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Owoc Jaki piękny jest baranek wielka−
     nocny narysowany albo namalo−
wany tak, żeby go wyraźnie było wi−
dać. Wydaje się, że słaby, bezbron−
ny, żadne rogi nie pomogą, jeśli na−
padną wilki. Ale baranek nie jest
słaby. Na Wielkanoc stoi wysoko
z podniesioną chorągiewką, jak żoł−
nierz, który wygrał bitwę.
Kiedy ludzie przychodzą w Wielki Pią−
tek odwiedzić grób Pana Jezusa, wy−
daje się, że Pan Jezus jest słabym,
bezradnym barankiem, którego zagry−
zły złe wilki. A przecież na Wielkanoc
dowiadujemy się, że Pan Jezus od−
niósł zwycięstwo – stoi z chorągiewką
podniesioną. Przed takim Barankiem
trzeba czapkę zdejmować, klękać, ry−
sować na sobie znak krzyża.
Każdy wielkanocny baranek z chorą−
giewką przypomina samego Jezusa
i radosne Alleluja. Nigdy nie widzia−
łem złego wilka z chorągiewką – na
Wielkanoc ucieka ze spuszczonym
ogonem.

ks. Jan Twardowski
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Podobno dotknięcie zmarłego przynosi szczęście i spokój członkom jego rodzi−
ny. Jeśli jednak ktoś odchodzi na oczach tłumów, kona niemalże publicznie,
w huku mediów, to o dotyk trudno. Pozostaje szukanie innego sposobu bliż−

szego kontaktu.
W czasie licznych pielgrzymek Jan Paweł II potrafił docierać do Polaków. Rozu−
mieli, że gdy mówił im o św. Stanisławie, który nie bał się sprzeciwić władcy,
podpowiadał wzór postawy, jaką przyjąć wobec totalitarnej władzy. Po zwycię−
stwie nad „jedynie słuszną ideologią” wskazywał, jak walczyć z pokusami łatwego
życia bez ideałów. Już w czasie pierwszej pielgrzymki zostawił po sobie apel: „Niech
zstąpi Duch Twój! (…) I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”
Ci sami rodacy nie wierzyli, gdy dziennikarze nawoływali o „papieskiej emerytu−
rze”, a On darował im „Tryptyk rzymski”. Odwiedził kraj, choć mszy na krakow−
skich Błoniach towarzyszył pusty fotel. Do Jasnogórskiej Pani w 2002 roku już
nie dotarł.
Kiedy mówił, komunikacja wydawała się łatwa. Przerywały Mu okrzyki: „Zostań
z nami!” Gdy odszedł, poszukiwanie kontaktu stało się odpowiedzialnym zada−
niem dla każdego.
W 2005 roku, w dniu Jego pogrzebu Brzesko milczało ciszą nie do zniesienia. W ko−
ściele, który spodziewałam się zastać pełny, modliły się ledwie dwie osoby. O 10.00
drzwi skrzypnęły za ostatnią z nich. Zostałam sama z „Przekroczyć próg nadziei”
na kolanach.
Brzesko siedziało w zaparte przed telewizorami, przykute do migających plam na
ekranie. Bez aktywnego współporozumienia. Ludziom pozostał tylko obraz wiatru
przewracającego karty Pisma Świętego.
Szeleszczący papier tak jak książka na moich kolanach nie może leżeć bezczynnie.
W 1991 roku Jan Paweł II zachęcał młodzież z całego świata do czynnego dialogu
z Biblią: – Uczyńmy Pismo Święte źródłem natchnienia dla nas samych. Uczyńmy
je źródłem naszego wewnętrznego życia. Odkrywajmy w nim wciąż na nowo i coraz
pełniej wspaniałą i niezgłębioną tajemnicę boskiego „Jestem”.
Co w Brzesku zostało po Papieżu Polaku, skoro słów zapomniano w natłoku obra−
zów? Jadownickie gimnazjum otrzymało Jego imię. Na skwerze stanął kamień
pamiątkowy z tablicą. Uczniowie zmagali się w konkursie recytatorskim, zorgani−
zowanym przez starostwo. 12−letnia Patrycja Syty napisała wiersz. Rok temu w BIM−
ie gimnazjaliści, stawiający swe pierwsze kroki w dziennikarstwie, opublikowali
zadziwiająco dojrzałe refleksje po śmierci Ojca Świętego. Grupa teatralna pod kie−
runkiem Agaty Podłęckiej przedstawiła program w kościele p.w. Miłosierdzia Boże−
go. Opiekunka zabiera swoich aktorów na spotkania oazowe w Zakopanem, bo jak
twierdzi: – Tak lepiej rozumieją przesłanie Jana Pawła II.

W małym miasteczku Papież trafił do młodych, zdolnych jeszcze do odważnego
kształtowania siebie, rozumienia „Słowa” i przekroczenia progu nadziei. Po−

zostali siedzą przed telewizorem. Szalejący wiatr zatrzasnął im księgę przed no−
sem. Nie obronili jej, by czytać przesłanie. Zabrakło Ducha. Może nadejdzie po
kolejnych rekolekcjach?

Iwona Dojka

papieskich rekolekcji

Obudzić pasję
Przywołując tekst skierowany do naj−
młodszych przez kapłana, który jesz−
cze niedawno głosił prostymi słowa−
mi sprawy ginące w teologicznych za−
wiłościach, myślę o zwycięstwie,
jakiego Baranek Boży dokonał dla
istot skazanych na wieczną słabość
i niedoskonałość.
Wierzę, że z wiosną obudzi się w nas
wszystkich siła do walki o lepszego sie−
bie, nadzieja i pasja przezwyciężania
ułomności oraz przebijania się przez
absurdy rzeczywistości. Oby tegorocz−
na Wielkanoc odnalazła w nas zagrze−
baną pod skorupą obojętności radość
i wrażliwość.

Redakcja



4

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY kwiecień 2006

Wielkanocna
modlitwa

SŁOWO NA ŚWIĘTA

Wsiadł do pociągu zadowolony, że
tyle wolnych miejsc i ciepło
w przedziałach. Wtulił się

w kąt przy oknie, zamierzając w trak−
cie podróży przeczytać książkę. Jednak
na następnej stacji zrobiło się tłoczno
i do przedziału wsiadło kilka rozgada−
nych osób. Nie dało się czytać, a słu−
chać nie było czego. W takich chwilach
jakoś trudno myśleć o ludziach jako
bliźnich. Potem ktoś wysiadł i na jego
miejsce wtoczyła się istna góra palt,
chust, szali i toreb – i to czarnych. Wy−
stawała spod nich strasznie pomarsz−
czona, trochę wiedźmowata twarz. I od
razu zaczęła głośno, tonem złej proro−
kini narzekać, jak to jest źle, coraz go−
rzej. Ktoś usiłował zaprzeczyć, rozjaśnić
jakby ten złowieszczy cień jej słów, ale
ona chyba nie nawykła słuchać. Przez
wszystko jednak, co mówiła, przebija−
ła skarga na los samotnej kobiety, za−
pomnianej przez dzieci i wnuki, kobie−
ty, co to ma głodową rentę i jedzie się
ogrzać do siostry, bo jej mieszkanie zde−
molowali włóczędzy.
Siadła przy nim. Spodziewał się wręcz
smrodu, ale nie… Może obawiał się za−
pachu biedy i nieszczęścia... Jak na iro−
nię para studentów jadących na narty opo−
wiadała sobie o wojażach
po świecie, o wysokich
pensjach i urządzaniu
się. Może ta stara
chciała im wykrzy−
czeć swoje po−
k r z y w d z e n i e
przez los, pań−
stwo, dzieci,
włóczęgów?
Ale oni patrzyli
sobie w oczy, jakby tej
ciemnej mary nie było. W pewnym mo−
mencie kobieta zwróciła się do niego
o jakąś poradę. Udał, że śpi. Czuł, że
jest mu coraz ciaśniej i bardziej dusz−
no. Na następnej stacji przesiadł się do
innego, pustego przedziału. Odetchnął,
wyciągnął książkę. Staruszka przywę−
drowała za nim, pytając, czemu uciekł
i czy się jej brzydzi. Niby zaprzeczył, ale
jego mina mówiła co innego. A ona znów
zagadnęła, jakby znajomym skądś cy−
tatem: „Coraz więcej wkoło ludzi, o czło−

wieka coraz trudniej”. Nie odzywał się,
żeby zmęczyła się własnym gadaniem
i może usnęła, bo on znów udał, że drze−
mie. A ona: „Nie śpij pan tak, bo serca
to i tak pan nie uśpisz. A jak uśpiłeś, to
masz marniejszy ode mnie los. A w ży−
ciu więcej się dzieje niż w książce”. Pierw−
szy raz spojrzał jej w oczy i zdumiał się,
że one zupełnie nie pasowa−
ły do tych zmarszczek…
Jakby były dużo młod−
sze. Kiedy nagle wy−
ciągnęła rękę, by za−
mknąć mu książkę,
odsunął się prawie
z odrazą. I wtedy od−
rzuciła szal, ciężkie pal−
to i… zerwała z twarzy po−
marszczoną maskę. To była
naprawdę piękna, młoda kobieta. Popa−
trzyła z politowaniem na jego zdumienie
i rzekła zupełnie już innym głosem: „Na−
stępny człowiek nie zdał egzaminu z czło−
wieczeństwa. A myślałam, że pan jest
inny…”. Kiedy wyjąkał z trudem: „Ale...
dlaczego? Jaki powód tej charakteryza−
cji? Jakiś aktorski eksperyment?” – od−
powiedziała: „Tak, jestem aktorką,
wnuczką takiej staruszki, która niedaw−
no zamarzła w pociągu. W rodzinie nie

znosiliśmy jej tak jak ci pa−
sażerowie, a potem zapo−

mnieliśmy o niej. Praw−
dopodobnie tak się za−

chowywała, jeżdżąc
w największe mro−
zy do swojej sa−

motnej siostry.
Jej śmierć
wstrząsnęła

mną i chyba za poku−
tę postanowiłam poczuć

w tym przebraniu to, co ona czuła, gdy
ludzie reagowali na nią choćby tak jak
pan. Nie mamy serc, prawda, choć pięk−
ne książki czytamy...”. Włożyła z powro−
tem maskę, okutała się, zebrała torby
i wysiadła na stacji.
Tyle się słyszy dyżurnych słówek typu:
nienawiść, szowinizm, nietolerancja, dys−
kryminacja, przemoc etc. A może trze−
ba byłoby zwrócić uwagę na coś o wiele
powszechniejszego, już prawie niezau−
ważalnego – na brak serca wobec zwy−

czajnego, niezapowiedzianego, kłopotli−
wego chwilami przechodnia.
„A kto się przejmuje Jego losem” – mówi
Izajasz o Słudze Pańskim (53, 8). ”A lud
stał i patrzył” – dodaje Ewangelista.
Tylu ludzi dokoła, a nie ma człowieka.
Na świecie jest nas 6 miliardów, a coraz
więcej osób skarży się na samotność na
ulicy, we własnej rodzinie. Samotni po−
śród ludzi. Zamiast bawić się z dziećmi,
wynajmujemy im opiekunki. Zamiast
rozmawiać z mężem, rozmawiamy z te−
lewizorem. Zamiast zainteresować się
chorą sąsiadką, wygłuszamy drzwi. A wi−
zytę u starej matki „wymieniamy” na wy−
pad w Alpy na narty. Nie tylko nie po−
święcamy sobie dosyć czasu, ale jeszcze
okradamy się z niego nawzajem.
Czas ukradziony to często samotność, któ−

ra bardzo boli. Każda re−
lacja kosztuje. Przy−

jaźń kosztuje naj−
więcej. Trzeba
wiele czasu i wy−
siłku, żeby ją
podtrzymać. Dla−

tego szukamy dro−
gi na skróty. SMS−y

ze zdawkowym po−
zdrowieniem, ten sam e−

mail wysyłany do dwudziestu znajomych
nie wyleczą nikogo z samotności. To tyl−
ko środek uśmierzający ból. Leczy tylko
prawdziwa miłość. Pan Jezus zapewnił,
że nas nigdy nie zostawi: „Ja jestem z wa−
mi przez wszystkie dni, aż do skończe−
nia świata” (Mt 28, 20). Gwoździe wbite
w Jego ręce i nogi zdają się mówić – to
nie jest na próbę. To nie jest przedsta−
wienie. Nie ucieknę z krzyża. Wytrzymam
przy tobie, człowieku. A nasza miłość? Jak
chmury o świtaniu. Na próbę. Na dziś.
Na chwilę. Ilu ludzi żyje w akademikach
i wynajętych mieszkaniach, praktykując
miłość na próbę. Ile związków, które do−
chowały się kilkorga dzieci, ale nie doro−
biły się jeszcze decyzji o małżeństwie. Ile
sierot społecznych, których jedynym prze−
winieniem było to, że się znudziły wła−
snym rodzicom. Pozwólmy się przybić do
krzyża – do krzyża miłości, która jest aż
po grób; do krzyża wierności aż po rezy−
gnację z siebie; do krzyża uczciwości, która
nie pozwoli nam bawić się drugim czło−
wiekiem.

Panie Jezu, Twoje Ciało jest łamane
na ołtarzach świata. Naucz nas prze−

łamywać nasz egoizm, aby mogła w nas
wzrastać miłość, „która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy, we wszystkim po−
kłada nadzieję,  wszystko przetrzyma”
(1 Kor 13, 7).

ks. Józef MULARZ

Teraz wiem, że musisz być
przeraźliwie doskonały, wieczny

i nieśmiertelny nierozpoczęty i nieskończony,
zbawiający, bo umiejący słuchać

skoro nie lękałeś się umierać z miłości
skoro nie bałeś się być słabym

oddychać ciężko po każdym złudzeniu
być zbitym na kwaśne jabłko

„Wiem” ks. Jan Twardowski

Nie posypujcie cukrem religii
nie wycierajcie jej gumą

Nie ubierajcie w różowe gałgany aniołów
fruwających ponad wojną

nie odsyłajcie wiernych do fujarki komentarza

Nie przychodzę po pociechę jak po talerz zupy
chciałem nareszcie oprzeć swoją głowę o kamień wiary

„Nie” ks. Jan Twardowski
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Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim Mieszkańcom gminy

radości, nadziei, pogody ducha
i serdecznych spotkań

w gronie rodziny i przyjaciół

Burmistrz Brzeska Jan Musiał
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzesku

Przewodniczący Rady Miejskiej
Lech Pikuła wraz z Radnymi

BRZESKIE MPK ufundowało
przejazd dla 50 uczniów ZSP nr
2, którzy 16 kwietnia pojadą do
szpitala dziecięcego w Prokocimiu
oddać krew.

STOWARZYSZENIE Przyja−
ciół Miasta Brzeska i Okolic
z Chicago w tym roku na pomoc
najuboższym dzieciom i młodzie−
ży przeznaczyło ponad 13 tys.
dolarów. Trafią one do szkół
i przedszkoli, Domu Dziecka
w Jasieniu oraz Domu Pomocy
Społecznej prowadzonego przez
siostry Służebniczki NMP.

MARSZ MILCZENIA, serce ze
świec, Apel Jasnogórski, pieśni
i bicie dzwony towarzyszyły pierw−
szej rocznicy śmierci Jana Pawła
II. 31 marca słów Ojca Świętego
słuchali wierni w Okocimiu.
2 kwietnia wokół papieskiego na−
uczania jednoczyli się mieszkań−
cy Brzeska, Bucza i Jadownik.

CARITAS przy parafii św. Ja−
kuba w Brzesku podsumowała
zeszły rok. Blisko 130 tys. zł wy−
dała na pomoc potrzebującym.
Pod opieką ma ponad 300 ro−
dzin. Najwięcej kosztowała ja−
dłodajnia dla ubogich – ok. 60
tys. zł. Pieniądze na ten cel prze−
kazał Urząd Miejski i Fundacja
Wspólna Droga działająca przy
Carlsberg Polska. Sporą cześć
funduszy stanowiły zapomogi.
Wolontariusze podczas cotygo−
dniowych dyżurów rozdawali
żywność. W zeszłym roku rozdy−
sponowali kilka ton mleka, sera,
ryżu i makaronu.

DO KOŃCA kwietnia kino „Bał−
tyk” pozostanie zamknięte na głu−
cho. Właściciel obiektu, Tarnow−
ska Agencja Rozwoju Regional−
nego sprawdza stan techniczny
budynku.

19 KWIETNIA o 16.40 na terenach
zalewowych miasta w ramach ćwi−
czeń gminnego Systemu Wykrywa−
nia i Alarmowania zabrzmi 3−mi−
nutowy sygnał ciągły – alarm o klę−
skach żywiołowych i zagrożeniach
środowiska. W corocznych ćwicze−
niach wezmą udział pracownicy
Urzędu Miejskiego i Obrona Cywil−
na. Plakaty z informacją pojawią
się tydzień wcześniej.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
wielu radosnych chwil, serdecznych spotkań

rodzinnych, wytrwałości i optymizmu,
pogody ducha i wszelkiej pomyślności

oraz smacznego święconego jajka
życzy

Dyrekcja MOK
wraz z Pracownikami

Spokojnych, pełnych wiary i nadziei
Świąt Wielkiej Nocy oraz radości płynącej

ze Zmartwychwstania Pańskiego
wszystkim mieszkańcom

powiatu brzeskiego
życzą

Starosta Brzeski
Grzegorz Wawryka

Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Potępa
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Niemalże dwumiesięczna przerwa mię−
dzy jedną a drugą sesją wymusiła na nie−
których komisjach dwukrotne posiedze−
nia. Zespół pod przewodnictwem Anny
Kądziołki−Kukurowskiej zebrał się raz,
by wysunąć kilka propozycji: rozważenia
przez samorząd dofinansowania zakupu
leków dla najbiedniejszych oraz udziele−
nia dotacji oddziałowi wewnętrznemu
miejscowego szpitala.
Lutowe i marcowe prace Komisji Prawa,
Porządku Publicznego i Promocji zaowo−
cowały rozpatrzeniem kilku projektów
uchwał. Radni zgodzili się z propozycją
likwidacji przejazdów kolejowych w Ja−
sieniu przy ul. Jagodowej i Klonowej,
a także w Jadownikach na ul. Szkolnej
pod warunkiem wykonania przez PKP
dróg równoległych, gwarantujących prze−
jazd ciężkich samochodów strażackich,
oraz modernizacji wiaduktu przy
ul. Szczepanowskiej. W związku ze spo−
rem wodnym mieszkańców ul. Bocznej
w Jadownikach, podobnie jak członkowie
Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochro−
ny Środowiska, radni wystąpili do burmi−
strza o budowę rowu melioracyjnego na
działkach między ul. Małopolską
a Uszwicą tylko za zgodą ich właścicieli.
Ostatni zespół po wizji lokalnej dróg mię−
dzy Brzeskiem a Jadownikami stwierdził
znaczne uszkodzenia nawierzchni ulic:
Piastowskiej, Sportowej, Środkowej, Sta−
ropolskiej i Solskiego. W związku z plano−
wanym remontem trasy A4 i konieczno−
ścią organizacji objazdów wystąpił o ich
remont. Ponowił propozycję zmiany reguł
parkowania przy ul. Legionów Piłsudskiego
oraz zgłoszenia przez sołtysów wszystkich
osuwisk ziemnych w gminie. Członkowie
komisji zaproponowali odłożenie w czasie
sprawy przekształcenia statusu Miejskie−
go Zakładu Gospodarki Komunalnej. Spra−
wa okazała się szeroko dyskutowana, bo
z identycznym pomysłem wystąpili radni
z Komisji Rewizyjnej oraz Gospodarki
Finansowej, która nawet podała konkret−
ny termin – do września tego roku.

strona dłużnika

Czterdziesta sesja Rady Miejskiej w Brzesku przebiegała w cieniu podejrzeń rodem
z poprzedniej epoki, wątpliwości odnośnie nowych idei i oskarżeń o spowodowanie klęski
planów ratowania zabytku. Gdy dołożyć do tego problemy policjantów i zadłużenie MZGM,
można zawyrokować, że na marcowych obradach straszyły upiory przeszłości.

Jak ściągnąć długi?
27 lutego zespół kontrolny badał sytu−
ację lokalową MZGM. Coroczne dotacje
z gminnego budżetu kierownictwo insty−
tucji wydało na: ocieplenie ścian, zmianę
ogrzewania z piecowego na centralne oraz
remont dachów i elewacji. Wygląd obiek−
tów okazał się jednak najmniej przera−
żający. Dopiero dokumenty finansowe
ujawniły prawdziwą skalę problemu.
Od 2001 do 2005 roku należności wzro−
sły o ok. 334 tys. zł. Od ściągnięcia nie−
których odstąpił już nawet komornik.
Zdaniem kontrolujących radnych receptą
byłaby zamiana statusu mieszkań ko−
munalnych na własnościowe. Za pilne
uznano budowę pomieszczeń socjalnych
dla 30−40 rodzin z dużymi zaległościami
płatniczymi, wyburzenie budynku przy
pl. Kupieckim i postawienie nowego.
Jadwiga Kramer domagała się uzupeł−
nienia sprawozdania z prac zespołu kon−
trolnego: – Co robi Zarząd MZGM, by
egzekwować zaległości z tytułu czynszu?
Czy zakład wypracował sposób postępo−
wania z dłużnikami?
Przewodniczący pracom grupy Edward
Knaga zauważył, iż należności narastają
od czasu powodzi w 1997 roku. – Trze−
ba zatrudnić firmę windykacyjną. Jeże−
li nie ma możliwości ściągnięcia tych pie−
niędzy w inny sposób, należy poinformo−
wać lokatorów o tej alternatywnej formie
ich egzekwowania. Może to skłoni ich do
uregulowania długów? Przecież wiele
z tych osób stać na płacenie czynszu.
Zapas mieszkań socjalnych pozwoliłby
na usuwanie dłużników z lokali komu−
nalnych – wysuwał kolejne propozycje,
które spotkały się z obiekcjami Krzysz−
tofa Ojczyka: – Jak wyglądałoby to od
strony moralnej?
Pytanie wzbudziło zdecydowany sprzeciw:
– Przecież nie zatrudniamy mafii ukra−
ińskiej! Musimy pamiętać, że podarowa−
nie długów sprawi, iż inni także przestaną
płacić – argumentował za swoją propo−
zycją pomysłodawca. Poparcia udzieliła

mu radna Kramer, twierdząc: – Ci lu−
dzie są także dłużnikami sąsiadów, któ−
rzy za nich opłacają wodę i ogrzewanie.
Zwracającemu uwagę na sytuację rodzin
ubogich i wielodzietnych Krzysztofowi
Ojczykowi receptę wskazał burmistrz
Jan Musiał: – Takie osoby mogą starać
się o dodatki mieszkaniowe. W wyjątko−
wym przypadku istnieje możliwość cał−
kowitego lub częściowego umorzenia na−
leżności albo rozłożenia jej na raty.

Ulice do lustracji
Pozytywne opinie komisji Rady Miejskiej
o nadaniu dwóm nowym brzeskim ulicom
nazw odbiły się echem w wypowiedziach
Anny Kądziołki−Kukurowskiej i Janiny
Drużkowskiej−Cader. Pierwsza radna
domagała się nadania jednej z dróg pa−
tronatu Orląt Lwowskich. Jej uwagi prze−
ciął burmistrz: – Na Pomianowskim Sto−
ku będą lepsze okazje do nadawania
nazw ulicom.
Natomiast druga z pań upominała się
o oznakowanie ul. ks. Jerzego Popiełusz−
ki. Powołując się na przypadki ściągania
tablic poświęconych osobom uznanym za
konfidentów bezpieki PRL, wysunęła pro−
jekt występowania do IPN w każdym
przypadku wybierania patronów dróg
oraz nadawania tytułów Honorowy Oby−
watel Miasta Brzeska i Zasłużony dla
Miasta Brzeska.
Mimo obiekcji obu mówczyń radni jedno−
głośnie zaakceptowali nazwę „Granito−
wa” dla ulicy na osiedlu położonym na
gruncie będącym własnością firmy „Gra−
nit”. Zgodzili się też na ulicę Wincentego
Zydronia zgodnie z propozycją kierownic−
twa Rolimpexu, właściciela części pobli−
skiej ul. Przemysłowej. Nowy patron był
społecznikiem, działaczem ruchu ludowe−
go, przewodniczącym Wojewódzkiej Rady
Narodowej, a w latach 1969−1978 pod−
sekretarzem stanu w Ministerstwie Prze−
mysłu. Zmarł w 1987 roku.

Oszczędzanie w basenie
W sprawozdaniu z działalności Krytej
Pływalni za 2005 rok dyr. Jan Ware−
siak zwracał uwagę na dokonane oszczęd−
ności: – Dzięki wybudowaniu stacji trafo
znacznie mniej płacimy za energię.
Także wymiana izolacji cieplnej na da−
chu i zamontowanie falowników, czyli
urządzeń do regulacji wentylacji, oraz
nowa umowa z Rejonowym Przedsiębior−
stwem Wodociągów i Kanalizacji o odpro−
wadzeniu części wody z basenu do kana−
lizacji burzowej, a nie sanitarnej, zredu−
kowały koszty. – Energię cieplną
kupujemy od MPEC. Kotłownia znajdu−
je się na naszym terenie, ale jest wła−
snością przedsiębiorstwa. Przyłączenie
rury przesyłowej byłoby nie tylko nieopła−

Moralna
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calne, ale także wywołałoby problemy
w lecie, kiedy nie ogrzewa się już miej−
skich budynków – odpowiadał dyrektor
na uwagi Zbigniewa Mastalerza.
Janinie Drużkowskiej−Cader wyjaśniał:
– Mamy ogromny teren. Można zorgani−
zować na nim nie tylko lodowisko. Wi−
dzimy tu także korty tenisowe.
Stanowczo zaprotestował przeciw uwa−
gom radnej o grzybicy na pływalni:
– Skrupulatnie przestrzegamy wszelkich
procedur i reżimu sanitarnego. Plażę base−
nową odkażamy regularnie środkami che−
micznymi. Pomiędzy szatnią a basenem
znajduje się niecka z wodą z substancją
grzybobójczą. Każdy powinien tam wejść.
To dla bezpieczeństwa. Przeciw wszelkim
pogłoskom przemawia fakt, iż nie zanoto−
waliśmy ani jednego przypadku grzybicy
wśród członków sekcji pływackich, którzy
trenują nieraz dwa razy dziennie.

Krawiectwo w dzielnicach
– Kolejny raz zwracam się z prośbą, by na
zebraniu osiedlowym pojawił się dzielnico−
wy. Osiedle Brzezowieckie jest duże i ko−
nieczna staje się informacja o kontakcie.
Rzadko widuję patrole, a nic nie działa
lepiej na przestępców niż obecność policji
– domagała się przewodnicząca Katarzy−
na Pacewicz−Pyrek.
Zgodnie z informacjami mł. insp. Robert
Biernata brakuje policjantów. – Odchodzą
ci, którzy mogą się przekwalifikować. Dla−
tego młodszych przesuwamy na wyższe
stanowiska. To odbija się na dyslokowa−
niu funkcjonariuszy w terenie. Na dziewięć
etatów dzielnicowych funkcjonuje pięciu
policjantów, którzy z konieczności obsłu−
gują bardzo duże obszary. „Tak krawiec
kraje, jak mu materiału staje”. Stąd wzięły
się słuszne uwagi, że nie widzicie Pań−
stwo swoich dzielnicowych.

Zniżki dla skrupulatnych
Rada Miejska zatwierdziła zmianę sta−
tusu Krytej Pływalni i nadanie jej nazwy
„Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji”. Za−
mianę „zakładu budżetowego” na „jednost−
kę budżetową” wymusiła nowa ustawa.
Tę samą przyczynę miało rozpatrywane
przez komisje przekształcenie MZGM.
Uchwałą rozpoczęto likwidację instytucji.
Głosowaniu nad przyjęciem „Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na tere−
nie Gminy Brzesko” towarzyszyło kilka
wniosków: kontynuacji druku ulotek po−
tępiających spalanie tworzyw sztucznych,
popularyzacji segregacji śmieci, zwiększe−
nia ilości pojemników na zużytą odzież.
Radni uchwalili górne dopuszczalne staw−
ki za wywóz śmieci. Nowością jest od−
rębny cennik dla osób segregujących od−
pady. – Wszyscy otrzymują worki i mogą
dzielić śmieci. Jeżeli ktoś tego nie robi,

to znaczy, iż życzy sobie wyższej ceny –
argumentował za nowymi zasadami
Henryk Piela, kierownik Referatu Go−
spodarki Komunalnej. Decyzja Rady Miej−
skiej w sposób wymierny doceniła więc
tych, którzy segregują surowce wtórne.
Teraz zapłacą mniej.

Szlak dotacji unijnych
– Czy nam naprawdę jest to do szczę−
ścia potrzebne? – pytał Krzysztof Ojczyk
o sens przystąpienia gminy do Stowarzy−
szenia „Na kupieckim szlaku”, zwraca−
jąc uwagę na konieczność uiszczenia ty−
siąca złotych rocznie w ramach składek
członkowskich. – Wątpliwości może mieć
każdy, ja również – odpowiadał Jan
Musiał. – Cele organizacji stwarzają
możliwość współpracy na wielu polach.
Wspólne występowanie z wnioskami
o fundusze z instytucji europejskich daje
nam większą siłę przebicia. Niewielka
roczna opłata to ryzyko, które warto pod−
jąć. Jeżeli okaże się, że stowarzyszenie
nie działa prężnie, nie daje wymiernych
korzyści, przestaniemy płacić. Ale skoro
jest szansa, to dlaczego z niej nie skorzy−
stać? – pytał retorycznie.
Celem stowarzyszenia jest promocja
miast i gmin leżących na trasie A4.
– Dotąd nie mogliśmy występować o do−
tacje unijne w niektórych programach, bo
nie spełnialiśmy warunku współpracy
ponadregionalnej. Teraz będziemy mogli
powołać się na członkostwo w stowarzy−
szeniu – uzasadniał kierownik Biura
Promocji i Rozwoju, Rafał Najdała.
Jego propozycja zyskała aprobatę w gło−
sowaniu.

Grozi nam trybunał?
W nawiązaniu do przedstawionej na po−
przedniej sesji Rady Miejskiej prośby
o wykreślenie części swojej wypowiedzi
z protokołu Janina Drużkowska−Cader
stwierdziła: – Doszło do złamania art.
51 Konstytucji Rzeczpospolitej: „Każdy
ma prawo do żądania sprostowania oraz
usunięcia informacji nieprawdziwych,
niepełnych lub zebranych w sposób
sprzeczny z ustawą.”
W oparciu o zacytowany fragment broniła
swego stanowiska: – Radny ma prawo
żądać usunięcia, jeśli wypowiedź była nie−
pełna. Nie można nad tym głosować.
– Uważam, że nie doszło do naruszenia
prawa – ripostował Sekretarz Gminy, Bo−
gusław Babicz. – W pierwszym rzędzie
obowiązują nas przepisy szczegółowe, a więc
ustawy, rozporządzenia, także gminne
uchwały. Kierujemy się Statutem i Regu−
laminem Rady Miejskiej, skontrolowany−
mi przez organy nadzoru wojewody. Prze−
pisy dotyczące protokołu i poprawek są pra−
widłowe. Naruszenie konstytucji miałoby

miejsce, gdyby pani wniosek nie został pod−
dany pod głosowanie – przekonywał.
Na wiosnę burmistrz Jan Musiał zapo−
wiedział rozpoczęcie remontów dróg:
– Każda gmina może wnioskować do Za−
rządu Dróg Wojewódzkich o nowe trakty
dla pieszych lub ich odnowienie, ale musi
dopłacić do inwestycji połowę kosztów. Te−
raz zapewniliśmy środki na przedłużenie
chodnika na ul. Kopernika do ul. Bagien−
nej i na podobne roboty w Mokrzyskach.
Niewygodny wyjazd z pl. Kupieckiego
pozostanie niezmieniony, choć samorząd
starał się o jego zmianę. – Fachowcy od
organizacji ruchu wyraźnie dali nam do
zrozumienia, że tylko obecny układ gwa−
rantuje bezpieczeństwo – argumentował
burmistrz. Swoimi działaniami uprzedził
propozycję radnego Krzysztofa Ojczyka
dotyczącą przedłożenia pod rozwagę fir−
mie Carlsberg Okocim S.A. sprawy re−
alizacji starej koncepcji wyjazdu na ob−
wodnicę. – To promujące Brzesko przed−
siębiorstwo jest gotowe na taką
inwestycję, jeśli znajdzie się dotacja z UE.
Mam już wstępne przyzwolenie w tej
sprawie – informował Jan Musiał.

Asfalt dla radnego?
Jak echo powróciła sprawa pałacu baro−
nów Gőtzów. – Nowa ustawa o finansach
publicznych zaskoczyła nas zupełnie.
Zakazała tworzenia fundacji ze środków
publicznych. Trwają dyskusje nad tym,
czy wkład rzeczowy może być tak trakto−
wany. Czekamy na opinię odpowiednie−
go ministerstwa w tej sprawie. Do tego
czasu wszelkie działania pozostaną za−
wieszone – relacjonował włodarz miasta.
– Najkrótsza droga do ratowania pałacu
to sprzedać go w ręce prywatne – akcen−
tował Edward Knaga, wytykając radnym
klubu mniejszościowego niepotrzebne
przedłużanie uchwalenia statutu próżny−
mi dyskusjami. Wcześniejsze podjęcie
decyzji sprawiłoby, iż ustawa nie obowią−
zywałaby już nowo powołanej fundacji.
– Mieliście większość i mogliście to prze−
głosować. Miałem prawo uważać, że część
fundatorów jest niewiarygodna – bronił
swego stanowiska Krzysztof Ojczyk.
Część obrad poświęcona wolnym wnio−
skom miała swój komiczny akcent. Na
propozycję Józefa Kubasa położenia
nowej nakładki asfaltowej na ul. Po−
wstańców Warszawy i Mościckiego jak na
komendę odezwały się głosy radnych:
– Zaraz powiedzą, że to dla radnego!
– A niech mówią, co chcą! – machnął ręką
pomysłodawca, odpowiadając w ten spo−
sób również na aluzję do tekstu w jed−
nym z lokalnych miesięczników, usiłują−
cego ze sprawy nawierzchni na ponad
100−letniej ulicy zrobić skandal.

Iwona DOJKA
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Wręczenie wyróżnień nastąpiło 4
marca w siedzibie „Gazety
Wyborczej” i Fundacji Agory

w Warszawie. Poprzedziła je debata
Ludwika Dorna oraz Jana Marii Roki−
ty. Brzeski samorząd reprezentował Se−
kretarz Gminy, Bogusław Babicz, oraz
kierownik Biura Promocji i Rozwoju,
Rafał Najdała.
– Motywacja do podjęcia zabiegów o uzyska−
nie certyfikatu „Przejrzystej Polski” pokry−
ła się z dążeniem do podniesienia jakości
usług. Gmina jest jednostką publiczną, co
oznacza, iż obowiązuje ją kategoria przej−
rzystości w ocenie świadczonych przez nią
usług. Jesteśmy zobowiązani do pełnego in−
formowania mieszkańców oraz otwartego
działania – uzasadnia przystąpienie do pro−
gramu Burmistrz Brzeska, Jan Musiał.

Prace nadobowiązkowe
Przez 12 miesięcy lokalne władze realizo−
wały przedsięwzięcia wyznaczone według
sześciu zasad dobrego rządzenia: przej−
rzystości, braku tolerancji dla korupcji,
partycypacji społecznej, przewidywalności,
fachowości i rozliczalności. Stanowiły one
obligatoryjny dla uczestników programu
działań. Prócz tego samorządy mogły wy−
znaczyć sobie dodatkowe zamierzenia.
– Zdecydowaliśmy się podjąć zadania
wykraczające poza wymagane minimum
– relacjonuje Sekretarz Gminy, Bogusław
Babicz. – Certyfikat otrzymaliśmy za te,
które zostały najlepiej opracowane. Wie−
le z nich realizowaliśmy już od dawna.
Jednak uczestnictwo w programie wyma−
gało szczegółowego opisania i nadania im
ram organizacyjnych, wymaganych przez
twórców „Przejrzystej Polski”.
Nowością było opracowanie kart usług obo−
wiązkowych przy wdrażaniu zasady przej−
rzystości. Stanowiły one prezentację po−
nad 50 procedur załatwiania spraw przez
Urząd Miejski w Brzesku. – Dzięki temu
każdy mieszkaniec może się zorientować

Na początku 2005 roku do akcji Gazety Wyborczej „Przejrzysta Polska” zgłosiło się 58
samorządów z województwa małopolskiego. Jedynie 28 ukończyło procedury pomyślnie.
Wśród laureatów znalazła się także Gmina Brzesko.

co do wymaganych w określonej sytuacji
druków, podań i załączników, a także prze−
pisów, ustaw i rozporządzeń regulujących
postępowanie w wybranej sprawie oraz
obowiązujących terminów jej załatwienia.
W opisach znalazło się także miejsce dla
informacji o jednostkach odpowiedzialnych
za realizację i lokalizacji ich w budynku
urzędu – wymienia sekretarz.
Z myślą o wygodzie mieszkańców na ko−
rytarzach i ścianach pojawiły się dodat−
kowe tablice, a każdy urzędnik ma obo−
wiązek noszenia identyfikatora z imie−
niem, nazwiskiem i fotografią.
Kolejna z zaproponowanych przez twór−
ców programu reguł to brak tolerancji dla
korupcji. Jej realizacja w Brzesku pole−
gała na spisaniu i wprowadzeniu w życie
kodeksu etycznego pracownika urzędu
miejskiego oraz podobnego dokumentu
dla członków Rady Miejskiej w Brzesku.
Istotnym osiągnięciem w związku z za−
sadą przewidywalności okazał się „Brze−

ski Informator Samorządowy”. Organi−
zatorzy akcji docenili zdolność władz gmi−
ny do tworzenia efektywnej komunikacji
społecznej i dostarczania mieszkańcom
przystępnych danych na temat przyjętej
strategii rozwoju. Z uznaniem spotkała
się zwłaszcza publikacja książeczki bu−
dżetowej pt. „Skąd mamy pieniądze i na
co je wydajemy?”, wykonana jako zada−
nie zgodne z regułą rozliczalności.
W celu zapewnienia stałego przestrze−
gania zasady partycypacji społecznej,
tj. udziału w działaniach samorządu
mieszkańców, opracowano program
współpracy z organizacjami pozarządo−
wymi. Zgodnie z jego założeniami rad−
ni co roku uchwalają zasady pomocy
informacyjnej, szkoleniowej i finanso−
wej dla fundacji i stowarzyszeń.
W brzeskiej gminie istnieje blisko 65
takich organizacji. Wszystkie mają
prawo do ubiegania się o dotacje w dro−
dze przetargu na realizację zadań z za−

Przejrzysty
samorząd

Certyfikaty dla Brzeska odebrali:
Sekretarz Gminy, Bogusław Babicz
i starosta Grzegorz Wawryka

Przedstawiciele małopolskich samorządów, którym udało się dotrwać do końca rywalizacji
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ABY ROZPOZNAĆ sytuację na mało−
polskim rynku oraz możliwości współpra−
cy z miejscowymi stowarzyszeniami biz−
nesowymi, 23 marca w restauracji „Ga−
licyjska” przedstawiciele niemieckiego
stowarzyszenia konsultingowego „Nexus”
spotkali się z brzeskimi przedsiębiorca−
mi i samorządowcami. Inicjato−
rem przedsięwzięcia był burmistrz
Jan Musiał.
Firma „Nexus” działa w regionie
Norymbergi. Jako stowarzyszenie
doradza początkującym przedsię−
biorcom, oferuje specjalistyczne
szkolenia, pośredniczy w kontak−
tach z ekspertami. Instytucję fi−
nansuje miasto Norymberga oraz
fundusze europejskie. Dzięki temu
jej usługi nie są drogie. Roczna
składka wynosi od 30 do 120 euro.
Wielu polskich przedsiębiorców nie po−
trafi skutecznie rozwijać biznesu w Niem−
czech. Podobne problemy mają tamtej−
sze firmy działające na obcym rynku.
W rozwiązywaniu takich kłopotów „Ne−
xus” widzi swoją misję. Poszukuje moż−
liwości współpracy zagranicznej i informa−
cji o normach prawnych i finansowych
w innych krajach.
Brzeskich przedsiębiorców interesuje
przede wszystkim oferta bezpośrednio

PO BURZLIWYCH DYSKUSJACH statut Fundacji Akademii Gőtz−Okocimskich
został zaakceptowany przez Radę Miasta i Radę Powiatu. – Przygotowano większość
dokumentów potrzebnych do rejestracji sądowej. Jednak zmienione przepisy uniemoż−
liwiły nam to – mówi starosta brzeski Grzegorz Wawryka o nowej ustawie o finan−
sach publicznych, która zakazała samorządom udziału w tego typu przedsięwzięciach.
W związku z tym w marcu w Instytucie Lecha Wałęsy spotkali się wszyscy założycie−
le fundacji z wyjątkiem państwa Gołębiewskich, którzy nie dojechali z USA. – Posta−
nowiliśmy wystąpić do Ministerstwa Finansów oraz do Regionalnej Izby Obrachun−
kowej o dokładną interpretację przepisów. Ich wykładnia pozwoli nam podjąć dalsze
działania – relacjonuje spotkanie starosta.
Wszyscy zainteresowani nadal chcą uczestniczyć w projekcie. Jeżeli jednak opinia prawna
będzie negatywna, powiat rozważy inną koncepcję zagospodarowania zabytku. – Jedno
jest w tym wszystkim pewne – działania zmierzające do ratowania dawnej siedziby
założycieli browaru nie zostaną zaniechane – podkreśla burmistrz Jan Musiał.   (ŁW)

kresu profilaktyki i działalności spor−
towej wśród młodzieży.
Postulowana przez autorów założeń ak−
cji „Przejrzysta Polska” zasada fachowo−
ści wymagała wprowadzenia jasnych
reguł naboru na każdy wakat w urzędzie
gminy, z wymogiem konkursów na sta−
nowiska kierownicze. Brzescy samorzą−
dowcy rozszerzyli procedurę na każde
wolne miejsce pracy. Stosowali ją jesz−
cze przed wejściem w życie znowelizowa−
nej ustawy regulującej tę kwestię. – Już
od kilku lat zatrudnienie w urzędzie nie
zwiększa się. Możliwość przyjęcia no−
wego pracownika pojawia się jedynie
w chwili, gdy ktoś odchodzi na emery−
turę. Informacja o wakacie umieszcza−
na jest wtedy w Biuletynie Informacji
Publicznej i na tablicy ogłoszeń. Po zło−
żeniu dokumentów kandydaci stają
przed komisją powołaną przez burmi−
strza, która sprawdza ich kwalifikacje
i predyspozycje. Zwracamy uwagę na
wykształcenie, komunikatywność, umie−
jętność pracy w zespole, a przy stano−
wiskach kierowniczych – na doświad−
czenie – wyjaśnia Bogusław Babicz.

Prestiżowa mniejszość
Akcję „Przejrzysta Polska” rozpoczęła
„Gazeta Wyborcza”. Do współpracy włą−
czyły się także: Fundacja Agory, Polsko−
Amerykańska Fundacja Wolności, Funda−
cja Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji
Obywatelskiej i Bank Światowy. Program
pilotażowy wystartował w październiku
2004 roku. Założeniem inicjatorów było
odwrócenie tendencji niekorzystnie oddzia−
łujących na wizerunek władz lokalnych
w społeczeństwie po licznych podejrzeniach
o korupcję i wyrokach sądowych.
– Uczestnictwo w akcji skłoniło nas do
uporządkowania dotychczasowych proce−
dur, zwrócenia uwagi na niedociągnięcia
i wprowadzenia modyfikacji. Liczymy na
to, iż uzyskanie certyfikatu będzie pomoc−
ne w pozyskiwaniu inwestorów. Stanie się
on świadectwem prawidłowego funkcjono−
wania Urzędu Miejskiego i sygnałem dla
biznesu o możliwości podjęcia owocnej
współpracy – twierdzi Sekretarz Gminy.
Spośród wszystkich samorządów, jakie
w Małopolsce zgłosiły akces do akcji,
około 1/3 zdobyła wyróżnienia. W skali
kraju jest to mniej więcej 40 proc. gmin
i powiatów, które z powodzeniem ukoń−
czyły postępowanie kwalifikacyjne.
– Daje nam to prestiż. Przecież nie
wszystkie samorządy sprostały wyma−
ganiom. To wyróżnienie na pewno po−
prawi relacje urząd – klient, podkreśla
burmistrz Jan Musiał.

Iwona DOJKA

Norymberga doradza

skierowana do nich. W odpowiedzi na ich
obawy, że w konfrontacji z niemieckimi
firmami z góry stają na przegranej pozy−
cji, „Nexus” zaoferował doradztwo praw−
ne i finansowe. Oprócz możliwości koja−
rzenia Polaków z kooperantami niemiec−
kimi zamierza wskazywać, jakich

pułapek unikać oraz w jaki sposób współ−
pracować z firmami zza zachodniej gra−
nicy na równych prawach.
Niedługo Niemcy otrzymają od brzeskich
przedsiębiorców ofertę usług i pomysłów.
W jej przekazaniu pośredniczyć będzie
samorząd. Jesienią przedstawiciele „Ne−
xusa” przyjadą do Małopolski ponownie.
Wtedy towarzyszyć im będą reprezentan−
ci norymberskich firm. Szansa na realną
współpracę istnieje. rn

Rozpatrzą prawnicy

O G Ł O S Z E N I E

Puszki 5−litrowe po piwie
kupię i dobrze zapłacę.

Jeżeli Ty nie masz,
może ma ktoś ze znajomych.

Kolekcjoner
tel. (507) 396 862

e−mail: tgrynasiuk op.pl

O G Ł O S Z E N I E
Wciąż dostępne są tomiki poezji reli−
gijnej regionalnych twórców „Sercem
zatrzymane”. Egzemplarze można ku−
pić w świetlicy parafialnej w Domu
Katechetycznym, przy ul. Uczestni−
ków Ruchu Oporu, w sali nr 3, od po−
niedziałku do piątku, w godzinach:
12.00 – 17.00. Ich dystrybucję pro−
wadzi Maria Dziwiszewska.

Rozmowy
z niemieckimi
przedsiębiorcami
prowadził burmistrz
Jan Musiał

F
ot

. 
R

.N
.



10

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY kwiecień 2006W BRZESKU I OKOLICY

OKOCIM Mocne, marka Carlsberg
Polska, otrzymała złoty medal w kate−
gorii piw „lager” od największego maga−
zynu branży piwnej w Stanach Zjedno−
czonych „All About Beer”.
Tzw. ślepe testy, w których oceniający nie
znali marki, a jedynie kategorię napoju,
przeprowadził Beverage Testing Institu−
te. Amerykańscy kiperzy w swoich komen−
tarzach, opublikowanych przez gazetę
w marcu, szczególną uwagę zwrócili na
niepowtarzalny aromat, nazwany przez
nich intrygującym, a także na burszty−
nową barwę.
– Takie wyróżnienie ma dla nas szcze−
gólną wagę. Stanowi potwierdzenie, że
OKOCIM Mocne, piwo dla prawdziwych
smakoszy i znawców piwa, w pełni zasłu−
guje na opinię wyjątkowego także poza

ODESZLI
W MARCU

Krakowska Kongregacja Kupiecka
w Brzesku wystąpiła do Rady Miej−
skiej z dwoma projektami uchwał.

W związku z planowanymi praca−
mi kanalizacyjnymi na miejskich
ulicach przedsiębiorcy proponują
obniżenie stawek podatku od nie−
ruchomości oraz czynszów za na−
jem lokali użytkowych. Przyzna−
nie 50−, 40− lub 20−procentowej
zniżki pomysłodawcy uzależnili od
skali robót i wywołanych przez
nich utrudnień w ruchu pieszych.
W ten sposób chcą sobie zrekom−
pensować straty na skutek ogra−
niczenia dostępu do ich sklepów
i zakładów. (id)

JUŻ JESIENIĄ zeszłego roku ruszyły
przygotowania sprzętowe i logistyczne
związane z ewentualnością wystąpienia
wirusa H5N1 w gminie.
Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego
i Obrony Cywilnej, Ireneusz Węglowski
opracował szczegółową procedurę postę−
powania w przypadku stwierdzenia ognisk
choroby. Trwa stała współpraca z Powia−
towym Lekarzem Weterynarii. Spisano
niezbędne umowy i porozumienia z insty−
tucjami wspomagającymi likwidację
ewentualnego zagrożenia. Mieszkańcy już
kilkakrotnie zgłaszali niepokojące ich zda−
rzenia. Samorząd zorganizował szeroką
akcję informacyjną: spotkania w szkołach,
ulotki i plakaty dla rolników.
Wirusem niezwykle trudno się zarazić.
Wszystkie stwierdzone przypadki spowo−
dowane były głównie fatalnymi warun−

„CZTERY PORY ROKU” to nazwa i jednocześnie określenie czasu realizacji pro−
jektu duszpasterstwa działającego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych,
Opiekunów i Wolontariuszy „Ostoja”.
– Chcemy walczyć ze stereotypem osoby niepełnosprawnej i uczyć społeczeństwo
tolerancji. Nasi podopieczni pragną zaznaczyć swoje istnienie i niepowtarzalność
oraz dać coś dla innego człowieka – deklarują organizatorzy przedsięwzięcia. Na
swoje działania pozyskali fundusze z Unii Europejskiej. Wolontariusze wykorzy−
stają je do zakupu materiałów do prac plastycznych: malowania ceramicznych
kubków, lepienia glinianej biżuterii i majowego kolorowania ławek w Ogrodzie
Jordanowskim. Wszystkie prace wykona młodzież niepełnosprawna. Dla uczest−
ników zajęć zaplanowano także zabawę karnawałową, andrzejkową oraz spotka−
nie mikołajkowo−opłatkowe.
Śladem przedsięwzięcia będzie dokumentacja fotograficzna i informacje na stronie
internetowej. Funkcję koordynatora projektu pełni Zuzanna Flądro, zaś organi−
zacją wycieczek zajmuje się lek. Maria Kędziora.  id

kami sanitarnymi, np. jedzeniem suro−
wego, nieprzebadanego mięsa drobiowe−
go, ciągłym przebywaniem w otoczeniu
drobiu, brakiem higieny osobistej. Nie
udowodniono możliwości zarażenia się od
człowieka. Choroba rozprzestrzenia się
wśród zwierząt i niesie ze sobą głównie
straty ekonomiczne dla hodowców. Sku−
tecznym środkiem zapobiegawczym jest
częste mycie rąk i unikanie mięsa nie−
wiadomego pochodzenia.
W przypadku stwierdzenia masowego
pomoru ptactwa należy informować Ko−
mendę Powiatową Policji (tel. 1466 26
222, 997), Komendę Powiatową Państwo−
wej Straży Pożarnej (1468 65 010, 998),
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
(1466 319 73, 1466 347 50) i Urząd Miej−
ski (1468 63 100, wew. 116).

(IW)

Zarażone ptaki

Walczą ze stereotypem

Kolejne laury dla browaru

granicami kraju. Widocznie nasze hasło
„Tylko dla Orłów” nie jest zarezerwowa−
ne jedynie dla Polaków – ocenia Michał
Wasielewski, Brand Manager marki
OKOCIM.
W ubiegłym roku, podczas siódmej edy−
cji festiwalu Orlando Beer Festival do
rywalizacji stanęło kilkadziesiąt browa−
rów i 150 gatunków piwa. OKOCIM Moc−
ne zdobyło w swej kategorii nagrodę
główną. Zaś główny laur i tytuł „The Best
of The Fest” otrzymał OKOCIM Porter.

Janina PALEJ (lat 90, Brzesko)
Jan KARGOL (90, Sterkowiec)
Władysław ŻUREK (86, Brzesko)
Stanisława LEGUTKO (85, Brzesko)
Franciszek KARGÓL (85, Okocim)
Władysława JANAWA (84, Brzesko)
Józef MATYASIK (81, Brzesko)
Emilia SZEWCZYK (80, Mokrzyska)
Józef KANIA (79, Bucze)
Kazimierz KOŁODZIEJ (76, Brzesko)
Jan ZGRAJA (72, Poręba Spyt.)
Tadeusz JAPA (72, Jadowniki)
Jan LANDA (69, Okocim)
Stanisław BARNAŚ (69, Mokrzyska)
Irena WOLAK (69, Okocim)
Edward WARDECKI (68, Brzesko)
Zofia PILCH (66, Wokowice)
Eugeniusz BRZEZINA (65, Brzesko)
Stanisław ŚWIĄCZKOWSKI (65, Brzesko)
Adam ŻUREK (63, Brzesko)
Adam CYGA (58, Okocim)
Józef NIEMIEC (72, Łysa Góra)
Edward ŚLIWKA (69, Uście Solne)
Zdzisław BUDEK (70, Górka)
Irena MAŚLANKA (49, Borzęcin)
Józef MALINA (38, Jurków)
Józef KĄDZIOŁKA (66, Przyborów)
Apolonia JUCHA (88, Wróblowice)
Janina RYLEWICZ (86, Gnojnik)
Melania WIKTOROWICZ (80, Maszkienice)
Józefa KOKOSZKA (64, Poręba Spyt.)
Henryk TYPEK (54, Pogórska Wola)

KUPIECKI ZAMYSŁ
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Biznes

SPOTKANIA

Koledzy z pracy nazywali go „ma
szynką do pracy”. Z perspektywy
 czasu dziwił się, że nie zwario−

wał, pracując intensywnie jako prezes
Optimusa. – Byłem człowiekiem dążą−
cym do zatracenia się w tym, co robiłem
– wspominał Roman Kluska.
Mówiąc do studentów, nie ograniczał te−
matu wykładu tylko do rad dla młodych
rekinów biznesu. Mechanizmy funkcjono−
wania rynku ilustrował przykładami
z własnej kariery.

W więzieniu
Zaczynał jako najmłodszy z dyrektorów
w Sądeckich Zakładach Naprawy Auto−
karów. W ciągu kilku miesięcy przekształ−
cił swój oddział z najgorszego, w jeden
z najlepiej prosperujących. – Zrobiłem
kawałek kapitalizmu w socjalizmie. Nikt
się nie sprzeciwiał, ponieważ w najśmiel−
szych snach nie przewidziano takiej he−
rezji – uśmiechał się. Wyprowadzenie
oddziału na prostą było jego pierwszym
sukcesem, o tyle niezwykłym, że Kluska
nie należał do PZPR i postrzegano go jako
człowieka spoza układów. Tym większym
dramatem okazała się konieczność zwol−
nienia i porzucenia zakładów. – Miałem
poczucie krzywdy, ale z drugiej strony
potraktowałem to jak kopniak i założy−
łem Opitmusa. Czasem takie wydarze−
nia na pierwszy rzut oka wydają się
klęską, a potem okazują się najlepszym,
co nas mogło spotkać – podsumował.
Ta początkowo jednoosobowa firma z cza−
sem rozrosła się i stała jedną z najbar−
dziej znanych. Jako jedna z zaledwie
trzech w Polsce miała prawo do nieod−
płatnego używania logo Microsoftu. Jed−
nak sukces na rynku krajowym i świato−
wym jej twórca przypłacał brakiem wol−
nego czasu i przepracowaniem: – Przez 7
lat nie byłem na urlopie.
Ciągle w rozjazdach, najbardziej tęsknił
za wspólnymi z żoną wyprawami w góry,
które stały się ich pasją w młodości. – Nie
ma czego zazdrościć bogatym, którzy nie
mogą się cieszyć życiem. Bogactwo nie
gwarantuje szczęścia – spuentował.

jak
dzieło
sztuki

Przybyły na zaproszenie Małopolskiej Szkoły Wyższej 16 marca Roman Kluska dzielił się ze
słuchaczami swoimi refleksjami, radami i życiowymi doświadczeniami. Jego wykład na temat
przedsiębiorczości zainaugurował cykl prelekcji znanych osobistości na brzeskiej uczelni.

Zahamowanie stresującego trybu życia
przyszło niespodziewanie za sprawą bła−
hej kontuzji, która przykuła go na długi
czas do łóżka. Wtedy wpadł mu w ręce
„Dzienniczek” świętej Faustyny Kowal−
skiej. Ta lektura – jak sam podkreślił –
pomogła mu potem przezwyciężyć szok
nagłego aresztowania i niesłusznego
oskarżenia, gdy w jednej chwili znalazł
się w więzieniu niczym pospolity przestęp−
ca. – Zabrano mi wszystko, co miałem.
Zniesławiono mnie w mediach. Nie wie−
działem, co się stanie. Zostało mi tylko
zaufanie – przywoływał wspomnienia
ciężkich chwil. Prawda zwyciężyła, ale
okres śledztwa wielu jego bliskich współ−
pracowników przypłaciło zdrowiem. Nie
każdy potrafił poradzić sobie ze stresem
i nieszczęściem.

Sukces firmy to zwycięstwo klienta
Dziś Roman Kluska, mimo że nie pracu−
je, wciąż jest zajęty. Prowadzi odczyty,
spotkania, działalność filantropijną, od−
biera nagrody.
Największe zagrożenie dla polskiej go−
spodarki widział w obecnym rozroście
biurokracji i mnożeniu ustaw hamujących
inicjatywy przedsiębiorców. – Inwestycje
są skrępowane przepisami. Za każdą
nowo wprowadzoną ustawę powinno się
anulować pięć starych – radził.

Za kolejne niebezpieczeństwo uznał ko−
nieczność układów z urzędami; w tym
dostrzegł przyczynę korupcji. – O sukce−
sie firmy decyduje nie rynek, a urzędnik.
Według Romana Kluski istnieje kilka
prostych zasad warunkujących sukces.
– Liczy się przede wszystkim produkt i je−
go jakość. A to zależy od klasy firmy,
w której powinny obowiązywać jednako−
we reguły dla wszystkich, począwszy od
prezesa, na pracownikach sprzątających
skończywszy. Gdy kserowałem na firmo−
wych maszynach materiały szkolne dla
swoich dzieci, to wpłacałem potem do
kasy kwotę, jaką zapłaciłbym w punkcie
ksero – zaznaczał. Jego zdaniem najważ−
niejszy w firmie jest klimat i wzajemne
zaufanie. – Przedsiębiorstwo powinno być
jak jedna wielka rodzina. Każdy pracow−
nik musi czuć się szanowany.

Sztuka w biznesie
W interesach wyznaje zasadę, że każde
spotkanie z partnerem biznesowym ma
być dziełem sztuki. – Obie strony muszą
mieć poczucie, że właśnie dokonały inte−
resu życia.
Ponad dwugodzinne spotkanie Roman
Kluska zakończył obietnicą powrotu w ro−
dzinne strony z kolejnym wykładem.

Magdalena RYBACKA

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

Zapewniamy:
* pełne wyszkolenie i uzyskanie
uprawnień państwowych
* atrakcyjne zarobki
* możliwość osiągnięcia sukcesu
    zawodowego
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Firma wiodąca na rynku ubezpieczeniowo−finansowym
POSZUKUJE PRACOWNIKÓW

Kandydatów na swoich przedstawicieli w rejonie powiatu brzeskiego

Szczegółowe informacje: (608) 289 553
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Kupiecki region
Oprócz kojarzonego z tym regionem Bro−
waru Okocim na terenie osiedla zadomo−
wiło się kilkanaście firm. Obszar byłego
PGR−u zmienił oblicze i otrzymał nową
nazwę – Plac Kupiecki. Dobre położenie
w sąsiedztwie obwodnicy miasta sprawiło,
że szybko przyciągnął inwestorów. Miej−
ski samorząd już przygotowuje kolejne
grunty pod inwestycje. Na przetarg cze−
kają działki na Pomianowskim Stoku.
– Przez ostatnie miesiące dzięki pienią−
dzom pozyskanym z funduszy unijnych
wybudowaliśmy kanalizację i wykonali−
śmy nowe drogi. To wszystko zwiększyło
atrakcyjność miejsca. Mam nadzieję, że
dzięki temu powstaną nowe przedsiębior−
stwa i miejsca pracy – mówi burmistrz
Jan Musiał.
Na Osiedlu Okocimskie z powodzeniem
funkcjonuje Northstar produkujący ozdo−
by choinkowe. Zaś na malowniczym Po−
mianowskim Stoku w najbliższym cza−
sie rozpocznie się sprzedaż gruntów pod
budownictwo mieszkaniowe.
Dużym problemem dla mieszkańców były
samochody ciężarowe dojeżdżające do bro−
waru. – Tę sprawę udało się częściowo za−
łatwić, bowiem Carlsberg wymienił okna
w blokach najbardziej narażonych na ha−
łas. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wy−
budowanie nowej drogi łączącej zakład z ob−
wodnicą. Myślę, że kiedyś i to nastąpi –

Swoją nazwę Osiedle Okocimskie zawdzięcza pobliskiej wsi, do której prowadzi jego główna
ulica. Możliwa jest też inna interpretacja, wszak tuż za mostem na Uszwicy stoi pachnący
słodem browar, a w ogromny parku dominuje pałac, nomen omen Gőtzów−Okocimskich.

wyraża nadzieję przewodnicząca zarządu
osiedla, Jadwiga Kramer (na zdjęciu).
W zeszłym roku na ruchliwym skrzyżo−
waniu drogi w kierunku Nowego Sącza
oraz ulic Browarnej i Pomianowskiej po−
jawiła się sygnalizacja świetlna.
Osiedlowy zarząd opiniuje wszelkie inwe−
stycje. – Niebawem ma nastąpić wymia−
na oświetlenia ulicznego. Chcemy dora−
dzić firmie, która za to odpowiada, co
można zmienić, aby poprawić bezpieczeń−
stwo. Niestety, istnieją lampy, które de
facto nikomu nie służą, a w innych miej−
scach przydałyby się. Podczas ich wymia−
ny można nanieść poprawki tak, aby słu−
żyły jak najlepiej – przekonuje Kramer.
Wspólnie ze strażą pożarną oraz Spół−
dzielnią Mieszkaniową planuje już wyty−
czenie dróg ewakuacyjnych do każdego
bloku. – W sytuacji pożaru ciężkie samo−
chody gaśnicze mogą nie dojechać z powo−
du zbyt wąskich przejazdów. Zamierza−
my więc wyciąć drzewa i przestawić ławki
– wyjaśnia, zapowiadając wniosek o prze−
budowę chodnika prowadzącego od mo−
stu na Uszwicy w kierunku Okocimia.

Nadwyżki z Unii
7 marca na zebraniu mieszkańców każ−
dy mógł zgłosić swoje uwagi. W tym roku
samorząd mieszkańców otrzymał z bu−
dżetu miasta blisko pięć tysięcy złotych.
– Zdecydowaliśmy się na zakup biletów

na basen dla dzieci. Zorganizujemy też
kilka imprez kulturalno−rozrywkowych
dla najmłodszych m.in: Dzień Dziecka,
zabawę andrzejkową itp. Nadal będzie−
my fundować nagrody i puchary dla czę−
ści zwycięzców w Turnieju Kręglarskim
im. Władysława Piotrkowskiego. Posta−
nowiliśmy zakupić drzewa i krzewy, aby
upiększyć osiedle. Chcemy także odno−
wić place zabaw. Zakupimy materiały,
a mieszkańcy – mam nadzieję – w tak
zwanym czynie społecznym wyczyszczą
i pomalują urządzenia. Kładziemy nacisk
przede wszystkim na imprezy dla dzieci
i młodzieży – mówi Kramer.
W zeszłym roku najmłodsi mieszkańcy
uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach na
basenie, a z okazji Dnia Dziecka w kon−
kursach i zabawach, połączonych z ogni−
skiem i pieczeniem kiełbasy. Odwiedzi−
li kopalnię soli w Bochni. W okresie
świątecznym kilkadziesiąt dzieciaków
wzięło udział w zabawie andrzejkowo–
mikołajkowej.
W tym roku zarząd osiedla włączył się
w pomoc najuboższym. – Postanowiliśmy
uczestniczyć w akcji Fundacji Profilakty−
ki Wychowawczej w Rodzinie i Innych Śro−
dowiskach Wychowawczych z Brzeska.
Pozyskała ona żywność pochodzącą z nad−
wyżek Unii Europejskiej, przeznaczoną
dla ubogich. Zajmiemy się jej dystrybucją
wśród najbardziej potrzebujących. Punkt
wydawania produktów zlokalizujemy w by−
łej pralni w bloku nr 13. Pomieszczenie
zostało już odpowiednio przygotowane. Od
PSS „Społem” pozyskaliśmy regały, aby
móc w odpowiednich warunkach przecho−
wywać żywność. Ponieważ Unia Europej−
ska wymaga dokładnego rozliczenia się
z otrzymanej pomocy, opracowaliśmy już
wykaz potrzebujących mieszkańców – re−
lacjonuje przewodnicząca.

Zielono tam
Wiele wysiłku kosztowała poprawa es−
tetyki osiedla. – Zasadziliśmy drzewa
i krzewy, wymieniliśmy zniszczone ogro−
dzenia przy sadzonkach z poprzednich lat
– opowiada. Mieszkańcy, a szczególnie
dzieci, aktywnie włączyli się w akcję
„Sprzątanie świata”. W zeszłym roku
Browar Okocim zlikwidował starą, opa−
laną węglem kotłownię. To także przy−
czyniło się do poprawy warunków życia
mieszkańców.
Na przyszły rok zarząd osiedla zapowia−
da zajęcia dla młodzieży i prace przy zie−
leni. – Będziemy prowadzili szeroką ak−
cję informacyjną. Rozpropagujemy ulotki
przypominające o obowiązku sprzątania
po psach. Ważne jest także, aby sami
mieszkańcy zwracali na to uwagę – koń−
czy moja rozmówczyni.

Łukasz WRONA

L i p yL i p y
pachnące piwem

Ulica Browarna skupia najwięcej
mieszkańców Osiedla Okocimskie
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Ciepła, entuzjazmu i pogodnego nastroju
oraz samych radosnych chwil
spędzonych wśród najbliższych
w czasie Świąt Wielkanocnych

życzy

Zarząd i Pracownicy
Miejskiego Przedsiębiorstwa

Energetyki Cieplnej w Brzesku

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
wszystkim naszym Klientom
składamy serdeczne życzenia
zdrowia, rodzinnego ciepła
oraz radości świątecznej

Zarząd i Pracownicy
Brzeskich Zakładów Komunalnych
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Miasto nad Uszwicą

Niebo pozostało
 na swoim miejscu

ZOFIA ALEKSIEWICZ mieszka w Brze−
sku od 1972 roku. Tutaj dostała pracę
i mieszkanie. – Tkwię tu i będę – stanow−
czo odpiera wszelkie myśli o wyjeździe.
Wykładała przedmioty zawodowe w filii
wojnickiego Zespołu Szkół Rolniczych,
początkowo przy Szkole Podstawowej
nr 3, a po przeniesieniu siedziby, przy
technikum na Zielonce. Prowadziła Zwią−
zek Młodzieży Wiejskiej. Należała do nie−
go znakomita większość uczniów z oko−
licznych miejscowości. W latach siedem−
dziesiątych opiekowali się cmentarzami
i chodzili na czyny społeczne. W ramach
Ochotniczych Hufców Pracy jeździli nad
morze, do miejscowości z PGR−ami.
Po latach moja rozmówczyni przyznaje,
iż jest zadowolona ze swojej pracy na−
uczycielskiej: – Urodziłam się z predys−
pozycjami do tej profesji. Myślę, że i mło−
dzież mnie lubiła. Swoich uczniów spoty−
kam do dziś na ulicy. Uczyłam
i jednocześnie wychowywałam. W tym
zawodzie nie można się ograniczyć tylko
do wykładania wiedzy.
Kiedy kilka lat temu przeszła na emery−
turę, nie czekała długo, by zmierzyć się
z nowym fachem: – Nie jestem typem
samotnika. Lubię być wśród ludzi. Po−
stanowiłam działać.
Po reformie emerytalnej na rynku pra−
cy pojawiło się zapotrzebowanie na
agentów ubezpieczeniowych. W nowym
zajęciu czuła się jak ryba w wodzie:

W relacjach naszych czytelników czas emerytury zmienił swój stereotypowy
przebieg. Zakończenie kariery nie oznacza „bawienia wnuków” i gotowania
obiadów dla zapracowanych młodych małżeństw. One radzą sobie same,
podczas gdy babcia otwiera firmę lub aktywnie udziela się społecznie.
Młodzi zaś z tupetem, nie czekając na protekcję, dobijają się o „swoje”
w zmaganiach z życiem. Podróżują, pracują po 12 godzin na dobę, uczą
się, a co najważniejsze nie zniechęcają się i morderczo, wciąż od nowa
podejmują wspinaczkę po ścieżkach, z których łatwo spaść.
Jak scharakteryzować brzeszczan, tych młodszych i tych starszych? Na
pewno nie są leniwi. Aktywność i pomysłowość pcha ich do góry, a kolej−
ne problemy tylko dopingują do kontynuowania wyścigu. Prezentujemy
kolejne pomysły na ciekawą emeryturę i na trudny początek. (id)

– Uczyłam ekonomiki rolnictwa, więc
ten zakres był mi bliski. Gdybym mia−
ła dokonać wyboru ponownie, nie zmie−
niłabym swojej decyzji. Obecne zatrud−
nienie jest przedłużeniem tego, co ro−
biłam wcześniej.
Czytuje prasę fachową. Znajomi proszą
ją o radę, gdy załatwiają sprawy
w ZUS−ie lub w urzędzie skarbowym. Każ−
de przedsięwzięcie dokładnie planuje.
– Wolę się trzy razy zastanowić, niż zro−
bić głupstwo – podkreśla. Jej zdaniem
w Brzesku czeka na emerytów wiele nie−
zrealizowanych pomysłów. Stowarzysze−
nia i fundacje uważa za idealne dla nich
pole działania. – Przydałby się dom
dziennego pobytu dla starszych, którzy
nie znajdują dla siebie miejsca przy pra−
cującej rodzinie. W mieście brakuje też
klasycznej herbaciarni lub klubu, gdzie
emeryci mogliby się spotykać, gdy tylko
czują potrzebę rozmowy. Okazjonalne
imprezy w zakładach pracy są zbyt rzad−
kie. Chodzi o to, by człowiek po zakoń−
czeniu pracy nie czuł się tak, jakby nie−
bo zawaliło mu się na głowę – podsu−
mowuje listę oczekiwań.
Jest optymistką. – Muszę działać, także
bezinteresownie. Umrę… chyba na sto−
jąco – żartuje.

Cisza, spokój i do
  Krakowa niedaleko

ARTUR ma teraz 24 lata. Szkołę
średnią kończył „dwustopniowo”.
Zaczął od szkoły zawodowej. – Dało

mi to konkretny fach – wzrusza ra−
mionami. Jednak lekcje nie zapewni−
ły odpowiedniej praktyki. Tę zdobył
dopiero w firmie. – Na elektromecha−
nika poszedłem ze względu na możli−
wość późniejszego zatrudnienia. To
była praktyczna decyzja. Technikum
wybrałem z pasji do motoryzacji!
Świeżo upieczony mechanik pojazdów
samochodowych kolejny raz zaskoczył
wszystkich, wybierając kierunek stu−
diów – obsługę ruchu turystycznego.
Naukę opłaca sam. Pracuje jako spe−
cjalista do spraw sprzedaży w sklepie
z elektronarzędziami poza Brzeskiem.
Codzienne dojazdy zupełnie go nie zra−
żają. Samodzielnie starał się zarabiać
już pod koniec szkoły podstawowej.
Samowystarczalność jest więc dla nie−
go oczywista.
Wciąż jest w ruchu. Pociągają go obcy lu−
dzie i ich obyczaje, dlatego lubi podróże.
Tysiąc kilometrów za kierownicą
w ciągu weekendu nie jest dla niego
czymś niezwykłym. Potrafi się zdobyć
na spontaniczną wyprawę poza grani−
ce Polski bez względu na odległość.
Lubi wyzwania: – Im gorsze warunki
na drodze, tym bardziej mnie ciągnie!
Dotychczasowe podsumowanie jego
wędrówek zamyka się na blisko180 ty−
siącach kilometrów spędzonych za kół−
kiem. A to jeszcze nie koniec…
Częstotliwość pobytu w domowych pie−
leszach kwituje krótko: – Wiecznie się
pakuję i rozpakowuję. Żyję na walizkach.
Artur nie robi planów. Wakacji spę−
dzonych na zagranicznej budowie nie
obmyślał pieczołowicie. Praca przy wie−
lostopniowym upale nie przeraziła go.
Jednak o emigracji z rodzinnego Brze−
ska nie myśli: – Mam możliwość za−
trudnienia w kilku krajach: trzech
w Unii Europejskiej i tym jednym „za
wielką wodą”. Moi przyjaciele miesz−
kają we Francji, Belgii i Hiszpanii. Ale
pracy w Polsce mi nie brakuje. Nie
marnuję tu czasu!
Marzy mu się otwarcie na miejscu kla−
sycznego pubu. – Nie chcę stąd wy−
jeżdżać! Wokół cisza, spokój i do Kra−
kowa niedaleko. Brzesko jest małym
miasteczkiem. Wszyscy tu się znają.
I to mi się podoba!
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Czekamy na relacje Czytelników
o sposobie na ciekawą emerytu−
rę lub pomysły na start w doro−
słe życie w małym mieście. O wie−
lu doświadczeniach na pewno
warto opowiedzieć.

Rusycystka od kredytów
– Jestem nauczona być sobie sterem,
żeglarzem, okrętem – cytując Mickie−
wicza, komentuje swoje życiowe decy−
zje Czesława Jakubas. Przez 11 lat
była nauczycielką języka rosyjskiego
w brzeskim ogólniaku. W ’83 roku zde−
cydowała, że trzeba pójść na swoje i za−
łożyła kiosk owocowo−warzywny.
– W Brzesku stała się rzecz niesłycha−
na – kobieta z wyższym wykształce−
niem stanęła za ladą – śmieje się.
Praca okazała się dużym wysiłkiem.
Po 20 latach dała o sobie znać choroba
kręgosłupa. Nastał czas na zmianę spe−
cjalizacji. Gdyby utrzymała zatrudnie−
nie w państwowej instytucji, mogłaby
przejść na emeryturę. Prywatna inicja−
tywa nie dawała jej praw do wypłaty
takich świadczeń. Sytuacja pogorszyła
się, gdy jej niepełnosprawna siostra
straciła pracę w spółdzielni inwalidów.
Pomysłu na nowe zatrudnienie szuka−
ły dwa lata. W końcu nadarzyła się
oferta założenia punktu kasowego.
– 13 kwietnia, we wtorek po Wielkim
Poniedziałku, zaczęłyśmy przyjmować
pierwsze rachunki, nie mając pojęcia
o komputerze – wspomina.
Pożyczki na uruchomienie firmy udzieli−
ła – paradoksalnie – Fundacja na rzecz
Rozwoju Polskiego Rolnictwa w ramach
programu wspierania terenów do 20 tys.
mieszkańców. Wkrótce okazało się, że
kobiety interesu mogą ubiegać się w tej
samej organizacji o dotację. Warunkiem
jej otrzymania było zatrudnienie osoby
długotrwale bezrobotnej. Firma zyskała
wtedy charakter rodzinnej, bo do pracy
Czesława Jakubas przyjęła zięcia potra−
fiącego obsługiwać komputer.
Za dodatkowe pieniądze 1 października
2004 roku siostry uruchomiły oddział
w Bochni. Drugie dofinansowanie z Po−
wiatowego Urzędu Pracy z programu
„50+”, przeznaczone na stworzenie miej−
sca pracy dla osoby po pięćdziesiątce,
wykorzystały i stworzyły stanowisko re−
ferenta do spraw kredytów. Teraz moja
rozmówczyni reprezentuje siedem ban−
ków. – Jestem po pięćdziesiątce. Kto by
mnie przyjął, gdybym sobie sama nie
zorganizowała stanowiska pracy! – roz−
kłada ręce bizneswoman.
W styczniu 2005 roku sprzedała kiosk,
a w lecie zgłosiła się do ogłoszonego
w dodatku „Gazety Wyborczej” konkur−
su dla mikroprzedsiębiorców zatrud−
niających nie więcej niż 5 osób. – Fir−
ma spełniała warunki rywalizacji, ale
nie mogłyśmy wystąpić same. Reko−
mendowała nas tarnowska fundacja,
z którą współpracujemy od początku

– relacjonuje Jakubas. Do współzawod−
nictwa stanęło ponad stu uczestników.
Oceniali ich organizatorzy: Fundacja
Kronenberga i przedstawiciele Progra−
mu ONZ do Spraw Rozwoju. Brzeskie
kobiety interesu zakwalifikowali do
drugiego etapu, do kategorii „Przeła−
mywanie barier”.
Realizując swój pomysł, siostry natra−
fiły na różne przeszkody. – Obydwie
mamy po więcej niż 50 lat. Rozpocząć
pracę z komputerem w tym wieku jest
naprawdę trudno. To była pierwsza ba−
riera. Druga dotyczyła niepełnospraw−
ności mojej siostry. Nie mogła wszę−
dzie dotrzeć. Pomimo iż to ona jest for−
malnym właścicielem firmy, ja
wyrobiłam notarialne pełnomocnictwa
i wszystko załatwiałam. Za to ona do−
skonale odnalazła się w prowadzeniu
księgowości. Trzecią przeszkodą było
zdobycie zaufania u ludzi, którzy wpła−
cali u nas pieniądze.
Firma „Teja” pokonała trudności
i zdobyła nagrodę. A ponieważ klien−
tów przybywało, kolejny oddział zaczął
działalność w lutym tego roku w Boch−
ni. Teraz w planach znalazło się po−
średnictwo kredytowe dla początkują−
cych przedsiębiorców. – Absolutnie nie
czuję się jak emerytka! Nie umiała−
bym siedzieć w domu! Cieszę się z te−
go, co los mi zesłał, choć aktywnie mu
pomagałam – podkreśla z uśmiechem
rusycystka od kredytów.

Pracuje
 z niepełnosprawnymi

BASIA NOWACKA mieszka na jednym
z największych brzeskich osiedli. Studiu−
je zaocznie nauki o rodzinie w Krakowskiej
Szkole Wyższej. W ciągu tygodnia jest sta−
żystką w Warsztatach Terapii Zajęciowej
w Zawadzie Uszewskiej. – Do tego miej−
sca skierował mnie Powiatowy Urząd Pra−
cy. Jestem zadowolona. Poznałam bardzo
miłych ludzi. Uczę się nowych rzeczy. Je−
dynym minusem jest codzienne wstawa−
nie przed 6 rano – uśmiecha się.
Liczy, że staż pomoże jej w znalezieniu
pracy. Jako słuchaczka studiów zaocznych
szukała tymczasowego zajęcia w Brzesku;
bezskutecznie. – Bez znajomości trudno
cokolwiek znaleźć – wzdycha.
W przyszłości chciałaby pracować w swo−
im zawodzie. Ma jednak świadomość
złej sytuacji na rynku pracy. – Nie wy−
kluczam wyjazdu za granicę, nic mnie
tutaj nie trzyma. Warto spróbować, sko−
ro państwo i tak nie ma nic do zaofero−
wan ia – podsumowuje gorzko.
Wielu jej rówieśników wyjechało z mia−
sta i udało się na studia lub do pracy.

Zostało tylko kilka koleżanek z czasów
liceum, z którymi spotyka się raz na
jakiś czas. Do nielicznych pubów brze−
skich nie chodzi, gdyż „siedzą tam same
małolaty”. – Każdy opuszcza Brzesko,
bo nie ma tutaj perspektyw – tłuma−
czy Basia. Ale na razie stara się być
optymistką. Nie chce wyjeżdżać z ro−
dzinnych stron.

Więcej niż Nobel
MIECZYSŁAWA KLIMEK przez wie−
le lat uczyła fizyki w Szkole Podstawo−
wej nr 3 w Brzesku. Pochodzi z Lipnicy
Murowanej. Najpierw pracowała
w Szczepanowie. Do brzeskiej szkoły tra−
fiła dlatego, ponieważ akurat był w niej
wakat. Jak sama przyznaje, pracę pe−
dagoga ma we krwi. – Na samym po−
czątku ogarnęła mnie niepewność, czy
spodobam się uczniom. Jednak z cza−
sem obawy minęły, a mój zawód stał
się prawdziwą pasją – wspomina. Do−
daje, że fizyka nigdy jej nie obrzydła.
Jako uczennica liceum lubiła rozwią−
zywać skomplikowane zadania, co po−
zostało jej do dziś. – Nawet na emery−
turze łamigłówki sprawiają mi przy−
jemność. Mojej wnuczce kupuję książki
o zjawiskach przyrody.
Dzieci absorbują ją niemal całkowicie.
Często pomaga synom. Znajduje też
czas na spotkania ze znajomymi i wy−
jazdy. Jako emerytka nie zna słowa
„nuda”. – Początkowo brakowało mi
pracy zawodowej, ponieważ bardzo ją
kochałam. Pamiętam pewne uczucie
smutku, gdy pierwszego września po
raz pierwszy nie brałam udziału w roz−
poczęciu roku – mówi.
Chętnie wróciłaby do szkoły. – Mogła−
bym pomagać dzieciom podczas zajęć
pozalekcyjnych, udzielać korepetycji
– wymienia. Twierdzi, że każdy gest pa−
mięci ze strony dawnych uczniów, choć−
by w postaci uśmiechu, jest więcej wart
niż Nagroda Nobla. – Uważam, że je−
śli moi wychowankowie nadal utrzy−
mują kontakt ze sobą, to osiągnęłam
sukces jako pedagog.

Iwona DOJKA
Magdalena RYBACKA
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Rock ze szkolnej świetlicy
Okoliczności powstania kapeli faktycz−
nie są dość specyficzne. W 2003 roku,
kiedy byli w pierwszej klasie LO, w Tar−
nowie odbywał się festiwal młodych ta−
lentów. Stworzeniem reprezentacji lice−
alistów z Brzeska zajęła się opiekunka
świetlicy i młodzieżowego koła muzycz−
nego, Anna Rudnik. Zauważyła chło−
paków i zaproponowała im stworzenie
zespołu oraz występ na imprezie. Skład
uzupełnili: Kuba Pacura, gitarzysta
i basista Tomek Kociołek „Kocioł”.
W roli bębniarza sprawdził się Bartek
Kusior „Carton”.
Członkowie spontanicznie stworzonej
formacji właściwie nie myśleli o kon−
tynuowaniu współpracy po przeglądzie
w Tarnowie. Podczas prób okazało się
jednak, że dobrze się zgrywają. Kon−
cert nie zakończył się żadnym spekta−
kularnym sukcesem, ale muzycy zro−

Pod adresem internetowym brze−
sko.com.pl kryje się serwis informacyjny
o powiecie, działający od marca 2003
roku. Projekt startuje w programie
„Centrum Mikroprzedsiębiorczości
– Wspieranie dobrych pomysłów”. Jego
twórcy deklarują: – Jesteśmy grupką mło−
dych ludzi, którzy dla własnej satysfakcji
chcą tworzyć oryginalny serwis i robią to!
Teraz zdecydowali się na współpracę
z BIM−em. Tekst opracował autor piszący
regularnie dla portalu.

Krótkie epizody
z perkusistą

– Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały
jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. 356 lat później powstał zespół Haymaker – tak
opowieść o przeszłości swojego zespołu rozpoczynają gitarzysta Paweł Trunów i wokalista
Marcin Smulski „Mikrofon”, główni założyciele heavy metalowej grupy Haymaker, a zarazem
uczniowie ZSP nr 1 w Brzesku.

zumieli, iż dobrze czują się we wła−
snym gronie. Nic nie stało na przeszko−
dzie, żeby nadal razem grali. Nazwali
się Haymaker i rozpoczęli regularne
próby w Miejskim Ośrodku Kultury
w Brzesku.
Po kilku miesiącach dali parę koncer−
tów, m.in. na zakończenie lata i na ran−
czu „Pasja”. W tym czasie w amator−
skim, domowym studiu grupa nagrała
jeden utwór, a do drugiego zarejestro−
wała perkusję i partię gitarową. Zespół
niemal przez cały okres swojej działal−
ności miał problemy ze stałą sekcją ryt−
miczną. Oprócz Bartka Kusiora krót−
kie epizody w Haymaker zaliczyli:
Krzysztof Szczęśniak, Radek Kuras
i Michał Kądziołka. W końcu dołączył
Dominik Klimas. Co prawda, nie zdą−
żył się jeszcze w pełni zaaklimatyzować,
ale muzycy już przewidują, że na pew−
no spełni ich oczekiwania.

Zespół dużo koncertował, zaliczając m.in.
kolejny festiwal młodych talentów w Tar−
nowie, występy w Proszówkach, w kinie
„Bałtyk” i na tegorocznej Wielkiej Orkie−
strze Świątecznej Pomocy w Bochni.

Donoszony pomysł
Wszystkie zmiany perkusistów nie mo−
gły pozostać bez echa. Haymaker, któ−
ry do tej pory grał głównie heavy metal
i hard rock, mocno inspirowany przez
AC/DC, postanowił skłonić się w stro−
nę bardziej melodyjnego speed metalu
spod znaku Halloween. Do tej pory stwo−
rzył siedem pełnych utworów i już po−
wstają następne. Komponowaniem zaj−
mują się Paweł, Kuba i „Mikrofon”. Jak
mówią – spotykają się gdzieś, ktoś
przynosi jakiś pomysł i potem powsta−
je z tego piosenka. Autorem tekstów
jest Marcin Smulski.
Są zadowoleni z faktu, że początkowo
amatorskie i banalne granie skutkuje
coraz lepszymi utworami. Każdy z nich
jest samoukiem, więc tym bardziej
cieszą się z poczynionych przez kilka lat
olbrzymich postępów. Oczywiście, istot−
ne jest dla wszystkich to, iż udało im
się zagrać około 15 koncertów, niekiedy
dla dużej publiczności.
Wieczne problemy ze sprzętem powodo−
wały wiele zabawnych sytuacji. Na je−
den z koncertów Kuba pożyczył gitarę,
gdyż miał pewne zastrzeżenia do swoje−
go dziurawego Stratocastera. Szybko oka−
zało się, że instrument ma skłonność do
częstego rozstrajania się. Konieczne były
częste przerwy między utworami, a brak
stroika wywołał „totalne fałszerstwo”.
Muzycy myślą teraz o płycie demo. Liczą,
że da im to możliwość pokazania się poza
Brzeskiem. Tworzą nowe piosenki i za−
mierzają opracować repertuar na półto−
ragodzinny występ. Pracują nad swoją
stroną internetową www.haymaker.prv.pl
Przed częścią członków Haymaker stoi
też inne poważne zadanie – tegoroczna
matura.

Radosław URBANPlenerowy występ na placu Kazimierza Wielkiego
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Już pojawiają się pierwsze jaskółki no−
wych zwyczajów. Basen stał się miejscem
przyjaznym dla niepełnosprawnych. Przy−
chodzi ich tu coraz większa grupa. Oka−
zuje się, że w wodzie są prawdziwymi
mistrzami. – Mogą liczyć na specjalne
zniżki. Osoby ze schorzeniami kręgosłu−
pa, stawów czy po przeszczepach serca
po pisemnym uzasadnieniu swojej proś−
by korzystają z pływalni wraz z opieku−
nami za przysłowiową złotówkę – mówi
dyr. Jan Waresiak.

Zawody, turnieje, puchary
Kilka miesięcy po uruchomieniu pływalni
zorganizowano pierwsze zawody. Teraz
jest to już tradycja i nie ma praktycznie
miesiąca, aby takowe się nie odbywały.
Każda okazja jest dobra – to Dzień Zako−
chanych, powitanie wiosny, Dni Brzeska,
rozpoczęcie lata czy Dzień Dziecka. Z co−
raz większym rozmachem odbywa się
Puchar Trzech Pływalni. Startują w nim
zawodnicy z Brzeska, Bochni i Proszówek.
Im niższe kategorie wiekowe, tym zawod−
ników jest więcej. Prawdziwych pływa−
ków dopiero placówka wychowuje. In−
struktorzy twierdzą, że doświadczeni
sportowcy będą reprezentować Brzesko
dopiero za kilka lat. Doskonale zapowia−
da się Inez Machowska, która z powo−
dzeniem startuje w zawodach organizo−
wanych przez Małopolski Związek Pły−
wacki. Niezwykle ambitnym i pracowitym
zawodnikiem jest także czternastolatek
Sergiusz Sorys. Przychodzi na basen co−

Kryta Pływalnia w Brzesku funkcjonuje już trzy lata. Przez ten czas co najmniej kilka tysięcy
dzieci i dorosłych nauczyło się pływać.

dziennie przed lekcjami. Należy do druży−
ny trójboistów (pływanie, biegi i strzelanie).
Obecnie w swojej kategorii wiekowej zakla−
syfikował się do krajowej czołówki.

Fanaberie dla bogatych?
Klienci basenu nie zdają siebie sprawy
z tego, że w czasie każdego pobytu na pły−
walni korzystają z potężnego zaplecza
technicznego. Wewnątrz utrzymuje się
temperatura 31 C i stała wilgotność po−
wietrza. Bezpiecznie i komfortowo.
Pływanie to ekskluzywna, ale niedroga
forma rekreacji. Nie wszyscy jednak tak
uważają: – W dalszym ciągu pokutuje ste−
reotyp, że chodzenie na basen to fanabe−
ria dla ludzi bogatych i mających bardzo
dużo wolnego czasu – mówi dyr. Ware−
siak. – W różny sposób, m. in. poprzez
wydawanie gazetki „Pirania”, staramy się
uświadamiać, że pływanie to przede
wszystkim doskonały sposób na zapobie−
ganie nadciśnieniu, nadwadze, chorobom
układu krążenia. Wystarczy, że na ba−
sen wybierzemy się raz w tygodniu i już
możemy odczuć jego zbawienne skutki.
Trzeba pamiętać o tym, że profilaktyka
jest zawsze tańsza niż leczenie.
Pracownicy pływalni walczą też z prze−
konaniem, iż chodzenie na basen zimą
kończy się przeziębieniem. Trzeba tylko
dobrze się wysuszyć po wyjściu z wody
i zostać jeszcze chwilę wewnątrz, a po wyj−
ściu z budynku założyć czapkę.
Tym jednak, którzy nie dadzą się prze−
konać, instruktorzy radzą, aby treningi

 Dla sportowców Dla sportowców
i amatorów

SZEŚĆ SPOSOBÓW
NA TANIE PŁYWANIE

I. Codziennie rano od 6.30 do 10.00
bilet wstępu jest tańszy o złotówkę.
II. Zakup karnetu umożliwia korzy−
stanie z 20−procentowego upustu.
Minimalna cena wynosi 60 zł.
III. Megabilety upoważniające do
dwugodzinnego pobytu na base−
nie – dzieci, młodzież i emeryci
płacą za nie 7 zł, dorośli – 11 zł.
IV. Wejścia grupowe dla członków
klubów sportowych, stowarzy−
szeń, świetlic i grup szkolnych li−
czących powyżej 15 osób.
V. W każdą pierwszą sobotę miesią−
ca organizowana jest akcja „Pływaj
zdrów”. W ten dzień bilety zniżko−
we kosztują 10 zł, a normalne 12 zł.
VI. Każdy, kto oddaje krew w Brze−
skiej Stacji Krwiodawstwa, otrzymu−
je bilet darmowy.

Przyszli rekordziści wcześnie zaczynają treningi na Krytej Pływalni

rozpoczęli wiosną. Pierwsze wejście do
wody może być dla wrażliwych szokiem
termicznym. Jednak, jak się okazuje, to
tylko subiektywne odczucie. Ci, którzy
chodzą na basen często, od razu skaczą
do wody. Dla nich woda jest ciepła. No−
wicjusze trzęsą się początkowo z zimna
i powoli oswajają z temperaturą.

Wypoczynek i wyczyn
Pływalnia oferuje coraz więcej usług spe−
cjalistycznych. Panie korzystają z aero−
biku w wodzie. Powstały nowe sekcje i kół−
ka. Ich członkowie to etatowi zawodnicy
rozgrywek sportowych organizowanych
przez pływalnię. Niektórzy startują już
w rywalizacji, której patronuje Polski
Związek Pływacki.
Ponad 80 proc. klientów basenu stano−
wią dzieci i młodzież. Marzeniem pracow−
ników jest powstanie sekcji dla dorosłych.
Tych jednak w dalszym ciągu jest na pły−
walni zbyt mało.
– Naszym celem nie jest osiąganie re−
kordów. Chodzi o to, aby spotkać się
z ludźmi, poprawić stan swojego zdrowia,
nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie.
Bo taką rolę pływalnia także spełnia.
Znam wiele osób, które właśnie tu się
poznały i zaprzyjaźniły. Teraz razem
przychodzą popływać, a potem wypijają
kawę w naszej kawiarence – zachęca do
odwiedzenia pływalni dyrektor.

Zofia SITARZ
(Gazeta Krakowska)
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– Stracony czas wprawia mnie w rozżale−
nie. Tych obrazów powinno być więcej.
Szkoda, że nie zacząłem wcześniej, że nie
poszedłem na akademię… – popada w za−
dumę. Teraz nie pozwala sobie na zmar−
nowanie dnia. Od 1988 roku skatalogo−
wał 721 obrazów. Wystawiał w Tarnowie,
Nowym Sączu, Wojniczu i Wiedniu.

Należy wypełnić życie
– Sztuka to mój sposób na życie. Żeby
nie zmitrężyć swojego czasu, trzeba się
czymś zająć, wykorzystać talent – twier−
dzi mieszkający w Brzesku malarz.
Urodził się w 1929 roku w Porąbce Uszew−
skiej. Gdy miał pięć lat prosił św. Miko−
łaja o nożyk. Koniecznie chciał rzeźbić.
Pasąc krowy, strugał krzyże. W czasie
wojny chodził do miejscowej szkoły pod−
stawowej razem z młodszym o rok Sła−
womirem Mrożkiem. – Już wtedy był
zamknięty w sobie i zadumany – wspo−
mina. Przyszły literat na lekcji plastyki
malował czołgi i krajobraz wsi. – A ja
narysowałem dziewczynkę, która miała
dwie lewe nogi. Nauczycielka powiedzia−
ła wtedy, że dobrze maluję, ale to Sła−
wek jest mistrzem – mówi z uśmiechem.

NIECODZIENNE PASJE

Jeśli dwie trzecie ogromnego płótna zajmują słoneczniki, to więcej światła już nie potrzeba.
Wyżółconą radość dopełniają delikatne brzozy, błękitne niebo, ule, rodzinny dom
z drewnianych bali i koniecznie nieistniejący już kościółek. Pogodzie ducha w malarstwie
Michała Mleczki towarzyszy spojrzenie wstecz, nieraz pełne żalu…

Okupację spędził w rodzinnym domu.
– Pamiętam rodzinę Sachów, Rozalię i Jó−
zefa. Mieszkali zupełnie na uboczu,
w chacie na końcu wsi. Ktoś doniósł, że
przetrzymują siedmiu Żydów. Niemcy
przyjechali znienacka i okrążyli dom. Ze
strychu wyciągnęli ukrywającą się rodzi−
nę: babcię, małżeństwo i dzieci. Kazali
im położyć się na drodze. Gestapowiec
w kolejności od najmłodszego strzelał im
w tył głowy. Miał „szóstkę”, więc potrze−
bował czasu na zmianę magazynku. Wte−
dy żydowski mężczyzna zerwał się
i uciekł. Przeleciał koło kuźni i ukrył się
w maleńkim lasku. Kiedy zostałem geo−
detą, mierzyłem ten skrawek, okazało się,
że miał 50 na 50 metrów. Ten uciekinier
wczołgał się w zarośla i ukrył tak dobrze,
że gestapowcy, biorący go w okrążenie, nie
znaleźli zbiega. Przeżył. Wyjechał do USA.
Sachów Niemcy zabrali do Brzeska i umie−
ścili na liście do rozstrzelania, ale po trzech
dniach zwolnili.
Po latach namalował Matkę Boską Ka−
tyńską. Na płótnie widać, jak w brzozo−
wym lasku spod ziemi zakrwawione ręce
wyciągają się w kierunku stalowo sinej
korony cierniowej na krzyżu. Obok Mary−

ja obejmuje przestrzeloną od tyłu głowę
jeńca. Obraz zabrał na Ukrainę zakon−
nik, który potem zginął w wypadku sa−
mochodowym.

Niczemu nie przepuszczę
Technikum geodezyjne Mleczko kończył
w Krakowie. Przechodząc ulicą Szewską,
wstępował do sklepu papierniczego.
– Lubiłem wdychać zapach farb olejnych
– uśmiecha się po latach. – Sztuka we
mnie tkwiła. Podglądałem rzemieślni−
ków w warsztacie złotniczym – uspra−
wiedliwia się.
Pracował jako kartograf dla wojska. Kre−
ślił mapy obejmujące obszar 81 metrów
kwadratowych. – Zaznaczałem każdy
dom, materiał z jakiego był wykonany,
nawet wysokość drzew w lesie. Przez
dzień zdołałem zapełnić obszar kartki,
jaki można zakryć kciukiem – mówi, przy−
ciskając palec do stołu. Po dziewięciu la−
tach osiadł w Brzesku i zajął się geodezją
w urzędzie powiatowym. Na malarstwo
przyszedł czas już na emeryturze.
– Zawsze wiedziałem, że pierwszy ob−
raz będzie nosił tytuł „Powrót ojca” –
mówi i pokazuje wizerunek kobiety obej−
mującej odwróconego plecami do widza
mężczyznę. Samotna para stoi na dro−
dze przed drewnianą chatą. Zamarłe
w bezruchu postacie zapominają o całym
świecie. Ich radość jest niema, statycz−
na, niemal święta przez swą pomniko−
wość. Gwałtowne emocje i odzyskaną
nadzieję odzwierciedla jedynie świat
wokół nich. Linie falują, a kształty płyn−
nie kołyszą się. – Ojciec walczył z bol−
szewikami w 1920. Po roku próżnego
oczekiwania ludzie położyli na nim krzy−
żyk, tylko jego młodsza siostra modliła
się do Matki Boskiej i uparcie twierdzi−
ła, że powróci. I tak się stało – opowia−
da z błyskiem w oku.
Artysta pragnie przedłużyć historię
w sztuce. Wszelkie drobiazgi wiejskie−
go życia znajdują swoje miejsce w ob−
razach Mleczki. Dlatego w wizerunku
wnętrza drewnianej chaty ciotki na błę−
kicie pobielanych ścian pyszni się zwy−
czajny gwóźdź, a szyba straszy pęknię−
ciem. – Niczemu nie przepuszczę. Po
wszystkim musi pozostać pamiątka –
twierdzi malarz.
Jest samorodnym talentem. Po nikim nie
odziedziczył zdolności. – Moi rodzice byli
skromnymi ludźmi. Nie orientowali się
w sztuce. Gdyby mnie wtedy pokierowa−
li… – zawiesza głos. Obserwował ludo−
wego rzeźbiarza Jana Dudka z Niedźwie−
dzy. Nauczycielka z Katowic, Anna Ku−
ras pokazała mu podstawy malarstwa.
– Jeszcze w latach pięćdziesiątych kupi−
łem pędzle i farby. Położyłem na szafie
i wszystko wyschło…

Twórczy pośpiech

Michał Mleczko
z obrazem,
którym uczcił
Jana Pawła II
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Obrazy dojrzewają.
Kolory są pełne po kilku latach
Maluje proste, nieporadne Madonny.
Wielkimi, czystymi oczami ze zdumie−
niem przyglądają się światu. Pełne
w kształtach Bogurodzice trzymają Dzie−
ciątko i toną w powodzi kolorów. – Za−
wsze czekam, aż wyschnie pierwsza war−
stwa farby po to, by kolejna nie zabru−
dziła barw. Taka moja technika – kolor
musi być czysty! – wyjaśnia twórca.
Zakochany w przyrodzie Mleczko na−
miętnie maluje kwiaty. Precyzyjnie od−
twarza każdy najmniejszy szczegół. Jed−
nak w przeciwieństwie do holenderskich
mistrzów nie pasjonuje go przemijanie.
W rozkwitłych bukietach na próżno szu−
kać zwiędniętych pąków i opadających
płatków. Brak tam miejsca dla chrząsz−
czy i much. Natura w obrazach mala−
rza śpiewa radosną pochwałę życia.
Mimo to swój portret odmalował
w ciemnych, dostojnych barwach. Po−
ważnie spogląda z niego na widzów
swoich wystaw. Kopiując „Złożenie do
grobu” Caravaggia, zatrzymał cięż−
kie, teatralne gesty postaci w mar−
twym zawieszeniu. Unieruchomione
w wieczności ręce i wygięte tułowia
niemo celebrują pogrzeb Boga. – Nie−
raz zastanawiam się, jakie są gra−
nice moich możliwości. Kiedyś, gdy−
bym dostał „Grunwald” albo „Hołd
pruski”, podołałbym. Teraz ze wzglę−
du na wiek nie mógłbym ich już
skończyć… – zamyśla się.
Nie wierzy w przypadki. – Tę panora−
mę Jerozolimy ktoś podarował mi nie
bez przyczyny. Wykorzystam ją do scen
ze Wzgórza Świątynnego – deklaruje
najbliższe plany artystyczne.
Jego obrazy wiszą w kościele w Niedzie−
liskach i auli Chrystusa Króla w Brze−
sku. Inne trafiły do afrykańskich misji.
Odważnie balansuje na cienkiej linii
między plagiatem a oryginalną twórczo−
ścią. W jednym obrazie miesza kopie
i autorskie spojrzenie. Po śmierci Jana
Pawła II namalował go klęczącego przed
„Pietą” Michała Anioła. W tym wizerun−
ku zawarł własne i renesansowe spoj−
rzenie na świętość. Płótno zakupiła pa−
rafia Neumargareth w Wiedniu. W cza−
sie pogrzebu Ojca Świętego wystawiono
je przed ołtarzem, a na rocznicę wyda−
rzenia kopia stanęła w brzeskim koście−
le NMP Matkli Kościoła. W 2003 roku
starosta Grzegorz Wawryka w czasie au−
diencji podarował obraz szczepanow−
skiego kościoła Papieżowi.
To jeszcze nie koniec. – Mógłbym ma−
lować w dzień i w nocy – podkreśla nie−
zmordowany twórca amator.

Tekst i fot. Iwona DOJKA

Brzesko na stałe zagościło już w ramów−
ce. Reporterzy MTK relacjonują wydarze−
nia społeczne, polityczne i kulturalne –
słowem – wszystko, co istotne dla miesz−
kańców. Przeznaczone dla nich pasmo
zajmuje codziennie dwie godziny, od 17.00
do 19.00. – Naszym zamierzeniem jest
wydłużenie czasu emisji programu lokal−
nego. Dawniej brzeszczanie mogli go oglą−
dać tylko w sobotę i niedzielę – komen−
tuje Jacek Ruda, dyrektor programowy
Małopolskiej Telewizji Kablowej.

Luka dla regionu
Wszelkie aktualności z Tarnowa, Dębicy,
Pilzna, Pustkowa, Straszęcina, Dąbrowy
Tarnowskiej, Mielca i Brzeska znajdują
swoje miejsce w codziennym serwisie „Two−
je Wiadomości”. Oprócz programu regio−
nalnego, emitowanego na obszar byłego wo−
jewództwa tarnowskiego i części obecnego
podkarpackiego, odrębne informacje reda−
gują dziennikarze w Dębicy, Brzesku i Miel−
cu. Jedynie dębicki serwis trafia na ekrany
codziennie, pozostałe – trzy razy w tygodniu.
W ramach cyklu „Nasze miasto” we wtorki
o godz. 22.35 ramówka przewiduje repor−
taże z Brzeska Karoliny Wójs−Barys
i Andrzeja Szypuły (na zdjęciu). Dzien−
nikarze rozmawiają z przedstawicielami
władz gminy i powiatu, działaczami oraz
zwykłymi ludźmi.
– Tworzymy sondy, wywiady i najbardziej
popularne informacje sportowe – wylicza
dyrektor programowy. Kamery jego stacji
pojawiają się na najważniejszych imprezach
w regionie. – Nie tylko w Tarnowie, ale tak−
że w Dębicy, Mielcu, Brzesku, Bochni, Dą−
browie Tarnowskiej oraz w Trójmieście.
Reportaże interwencyjne przygotowują Zbi−
gniew Czyż, Mirosław Mucha i Mariusz
Wójcik. – Interesuje nas to, czym brzesz−
czanie żyją na co dzień. W ten sposób wy−
pełniamy istotną lukę na rynku mediów.
Siła regionalnych stacji tkwi w tym, iż każ−
dy może się do nas zwrócić ze swoim pro−
blemem – podkreśla Jacek Ruda.

przez kabel

Informacji o mieście najłatwiej szukać
w prasie. Działa regionalny miesięcznik,
a duże dzienniki wydają lokalne dodatki.
Stacje radiowe nie omijają regionu. Ostatnią
nowością jest obecność miasta na antenie
Małopolskiej Telewizji Kablowej.

MTK jest siódmym co do wielkości
operatorem w kraju, obsługującym
ponad 20 miejscowości. Udostępnia
około 50 programów telewizyjnych,
posiada szerokopasmowy dostęp do
Internetu i regionalne serwisy infor−
macyjne. Ma ponad 250 tys. abonen−
tów w Małopolsce, Podkarpaciu i na
Pomorzu. Liczbę widzów w Bochni
i Brzesku stacja szacuje na ok. 4 tys.

Kablówka z satelity
Historia programu lokalnego dla Tarno−
wa zaczęła się kilka miesięcy po urucho−
mieniu MTK w 1993 roku. Własne audy−
cje telewizyjne w mieście nienależącym
do największych w kraju były wielką no−
wością. Kolejną stały się ekipy wysyłane
do miasteczek w regionie.
MTK wchodzi teraz w skład grupy medial−
nej Starmedia oferującej usługi interneto−
we, telefoniczne i telewizyjne. Nowoczesna
siedziba stacji powstaje w Tarnowie przy
ul. Nowy Świat 66. Codzienny program
regionalny tworzy 30 dziennikarzy i spe−
cjalistów od techniki filmowej. Gotowy
materiał odbierają abonenci „kablówki”
z Tarnowa, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy,
Mielca, Ropczyc, Brzeska, Bochni, Pustko−
wa, Straszęcina, Przyborowa. – Docelowo
planujemy emisję drogą satelitarną. Przez
Internet mogą nas oglądać widzowie na
całym świecie – wyjaśnia sposób poszerze−
nia grona odbiorców dyrektor programowy.
O zapotrzebowaniu na program lokalny
świadczą chociażby wyniki wewnętrznego
badania oglądalności z lutego 2005 roku.
Regionalne serwisy Twojej Telewizji Ka−
blowej wśród 71 programów emitowanych
w całej sieci MTK zajęły czwarte miejsce.
Skutki już są widoczne: – Zamierzamy
poszerzyć ofertę dla Brzeska. Niewyklu−
czone jest stworzenie miejscowej redakcji
– omawia plany dyr. Ruda. Czekamy na
spełnienie zapowiedzi. Id

O Brzesku
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– W którym z trzech zaborów idea
spółdzielczego oszczędzania i kre−
dytu narodziła się najwcześniej?
– Spółdzielczość narodziła się w pół−
nocno−zachodnich Niemczech i dość
szybko przekroczyła granice admini−
stracyjne, docierając do ziem polskich
zaboru pruskiego. Natomiast najle−
piej rozwijała się w Galicji, szczegól−
nie w okresie autonomii, zwłaszcza po
1862 roku, gdy nowa Ustawa o Zrze−
szeniach Gospodarczych ułatwiła re−
jestr takich spółek, co wcześniej sku−
tecznie utrudniała władza polityczna.
– Czy szereg funkcjonujących dzi−
siaj instytucji finansowych, powo−
łujących się na statuty wywodzące
się od spółdzielczych niemieckich
pierwowzorów Raiffeisena i Schul−
zego, faktycznie można jeszcze na−
zwać kasami pomocy, czy też „ideał
sięgnął bruku” i komercja wzięła
nad nimi górę?
– Tak, zdecydowanie uległy one komer−
cjalizacji. To nie jest ta sama spółdziel−
czość, zainicjowana na terenach niemiec−
kich w 2. poł. XIX wieku. Dzisiaj cel jest
już zupełnie inny – spółka ma przede
wszystkim przynosić dochody. Wypraco−
wano zupełnie inne modele działania.
– Czy w takim razie we współcze−
snej rzeczywistości ekonomicznej
możliwe są jeszcze instytucje kre−
dytowe nastawione na pomoc?
– Oczywiście, do pewnego stopnia tę
ideę realizują banki spółdzielcze, któ−
re koncentrują się na takiej właśnie
działalności. Niemniej jednak dzisiej−
sza spółdzielczość istotnie się zmieni−
ła. Przecież te pierwsze spółdzielnie,
także na ziemiach polskich, które np.
ks. Wawrzyniak organizował w Poznań−
skiem, opierały się na odpowiedzial−
ności pełnej, czyli poręczeniu całym
majątkiem, a nie ograniczonej odpowie−
dzialności. Biorąc pod uwagę liczne
procesy i informacje podawane obecnie
przez media na temat najróżniejszych
oszustw finansowych, mogę stwierdzić,
że zorganizowanie takiej spółdzielni
nie byłoby dzisiaj możliwe. Statystycz−
ny, solidny obywatel, nie zgodziłby się

S z k o ł a
wspólnego działania

W czasie wielkich fuzji instytucji finansowych
i co rusz ujawnianych przez prasę afer trudno
wyobrazić sobie bankowców oddanych
filantropii i wspieraniu drobnych gospodarzy
lub rzemieślników. Profesor Uniwersytetu
Rzeszowskiego, dr. hab. Marian Stolarczyk
odkrywa zapomniane źródła spółdzielczych
kas kredytowych, tworzonych również
w regionie brzeskim.

pod żadnym pozorem ręczyć całym ma−
jątkiem za długi spółki.
– Stan majątkowy większej części
społeczeństwa sprzyjałby takim
właśnie inicjatywom?
– Zdecydowanie. Chociaż zjawisko pra−
cy społecznej, na której w zasadzie opie−
rała się cała spółdzielczość dziewiętna−
stowieczna typu Raiffeisena, może z wy−
jątkiem opłacanych kasjerów, a później
także i dyżurnego członka i przewodni−
czącego Rady Nadzorczej otrzymujących
niewielkie gratyfikacje, nie jest chyba
dzisiaj spotykane. Nawet gdybyśmy po−
równali te wynagrodzenia z rzeczywisty−
mi możliwymi zarobkami, były one tyl−
ko symboliczne, absolutnie nie adekwat−
ne do czasu poświęconego pracy.
– Trudno jest chyba większości
z nas wyobrazić sobie, aby ktoś pra−
cował wyłącznie dla spełnienia
chlubnej idei. Chociaż nie można
zupełnie odmówić nam chęci poma−
gania innym. W jaki sposób idea
spółdzielczości trafiła do Brzeska?
Może któryś z naszych współmiesz−
kańców, bywając w świecie, po pro−
stu ją nam przywiózł lub też była
ona naturalną reakcją na rosnącą
potrzebę pomocy najbiedniejszym?
– Oczywiście, że w Brzesku istniała taka
potrzeba. W tamtym okresie najbied−
niejsi rolnicy i rzemieślnicy praktycznie
nie mieli możliwości otrzymywania kre−
dytu obrotowego poza kredytem li−
chwiarskim. Tutaj właśnie spółdziel−
czość wyrastała również jako odpowiedź
na lichwiarskie metody kredytowania
[odsetki od udzielonej pożyczki sięgały
częstokroć 250−300 proc. – przyp. MW],
które rujnowały prywatne gospodar−
stwa, jak i warsztaty pracy. Z wczesnym
okresem spółdzielczości łączy się nazwi−
sko Franciszka Stefczyka. Założył on
pierwszą spółdzielnię w Czernichowie
pod Krakowem już w 1890 roku. Druga
powstała w Gaci Przeworskiej. Brzeskie
Towarzystwo Zaliczkowe zalicza się do
tych z najdłuższym rodowodem, sięga lat
70−tych XIX wieku [24 lutego 1874 rok
– przyp. MW]. Dodatkowo należy zwró−
cić uwagę, że wtedy przełamał się ne−

gatywny stosunek monarchii austriac−
kiej do wysiłków społeczeństwa polskie−
go zmierzających do rozwinięcia życia
gospodarczego Galicji.
– Brzesko prezentowało dość spe−
cyficzną strukturę ekonomiczną
i społeczną: położenie geograficzne
pośrodku nowo utworzonego powia−
tu, przy głównym trakcie z Krako−
wa do Lwowa i w pobliżu niedaw−
no zbudowanej linii kolejowej, roz−
budowujący się od 1845 roku
Browar Okocim, wpływający w za−
sadniczy sposób na ożywienie go−
spodarcze miasteczka. W 2 poł.
XVIII wieku sytuacja gospodarcza
uległa zmianie po części na skutek
napływu ludności wyznania mojże−
szowego, która nawiązywała kon−
takty handlowe z miejscowymi.
W 1880 roku na 2867 mieszkańców
aż 1974 miało pochodzenie żydow−
skie. Stanowili 2/3 wszystkich
brzeszczan. Byli wśród nich: han−
dlarze drewnem, mąką, zbożem,
płótnem, garncarze, piekarze, rzeź−
nicy, szewcy, właściciele kamienic,
także osoby czasem negatywnie
kojarzone z kredytem lichwiarskim.
Czy miało to jakikolwiek wpływ na
rozwój kas oszczędnościowo−po−
życzkowych i towarzystw zaliczko−
wych w mieście?
– Trudno mówić jednoznacznie o dale−
ko sięgających przyczynach i skutkach.
Większość mieszkańców nie myślała
o dużych kredytach. Jako najważniej−
szy cel stawiano sobie uzyskanie ma−
łej pożyczki bez lichwiarskiego procen−
tu. Wieś pożyczała w tamtym czasie
maksymalnie 200−400 koron. Na ogół
chodziło o zakup inwentarza. Procedu−
ry banków austriackich były bardzo
skomplikowane, a przy tym w Brzesku
nie było ich filii. W Wojniczu działała
jedynie ekspozytura Ligi Pomocy Prze−
mysłowej, w której niełatwo było o kre−
dyt. Podróże do Lwowa, Krakowa czy
nawet Tarnowa, gdzie można było uzy−
skać preferencyjną pożyczkę, wiązały
się z bardzo dużymi nakładami pie−
niężnymi, a przy tym trzeba było kil−
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kakrotnie stawić się w bankach. Poza
tym ówczesne drogi szczególnie wiosną
i jesienią były zupełnie nieprzejezdne.
Zaczęto więc organizować na terenie
jednej lub kilku mniejszych parafii
kasy oszczędności.
– Jak społeczność brzeska zareago−
wała na nową ideę samopomocy
kredytowej?
– Ludność wiejska była szczególnie nie−
ufna, jeśli chodzi o powierzanie komukol−
wiek swoich pieniędzy, a spółdzielczość
polegała przecież na ich przekazaniu.
– Komu w takim razie udało się prze−
konać tych ludzi, aby zaufali Kasie?
– Przykład z pewnością dawali duchow−
ni wzbudzający największe
zaufanie oraz właściciele
ziemscy, za których przykła−
dem podążyli nieufni chłopi.
Wydaje się to logiczne. Wi−
dząc, że ksiądz i ziemianin
nie boją się wpłacać do kasy
dużych sum, również rolnik
podejmował ryzyko opłacenia
udziałów. Na przykład Kasa
Oszczędności i Pożyczek w Ja−
sieniu powstała z przyzwole−
nia Rady Powiatowej, ale bez−
pośrednim wykonawcą i orga−
nizatorem był właściciel
tamtejszego dworu, Kazi−
mierz Baltaziński.
– Co skłaniało do udziału
w Towarzystwie Zaliczko−
wym? Wymierne korzyści
finansowe wiążące się
z członkostwem czy też
pasja społecznikowska?
– Wydaje mi się, że członko−
wie brzeskiego Towarzystwa
Zaliczkowego w mniejszym
stopniu kierowali się docho−
dami. One nigdy nie było
oszałamiające. W wielu przy−
padkach przeznaczano je na
cele społeczne.
– Wsparcie finansowe dla
instytucji uzależnione było
od rocznych dochodów firmy. Do−
finansowywano m.in.: Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół”, Towarzy−
stwo Szkoły Ludowej, gimnazjum
brzeskie i bursę w Bochni. Dzięki
sukcesowi gospodarczemu już
w początkowym okresie swej dzia−
łalności Towarzystwo Zaliczkowe
w Brzesku mogło pomóc niektórym
organizacjom społecznym i spieszyć
z pomocą materialną dotkniętym
klęskami żywiołowymi, np.
w 1899 r. przekazało na rzecz pogo−
rzelców w Lesku 20 złotych reń−
skich. Wspierało także miejscową
straż ogniową.

– Dlatego właśnie nie można zwracać
uwagi wyłącznie na merkantylny cha−
rakter spółki. Wymiernymi korzyścia−
mi niewątpliwie było oprocentowanie
kredytów. Podczas gdy w komercyjnych
bankach kredytów udzielano na 30
proc., Towarzystwo Zaliczkowe żądało
tylko od 6 do 12%. Jest to bardzo istotna
różnica. Spółki wiejskie oprocentowy−
wały kredyty od 5 do 6 proc. W związ−
ku z tym dochodowość nie odgrywała
dla spółek i kas decydującego znacze−
nia. Najważniejsze było członkostwo
i dostępność do tanich kredytów.
– Czy inicjatywy społeczne miesz−
kańców Galicji przeplatały się z ich

dążeniami narodowościowymi
i kształtowaniem świadomości?
– Społeczność wiejska i miejska 2 poł.
XIX wieku to dopiero pierwsze pokole−
nie po okresie zniesienia pańszczyzny.
Nie mogła więc podejmować żadnych ini−
cjatyw społeczno−gospodarczych. Człon−
kostwo w brzeskim Towarzystwie Zalicz−
kowym było swego rodzaju szkołą wspól−
nego działania. W ten sposób odradzała
się inicjatywa brzeszczan, aktywność po−
lityczna, społeczna i gospodarcza ludzi
najprostszych, czasem słabo wykształ−
conych członków Towarzystwa.
– Panie Profesorze, księgi Udziało−
we Towarzystwa dowodzą, że wśród

członków brzeskiego Towarzystwa
nie brakowało przedstawicieli róż−
nych warstw społecznych: rolników
(Piotr Baniak z Mokrzysk, Maciej
Duch z Jasienia, Bartłomiej Kozub
z Jadownik, Jan Bujak ze Szczepa−
nowa, Franciszek Lechowicz z Ko−
palin, Jan Kwaśniak z Borzęcina,
Jan Zydroń, Jan Wawrykiewicz
z Okocimia i wielu innych). Podają
też dużą liczbę ziemian (Jan Götz−
Okocimski, Edmund Jastrzębski
z Dębna, Leonard Rogayski z Kątów,
Roman Lewartowski z Dobrocieszy,
Stanisław Homolacz z Balic koło Kra−
kowa, Antonii Krasuski z Drużkowa)

i inteligentów (Piotr Gór−
ski −adwokat i działacz „So−
koła”, dr. Szymon Bernadzi−
kowski – poseł Stronnictwa
Ludowego, działacz „Soko−
ła”, Jan Mizerski – aptekarz,
Walenty Lisieński – rzeź−
biarz z Brzeska, Władysław
Siemieński – sekretarz
Rady Powiatowej w Boch−
ni). Z działalnością brzeskie−
go Towarzystwa wiązali
swe udziały liczni księża:
Sobczyński – proboszcz
z Jasienia, Józef Mazurkie−
wicz, Michał Kłyza, Stani−
sław Dylski – brzeski pro−
boszcz. Czy dostrzega Pan
pośród tylu członków i póź−
niejszych działaczy jedną
postać, najbardziej zasłu−
żoną dla spółdzielczości
w Brzesku?
– Do takich osób należą za−
łożyciele Towarzystwa Kre−
dytowego, również działacz
Sokoła, Towarzystwa Szkoły
Ludowej, honorowy obywatel
Brzeska, Jan Władysław
Brzeski, który oddał całego
siebie spółdzielczości. Pene−
trując źródła, dostrzegłem
właśnie tę postać jako jedną

z bardziej interesujących. Przez wiele
lat kierował Towarzystwem Zaliczko−
wym i Bankiem Spółdzielczym, który
jest kontynuatorem tamtej działalno−
ści. Jest to postać bardzo ciekawa, god−
na odrębnej rozmowy. To społecznik,
działacz samorządowy, więzień w la−
tach okupacji hitlerowskiej.
– Czy Brzesko bez spółdzielczości
byłoby inne niż jest dzisiaj?
– Prawdopodobnie byłoby inne, bo
z pewnością spółdzielczość odbiła się na
naszym myśleniu i działaniu.

Rozmawiała
Magdalena WĘGRZYN

Szczęsny Chrapczyński,
dyrektor Towarzystwa
Zaliczkowego w Brzesku,
w mundurze „Sokoła”.
Obok niego córka
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Klasycystyczny

Najoryginalniejsze z nich to: znajdujący się
na zachodnim krańcu wsi klasyczny ko−
ściół św. Stanisława, otoczony założonym
na przełomie XVIII i XIX wieku cmenta−
rzem parafialnym oraz zbudowana w 1861
roku kaplica z towarzyszącą jej studnią
w drewnianej obudowie architektonicznej
i umieszczoną na wysokiej, kamiennej
kolumnie figurą świętego. Stanowi jedyny
między Rabą a Wisłoką przykład tego
stylu w jego najczystszej postaci.
Świątynia zbudowana została w 1781 roku
z fundacji Stanisława Lubomirskiego z Wi−
śnicza herbu Szreniawa (ok. 1720−1783),
marszałka wielkiego koronnego, który ku−
piwszy w 1752 roku od Janusza Sangusz−

PERŁY OKOLICY

„Św. Stanisław”

ki Szczepanów, pomny jego
związków ze swym patronem
świętym Stanisławem, po−
stanowił założyć na jego
gruntach miasteczko,
mające nazywać się Sta−
nisławowem. Jednak
w tym samym roku fun−
dator został strażnikiem
wielkim koronnym, po−
ślubił córkę księcia Au−
gusta Czartoryskiego, Iza−
belę i zajął się pomnażaniem
swej fortuny. Dopiero kilka lat później
podjął starania zmierzające do urzeczywist−
nienia planów względem Szczepanowa.

W roku 1761 uzyskał zgodę na przekształ−
cenie go w miasteczko. Na jego zlecenie geo−
metrzy wytyczyli dość obszerny plac nie−
mal w połowie drogi między kościołem Marii
Magdaleny a stojącą jeszcze wówczas ka−
plicą Narodzenia św. Stanisława.
W następnej kolejności Lubomirski zamie−
rzał zbudować nowy kościół, poświęcony
patronowi, mający służyć przyszłym
mieszczanom. Aliści przedsięwzięcie to zre−

alizowane zostało dopiero po dwudziestu
latach, zapewne głównie za sprawą żony

Szczepanów znany jest przede wszystkim jako miejsce urodzenia św.
Stanisława, biskupa krakowskiego w latach 1071−1078, który według
trzynastowiecznej tradycji miał zginąć jako męczennik zabity na pod−
krakowskiej Skałce przez króla Bolesława Śmiałego. Jest przy tym
wsią najzasobniejszą w zabytki architektury sakralnej. Są w niej
bowiem aż trzy kościoły.
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Jan Burlikowski urodził się w Brzoz−
dowcach, miasteczku przy linii kole−
jowej Lwów – Czerniowce. Jako lito−
graf zatrudnił się w firmie wydawni−
czej profesora geografii Eugeniusza
Romera, potomka brzeskiego starosty.
– Być może znajomość z tą rodziną za−
owocowała późniejszą decyzją o osie−
dleniu się w naszym mieście? – zasta−
nawiał się Jerzy Wyczesany, prezen−
tując biografię historyka amatora,
który jako pierwszy zebrał tak bogaty
materiał źródłowy dla swej przybra−
nej małej ojczyzny.
Kronikarz z rodzinnej ziemi uciekł
przed mordami UPA. Najpierw osiadł
w Przyborowiu, by na końcu trafić do
osady z prawami miejskimi otrzyma−
nymi od królowej Jadwigi. Pracując
w Powiatowej Radzie Narodowej, po−
święcił się żmudnym kwerendom w ar−
chiwach państwowych i parafialnych,
wywiadom ze świadkami zdarzeń i po−
szukiwaniom dokumentów w prywat−
nych zbiorach. W ten sposób spisał
dzieje powiatu brzeskiego. Historia
miasta była jego kolejnym dokona−
niem. – Najcenniejszy okres w moim
życiu to pisanie kroniki Brzeska – roz−
ważał Jan Burlikowski, udzielając
kilka lat temu wywiadu dla BIM−u.
Jego praca nie należała do najłatwiej−
szych. Pracownice miejskiej bibliote−
ki zbierały dla niego fotografie w oko−
licznych miejscowościach i dostarcza−
ły papier, o który w czasach kryzysu
było trudno.
Dziejopis zmarł w 1997 roku. Jego
pierwsza publikacja ukazała się do−
piero 6 lat później. Zawarł w niej za−
rys dziejów Brzozdowiec i rodzinnej pa−
rafii. Brzeskie kroniki musiały jesz−
cze poczekać na druk.
Pięć tomów odkupił od spadkobierców
Urząd Miejski i udostępnił mieszkań−
com w Powiatowej i Miejskiej Biblio−
tece Publicznej. Od 2000 roku przewer−
towało je około 150 osób. Dostęp wciąż
był jednak ograniczony, a karty zaczę−
ły się rozsypywać. O dalszym losie opa−
słych ksiąg zadecydowała pasja do hi−

Historyczny zapał
dał początek

Dzieje Brzeska spisał przybysz spod Lwowa. Niestety, ich wydania już nie doczekał. Druk
pięciu tomów kroniki miasta dobiegł końca w 2006 roku. 9 marca wspomnienie o autorze
połączyło się z promocją jego dzieła.

storii informatyka Jerzego Ożegal−
skiego, prezesa ZETO S.A, który in−
formacje o kronikach znalazł w BIM−ie.
Jednak przedstawiona władzom miej−
skim propozycja zatrudnienia przy ich
przepisywaniu praktykantów z jego fir−
my przeszła bez echa. Dopiero nowi rzą−
dzący Brzeskiem do dziś burmistrzo−
wie przyłożyli rękę do ratowania zbio−
rów. Urząd Miasta zapłacił za ponowną
oprawę rozszytych kart, poddanych
skanowaniu w ZETO. Okazało się jed−
nak, że zmniejszony do rozmiarów
komputerowego monitora format A3
z małą, niewyraźną czcionką jest mę−
czący w lekturze. – Wtedy pojawił się
pomysł na wydanie książkowe.
W triumwiracie z Aleksandrą Dzie−
dzic i Krzysztofem Bigajem zastana−
wialiśmy się, jak pokryć koszty druku
– kontynuuje skomplikowane dzieje pu−
blikacji inicjator przedsięwzięcia.
Z ratunkiem przyszedł Browar Oko−
cim, który sfinansował wydanie pierw−
szego tomu. Sponsorami kolejnych
byli: Urząd Miejski, ZETO S.A., Brze−
ska Oficyna Wydawnicza Aleksandry
i Ryszarda Dziedziców. Piąty element
cyklu wsparł brzeszczanin z pochodze−
nia, Roman Kluska oraz Zygmunt
Popiela, szef firmy „Granit”.
– Może upiecze się nam kolejny spon−
sor? Jest już błogosławieństwo władz
dla monografii cmentarzy brzeskich –
zachęcał przedsiębiorców Ożegalski,
wyliczając kolejne pomysły: historię
parafii do 1772 roku autorstwa ks.
Mariana Jedynaka i jej porozbiorowe
dzieje ks. Michała Kotry. Biorąc pod
uwagę istnienie rozprawy doktorskiej
o ks. Kazimierzu Kopaczu, monogra−
fia sięgnęłaby lat 90.
Burmistrz Jan Musiał, nie czekając
na zgłoszenia, już zapowiedział ko−
lejną publikację w czerwcu: – W po−
przedniej kadencji wykupiliśmy kro−
niki. Dzięki opracowaniu wersji elek−
tronicznej i książkowej ustrzegliśmy
je przed zniszczeniem. Teraz stano−
wią one wstęp do wydania monogra−
fii Brzeska. Id

Izabeli, która ze względu na zły stan zdro−
wia męża chorego na gruźlicę, już w roku
1778 przejęła administrowanie rozległy−
mi dobrami. Niewykluczone zatem, iż to
ona właśnie wyręczyła go w dziele budo−
wy szczepanowskiej świątyni.
Do dziś nie zdołano ustalić nazwiska auto−
ra projektu. Moim zdaniem mógł on być
wspólnym dziełem Stanisława Kostki Po−
tockiego, męża Aleksandry, jednej z czte−
rech córek Stanisławostwa Lubomirskich
oraz Piotra Aignera. Pierwszy, pomimo ary−
stokratycznego pochodzenia i sprawowania
wysokich urzędów (był m. in. podstolim
wielkim koronnym), zajmował się również
po amatorsku architekturą. Drugi nato−
miast (Włoch z pochodzenia) był z wy−
kształcenia architektem, twórcą pałaców
w Natolinie i w podkrakowskiej Igołomii,
a także autorem przebudowy warszawskie−
go Pałacu Namiestnikowskiego. Obaj wy−
mienieni właśnie zaprojektowali wspólnie
klasycystyczną fasadę kościoła św. Anny
w Warszawie (1788), będącą niemal repliką
elewacji naszego „Św. Stanisława”.
Szczepanowska budowla jest w całości
murowana, o ceglanej strukturze otynko−
wanych ścian. Składa się z jednoprze−
strzennego korpusu i z nieco węższego od
niego, prostokątnego prezbiterium, w bry−
le którego wydzielona została znajdują−
ca się za ścianą ołtarzową zakrystia.
Wszystkie wnętrza nakrywają płaskie
stropy z fasetami. Ściany nawy i prezbi−
terium rozczłonkowane zostały podziała−
mi ramowymi i zamknięte obiegającym
je górą wydatnym gzymsem. Pod nim
znajdują się półkoliste okna.
Najokazalej prezentuje się zachodnia fa−
sada kościoła. Jej cechą charakterystyczną
jest równowaga pionowych i poziomych po−
działów architektonicznych. Podkreślają je
cztery pilastry o korynckich głowicach, pas
wysokiego cokołu i pełne belkowanie o wy−
datnym gzymsie z trójkątnym tympano−
nem oraz wznoszącą się nad nim ścianą
attyki z umieszczoną centralnie okazałą
sterczyną i ustanowionymi na niej cztere−
ma kamiennymi wazonami. Na jej głów−
nej osi znajduje się zachodnie wejście uję−
te w marmurowy portal, z widniejącym nad
nim kartuszem z herbem Szreniawa, w pół−
kolistej archiwolcie. Wystrój architektonicz−
ny świątyni dopełniały znajdujące się
w bocznych polach ślepe okna i umieszczo−
ne nad nimi marmurowe tablice z łaciń−
skimi napisami odnoszącymi się do fun−
dacji kościoła, informującymi m.in. o tym,
że zbudowany został w roku 1781, na miej−
scu poprzedniego drewnianego z 1511.
Bryłę budowli nakrywają niezbyt wyso−
kie siodłowe dachy, a nad prezbiterium
trójspadowy, z zapewne później dodaną,
wieżyczką na sygnaturkę.

Andrzej B. KRUPIŃSKI



28

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY kwiecień 2006W (O)ŚRODKU KULTURY

– ROK TEMU byliśmy świadkami nie−
zwykłego misterium drogi krzyżowej Jana
Pawła II – tym stwierdzeniem rozpoczął
się koncert 28 marca w kościele p.w.
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościo−
ła, zorganizowany dzięki współpracy:
Miejskiego Ośrodka Kultury, Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz
Urzędu Miejskiego w Brzesku.
Impresje muzyczne autorstwa Marka
Stryszowskiego i Cezarego Chmiela
zagrali krakowscy artyści. Gwałtowne
i surowe dźwięki w połączeniu z pasyjny−
mi rozważaniami ks. Jana Twardowskie−
go czytanymi przez Jana Nowickiego
złożyły się na zapowiedź radosnego zmar−
twychwstania. – Razem udało nam się
przeżyć to misterium, które jest jedno−
cześnie dziełem muzycznym i modlitwą
– podsumował pierwszy z twórców. (id)

Anna Treter, była wokalistka grupy „Pod
Budą” wystąpiła 18 marca z autorskim,
solowym repertuarem w Restauracji „Ga−
licyjska”. Zaśpiewała piosenki z ostatniej
płyty „Może tak, może nie”, wydanej we
wrześniu 2005 roku.

Blask zmartwychwstania

Przypomniał o milionach

Tytułowym bohaterem monodramu jest
czerwonoarmista, człowiek prymitywny
i zmanipulowany przez komunistyczną
ideologię. U wysłanego do Wilna mjr Zu−
bowa jedynie chwilami pojawiają się prze−
błyski człowieczeństwa – zakochany wy−
dobywa ze swojego akordeonu najpiękniej−
sze melodie, wzruszony bezinteresowną
pomocą polskiej szlachcianki wycofuje ze
swojego słownictwa „towarzyszkę” na
rzecz „burżuazyjnego określenia” „pani”.
– Chciałem podkreślić człowieczeństwo tej

– Jeśli nie będziemy trzymać się wartości, to popadniemy w takie właśnie
myślenie – skomentował swojego bohatera Piotr Cyrwus po zakończeniu
monodramu w reżyserii Tomasza Obary, opartego na prozie Sergiusza Pia−
seckiego „Zapiski oficera Armii Czerwonej”. Aktor krakowskiego Teatru Sta−
rego wystawił wybrane fragmenty w MOK−u 22 marca.

postaci. Zetknięcie z miłością i dobrem
czyni go lepszym – zaznaczał Cyrwus.
Szybko okazuje się jednak, iż żołnierz
nie jest w stanie się zmienić. Bije ko−
bietę, u której ukrywał się po wkrocze−
niu Niemców na Litwę, pozwala na gwałt
kochanej niegdyś dziewczyny. – To czło−
wiek pozbawiony transcendencji i Boga.
Przywołuje odwieczne pytanie o to, czy
ludzie determinują historię, czy też na
odwrót. Zubow nie miał szansy się zmie−
nić – konkludował odtwórca głównej roli.

Monodram adresował do ludzi młodych:
– Coraz częściej towarzyszy nam nostal−
gia za czasami, gdy stało się w kolej−
kach i do domu przychodziło z papierem
toaletowym na szyi. Nie było jednak tak
różowo. Sowiecki totalitaryzm uśmier−
cił oficjalnie 130 milionów, a nieoficjal−
nie 160 milionów ludzi. O tym chciałem
przypomnieć.
Pochodzący z Waksmunda artysta gra
obecnie w Teatrze Starym w Krakowie.
– To się chyba nigdy nie skończy – ko−
mentował swój udział w telewizyjnym
„Klanie”. Występuje w „Horsztyńskim”
Juliusza Słowackiego i w – jak oceniał
– śpiewająco−grającej komedii o kłam−
stwie między mężczyzną a kobietą z son−
gami Włodzimierza Wysockiego w teatrze
KTO. – Marzę, żeby zrobić „Dzień Gnie−
wu” Brandstaettera i przeznaczyć go dla
młodzieży – snuł plany. id

O kolejnych inscenizacjach w Brzesku
rozmawiał z aktorem burmistrz Jan Musiał

Czytając, Jan Nowicki dał
własną interpretację tekstów

ks. Jana Twardowskiego.
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Sezonowa obniżka to dziś powszedni za−
bieg marketingowy, który w PRL−u nie ist−
niał. Towar, bez znaczenia jaki, znikał ze
sklepów, gdy tylko się pojawił. Ówczesna
monopolistka, Powszechna Spółdzielnia
Spożywców, nie musiała bać się konku−
rencji. Jej odpowiednikiem na wsi był „GS”
– Gminna Spółdzielnia. Obie instytucje
zaopatrywały się w tych samych hurtow−
niach, a i ceny miały identyczne – ustala−
ne odgórnie. Każda przecena musiała mieć
„błogosławieństwo” urzędnicze, jeśli w ogó−
le było jeszcze co przecenić.

Kiedy coś rzucą?
Praca kierownika PSS−u w Brzesku wy−
magała nie lada zmysłu planowania.
– Przed każdym świętem państwowym
musiał informować partię o stanie towa−
ru i jednocześnie przewidzieć, jakie za−
pasy są potrzebne na zbiorowe święto−
wanie. Chodziło przede wszystkim o al−
kohol i mięso – opowiada jedna
z pracownic handlu detalicznego.
Kierownicy poszczególnych sklepów pod−
legali jednemu zwierzchnikowi. W kon−
taktach z klientami wykazywali się
wręcz nadzwyczajnymi zdolnościami me−
diacyjnymi. Natychmiastowej reakcji
wymagało każde, powtarzane jak pacierz
pytanie: „Kiedy coś rzucą?” – Dostawy
z hurtowni z Bochni mieliśmy nawet co
pół godziny, tyle że niewielkie – wspo−
mina Irena, wieloletnia kierowniczka
sklepu spożywczego nr 3.
Wszyscy wielbiciele robienia zakupów po
23 powinni wiedzieć, że w Brzesku dzia−
łała całonocna „siódemka”, a w asorty−
mencie miała nie tylko wódkę i wino.
Nieograniczony dostęp do deficytowego
i reglamentowanego mięsa mieli tylko
mundurowi oraz lokalni sekretarze par−
tyjni w milicyjnym „Konsumie”.
Czasy działalności kolektywów wymagały,
aby ktoś objął kontrolę nad prawidłowym
rozdziałem pożądanych przez społeczeń−
stwo dóbr. Przy każdej placówce handlo−
wej czuwał więc specjalny komitet. – Były
to zwykle 3−, 4−osobowe grupy. Do nich
należała kontrola działalności sklepu i ja−
kości obsługi. Rano sprawdzały, czy to−

Drugi z tekstów w zapowiedzianej serii
obrazków z PRL drukujemy jako zapro−
szenie Czytelników do nadsyłania wspo−
mnień z epoki, w której jedynym lekiem
na beznadzieję był zdrowy śmiech i iro−
niczne zmrużenie oka.Socjalistyczny

dobrobyt

„Ogonek” to jeden z najbardziej typowych elementów życia społecznego przełomu lat 70.
i 80. Stał się prawdziwą instytucją i rytuałem towarzyskim, także swego rodzaju giełdą
informacji i nieocenzurowanym forum publicznym.

war wyniesiono z zaplecza. Wysłuchiwa−
ły uwag od klientów – wyjaśnia pani Ire−
na. Jakby tego było mało, podczas stanu
wojennego codziennością stały się kon−
trole wojskowych i milicji.
Szczególny charakter miała „niedziela
handlowa” przed najważniejszymi świę−
tami religijnymi. – Przychodziły wtedy

największe dostawy. Można było kupić
bakalie, cytrusy, czekoladę. Ludzie za−
miast iść do kościoła lecieli do kolejek –
żartuje pani Zofia, jedna w ówczesnych
ekspedientek.

Homo kolejkus
– Gdy ktoś mówił: „Idę do kolejki”, ozna−
czało, że idzie kupić cokolwiek, gdyż sta−
ło się za wszystkim – wspomina Woj−
ciech, emeryt. Ekspedientki poza kolej−
nością obsługiwały inwalidów i kobiety
w ciąży – ale tylko co trzecią! Zanim do−
tarły do miejsca pracy, pod drzwiami już
zastawały tłum. Po meble stało się naj−
dłużej, czasem kilka dni. Sklepy były pod
stałą obserwacją. Na widok dużych pa−
czek wnoszonych na zaplecze momental−
nie zawiązywał się komitet kolejkowy.
Sprawdzał porządek i skrupulatnie kon−

trolował przestrzeganie kolejności. We−
terani „ogonków” wiedzieli, kiedy rzucą
mleko albo sery. Niektórzy kupowali dla
zapracowanych sąsiadów, inni na zapas
albo do dalszej sprzedaży
System kartkowy wprowadzony na wio−
snę 1981 roku miał obowiązywać 3 mie−
siące, a ostatecznie przetrwał ponad
osiem lat. Reglamentacja dotknęła nie−
mal wszystkiego, począwszy od cukru
(kartki na ten produkt wprowadzono już
w sierpniu 1976 roku), mięsa, masła, ben−
zyny, na słodyczach czekoladopodobnych,

papierosach i alkoholu skoń−
czywszy. Także bieliznę, obu−
wie, czy pieluchy dostawało
się na talony. – Jeśli nie ku−
piło się chleba w sobotę rano,
zostawało się bez kromki na
cały weekend – kiwa głową
Edward, pracownik browa−
ru. Beata, urzędnik państwo−
wy, była wtedy młodą mamą
i pamięta, że wyprawkę dla
dziecka miała aż z Poznania.
– Dzięki temu, że mąż jeź−
dził na delegacje, nie biedo−
waliśmy. Z Warszawy przy−
woził słodycze, a z Bytomia
wędliny. Pamiętam, że czło−
wiek cieszył się wtedy z każ−
dego lepszego ubrania, jakie
udało się zdobyć.
Rarytasem były prawdziwe
dżinsy – do kupienia jedy−
nie za bony lub dolary. Przed−

siębiorstwo Exportu Wewnętrznego utwo−
rzone na początku lat 70. było przedsma−
kiem Zachodu, prawdziwej kawy i piwa
z puszki. W Brzesku istniały dwa takie
sklepy. Jeden przy Rynku, dawniej zwa−
nym placem gen. Karola Świerczewskie−
go, a drugi w niegdysiejszym Domu To−
warowym „Kłos”. – Każdy, kto był kie−
dyś w Pewexie, nie zapomni jego zapachu
i widoku kolorowych artykułów. Był ra−
czej do zwiedzania niż kupowania. Po
lekcjach biegłyśmy z koleżankami do
Domu Towarowego i godzinami wpatry−
wałyśmy się w prześliczne lalki Barbie.
Potem za wzorowe świadectwo dostałam
taką jedną i mam ją do dziś – zapamię−
tała Joanna, wówczas uczennica szkoły
podstawowej.

Magdalena RYBACKA
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Typowy gentelman
1 września 2005 r. udaliśmy się do no−
wej szkoły. Każdy inaczej przeżywał ten
moment. Towarzyszyły nam przeróżne
wyobrażenia o przyszłości w nowym miej−
scu. Krążyły przerażające opowieści o pro−
fesorach. Postaciami, które wzbudzały
strach, byli nauczyciele matematyki, fi−
zyki i historii.
Pierwsza lekcja zaczęła się dość cieka−
wie. Chłopcy dostali reprymendę od na−
uczyciela. Otóż po dzwonku rozpoczyna−
jącym lekcje wszyscy równocześnie we−
szli do klasy i zajęli swoje miejsca. Wtedy
zaczęło się… Nauczyciel kazał wszyst−
kim panom wstać, opuścić klasę, a na−
stępnie po zastanowieniu się nad swoim
zachowaniem – powrócić. Zszokowani
uczniowie tak też uczynili. Potem okaza−

Oddaliśmy dwie strony BIM−u młodym adeptom sztuki dziennikarskiej. Dwój−
ka licealistów stworzyła cykl wspomnień i refleksji, których pretekstem były zda−
rzenia z przeszłości. Okazało  się, że nie pozostały bez wpływu na współczesność.

To były czasy!

Liceum Ogólnokształcące w Brzesku istnieje
już od 1911 roku. W 1973 otrzymało imię
Mikołaja Kopernika. Do tej pory działało
w czterech miejscach. Pierwszą siedzibą był
dzisiejszy „stary szpital” przy ul. Kościuszki.
Po wojnie szkoła mieściła się w Pałacu Gőtza,
od września 1989 przy ul. Królowej Jadwigi
18, a dziś w nowoczesnych wnętrzach
budynku przy ul. Okulickiego 2.

ło się, że profesor od historii to typowy
gentelman i nie mógł pozwolić na to, by
„damy” wchodziły równo z chłopcami.
Jak w każdej szkole, tak i w naszej, znaj−
dują się miejsca szczególnie lubiane. Jed−
nym z nich jest na pewno szkolny bufet.
Bardzo często uczniowie przychodzą tam
na wagary, by przy okazji spożyć zapie−
kanki czy inne fast−foody. Popularnością
cieszy się też zakamarek pod schodami,
tuż obok automatów z batonami i napo−
jami, gdzie odbywają się miłosne schadz−
ki szkolnych par.

Liceum pałacowe
Atmosfera była niezapomniana, chociaż
klasy za ciasne, światło zepsute, a w zimie
chłodno. Nauka w pałacu dawała poczucie
wyjątkowości, zaś pachnące w parku kwiaty

pozwalały cieszyć się
życiem. Uczniowie uwiel−
biali chodzić na spacery.
Często wyciągali profeso−
rów na magiczny klomb
różany. Na długich prze−
rwach biegali do baru
„Pod Arkadami”.
W szkole, we wspania−
łych wnętrzach pałaco−
wych odbywały się bardzo
często zabawy, na których
grały zespoły muzyczne
uczniów i absolwentów.
To były czasy!
– Uczył w naszym li−
ceum matematyk, któ−
ry budził postrach. Na
pierwszej lekcji wygłosił
nam 45−minutowy wy−
kład na temat wielkości
mózgu dziewczyn
i chłopców. Jednoznacz−
nie stwierdził na podsta−
wie swojego doświadcze−
nia zawodowego, że mózg
tych pierwszych jest
o wiele mniejszy niż
męski. Dziewczęta po−
trafią uczyć się tylko na
pamięć, więc żadnych
efektów w tym przed−
miocie nie osiągną,

a chłopcy choćby się mniej uczyli, to i tak
dadzą sobie radę – wspominają absol−
wenci z rocznika 1977.
– W klasie pierwszej wszyscy byliśmy
przestraszeni. Na lekcjach panowała ner−
wowa atmosfera. Każde pytanie profeso−
ra budziło tak wielki stres, że zapomi−
naliśmy najprostszych rzeczy. Kiedyś za−
pytał: „Czym się mierzy długość?” Padały
odpowiedzi: metrem, centymetrem, mili−
metrem, kilometrem. Po każdej propo−
zycji z naszej strony nauczyciel obdarzał
nas licznymi epitetami typu: „Ty mato−
le”, „Ty kretynie”, „Ty debilu”, „Ty idio−
to”. Wreszcie ktoś trafił: „Taśmą mier−
niczą!” „Tak!” – wykrzyknął profesor,
a my odetchnęliśmy z ulgą.
– Na innej lekcji zabrzmiało pytanie: „Ile
to jest −1−1?” Ze zdenerwowaniem propo−
nowaliśmy: 2, 0, 1 itp. Po każdej odpo−
wiedzi rozlegały się komentarze o stanie
naszego umysłu. Wreszcie kolega z ostat−
niej ławki wywołany dziarsko ruszył do
tablicy, a profesor stwierdził: „Następny
wariot na horyzoncie!”
– Kiedy indziej matematyk otworzył
dziennik i wywołał do tablicy Dankę. Po
pierwszym pytaniu zemdlała. „Na kory−
tarz z nią, chłopaki!”– rzekł profesor. We
dwóch wytaszczyliśmy ją z klasy, co nie
było takie proste, gdyż nie była smukłej
budowy. Zaczęliśmy ją cucić. Blada jak
ściana, po paru minutach ocknęła się.
Odetchnęliśmy. Profesor lekko rzucił: „I
jak? Doszła już do siebie? To dawać ją tu
z powrotem!”. Odprowadziliśmy ją do
ławki, ale pedagog zaprotestował: „Gdzie?
Pod tablicę, przecież nie skończyłem jej
pytać!” Nie obyło się bez dwói.

Idze, idze…
– Raz w tygodniu mieliśmy dwugodzinną
lekcję języka niemieckiego. Tego przed−
miotu uczył wiecznie zapracowany dyrek−
tor, więc często zdarzało się, że wpadał
do klasy na pięć minut przed końcem
drugiej lekcji. Na przerobienie tematu
zostawało niewiele czasu. Miał również
problem z odpytywaniem, gdyż nie nosił
ze sobą dziennika, a nazwisk uczniów nie
znał. Po pewnym czasie zauważyliśmy,
że pyta tylko te osoby, które patrzą na

Kiedyś to był wygodny
budynek brzeskiego

gimnazjum

95 lat Liceum Ogólnokształcącego
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niego. Wszyscy więc unikaliśmy jego wzro−
ku, spuszczając głowy. Profesor znalazł
na nas sposób – chodził po klasie i kle−
pał w ramię tego, kto miał odpowiadać.
Czasami robiliśmy takie żarty: kolega
kolegę klepnął w ramię, a ten myśląc, że
to dyrektor, wstawał i próbował odpowia−
dać. Wzbudzało to wesołość w klasie
i zdziwienie u nieprzyzwyczajonego do
ochotników profesora. Najczęściej jednak
kończyło się słowami: „Idze, idze.”
Podczas dyskotek szkolnych na drewnia−
nym holu wnoszenie, a tym bardziej spo−
żywanie napojów wyskokowych, było su−
rowo zabronione. Uczniowie w przeróżny
sposób próbowali przechytrzyć stróżują−
cych przy wejściu nauczycieli. Skuteczne
było wkładanie butelki w bukiet goździ−
ków, owiniętych ozdobnym papierem.
Wszyscy profesorowie uśmiechali się
wówczas, myśląc, że te kwiaty są dla nich
lub koleżanek bawiących się na sali.
Finał imprezy był zawsze taki sam. My
byliśmy wstawieni, a nauczyciele zdziwie−
ni, jak to się nam udało – wspominają
szacowni już dziś panowie.
– Hades to męska ubikacja w podzie−
miach szkoły. Poza zaspokajaniem po−
trzeb fizjologicznych spotykaliśmy się tam
w różnych innych celach. Najczęściej po−
pijaliśmy tanie wina. Ściany „ozdobione”
były poprzyklejanymi zapałkami oraz
przeróżnymi napisami kierowanymi do
naszych szkolnych miłości.

Cała reszta
Podczas II wojny światowej okupanci
zamknęli liceum. Nauczyciele jednak pro−
wadzili tajne nauczanie, za co niektórych

– Musicie być mocni mocą wiary! Musicie
być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam
potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dzie−
jów. Musicie być mocni mocą nadziei, któ−
ra przynosi pełną radość życia i nie po−
zwala zasmucać Ducha Świętego! Musi−
cie być mocni mocą miłości, która jest
potężniejsza niż śmierć – rok po śmierci
Jana Pawła II słowa skierowane do mło−
dzieży w Krakowie w 1979 roku nabierają
szczególnego znaczenia.
2 kwietnia 2005 roku o 21:37 świat za−
marł. Wieść o śmierci Papieża uderzyła jak
grom z jasnego nieba. Choć każdy liczył
się, że kiedyś to nastąpi, nikt nie był na to
przygotowany.
W Brzesku ludzie na różny sposób przeży−
wali te ciężkie chwile. Początkowy szok
zmieniał się w gorycz i głęboki smutek. Z są−
siednich mieszkań dochodził płacz. Dzwo−
ny w kościołach niemal równocześnie za−
częły bić, oznajmując, że wykonało się…
Kolejne dni były niezapomniane. Słowa
„miłość, która jest potężniejsza niż śmierć”
stały się niezwykle aktualne.
Razem z przyjaciółmi poszedłem do ko−
ścioła. Stopniowo powiększał się rząd mi−
gających w ciemnościach zniczy stawianych
przed krzyżem. Brzeszczanie jednoczyli się
i wspólnie modlili w intencji Papieża.
– Pamiętam dokładnie ten okres i chyba
nigdy nie zapomnę spotkań w świątyni,
świec w dłoniach i Apeli Jasnogórskich za
duszę Ojca Świętego – tak moi rówieśnicy
opisują tamten okres.
Wyjątkową chwilą była msza na placu
Kazimierza Wielkiego. Z wysoka widok był
imponujący – morze ludzkich, pochylonych
głów, słuchających z pokorą słów kapłana.
Kiedy wszyscy śpiewali ulubione pieśni Pa−
pieża – „Barkę” i „Abba Ojcze”, chwycili się
za ręce. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek
ludzie potrafili się w taki sposób jednoczyć.
Słowa: – A przecież nie cały umieram. To,
co we mnie niezniszczalne, trwa! Teraz sta−
ję twarzą w twarz z Tym, który Jest! – su−
gerują, że nie pożegnał się z nami na za−
wsze, lecz dalej będzie nam towarzyszyć
i błogosławić. Jak nikt przed Nim w Wa−
tykanie, tryskał poczuciem humoru i entu−
zjazmem. O tym także pamiętajmy, przy−
wołując w pamięci Jana Pawła II.
Dziś bardzo ciepło wspominam ten czas.
Wiele wtedy zrozumiałem. Dziękuję Bogu, że
mogłem żyć w czasach, kiedy papieżem był
tak wyjątkowy człowiek, w dodatku Polak.

Piotr GŁADYSZ

dotknęły represje. Tragiczny los spotkał
także wielu absolwentów i uczniów brze−
skiej szkoły. Jedni zginęli walcząc, inni
zostali zamordowani w obozach koncen−
tracyjnych. Niemcy zniszczyli sprzęt
szkolny. Zachowały się jedynie arkusze
ocen, protokoły egzaminów dojrzałości,
a także przedwojenny sztandar.
Mimo to nasi dziadkowie robili różne
psikusy, wagarowali, umieli się śmiać
i bawić. Na pewno wciąż wracają do szkol−
nych wspomnień.
Liceum przedstawiliśmy z perspektyw
różnych osób: teraźniejszych uczniów,
naszych rodziców oraz dziadków. Opisy
ich różnią się. Nie ulega jednak wątpli−
wości, że niektóre rzeczy są niezmienne.
Absolwenci nadal będą wspominać histo−
ryjki, które kiedyś może przerażały, przy−
prawiały o ból głowy, teraz zaś są miłym
wspomnieniem. Straszni nauczyciele
z czasem wydali się życzliwi. Ich metody
kształcenia, dawniej niezrozumiałe, te−
raz nabrały sensu.
Liceum Ogólnokształcące nr 1 z naszych
czasów nie różni się wiele od dawniej−
szego. Zmieniło się otoczenie, wygląd bu−
dynków, pedagodzy oraz uczniowie. Na−
dal jednak przyświeca mu jeden podsta−
wowy cel – wykształcić, wychować oraz
ukształtować młodzież tak, aby w przy−
szłości miała lepszy start w dorosłe życie.
Cała reszta wydaje się być dodatkiem,
bez którego to założenie nigdy nie mogło−
by zostać wykonane.

Piotr GŁADYSZ
Olga KWAŚNIAK

I stali się
jedno

Czy nowoczesny obiekt zatrzyma klimat starej szkoły?
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W ZESPOLE SZKÓŁ Ponadgimnazjal−
nych Nr 1 uczniowie świętowali Światowy
Dzień Poezji. 21 marca czytali swoje wier−
sze i interpretowali utwory Kai Cyganik
(na zdjęciu czwarta od prawej), młodej kra−
kowskiej dziennikarki i poetki.
Zajęcia warsztatowe rozpoczęła prezen−
tacja wyników ankiety, którą uczniowie
przeprowadzili wśród polityków, lekarzy,
prawników. – Pomimo, że reprezentują

OD PIERWSZOKLASISTÓW
Siedmiolatki z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Mokrzyskach
przesłały list do redakcji:
Jesteśmy uczniami pierwszych
klas Szkoły Podstawowej w Mo−
krzyskach koło Brzeska. W na−
szym pięknym sadzie i ogrodzie
rosną ciekawe oraz rzadkie gatun−
ki roślin, drzew i krzewów. Opie−
kujemy się klombami z żonkila−
mi i niezapominajkami. Mamy
również głaz narzutowy, który jest
pomnikiem przyrody, a także dąb
im. Jana Pawła II. W każdym
roku rośnie liczba budek lęgowych
dla szpaków. Wykonujemy je z po−
mocą naszych dziadków. Przez
całą zimę dokarmialiśmy licznie
przylatujące do naszych karmni−
ków ptaki: m. in. grubodzioby,
dzwońce i jemiołuszki. 1 marca
przyleciało 8 szpaków. Niedługo
już będziemy wraz z panem kon−
serwatorem wieszać nowe budki.
Przesyłamy pozdrowienia

34 pierwszaków

DZIECI Z TEATRZYKU Baju
Baj zdobyły II miejsce w XXI Ma−
łopolskim Przeglądzie Teatrów
Lokalnych o Wielką Nagrodę Za−
jąca Poziomki. Opiekunka świe−
tlicy w Sterkowcu, Celina Słowik,
przygotowała dla nich role w sztu−
ce „Przygoda Ani”. W czerwcu gru−
pa wyjedzie do Nowego Sącza na
Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzie−
ży „Bajdurek”.

„WESOŁY ŚWIAT Jana Brze−
chwy” stworzyło 11 pięcio– i sze−
ściolatków na początku marca
w Publicznym Przedszkolu nr 3.
Zgodnie z ideą pomysłodawczy−
ni Małgorzaty Śmiałek malu−
chy recytowały wiersze, prezen−
towały się w kostiumach i toczy−
ły udramatyzowane dialogi. Do
organizacji poświęconego poecie
konkursu włączyła się także Po−
wiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku. Książkę
za zwycięstwo odebrała Domi−
nika Gorczyca z placówki nr
10. Jakub Niemiec z przed−
szkola nr 3 zdobył drugie, a Na−
talia Duk z „siódemki” trzecie
miejsce. Przekonujący żuk –
Dawid Rzenno i urocza bie−
dronka – Inez Wiecha odebra−
li wyróżnienia.

id

UCZNIOWIE ZACZĘLI już swoje twór−
cze „Poszukiwania”. 23 marca rywalizo−
wali w Powiatowym Turnieju Sztuki Re−
cytatorskiej w Miejskim Ośrodku Kultu−
ry w Brzesku.
Wśród szkół podstawowych w recytacji
najlepsi byli: Maria Szydłowska z Za−
borowia, zwyciężczyni w swojej katego−
rii wiekowej oraz Łukasz Wojnicki

„PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY w Europie” w Publicznej Szkole Podstawowej w Po−
rębie Spytkowskiej nauczyciele połączyli z realizacją międzynarodowego programu
Sokrates Comenius.
„Oda do radości” rozpoczęła cykl zabaw i konkursów. Uczniowie przygotowali panto−
mimę do muzyki Antoniego Vivaldiego. Głównym zadaniem konkursowym była pre−
zentacja zwyczajów wiosennych w wybranych krajach Europy. Było więc polskie to−
pienie Marzanny, opowieść o francuskich zwyczajach wielkanocnych, tańce i zabawy
dookoła niemieckiego gaika, angielski May Day, wybory May Qeen i Green Man oraz
tańce i zabawy wokół Maypole, holenderska parada kwiatów, szwedzka noc Walpur−
gii: palenie ogniska, taniec czarownicy, wspólne śpiewy i zabawy przy ogniu.
Dzieci wykazywały się wiedzą o Unii Europejskiej, przyrodzie, znajomością państw
i ich stolic. Dyrektor szkoły, Piotr Tota, poprowadził licytację kwiatów oraz konkurs
przysłów związanych z wiosną. Irena POLCZYK

z Sufczyna i Jakub Łach z Domosławic.
Wyróżnienia komisja przyznała Marii
Legutko z SP Nr 3, Magdalenie Ja−
gielskiej z SP Nr 2 i Klaudii Kubik
z Sufczyna. Pierwsze miejsce w grupie
wykazujących się świetną dykcją gim−
nazjalistów zajęła Agnieszka Bolek
z PG nr1, a kolejne: Adam Biel z PG
w Gnojniku i Wojciech Mikosz ze Zło−
tej. Czwórkę uczniów jury wyróżniło do−
datkowo (Joanna Motyka z PG
w Czchowie, Dominika Paczkowska
z PG w Jadownikach, Wioletta Kukla
z WTZ w Zawadzie Uszewskiej i Kata−
rzyna Krzywacka z WTZ w Brzesku).
Wymagającej zdolności muzycznych ka−
tegorii poezji śpiewanej sprostali: An−
gelina Madej z Iwkowej (pierwsza lo−
kata), Chór z gimnazjum w Wojakowej
oraz Anita Madej z Iwkowej.
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagro−
dy ufundowane przez Starostwo Powiato−
we, Urząd Miejski w Brzesku oraz MOK.

Wiosenny początek

różne zawody, w każdym z nich tkwi po−
trzeba czytania poezji lub jej słuchania
– mówi Agata Marek ze szkolnej biblio−
teki. Po tomiki z poezją sięgają też lu−
dzie młodzi. Jednak tutaj sprawa nieco
się komplikuje. – Nie wiadomo dokład−
nie czy młodzież faktycznie interesuje się
poezją, czy też czyta wiersze w związku
z programem nauczania – dodaje nauczy−
cielka Bernadeta Styczeń. (ł)

Kaja Cyganik z uczestnikami i organizatorami warsztatów poetyckich

Nagrody dla najlepszych interpretatorów
słowa wręczał burmistrz Jan Musiał
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Pracowali ze słowem

Śpiewna recytacja
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Z głębokim żalem pożegnaliśmy

śp. ADAMA ŻURKA
Wieloletniego Działacza i Sympatyka
Okocimskiego Klubu Sportowego.

Miał 63 lata.

Pogrążonej w smutku
Rodzinie Zmarłego

składamy wyrazy szczerego współczucia.

Zarząd, Działacze, Zawodnicy i Sympatycy
Okocimskiego Klubu Sportowego

Cześć Jego Pamięci!

W NOWYM CYKLU imprez spor−
towych, w I Zawodach o Puchar Bur−
mistrza Brzeska i Młodzieżowej
Rady Gminy uczniowie ścigali się
na trasie slalomu narciarskiego
w Kluszkowcach.

W WOJEWÓDZKIM FI−
NALE Licealiady w nar−
ciarstwie alpejskim odnio−
sła sukces Karolina Wil−
czyńska, uczennica ZSP nr
1 (na zdjęciu trzecia z pra−
wej). Czwarte miejsce wśród
67 zawodniczek (strata
0.09 sek. do poprzedniego
miejsca) to najlepszy wynik
reprezentantki regionu. Za−
wody rozegrano na trasie
slalomowej w Kluszkow−
cach. Powiat brzeski upla−
sował się na 6. miejscu
w Małopolsce wśród 45 star−
tujących lokalnych zespołów.

KOLEJNY DUŻY SUKCES odnieśli arbitrzy piłki nożnej z Podokręgu Brzesko,
wygrywając silnie obsadzony międzynarodowy turniej halowy sędziów w Gorlicach.
Drużyna brzeska w grupie eliminacyjnej zwyciężyła z Nowym Sączem, zremisowała
z Tarnowem i górowała nad Chrzanowem. W finale Brzesko wygrało z Dębicą 5:0
oraz Bochnią 9:3, zajmując pierwsze miejsce.
Królem strzelców po raz drugi został, reprezentujący Brzesko, Tomasz Kita. Jego
drużyna wystąpiła w składzie: Marek Maślanka, Piotr Pytka, Adrian Maślan−
ka, Jacek Pudło, Emanuel Świerczek, Grzegorz Migdał, Mariusz Stolarz, Mi−
chał Mrzygłód, Jacek Wielgosz, Krzysztof Pietras. Opiekunami zespołu byli
Andrzej Maślanka, Henryk Matras oraz prezes „Meblux”– u, sponsorującego gra−
czy, Piotr Piotrowski.

Stowarzyszenie Sportowo−Kulturalne
w Jadownikach zaprasza 22 kwietnia na
II Półmaraton Ziemi Brzeskiej o Puchar
Starosty i Burmistrza Brzeska. Start
i meta, podobnie jak w ubiegłym roku,
znajdować się będą przed Szkołą Pod−
stawową w Jadownikach. Początek za−
wodów tj. bieg krasnali (150 m) i dzieci
(1000 m) przewidziano na 8.30 i 8.50.
Bieg główny na dystansie 21 kilometrów
zacznie się o 10.30.
Informacje oraz zgłoszenia udziału
w zawodach: (14) 66 34 119;
66 31 146 lub 68 66 632.

Kolumnę opracował Marek KOTFIS

Zaproszenie do biegania

Slalomem
w Kluszkowcach

Sędziowie w grze

W kategorii uczennic szkół podsta−
wowych wygrała Sonia Pająk z SP
nr 3 przed Kingą Zacharą i Niną
Pikulską z Mokrzysk. Wśród chłop−
ców zwyciężył Kamil Szot z Woja−
kowej, a za nim uplasował się Do−
minik Pająk z SP nr 3 oraz Bar−
tłomiej Zachara z Mokrzysk. Z grona
gimnazjalistów wyróżnili się kolej−
no: Paweł Górski, Jan Biel i Mi−
chał Topolski z SP nr 1, zaś spo−
śród dziewcząt nagrody zdobyły:
Malwina Twardowska (SP nr2),
Anna Bujak (SP nr1) i Katarzyna
Gawenda (SP nr 2). W grupie mło−
dzieży szkół ponadgimnazjalnych
pierwsze trzy miejsca zajęły: Karo−
lina Wilczyńska, Anna Kądziołka
i Anna Przybyło z ZSP nr 1. W ka−
tegorii chłopców pierwszą lokatę
zdobył Bartłomiej Jawor z LO
w Bochni, drugą – Przemysław
Brzyk z ZSP nr 1, a trzecią – Ma−
teusz Obłąk z ZSP nr 2.
Na starcie stanęło 65 uczniów. Poza
konkursem ścigało się 17 seniorów.

TRZY ZWYCIĘSKIE pojedynki z siat−
karzami Orkana Nisko zapewniły siat−
karzom Okocimskiego pozostanie
w drugiej lidze.
Pierwsze dwa mecze, rozgrywane na wła−
snym terenie, siatkarze Okocimskiego za−
kończyli pewnymi zwycięstwami. Druży−
na Orkana Nisko wyjechała z Brzeska
mocno rozbita przez gospodarzy. W trze−

Siatkarze nadal w II lidze

cim wyjazdowym spotkaniu zawodnicy
trenera Józefa Gawendy bez problemów
wygrali 3:0. Tym samym siatkarze z Ni−
ska po rocznym pobycie opuścili II ligę.

Okocimski – Toora Orkan Nisko 3:1
(25:12, 23:25, 25:15, 25:18), 3:0 (25:12,
25:23, 2516), Toora Orkan Nisko –
Okocimski 0:3 (21−25, 22:25, 17:25).

Przygotowania do startu

Sukces Karoliny
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W ostatnim numerze BIM z marca
2006 r. ukazał się artykuł Pani

Magdaleny Rybackiej „Zielone płuca Brze−
ska”, w którym autorka przestawia Sło−
twinę jako zaniedbaną i uśpioną, a spo−
łeczność jako mało aktywną, zamykającą
się w domach, gdzie sąsiad nie zna są−
siada, a diabeł mówi dobranoc.
Jestem mieszkanką tej dzielnicy od kil−
ku pokoleń. Pamiętam jak na ul. Solskie−
go – głównej arterii rosły kasztany, w sta−
wie Wolnego kwitły nenufary, a w lecie
pod kopcem obok stawu rozbijali swój
tabor cyganie. Od małego dziecka widzia−
łam olbrzymie społeczne zaangażowanie
mieszkańców w życie dzielnicy, uczestni−
czyłam w nim i tak jest do dzisiaj.
Chodziłam wraz z moimi rówieśnikami do
przedszkola w Domu Ludowym (obecny
LOK), dzisiaj można powiedzieć społecz−
nego, gdyż jego powstanie i utrzymanie
w dużej części było zasługą i pracą miesz−
kańców Słotwiny – naszych rodziców.
Warto pamiętać, że Dom Ludowy też po−
wstał z inicjatywy i pracy społecznej lud−
ności Słotwiny i Brzezowca. Niestety, po−
tem władze miasta przekazały go dla
LOK−u. Baron Gőtz przekazał teren obok
kościólka, gdzie młodzi chłopcy, pokolenie
mojego ojca, przygotowali boisko, by grać
w Pogoni Słotwina. Niestety, po wojnie na
tym pięknym miejscu zrobiono stację CPN,
a teraz utylizację materiałów ropopochod−

nych. Kościółek powstał tylko dzięki spo−
łecznej inicjatywie, pracy i finansach po−
kolenia mojego dziadka w czasie II wojny
światowej. Do dzisiaj znajdują się tam
męskie stroje krakowskie zakupione przez
śp. ks. Stanisława Pękałę, pierwszego
proboszcza parafii, mecenasa sztuki, wy−
chowawcę młodzieży, organizatora życia
kulturalnego i artystycznego.
Teraz moje pokolenie spróbuję wymienić.
W latach 90. organizacja kilku pierwszych
festynów na placu GS z okazji 3 Maja dla
mieszkańców nie tylko Słotwiny, gdyż ba−
wiło się całe Brzesko; festyn na placu obok
kościółka z atrakcjami dla dzieci i doro−
słych celem zbierania środków na porząd−
kowanie tego zakątka – to było wielkie
zaangażowanie lokalnej społeczności. Nie−
przerwane akcje sprzątania lasu, placów,
ulic po zimie, bo co roku ten, co to ma
robić, nie zdąży przed Świętami Wielka−
nocnymi. Trwająca już dobrych kilka lat
akcja turystyczna – wycieczki dla miesz−
kańców i dzieci Słotwiny, która obok tre−
ści poznawczych ma na celu integrację
mieszkańców. Kraków, Wieliczka, Ska−
mieniałe Miasto w Ciężkowicach, szlak
Orlich Gniazd, Częstochowa. Zakopane,
Pieniny, Szczawnica, Kąsna, Jamna Pierz−

Aktywna dzielnica

Fundacja Profilaktyki Wychowawczej
w Rodzinie i Innych Środowiskach Wy−

chowawczych powstała 31 grudnia 2004
roku. Od początku zdecydowała się na
współpracę z sołtysami i przewodniczący−
mi zarządów osiedli w gminie oraz z or−
ganizacjami pozarządowymi, szczególnie
z Caritas i Akcją Katolicką. W Dębnie, Iw−
kowej, Czchowie i Gnojniku współdziała
z ośrodkami pomocy społecznej.
Fundusze pozyskała z publicznej zbiórki
oraz z jednorazowej dotacji UM w Brze−
sku. Dzięki nim fundacja współfinanso−
wała półkolonię dla najbiedniejszych dzieci
przy parafii św. Jakuba Apostoła, wyciecz−
kę do Miejsca Piastowego koło Dukli dla
rodzin patologicznych, zakup podręczników
i przyborów szkolnych dla dwóch wielo−
dzietnych rodzin oraz jednorazowe zapo−
mogi dla potrzebujących. Jej działacze
wydali i rozprowadzili broszurę instruk−
tażowo−wychowawczą dla rodziców.
Kontakt z instytucją pozarządową, jaką jest
Bank Żywności w Krakowie, zaowocował
cyklicznym dostarczaniem produktów spo−
żywczych potrzebującym. W ten sposób fun−

chowiec, Niegowić, Dobczyce i można jesz−
cze wiele wymieniać – to wszystko jest
efektem społecznej aktywności.
Kolędnicy z gwiazdą do sąsiadów w okre−
sie Bożego Narodzenia, jak również buksz−
pan do święconki od sąsiadów w Wielką
Sobotę, a ostatnio Uniwersytet Trzeciego
Wieku – aktywizacja osób, które zakoń−
czyły pracę zawodową – to też inicjatywa,
która wyszła ze Słotwiny dla miasta.
Słotwina miała zawsze dobrych i aktyw−
nych mieszkańców. Tu ludzie znają się od
pokoleń, są sobie przyjaźni i pomocni,
mogą liczyć na zwykłą sąsiedzką pomoc.
Jeżeli autorka, młoda osoba, mieszkan−
ka Słotwiny nie zna swoich sąsiadów to
źle, ale zawsze może to zmienić i włączyć
się w życie dzielnicy razem z młodymi,
którzy winni budować dalej atmosferę
i urok Słotwiny.
Z jednym muszę się zgodzić z autorką.
Słotwina nigdy specjalnie nie intereso−
wała władz Brzeska i tak jest do dzisiaj.
Nie chciałabym dopatrywać się przyczy−
ny takiego stanu w zapisie Mieczysława
Orłowicza w „Przewodniku po Zachodniej
Galicji”: „Brzesko – małe żydowskie mia−
steczko położone 3 km od Słotwiny”.

Cecylia SERWIN – JABŁOŃSKA

Jak można pomóc?
dacja otrzymała 73 280 kg darów. Ta for−
ma pomocy trafiła do ok. 890 rodzin z pię−
ciu gmin oraz Szkoły Podstawowej w Porę−
bie Spytkowskiej, przedszkola sióstr słu−
żebniczek w Szczurowej i do podobnej
placówki publicznej w Szczepanowie.
Pomieszczenie do magazynowania darów
bezpłatnie udostępnił prezes Zarządu
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop−
ska”, Jerzy Turek. Na tej samej zasa−
dzie pomocy przy transporcie udzielili Ed−
mund Leś i Marek Górski. Wózki pale−
towe, bez konieczności opłat za usługę,
zapewniła firma Pawła Podwyszyńskie−
go i Wacława Synowca oraz Mlekowita.
Przekazane przez Bank Żywności artyku−
ły gospodarstwa domowego, sportowe i pa−
piernicze otrzymały osoby, które zwróciły
się o taką formę pomocy do fundacji, a tak−
że: przedszkole ze Szczurowej, Warsztaty
Terapii Zajęciowej i Caritas przy parafii
św. Jakuba AP w Brzesku.
W tym roku organizacja zamierza starać
się o środki z Małopolskiego Urzędu Woje−
wódzkiego i UE oraz kontynuować współ−
pracę z Bankiem Żywności. – Chcemy ob−

jąć pomocą ponad 4 tys. osób. Aby temu
sprostać, musimy usprawnić system dys−
trybucji produktów spożywczych i uprościć
dokumentację. Do realizacji tych zadań po−
trzebne jest wsparcie ludzi dobrej woli i wo−
lontariuszy – podkreślają członkowie fun−
dacji, którzy do Ministerstwa Edukacji i Na−
uki przesłali własny projekt ustawy
o Narodowym Instytucie Wychowania.
6 marca na spotkaniu poświęconym pod−
sumowaniu działalności członkowie
zmienili statut i wybrali nowe władze.
Prezesem Zarządu Fundacji został po−
nownie Jan Kusiak, a jego skład uzu−
pełnili: Bogusław Babicz (wiceprezes,
poprzednio przewodniczący Rady Nad−
zorczej) oraz Barbara Stachowicz i Ja−
rosław Gurgul jako członkowie. Do 7−
osobowej Rady Fundacji weszli: Krzysz−
tof Bigaj (przewodniczący), Barbara
Wiśniewska−Kęder (zastępca przewod−
niczącego), Jadwiga Kramer (sekre−
tarz) oraz Lucyna Pachota, Stanisław
Milewski, Paweł Prus i Jan Sady
(członkowie). Założyciel organizacji, Wła−
dysław Wysoczański otrzymał nada−
ny przez Walne Zgromadzenie tytuł
Honorowego Przewodniczącego Fundacji
za zasługi w działalności społecznej.

Bogusław BABICZ
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