „Nie biorę, nie piję, nie palę”.
Ponadto miejscowi policjanci zespołu
ds. nieletnich realizują autorski pod−
program pn. „Nieletni a prawo”, pod−
czas którego w przystępny sposób
przedstawiają problematykę odpowie−
dzialności karnej nieletnich. Szkoła
zamierza także zainwestować w moni−
toring. Należy podkreślić, że samorząd
mocno zaangażował się w realizację
tego programu, przekazując na ten cel
środki finansowe – dodaje dyr. Wójciak.
Podczas ostatniej wizyty delegacji holen−
derskiej, kontrolującej wykonanie projek−
tu, wysoko oceniono działania profilak−
tyczne i ich efekty. Na tle sytuacji w Ho−
landii z pewnością brzeska placówka
wypada zdecydowanie korzystniej. (wro)
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W czasie Akcji III Most placówka
Szczepan wystawiła jeden pluton

pod dowództwem plut. Józefa Lupy, ps.
„Czarny Sęp” w sile 40 ludzi, zaś Szcze−
panów – „Stanisław” – pluton pod do−
wództwem por. Jana Gomory, ps. „Ja−
wor”. Ten ostatni był jednym z najlepiej
uzbrojonych w broń zrzutową. Akcja III
Most udała się. Oprócz części V−2, „Da−
kota” zabrała do Anglii „gości” w oso−
bach: hr. Tomasz Arciszewski, później−
szy premier rządu na uchodźstwie, dr
Józef Retinger, ps. „Józef”, Marian Dęg−
biński, ps. „Albert”, odpowiedzialny za
transport części V−2 z Warszawy do lą−
dowiska „Motyl”.
Z Brindisi „Dakota” przywiozła, oprócz
bagażu specjalnego, kpt. Kazimierza
Bielskiego, ps. „Rum”; ppor. Leszka Sta−
rzyńskiego, ps. „Malwa”’; mjr Bogusła−
wa Wodniaka, ps. „Mięta” i por. Jana
Nowaka−Jeziorańskiego, ps. „Zych”. Go−
ści tych por. „Skory” zabrał furmanką
do Kwikowa, gdzie w domu Jana Wal−
czaka zostali przywitani przez kapelę
ludową krakowiakiem: „Bartoszu! Bar−
toszu! Hej nie traćwa nadziei”. Z Kwi−
kowa do stacji Słotwina pojechali dwo−
ma furmankami Józefa Majki i Jana
Sanka. Dla upozorowania podróży na
jarmark na wozach znajdowały się go−
spodynie z Kwikowa – Wiktoria Sulma
i Maria Antosz.

Publikujemy ostatnią część wspomnień Władysława Skalskiego, prezesa Zarządu Oddziału
Światowego Związku Żołnierzy AK w Brzesku. Tekst powstał na podstawie relacji nieżyjącego
już porucznika Alberta Kryszczuka „Skały”, zastępcy komendanta obwodu AK „Batuta”.

Na stacji por. „Skory” zaopatrzył gości w bi−
lety do Krakowa i zaprowadził do pociągu
na godzinę 6:20, w kierunku Krakowa.

Trudno dziś obliczyć, jakie straty po−
niósł wróg wskutek działań sabota−

żowo−dywersyjnych podziemia. Były i ofia−
ry z polskiej strony, wynikłe z pomyłek lub
splotu niekorzystnych warunków. W jed−
nej z akcji, 4 lipca 1944 roku przy noc−
nym spotkaniu na moście między Suf−
czynem a Łysą Górą z patrolem dywer−
syjnym NOW na skutek nieporozumienia
doszło do wymiany strzałów i na miej−
scu zginął dowódca Placówki Borzęcin,
oficer dywersyjny Obwodu, por. Adam
Bartosz, ps. „Kmicic” z Biadolin, zaś do−
wódca Placówki Dębno – „Dawid”, ppor.
Jan Kawa „Kresowiak” z Sufczyna został
ciężko ranny w brzuch. Ponieważ nie
otrzymał pomocy, zmarł po paru godzi−
nach. W lutym 1944 zginął od kul żan−
darma niemieckiego na drodze w Borzę−
cinie kpr. Stanisław Michałem „Dzwon”
z Sufczyna. 25 grudnia 1943 roku gesta−
po zastrzeliło kpr. Jana Roczniaka „So−
kół” z Dębna. W sierpniu 1944 roku „Bog−
dan” Baszak dokonał zamachu na żan−
darma Roberta Hojnę – kata ludności
Szczurowszczyzny. Niedoszła ofiara wy−
korzystała fakt zacięcia się pistoletu
napastnika i strzeliła do „Bogdana”, po−
ważnie go raniąc. Żandarm ocalał.

ODESZLI

Brzeskie
podziemie (3)

Aleksandra MUSIAŁ (lat 77, Brzesko)
Andrzej CIURA (lat 75, Brzesko)
Aniela JASNOS (lat 89, Czchów)
Anna MALISZOWSKA (lat 95, Jadowniki)
Anna MIKA (lat 79, Pojawie)
Antoni SZWAGRZYK (lat 97, Maszkienice)
Bronisław KOZUB (lat 71, Brzesko)
Bronisława NOWAK (lat 79, Poręba Spyt.)
Edward PRUS (lat 75, Kwików)
Eugenia LAMBERT (lat 47, Mokrzyska)
Eugeniusz MOTAK (lat 78, Szczurowa)
Feliks SERAFIN (lat 69, Brzesko)
Genowefa KUSION (lat 81, Ruda Kamer.)
Genowefa POLAK (lat 78, Górka)
Helena KWAŚNIAK (lat 82, Brzesko)
Helena SUŁEK (lat 67, Porąbka Uszewska)
Jan BAJOREK (lat 68, Zdonia)
Jan MASTAJ (lat 84, Brzesko)
Jan MISINA (lat 78, Mokrzyska)
Janusz KRAMER (lat 36, Brzesko)
Karolina BĄK (lat 89, Borzęcin)
Kazimierz KSIĄŻEK (lat 85, Maszkienice)
Kazimierz WĄS (lat 88, Brzesko)
Krystian CIEŚLA (lat 77, Rylowa)
Ludwik BRZEZIŃSKI (lat 79, Sterkowiec)
Maria DUDA (lat 76, Okocim)
Maria HOŁYSZ (lat 75, Brzesko)
Maria MUCHA (lat 68, Łysa Góra)
Mirosław SKOWROŃSKI (lat 58, Brzesko)
Stefan STAWIARSKI (lat 76, Jadowniki)
Stefania KYDRYŃSKA (lat 82, Bielcza)
Stefania MALICKA (lat 89, Okocim)
Teofila KUBALA (lat 78, Sterkowiec)
Teresa CZUBA (lat 66, Wytrzyszczka)
Wiesław GURAK (lat 44, Brzesko)
Władysława KOKOSZKA (lat 78, Kobyle)
Wojciech JANIK (lat 22, Jasień)
Zofia ALEKSIEWICZ (lat 88, Brzesko)
Zofia BRZEZIŃSKA (lat 91, Brzesko)
Zofia NOWAKOWSKA (lat 84, Charzewice)

Odeszła od nas

EUGENIA
LAMBERT
wspaniały człowiek,

niestrudzony przyjaciel,
zawsze uśmiechnięta i otwarta,

pełna optymizmu

Będzie jej nam bardzo brak

Przyjaciele

Na początku kolumny: sanitariuszka Ewa,
kpt. „Leliwa” Borowski i ppor. czasu wojny

Władysław „Kolec” Zagaja
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W organizacji Państwa Podziemne−
go w powiecie Brzesko niewątpliwie

największe zasługi położyli: por. Florian Filip
„Poraj” – dowódca placówki Brzesko; por.
Adam Bartosz „Kmicic”, dowódca placów−
ki Borzęcin i oficer dywersyjny Obwodu; por.
Kazimierz Styrna „Sławomir”, dowódca pla−
cówki Zakliczyn; por. Wacław Ples „Wal”,
dowódca placówki Szczurowa; kierownik
szkoły w Górce, wysiedlony z poznańskiego
por. Paweł Chwała „Skory” z Kwikowa, ko−
mendant powiatowy BCH; st. sierż. Mel−
chior Kozakiewicz „Swen”, dowódca placów−
ki Wojnicz; por. Jan Sady „Mirek”, dowódca
placówki Uszew; Strzelecki „Sok”, dzierżawca
z Górki; Władysław Karaś „Tarzan” ze Szczu−
rowej; Władysław Hajdo „Granat” z Wojni−
cza; Albert Kryszczuk „Skała”, kierownik
szkoły w Sufczynie, zastępca komendanta
Obwodu; por. Eugeniusz Biły „Grodzisz”,
dowódca placówki Czchów; ppor. Jan Kawa
„Kresowiak”, dowódca placówki Dębno; Ra−
baszkiewicz, nauczyciel ze Szczurowej, re−
daktor „Biuletynu Informacyjnego”.
Najbardziej zasłużeni w działalności kon−
spiracyjnej na terenie miasta Brze−
ska byli: Zenon Sobol „Tur”, jego żona
„Ewa”, por. Florian Filip „Poraj”, Jan
Kociołek „Pikolo”, Michał Wojs „Okrze−
ja”, Tomasz Sroka „Karaś”, Stanisław
Czapkiewicz „Sprężyna”, Genowefa Czap−
kiewicz „Juna”, Karol Bernacki „Bór”,
Stefan Bereziuk „Czarnecki”, Władysław
Goss „Budzio”, Czesław Goss „Gordon”.
Wszyscy wyżej wymienieni uczestnicy
konspiracji, żołnierze Armii Krajowej już
nie żyją, ich dokonania zacierają się w pa−
mięci. Wielu z nich zaraz po przejściu
frontu wyjechało na tzw. ziemie odzyska−
ne, aby uniknąć represji.

***
Związek Żołnierzy Armii Krajowej po−
wstał w 1989 roku. Zarząd Główny znaj−
dował się w Krakowie. Równocześnie
ukonstytuował się drugi związek pod na−
zwą Stowarzyszenie Armii Krajowej z sie−

dzibą Zarządu Głównego w Warszawie.
Natomiast w roku 1990 na zjeździe by−
łych żołnierzy AK, walczących w kraju i po−
za granicami został powołany do życia
Światowy Związek Żołnierzy Armii Kra−
jowej z siedzibą w Warszawie.
Oddział Związku Żołnierzy Armii Krajo−
wej w Brzesku został założony w roku
1989 i liczył 98 członków, prezesem związ−
ku był ś.p. Józef Ożegalski, zastępcą ś.p.
Ryszard Gruca, a przewodniczącym Ko−
misji Rewizyjnej Władysław Skalski.
W roku 1992 nastąpiła zmiana Zarzą−
du Związku, funkcję prezesa Zarządu
objął Ryszard Gruca, z−cy Władysław
Skalski, sekretarza Jan Opiła, skarb−
nika Maria Maj, a przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Krzysztof Zasada.
W lutym 1993 r., po śmierci Ryszarda
Grucy, na prezesa Zarządu wybrano
Władysława Skalskiego, zastępcą został
Krzysztof Zasada, sekretarzem Jan
Opiła, a skarbnikiem Stefan Marzec.

Obecnie brzeski oddział liczy 31 osób.
Od chwili powstania Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej
oddział Brzesko organizacyjnie przy−
należy do małopolskiego okręgu
w Krakowie. Utworzony w roku 1995
Okręg Tarnowski obejmuje powiaty:
tarnowski, brzeski, Dąbrowy Tarnow−
skiej, część powiatu nowosądeckiego
oraz gorlicki. Stan liczebny członków
Okręgu Tarnów pod koniec 1995 roku
wynosił 1560 osób, a obecnie ok. 750
osób. Prezesem Zarządu Okręgu
w Tarnowie, od chwili jego powstania,
jest pierwszy partyzant Powiśla Dą−
browskiego i ostatni z dowódców i
organizatorów „Akcji III Most”, ppłk
Zdzisław Baszak.

Władysław SKALSKI „Ryś”
Prezes Zarządu Oddziału Światowego

Związku Żołnierzy AK w Brzesku.

Uroczystość w Starostwie Powiatowym wręczenia awansów na stopień porucznika.
Od lewej: Władysław Skalski, Czesław Grzegorzek, Zofia Mytnik i Helena Węglarz.
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Julian BUJAK (Bielcza)
Jan FILIPSKI (Czchów)
Czesław GRZEGORZEK (Brzesko)
Marian JAŚKIEWICZ (Porąbka Iwk.)
Józef KOCOŃ (Domasławice)
Józef KOŁODZIEJ (Borzęcin)
Michał KOŁODZIEJ (Przyborów)
Józef KONDRATOWICZ (Jadowniki)
Tadeusz KRUK (Wesołów)
Władysław KRZYŻAK (Kraków)

Franciszek MACHAŁ (Wrocław)
Jan MACHAŁ (Gosprzydowa)
Maria MAJ (Brzesko)
Kazimierz MARCINEK (Brzesko)
Stefan MARZEC (Brzesko)
Zofia MYTNIK (Wojnicz)
Tadeusz MUSIAŁ (Czchów−Zapora)
Antoni NIEĆ (Jurków)
Jan OPIŁA (Brzesko)
Józef PTASIŃSKI (Bielcza)

Stanisław SERAFIN (Iwkowa)
Władysław SKALSKI (Brzesko)
Juliusz SROKA (Tworkowa)
Tadeusz SROKA (Czchów)
Helena WĘGLARZ (Brzesko)
Tadeusz WILK (Brzesko)
Ryszard WOLWOWICZ (Kraków)
Antoni ZAJĄC (Wesołów)
Krzysztof ZASADA (Brzesko)
Tadeusz ZDZIŃSKI (Brzesko)
Józef ŻAK (Brzesko)

Członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK – Oddział Brzesko
(stan z 1 stycznia 2005 r. – w nawiasie aktualne miejsce zamieszkania)
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PUBLICZNA Szkoła Podstawowa
w Buczu po raz czwarty była organi−
zatorem konkursu ortograficznego
dla uczniów klas V i VI szkół pod−

List z Okocimia:  rodzice – aktorzy dla małych i dużych

Michał Zając – mistrz ortografii

stawowych. Jego pomysłodawcami są
nauczyciele miejscowej szkoły – Do−
rota Bałut i Maria Koryga. Patro−
nat nad współzawodnictwem objął

Burmistrz Brzeska, który ufundował
nagrody książkowe oraz pamiątko−
we dyplomy dla uczestników i ich
opiekunów, a także osób pracujących
w komisji konkursowej. Młodzież,
biorąca udział w zmaganiach z orto−
grafią, pisała dyktando oraz rozwią−
zywała test. Mistrzem ortografii zo−
stał Michał Zając z PSP nr 3
w Brzesku, osiągając zdecydowanie
najlepszy wynik. Drugie miejsce za−
jął Kamil Czernecki z PSP nr 3
w Brzesku, a trzecia była Karolina
Pleszczyńska z PSP w Buczu.
Natomiast nauczyciele stanęli do ry−
walizacji o „złote pióro”. W tym roku
zdobyła je Agnieszka Zgraja, nauczy−
cielka języka polskiego z PSP w Po−
rębie Spytkowskiej.
Kolejny raz sponsorem drugiego
śniadania dla uczestników była pie−
karnia „Jedność”, Marii i Zdzisława
Wolszów – Rude Rysie.

(mk)

CZYTANIE KSIĄŻEK, słuchanie mu−
zyki, oglądanie filmów czy sztuk te−
atralnych jest dla każdego z nas for−
mą rozrywki, relaksu, nauki. Rodzice
uczniów Publicznej Szkoły Podstawo−
wej w Okocimiu podjęli wyzwanie, sta−
jąc się aktorami na czas przygotowa−
nia przedstawienia „Jaś i Małgosia”.
Po raz pierwszy rodzice wcielili się w po−
stacie bajkowe na Wielkim Festynie Ro−
dzinnym w Okocimiu, zorganizowanym
przez nauczycieli tutejszej szkoły. Im−
preza rozpoczęła się tańcem ludowym
– krakowiakiem, potem dzieci recyto−
wały wiersze Juliana Tuwima i zapre−
zentowały tańce współczesne. Uczestnicy
zabawy podejmowani byli domowym
ciastem i bigosem. Odbyły się konkur−
sy dla dzieci i dorosłych. Impreza została
przeprowadzona dzięki wsparciu finan−
sowemu sponsorów.
Po raz drugi bajkę przedstawiliśmy
w Dniu Edukacji Narodowej dla
wszystkich nauczycieli i uczniów.
Nowa aranżacja kolejnej bajki – tym
razem była to „Królewna Śnieżka
i siedmiu krasnoludków” zaprezento−
wana została podczas zabawy an−
drzejkowej. Rodzice uczniów wykazali
duże umiejętności artystyczne i aktor−
skie. Dzieci natomiast zaprezentowa−
ły tańce, wróżby i kalambury. Andrzej−
kowa uroczystość przebiegła w miłej
atmosferze, w dużej części zasługa to
prywatnych sponsorów, którzy i tym ra−
zem nie zawiedli.

Bajka została także przedstawiona na
„mini piórniku”, zorganizowanym przez
panią Sołtys Okocimia oraz na akade−
mii z okazji „Dnia Babci i Dziadka”.
Warto również wspomnieć, że podczas
przeglądu kolęd został przedstawiony
spektakl „Jaś i Małgosia zimą”. Podczas
prób wspólnie pracowaliśmy nad wyko−
naniem scenografii teatralnej. Amator−
ska grupa teatralna wykazała się tak−
że umiejętnościami krawieckimi, projek−
tując i szyjąc z własnych materiałów
stroje. Szczególnym zaangażowaniem
w czasie prób i występów oraz swoim ak−
torskim talentem wykazały się panie:
Cecylia Fita, Halina Boczek, Danuta Ku−
kułka, Danuta Halik, Jadwiga Włusek,
Ewa Hronowska, Jadwiga Zaleńska,
Elżbieta Rysak, Halina Kusiak i Anna
Fita oraz dzieci: Angelika Sadłoń, Ja−
kub Boczek, Piotr Hronowski, Aleksan−
dra Fita i Hubert Halik.

Teresa Sadłoń

PO ZAMKNIĘCIU gminnego wy−
sypiska śmieci w Jadownikach,
odpady z Brzeska będą wywożone
do Tarnowa, a nie – jak planowa−
no – do Olkusza. Tarnowskie ceny
są porównywalne z olkuskimi, ale
o wyborze przesądziła mniejsza
odległość do składowiska w Tarno−
wie. Jak zapewnia prezes Brze−
skich Zakładów Komunalnych,
w tym roku nie będzie podwyżek
cen za wywóz śmieci.
NOWE LATARNIE uliczne
oświetlają na razie część Brzeska.
Ich wymiana to efekt porozumie−
nia miasta i Zakładu Energetycz−
nego. Zakłada ono zmianę lamp
na bardziej ekonomiczne. Jest na
czym oszczędzać – Brzesko w cią−
gu roku na oświetlenie uliczne
wydaje około miliona złotych.
14 KWIETNIA przeprowadzony
zostanie powiatowy trening Sys−
temu Wykrywania i Alarmowa−
nia. Biorą w nim udział także for−
macje OC z terenu gminy Brze−
sko. W związku z tym w ramach
ćwiczeń o godzinie 16.50 urucho−
mione zostaną, sterowane drogą
radiową, syreny alarmowe w po−
łudniowej części miasta, które wy−
emitują trzyminutowy sygnał cią−
gły informujący o klęskach żywio−
łowych i zagrożeniach środowiska.
Nie ma jednak podstaw do obaw.
To tylko treningowa próba.

Nauczyciele mogą być dumni z takiego wychowanka. Fot. M. Kotfis
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W cieniu okocimskiego browaru od
1996 r. roku funkcjonuje Stowarzy−
szenie Miłośników Ziemi Okocim−

skiej. W chwili obecnej tradycją Okocimia
stało się organizowanie licznego rodzaju im−
prez wspólnie z Radą Sołecką, Parafią, Szkołą
Podstawową w Okocimiu, Biblioteką oraz
innymi instytucjami działającymi na terenie
miejscowości. Babski comber, piórnik, Kon−
kurs Palm, Przegląd Kolęd, bal przebierań−
ców, opłatek dla ludzi samotnych i starszych,
Mini Mundial, to imprezy w większości cy−
kliczne. Dobra współpraca oraz porozumie−
nie pozwalają na organizowanie coraz ciekaw−
szych różnego rodzaju uroczystości.

O piórniku na wsi prawie już zapo−
mniano. Tegoroczna impreza z udzia
łem również młodszego pokolenia po−

zwoli zachować ten ciekawy i piękny obyczaj.
Uczestniczki babskiego combra otrzymały
od Pani sołtys pamiątkowe drewniane ak−
cesoria kuchenne. Obficie zastawiony stół
był wspólnym dziełem pań, jednak do ob−
sługi zostali zaproszeni kelnerzy o nieco
dziwnych imionach: Hela, Karolina itd.

Okocim nie zamierza konkurować
z Lipnicą o prymat w organizowaniu
konkursu palm. Dotychczasowe do−

świadczenia dowodzą jednak, że i w naszym
regionie sztuka robienia palm nie jest nam obca.

Bal przebierańców jest domeną naj−
młodszych, chociaż widziano na nim
nieco starsze dzieci. Nagrody za naj−

ładniejsze i oryginalne stroje są dodatkową
atrakcją dla uczestników.

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI OKOCIMSKIEJ
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Wtym roku po raz pierwszy odbył
się koncert kolęd. W przepięknej
scenerii Okocimskiego kościoła wy−

stąpili: chola parafialna, chór Gimnazjum Nr
1 w Brzesku oraz gość specjalny: Chór Bel−
canto z Jordanowa. Koncert został bardzo do−
brze przyjęty, a zatem do zobaczenia za rok...

Organizowany od kilku lat przegląd ko−
lęd gromadzi zawsze nie tylko wielu
wykonawców, ale także liczną i wierną

publiczność.

Jurorzy oceniają nie tylko umiejętności
wokalne, ale również ubiór uczestni−
kówprzeglądu. Wszyscy występujący otrzy−

mują nagrody, których fundatorem jest Stowa−
rzyszenie. Trzeba dodać, że burmistrz Brzeska
też nie przychodzi z pustymi rękami!

Najmłodszym dzieckiem Stowarzysze
nia jest dziecięca grupa taneczna,
która poraz pierwszy wystąpiła pod−

czas przeglądu kolęd.
Starsi widzowie wspominali czasy, kiedy na
scenie Domu Ludowego w Okocimiu tańczy−
li „Okocanie”. Kto wie, czy za kilka lat nie
uda się reaktywować tego zespołu.

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI OKOCIMSKIEJ
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W zdrowym ciele zdrowy duch – Sto−
warzyszenie od wielu lat wspiera
rozwój kultury fizycznej. Wraz ze

szkołą organizuje w okresie wakacji „Mini
Mundial”. Kilkanaście drużyn, w tym roku
również żeńskie, dowodzi, że piłka nożna jest
dla wszystkich.
Sędzia (prawdziwy z licencją) oraz medale
i nagrody zachęcają do gry. Rozgrywki odby−
wają się na boisku asfaltowym, które przed
laty zostało wybudowane przy wydatnej po−
mocy Stowarzyszenia. Oczywiście wszystkim
marzy się trawiasta murawa!

Podpisane przez Stowarzyszenie poro−
zumienie z Gminą Brzesko daje gwa
rancję, że za rok w Okocimiu młodzież

będzie mogła ćwiczyć w pięknej i nowoczesnej
sali  gimnastycznej. To zadanie jest w tej
chwili najważniejsze dla całej społeczności.

Potrzebę budowy obiektu piłkarskiego
najlepiej rozumieją piłkarze KS Oko−
cim, którzy na razie muszą korzystać

z boiska w Jadownikach. Drużyna, chociaż
nie występuje w Lidze Mistrzów, dostarcza
wielu emocji kibicom z Okocimia.

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI OKOCIMSKIEJ
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Piwowarska saga

Okocimski Browar działa już od 160 lat. Funkcjonuje słodownia, warzelnia, tankofermentory,
 rozlewnia piwa, komputery… Urządzenia trwają w nieustannym ruchu. Patrząc na mury,
 łatwo zapomnieć, iż każde działanie miało swój początek. Ktoś przecież musiał dać temu

miejscu życie, zaryzykować, poświęcić czas i energię, bez żadnej pewności powodzenia. Każdy
jubileusz jest poświęconą ludziom próbą zawrócenia czasu i powrotu do „pierwszej przyczyny”.
Bez pamięci o twórcach wszelkie dzieła stają się martwe. 24 kwietnia, jak co roku, mszą w kościele
parafialnym w Okocimiu Górnym potomkowie Götzów i pracownicy Browaru zainaugurują rocznicowe
obchody. Powspominają dzieje Firmy, będą snuć plany związane z jej przyszłością.

IWONA DOJKA



21

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNYkwiecień 2005 160 LAT BROWARU OKOCIM

I. Z LANGENENSLINGEN DO OKOCIMIA
Przeczucia niemieckiego piwowara

Michał Rossknecht nie planował dalekich wyjazdów. Miał 36 lat
i praktykę w browarnictwie. Cóż, kiedy nadeszło wezwanie od
wuja, Jana Götza nie miał jeszcze rodziny i mógł sobie pozwolić
na ryzykowne decyzje. Jakiś Okocim w biednej Galicji nie pocią−
gał nikogo, ale on uwielbiał wyzwania.
Na miejscu zobaczył mały browarek i wznoszące się nad nim
wzgórza. Zupełnie jakby ktoś wcisnął jasne budowle w tło bujnej
zieleni. Krajobraz wydawał się miniaturą i sennym przeciwień−
stwem znanej mu niemieckiej ruchliwości. Drogi po deszczach
upodobniły się do grzęzawiska. Zachodził w głowę, dlaczego wuj
wybrał położoną na uboczu c. k. monarchii wieś.
– A widzisz! Jednak było warto! – odpowiadał na wątpliwości
potomek Götzów, rodu piwowarów z Langenenslingen. – Też by−
łem wtedy taki młody jak ty. No… może nieco młodszy… Mia−
łem 29 lat i niespokojną duszę. Praca u wuja nie nudziła, ale
chciałem być samodzielny. W „Wiener Zeitung” przeczytałem in−
serat, że kupiec i właściciel tutejszych dóbr ziemskich, Joseph
Neumann potrzebuje wspólnika. Miałem mały kapitalik, jakieś
6 000 florenów. Na początek wystarczyło. W kwietniu 1845 przy−
jechałem do Okocimia. Kraj tu był ubogi, a ludzie do piwa nie
nawykli. Tylko ta woda jakoś przypadła mi do gustu… Miałem
przeczucie, że zrobię tu interes! W lecie zaczęliśmy budowę. Kon−
trakty, zamówienia, robotnicy… Praca od świtu do nocy. Pierw−
szą warkę udało się narządzić już w lutym następnego roku, a tu
masz! W Galicji bandy grasują! Szlachtę mordują! Dziesięć ko−
ron za martwego szlachcica chłopom płacili! Za człowieka! Rozu−
miesz! – niemal krzyczał pełen oburzenia Jan Ewangelista.
– Pamiętam do dziś – kontynuował swą opowieść – jak to pana
Juliana Kordębskiego po sitowiu nad rzeką chowaliśmy, jedze−
nie zanosił mu ten odważny Kubala, co to i w mojej obronie
wystąpił. Tej chwili nie zapomnę… 600 zbrojnych chłopów wpada
do browaru i żąda mojej głowy! Że to niby porządek chcą robić!
Ale robotnicy nie dali im! Nie! „On nam daje pracę i zarobek!”
– krzyczeli. Nie wydali… – Jan Ewangelista tak rozemocjono−
wał się opowieścią, iż chodził w kółko po pokoju, a siostrzeniec
wodził za nim rozpromienionym wzrokiem. Wreszcie piwowar
ciężko usiadł w fotelu. Pogładził brodę.
– Teraz wiesz, to ci ludzie… Oni mnie tu zatrzymali. Coś im
jestem winien… – zamyślił się.
Spojrzał za okno. Furmanki woziły jęczmień do słodowni. Jed−
ną zawrócili pracownicy.
– Znowu ziarno złe – pomyślał fabrykant i spojrzał na gościa.
– Załamać się było łatwo – ciągnął dalej swe wspomnienia Jan
Götz. – Dwa lata potem Bóg zesłał nam nieurodzaj, w ’48 rewo−
lucję i niepokoje, w ’72 grad i wylewy. O sprzedaż było trudno.
A wspólnik inwestować nie myślał. Piwnic nie było. Opatrzność
nie dała zginąć! Uciułałem mały kapitalik i po śmierci Neu−
manna zaproponowałem wdowie odkupienie udziałów i ziemi
w Okocimiu. Wiedziałem, że kobiety – żona i córka – na prze−
myśle się nie znają. W 1852 browar był mój! Dopiero się zaczę−
ło: piwnice na beczki dębowe, na kadzie fermentacyjne! Nazy−
waliśmy je: „Kisztoki”, „Pod Żydem”, „Pod Pocztą”, „Pod Bene−
szem”, „Przechodnia”, „Marcowa”… A jeszcze słodownia
i spichlerz… Tyle, że to wciąż mało! I dlatego chcę, żebyś to ty
zajął się dalszym urządzaniem browaru! – zdecydowanie za−
kończył perorę Jan Ewangelista.

Na starych dagerotypach
Staremu przemysłowcowi powagi dodawała tylko broda. W głę−
bi duszy wciąż tkwiła w nim młodzieńcza przekora i optymizm.
Z wiarą patrzył w przyszłość, a zmarszczki dodawały twarzy

wyrazu pogody i energii. Często się uśmiechał, bo i miał powód.
Każde jego przejście wśród robotników wywoływało falę pozdro−
wień i serdecznych uśmiechów. Czapki, jak za dotknięciem cza−
rodziejskiej różdżki, unosiły się niemal równocześnie. A Jan Götz,
dobry duch Okocimia chował w sobie duszę swawolnego dziecka.
Odmienne wrażenie czyniła na obserwatorach jego żona. Pani
Albina, skromna i cicha, nosiła w sobie smutną zgodę na wyro−
ki losu. Chodziła skupiona, z troską w oczach patrzyła na świat
i z rezygnacją kiwała głową. Gdzieś w niej tkwił wciąż ból po
stracie rocznego Antoniego. Raz po raz odzywała się w niej
wątpliwość: – Może mogła lepiej dziecka pilnować?
Jej mąż nie miał zwyczaju długiego rozpamiętywania nieszczęść.
Szybko podnosił się z upadków. Nie narzekał nigdy na ciężką
pracę. Od 15. roku życia pracował w browarze ojca i na roli.
Dobrze pamiętał czeladnicze wyzwoliny. Czuł jakby mu skrzy−
dła przyprawiono. – Tak, teraz to im pokażę, co potrafię! –
pomyślał 19−letni Jan Götz i na piechotę przeszedł południowe
Niemcy, północną Szwajcarię, Austrię. Najmował się jako po−
mocnik piwowara. Nie zagrzewał nigdzie miejsca. Na dłużej
osiadł dopiero w Klein−Schwechat, gdzie właścicielem browaru
był jego kuzyn, Anton Dreher. Nie oszczędzał krewniaka. Ile to
razy młody Jan musiał radzić sobie z 10−kwintalowymi becz−
kami! Pracownikiem był godnym pochwały. Szybko został piw−
nicznym, a potem zarządcą technicznym i zastępcą właściciela.
Miał nosa, szybko wyczuł, jak uwarzyć dobre piwo. W austriac−
kim browarze zdołał sprawdzić nową metodę dolnej fermenta−
cji. To właśnie ją przeniósł do Okocimia. Teraz robił miejsce
młodym. – Niechaj oni się wykażą! – twierdził z przekonaniem.

To ludzie tworzą miejsce…
Wraz z siostrzeńcem Jan Götz sprowadził Alberta Schwellin−
ga. Nowy „kontroler ruchu” szybko się spolszczył, a ożenił go
baron z Teresą Rossknecht, swoją siostrzenicą. Kiedy kupił kra−
kowski browar na Podwalu, jemu powierzył zarząd nad zakła−
dem. Po likwidacji produkcji, Schwelling został administrato−
rem tamtejszych dóbr Götzów.
Do maleńkiego Okocimia zjeżdżali piwowarzy z Czech, Niemiec
i Austrii. Franciszek Fischinger zarządzał produkcją piwa, a przed
śmiercią został właścicielem ziemskim. Jego syn, Stefan również
pracował dla rodziny Götzów. Spolszczył się… jak wszyscy przyby−
sze. Ożenił się z córką powstańca z 1863 roku, Marią Zaleską.

***
Jan Ewangelista doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że naj−
lepszym kapitałem są ludzie. Jego browar z roku na rok zwięk−
szał produkcję. W 1856 r. zakład dawał już 1.200 hl piwa rocznie,
a w 1886 – 13.000 hl. Działały dwa komplety warzelniane, bed−
niarnia, chłodnie i lodownia. Trzy gatunki: Marcowe, Lager i Bock
docierały furmankami do Krakowa, Myślenic, Tarnowa, Lwowa,
Czerniowiec, Gruzji, Księstwa Cieszyńskiego, Bukowiny, Węgier,
Wiednia i Prus. W 1892 roku Okocim jeszcze szerzej otworzył się
na świat. Browar połączono ze stacją Słotwina−Brzesko bocznicą
kolejową o długości 4 km.
Politykę Jan Götz pozostawił na boku. – Ci wielcy niech sami
decydują o świecie. Ja za to dobrze wiem, czego moim ludziom
trzeba – myślał. – Dzieci nie umieją czytać, wypadki się zdarzają.
Inwalidów samym sobie nie zostawię. A Bóg, który mi sprzyjał,
widzi, że i kościoła brakuje w tej wsi. Co pieniądze, to pieniądze,
ale nie samym chlebem człowiek żyje –rozważał. Jego wielkim
dziełem była Kasa Wsparcia Chorych, działająca przy browarze.
Zlikwidowały ją dopiero powojenne władze komunistyczne.
Jako dyrektor Jan Ewangelista sygnował dokumenty Kasy
Zaliczkowej w Brzesku, zaś jako członek stawiał się na posie−
dzenia brzeskiej Rady Powiatowej oraz Izby Przemysłowej
i Handlowej w Krakowie.

***
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– Za mała? – zapytał Götz nauczyciela szkoły ludowej w Okoci−
miu Górnym.
– Tak. Sale za ciasne, dzieci już pomieścić się nie mogą. Robot−
nicy chcą je kształcić, a ja już pracować w takich warunkach nie
mogę – niemal łkając, skarżył się pedagog.
Cóż było robić? Przemysłowiec dał i na to pieniądze. Pierwszą
szkołę w Okocimiu Górnym fundował w 1862, drugą, większą,
w 1870. Po raz trzeci przekazał fundusze jeszcze przed śmier−
cią. Gmach powstał dopiero w 1896 r. W Okocimiu Jan Ewan−
gelista założył także bibliotekę publiczną, a przy browarze –
mały, czteropokojowy szpitalik fabryczny oraz świetlicę ze sce−
ną teatralną. U biskupa tarnowskiego wyprosił ustanowienie
nowej parafii w swoich dobrach ziemskich. Wyposażył ziemią
i wybudował plebanię. W 1891 r. bp Łobos konsekrował nowy,
neogotycki kościół.

Niemiec polskim szlachcicem
Michał Rossknecht z wysiłkiem poruszał nogami. Stopy grzę−
zły w marcowym błocie. Droga wiodła ostro w górę. Czuł się
wyraźnie zmęczony. Zimny wiatr smagał mu plecy, a dokuczli−
we słońce przyświecało, jakby chciało wypalić czaszkę. Nie śmiał
jednak założyć czapki. Nikt w olbrzymim, pnącym się w górę
tłumie, nie był w stanie tego zrobić. Słychać było tylko stąpanie
setek ludzkich nóg. Dyrektor spojrzał w górę. – Ani jednej chmury.
Przyjmą go tam. – pomyślał. Przypomniał sobie, czego z wujem
zdołał dokonać: – Ile to hałasu wywołała słodownia pneuma−
tyczna – jedna z pierwszych w świecie. Laboratorium chemicz−
ne nadzorował osobiście. A Jan Ewangelista? Ten to już nie
mógł usiedzieć w miejscu. Żeby to tylko browarem się zajął!
Ale gdzież tam! Cały folwark Pomianowa kupił, a do tego jesz−
cze ta przeklęta kopalnia koło Libiąża! 300.000 florenów uto−
piła woda. Feiermanów w browarze to on też nie opuszczał.
Jechał z nimi do pożaru w Wiśniczu Nowym. Ile to wtedy pani
Albina naperswadowała, że to niebezpieczne… ale, nie! Ha,
czerstwy jeszcze był. I wtedy, gdy kaiser Franciszek Józef nadał
mu szlachectwo, dobrze się trzymał. Polityki nie cierpiał, ale
odważny był, bo, choć herb od cesarza dostał, to po polsku się
nosił. A i nas tym krajem zaraził – konkludował Rossknecht.
Pochód dochodził już do okocimskiego kościoła. Wniesiono trum−
nę. 16 marca 1893 na katafalku spoczął założyciel rodu Götz−
Okocimskich.

II. ZA JANA ALBINA
Z powrotem do galicyjskiej biedy

– Jak to? To stary pan niedomaga?
– Ano tak. A po co sprowadzałby ze studiów syna? Aż we Wid−
niu był na naukach! Podobno rolnictwo studiował.
– Ale czy on się na piwie zna?!
Treść rozmów robotników nie docierała do młodego, 21−letniego
Jana Albina. W 1885 r. wrócił na życzenie ojca. Dostrzegał wo−
kół siebie niepewne spojrzenia. – Pewnie myślą, że niepoważny
młokos zaraz im ten browar sprzeda albo przehula. – zastana−
wiał się. Nie żywił jednak niechęci, jedynie litość. Wiedział, iż
w biednej Galicji ci ludzie zdani są tylko na tych, którzy dają
im pracę.
Po śmierci ojca w 1893 r. zasiadł za biurkiem. Zawsze piętrzył
się na nim stos nieuporządkowanych papierów. Przyszły baron
był skupiony na pracy. Gdy ktoś wchodził do gabinetu, czuł się
jak wyrwany ze snu. Niepewnie podnosił wzrok, a ręce opadały
na kolana. Nieśmiało i lękliwie patrzył w przyszłość dużymi,
zamyślonymi oczyma. Odczuwał spoczywający na nim ciężar.
Miał niespokojną osobowość ojca oraz powagę matki. Jego umysł
wypełniały nieustanne, intelektualne poszukiwania. – Praca…

Jan Götz Okocimski – niemiecki przemysłowiec w polskim
stroju szlacheckim.

Rok 1890.

Jan Albin Götz. Antoni Jan Götz
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tak, tej nigdy zbyt wiele – zasępiał się. Ciągnęło go jednak do
obrazów, muzyki, opery, nauki… Kochał książki. Dzieła malar−
skie dobierał pieczołowicie. Cenił sobie spokój i wyważenie kom−
pozycji oraz solidność warsztatu. Tęsknił do czystego dźwięku
Steinway’a. – Tak, tyle że sztuka bez pieniędzy nie istnieje –
zamyślał się i na nowo pogrążał w dokumentach.

Piwowar, poseł, senator…
– Świat musi mieć przecież solidne podstawy. Nie można
stronić od odpowiedzialności za niego – zapewne te przeko−
nania pchnęły Jana Albina do działalności politycznej. Jako
zdeklarowany konserwatysta pełnił funkcje w powiecie brze−
skim, posłował do Sejmu Krajowego we Lwowie, do Rady
Państwa w Wiedniu. Był aktywny w Klubie Polskim, a po
ukonstytuowaniu się II Rzeczypospolitej został posłem, a po−
tem senatorem. Funkcjonował jako prezes rozlicznych orga−
nizacji i rad nadzorczych. Prowadził browary w Okocimiu,
Krakowie i Krasiczynie. Do niego należały też posiadłości
ziemskie w południowej Polsce.
Podstawą było jednak okocimskie przedsiębiorstwo. Jan Al−
bin energicznie zabrał się do pracy. Zyski inwestował. W 1886 r.
produkował 57.000 hl piwa, w 1900 r. – już 200.000 hl. Dbał
o jakość. Chmiel i jęczmień sprowadzał z Czech. Wodę do−
prowadzano drewnianymi rurami z Uszwicy. Zwiększył licz−
bę pracowników do ponad 500. W 1902 r. wybudował maga−
zyn chmielu, a później także: nową słodownię oraz cały kom−
pleks warzelniany, w którego jednym kotle przygotowywano
320 hl piwa. W piwnicach fermentacyjnych i składowniach
umieszczono kadzie o pojemności wyższej: 340, 680 i 1000
hl. Dębowe beczki mieściły od 70 do 95 hl. Było ich łącznie
ponad 800.
Tradycji drewnianych klepek nie przeszkadzały nowości. W 1910
roku pojawiła się maszyna parowa, klimatyzowane piwnice,
elektryczne oświetlenie oraz generator, wytwarzający energię
dla 46 silników. Przez bocznicę kolejową przejeżdżały klimaty−
zowane wagony do transportu piwa. Gatunki: Leżak, Marcowe,
Exportowe, Porter i Świętojańskie przed I wojną światową tra−
fiały do całej Europy, a nawet Ameryki Południowej.

Stypendium dla zamachowca
– Żądamy 1/3 majątku burżuazyjnego fabrykanta! Niech to
będzie podatek na nową socjalistyczną organizację! – krzyczeli
uzbrojeni gimnazjaliści z Tarnowa, którzy w 1901 r. wpadli do
kancelarii browaru. Słowna perswazja nie odniosła skutku. Silny
dyrektor Narzymski wraz z „niedoszłym ofiarodawcą” zaczęli
się mocować z napastnikami. Padły strzały. Zamachowcy byli
bardziej przerażeni niż zraniony w skroń dyrektor. Rana nie
okazała się groźna, ale uczniów aresztowano, a głównego pro−
wodyra skazano na 2 lata więzienia. Jan Albin nie był mściwy.
Nie wziął udziału w procesie, a nawet ufundował winowajcy
stypendium, co pozwoliło mu zdać maturę i rozpocząć studia,
których ten nie ukończył jednak z powodu postępującej gruźlicy.

Koneser piękna
Artystyczne zamiłowania budziły się w Janie Albinie co rusz.
Wielbiciel piękna zamówił w wiedeńskiej firmie Fellner i Hel−
mer projekt pałacu wraz z kaplicą. Prace ruszyły w 1898 r. W cią−
gu dwóch lat mury wyrosły na wysokość kilku pięter. Fabrykant
wybrał styl solidnego baroku. Widział w nim korzenie polskiej
kultury, wśród której przyszło żyć jemu, potomkowi niemieckie−
go rodu. Nie przyświecała mu sarmacka zasada „Postaw się,
a zastaw się”. Pragnął jedynie piękna we własnym otoczeniu.
Umiarkowanie, dobry smak, statyka – to były jego cele este−
tyczne. Pragnął siedziby, w której odda się lekturze ulubionych
książek, zacisza, gdzie będzie mógł wreszcie zagrać klasykę na

fortepianie. Podobnego zdania była jego żona. Po zakończeniu
budowy przenieśli się do pałacu wraz z pięciorgiem dzieci.
We wnętrzach Jan Albin gromadził stylowe meble, obrazy Sas−
soferrato, Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego,
Olgi Boznańskiej, Juliusza i Wojciecha Kossaków, Tadeusza
Popiela, Kazimierza Pochwalskiego, Stanisława Tondosa oraz
znaczny księgozbiór niemiecki, francuski, angielski, włoski i,
rzecz jasna, polski.
Także browarniani robotnicy nie mogli czuć się poszkodowani.
Przeznaczony dla nich szpital przyfabryczny zaprojektował Teo−
dor Talowski, a pawilon utrzymany w stylu zakopiańskim –
Eugeniusz Wesołowski.
W 1908 r. rozpoczęto dobudowywanie do pałacu zajazdu, oran−
żerii, domu nad zajazdem oraz kaplicy i kuchni.

Kraj wodą i… piwem płynący?
– Rosjanie! Pan baron we Wiedniu! Co robić?! Toć to oni to piwo
wypiją! – panikowali pracownicy 15 listopada 1914 r. Bułgar,
gen. Radko Dimitriew nie przebierał w słowach. Znał swoich żoł−
nierzy. – Wylać do rzeki! – rozkazał. – Ależ panie generale, toż to
nasz urobek. Szkoda tak dobry trunek stracić. My upilnujemy –
usłyszał głosy robotników. – Fakt, zniszczenie duże. Marnotraw−
stwo ogromne – rozważał i ostatecznie zadecydował: – Niech tyl−
ko jeden sołdat się upije, a rozkaz będzie wykonany!
Czas pokazał, iż doświadczony wojskowy miał rację. Rosjanie
nie wytrzymali. Martwego z upicia żołnierza znaleziono już na
drugi dzień w leżakowni. Podziurawione kulami z broni palnej
beczki oddały swą zawartość kanalizacji, a ta – rzece. Miejsco−
wa ludność wespół z Kozakami rzuciła się do brzegów Uszwicy.
Już zimą 1914 roku Okocim przeszedł pod komendę wojsk
austriackich. W nowym pałacu stanął kwaterą sam arcyksiążę
Ferdynand Habsburg. Tutaj też świętował nadejście Nowego
Roku. Kiedy pułki tyrolskie, jak to miały w zwyczaju, oddały
nocą świąteczny strzał, wybuchła kanonada i wszczęto alarm.
Kompania przyboczna zaczęła ostrzeliwać nawet lasek w par−
ku w przeświadczeniu, iż broni arcyksięcia. Dopiero rano oka−
zało się, co wywołało zamieszanie.
Właściciel powrócił do swych dóbr w lutym 1915 r. Nie zastał
większych zniszczeń, za wyjątkiem tych, które poczynili Rosja−
nie. Te straty zmusiły go do zaciągnięcia kredytu w wiedeń−
skim banku Credit Anstalt.

Nie tylko browar
– 12.000 kg drożdży dziennie, a do tego 14.000 litrów spirytusu
na dzień! Możemy sobie pogratulować! – cieszyli się pracowni−
cy. Razem z Janem Albinem pracowali nad otwarciem w 1920 r.
nowej drożdżowni, rafinerii spirytusu oraz kufiarni, gdzie po−
wstawały beczki leżakowe. Byli wśród nich jeszcze współpra−
cownicy jego ojca: Michał Rossknecht i Albert Schwelling. Z róż−
nych stron ściągnęli: Baltazar Messner i jego syn Ernest, Wa−
sung, Münch, Ring, Widman, Winkler, Franke, Benesz, Kunce.
W 1927 r. kolonia budynków urzędniczych obejmowała 21 do−
mów i dworków dla 65 pracowników i ich rodzin.
W szkole fabrycznej kształcono kolejne pokolenia. Właściciel
utrzymywał wciąż szpital, łożył na kasę chorych i fundusz eme−
rytalny oraz kasę zapomogowo−pożyczkową. Dokończył, rozpo−
czętą przez Jana Ewangelistę, budowę szkoły w Okocimiu Gór−
nym, uposażył ziemią szkołę ludową w Porębie Spytkowskiej,
przekazał fundusze dla Gimnazjum w Brzesku oraz dla wielu
pomniejszych wszechnic w: Tymowej, Iwkowej, Uszwi, Jasie−
niu. Pomógł w tworzeniu ochronek dla dzieci w Mokrzyskach
i Okocimiu. Finansował stypendia dla młodzieży, nie wymaga−
jąc przy tym ich odpracowania. Dzięki temu, pochodzący z Oko−
cimia, Julian Nowak, późniejszy premier RP, rektor UJ i profe−
sor bakteriologii, mógł się uczyć.
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W beczkach i w butelkach
Zanim uczeń szkoły fabrycznej w browarze otrzymał świadectwo
wyzwolin i przebiegł rozognionymi oczyma poszczególne linijki
tekstu: „Urodzony…odbył w zawodzie... praktykę…W czasie tym
zachował się moralnie, a będąc pilnym i wytrwałym nabył w tym
zawodzie odpowiednie wykształcenie na czeladnika…poddał się
w dniu…egzaminowi praktycznemu i złożył go z postępem…na
zasadzie § 100 ustawy przemysłowej…wyzwala na czeladnika…”,
musiał jeszcze zgłębić tajniki zakładu. Dowiadywał się więc, że
garnitur stanowi pięć kotłów warzelnianych, że mieszadła, pom−
py, młyny, wentylatory i urządzenia warzelni napędzane są 18
motorami elektrycznymi, że miedziane pokrywy kotłów w górnej
części zmieniają się w rury i przechodzą przez trzy piętra na dach,
gdzie odprowadza się parę. W 16 oddziałach piwnic leżakuje 850
beczek. O! A o beczkach wiedział już najwięcej! Jak katechizmu
kazano mu się uczyć, iż każda kufa przechodzi przez specjalne
maszyny i bez nich do klienta wrócić nie może! Mechanizm, któ−
ry zdołał poznać, oczyszczał ją od wewnątrz, a w smolarni wyta−
piano z niej starą żywicę i powlekano nową glazurą. – Wtedy
była już wy – ste – ry – li – zo – wa – na – niezdarnie sylabizował
czeladnik. – Potem prasy czeladnicze wgniatają na czoła i pęki
beczek żelazne obręcze, a specjalne obrabiarki z surowych kle−
pek tworzą gotowe kufy – kończył odpowiedź przed komisją maj−
strów.– Ile beczek rocznie powstaje w kufiarni? – pytał surowy
egzaminator.  – 12.000, a planuje się zwiększenie tej liczby o 8.000
– recytował przepytywany. Mógłby jeszcze opowiadać o przeróbce
650 wagonów jęczmienia w ciągu jednego sezonu, od 1 września
do 1 kwietnia, ale to już komisji nie interesowało.
W browarze butelki stosowano tylko na niewielką skalę. Tak
rozlane piwo rozsyłano po najbliższej okolicy. Do 120 bliższych
i dalszych przedstawicielstw transportowano je w beczkach.

Niepewna przyszłość
W grudniu 1923 r. baron zadecydował o zmianie prawnego sta−
tusu browaru. Powołał wtedy spółkę akcyjną pod nazwą „Jan
Götz, Okocimski Browar i Zakłady Przemysłowe S.A.”. Mini−
sterstwo Przemysłu i Handlu oraz Skarb Państwa zatwierdzi−
ły ten krok 31 lipca następnego roku, a rejestracja nastąpiła
16 września. Właścicielem akcji był Jan Albin. Po jego śmierci
na mocy testamentu otrzymały je wszystkie dzieci.
Wielki kryzys ekonomiczny lat 30. znacznie pogorszył sytuację
firmy. Nagle spadła sprzedaż piwa. W 1929 r. wytworzono
305.313 hl, a w 1930 r. już tylko 177.827 hl. Największe zała−
manie to 1935 r. – 71.152 hl produkcji. Po upadku Credit An−
stalt, który kredytował zakład, wierzytelności przejął Amstel−
bank. Konwersja polskiego pieniądza w stosunku do dewiz za−
granicznych sprawiła, iż długi wzrosły o 80 proc. W 1931 r., gdy
umarł Jan Albin, browar nie wykazał żadnych dochodów.

III. ZANIM WYBUCHŁA WOJNA
Baron w poczekalni

Nad swoim biurkiem Antoni Jan Götz powiesił portret dziadka.
Nie rozrzucał papierów po całym blacie jak ojciec. Starał się być
uporządkowany i zdecydowany. Rygoru zdążył nauczyć się w Woj−
sku Polskim, do którego zgłosił się na ochotnika w październiku
1918 roku. Walczył z Rosjanami. Po wojnie ukończył Akademię
Handlową w Krakowie, a dodatkowo uczył się jeszcze, choć krótko,
w Paryżu, w Ecole des Sciences Politiques. Wierzył w swe umiejęt−
ności i wiedzę. Miał szczere, jasne spojrzenie, zapowiadające wro−
dzoną życzliwość i otwartość. Był zdecydowany podjąć spadek po
ojcu w trudnym momencie. Podobnie jak on opierał się na ludziach.
W 1931 r. dyrektorem naczelnym browaru okocimskiego został inż.
Jan Odrowąż Pieniążek, kolega Antoniego z wojska.

Codziennie o 7:00 rano baron zjawiał się w poczekalni przy daw−
nym mieszkaniu Goetzów w browarze i stawał przy wysokim pul−
picie. Pracownicy wiedzieli, że wtedy mogą podejść i prosić o wspar−
cie. Antoni nigdy nie ujawnił wysokości udzielanych im zapomóg.
– Jeżeli byśmy to ogłaszali, to byłaby to samoreklama, a po dru−
gie, jeżeli ktoś prosi o pomoc, to w większości wypadków nie chce,
by ktoś trzeci o tym wiedział – wyjaśniał sekretarzowi i wracał do
stałych obowiązków. Nie rezygnował z filantropii nigdy, nawet wtedy,
gdy kryzys zaostrzał się. Utrzymywał ochronkę, szpital, fundował
stypendia dla młodzieży oraz cegłę dla szkoły podstawowej w Ja−
downikach. Przebudował też placówkę w Okocimiu Górnym. Wbrew
wszelkim zasadom rynku nie zredukował zatrudnienia. Zamiast
trafić na bruk, robotnicy pracowali krócej. Dla nich też finansował
klub sportowy.
Wyrzeczeń wymagał tylko od własnej rodziny. Z ciężkim sercem
udał się do matki, baronowej Zofii Jadwigi z hr. Sumińskich Götz−
Okocimskiej, by prosić ją o przeniesienie się do starego aparta−
mentu na terenie browaru. Dzięki temu zaoszczędzono na utrzy−
maniu olbrzymiego pałacu. W celu ratowania browaru wszyscy
członkowie rodziny zrezygnowali z wszelkich dochodów z dóbr spad−
kowych po ojcu. W lutym 1935 r. Antoni wynegocjował ugodę z Am−
stelbankiem. Dzięki temu majątek ocalał. Nie na długo jednak.

Idą lepsze czasy!
Kiedy sprzedaż piwa zaczęła powoli rosnąć, wydawało się, że
najgorsze już za browarem. Antoni Götz częściej bywał pogod−
ny i przyjmował wizyty znanych osobistości. Wciąż dobrze pa−
miętał, z jaką powagą w lipcu 1929 r., jako wójt Okocimia, wi−
tał prezydenta Ignacego Mościckiego. Wraz z radnymi miał wtedy
na sobie strój narodowy krakowski. W maju 1936 r. w przedsię−
biorstwie pojawił się prymas, August Karol Hlond. W „Księdze
pamiątkowej browaru Okocim” dostojny gość zanotował: „Z
wyrazami podziwu, z życzeniami szczerymi i z czułem błogo−
sławieństwem dla tego ważnego zakładu”. Podpisał się i odło−
żył pióro. Wydawało się, że ksiądz Filipiak, prymasowy kape−
lan tylko na to czekał. Zgromadzeni wokół pracownicy dobrze
zapamiętali, jak duchowny na dole pergaminowej strony wiel−
kimi literami wykaligrafował niezdarnie i z pośpiechem swój
podpis, by tylko nie zostać pominiętym.

Pozostał browar i pamięć
Tylko raz Antoni nie przyłożył ręki do przedsięwzięcia pracow−
ników. W 1937 r. zastał w gabinecie delegację. – Panie baronie,
zamierzamy pańskiemu ojcu wystawić pomnik – oznajmił
majster. Götz westchnął. Szczere twarze ludzi przed nim ze−
branych mówiły mu, iż godzinne rozmowy w sieni browaru, do−
tacje i pomoc nie poszły na marne. Od śmierci ojca minęło do−
piero sześć lat. – My to zrobimy z własnych pieniędzy. My, sami…
dla barona Götza. Nigdy nas nie zostawił w biedzie – przeko−
nywał robotnik.
Pomnik stanął przed bramą główną browaru. Napis był skrom−
ny: „Janowi Götz−Okocimskiemu – robotnicy”. Więcej słów nikt
nie potrzebował. Pamięć wciąż była żywa. Przetrwała długo,
nawet wtedy, gdy ukryto popiersie w kościele w Okocimiu Gór−
nym, a cokół zakopano, aby Niemcy nie mogli go zniszczyć. Czyny
Jana Albina nie poszły w zapomnienie także w czasach PRL−
owskiego absurdu. Postument ujrzał światło dzienne w 1981 r.
i odzyskał swoje dawne miejsce.

To już ostatnie dni…
Antoni Jan w wybuch wojny nie wierzył. Wydawało mu się, iż
sojusze międzynarodowe zabezpieczają Polskę wystarczająco.
Mimo tego, w 1938 r. ufundował dla wojska karabin maszyno−
wy, a w imieniu całej rodziny darował 10.000 zł na Fundusz
Obrony Narodowej. W czerwcu 1939 r. otrzymał anonimowe li−
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sty z Niemiec, wzywające go do przyznania się do narodowości
jego dziada. Spalił je szybko. Mówił po polsku, był wnukiem
powstańca z 1863 r., oficerem i posłem polskim.
1 września zaskoczył Antoniego. Nerwowa sytuacja nie sprzy−
jała racjonalnym decyzjom. Pewny był tylko jednego – Niemcy
nie zostawią go przy życiu. Dopiero w 3 dniu po ataku zdecydo−
wał się na wyjazd. Zamurował broń myśliwską w schowku.
Razem z żoną, Zofią z Chrząszczów rozpoczął przygotowania.
Najdłużej ucieczce opierała się jego matka. Przeczuwała, że już
nigdy nie powróci, wzięła ze sobą grudkę okocimskiej ziemi.
Rodzina wyjechała rankiem, 5 września. Antoni sam prowa−
dził Buicka. Chevroletem jechał jego kierowca, Tadeusz Kata−
na. Następnego dnia hitlerowcy zajęli Okocim.

Na obczyźnie
Uciekinierzy obrali kierunek na wschód. Niedaleko Lwowa udało
im się przeżyć bombardowanie. 17 września, wraz z rządem
polskim przekroczyli rumuńską granicę i dotarli do Francji. Tam
baron został mianowany adiutantem szkoły podchorążych w Co−
etquidan w Bretanii, a jego matka i żona całą wojnę wspoma−
gały francuski ruch oporu.
Wypadki toczyły się lawinowo. Niemieckie zagrożenie nie cofa−
ło się. W 1940 r. hitlerowcy rozpoczęli wojnę na Zachodzie.
– Front coraz bliżej. Dlaczego kazali czekać na rozkazy? Prze−
cież wiedzą, że lada moment będą tu Niemcy! – irytował się
Antoni, oczekując na decyzję o ewakuacji centrum wyszkolenia
wojsk polskich. Dopiero 18 czerwca, pod naporem Niemców
Francuzi pozwolili kursowi podchorążych wyjechać wczesnym
rankiem. Wymarsz nastąpił zaraz po załadunku amunicji i broni
na ciężarówki. Baron jechał na czele kolumny, wysłużonym na
europejskich drogach, Buickiem. Następnego dnia w samocho−
dach brakło benzyny. Jej zdobycie okazało się niemożliwe. Do−
piero, gdy Götz zagroził Francuzom siłą, otrzymał paliwo. Tym
razem podróżował na końcu kolumny. Noc z 19 na 20 wraz
z żołnierzami spędził na kamiennych płytach chodnika w pu−
stym porcie Bayonne. O 13:15 wszyscy odpłynęli. Jeszcze w ostat−
niej chwili polski baron rzucił na molo kluczyki do samochodu
jakiemuś Francuzowi. Ten odrzucił mu gruby portfel. To była
ostatnia transakcja handlowa Antoniego, dokonana przy uży−
ciu rodowego majątku.
W Wielkiej Brytanii służył jako instruktor samochodowy. Potem
pełnił funkcję sekretarza generalnego PCK.
Po zakończeniu wojny dołączyła do niego żona. Matki już nie
zobaczył. Zmarła we Francji. Do PRL nie miał po co wracać.
W 1950 r. sprzedał farmę w Szwajcarii, a uzyskane pieniądze
zainwestował w spółkę, po czym został okradziony. Wyjechał do
Nairobi i tam z resztek funduszy założył herbaciarnię „Pot luck”.
Za zrabowane przez III Rzeszę mienie nigdy nie uzyskał od−
szkodowania. Także jego spadkobierców pominięto w czasie
prywatyzacji browaru w 1990 r.

IV. W obcych rękach
Marmolada i suszone ziemniaki

Wojenne losy pozostałych w browarze pracowników układały
się rozmaicie. Prokurent do spraw administracyjnych, dr Zyg−
munt Wadwicz−Stańkowski walczył na Zachodzie i nigdy już
do kraju nie powrócił. Jerzy Kunce i Stefan Fischinger za
odmowę podpisania volkslisty trafili do obozu koncentracyj−
nego. Dyrektor techniczny, Stefan Straszyński ukrywał się
pod Dąbrową Tarnowską. Zaś Bruno Stoklosa ogłosił się volks−
deutschem i przez trzy tygodnie był niemieckim powierni−
kiem browaru. Potem władze okupacyjne przesunęły go na
stanowisko głównego piwowara.

Rok 1925 – 80−lecie Browaru.

Prymas August Karol Hlond z wizytą w Okocimiu w 1936
roku. Pierwszy z lewej Antoni Götz.

Kufiarnia – miejsce wyrobu beczek, koniec lat 20. minionego wieku.

Suszenie klepek dębowych na beczki.
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Tuż przed ucieczką Antoni Jan Götz zdołał telefonicznie powierzyć
zarząd nad zakładem i całym majątkiem swojemu szwagrowi,
doc. dr Stefanowi Komornickiemu. Niemcy oficjalnie zaakcepto−
wali tę decyzję dopiero 27 września. Aresztowany w Sonderaktion
Krakau, powiernik właściciela, nie mógł jednak pełnić swych obo−
wiązków. Przejął je syn, Julian Komornicki, ale ich realizację unie−
możliwili mu Niemcy i wydelegowali do zakładu krakowskiego.
Na przełomie listopada i grudnia nastąpiło wywłaszczenie bro−
warów w Okocimiu i Krakowie. O niezwykle konsekwentnej akcji
przeciw Götzom świadczy fakt, iż prawa własności do tamtej−
szych nieruchomości pozbawiono także siostry Antoniego.

Dyrektor, chemik, fascynat
Początek nowych rządów w browarze okocimskim oznaczał li−
kwidację polskiej administracji i wprowadzenie na to miejsce
Niemców. Dyrektorem został Austriak, Karl Schröder. Wraz z nim
współrządzili: Windel i Kleber. Biuro techniczne prowadził Ha−
schke, a kierownikiem gospodarczym był volksdeutsch Bleier.
Polakom obniżono wynagrodzenia do przedziału 150 – 300 zł.
W Brauerei Okocim und Industriewerke G.m.b.H. produkowa−
no teraz oprócz piwa: drożdże, marmoladę, suszone płatki ziem−
niaczane oraz jarzyny. Dla Niemców wytwarzano „Feinsbocka”
o dużej zawartości alkoholu, dla Polaków – „trójkę” i marmola−
dę z buraków. Zarząd dbał o systematyczne zwiększanie pro−
dukcji z 152.000 hl w 1940 do 300.000 hl w 1942.
Niemieckie hasło reklamowe głosiło: „Proszę żądać w wagonach
restauracyjnych piwa okocimskiego. Piwo, które preferują znaw−
cy” [tłum. I. D.]. Nowe władze z uporem zacierały dawną trady−
cję. Zamiast etykiet z beczką o czterech obręczach pojawiły się
nowe, z białym, odcinającym się od czerwonego tła, kozłem
wspartym przednimi kopytami o kielich piwa.
Nowy zarządca, Karl Schröder był człowiekiem zdeterminowa−
nym i konsekwentnym. Nigdy nie zamierzał wiązać się z Oko−
cimiem, ani tym bardziej rozwijać zakładu. Czuł, że trafił na
żyłę złota, z której może wiele skorzystać. Bez skrupułów przej−
mował dochody z obu browarów Götzów. Pozwalał na regularny
rabunek i wywóz mebli, dzieł sztuki i biblioteki z pałacu, zaję−
tego kolejno przez oficerów, sztab lotnictwa i sanatorium. Jemu
wystarczały zyski z zakładów spożywczych.
Karl Schröder był zaprzątnięty swą idée fixe – opracowaniem meto−
dy utylizacji białka. Im bardziej zbliżała się Armia Czerwona, tym
silniej naciskał na przełożonych. W październiku 1944 r. Niemcy
wykonali szereg zdjęć lotniczych browaru i bocznicy kolejowej. Woj−
skowi zapewne już przeczuwali załamanie się frontu i planowali
ewakuację. Jak wspomina sam Schröder, już w listopadzie tego
samego roku otrzymał odpowiednie instrukcje. Zdemontowane urzą−
dzenia miały trafić do specjalnych magazynów w Gorlicach, a stam−
tąd do Magdeburga, gdzie ponownie złożone służyć miały urzeczy−
wistnieniu chemicznej wizji dyrektora.
Schröder był pewny siebie. 17 stycznia 1945 r. pisał do niejakiego
Rieche: – „(…) proszę o wystawienie rozkazu wymarszu do Gorlic,
Berlina, Magdeburga, Monachium, Pragi i Wiednia (…)”. Ze stupro−
centowym poczuciem powodzenia technologicznego zwracał uwagę:
„Ta metoda została wypróbowana i sprawdzona w ministerstwie
aprowizacji i ministerstwie uzbrojenia Rzeszy oraz oceniona jako
przydatna. Po tych ustaleniach Dowództwo Sił Lądowych na pod−
stawie raportu pokontrolnego ministerstw ponowiło proces techno−
logiczny i przedstawiło mi w listopadzie zamówienie montażu w Mag−
deburgu w Zakładach Maizena i szybkiego oddania do użytku zaję−
tych przez Rzeszę aparatów, które obecnie znajdują się częściowo
w Wiedniu, w Kaiserslautern, a częściowo w drodze do Gorlic.” Wy−
raźnie się spieszył. Musiał się jednak obawiać, iż uprzednie przeka−
zanie dokumentacji technicznej spowoduje odsuniecie go od prac.
Uparcie podkreślał więc swoją przydatność: „Niezależnie od przed−
stawionych zadań i zobowiązań, jako kierownik Browaru Okocim

Hale fabryczne – przed drugą wojna światową.
Urządzenia do oczyszczania jęczmienia.

Linia do napełniania butelek.

Urządzenia do schładzania piwa.

Panorama budynków fabrycznych, lata 20. XX wieku.



27

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNYkwiecień 2005

i Zakładów Przemysłowych Spółka z o.o. oraz jako kierownik Spółki
Eksportowej z o.o. Niemieckiego Browarnictwa w Monachium, spra−
wowałem wynikające z tego obowiązki i udawałem się do głównych
zakładów w Monachium oraz filii w Berlinie (…)”.
Jednak determinacja i pewność siebie nie dały mu zrealizować swych
pomysłów. Wyładowany urządzeniami pociąg utknął w Trzebini.
Robotnicy odnaleźli go i odesłali z powrotem do Okocimia. Tym ra−
zem uparte dążenie do celu przechyliło szalę na stronę dotychczaso−
wych ofiar. Browar rozpoczął pracę jeszcze w 1945 r. Jednak nawet
wtedy po jego korytarzach i halach chodził ktoś z karabinem.

Pod rządami towarzyszy
– Marni burżuje! Nadszedł czas ich klęski! Walczymy o wyzwole−
nie ludu robotniczego miast i wsi! Niech żyje proletariat! Żaden
fabrykant nie będzie już pasł się na waszej krzywdzie! – wykrzy−
kiwano w czasie szkoleń z marksizmu−leninizmu w dawnej sypialni
Götzów, w mieszkaniu przy zakładzie. Władzę w browarze przejął
towarzysz Jan Przygodzki. Od 18 stycznia do 31 grudnia ciężkimi,
żołnierskimi krokami przemierzał fabryczne pomieszczenia z nie−
odłącznym rewolwerem za pasem. Mrużył oczy i z ukosa podejrz−
liwie mierzył mijanych pracowników. Pamiętał o wrogu klasowym.
– A jeśli jest zamaskowany? – straszył sam siebie. Dopiero od
1946 r. nowa władza przysłała dyrektora, Aleksandra Bocheńskie−
go, autora „Dziejów głupoty w Polsce”. Zwrócił on rodzinie część
rzeczy po dawnych właścicielach. Kolejni dyrektorzy – Roman
Rudolf, Leonard Dzięgielewski i Mieczysław Mietła – mianowani
byli przez Komitet Wojewódzki PZPR w Tarnowie. W 1990 r. bro−
war przekształcono w jednoosobową spółkę skarbu państwa, a po−
tem wprowadzono na giełdę papierów wartościowych.

Coś jeszcze po nich zostało
„Księga pamiątkowa browaru Okocim” pamięta różne osobowo−
ści. Założył ją kancelista w 1904 r. Z polecenia Jana Albina umiesz−
czali tam swe podpisy wszyscy odwiedzający zakład. Ostrożnie
brali pióro w rękę, maczali w atramencie i, nieraz wśród tysiąca
zawijasów, wpisywali swe imię i nazwisko. Hr. Zdzisław Tarnow−
ski dopisał nawet krótko: „zachwycony”. Długo na pergaminie
wyrysowywano herb Habsburgów, by ozdobić nim szacowny auto−
graf Karola Stefana. Wielokrotnie wizytowali browar uczestnicy
Studium Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyjeżdżały
wycieczki z Wieliczki.
– Ach, co to były za czasy! Goście dojeżdżali pociągiem, pili do woli
piwa i spacerowali po parku. Ile śmiechu i żartów… Inny był ko−
styczny nauczyciel ze Stryja, pan Arseniusz Szpur. Swe nazwisko
kaligrafował starannie, długo i z zastanowieniem, jakby sygnował
cyrograf na swoje życie. Za to Amerykanin, Mr. Stetson, ambasa−
dor – ten to pisał szybko i wyraźnie. Widać, człowiek praktyczny –
rozmarzyła się księga.
Tylko ta przerwa, od czerwca 1938 r. do października 1957 r. moc−
no ją niepokoiła. – Bo co to znaczy, żeby browaru nikt w tym czasie
nie odwiedzał! – irytował się ciężko oprawny foliał. Nowi goście
nigdy nie przypadli pergaminowym kartom do gustu. – Gdzie po−
działy się szlachetne, skrzypiące pióra i panowie w sztywnych koł−
nierzykach? – szeptały. Nieswojo czujący się w garniturach uczest−
nicy oficjalnych wizyt mazali po nich byle długopisem. Delegacja
ze Związku Radzieckiego życzyła dalszych sukcesów w pracy i…
zapraszała drogich, polskich przyjaciół do CCCP. Kolejni towarzy−
sze niezmiennie przepowiadali „dalszy rozwój, pomyślne wykona−
nie planów oraz dalszą poprawę warunków materialnych i kultu−
ralnych życia”. Tylko poetom jakoś księga łaskawie się otwierała
i nie syczała na plamiące długopisy. – Co to znaczy: „DUM BIBO
PIWO – STAT NIHI KOLANO KRZYWO”?– zastanawiała się.
Pamiętała Andrzeja Grabowskiego, Adama Ziemianina, Józefa
Barana, Piotra Skrzyneckiego, a nawet Annę Dymną. Witała set−
ki dyplomatów i gości. – Ile jeszcze się zmieni? – zadumała się.

160 LAT BROWARU OKOCIM

Rok 1936.

Słodownia.

Lata 30. – budynki mieszkalne dla kadry kierowniczej i...

... robotników.
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1845 – 2005
1837 – Jan Ewangelista Götz (1815−1893) przybywa
z Wirtembergii do Wiednia
26 IV 1845 – podpisanie kontraktu, powołującego do
życia spółkę, będącą zaczątkiem dzisiejszego Browaru
Okocim S.A.
23 II 1846 – pierwsza warka piwa – 7500 wiader
(1 wiadro = ok. 60 l)
1882 – Jan Ewangelista Götz otrzymał austriacki tytuł
szlachecki z przydomkiem „Okocimski”, a syn Jan II
Albin ukończył w Krakowie szkołę realną
1892 – Jan II Albin Götz Okocimski wybudował własne
połączenie kolejowe, łączące browar ze stacją Słotwina
14 III 1893 – umiera Jan Ewangelista. Spółkę przej−
muje jego syn Jan II Albin Götz Okocimski (1864−1931)
1898 – udział Götzów w budowie pomnika Adama Mic−
kiewicza na krakowskim Rynku, także w wykupie Wa−
welu od Austriaków, budowie teatru im. Słowackiego
i założeniu galerii w Sukiennicach
1911 – osiągnięcie poziomu produkcji 380.000 hl, co sta−
wia Okocim na piątym miejscu wśród browarów impe−
rium austro−węgierskiego. Baron Jan II Albin Götz
Okocimski zostaje najpierw prezesem Koła Polskiego
w parlamencie wiedeńskim; po uzyskaniu niepodległo−
ści pełnił godność senatora II RP
1931 – po śmierci ojca spółkę przejmuje jego syn, baron
Antoni Jan Götz Okocimski (1895−1962)
1939 – wyjazd właścicieli z kraju i przejęcie Browaru
przez okupantów
1945 – upaństwowienie Browaru na mocy dekretu
PKWN o reformie rolnej. Powstaje przedsiębiorstwo
państwowe Zakłady Piwowarskie w Okocimiu
1951 – firma przemianowana na Okocimskie Zakłady
Piwowarsko−Słodownicze
1967 – zainstalowanie linii rozlewniczej o zdolności
18.000 butelek/godz.
30 XI 1990 – przekształcenie Zakładów Piwowarskich
w Okocimiu w jednoosobową spółkę skarbu państwa –
Okocimskie Zakłady Piwowarskie Spółka Akcyjna
1992 – montaż jednej z pierwszych w Polsce linii roz−
lewniczych do kegów stalowych
1994 – modernizacja warzelni i montaż tankofermen−
torów sterowanych półautomatycznie – browar w Brze−
sku staje się jednym z najnowocześniejszych browa−
rów w Polsce
21 VII 1994 – Brau und Brunnen GmbH z Niemiec
obejmuje 25% akcji
1995 – obchody jubileuszu 150−lecia Browaru
17 IV 1996 – duński potentat piwny Carlsberg S.A.
obejmuje 30% akcji; Brau und Brunnen wycofuje się
z Okocimia.
1997 – rozpoczęcie produkcji piwa licencyjnego „Carlsberg”
1999 – uruchomienie produkcji piwa metodą HGB
2001 – w wyniku połączenia browarów w Okocimiu,
Szczecinie (Bosman), Sierpcu (Kasztelan) i Wrocławiu
(Piast) powstaje silna grupa piwowarska Carlsberg
Okocim S.A., aktualnie występująca pod nazwą Carls−
berg Polska S.A.
2004 – po raz pierwszy w historii w Okocimiu wyprodu−
kowano ponad 2 mln hl królewskiego napoju.Browar

trzeciego tysiąclecia.
Fot. M. Targosz i arch. UM w Brzesku.
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Z Piotrem Polańskim, dyrektorem Browaru Okocim, rozmawia Marek Latasiewicz

– Czy w dobie pogoni za produkcyj−
nymi rekordami obchodzenie jubile−
uszowych rocznic ma w ogóle jakieś
znaczenie?
– Sądzę, że nie muszę nikogo przekony−
wać, że to dla nas ważne wydarzenie.
Szczególnie dla dyrektora to powód do
dumy i pewnej nobilitacji. Nie ukrywam,
że teraz częściej zaglądam do publikacji
poświęconych rodzinie Götzów, niemieckim
założycielom browaru, oraz dziejom za−
kładu. Owszem, nasz zakład jest dzisiaj
nowoczesny, ale nie zapominamy o histo−
rii. Zresztą, wystarczy spojrzeć, jak wy−
gląda obecny, w części odrestaurowany
browar. Teraz dopiero można ocenić, jak
trafną była decyzja z 2000 roku o rezy−
gnacji z budowy nowego zakładu. Gdyby
tak się stało, nastąpiłby koniec ciągłości
historycznej Okocimia – tu, w miejscu jego
założenia. Jedynie tutaj jest duch i nie−
zwykły klimat, którego nie dałoby się ni−
czym zastąpić. Stare budynki, schody i hi−
storyczne urządzenia mówią o korzeniach
i duszy okocimskiego piwa.

– To jednak nie muzeum, lecz zakład
produkcyjny...
– Nic nie szkodzi. Dla tych starych
obiektów znajdujemy nowe zastosowa−
nie. I tak np. w dawnej części mieszkal−
nej właścicieli browaru urządziliśmy su−
pernowoczesne centrum informatyczne,
świadczące usługi dla naszej grupy
Carlsberg Polska i wschodniej Europy.
Zaadoptowaliśmy też pomieszczenia
starej, pochodzącej z 1920 r., drożdżow−
ni na kotłownię. W oryginalnym, odre−
staurowanym budynku znajduje się
także nowa warzelnia.
– Browar mógłby się stać więc atrak−
cją turystyczną. Taki pomysł, zdaje się,
dojrzewa od pewnego czasu?
– To prawda, ale ciekawy z założenia pro−
jekt nie został jeszcze do końca dopraco−
wany. Na otwarcie Browaru dla zwiedza−
jących trzeba będzie nieco poczekać. Chce−
my, by pomysł ten doczekał się tak dobrej
realizacji, jak dobre warzymy piwo.
– To pierwszy podobny jubileusz
w Pana karierze?

– Nie, w 1998 roku świętowałem 150−le−
cie założenia Browaru Bosman w Szcze−
cinie. Ale trudno to porównywać, zważyw−
szy, że Okocim jest nie tylko najstarszym,
ale zarazem największym polskim bro−
warem w grupie Carlsberga. O dwa lata
starszym nawet od duńskiego potentata.
– I co równie istotne, że marka oko−
cimskiego piwa nie straciła nic ze
swej zasłużenie wysokiej rangi.
– Mogę do tego tylko dodać, że obecnie
produkuje się tutaj, obok kilku rodza−
jów piwa „Okocim”, także inne produk−
ty, jak np. „Karmi”, „Harnaś” czy piwo
„Carlsberg”. To ostatnie stanowi szcze−
gólny powód do dumy, bo pod względem
jakości Carlsberga znajdujemy się
w czołowej trójce najlepszych browarów
na świecie.
– Od czasu, gdy objął Pan funkcję dy−
rektora w Okocimiu, nastąpiła
w browarze technologiczna rewolu−
cja. Zaledwie w ciągu trzech lat na−
stąpiło niemal podwojenie produk−
cji. W ubiegłym roku po raz pierw−
szy w historii został przekroczony
pułap 2 mln hl.
– W tym osiągnięciu jest tylko cząstka
moich zasług. Sukces nie byłby możliwy
bez znakomitych, oddanych browarowi
ludzi. Dzięki nim i ich pracy udało się
nam stworzyć wspaniałą atmosferę, po−
zwalającą myśleć o dalszym rozwoju.
– Gdzie tkwi granica możliwości pro−
dukcyjnych?
– Oczywiście, nie są one nieograniczone.
Chciałbym, żebyśmy warzyli ponad 3 mln
hl rocznie i na tym poziomie utrzymali
produkcję przez następne lata. To abso−
lutnie realne plany.
– Podkreśla Pan przy każdej okazji,
jak bardzo Browar został unowocze−

Piotr Polański nie uważa się za człowieka sukcesu, choć niewątpliwie, od kiedy zarządza
browarem w Okocimiu, pasmo osiągnięć go nie opuszcza. Gdy przed 3,5 roku obejmował
funkcję dyrektora, w Okocimiu produkowano 1,3 mln hektolitrów piwa. Rok 2004 zamknął
się rekordową warką 2,4 mln. – To nie jest szczyt naszych możliwości – twierdzi dyr. Polański
w przededniu obchodów 160. rocznicy założenia browaru przez Jana Ewangelistę Götza.
Kiedy spogląda na znajdujący się w jego gabinecie portret założyciela, z dumą podkreśla –
Taki jubileusz zobowiązuje.

Być wiernym dewizie:
„Prawdą i pracą”
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1847 – 4.500 hl (7.500 wiader)
1856 – 15.000 hl
1860 – 18.000 hl
1870 – 30.000 hl
1880 – 40.000 hl
1893 – 80.000 hl
1910 – 380.000 hl
1929 – 305.313 hl
1939 – 1945 – 152.000 – 300.000 hl
1945 – 74.552 hl
1951 – 389.789 hl
1960 – 548.603 hl
1965 – 550.000 hl
1996 – 1.093. 805 hl
2000 – 1.312.385 hl
2004 – 2.400.000 hl

Od 7,5 tys. wiader
do 2,4 mln hl

śniony. Jak Okocim wypada na tym
tle z czołowymi zakładami piwowar−
skimi na świecie?
– Na pewno nie musimy się wstydzić ta−
kiej konfrontacji. Nie tak dawno odwiedzi−
łem browar Bitburger w Niem−
czech, w którym kiedyś praco−
wałem. To prawdziwy potentat
na niemieckim rynku piwnym.
Miałem ogromną satysfakcję,
mogąc dzielić się doświadcze−
niami z wykorzystywania
w Okocimiu najnowocześniej−
szych technologii, zainstalowa−
nych wcześniej niż w Bitburgu.
A skoro mówimy o moderniza−
cji naszego Browaru, należy
wspomnieć o wdrażanych
przedsięwzięciach proekologicz−
nych. Związane są one m.in.
z modernizacją oczyszczalni
ścieków oraz wybudowaniem
kotłowni gazowej, przez co znik−
nie z krajobrazu Brzeska nasz
85−metrowy komin.
– Najnowszym produktem
Okocimia jest piwo „Palo−
ne”. Smakosze tęsknią jed−
nak za okocimskim „Por−
terem”, uznawanym nie−
gdyś za najlepszy w tej
grupie piw.
– „Okocim Palone” jest
pierwszym ciemnym piwem
w portfelu naszych marek.
Stanowi odpowiedź na ocze−
kiwania naszych klientów na
piwa ciemne, o głębokim, pełnym sma−
ku. Cieszę się, że „Porter” tak mile jest
wspominany. Mam nadzieję, że „Okocim
Palone” spotka się z podobnym uzna−
niem smakoszy ciemnych piw.

– Browar nierozerwalnie związany
jest z Brzeskiem, z lokalną społeczno−
ścią. Przez lata wpływał na image
miasta, które kojarzone było z najwyż−
szej klasy produktem...

– Nie inaczej jest teraz i wierzę, że tak
będzie także w przyszłości. Kiedyś
o 10−tysięcznym Bitburgu mało kto wie−
dział nawet w samych Niemczech. Te−
raz nikomu nie trzeba tłumaczyć, gdzie
znajduje się siedziba piwnego gigan−
ta. Marzy mi się, żeby tak samo po−
strzegano Brzesko.
– A jakie Pan ma zdanie o tym
mieście?
– Proszę tego nie traktować jako kurtu−
azyjne wyznanie, ale naprawdę jestem
pod wrażeniem przedsiębiorczości miesz−
kańców i inicjatyw, podejmowanych przez
lokalne władze. Od samego początku
spotykam się tutaj z otwartością miej−
scowego samorządu. Cieszyć może
współpraca z Urzędem Miejskim.
Wspólnie poszukujemy chętnego do za−
inwestowania i stworzenia nowych
miejsc pracy na wolnych terenach nale−
żących do Carlsberg Polska S.A. Potra−
fimy znaleźć porozumienie także w in−
nych sprawach ważnych dla mieszkań−
ców Brzeska.
– Nie może być chyba inaczej, bo Bro−
war Okocim w znaczącej części
wspomaga budżet gminy.

– Istotnie, dochody gminnej kasy z podat−
ków odprowadzanych przez browar prze−
kraczają 2 mln zł w skali rocznej. Skoro
mowa o podatkach, to warto wiedzieć, że
z tytułu akcyzy przekazujemy do skarbu

państwa około 80 zł od
każdego wyprodukowane−
go hektolitra piwa. Łatwo
policzyć, że tylko w ubie−
głym roku odprowadzili−
śmy prawie 200 mln zł po−
datku akcyzowego. Nie
można też zapominać
o uczestnictwie Browaru
w wielu lokalnych wyda−
rzeniach kulturalnych
i sportowych oraz przed−
sięwzięciach charytatyw−
nych. Od trzech lat kon−
sekwentnie sponsorujemy
Okocimski Klub Sportowy.
Wspomagamy siostry,
prowadzące ochronkę dla
dzieci upośledzonych oraz
dofinansowujemy jadło−
dajnię Caritasu. Pierwsi
właściciele browaru słynę−
li z licznych działań o cha−
rakterze charytatywnym,
ale im było chyba łatwiej,
bo swe pieniądze mogli
bezpośrednio przekazy−
wać na potrzeby miejsco−
wej społeczności. Obecne
prawo podatkowe zmie−
nia charakter naszej po−
mocy na bardziej pośred−

ni, choć staramy się nie być obojętni na
problemy mieszkańców gminy.
– Jubileusz jest okazją do odbiera−
nia gratulacji, ale to zapewne także
stosowna chwila do snucia marzeń.
– Nie tylko przy tej wyjątkowej okazji
marzę o autostradzie, biegnącej przez
Brzesko. Chciałbym też, by mieszkań−
cy Brzeska byli dumni z naszej firmy,
a pracownicy Browaru Okocim w poczu−
ciu sukcesu mogli się cieszyć z kolejnych
jubileuszy. Chciałbym wreszcie, podob−
nie jak w tym roku, również za parę lat
znaleźć się w gronie dyrektorów przed−
siębiorstw, wyróżnionych tytułem „Li−
der Małopolski”, obok innych brzeskich
firm. No, i oczywiście, by Okocim nie
zwalniał tempa, zachowując ciągle wy−
soką jakość swych produktów. Marka,
historia i piękne biografie założycieli
Browaru zobowiązują. Zobowiązuje na−
pisane po polsku motto „Prawdą i pra−
cą”, znajdujące się na szlacheckim her−
bie, nadanym Janowi Ewangeliście
Götzowi przez austriackiego cesarza
Franciszka Józefa.
– Życzę spełnienia marzeń. Dziękuję
za rozmowę.

Herbowe motto Götzów zobowiązuje.
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Małopolska Szkoła Wyższa
w Brzesku
Zaprasza kandydatów na studia na kierunek:
Ekonomia w specjalności
Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne
na rok akademicki 2005/2006.
Tryb: dzienny, zaoczny, wieczorowy.

Wszyscy zainteresowani mogą uzyskać informacje
oraz otrzymać dokumenty rekrutacyjne:
od wtorku – do piątku
w godz. od 8:00 – do 18:00,
oraz w poniedziałek i sobotę
w godz. od 8:00 – do 16:00.

Oferujemy:
− nowoczesny program studiów;
− wykłady otwarte;
− stypendia socjalne, sponsorowane i naukowe.

Zajęcia prowadzą wykładowcy
z krajów Unii Europejskiej.

Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku
32−800 Brzesko, ul. Królowej Jadwigi 18
tel. 014/ 621 05 56, 66 33 135
www.mszw−brzesko.edu.pl

e−mail:studia@mszw−brzesko.edu.pl

ZAPRASZAMY!

Niebawem otwarcie nowego kierunku studiów:

Pedagogika –  już od 1.10.2005

S
T
U
D
I
A
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26 marca
STRAŻAK – Wolania 0:0 (w rundzie
jesiennej: 0:1)
Strażak: Mikrut – Ostrowski, W. Żurek,
Szewczyk, Zając (46 Mika), Piotr Kowal−
czyk, Stawarczyk, Paweł Kowalczyk (69
T. Biedak), Święch, S. Żurek, J. Biedak.

3 kwietnia
OKS – Łosoś Łososina Dolna 0:0 (w
rundzie jesiennej: 3:2)
OKS: J. Palej – Bizoń, Stawiarki, Staw−
czyk, Skrzypek (80 Szafrański), Kostecki
(46 Pachota), Dzięciołowski (13 Jagła),
Kluska, Bryl, K. Palej (66 Rojkowicz),
Karwat.

9 kwietnia
STRAŻAK – Glinik Gorlice (2−3)
10 kwietnia
Kolejarz Stróże – OKS (1:0)
13 kwietnia
OKS – Huragan Waksmund (2:1)
STRAŻAK – Tuchowia (1:1)
16 kwietnia
BKS – Strażak (3:1)
OKS – Malinex (2:1)
23 kwietnia
Dunajec N.Sącz – STRAŻAK (0:1)
OKS – BKS (0:0)

STRAŻAK MOKRZYSKA
Bramkarze: Łukasz Mikrut, Radosław Reczek, Błażej Kubala.
Obrońcy: Wojciech Hawryś, Piotr Koczwara, Piotr Kowalczyk, Artur Mendlewski,
Arkadiusz Ostrowski, Paweł Stawarczyk, Wiesław Żurek,
Pomocnicy i napastnicy: Arkadiusz Biedak, Jakub Biedak, Tomasz Biedak, Łu−
kasz Cierniak, Łukasz Dziedzic, Paweł Kowalczyk, Artur Mika, Szymon Sowa, Rado−
sław Szewczyk, Jarosław Święch, Łukasz Tadel, Michał Zając, Sebastian Żurek.
Przybyli: Paweł Stawarczyk (Proszowianka Proszowice)
Ubyli: Dawid Mularz, Dawid Zachara (Korona Niedzieliska)
Trener – Jerzy Buś, kierownik drużyny– Arkadiusz Biedak

STOWARZYSZENIE kultury fizycznej
„Okocimski Klub Narciarski” w Brzesku
zrzesza liczną grupę amatorów narciar−
stwa alpejskiego. Organizacyjne połącze−
nie wielu ludzi, którzy w różny sposób pro−
pagowali w przeszłości narciarstwo w na−
szym regionie, stworzyło doskonałą
możliwość dalszego rozwoju tej dyscypli−
ny sportu. Już od wielu lat cieszy się ona
sporym zainteresowaniem w Brzesku. Po−
łożenie powiatu brzeskiego w naturalny
sposób skłania wielu mieszkańców do
uprawiania sportów zimowych. Stowarzy−
szenie w swych statutowych celach umiesz−
cza propagowanie wśród całych rodzin, nie−
zależnie od wieku i stopnia umiejętności
narciarskich.
Narciarze zrzeszeni w OKN z powodze−
niem uczestniczyli w corocznych zawodach
Family Cup, rozgrywanych w Zawoi. War−
to podkreślić, że brzeszczanie stanowili
jedną z najliczniejszych i najlepiej zorga−
nizowanych ekip. Natomiast na zakopiań−
skiej Harendzie członkowie OKN zainau−
gurowali, planowany jako cykliczny,  Me−
moriał im. Janusza Witowskiego, znanego
miłośnika i propagatora narciarstwa
w Brzesku. 4 marca natomiast wspólnie
z Urzędem Miasta oraz Starostwem Po−
wiatowym w Brzesku przeprowadzono
z dużym rozmachem (aż 12 kategorii) na
stoku w Laskowej V Mistrzostwa Powia−
tu Brzeskiego w Narciarstwie Alpejskim
i Snowboardzie.
Stowarzyszenie bardzo dużo czasu poświę−
ca na pracę z dziećmi i młodzieżą, organi−
zując dla nich wyjazdowe obozy „szkółki
narciarskiej”. W pierwszym tygodniu ferii
zimowych odbył się taki obóz w Wielkiej
Raczy na Słowacji. W szerokim programie
działania klub umieścił również giełdę
sprzętu narciarskiego, służąc pomocą i do−
radztwem przy zakupie. W drugim tygo−
dniu ferii zimowych 5−osobowa grupa mło−
dzieży z OKN wzięła udział w konkursie
kwalifikacyjnym na demonstratora w Za−
kopanym. Pięciodniowy kurs, zakończony
egzaminem z teorii narciarstwa, ewolucji
narciarskich i slalomu giganta, wszyscy
nasi członkowie zdali i uzyskali odpowied−
nie certyfikaty.
Warto też wspomnieć, że OKN dorobił
się własnego logo, które zostało wybrane
w drodze konkursu. Prace nadesłało aż
54 uczniów brzeskich szkół.
Zarząd klubu z przewodniczącym, Kazi−
mierzem Brzykiem na czele już myśli
o następnym sezonie. (r)

Dwie nasze drużyny piłkarskie wznowiły rozgrywki w rundzie wiosen−
nej. Ich cele diametralnie się jednak różnią. Okocimski ponownie sta−
je przez szansą wywalczenia awansu do III ligi, natomiast debiutują−
cych w IV lidze piłkarzy Strażaka Mokrzyska czeka trudne zadanie
obrony przed degradacją. Trzymamy kciuki za oba zespoły.

OKOCIMSKI KS
Bramkarze: Karol Baran, Jarosław Palej, Krzysztof Szuba.
Obrońcy: Grzegorz Bizoń, Jarosław Dzięciołowski, Tomasz Grzyb, Remigiusz Skrzy−
pek, Piotr Stawarczyk, Mariusz Stawiarski.
Pomocnicy i napastnicy: Rafał Bryl, Łukasz Drużkowski, Sławomir Jagła, Dariusz
Karwat, Łukasz Kluska, Sergiusz Kostecki, Marcin Manelski, Tomasz Metz, Dawid
Musiał, Paweł Pachota, Krzysztof Palej, Piotr Rojkowicz, Bogumił Szafrański, Jaro−
sław Ulas.
Przybyli: Grzegorz Bizoń, Łukasz Kluska (Garbarnia Kraków), Dariusz Karwat (Wi−
sła Kraków), Mariusz Stawiarski (Poprad Muszyna).
Ubyli: Daniel Policht, Daniel Sacha (wyjazd za granicę), Artur Sacha (kontuzja).
Trener – Andrzej Iwan, kierownik drużyny – Antoni Klupa.

30 kwietnia
STRAŻAK – Poprad Muszyna (1:2)
Tarnowia – OKS (1:2)
3 maja
Victoria Witowice – STRAŻAK (2:1)
Lubań Maniowy – OKS (0:4)
7 maja
Huragan Waksmund – STRAŻAK (4:3)
OKS – Unia Tarnów (4:1)
14 maja
Strażak – Lubań Maniowy (0:0)
15 maja
Tuchowia –OKS (1:6)
21 maja
Łosoś Łososina Dolna – STRAŻAK (4:1)
OKS – Wolania (1:0)
25 maja
Victoria Witowice – OKS (0:8)
STRAŻAK – Kolejarz Stróże (1:4)
28 maja
Malinex Kobylanka – STRAŻAK (0:2)
OKS – Glinik Gorlice (1:0)
4 czerwca
STRAŻAK – OKS (1:1)
11 czerwca
OKS – Dunajec N. Sącz (3:0)
Tarnovia – STRAŻAK (0:0)
18 czerwca
Poprad Muszyna – OKS (0:1)
STRAŻAK – Unia Tarnów (0:1)

TERMINARZ GIER

IV−LIGOWA WIOSNA

NA 16 i 17 kwietnia PZPS wyznaczył
terminy pierwszych meczów barażowych
w piłce siatkowej o II ligę. Rywalem siat−
karzy Okocimskiego będzie jedna z czte−
rech drużyn trzecioligowych uprawnionych
do walki o awans.
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INFORMACJA O PRZETARGU
Obsługa notarialna Gminy Brzesko
Burmistrz Brzeska unieważnia przetarg ze względu na brak złożonych ofert.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: „Bieżące utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacji opadowej na terenie Miasta Brzeska
oraz studni publicznych na terenie Gminy Brzesko”.Opis przedmiotu zamówienia: czyszczenie
kratek ściekowych wraz z przykanalikami, remonty bieżące sieci, usuwanie awarii, wiosenne i jesien−
ne przeglądy studni publicznych, monitorowanie studni.Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzie−
lono zamówienia: Henryk Strąk, Zakład Inżynieryjno−Budowlany „HAS−BUD”, Jasień – ul. Torowa 5.
Cena – 36.150, 00 zł. Liczba otrzymanych ofert – 1.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: „Rozgraniczenie, odtworzenie granic i dokumentacja do celów prawnych”.Nazwa
i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Geodezyjne „GEOTOP” s.c. S. Czarnec−
ki, A. Żak, ul. Głowackiego 49 C 32−800 Brzesko.Oferta z najniższą ceną – 1845,00 zł. Oferta
z najwyższą ceną – 3765,00. Liczba otrzymanych ofert – 4.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: „Podziały geodezyjne działek”.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Geodezyjne „GEOMARKO” s.c. Teresa
Kotas, Maria Radzina, Marek Oleksy, ul. Legionów Piłsudskiego 2, 32−800 Brzesko.
Oferta z najniższą ceną – 11060,00 zł. Oferta z najwyższą ceną – 20100,00 zł. Liczba otrzymanych ofert – 3.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: „Wycena gruntów”.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wycena Nieruchomości, Kosztorysowanie
Janina Surowiecka, ul. Głucha 8, 32−800 Brzesko.
Oferta z najniższą ceną – 13300,00 zł. Oferta z najwyższą ceną – 19990,00 zł Liczba otrzymanych ofert – 3.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: „Wycena lokali oraz wyodrębnianie lokali”.Nazwa i adres wykonawcy, któremu
udzielono zamówienia: Wycena Nieruchomości Sławomira Serwin, os. Zielone 27/27, 33−100
Tarnów. Oferta z najniższą ceną – 5750,00 zł. Oferta z najwyższą ceną – 10300,00 zł. Liczba
otrzymanych ofert – 2.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: „Dostawa kruszywa hutniczego na drogi w gminie Brzesko”– II przetarg.
Opis przedmiotu zamówienia: dostawa wraz z rozścieleniem z burty kruszywa hutniczego o frakcjach
od 0−63 mm na drogi gminne i wewnętrzne Miasta Brzeska i 9 Sołectw w okresie 2005 roku w łącznej
ilości ok, 1.900 ton.Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kazimierz Myszka –
Przedsiębiorstwo Produkcyjno−Usługowo−Handlowe „TRANS−BET” Gnojnik 513, 32−854 Gnojnik.
Cena – 26,50 zł/tonę – całkowita wartość umowy – 60.000,53 zł.
Oferta z najniższą ceną – 26,50 zł. Oferta z najwyższą ceną – 34,57 zł. Liczba otrzymanych ofert – 4.

Co jest grane
w kinie „Bałtyk”
8−12.04, godz. 18.15
WERSJA OSTATECZNA   Kanada
Reżyseria:  Omar Naim
Chip Zoë to implant, który wszczepiony
w dzieciństwie rejestruje zdarzenia z ży−
cia, po to, żeby po śmierci można było je
zredukować do wspomnień. Alan Hack−
man (Robin Williams) jest najlepszym
w tej branży. Wierzy, że jego praca daje
mu możliwość uzyskiwania przebacze−
nia za grzechy zmarłych. Ma nadzieję, że
jeśli uda mu się oczyścić wspomnienia
innych, to będzie mógł wybaczyć także
samemu sobie...

15−19.04, godz. 18.15
ŻYCIE JEST CUDEM Jugosławia, Francja
Reżyseria: Emir Kusturica
Dawno temu, w odległej bałkańskiej re−
publice Serb o imieniu Luka budował tory
kolejowe dla turystów, by mogli przyje−
chać i podziwiać jego kraj. Bardzo kochał
swoją żonę, Jadrankę – szaloną śpiewaczkę
operową i syna Milosa. Wkrótce wybu−
chła wojna. Jadranka uciekła z węgierskim
muzykiem, a Milos został schwytany przez
wroga. Przyjaciel Luki przyprowadził mu
więc piękną, muzułmańską zakładniczkę
– Sabah, aby mógł ją wymienić na syna.
Wkrótce oboje połączyła zakazana miłość.

22−26.04, godz. 18.15
LAWENDOWE WZGÓRZE     W. Brytania
Reżyseria: Charles Dance
Kornwalia. Rok 1936. Spokojny żywot
Janet (Maggie Smith) i Ursuli (Judi
Dench) Widdington oraz mieszkańców
wioski zakłóca pojawienie się rozbitka
na plaży nieopodal domu sióstr. Ocalo−
nym okazuje się Andrea Marowski (Da−
niel Bruhl), Polak uciekający przed sze−
rzącym się w Europie antysemityzmem.
Mimo bariery językowej, siostrom udaje
się z nim zaprzyjaźnić. Szczególnie
emocjonalnie do nowej znajomości pod−
chodzi Ursula. Kiedy wydaje się już, że
Andrea na stałe zagości w życiu sióstr,
pojawia się młoda malarka, Olga Danilof
(Natasha McElhone), która zaczyna się
interesować zarówno chłopcem, jak i je−
go muzycznym talentem.
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DZIEJE SZTANDARU
Krakowska Kongregacja Kupiecka o/Brze−
sko zwraca się z prośbą do wszystkich osób,
które mogłyby udzielić jakiejkolwiek in−
formacji o sztandarze organizacji, a zwłasz−
cza tych członków Kongregacji, którzy na−
leżeli do niej w latach powojennych.
Kongregacja Kupiecka w Brzesku działa od
1938 r. W 1941 roku okupant niemiecki
rozwiązał ją. Fakt ten zmusił organizację
do działania w konspiracji, co wielu kup−
ców z Brzeska przypłaciło życiem. Dopie−
ro wiosna 1945 roku pozwoliła drugiemu
prezesowi Maciejowi Pawuli zorganizować
Kongregację na nowo. W 27 czerwca 1948 r.
Kongregacja Kupiecka w Brzesku obcho−

dziła uroczyście 10−lecie swego istnienia.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą
w kościele parafialnym, gdzie ks. dziekan
Józef Stosur poświęcił sztandar. Aktu jego
wręczenia dokonał prezes siostrzanej Kon−
gregacji Kupieckiej w Tarnowie – Ludwik
Szadziński. Zaszczytną godność chorąże−
go nadano Janowi Polcynowi. Brzeski o/
KKK reaktywowano w 1999 r., a jego pre−
zesem został Krzysztof Bigaj. Od 3 lat
funkcję tę pełni Mirosław Niedziałkow−
ski, a zastępcą jest Katarzyna Pacewicz−
Pyrek. Wszelkie informację prosimy kie−
rować do siedziby w Brzesku, ul. Mickie−
wicza 38, tel. 663 06 91 lub 501 73−56−88.

Bogdan Baranek


