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Wielkanoc to czas budzenia nadziei i obietnica radości, która urzeczywist-
nia się po okresie bólu. Tylko cierpienie bowiem jest drogą do wyzwolenia 
od zła i dostrzeżenia wartości dobra.

Zanim nadejdzie noc Zmartwychwstania, wyruszymy ulicami miasta, 
niosąc krzyż podobny do belek, na jakich zawisł Zbawiciel na Golgocie. 
Dźwigniemy także własne krzyże poniżenia, przemocy, biedy, choroby, 
krzywdy, odrzucenia, samotności, niezrozumienia… Obyśmy potrafili 
wykorzystać Wielką Noc bożego zwycięstwa, by przemóc żal i wznieść 
się ponad cierpienie, gdyż Chrystus wybierając człowieczeństwo, nadał 
każdemu z nas godność, której podważyć nikt nie ma prawa.
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W listopadzie  zeszłego  roku  dr  Paweł Gizbert-Studnicki  przypomniał 
Polakom, iż z tzw. jednego procenta podatku, który można podarować 
organizacjom pożytku publicznego, winno trafić do takowych instytucji 

ok.500 mln zł. Pokaźna kwota wsparłaby przedsięwzięcia, z jakich państwo się 
nie wywiązuje lub też realizuje je niewłaściwie, a szczodry obywatel nie straciłby 
ani złotówki. Tym samym finanse pomogłyby tym, których odgórny mechanizm 
udzielania wsparcia pominął. Okazało się jednak, iż w 2006 roku w PIT-ach 
odpisaliśmy na dobroczynność kwotę dziesięciokrotnie mniejszą. Ostatniego dnia 
kwietnia tego roku Urzędy Skarbowe zakończą przyjmowanie zeznań podatko-
wych. Mechanizm fiskalny zadziała, ale czy obywatelska świadomość także?

Niegdyś „arką przymierza” była poezja. W języku utrwalić się miało poczucie 
świadomości narodowej. W „ludowej” ojczyźnie rolę tę wziął na siebie Ko-

ściół, a ugruntował ją pontyfikat Jana Pawła II. Wielki Nauczyciel przypomniał 
chociażby, iż wiara nie kłóci się z nauką, a człowiek pracy ma swą niezbywalną 
godność. Miał ją także On, gdy odchodził z tego świata pogodzony z ułomnością 
i śmiertelnością biologicznego ciała. W cierpieniu i zgodzie na umieranie zawarł 
się więc szacunek dla wartości ludzkiej egzystencji. Lekcja pozostała w notatkach 
polskich sumień. Pozostaje zapytać: jak głęboko wyryliśmy w nich poszanowanie 
dla człowieczej, cielesnej kondycji i osiągnięć rozumu danego nam wraz z wiarą 
do odczarowywania tajemnic świata?

Dzieje ludzkich zmagań z oporną materią rzeczywistości wskazują, iż nauka 
szybko idzie w las, a pamięć jest ułomna. Odnawiają się te same spory, a ich 

uczestnicy opierają się na identycznych, podważonych uprzednio argumentach. 
Filozofowie – nieważne czy uniwersyteccy, czy ludowi mędrkowie – mogliby się 
podpisać pod tekstem ludowego poety z przełomu XIX i XX wieku: „Świadomy, 
że głupoty prawdą nie ugłaszczę, nie dbam, choć ona na mnie rozdziawia swą 
paszczę.”

Iwona Dojka

Narodowa
powtórka
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Krzyż, na którym umarł nasz 
Pan, jest zrobiony z drzewa. 
Może niektórych zdziwi to, 

co teraz napiszę, ale w naszej religij
nej obyczajowości mamy dwa święta, 
w których jednym z podstawowych 
symboli jest właśnie drzewo. Są to 
Boże Narodzenie i Zmartwychwstanie 
Pańskie. W pierwszym wypadku myślę 
o tradycyjnym świątecznym drzewku 
– choince, a w drugim – o krzyżu, który 
stał się symbolem zwycięstwa Jezusa 
nad śmiercią. Życie i śmierć...

***
W okresie Bożego Narodzenia czytamy 
co roku tekst przypominający rodowód 
Jezusa. Wyliczani są członkowie Jego 
ziemskiej rodziny. Rodowód ten doku
mentuje ziemskie pochodzenie naszego 
Pana. Czytamy go po to, żeby sobie 
jasno uświadomić, że tak naprawdę 
Jezus pochodził z rodziny obciążonej 
wielkimi grzechami. Rodzina jest jak 
drzewo. Mam tu na myśli drzewo gene
alogiczne. Popatrzmy więc na drzewo 
rodowe Jezusa. Być może łatwiej je so
bie wyobrazić w okresie, w którym stoi 
w kącie naszego pokoju świerk pach
nący lasem, rozświetlony kolorowymi 
światełkami. Każde światełko to jakieś 
imię wymienione w rodowodzie.
Zanim drzewko świąteczne stanie 
w mieszkaniu, najpierw musi być jednak 
ścięte. Dawniej czyniło się to przy pomo
cy bardzo prostego narzędzia – siekiery. 
Święty Jan Chrzciciel powiedział:
Już  siekiera  do  korzenia  drzew  jest 
przyłożona. Każde więc drzewo, które 
nie wydaje dobrego owocu, będzie wy-
cięte i w ogień wrzucone. (Mt 3)

Co zrobić,
aby moje życie nie gniło?

Udzielił mi Pan poznania łask, którymi mnie nieustannie obsypuje. Światło to przeniknęło mnie do głębi i zro-
zumiałam te niepojęte względy Boże, które mi Bóg okazuje. Pozostałam w celi na długim dziękczynieniu, leżąc 
twarzą na ziemi, i wylewałam łzy wdzięczności. Nie mogłam się podnieść z ziemi, bo co się chciałam podnieść, to 
światło Boże dawało mi nowe poznanie łaski Bożej; aż za trzecim razem mogłam się podnieść z ziemi. Jako dziecko 
czułam, że wszystko, co posiada Ojciec niebieski, moim jest. Sam mnie podniósł z ziemi aż do Serca swego; czułam, 
że wszystko, co istnieje, jest w sposób wyłączny moim, a ja nie miałam do tego wszystkiego żadnych pragnień, bo 
mi wystarcza Bóg sam. (Dzienniczek św. Siostry Faustyny 1279)

Siekiera jest oznaką nawrócenia, od
cięcia się od chorych korzeni grzechu.
Baczcie,  aby  nikt  nie  pozbawił  się 
łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, 
który rośnie w górę, nie spowodował 
zamieszania, a przez to nie skalali się 
inni. (Hbr 12)
Tylko takie drzewo, które odcięło się 
od gorzkich korzeni grzechów swoich 
przodków, może wydać właściwy owoc 
pełen światła. Światło to trwa w Jezu
sie i jest dane wszystkim, co odrzucą 
grzech i jego chore konsekwencje, 
wynikające z grzesznego przekleństwa 
trwającego być może jeszcze od czasów 
naszych przodków i rodziców. Drzew
ko świąteczne – popularna choinka 
– może być obrazem twojej rodziny, 
która o tyle będzie świeciła Chrystuso
wym światłem, o ile we wszystkich jej 
członkach: w twoich dzieciach i wnu
kach, a także we wszystkich pokole
niach, nastąpi odcięcie się od grzechów 
siekierą osobistego nawrócenia.

***
Czytając Biblię, często natrafiamy na 
rodowody. Dla Boga ich istnienie ma 
dużą wagę. I chociaż może się komuś 
to wyczytywanie imion wydawać dość 
nudnym zajęciem, to trzeba zdać so
bie sprawę, że każdy w rodzinie jest 
ważny, wniósł bowiem w dziedzictwo 
rodu coś istotnego – dobro lub zło. 
Ma to ogromne znaczenie, czyimi je
steśmy dziećmi i wnukami, kim byli 
nasi przodkowie i jakie winy na nich 
ciążą. Ale równie znaczące jest to, ja
kie winy zaciążą na naszych dzieciach 
i wnukach. Kiedy Jezus powoływał Na
tanaela, powiedział, że widział go pod 

drzewem figowym. Być może chodziło 
mu o to, że poznał jego rodzinę i dla
tego wiedział, czego może się po nim 
spodziewać. Znał jego piękną rodzinę, 
jej wady i zalety (Ben Rubin). 
Czy nie zauważyłeś, że pewne twoje 
predyspozycje niejako genetycznie 
należą do całego pakietu skłonności 
właściwych tylko twojej rodzinie i że 
nie możesz poradzić sobie z tymi wada
mi, z którymi miał też kłopot twój dzia
dek? Czy nie dostrzegasz, że w twojej 
rodzinie działa jakieś przekleństwo, 
albo ciągle powtarzają się te same nie
szczęścia? Czy nie pomyślałeś, dlacze
go? Korzeniami tkwią głęboko w ziemi 
– w grobach twoich przodków, gdzie są 
też ukryte ich grzechy – a korzenie te 
mogą zatruwać całą rodzinę.
Cudzołóstwo Dawida odbiło się fatal
nie na Salomonie i na Absalomie czy 
Amnonie. Kiedy czytamy Księgi Kró
lewskie, widzimy bardzo dokładnie, 
do jakiego stopnia grzechy Salomona 
obciążały jego potomków. Ród ten 
należał jednak do rodu Mesjasza, 
a kiedy On przyszedł, odciął swoją 
rodzinę od chorych korzeni, bo umarł 
na przeklętym drzewie, oblewając go 
Krwią Miłosierdzia. Napisano przecież 
nie bez powodu:
Z tego przekleństwa Prawa Chrystus 
nas  wykupił  –  stawszy  się  za  nas 
przekleństwem,  bo  napisane  jest: 
Przeklęty każdy, którego powieszono 
na drzewie. (Ga 3)
Zwróć uwagę, że rodowód Jezusa 
zaczyna się od Abrahama, a nie od 
jego ojca. To bardzo ważne! Rodzina 
Jezusa jest odcięta od korzenia z Ur! 
Abraham nie chciał, aby dziedzictwo 

kS. JóZef MUlARZ



� 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYkwiecień 2007 SŁOWO NA WIELKANOC

Teracha, który mieszkał w Babilonie, 
siedlisku magii i bałwochwalstwa, 
stało się tradycją czy dziedzictwem 
– choćby ukrytym – jego rodu. Odciął 
się. U Mateusza ewangelisty mamy 
rodowód Jezusa rozpoczynający się od 
Abrahama, nie od Teracha (etymologia 
tego imienia prawdopodobnie ma zwią
zek ze słowem „jerach” – księżyc, czyli 
władca ciemności).

***
Dziś poznałam, z jaką niechęcią przycho-
dzi Pan do pewnej duszy w Komunii św. 
Idzie do tego serca jak do ciemnicy – na 
mękę  i udręczenie.  Przepraszałam Go 
i wynagradzałam za tę zniewagę. (Dzien
niczek św. Siostry Faustyny 1280)
Jakie grzechy przynoszą przekleń
stwo? Przede wszystkim grzech prze
ciwko pierwszemu przykazaniu, ale też 
zabójstwo, aborcja, skryty mord, ma
gia, krzywdzenie sierot i wdów, prosty
tuowanie osób, perwersje seksualne, 
przeklinanie potomstwa, alkoholizm, 
narkomania, krzywdy psychiczne i fi
zyczne, posługiwanie się symbolami 
pogańskimi i satanistycznymi: amu
letami, talizmanami. Także duchowe 
praktyki związane z mitycznymi wie
rzeniami, np. hinduistycznymi, tybe
tańskimi, technikami medytacyjnymi 
zapożyczonymi ze Wschodu, ponadto 
spirytyzm, astrologia, karty tarota, 
tablica ouija, horoskopy, wróżbiarstwo, 
jasnowidztwo, bioenergoterapia, posłu
giwanie się wahadełkiem, nieznanymi 
energiami i stosowanie takich technik 
pseudoterapeutycznych jak np. me
toda Silvy czy Reiki, albo medycyna 
okultystyczna. Wreszcie grzechem 
sprowadzającym przekleństwo na całą 

rodzinę jest na pewno cudzołóstwo, 
czyli zdrada małżeńska. To wielka 
zbrodnia dokonana na sercu!
Czy od takiego dziedzictwa nie nale
ży się odciąć? Dopiero krzyż Jezusa 
ma moc nas od tego uwolnić. Kiedy 
uciekamy się do Niego i prosimy, aby 
nieszczęścia naszego rodu nie ocieniały 
naszej rodziny, Jezus odpowiadając na 
nasze błagania, uwalnia nas od tego 
przeklętego dziedzictwa.

***
Zanośmy do Niego usilnie takie prośby, 
z pełną świadomością, że doświadcze
nia naszej rodziny w dziedzinie mroku 
– o których wyżej wspomniałem – leżą 
u podstaw naszego podobieństwa do 
gałęzi głęboko przygiętej do ziemi, na 
której próbuje rosnąć owoc naszego 
istnienia. Bez względu na wysiłek 
i próby wzrostu, jakie podejmuje owoc, 
jeśli tylko gałąź jest pochylona, będzie 
on skazany na gnicie. Możemy się 
bardzo starać żyć inaczej niż ci, którzy 
w naszej rodzinie popełniali straszne 
czyny, ale opierając się tylko na wła
snych siłach, niewiele osiągniemy. 
Życie nasze będzie gniło. Tu potrzeba 
boskiej mocy, ręki Ogrodnika, który 
odetnie owoc od chorej, przygiętej do 
ziemi gałęzi i dopiero uzyskane z tego 
owocu nasiona posieje, aby powstało 
nowe, wspaniałe drzewo.
Kiedy przyjmujemy łaskę nowego ży
cia w Jezusie, ale nie odcinamy się od 
starych korzeni, od grzechów rodziny, 
od emocjonalnych powiązań, od konse
kwencji przestępstw naszych kuzynów 
i dziadków, od sposobu myślenia, od 
lęków i pożądań wynikających z grze
chów popełnianych w rodzinie, to nasze 

drzewo życia będzie miało zawsze dwa 
rodzaje konarów – gałęzi. Na jednym 
będą rosły piękne owoce łaski, a na 
drugim owoce grzechu. Tak więc nasze 
życie wyda podwójny owoc. Owszem, 
zawsze będziemy ludźmi grzesznymi, 
zawsze będziemy popełniać jakieś błę
dy, ale skala tych wykroczeń nie będzie 
taka jak wtedy, kiedy korzenie zatru
tych powiązań z grzechami rodziców 
lub dziadków będą nas nasycać ponad 
wszelką miarę od wewnątrz niezliczoną 
ilością złych tendencji.

***
Jezus w postaci ubogiego młodzieńca 
dziś przyszedł do  furty. Wynędzniały 
młodzieniec,  w strasznie  podartym 
ubraniu,  boso  i z odkrytą  głową, 
bardzo  był  zmarznięty,  bo  dzień  był 
dżdżysty i chłodny. Prosił coś gorącego 
zjeść.  Kiedy  poszłam  do  kuchni,  nic 
nie zastałam dla ubogich; jednak po 
chwili  szukania  znalazło  się  trochę 
zupy,  którą  zagrzałam  i wdrobiłam 
trochę  chleba,  i podałam  ubogiemu, 
który  zjadł.  W chwili  gdy  odbiera-
łam od niego kubek, dał mi poznać, 
że  jest  Pan  nieba  i ziemi. Gdym Go 
ujrzała,  jako  jest,  znikł  mi  z oczu.  
Kiedy weszłam do mieszkania i zasta-
nawiałam się nad tym, co zaszło przy 
furcie, usłyszałam te słowa w duszy: 
Córko Moja, doszły uszu Moich błogo-
sławieństwa ubogich, którzy oddalając 
się od furty, błogosławią Mi, i podobało 
Mi  się  to miłosierdzie  twoje  w gra-
nicach  posłuszeństwa  i dlatego  zsze-
dłem  z tronu,  aby  skosztować  owocu 
miłosierdzia  twego. (Dzienniczek św. 
Siostry Faustyny 1312)

n

Wszystkim Mieszkańcom Gminy
składamy życzenia

Świąt Wielkanocnych wypełnionych radosną refleksją
na widok odradzającego się życia

i poczuciem wartości człowieczeństwa
uświęconego przez zmartwychwstanie Chrystusa

oraz uświetnionych obecnością bliskich
przy wspólnym stole

Burmistrz Jan Musiał
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk
wraz z Radnymi

Wesołego Alleluja!
Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, 
radosnych spotkań przy świątecznym stole, 
a także odpoczynku w rodzinnym gronie 

oraz mnóstwa wiosennego słońca
wszystkim mieszkańcom powiatu brzeskiego

życzą
Starosta Brzeski Ryszard Ożóg

Wicestarosta Brzeski Stanisław Pacura
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Pater
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Według św. Łukasza apostołowie 
nie uwierzyli w słowa kobiet o zmar-
twychwstaniu. Jezus jednak rozmawiał 
ze swoimi uczniami w Emaus i tym 
samym potwierdził relację. Tymczasem 
pierwsi chrześcijanie takiego cudu już 
nie doświadczali. Jak oni poradzili sobie 
z trudną wiarą w zmartwychwstanie?
– Pierwsi chrześcijanie nie mieli żad
nych trudności w tym względzie, po
nieważ opierali się na świadectwach 
apostołów, którzy byli świadkami wy
darzeń. Pierwsze pokolenie chrześcijan 
miało możliwość spotkać się z aposto
łami, więc od nich czerpało wiedzę. 
Późniejsze generacje oparły się tylko na 
świadectwie zapisanym lub utrwalonym 
w katechezie. W związku z tym pierwsi 
chrześcijanie nie czekali na cudowne 
potwierdzenie ze strony Chrystusa.

Ludzie starożytni uwierzyli słowu…
– Tak, uwierzyli słowu i świadkom 
zmartwychwstania.

Ale… uwierzyli mężczyznom…
– Mamy zapisane relacje apostołów 
i ewangelistów. Natomiast czy kobiety, 
które były świadkami zmartwychwsta
nia, mówiły o nim, tego z tych świa
dectw nie wiemy. W apokryfach mamy 
relacje o tym, że opowiadały o tym 
fakcie. Także zgodnie ze świadectwem 
pism kanonicznych (Dzieje Apostolskie, 
list) kobiety szerzyły prawdę o zmar
twychwstaniu. To one – jak zapisał 
św. Paweł – zwoływały ludzi, którym 
on wygłaszał katechezy. Kobiety były 
więc zaangażowane od samego począt
ku chrześcijaństwa, jakkolwiek nie 
zostawiły źródeł pisanych.

Starożytni z jednej strony mieli Chry-
stusa zwyciężającego śmierć, a z drugiej 
– cały wachlarz kultów bóstw odradzają-
cych się, np. egipskiego Ozyrysa wskrze-
szonego przez Izydę lub kulty orfickie. 
Jak pierwsi chrześcijanie nie pogubili się 
w tej różnorodności?

n
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n
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Wielki post
na serio

Współczesny, katolicki sposób świętowania różni się od tego, jaki 
znali pierwsi chrześcijanie. Daleko odeszliśmy od całonocnych 
nabożeństw, nie dyskutujemy o Bogu, przechadzając się ulicą, 
w poście jemy trzy razy dziennie i nikt już nie obmywa gościom 
nóg. O bezkonkurencyjności Wielkanocy przekonuje ks. prof. Antoni 
Żurek (na zdjęciu) w rozmowie z Iwoną Dojką.

– Kulty, które głosiły odrodzenie, nie 
uznawały zmartwychwstania. To było 
coś zupełnie dla nich niezrozumiałego. 
Filozofia grecka w ogóle nie przewidy
wała możliwości zmartwychwstania 
człowieka, ponieważ materię uważała 
za coś złego. W starożytnych filozofiach 
dusza ludzka dążyła do wyzwolenia 
z ciała. Nieśmiertelność dotyczyła więc 
tylko duszy, ale nie ciała. W Rzymie 
np. zmarłego do zachodu słońca nale
żało usunąć poza miasto, bo mógł spro
wadzić nieszczęście. Nikomu nie śniło 
się, że ciało może zmartwychwstać. 
Dlatego nauka o zmartwychwstaniu 
napotykała naówczas na barierę my
ślową. Kiedy św. Paweł mówił Grekom 
o Chrystusie, ci przyjęli naukę o Bogu, 
objawieniu i o przyjściu Chrystusa na 
świat. Ale gdy głosił o zmartwychwsta
niu, wyśmiali go. Pierwsi chrześcijanie 
nie mieli problemu pomieszania, wręcz 
przeciwnie. Prawda o zmartwych
wstaniu była w całkowitej opozycji do 
myślenia świata starożytnego.

Chrześcijaństwo nobilitowało ciało?
– Tak. Chrześcijaństwo nobilitowało 
ciało. Skoro Bóg przyjął ludzkie ciało, to 
ono musiało mieć wartość. Stąd wynikło 
dowartościowanie całego dzieła stwo
rzenia i jednocześnie człowieka, który 
zmartwychwstanie razem z ciałem.

 W takim razie pierwsi chrześcijanie 
radzili sobie lepiej niż my, bo mamy teraz 
wielkanocne jajka i pisanki, które – bądź 
co bądź – są symbolem pogańskim.
– Nie wiem, czy ludzie, którzy nio
są jajka do poświęcenia, łączą je ze 
zmartwychwstaniem. Dzisiaj nie za
stanawiają się nad tym. Tymczasem 
starożytni więcej uwagi poświęcali 
sprawom metafizycznym, sprawom 
bytu, zastanawiali się: skąd człowiek, 
po co człowiek? Dzisiaj Wielkanoc poj
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mowana jest raczej w kategorii święta 
rodzinnego, a nie religijnego, mówią
cego o zmartwychwstaniu człowieka 
i Chrystusa. Tak to widzę.

Czy pierwsi chrześcijanie posługiwali 
się symbolami prawd wiary?
– Owszem, i to w większym stopniu niż 
my dzisiaj. W starożytności symboli 
– chociażby nieśmiertelności i życia 
wiecznego – było więcej. Znał je też 
świat pogański i od niego wzięli je 
chrześcijanie. Sztuka wczesnochrze
ścijańska, zwłaszcza we wczesnym 
okresie, starała się wyrazić pewne 
prawdy wiary za pomocą symboli, bo 
trudno było je przedstawić dosłownie. 
W katakumbach spotyka się takie 
ilustracje. Jajka tam nie ma, ale np. 
symbolem wieczności jest paw.

Czy chrześcijanie zauważyli sym-
boliczny gest obmycia nóg apostołom 
w czasie ostatniej wieczerzy? Opisał go 
tylko św. Jan.
– To jest gest związany z tradycją ży
dowską. Gospodarz, podejmując gości, 
obmywał im nogi na znak gościnności. 
W najstarszej katechezie z początku 
II wieku pojawia się zachęta: „obmy
wajcie nogi podróżnym”. Ten nakaz 
oznaczał: przyjmijcie, usłużcie podróż
nym, pielgrzymom, zapewnijcie im 
gościnę. Jednak nie naśladowano tego 
gestu dosłownie. Chodziło o miłość, 
uniżenie…

Pytam o ten gest, bo jednak znalazł 
się w liturgii.
– W pierwszych wiekach nie było tego 
gestu w liturgii z tego prostego powo
du, że nie obchodzono wtedy Wielkiego 
Czwartku. Najważniejszym świętem 
była Wielka Sobota. Dopiero później 
zostało wprowadzone świętowanie 
Wielkiego Piątku i Wielkiego Czwart
ku. Jedna z przyczyn tego stanu rzeczy 
była bardzo prozaiczna: chrześcijanie 
nie mieli możliwości świętowania tych 
dni, bo pracowali.

To znaczy, że zaczęli od radosnej 
części Wielkiego Tygodnia. W jakim 
okresie zaczęło się świętowanie Wielkie-
go Czwartku i Wielkiego Piątku?
– Najstarsze ślady pochodzą z IV wie
ku, kiedy ustaliły się już bardzo wy
mowne obrzędy związane z krzyżem. 
Świadectwem są katechezy św. Jana 
Chryzostoma, gdzie objaśniał obrzędy 
związane z chrztem. U św. Augustyna 
spotkamy mowę o Wielkim Czwartku 
i rozważanie dotyczące mszy św. wiel
koczwartkowej, która była szczególna, 
bo zazwyczaj eucharystię celebrowano 
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rano, a w Wielki Czwartek – wieczo
rem. Na postawie tych źródeł mamy 
pewność, że te święta funkcjonowały. 
Jednak dla ówczesnych chrześcijan 
najważniejsza była Wielka Sobota.

Kiedy ustalił się stały kalendarz litur-
giczny? Wielkanoc jest w nim świętem 
ruchomym.
– Z obchodzeniem Wielkanocy kłopot 
był od samego początku. Wytworzyły 
się trzy tradycje. Część chrześcijan 
obchodziła święto dokładnie w tym sa
mym dniu, w którym Chrystus umarł, 
czyli w 14. dniu miesiąca nisan.

To znaczy na wiosnę.
– Tak. Według drugiej tradycji święto
wano w niedzielę następującą po tym 
dniu, a zgodnie z trzecią – w pierwszą 
niedzielę po przesileniu wiosennym. 
Te tradycje funkcjonowały jednocze
śnie i poszczególne gminy obchodziły 
Wielkanoc w różnym czasie. Dopiero 
w IV wieku ustalono jeden, ruchomy 
termin obowiązujący do dzisiaj.

Można się pokusić o wniosek, że 
bardzo przedsiębiorczy starożytny 
chrześcijanin mógł w jednym roku kilka 
razy świętować Wielkanoc.
– Tak, mogło się tak zdarzyć. Jeśli ktoś 
chciał kilka razy obchodzić Wielkanoc, 
mógł tak ułożyć swój kalendarz, by 
jeżdżąc po cesarstwie rzymskim, kilka 
razy na nią trafić. Kiedy na Wschodzie 
obchodzono Wielkanoc, w Rzymie do
piero zaczynał się post. To sprawiało 
wiele trudności, zwłaszcza że od termi
nu Wielkanocy zależał czas obchodów 
innych świąt.

Jak wyglądał Wielki Post? Trwał tak 
długo jak teraz?
– Nie, tradycja się zmieniała. Począt
kowo to było kilka dni. Potem okres ten 
stopniowo się wydłużał. W IV wieku 
obowiązywał już 40dniowy post na 
wzór pobytu Chrystusa na pustyni.

Czy – tak jak dziś – ten czas pole-
gał na powstrzymaniu się od hucznych 
zabaw?
– Dziś ludzie nie powstrzymują się 
od hucznych zabaw. Pozostał tylko 
przepis. W starożytności chrześcijanie 
traktowali Wielki Post na serio. Wtedy 
chrzest przyjmowali ludzie dorośli 
i poważnie podchodzili do wymagań re
ligijnych. Te z kolei w Wielkim Poście 
dotyczyły głównie umartwień, a więc 
ograniczenia pokarmów. Posty były 
znacznie surowsze niż dzisiaj.

To znaczy?
– Jeśli starożytni jedli jeden posiłek 
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dziennie, czasem dodatkowo lekki 
w ciągu dnia, to pościć znaczyło albo 
nic nie jeść, albo przyjąć jeden marny 
posiłek. Ponieważ jednak ci ludzie jedli 
mniej niż dzisiaj, było im być może 
łatwiej zachować post, ale traktowali 
go bardzo poważnie.

Pierwsi chrześcijanie żyli w oczeki-
waniu na nadejście Chrystusa i pojmo-
wali to dosłownie.
– Owszem, pierwsze pokolenia żyjące 
w czasach apostolskich były przekona
ne, że Chrystus rzeczywiście przyjdzie 
za ich życia. Jednak koniec świata nie 
nastąpił i chrześcijanie zrozumieli, iż 
nadejście Jezusa nie musi nadejść ry
chło. Jedynie pojedyncze grupy głosiły 
rychłą paruzję. W II wieku montaniści 
twierdzili, że Chrystus przyjdzie i trze
ba zebrać się w jednym miejscu w Ma
łej Azji, gdzie to nastąpi. Oczywiście, 
oczekiwanie okazało się złudne i ruch 
upadł. W starożytności pojawił się 
też pogląd o rychłym nadejściu Chry
stusa i Jego tysiącletnim panowaniu, 
tzw. millenaryzm. Jednak większość 
chrześcijan pojmowała spotkanie 
z Chrystusem bardzo indywidualnie, 
jako „moje spotkanie z Chrystusem 
w chwili śmierci”.

Jak pierwsi chrześcijanie rozstrzygali 
ten współczesny, aczkolwiek banalny, 
dylemat o wyższości Wielkanocy nad 
Bożym Narodzeniem bądź Bożego 
Narodzenia nad Wielkanocą?
– Nie mieli tego dylematu. Wielkanoc 
była dla nich świętem pierwszorzęd
nym, związanym z najważniejszym 
wydarzeniem w dziejach zbawczych. 
Był to też dzień istotny dla całej gmi
ny chrześcijańskiej, gdyż początkowo 
właśnie w Wielką Sobotę udzielano 
chrztu. Do tego wydarzenia przygoto
wywali się i kandydaci, i cała wspól
nota. Natomiast Bożego Narodzenia 
pierwsi chrześcijanie nie obchodzili. 
Pierwsze świadectwa o nim pochodzą 
z IV wieku, ale traktowano je jak inne 
święta, np. Zesłanie Ducha Świętego. 
Boże Narodzenie nie stanowiło żadnej 
konkurencji dla Wielkanocy.

Daleko odeszliśmy dziś od począt-
ków chrześcijaństwa?
– Teologiczny sens tych świąt i ich prze
słanie pozostało to samo. Natomiast 
zmienił się sposób przeżywania. Także 
obrzędy w stosunku do pierwotnego 
chrześcijaństwa są uproszczone. Wigilia 
Wielkiej Soboty zaczynała się naówczas 
w sobotni wieczór i kończyła w Wielką 
Niedzielę rano. Z kościoła wychodziło 
się przed świtem. Dziś świętowanie 
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rozkłada się także na inne dni: Wielki 
Czwartek i Wielki Piątek, trzeba jesz
cze wspomnieć i niedzielę palmową.

Może to naiwne pytanie, ale co 
przez tyle godzin pierwsi chrześcijanie 
robili w kościele? Nie umiem sobie tego 
wyobrazić.
– Tej samej nocy udzielano chrztu, do 
którego przystępowało kilkadziesiąt, 
a potem kilkaset osób. W IV wieku 
obrzęd następował w baptysteriach, 
usytuowanych przed kościołem. Potem 
chrześcijanie wchodzili do wewnątrz 
i tam otrzymywali bierzmowanie. 
Następnie szli do ołtarza, gdzie roz
poczynała się msza święta. W tym 
czasie pozostali obecni śpiewali psal
my i pieśni. Eucharystia była bardzo 
uroczysta, z czytaniami i kazaniami. 
Te zaś trwały długo. Ówcześni ludzie 
byli bardzo wrażliwi na słowo. Przemó
wienia i czytania bardzo ich wciągały. 
Słuchali z czysto estetycznych wzglę
dów, zwłaszcza jeśli przemowę głoszo
no pięknym językiem. Kaznodzieje 
byli w większości dobrymi mówcami. 
W związku z tym obrzędy wciągały 
ludzi. Także w innych ówczesnych 
religiach ceremonie w świątyniach 
trwały długo.

Teraz rozumiem to, co Ksiądz Pro-
fesor powiedział na początku, że ludzie 
starożytni więcej czasu poświęcali sferze 
metafizycznej.
– Z całą pewnością. Kwestie religijne, 
teologiczne, niemożliwe dziś do roz
trząsania przez przeciętnych ludzi, 
pasjonowały starożytnych. Angażowali 
się w dyskusje na temat natury Pana 
Boga, wcielenia Chrystusa… Ich świat 
nie skupiał się na materialnym, docze
snym wymiarze.
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Ks. prof. dr hab. Antoni Żurek pocho-
dzi z Przyborowa. W Brzesku ukoń-
czył Liceum Ogólnokształcące. Jest 
dziekanem Wydziału Teologicznego 
i kierownikiem Katedry Patrologii 
i Historii Kościoła w tarnowskiej sek-
cji Papieskiej Akademii Teologicznej. 
Specjalizuje się w badaniach nad 
pismami ojców Kościoła i nad po-
czątkami chrześcijaństwa. W 1998 
roku przedstawił rozprawę habili-
tacyjną „Duszpasterz końca epoki 
patrystycznej. Tożsamość kapłana 
w świetle »De vita contemplativa« 
Juliana Pomeriusza”.
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– Mieszkańcy ul. Bagiennej nie są 
usatysfakcjonowani tym, co usłyszeli 
na zebraniu – rozpoczęła część obrad 
poświęconą na interpelacje radnych 
Katarzyna Pacewicz-Pyrek.  – Zło
żyliśmy wniosek do Funduszu „Spójno
ści”. Jeżeli zostanie zakwalifikowany, 
w 2009 roku rozpoczniemy realizację 
– zapewnił zastępca burmistrza Bog-
dan Dobranowski.
– To cud, że nie doszło tam do tragedii 
– przekonywała radna o konieczności 
remontu chodnika przy ul. Solskiego, ad
ministrowanej przez województwo. Na co 
burmistrz Dobranowski poinformował, 
iż zarząd drogi zacznie prace na niebez
piecznych odcinkach w drugim kwartale 
roku. Zadeklarował też uzupełnienie 
brakujących tablic z nazwami ulic.
Mieczysławie Klimek, upominającej 
się o usunięcie nieczynnego kiosku 
przy ul. Ogrodowej, wyjaśnił: – W roz
mowie z właścicielem działki uzyska
łem informację, że będzie to magazyn 
dla placu budowy.

Wiarygodność premiera i ministra
– Mamy 430 tys. zł zarezerwowanych 
na termomodernizację placówek oświa
towych – odpowiedział Franciszko-
wi Brzykowi zastępca burmistrza 
Krzysztof Bigaj. – 29 listopada rząd 
polski wspólnie z Komisją Europejską 
podjęły decyzję, że w Funduszu Norwe
skim nie będzie środków na ten cel – 
przedstawił przyczynę fiaska zabiegów 
o dotacje. – Wysłaliśmy zapytania o ni
skooprocentowane pożyczki, umarzalne 
w 20 proc. – referował radnemu.
Pytającemu o kryteria wyboru placó
wek, które wyznaczono do instalacji 
dotowanych ze środków pomocowych 
baterii fotowoltaicznych, wyjaśnił, 
iż, biorąc pod uwagę powierzchnię 
i spadek dachów oraz umiejscowienie 
budynków, specjalista wytypował PG 
nr 2, SP nr 2, przedszkola nr 4 i 10 
oraz PG i SP nr 2 w Jadownikach. 
– Nasz wkład własny to 15 proc. 
Koszty całości to 1,5 mln euro. Nie 

   Uciekną 
inwestycje?

28 marca radni potrzebowali aż dwóch narad w kuluarach, by rozstrzygnąć, czy spłacić 
wcześniej zobowiązanie wobec wykonawcy termomodernizacji dwóch szkół, czy też lepiej 
zrobić to zgodnie z terminarzem zapłaty.

ma takiego miejsca w Polsce, gdzie 
ten projekt byłby realizowany w ta
kiej skali – podkreślił, a wątpliwości 
radnego co do wiarygodności firmy 
Ecorys przeciął: – Musiałbym spraw
dzić wiarygodność premiera i ministra 
rozwoju regionalnego, bo to oni wybrali 
operatora pieniędzy norweskich.

Tyle innych spraw…
Sporo czasu poświęconego na interpe
lacje zabrał rajcom BIM. Radny Brzyk 
zarzucił naczelnej brak rzetelności 
i tendencyjność, a burmistrza posądził 
o cenzurowanie pisma. – Na posiedze
niu Komisji Statutowej dyskutowana 
była sprawa funkcjonowania BIMu, 
w której poruszano różne aspekty jego 
działalności. Przy okazji tej dyskusji 
wróciła sprawa rzetelności zamiesz
czanych na jego łamach materiałów, 
zwłaszcza dotyczących posiedzeń Rady 
Miejskiej. Podczas posiedzenia komisji 
dowiedzieliśmy się, że osobą, która 
ogląda przed wydaniem BIM, jest pan 
burmistrz. Myślę, że nie w ramach au
tocenzury. W związku z tym mam py
tanie: czy nie widzi pan tendencyjności 
w przedstawianiu faktów dotyczących 
posiedzeń rady oraz tego samego w 
tzw. wstępniakach? Czy na podstawie 
chociażby ostatniego numeru nie moż
na odnieść wrażenia, że pani redaktor 
poucza radnych o ich powinnościach? 
– odczytał interpelację.
– My ten stan jako rada zmienimy 
– podkreślił Krzysztof Ojczyk, przy
pominając zabiegi Komisji Statutowej 
dotyczące powołania przy gazecie rady 
programowej.
 – Powtarzam mocno, że sam nie będę 
cenzurował miesięcznika i Rada Miej
ska też nie będzie – zaznaczył burmistrz 
Jan Musiał. Mówiąc o interpelacji 
Franciszka Brzyka, zauważył: – Ta wy
powiedź nie wykazała naruszenia pra
wa prasowego ani czyichkolwiek dóbr 
osobistych lub pisania nieprawdy!
– Mamy tyle ważniejszych spraw do za
łatwienia! – ocenił sensowność dyskusji 

nad miesięcznikiem. – Ustawa nakłada 
na nas obowiązek rzetelnej informacji. 
Dodatkową szansę straciliśmy, gdy 
wycofaliście państwo BIS z budżetu 
– przypomniał.

za dużo gratisów
– Pozwolę sobie poprosić państwa 
sołtysów i przewodniczących osiedli 
o pomoc w uzupełnieniu tej listy – ape
lował Adam Kwaśniak po odczytaniu 
wniosku Komisji Prawa, Porządku 
Publicznego i Promocji o stworzenie 
pełnego wykazu osób, które zginęły 
w obozach koncentracyjnych.
Zespół powołany doraźnie do wprowa
dzenia zmian w statutach gminnych in
stytucji wystąpił o powołanie „Kolegium 
RedakcyjnoProgramowego” przy BIM, 
nie określając, jaki miałoby wpływ na 
zawartość miesięcznika, i zaaprobował 
przedłużenie kadencji Młodzieżowej 
Rady Gminy do trzech lat, co radni 
potwierdzili uchwałą. Komisja Oświaty 
Kultury i Sportu zawnioskowała o ana
lizę zatrudnienia oraz wynagrodzeń 
pracowników obsługi szkół. Radni 
rozpatrujący sprawy finansów poprosili 
burmistrza o wystosowanie pisma do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad ponaglającego do zajęcia 
stanowiska w sprawie alternatywnego 
zjazdu z autostrady, wykupu terenu 
na dojazd do działek gminnych przy ul. 
Starowiejskiej pod ewentualne budow
nictwo wysokie oraz zarezerwowania 
w budżecie 257 357 zł na zakup grun
tów oraz remonty dróg i chodników.
Komisja Rewizyjna poddała w wąt
pliwość raport MPK, który wykazał, 
że wśród 44 866 pasażerów aż 11 338 
skorzystało z bezpłatnych przejazdów, 
oraz wniosła o zmiany w rozkładzie 
jazdy. Wystąpiła też o udostępnienie 
jej zestawienia wydatków na promo
cję, BIM i BIS, z rezerwy budżetowej 
i funduszu reprezentacyjnego w 2006 
roku oraz dokumentacji termoizolacji 
SP nr 2 i PG nr 1.

Windykacja w mzGm
W informacji z prac Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej Jadwiga Kramer przy
pomniała, iż na liście oczekujących na lo
kal jest 122 wnioskodawców. W zeszłym 
roku przyznano po osiem mieszkań 
komunalnych i socjalnych, a dwa lata 
temu – odpowiednio: dziewięć i cztery. 
Zapowiedziała także sprawdzenie przy
działów z 2005 roku. – Weryfikacja nie 
oznacza zmian – zastrzegła.
Mieczysława Klimek wystąpiła z wnio
skiem o budowę i rozbudowę mieszkań 
socjalnych i komunalnych, co znalazło 
aprobatę w głosowaniu.
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– Jak zamierza pan windykować na
leżności? – zwrócił się przewodniczący 
Ojczyk do Franciszka Mrzygłóda, 
prezesa MZGM. – Jest to problem dość 
poważny – podkreślił indagowany. W ra
porcie przedstawionym uczestnikom 
obrad zaznaczył, iż długi wobec zakładu 
to 499 218,67 zł, w tym z tytułu najmu 
lokali użytkowych – 124 593,70 zł. 
– Najlepszym rozwiązaniem byłoby 
zatrudnić osobę do ściągania zadłużenia 
– wyjaśnił. – Oferują się również firmy 
windykacyjne. Rozważamy tę możliwość 
w stosunku do najbardziej opornych.
Zainteresowanie Marii Kądziołki 
wzbudziły należności od najemców lo
kali użytkowych. – To stare zadłużenia 
– odparł prezes Mrzygłód i przypo
mniał, że pochodzą od właścicieli firm, 
które splajtowały. Na pytanie dotyczą
ce starań o dotacje wyjaśnił: – Jeste
śmy przygotowani do złożenia wniosku 
do Urzędu Marszałkowskiego.
– Mamy na uwadze docieplenie i ele
wacje budynków oraz pokrycia dacho
we – wymieniał. 

dopłata na niższe ceny
Uchwała o zmianach w budżecie 
wywołała długą debatę. Sekretarz 
gminy Bogusław Babicz zreferował 
ekspertyzę prawną o proponowanej 
dopłacie obniżającej cenę za ścieki 
i wodę. – Kompetencje w zakresie 
ustalania cen zostały scedowane na 
Rzecz Związku Międzygminnego ds. 
Wodociągów i Kanalizacji. Żaden 
z członków zgromadzenia związku 
nie wniósł sprzeciwu wobec uchwały 
wprowadzającej cennik. Uchwała się 
uprawomocniła, więc jeśli tej instytu
cji zabraknie pieniędzy na opłacenie 
faktur, wystąpi do gminy o środki na 
wywiązanie się ze zobowiązań – wy
jaśnił. – A zatem nie pozostaje nic 
innego jak przyjąć uchwałę o dopłacie 
proponowanej przez burmistrza.
Spośród wszystkich zmian w wydat
kach i przychodach emocje wzbudziła 
propozycja wcześniejszej spłaty zobo
wiązania wobec wykonawcy termomo
dernizacji dwóch szkół. Maria Kądzioł
ka powątpiewała w jej sensowność: 
– Skoro (umowa) została podpisana 
na dziesięć lat, to czy w tym momencie 
zasadne jest dać firmie 40 tys. zł, czy 
lepiej spłacać to ratami?
– Najpierw musimy wprowadzić zmiany 
budżetowe, a dopiero potem sporządzić 
aneks do umowy o wcześniejszej spłacie 
– uzasadnił celowość przyjęcia uchwały 
burmistrz Dobranowski. – Im wcześniej 
zaczniemy spłacać raty z odsetkami 
z dołu, tym jest to dla nas korzystniej
sze – zapewnił.

przesunięcia według potrzeb
– Czy firma nie poszła w jakieś mani
pulacje? – doszukiwał się Franciszek 
Brzyk. Panaceum wskazał Krzysztof 
Ojczyk. – Czy nie byłoby wielkim kłopo
tem, aby 10 tys. na szkołę nr 1 i 30 tys. 
na szkołę nr 2 wycofać? – proponował. 
– Do końca marca nadwyżka budże
towa musi zostać rozdysponowana – 
przestrzegła Barbara Odroń-Ferenc, 
naczelnik Wydziału BudżetowoPodat
kowego. Co Mirosław Wiśniowski 
wykorzystał do wysunięcia propozycji 
o skierowanie spornej kwoty na drogi. 
– Jeżeli przeznaczymy te środki na 
ów cel; a wiemy, ile w tym zakresie 
jest potrzeb; to zostaną wykorzysta
ne – apelował Bogdan Dobranowski. 
W sukurs przyszła propozycja Marii 
Kuci: – Czy nie można przyjąć zmian 
budżetowych, ale z zapisem w pro
tokole, że zostaną przeznaczone na 
zmniejszenie zadłużenia, a jeśli nie 
– rozdzielimy je według potrzeb?
– Chcąc zmienić aneks do umowy, mu
simy mieć zapewnione środki na spłatę 
zobowiązania w 2007 roku – broniła 
treści uchwały OdrońFerenc. 

Narzędzie pracy burmistrza
Maria Kądziołka zaproponowała więc 
przeksięgowanie pieniędzy na rezerwę 
budżetową. – Miejcie świadomość, że 
odrzucenie tych zmian zastopuje moż
liwość rozwoju – zwrócił się bezpośred
nio do radnych Krzysztof Bigaj, gdyż 
kłopotliwa kwota stanowiła jedynie 
część uchwały przewidującej także inne 
korekty finansowe, m.in. zarezerwowa
nie środków niezbędnych do uzyskania 
dotacji na rewitalizację Rynku i montaż 
baterii fotowoltaicznych. – Dajcie nam 
narzędzia do wykonywania naszych 
obowiązków – apelował. 
Radni przegłosowali zmiany w bu
dżecie dopiero po dyskusji w kulu
arach. Jednogłośnie przyjęli regu
lamin przyznawania dodatków do 
wynagrodzeń nauczycieli w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez 
gminę, dokument określający zasady 
wnoszenia udziałów do BZK, regula
min Społecznej Komisji Oświatowej 
oraz uchwałą powiadomili sekretarza 
gminy o konieczności złożenia oświad
czenia lustracyjnego. Zatwierdzili też 
miejscowy plan zagospodarowania dla 
dwóch działek w Jasieniu przy trasie 
Kraków – Tarnów dopuszczający ich 
przeznaczenie na działalność produk
cyjną i usługową.
Burmistrz Musiał, który przed połu
dniem został wiceprezesem Forum 
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, 
oznajmił radnym dobrą wiadomość. 

– Są duże szanse na to, że chodniki 
przy ul. Kopernika i w Mokrzyskach, 
czyli na drogach znajdujących się 
w zarządzie województwa, zosta
ną zrealizowane w tym roku – nie 
krył zadowolenia. Po optymistycz
nej nastąpiła i zła wieść: – Wbrew 
wcześniejszym ustaleniom obecnie 
brak ostatecznej decyzji, kto bedzie 
inwestorem zjazdu z planowanej au
tostrady w kierunku północnym do 
mostu w Górce.
– Forum wybrało dwóch kandydatów 
z byłego województwa tarnowskiego, 
z których jeden na mocy decyzji wo
jewody stanie się członkiem komisji 
opiniującej wnioski do funduszy 
strukturalnych. Znalazłem się w tym 
gremium wraz z prezydentem Tar
nowa – oznajmił. – Na pewno jeden 
z nas będzie mieć niebagatelny wpływ 
doradczy – podkreślił.
W sprawie budowy nowej biblioteki 
zapowiedział, iż 4 kwietnia dopre
cyzuje porozumienie z władzami 
województwa.

Spory przekreślą inwestycje
Gdy radni przeszli do punktu „wolne 
wnioski i zapytania”, Jerzy Tyrkiel 
wystąpił o wsparcie Biura Promocji 
i Rozwoju dla koncepcji stworzenia 
trasy turystycznej i muzeum w bro
warze. – Działam w imieniu szefa 
zakładu – dodał. Zwrócił się też do 
Jadwigi Kramer, która przyjmując 
podziękowania za dotychczasową 
kadencję przewodniczącej osiedla 
Browarna, użyła słowa „skandal”. 
– Mieliśmy rekordową frekwencję 
– mówił o zebraniu mieszkańców. 
– Pohukiwania, pokrzykiwania w kie
runku obecnego przewodniczącego: 
„Ile ci zapłacili, że kandydujesz?”, są 
absolutnym skandalem – zaakcen
tował. Tymczasem działaczka samo
rządowa zaskarżyła ważność uchwał 
gremium sprawozdawczowyborczego. 
– W zebraniu brała udział osoba 
niezamieszkała na naszym osiedlu 
– uzasadniła wniosek.
Pod koniec obrad powróciła sprawa 
zjazdu z autostrady. – W tej chwili cze
kamy na wstępną decyzję GDDKiA, ale 
nie ostateczną – podkreślił burmistrz. 
– Zgodnie z przepisami rozstrzygnięcie 
należy do inwestora. Na pewno otrzy
mamy w tej sprawie dokumenty do 
zaopiniowania – zapewnił. – Bardzo 
zależy nam na zjeździe. Już teraz 
wiem, ilu inwestorów wycofało się 
z Brzeska z powodu braku pewności, 
czy on powstanie – przyznał.

Iwona DOJKA
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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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Będą nas miliony?

Musimy być dobrej myśli. Choć statystyki wskazują na spadek urodzeń w gminie,
ciągle mamy dodatni przyrost naturalny.

Według statystyk w gminie 
jedno dziecko przypada na 
100, a w mieście na 55 kobiet. 

W 2006 roku zanotowano 368 urodzeń 
i 274 zgony, co oznacza 94osobowy 
przyrost naturalny. To budzi nadzieję, 
bo rok wcześniej zatrzymał się na 
poziomie 78 osób. Wtedy też 
w samym Brzesku zanotowano 
162 urodzenia, a w sołectwach 
– 206. Statystyka sprzed 10 
lat wykazuje, że w 1996 roku 
w mieście urodziło się 169 
dzieci, a w całej gminie 441.  
Urzędowe rejestry odnoto
wują, iż 7 marca w całej gmi
nie mieszkało 35 927 ludzi. 
W Brzesku zameldowanych 
jest 17 318, a w sołectwach 
18 609 osób, z czego 4 848 
w Jadownikach, 3 052 w Mo
krzyskach, 2 897 w Jasieniu, 
2 113 w Porębie Spytkowskiej, 
1 895 w Okocimiu. 1 342 oso
by to mieszkańcy Bucza, 950 
– Szczepanowa, 891 – Ster
kowca i 521 – Wokowic.
Główny Urząd Statystyczny w raporcie 
z 2004 roku podaje, że w gminie miesz
kało wtedy 35 391 ludzi, z czego 18 021 
stanowiły kobiety. Daje to ponad 650
osobową przewagę płci żeńskiej nad 
tą „brzydszą”. Różnica jest większa 
w mieście, gdzie na 8 129 mężczyzn 
przypada 8 781 kobiet. Na wsi nato
miast proporcje są wyrównane – 9 240 
kobiet i 9 241 mężczyzn.

Saldo migracji, czyli różnica między 
zameldowaniami a wymeldowaniami 
w gminie, daje wielkość ujemną. Oka
zuje się bowiem, że w minionym roku 
przybyło 261 osób, natomiast ubyło 
421. Minus 160 nie jest liczbą zachwy
cającą, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod 

uwagę rok wcześniejszy, gdy saldo to 
wynosiło minus 95. Jak wynika z relacji 
pracowników Wydziału Spraw Społecz
nych i Ewidencji Gospodarczej Urzędu 
Miejskiego, coraz więcej osób zmienia 
tymczasowo miejsce zameldowania nie 
tylko na okres studiów, ale i na czas 
zatrudnienia poza granicami kraju. 
W rodzinnych stronach zatrzymać mogą 
ich tylko nowe miejsca pracy.

(gaw)

PRZeTARg nA uTRZyMAnIe ZIelenI w mieście wygrały Brzeskie Za
kłady Komunalne. Do obowiązków firmy należy: pielęgnacja drzew, krzewów, 
żywopłotów, trawników, rabat, konserwacja urządzeń zabawowych, malowanie 
ławek, zamiatanie alejek i chodników, ale tylko na terenie należącym do Gminy, 
oraz utrzymywanie tablic i słupów ogłoszeniowych, obsługa imprez prowadzonych 
przez Urząd Miejski, opróżnianie koszy i wywóz nieczystości.
– Przed świętami wielkanocnymi obsadzimy kwietniki i donice bratkami. 
W późniejszym terminie pojawią się także inne kwiaty – zapewnia Beata Pajor 
z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
W tym roku Urząd Miejski zaplanował stworzenie placu zabaw dla dzieci na 
ul. Ogrodowej oraz w Sterkowcu, uruchomienie już istniejącego na Zielonce koło 
stadionu oraz doposażenie w urządzenia zabawowe placów na Słotwinie, w Ogródku 
Jordanowskim oraz przy dwóch przedszkolach: nr 4 i 10. – Utrzymanie tych miejsc 
należy do firmy, która wygrała przetarg. Tylko plac na ul. Ogrodowej będzie podlegał 
MZGM sp. z o.o. – mówi wiceburmistrz Bogdan Dobranowski. UM zakupi także 
35 koszy na śmieci, które zostaną zamontowane na terenie miasta.          (k)

Wiosna na huśtawce

Stanisław CURYŁO (lat 92, Jadowniki)
Władysław KOZŁOWSKI (88, Brzesko)
Wanda MAŁEK (85, Jadowniki)
Stanisław TOTA (85, Brzesko)
Józefa WESOŁOWSKA (83, Mokrzyska)
Helena WÓJTOWICZ (82, Brzesko)
Eugeniusz BERKOWICZ (82, Jasień)
Józef WOLNIK (79, Brzesko)
Eugeniusz SŁABAŚ (70, Wokowice)
Józef DUDA (68, Brzesko)
Ryszard SUKIENNIK (64, Brzesko)
Tadeusz ŚWIERCZEK (60, Jadowniki)
Stanisław PIEKARZ (58, Jadowniki)
Janusz MARECIK (44, Brzesko)
Alfreda MARKIEWICZ (74, Jodłówka T.)
Stanisław CHORĄŻAK (61, Borzęcin)
Stanisława STARZYK (Jodłówka T.)
Ryszard SAPAŁA (62, Złota)
Rozalia KARGÓL (79, Maszkienice)
Rozalia BOCHENEK (78, Borzęcin)
Helena MAJ (80, Baczków)
Regina CECOT (56, Maszkienice)
Tadeusz BATKO (79, Prąbka Uszew.)
Józef KONSTANTY (75, Lewniowa)
Aniela KARWALA (91, Tymowa)
Józefa POSTAWA (66, Bielcza)
Stanisław KLUBA (57, Tymowa)
Józef MACHETA (100, Łysa Góra)
Maria WITEK (80, Tymowa)
Cecylia GURGUL (48, Porąbka Uszew.)
Ludwik RUSZAJ (86, Iwkowa)
Józef GURGUL (70, Doły)
Mieczysław CURYŁO (60, Przyborów)
Józef GAGATEK (48, Zawada Uszew.)
Jan LIMANÓWKA (77, Bielcza)
Janina POWROŹNIK (72, Bratucice)
Józef BARAN (63, Przyborów)

ODESZLI
w marcu

FunDAcJA PROFIlAKTyKI Wy
chowawczej w Rodzinie i Innych Śro
dowiskach Wychowawczych wznowiła 
dystrybucję darów z Banku Żywności 
w Krakowie. 23 lutego do Brzeska 
trafiło prawie 15 ton mąki, makaronu, 
cukru i sera żółtego przeznaczonych dla 
osób ubogich. – Ponieważ nie otrzyma
liśmy pełnego asortymentu, pierwsza 
dostawa została rozdzielona tylko na 
terenie gminy – mówi Jan Kusiak, 
prezes zarządu organizacji. – Kolejnych, 
już pełnych  transportów, spodziewamy 
się od marca. Wszyscy odbiorcy zobo
wiązani są do zweryfikowania starych 
list osób potrzebujących i sporządzenia 
nowych – przypomina.       (d)

15 ton dla ubogich
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– Analiza demograficzna wykazała 
systematyczny spadek urodzeń na 
tym terenie. Przewiduje się, że do roku 
2012 w pierwszej klasie na tym obsza
rze będzie ok. 20 uczniów – wyjaśnia 
Józef cierniak, naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu. To nie 
jedyny powód zmuszający do podjęcia 
działań. Średni koszt utrzymania 
szkoły w przeliczeniu na jednego 
ucznia w gminie to w obecnym roku 
4 681 zł. Tymczasem w Szczepanowie 
wynosi on 5 718 zł, a w Sterkowcu 
6  97 zł. Najdroższe są Wokowice. Tam 
przeciętna kwota ukształtowała się na 
poziomie 8 360 zł.

Anachronizm w oślej ławie
– Dziś nie ma takiego systemu. Może 
na terenach popegeerowskich, ale nie 
w centrum Polski! – dziwi się prze

Za mało dzieci 
w szkołach

liczba sześciolatków w Wokowicach, Szczepanowie i Sterkowcu wskazuje, że w przyszłości 
dzieciom z tych wsi wystarczyłaby jedna szkoła podstawowa. Już teraz w trzech placówkach 
uczy się tylko 32 pierwszoklasistów. Nieubłagane realia wskazują na konieczność likwidacji 
przynajmniej jednej szkoły.

wodniczący Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu Rady Miejskiej Józef Kubas 
nauczaniu w klasach łączonych, które 
funkcjonuje jeszcze w Wokowicach. 
Placówce wypomina także brak bazy 
do zajęć sportowych, stołówki oraz zbyt 
małą ilość komputerów. 
Mankamenty wymuszonego przyczy
nami demograficznymi i ekonomiczny
mi systemu uczenia dostrzegła także 
lidia głowacka, kurator od siedmiu 
lat nadzorujący szkoły w brzeskiej 
gminie. – W całej delegaturze tarnow
skiej funkcjonuje jedna szkoła, gdzie 
klasy od cztery do sześć są łączone. 
Nie znaczy to, że dzieci w Wokowicach 
są źle uczone. Wyniki osiągają dobre, 
są i laureaci. Niemniej jednak w tego 
typu szkołach odbiera się im komfort 
nauki przyrodniczej, biologicznej 
itp. – tłumaczyła w lutym radnym. 

– W klasach łączonych od jeden do trzy 
dzieci pozbawione są również zajęć 
ruchowych.
– W mojej ocenie, jako wieloletniego 
nauczyciela, klasy łączone nie spełnia
ją pokładanych w nich nadziei. Rodzice 
powinni zdawać sobie z tego sprawę 
– apeluje radny Kubas.

małe klasy tak czy inaczej
Tymczasem rodzice trwają przy swoim 
zdaniu. – Nie chcemy likwidacji szkoły 
– energicznie stwierdza Karolina 
Ziółko, przewodnicząca Rady Rodzi
ców. Cieszy ją, że w małych klasach 
nauczyciel dociera do każdego. W mię
dzyszkolnych konkursach biorą udział 
niemal wszystkie dzieci, bo zamiast 
z setki pedagodzy typują uczestników 
z kilkunastu.  Tę zaletę podważa radny 
Kubas. – Obojętnie, czy dzieci dojadą 
do Szczepanowa czy Sterkowca, klasy 
i tak będą małe, 19 i 25osobowe 
– przekonuje.
– Jeśli moje dziecko pójdzie do Szcze
panowa, to jaki będę miała dostęp do 
nauczyciela, skoro jestem tam tylko 
w niedzielę? Tutaj kontakt z nauczy
cielem mam na okrągło – kwituje 
Ziółko.
Dla 521 mieszkańców Wokowic szkoła 
to powód do dumy. Sami pomagali 
w drobnych remontach i naprawach. 
Wspólnota wiejska pozyskała, przygo
towała i przekazała drewno na dach. 
– To elitarna placówka – przewodni
cząca Rady Rodziców nie kryje zadowo
lenia. – U nas nie ma dzieci, które nie 
umiałyby czytać. Dobrze się uczą.
Szkoła ma swoje osiągnięcia. Jako jed
na z pierwszych wprowadziła dodat
kową naukę języka niemieckiego dla 
siedmiolatków, a od czwartej klasy są 
to zajęcia obowiązkowe. W międzyna
rodowym konkursie „Kangur Matema
tyczny” Agata Przybyło kilkakrotnie 
zdobyła wyróżnienie.

Co z pustostanem?
Nawet jeśli dojdzie do likwidacji 
w roku szkolnym 2008/2009, to w Wo
kowicach pozostanie olbrzymi, pusty 
budynek, którego budowa zaczęła się 
jeszcze w 1910 roku, ostatnie przerób
ki pochodzą zaś z lat 90. 
– Nie mamy kościoła, tylko tę szkołę. 
Cała kultura opiera się na niej. Tu 
dzieci spotykają się i mają zajęcia 
– stwierdza z żalem Karolina Ziółko. 
Ciągłość tego typu działań zostanie 
jednak podtrzymana. – Jako komisja 
dążymy do tego, żeby w nowej części 
budynku umieścić przedszkole, punkt 
biblioteczny z czytelnią i świetlicę 
środowiskową – twierdzi Józef Kubas. 

Niezależnie od decyzji, stara i nowa część budynku szkoły w Wokowicach
pozostanie ośrodkiem kulturalnym wsi
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Jego zdanie popiera wiceburmistrz 
Krzysztof Bigaj, deklarując przy
gotowanie do końca roku planów wy
korzystania nowej części placówki na 
działalność wymienionych instytucji.
Według Kubasa pochodzące z począt
ku wieku stare pomieszczenia szkoły, 
w których obecnie uczą się przedszko
laki, nie nadają się do działalności 
pedagogicznej: – Są zagrzybione, wy
magają gruntownego remontu. 
– Chcemy, by najmłodsi spędzali czas 
w dobrych warunkach – przekonuje 
wiceburmistrz Bigaj do przeniesienia 
placówki do nowej dobudówki. Spo
dziewa się, że Rada Miejska wspólnie 
z Radą Sołecką podejmie decyzję o zor
ganizowaniu w starszej części środowi
skowego domu pomocy społecznej lub 
o zbyciu budynku w celu uniknięcia 
kosztów remontu.

pięć wariantów likwidacji
Dzieci, które opuszczą starą budowlę, 
muszą jednak gdzieś podjąć naukę. 
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 
opracował kilkuwariantowy plan. 
Według pierwszej z koncepcji ucznio
wie trafiliby do Szczepanowa, dokąd 
dowoziłby ich gimbus. Na jego przyjazd 
czekałyby w szkolnej świetlicy. Średnio 
czas podróży wyniósłby kwadrans. 
Rozwiązanie przyniosłoby oszczęd
ności rzędu 266 tys. zł. Natomiast 
koszty transportu i opieki wyniosłyby 
63 150 zł. Jednak szczepanowska pla
cówka wymaga remontów: zakończe
nia montażu nowej stolarki okiennej, 
wymiany instalacji wodnej, centralne
go ogrzewania i zewnętrznych drzwi, 
termomodernizacji całego obiektu oraz 
budowy sali gimnastycznej na terenie, 
którym szkoła dysponuje.
Drugi wariant, zarysowany przez 
urzędników, uwzględnia inny kierunek 
dowozu uczniów. Droga do Sterkow
ca jest krótsza o półtora kilometra. 
Jednak tamtejsza placówka nie ma 

stołówki, świetlicy, boiska, a nawet 
terenu do budowy sali sportowej. 
Oczywiście brakujące elementy in
frastruktury wewnątrz budynku 
można stworzyć, jednak odbędzie się 
to kosztem dwóch sal lekcyjnych. Za 
adaptację samorząd musiałby zapłacić 
od 200 tys. do 250 tys. zł. Zakup wypo
sażenia kuchni to kolejne 100 tys. zł. 
Dodatkową wadą takiego rozwiązania 
byłaby utrata dwóch klas zmuszająca 
dyrekcję do wprowadzenia systemu 
zmianowego. Pewne ryzyko stwarza 
też przebieg autostrady planowany 
między Wokowicami a Sterkowcem. 
Mankamenty tego wariantu dostrze
ga wiceburmistrz Bigaj. Na lutowym 
posiedzeniu komisji radnych zwrócił 
uwagę: – Przygotowanie Sterkowca 
będzie kosztowne i błędne w perspek
tywie 2010 roku.
Według trzeciego rozwiązania dzieci 
dowożono by zarówno do Szczepanowa, 
jak i Sterkowca. Czwarta koncepcja, 
zgodnie z którą w Wokowicach pozo
stałyby klasy nauczania początkowe
go, zakłada najmniejsze oszczędności 
na kwotę 80 tys. zł. Ostatni z pomy
słów przewiduje likwidację szkoły 
w Sterkowcu w 2010 roku w związku 
z małą liczbą urodzeń.

Gmina opłaci dojazdy
Mieszkańców wsi nie przekonuje jed
nak bezpłatny transport. – Pierwsze 
klasy kończą o 12.30 i musiałyby 
czekać w szkole na starsze roczniki. 
Dla nich to czas stracony. W domu 
muszą się przecież też uczyć i potem 
nie mają czasu, żeby się pobawić. Rano 
musiałyby wstać o 6.00 lub 6.30, by 
zdążyć do autobusu na 7.30 – wymie
nia mankamenty Karolina Ziółko. Nie 
ma zamiaru skorzystać z propozycji 
samorządu i przenieść dzieci do Ster
kowca lub Szczepanowa. – Do Łęk 
jest bliżej i bezpieczniej – uzasadnia 
swoją decyzję.

Obecna i prognozowana liczba uczniów w klasach pierwszych
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Szczepanów 11 10 12 9 10 13 5
Sterkowiec 12 10 16 9 4 7 5
Wokowice 5 5 7 7 5 7 7
razem 28 25 35 25 19 27 17

Liczba uczniów w poszczególnych klasach w roku szkolnym 2006/2007
kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. V kl. VI razem

Szczepanów 12 20 18 23 15 24 112
Sterkowiec 13 11 16 11 12 16 79
Wokowice 7 6 7 9 10 6 45
razem 32 37 41 43 37 46 236

Samorząd zamierza jednak zagwaran
tować dzieciom bezpieczeństwo i czas 
na odrabianie zadań. – Proponujemy 
dowóz z trzech punktów Wokowic, a je
śli będzie trzeba, zwiększymy ich ilość 
– zapowiada Krzysztof Bigaj. – Dojazd 
potrwa około kwadransa. W tym czasie 
zapewnimy uczniom kompleksową 
opiekę. Baza lokalowa w Szczepanowie 
jest dobra. Dzieci mają tam do dys
pozycji świetlicę, gdzie mogą odrobić 
lekcje, stołówkę, w której zjedzą ciepły 
posiłek, a poza tym tamtejsza szkoła 
dysponuje terenem do budowy sali 
gimnastycznej – przekonuje.

decyzja w przyszłym roku
– Komisja nie wyraziła jednoznacz
nej opinii co do wyboru rozwiązania 
– mówi Józef Kubas, przewodniczą
cy zespołowi radnych zajmującemu 
się sprawami oświaty. – Zarówno 
w Sterkowcu, jak i w Szczepanowie 
należałoby przeprowadzić remonty 
– rozważa. – Na decyzję mamy czas 
do sierpnia 2007 roku. Wtedy jedno
znacznie się określimy – zapowiada. 
Jednak na posiedzeniu 20 lutego radni 
wystąpili do burmistrza z jednogłośnie 
uchwalonym wnioskiem o likwidację 
szkoły filialnej w Wokowicach w roku 
szkolnym 2008/2009.
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 
optuje za wariantem „szczepanowskim” 
i nie wyklucza powiązania go z dowo
zem do Sterkowca. – Gmina nie tylko 
ograniczy wydatki, ale również zapewni 
wszystkim uczniom jednakowy start 
oświatowy, naukę w porównywalnych 
warunkach i obejmie pomocą w doży
wianiu większą liczbę uczniów – wylicza 
zalety w raporcie naczelnik Cierniak. 
– Zaoszczędzone w ten sposób środki fi
nansowe pozwolą na dalsze polepszenie 
bazy przez budowę sali gimnastycznej 
w Szczepanowie – przewiduje.
– Przecież pieniądze to tylko rzecz na
byta – mówi z żalem Karolina Ziółko. 
– To naprawdę godny cel, by nasze 
dzieci uczyły się na dobrym poziomie. 
Jeżeli mniejsze gminy stać na małe 
szkoły, to dlaczego nasza gmina nie 
może jednej utrzymać? – pyta.
– Najważniejsze dla nas jest dobro 
dzieci. Z tego powodu nie możemy 
sobie pozwolić na ewenement, jakim 
są klasy łączone – tłumaczy racje 
pedagogiczne wiceburmistrz Bigaj. 
– Bez zgody społeczności Wokowic nie 
zapadną żadne decyzje – uspokaja. 
Tymczasem liczba urodzeń w Szcze
panowie, Sterkowcu i Wokowicach 
zmusza obie strony do poszukiwania 
kompromisu.

Iwona DOJKA
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W SZKOlnyM Schronisku 
Młodzieżowym miał miejsce już 
drugi zlot członków Polskiego 
Towarzystwa Schronisk Młodzie
żowych.17 i 18 marca w Brzesku 
zjawiło się 87 uczestników zjazdu 
z Krakowa i okolic. Organizato
rem imprezy był Zarząd Oddzia
łu Małopolskiego.

PODcZAS luTOWeJ SeSJI 
radni podjęli uchwałę o pod
wyżce cen biletów na przejazdy 
autobusami MPK. Za przejazd 
w pierwszej strefie (teren miasta 
– do ulicy Mickiewicza, Bagien
nej, Jadowniki – Guzik, Okocim 
– Dwór i Głowackiego – CPN) 
mieszkańcy zapłacą 1,80 za bilet 
normalny, 0,90 za ulgowy, 1,20 
– za lokalny, 1,80 – za bagażowy 
i 40 gr za bilet specjalny. W dru
giej strefie ceny biletów wzrosły 
do 2,40 zł za bilet normalny, 
1,20 zł – ulgowy, 1,50 zł – lokalny, 
2,40 zł – bagażowy i podobnie, 
40 gr za specjalny. W trzeciej stre
fie, którą liczymy od przystanków 
Szczepanów – Kółko, Wokowice 
i Bucze – Kosiarnia, obowiązują 
następujące ceny biletów: 2,60 zł 
za bile normalny, 1,30 zł za ulgo
wy, 1,60 zł – lokalny, 2,60 zł za 
bagażowy i 40 gr – specjalny. 

WySTARTOWAłA SeKcJA 
strzelecka LOK i KS Wiking. 
Zajęcia odbywają się w każdą 
środę o 17.00 na strzelnicy LOK 
przy ul. Szczepanowskiej 2. Mie
sięczny koszt treningu to 5 zł. 
Szczegółowych informacji o zapi
sach można uzyskać bezpośrednio 
przed zajęciami na strzelnicy, jak 
również w sekretariacie Brzeskie
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
pod nr tel. (014) 68 65 002.

do armii marsz!

Internetowi rajcy

Przyszły poborowy

POWIATOWA KOMISJA Lekarska 
przebadała 853 poborowych; przede 
wszystkim z rocznika 1988. Oprócz 
nich stawiły się także trzy kobiety, 
studentki kierunków medycznych. 
– Prawie 80 proc. młodych ludzi otrzy
mało kategorię A, co oznacza zdolność 
do odbycia służby wojskowej – mówi 
przewodniczący komisji, lek. Tadeusz 
Zabiegała. 
Od 5 lutego do 14 marca komisja 
w składzie: Tadeusz Zabiegała (prze
wodniczący), Marcin Pająk (lekarz), 
Renata Rakoczy–Twardowska 

(lekarz), Danuta Bolek (obsługa 
miary i wagi), Krystyna Świerad 
(prowadząca książkę orzeczeń lekar
skich) oraz Maria Węcel (sekretarz) 
przyjmowała poborowych w Szkolnym 
Schronisku Młodzieżowym. Procedura 
przed skierowaniem do wojska jest 
prosta. Komisja Lekarska orzeka 
kategorię, następnie kandydat staje 
przed komisją poborową, gdzie otrzy
muje książeczkę wojskową. Później 
pozostaje czekać na wezwanie. W tym 
roku 657 poborowych otrzymało 
kategorię A, 69 – B, która zapewnia 
czasowe odroczenie wezwania, 94 
kandydatom orzeczono kategorię D, 
czyli niezdolność do służby w czasie 
pokoju. 33 poborowych z powiatu 
otrzymało kategorię E, oznaczającą 
całkowitą niezdolność do odbywania 
służby wojskowej.
– 88. był rocznikiem podstawowym. 
Pozostałe osoby to starsza młodzież, 
która dotąd nie stawiła się na komi
sję lub starała się o zmianę kategorii 
ze względu na stan zdrowia – mówi 
Świerad. – Jedna osoba została dopro
wadzona przez policję. Oczywiście, jest 
więcej takich, którzy uchylają się lub 
nie odbierają wezwań.
– Z reguły młodzież jest zadowolona, 
wielu poborowych chce iść do wojska 
– zapewnia przewodniczący Zabiegała. 
Nic w tym dziwnego, skoro po odbyciu 
służby żołnierz ma zapewniony zasiłek 
dla bezrobotnych przez sześć miesięcy. 
– Dużo poborowych się uczy, dawniej 
wielu nie miało wyższego wykształ
cenia. Choć studia są formą ucieczki, 
popieramy ją. W końcu nieważne są 
środki, ale cele, a jeśli ci młodzi mają 
zdobywać wiedzę, to czemu nie. 

(k)
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O G Ł O S Z E N I E

Na wniosek Komisja Prawa, Porządku 
Publicznego i Promocji Rady Miejskiej 
prosimy o zgłaszanie imion i nazwisk 
mieszkańców gminy, którzy zginęli 
w hitlerowskich obozach koncentracyj-
nych, a zostali pominięci w monografii 
„Brzesko. Dzieje miasta i regionu”. 

Kontakt: redakcja,
tel. (014) 68 63 100, wew.152

m.adamczyk@rada.brzesko.pl
f.brzyk@rada.brzesko.pl
e.chmielarz@rada.brzesko.pl
j.chrusciel@rada.brzesko.pl
t.ciurej@rada.brzesko.pl
s.gora@rada.brzesko.pl
m.kadziolka@rada.brzesko.pl
l.klimek@rada.brzesko.pl
m.klimek@rada.brzesko.pl
j.kubas@rada.brzesko.pl
m.kucia@rada.brzesko.pl

a.kwasniak@rada.brzesko.pl
s.milewski@rada.brzesko.pl
k.pacewiczpyrek@rada.brzesko.pl
t.pasierb@rada.brzesko.pl
l.pikula@rada.brzesko.pl
a.smolucha@rada.brzesko.pl
j.tyrkiel@rada.brzesko.pl
a.warzecha@rada.brzesko.pl
m.wisniowski@rada.brzesko.pl
przewodniczacy@rada.brzesko.pl
(Krzysztof Ojczyk) 

KOnTAKT Z RADnyMI ułatwiło wprowadzenie adresów mailowych. Każdy 
mieszkaniec może osobiście porozmawiać z osobą, na którą głosował. Wystarczy 
wpisać inicjał imienia i nazwisko radnego oddzielone kropką: 
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Czy rewitalizacja przywróci historyczny wygląd rynku?

W brzESKu I OKOLICy

Układ urbanistyczny rynku i je
go otoczenie są objęte ochroną 
konserwatorską, dlatego przy 

jego rewitalizacji potrzebna jest zgoda 
konserwatora zabytków. To on zapropo
nował wykorzystanie dwóch istniejących 
koncepcji autorstwa historyka sztuki 
Andrzeja Krupińskiego i architekta 
Alfreda Budziocha do stworzenia 
nowego pomysłu, który prawdopodobnie 
poznamy w kwietniu.

Norwegowie przyszli w sukurs
Tworzeniem dokumentacji o pozyska
nie funduszy na realizację programu 
rewitalizacji zajmuje się Biuro Promocji 
i Rozwoju Urzędu Miejskiego. – Gmina 
zawarła umowę o partnerstwie z nor
weską instytucją NIKU, dzięki czemu 
możemy starać się o dofinansowanie 
z Norweskiego Mechanizmu Finanso
wego (NMF), który oferuje wsparcie 
finansowe dla tego typu działań – wyja
śnia Rafał najdała, kierownik BPiR. 
– Organizacja NIKU, aby zostać part
nerem, musiała wnieść coś do naszego 
projektu. Czerpiemy z ich doświadczeń 
w rewitalizacji starych obiektów i ob
szarów w Norwegii.
13 marca odwiedziła Brzesko delegacja 
organizacji. Obejrzała rynek i zapozna
ła się z istniejącą dokumentacją. – Na 
podstawie listu intencyjnego nawiąza
liśmy kontakty, w których Norwegowie 
będą pełnić rolę konsultantów, suge

W MIeŚcIe jako pierwsi w mar
cu zebrali się wyborcy na Osiedlu 
Brzezowieckim. 2 marca ponownie 
przewodniczącą samorządu dzielnicy 
została Katarzyna Pacewicz-Pyrek. 
W skład zarządu weszli: Józef Kubas, 
Krzysztof Ojczyk, Paweł ciura, 
Stanisław gadziała, Krystyna Szu-
ba i Wojciech Poniewierski.
Rada Sołecka Jasienia ukonstytu
owała się 4 marca. Funkcję sołtysa 
po raz drugi objął leszek Klimek. 
Wspomagać będą go: Kazimierz 
Kokoszka, Józef Mucha, Adam 
Martyka, Franciszek Zwierz, Ma-
rian Stolarczyk, Andrzej Kantek 
i Zbigniew cichoński. 
5 marca przewodniczącym Zarządu Osie
dla KopalinyJagiełły został edward 
Knaga, a członkami samorządu – Józe-
fa Kopacz, Franciszek Małek, Tade-
usz Pasierb, Józef Przybyło, Marian 
Styrna i Stanisław Zych. 9 marca swój 
samorząd ustanowiła Zielonka. Na czele 
osiedla stanął Antoni Staszczyk. Do 
zarządu weszli: Krzysztof Dudziński, 
Stanisława ciaciek, Anna Kałuża, 
Joanna Ropek i Joanna Serwatka. 
11 marca za dotychczasowym sołtysem 
Stanisławem Milewskim zagłosowali 
mieszkańcy Bucza. Nie zdążyli jed
nak wybrać członków Rady Sołeckiej. 
Zmienił się natomiast sołtys Wokowic. 
17 marca wyborcy postawili na tym 
stanowisku Mariana czarnika, rad
nego kadencji 20022006. Radę Sołecką 
tworzą: Robert Kawa, Marian Kłu-
sek, Stanisław Stempak i Daniel 
Oćwieja. Dzień później w Sterkowcu 
rządy w samorządzie wiejskim objął 
Józef Witek, a członkami rady zostali: 
Krzysztof Bogusz, Bronisław góra, 
Dorota Karaś, Stanisław Koczwara, 
Kazimierz legutko, Renata Pabian 
i Antoni Solak.
Mieszkańcy Starego Miasta głosowali 
19 marca w siedzibie Urzędu Miejskie
go. Przewodniczącym Zarządu Osiedla 
ponownie został Adam Kwaśniak.
Wspomagać będą go: Karina gaweł, 
Jerzy gurgul, Romuald Kwaśniak 
i Józef łącki. Na Słotwinie miesz
kańcy zebrali się 21 marca. Funkcję 
przewodniczącego objął tam Tadeusz 
ciurej, a członków zarządu: Renata 
libera, Maria Marek, Andrzej Pa-
jor i Adam Skołyszewski. 
Wszystkie głosowania były tajne. 
Mieszkańcy wskazali swoich kandy
datów pisemnie.    (i)

Władza najbliżej 
mieszkańców

Lifting agory

Pomysł rewitalizacji rynku powstał już kilka lat temu. Jego opis jest częścią programu „Re-
witalizacja obszaru miejskiego Brzeska”. Ma na celu poprawę warunków życia w centrum, 
bezpieczeństwa oraz zdynamizowanie rozwoju i podniesienia konkurencyjności miasta.

rować najkorzystniejsze rozwiązania 
– dodaje kierownik.
– Już dali nam kilka cennych wska
zówek. Jeśli uda się pozyskać środki 
z NMF, rewitalizacja rynku brzeskiego 
rozpocznie się jesienią 2008 i zakoń
czy wiosną 2011 roku – cieszy się 
burmistrz Jan Musiał. – Mamy mało 
czasu, termin złożenia wniosku mija 
15 kwietnia. Robimy wszystko, aby 
kompletną dokumentację złożyć na 
czas. Jeśli jednak gmina nie uzyska 
akceptacji funduszu norweskiego, ten 
sam projekt wykorzystamy w ubiega
niu się o fundusze europejskie.

Fontanna i donice
Plan przewiduje zmianę płyty rynku, 
naprawę dróg i chodników, odnowie
nie elewacji świątyni pw. św. Jakuba 
AP i renowację muru kościelnego, 
a także wymianę infrastruktury: 
oświetlenia, ławek, szyldów. Jedna 
z koncepcji zakłada budowę fontanny 
oraz wprowadzenie donic z zielenią. 
W ramach remontu ulic przewiduje 
się ograniczenie ruchu na ulicach przy 
placu, które obecnie mają przejazd 
jednokierunkowy. Ewentualna współ
praca z właścicielami kamienic w celu 
odnowienia ich budynków zależy od 
wysokości spodziewanej dotacji oraz od 
zaakceptowania przez fundusz pełnego 
zakresu robót nią objętych.

Karina gAWeł
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POlIcJAncI PODZIelIlI gMInę 
na osiem rewirów. Każdy z nich ma swo
jego dzielnicowego. Ich siedzibą jest bu
dynek przy ul. Józefa Piłsudskiego 21, tel. 
(014) 66 26 332. Dyżur trwa codziennie od 
9.00 do 11.00. Funkcję kierownika Rewiru 
Dzielnicowych pełni asp. szt. grzegorz 
Jachna, tel. (014) 66 26 260.
Dzielnicowemu mł. asp. grzegorzowi 
Maturze podlega rejon pierwszy: Ry
nek, Głowackiego, Chopina, Sobieskiego, 
Puszkina, Uczestników Ruchu Oporu, 
pl. Żwirki i Wigury, pl. Zwycięstwa, Krę
ta, Spółdzielcza, Nowa, Krótka, Berka 
Joselewicza, Matejki, Grunwaldzka, 
Asnyka, Józefa Piłsudskiego, Mickiewi
cza do ronda, pl. Kazimierza Wielkiego, 
Targowa, Ogródek Jordanowski, pl. Tar
gowy, Mościckiego, Szarych Szeregów, 
Powstańców Warszawy, ks. Jerzego Po
piełuszki od ronda w kierunku Tarnowa, 
Słowackiego, Sienkiewicza, Wyzwolenia, 
Widok, Pod Sadem, Zakątek,11 listopa
da,19 stycznia, Osiedlowa, Wyszyńskie
go, Wąska.
Post. Monika Bugaj pełni obowiąz
ki dzielnicowego w rejonie drugim: 
os. Ogrodowa, ul. Ogrodowa, Kościuszki 
od ul. Słowackiego, ul. Władysława Ja
giełły, Czarnowiejska do skrzyżowania 
z ul. Królowej Jadwigi.
Dzielnicowy mł. asp. grzegorz Tokarz 
pracuje w rejonie trzecim: os. Jagiełły, 
ul. Królowej Jadwigi, Kosynierów, 
Leśna, Poprzeczna, Topolowa, Jo
dłowska, Zacisze, Wiejska, Kossaka, 
Wyspiańskiego, Malczewskiego, Grott
gera, Jasna, Łąkowa, Polna, Kopaliny, 
Boczna, Konstytucji 3 Maja, Spacerowa, 

MOnTAż TABlIc z nazwami 
ulic w Jadownikach zaczął się już 
w zeszłym roku od północnej części 
wsi. Fundatorem słupków był ed-
mund leś, a wykonawcą tablic 
– Wiesław Piasecki. Stoją już 
dwa znaki kierujące podróżnych 
do kościółka św. Anny na Bocheń
cu. – Docelowo chcemy postawić 
cztery – deklaruje Jerzy gawiak, 
koordynujący przedsięwzięcie. 
W marcu zamierza wykonać 
tabliczki przy trasie nr 4. Ozna
kowanie posiada już Skwer Jana 
Pawła II. – Czekamy na chodnik 
przy Staropolskiej finansowany 
przez gminę i powiat – uśmiecha 
się. Oba samorządy po równo 
podzieliły między siebie koszty 
montażu oznakowania we wsi.

PO RAZ SZóSTy Szkoła Pod
stawowa w Buczu zorganizowała 
13 marca konkurs ortograficzny 
dla uczniów klas piątych i szó
stych. Patronat nad imprezą 
objął Burmistrz Brzeska. Nad 
jej przygotowaniem i przepro
wadzeniem czuwały Maria 
Koryga i Anna Fitrzyk-Szpil. 
Najlepiej test i dyktando na
pisała Sonia Wargacka z SP 
nr 2 w Brzesku. Drugie miejsce 
zajął Daniel Ogiela z SP nr 1 
w Jadownikach, a trzecie Aneta 
Pagacz z SP w Szczepanowie. 
Do rywalizacji stanęli także 
nauczyciele. Pisali pełne pu
łapek dyktando o zmaganiach 
biednego człowieka z chorobami. 
Złote pióro zdobyła  nauczyciel
ka z SP nr 2 w Jadownikach 
Alicja ludwa.

POPRAWIł SIę stan nekro
polii w Sterkowcu, na której 
spoczywają żołnierze rosyjscy 
i austriaccy, polegli w walkach 
w listopadzie 1914 roku. Na 
remont Urząd Miejski otrzymał 
20 tys. zł dotacji. Dotychczasowe 
sztachety po renowacji zastąpiły 
wzorowane na pierwotnych me
talowe pręty. Ponieważ cmentarz 
znajduje się na terenie Lasów 
Państwowych, wycinki samosie
jek dokonali leśnicy. Dodatkowo 
uzupełniono uszkodzenia filarów 
ogrodzenia oraz zabezpieczono 
je przed dalszym niszczeniem 
przez czynniki atmosferyczne. 
Na remont oczekują nadal żoł
nierskie mogiły i cokół.

Czy wiesz, kto cię pilnuje?

Piaskowa, Piwna, Chmielna, Zagłoby, 
Gajowa, Brata Alberta, Jana Pawła 
II, Czarnowiejska do skrzyżowania 
z ul. Królowej Jadwigi.
Mł. asp. Jacek Kutyba jest dzielnico
wym w rejonie czwartym: Okulickiego, 
Makowa, Jaśminowa, Różana, Kwiatowa, 
Wrzosowa, Brzezowiecka, Spokojna, Za
mknięta, Garbarska, Błękitna, Słoneczna, 
Partyzantów, Legionów Piłsudskiego od 
Powstańców Warszawy, Armii Ludowej, 
Bohaterów Westerplatte, Wojska Polskie
go, Modrzejewskiej, Solskiego, Starowiej
ska, Towarowa, Przemysłowa, Bujaka, 
Szczepanowska, Parcelowa, Wakacyjna, 
Jesienna, Rzemieślnicza, Kołłątaja, Skła
dowa, Dworcowa, Na Górkach, Koperni
ka, Wodna, Łączyska, Mokra, Bagienna, 
Wyspowa, Głucha, Słotwińska, Młyńska, 
Stawowa, Sikorskiego, Oświecenia.
Dzielnicowy sierż. łukasz Kawula zaj
muje się rejonem piątym: ul. Mickiewicza 
od ronda, Robotnicza, Pomianowska, 
Browarna, Götza, Wesoła, Okocim
ska, Cegielniana, Rzeźnicza, Czecha, 
Łokietka, Świerkowa, Kusocińskiego, 
Piastowska, Marusarzówny, Mieszka I, 
Bolesława Śmiałego, Bolesława Chro
brego, Brzegowa, Podmiejska, Brzeska, 
pl. Kupiecki, ks. Jerzego Popiełuszki od 
ronda do Kościuszki.
Dzielnicowemu sierż. Pawłowi Ru-
cińskiemu podlega rejon szósty, czyli 
Jadowniki, natomiast rejon siódmy (Mo
krzyska, Bucze, Szczepanów, Sterkowiec, 
Wokowice) – sierż. szt. erlendowi Ko-
pytce. W rejonie ósmym (Okocim, Poręba 
Spytkowska, Jasień) pracuje dzielnicowy 
mł. asp. Bartłomiej Dudek.   (mk)

– 24 MARcA, 213 lat temu nasz wielki 
rodak Tadeusz Kościuszko składał na
rodowi na Rynku w Krakowie uroczystą 
przysięgę – tak dyr. Jadwiga żurek 
wyjaśniła przyczynę wyboru daty prze
kazania Szkole Podstawowej w Mokrzy
skach nowego sztandaru. Sięgając do 
historii placówki, przywołała nazwiska 
dyr. Tadeusza Wałęgi, który wybrał pa
trona oraz Magdaleny Szydłowskiej, 
inicjatorki ufundowania starej chorą
gwi z 1974 roku, przekazanej teraz do 
szkolnego archiwum. Poświęcony przez 
ks. proboszcza Mariana Wala sztandar 
jest wierną kopią poprzedniego. O róż
nicy stanowi jedynie korona orła oraz 
przymiotnik „publiczna” przed nazwą 
placówki. Wspólne obu symbolom jest 
hasło „Ojczyzna – Nauka – Praca”. (d)

Godny patron na chorągiew

Sztandar  to znak szczególny, symbol  jed-
ności – powiedział ks. Marian Wal, zanim 
poświęcił chorągiew
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na dwa, trzy tygodnie przed Wiel
kanocą Łanocha wysiewa owies 

w donicach, by zdążył zazielenić się 
przed grobem Zbawiciela. Cierniowa ko
rona, atrybut Męki Pańskiej, najczęściej 
powstaje z gałęzi róży. Przedstawienie 
nie pozwala na dowolność. Królują dwa 
kolory: biel i fiolet. Rzeźba Zbawiciela 
zawsze spoczywa w tej samej pozycji. 
Nieodmiennie też Grób Pański wysta
wia pasjonat na tydzień w domu.
Skąd taki pomysł? – Tak jak szopka, 
tak i grób – ucina Łanocha.
Pierwsze figurki bożonarodzeniowe za
palonemu nastolatkowi kupiła mama. 
Potem stopniowo powiększał kolekcję. 
Jako dorosły człowiek świadomie sta
rał się nawiązać do hasła obowiązują
cego w roku liturgicznym. Pomysłów 
nigdy nie brakowało. „Wybrałeś Panie 
nas, by życiem świadczyć Ci” – napisał 
nad domową szopką.
Teraz często korzysta z osobnego 
pomieszczenia, gdzie mieści się cała 
świąteczna dekoracja. Tam co roku 
rezultat jego wysiłków ogląda rodzina. 

Tradycja
w trzech wymiarach

– Maleńkie to było. Długie na dwa metry i szerokie na pół – wzrusza ramionami na wspo-
mnienie pierwszej szopki. Oprócz niej co roku na Wielkanoc wystawia w domu Grób Pański. 
Pasja Rafała Łanochy do świątecznych dekoracji znana jest także w okolicznych kościołach.

Najchętniej patrzy na bożonarodzenio
wą dekorację, stojącą aż do 2 lutego. 
Na pytania: „Po co to robisz?”, odpo
wiada: – Tradycja!
Przedstawienie z historii Chrystusa 
wymaga pewnej umowności. Kamienie 
naśladuje malowany styropian lub pa
pier utwardzony masą z mąką. Całość 
opiera się o krzesła lub konstrukcje 
z desek. Naturalne są tylko kwiaty, 
słoma i mech.

bez polityki w kościele
– Świąteczną scenę zauważył ks. 
Tokarz, gdy był po kolędzie, i zapropo
nował współpracę – przypomina sobie 
Łanocha z uśmiechem. W 1995 roku 
w bocznej nawie kościoła św. Jakuba 
razem z bratem zorganizowali szopkę. 
– Była tradycyjna, tyle że ruchoma. Pa
sterze i królowie obchodzili ją dookoła, 
a kołyska kiwała się – relacjonuje.
Szopkę w 2002 roku otaczała kula ziem
ska. W zamyśle obu twórców konstruk
cja nawiązywała do wojny w Ziemi Świę
tej. Wystrzegali się jednak aktualnych 

politycznych odniesień. – Takie 
coś nie podoba mi się – kwituje 
Rafał Łanocha. Wezwanie „Przy
patrzcie się powołaniu waszemu” 
zilustrował w kościele tablicą 
dziesięciorga przykazań.
Jednak napisy dyktowali zazwy
czaj księża: Dariusz Fudyma, 
Wiesław czaja, Jacek Siewio-
ro i proboszcz Józef Drabik. 
Nad każdą dekoracją kościelną 
Rafał i Jakub pracowali po 
dwa dni. Najpierw malowali tło 
i wycinali litery w styropianie, 
potem montowali ramy w świą
tyni i układali zaplanowaną 
dekorację oraz figury.
Choć już od dwóch lat Łanocha 
nie pracuje dla parafii św. Ja
kuba AP, to swoje dekoracje 
ustawia w kościołach w Sobo
lowie i Jastwi. Gotowe projekty 
można znaleźć w Internecie 
lub w specjalnych, kościelnych 
wydawnictwach. – To jest coraz 
gorsze – wzdycha amator.

Grób Chrystusa w sobolowskiej świą
tyni w zeszłym roku epatował widzów 
wyobrażeniem zrujnowanej, kato
wickiej hali z wystającymi belkami 
konstrukcyjnymi, znad której unosiły 
się ręce z kajdanami. Krzyż przecinał 
łańcuchy.

utarła się, ale przeminie
Łanochowie udzielają się także, wyko
nując ołtarze do procesji na Boże Ciało. 
– Zawsze zwracam uwagę na kwiaty 
w kościele. Najładniejsze kompozycje 
są na wsiach – podsumowuje Rafał 
i przypomina, iż sam też para się 
florystyką.
– Żałuję, że nie poszedłem na plastyka 
– narzeka. W wyuczonym zawodzie 
magazyniera nie chce pracować. Oglą
da się na brata, który wybrał liceum 
plastyczne w Nowym Wiśniczu. Swo
ich prac nie prezentuje w konkursach 
ani w sieci internetowej. Nigdy się nie 
zniechęcił i ni na rok nie przerwał do
mowej tradycji. – To już weszło w krew 
– tłumaczy.
– Wszyscy twierdzą, że Wielkanoc jest 
ważniejsza. Nawiązuje do życia wiecz
nego i zmartwychwstania Chrystusa. 
Ale Boże Narodzenie jest bardziej ro
dzinne… – porównuje święta, w które 
ściągają do niego bliscy, by zobaczyć 
dekoracje. – Tak się utarło w polskiej 
tradycji – ocenia potrzebę obrazowania 
świąt. – Jednak ona zaginie – progno
zuje. – Przecież już po Wszystkich 
Świętych w radiu lecą kolędy – mówi 
z wyrzutem. – Za bardzo się spieszymy 
– diagnozuje.

Iwona DOJKA

Przedstawienie Grobu Pańskiego
epatuje symbolami

W tegorocznej bożonarodzeniowej szopce
słowo wtopiło się w obraz
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Słyszałam, że ciekawie zaczęło się 
Pana życie...
– Tak, to taka rodzinna historia... 
Urodziłem się w Brzesku, na Zielonce 
w grudniu 1944 roku, ale pępkówka 
wpłynęła na to, że zgłoszono moje uro
dzenie dopiero 26 stycznia 1945 roku 
i tę datę mam w dowodzie osobistym.
 

Pana życie jest pasmem przygód od 
pierwszych dni. Co było dalej?
– Skończyłem szkołę podstawową 
w Brzesku, później Technikum Gastro
nomiczne w Krakowie. Pracowałem 
w różnych hotelach, restauracjach, 
osiągałem tam sukcesy, wygrywałem 
konkursy. 

Jak wygrywa się konkurs kulinarny?
– Liczą się trzy aspekty: wygląd ze
wnętrzny..
.

Ale nie kucharza?!
– Nie, potrawy! Kolejne to dekoracja, 
a przede wszystkim smaczność. Decy
dującym czynnikiem jest jakość.

Jak to się stało, że został Pan kucha-
rzem? Mama Pana zapędziła do kuchni?
– To był przypadek, że trafiłem do 
technikum gastronomicznego. Ojciec 
chciał, żebym poszedł na medycynę, 
a ja się zbuntowałem. Może byłbym 
sławnym chirurgiem...

A może przeciętnym? A tymczasem 
jest Pan sławnym kucharzem!
– Możliwe... Od dwudziestu lat zaj
muję się rzadkim w świecie zawodem 
gastronomicznym. Specjalizuję się 
w szkoleniu i otwieraniu restauracji 
hotelowych. W Brzesku otworzyłem 
pięć lokali, a na świecie w sumie – 160 
restauracji. Przepracowałem 43 lata. 

n

n

n

n

n
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Mohikanin
polskiej kuchni

Jest jednym z niewielu w swoim fachu. Organizuje i otwiera kuchnie przy największych 
hotelach. Pomaga również mniejszym lokalom. Na świecie promuje polską kuchnię jako 
najsmaczniejszą. Modyfikuje przepisy i tworzy własne. Z kulinarnym patriotą, o którego 
losie decyduje przypadek i talent, Jerzym Brachucem rozmawia karina Gaweł.

W Krakowie – prawie 30. Mam w gło
wie około 2 000 przepisów, a wszyst
kich w profesjonalnych książkach 
kucharskich jest ok. 4 500.

Pisze Pan takie?
– Nie piszę książek, ale tworzę swoje 
przepisy. Młodzi kucharze korzystają 
z moich podpowiedzi. Często mody
fikuję istniejące potrawy, np. żeby 
spolszczyć Wiennerschnitzel wkładam 
w środek szynkę wędzoną, zawijam, 
robię roladę i na wierzch kładę pieczar
ki – „made in Poland” i smacznego!

Jak reagują obcokrajowcy na takie 
spolszczenia. Nie czują się urażeni?
– Ależ skąd! Za granicą zostaje to 
podkreślone – „specjalność z rodzin
nych stron”.

Jakie reakcje wywołuje polska kuch-
nia na Zachodzie?
– Bardzo pozytywne. Nasza kuchnia 
bardzo smakuje. Właściwie w Europie 
liczą się trzy kuchnie: starorosyjska, 
polska i francuska.
 

Czy nasze świąteczne potrawy moż-
na serwować za granicą?
– Oczywiście, że można. Niemcy 
uwielbiają polski żurek, bo u nich są 
dwie zupy: rosół z ciętym naleśnikiem 
i barszczyk z krokietem albo „mit 
Kartoffeln”.

A co niezwykłego jest w staropolskiej 
kuchni?
– To jakieś 250 potraw. Niestety, nasza 
kuchnia umiera. Dawniej gotowanie 
stanowiło cały obrządek, poczynając od 
robienia zakwasu na żur czy barszcz 
dworski. Teraz otwiera się torebkę 
i wsypuje proszek... Kuchnia umiera. 
Jestem ostatnim Mohikaninem...

Da się ten proces odwrócić?
– Tak, jeśli upadną wszystkie fast
 foody, ludzie przestaną jeść hambur
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gery i zaczną dobrze prosperować 
prawdziwe restauracje, które prowa
dzą kuchnie „naszej babci”. Jednak 
nie da się tego zrobić, bo pośpiech jest 
za duży.

Na szczęście Polacy powracają 
do celebrowania posiłków w święta. 
Wracając do staropolskiej kuchni, jakie 
jeszcze potrawy jedli nasi przodkowie 
w Wielkanoc?
– Popularny był barszcz dworski, 
szlachecki, do którego dodawano 
wszystkie skrawki mięs. Żur na mięsie 
i wędlinach był już królewski. Jedzono 
dużo ryb, bo dwory miały swoje stawy: 
karpie, pstrągi czy sandacze, a nie 
– jak teraz – pangę i solę. Żur – czysty, 
klarowny, bez zasmażek – był podstawą 
śniadania. Czasem dodawano trochę 
śmietany, dwie łyżki mąki, żeby był 
aksamitny. Używano wiele zieleniny. 
A teraz… zdarza się i szynka staro
polska obłożona mandarynkami. Cała 
dekoracja staropolska była jadalna, 
np. ziemniaki ze skwarkami. Obiady 
ograniczały się do zup. Mięso jedzono 
w soboty i niedziele lub na wieczornych 
sjestach, np. indyka na zimno z pyszną 
ćwikłą z chrzanem i czosnkiem.

A jajka?
– Na dworach pito jajka surowe... 

Ma Pan jakąś ulubioną potrawę, 
którą lubi gotować lub jeść?
– Sam sobie nigdy nie gotuję... Najbar
dziej lubię zupę kartoflaną. Zazwyczaj 
jem domowe obiady u córki Agnieszki 
i tam nie mam prawa veta!

Nie wtrąca się Pan do tego, jak ona 
gotuje?
– Nie, na żadnych przyjęciach nie 
wtrącam się do kuchni pani domu. 
Czasem ludzie są spięci moją obec
nością, boją się oceny. Jestem zawsze 
pozytywnie nastawiony i chwalę, bo 
wiem, jaki trud włożyła gospodyni 
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Frambirowanie polega na podpalaniu brandy
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w przygotowanie posiłku. Jeśli zapyta, 
co bym dołożył, mówię np. „Dałbym 
trochę więcej imbiru...”, a ona „O! 
Wcale nie dałam, zapomniałam...”. Za 
dużo nigdy nie mówię.

Co jest takiego pociągającego w tym 
zawodzie. Lubi Pan eksperymentować?
– Dla mnie największą satysfakcją 
jest radość konsumenta. Przychodzi 
do mnie ktoś i mówi, że jadał w wielu 
miejscach w Europie, w ekskluzyw
nych restauracjach, ale u mnie zjadł 
najlepiej. Nawet aktorzy czy politycy 
tak twierdzą... Jeśli mnie chwalą po 
bankietach, to jest to dla mnie zachętą. 
Ta pasja trwa dalej.

Uważa się Pan za spełnionego 
człowieka?
– Tak, ale ciągle idę do przodu, wciąż wy
myślam nowe połączenia smaków, nowe 
potrawy. Najwięcej wagi przykładam do 
nauczania młodzieży. Chcę jak najwięcej 
przekazać młodym kucharzom, którzy 
nie znają staropolskiej kuchni.

Jest aż tak źle?
– Tragicznie. Po prostu szkoły nie przy
gotowują ich profesjonalnie, nie ma 
instruktorów z dużą praktyką zawo
dową. Teoretycznie wiedzą wiele, ale 
przygotowanie praktyczne jest słabe.

Dużo ma Pan praktykantów?
– W sumie wychowałem około 2 000 
osób. Kilkudziesięciu z nich gotuje za 
granicą: w Austrii, w Londynie, Liver
poolu, Nowym Jorku. Zawsze dostaję 
od nich kartki na święta. Często dzwo
nią i pytają: „Panie Jerzy, co dołożyć do 
ryby po flandryjsku czy flamandzku?” 
Różnica jest taka, że do jednej stosuje 
się biały, a do drugiej czarny pieprz.

Czy w polskiej kuchni stosuje Pan 
jakieś egzotyczne przyprawy?
– Nie, bo to by było tak, jakby bur
mistrz na uroczyste przecięcie wstęgi 
ubrał sobie garnitur od Versace i te
nisówki „made in China”. W polskiej 
kuchni wystarczą nasze niesamowite 
przyprawy: jałowiec, do ogórków liście 
dębu, roztarta jarzębina. Do śledzi bie
rzemy żółtko ze śmietanką, dokładamy 
łyżkę majonezu, szatkujemy białko, 
pięć śledzi pokrojonych w paseczki i do 
tego cebulę. Przepyszne.

A co Pan przygotowuje na Wielkanoc?
– Nic, bo córka gotuje... Dla córki i zię
cia robię jedynie befsztyki tatarskie, ale 
nie mielone, tylko cieniutko strugane 
nożem, z polędwicy wołowej. Orygi
nalne mięso było szatkowane. Jeźdźcy 

n

n
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n

n
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tatarscy polowali na zwierzęta, szatko
wali tuszę, wsadzali pod siodło i jechali. 
Wtedy to mięso mieszało się z końskim 
potem... Przechodziło aromatem.

Zdarzały się jakieś „kuchenne” 
wpadki?
– Kiedyś w restauracji mieliśmy taką 
wpadkę. Zrobiłem płucka na kwaśno 
po staropolsku dla Węgrów i flaczki 
dla Niemców. Wyszedłem na chwilę 
i kucharze źle wydali potrawy. Mimo 
to przewodnicy obu grup zachwalali 
moją kuchnię. Przynajmniej dobrze 
się skończyło!

Zawsze serwuje Pan polską kuchnię?
– Nie, robię potrawy francuskie, wło
skie, regionalne, ale zawsze dla „VIPów” 
dodatkowo gotuję coś polskiego. Ciągle 
mam nadzieję, że uda się kiedyś wypro
mować naszą kuchnię na zachodnim 
rynku, że stanie się ona popularna.

Kulinarny patriota?
– Całkowicie! Z naszej kuchni warto 
promować wszystko, np. wszelkie ka
pusty zasmażane, surowe, kalarepy, 
pomidory, ogórki!

Jakimi osiągnięciami chciałby się Pan 
pochwalić?
– Jako najstarszy uczestnik niektórych 
konkursów mieszczę się w pierwszej 
piątce najlepszych. Czasem najmłodsi 
kucharze mają po osiemnaście lat.

Może mógłby Pan na koniec za-
serwować jakiś świąteczny przepis dla 
brzeskich czytelników?
– Oczywiście! Śledzie dworskie – prze
pis na cztery porcje. Cztery śledzie 

n

n

n

n
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Życzenia radosnych
Świąt Wielkanocnych, 
wypełnionych nadzieją

budzącej się do życia wiosny 
i wiarą w sens życia, 

pogody w sercu i radości płynącej 
z faktu Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz smacznego święconego
w gronie najbliższych osób

składa wszystkim
Mieszkańcom Brzeska

Młodzieżowa Rada Gminy

w oleju, sprawione kroimy w paseczki 
dwucentymetrowe. Siedem pokrojo
nych, średnich cebul sparzamy wrząt
kiem i odciskamy. Gotujemy na twardo 
trzy jajka. Białko siekamy, a żółtko 
ucieramy z pół litry kwaśnej śmie
tany 18procentowej. Przyprawiamy 
solą i pieprzem do smaku. Ucieramy 
na tarce jedno jabłko, najlepiej szarą 
renetę. Dodajemy dużą łyżkę majone
zu. Wszystko mieszamy i odstawiamy 
na minimum trzy godziny. Podajemy 
z posiekaną natką pietruszki i rzod
kiewką. Jeśli dodamy sos winegret, 
posiekanego pora i ogórka kiszone
go lub konserwowego oraz wegetę, 
otrzymamy śledzia po moskiewsku. 
Przyznam się, że pierwszy raz robiłem 
go w Chicago ze śledzia kanadyjskiego 
– jest to iście międzynarodowa potra
wa! Życzę smacznego!

Dziękuję i życzę smacznych świąt!n

Do kuchni Jerzego Brachuca często zaglądają aktorzy (na zdjęciu z lewej
– Maciej Stuhr, z prawej – Robert Więckiewicz)
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– Za mało czasu przeznacza się na 
plastykę. W gimnazjum to jedna 
godzina w pierwszej i trzeciej klasie. 
W drugiej to zwykle godzina muzyki. 
Tymczasem w szkole były dzieci, które 
interesowały się sztuką i chętnie przy
chodziły na kółko – przypomina genezę 
projektu artystycznego dla młodzieży 
Joanna Maderska. Program „Dy
fuzja barw, form, faktur, czyli sztuka 
młodych na rozdrożach” prowadziła 
razem z Iwoną grocholą i Martą 
gardziel. – Chodziło o wymieszanie 
różnych form, żywiołów, technik i pod
jęcie twórczych poszukiwań. Zajęcia 
miały zaowocować sztuką znalezienia 
własnej drogi – tłumaczy.

barwne diabły
Dodatkowe zajęcia dla gimnazjalistów 
sfinansowała PolskoAmerykańska 
Fundacja Wolności. Dzięki temu od po
łowy grudnia 2003 roku do końca maja 
2004 roku do Jadownik przyjeżdżała 
młodzież z całej gminy, wytypowana 
przez nauczycieli. Na początku dzieci 
„rozmalowywały się”. – Każdy miał 
namalować kolędnika, z którym się 
utożsamia. Zaskoczeniem było to, że 
najwięcej pojawiło się diabłów – uśmie
cha się Maderska. Gotowe kartony 
wykorzystali twórcy przeglądu „Od 
Jadownik do Betlejem” zorganizowa
nego w Domu Ludowym.
W zimie uczniowie ulepili smoka 

Noszą w sobie 
żywioł piękna

Gimnazjum w Jadownikach to jedyna szkoła z galerią. Tamtejsi uczniowie mają co pokazać, bo od 
czasu zakończenia autorskiego projektu nauczyciele nie przerwali cyklu zajęć plastycznych.

ze śniegu i pomalowali go farbami 
w spray’u. Tworzyli też kompozycje 
przestrzenne z papieru, które potem 
podświetlili i sfotografowali aparatem 
cyfrowym kupionym ze środków fun
dacji. W obrazach wykorzystali akwa
rele, temperę, farby do szkła i akryl, 
a w rzeźbach – glinę, gips i plastelinę. 
Paweł Pitek wykonał szopkę, która 
do dziś stoi w pracowni plastycznej. 
Katarzyna Kaltenberg stworzyła 
postać ze słomy. Na taką konstrukcję 
nałożyła szmaty zamoczone w rozro
bionym gipsie. W ten sposób powstał 
siedzący myśliciel.

ptaki-dziwaki do nieba
Uczestnicy projektu wyjechali do li
ceum w Nowym Wiśniczu i zobaczyli 
profesjonalne pracownie. W Instytu
cie Sztuki Akademii Pedagogicznej 
prof. Halina cader wraz ze swoimi 
studentkami pokazała młodym, na 
czym polega warsztat fotografika. Opo
wiedziała o sztuce robienia zdjęć, za
prezentowała prace studentów i stare 
techniki oraz wytłumaczyła, na czym 
polega oryginalność. Przede wszyst
kim zaś młodzież obserwowała pracę 
w tradycyjnej ciemni. Na II Festiwalu 
Nauki w Krakowie dzieci utkały ma
giczny dywan z bibułek i z olbrzymich 
pudeł skleiły kosmiczny pojazd oraz 
wypuściły do nieba baloniki z helem, 
do których przyczepiły ptakidziwaki.

– Użyte przez młodzież środki arty
stycznego wyrazu: barwa, kreska, bryła, 
faktura, przestrzeń oraz światło i cień, 
pozwoliły dziewczętom i chłopcom stwo
rzyć wizerunek ich młodzieńczego arty
stycznego „ja”, który – miejmy nadzieję 
– nieustannie będą rozwijać – napisała 
Maderska po zakończeniu projektu. 
Miała rację. Kilku uczniów wybrało 
szkoły plastyczne. Inni poprzestali na 
kontynuowaniu pasji.

Kamera czeka
Inicjatywa nie zanikła po wygaśnięciu 
dotacji. Stowarzyszenie „Nasze Gim
nazjum w Jadownikach” wystąpiło 
o pieniądze z funduszu przeciwdziała
nia patologiom. Otrzymuje je od dwóch 
lat. Za te środki uczniowie szkoły mogą 
rozwijać talent na zajęciach kółka, 
trwających dłużej niż pojedyncza lek
cja. To daje możliwość wyjścia w plener. 
– Jestem przeciwniczką malowania ze 
zdjęć – zastrzega Maderska.
Wkrótce będą mogli nauczyć się no
wego medium – filmu. Warsztaty na 
ten temat poprowadzi Szymon Jaku-
bowski, reżyser rodem z Jadownik. 
Kamera cyfrowa wraz z oprogramo
waniem już czeka.
Poza projektem gimnazjum zorga
nizowało akcję dla podstawówek ze 
Szczepanowa, Sterkowca i Jadownik. 
Zaproszone dzieci pracowały pod opie
ką starszych uczniów. Namalowały 
ocean na folii, krajobraz wiosenny 
z bocianem, obrysowały własne cienie, 
wypełniły kontury kolorami, a z goto
wych i obciętych malunków stworzyły 
na szkolnym podwórku tłum.

przyjemność obustronna
– Tłumaczę uczniom, że twórczość 
polega na stworzeniu czegoś nowego, 
czegoś, czego jeszcze nie było – zdradza 
Maderska. Jej podopieczni malują, 
wzorując się na Miro, a swoje prace 
wieszają obok reprodukcji dzieła mala
rza i napisu „Tak Miro, a tak wy”.
Nauczycielka stara się jak najmniej 
narzucać uczniom. Czasem rezygnuje 
z podania tematu. – Kiedy w ramach 
projektu dzieci malowały palcami, po
szczególne grupy starały się wzajem
nie odgadnąć swoje intencje i nadać 
pracom tytuły – relacjonuje. – Gdy 
niektórzy pytali o możliwość zmiany 
tematu, nie zabranialiśmy. Chodzi o to, 
by sztuka była przyjemnością.
To samo dotyczy zwykłych lekcji. – Cza
sem podaję hasło, np. „Ciągle zielono, 
ciągle niebiesko” i zapisuję je na tabli
cy. Uczniowie dopisują do niego swoje 
skojarzenia, np. niebo, woda. Wtedy do
stają zadanie narysowania krajobrazu 

Szara masa gipsowa to tylko zaczątek barwnych masek
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niezniszczonego i na końcu sami docho
dzą do tego, co jest wspólnym wątkiem 
prac – tłumaczy nauczycielka.
Na kółko plastyczne, które prowadzi, 
przychodzi 21 osób. Pracują w trzech 
grupach w poniedziałki, wtorki, piątki. 
– Czasami są bardzo oryginalne – ko
mentuje sztukę młodzieży Maderska. 
– Prace dzieci traktuję poważnie. 
Bardzo się cieszę, że sami chcą coś 
tworzyć. Nie wszyscy będą plastykami, 
ale jeśli oni mają z tego przyjemność, 
jest to też moja przyjemność.

jedyna taka przestrzeń
W szkolnej galerii prowadzonej w bi
bliotece przez Krystynę Serbeńską-
Biel co roku rusza nowa wystawa. 
Nauczyciel Piotr Rojek i uczennica 
Klaudia Budzioch w 2004 roku poka
zali fotografię przyrodniczą. Rok wcze
śniej wystawiły swoje malunki dzieci 
z Czchowa, Mokrzysk, Tymbarku, 
Woli Dębińskiej, Brzeska i Jadownik. 
W tym roku na ścianach wisiały prace 
z ogólnopolskiego konkursu „Moja 
wieś, moje gospodarstwo dwa lata po 
wejściu do Unii Europejskiej”.
– Książki od swego początku znajdo
wały się w obszarze estetyki. Były nie 
tylko same w sobie przedmiotem sztu
ki, ale pośrednikiem w przekazywaniu 
wiedzy o niej – uzasadniała opiekunka 
biblioteki w katalogu wystawy „Młodzi 
przełomu wieków”.
Przy okazji tej samej prezentacji Joan
na Maderska zauważyła: – Malarstwo 
młodych jest więc przede wszystkim 
śladem ich istnienia – wrażliwości, 
temperamentów i wewnętrznego ży
wiołu piękna, które noszą w sobie.

Iwona DOJKA

– Nie wiem, czy to był impuls, czy 
skłonności odziedziczone po mamie, 
która skończyła liceum plastyczne 
– zastanawia się. – Zawsze lubiłam 
oglądać albumy o sztuce.

powrót do początku
Zadziwiła na dyplomie, który broniła 
w pracowni prof. Haliny cader. Ka
mienie pokryła emulsją fotograficzną 
i wywołała na nich twarze napotkanych 
ludzi. Głazy znalazły się potem na zie
mi, wśród trawy i w strumieniu. – Po
wierzyłam je na nowo naturze. Jestem 
przeświadczona, że życie ludzkie jest 
wtopione w przyrodę – wyjaśnia.
Tytułem instalacji była nazwa rodzinnej 
wsi autorki „Maszkienic”. Następnym 
razem artystka poszła za ciosem i pozo
stała wierna twierdzeniu: Świat roślin 
inspiruje i zachwyca zmiennością.
Tym razem wykorzystała drzazgi 
z drewnianych skrzynek po owocach. 
Na pokrytych emul
sją do wywoływania 
zdjęć drewienkach 
pojawiły się ob
razy „botaniczne” 
– wizerunki traw, 
zboża i innych ro
ślin. W ten sposób 
autorka przypo
mniała pochodzenie 
zaanektowanego 
na rzecz sfery do
raźnej użyteczności 
materiału. Powtó
rzeniem tego gestu 
było umieszczenie kawałków drewna 
w naturalnym otoczeniu – na ziemi, 
pośród traw. Wybierała miejsca niezbyt 
uczęszczane, gdzie miała swobodę. 
Czasem jednak ktoś przystanął i za
pytał, co robi. Tylko, jak wytłumaczyć, 
czym jest sztuka…
Zarówno organiczne wizerunki, jak 
i tworzywo w instalacji Maderskiej po
wróciły do swojego prasystemu. Jednak 
biorąc pod uwagę mnogość procesów, 
jakie musiały się dokonać, by zaznaczyć 
przyrodniczą genezę tak powszechnego 
materiału, ów swoisty artystyczny 
recycling poddaje w wątpliwość wiarę 

Stać ją na sztukę

Twórczość Joanny Maderskiej
rozwija się poza galeriami

Praca z młodzieżą jest dla Joanny Maderskiej (na zdjęciu) 
konsekwencją wyboru studiów pedagogiczno-artystycznych na 

krakowskiej Akademii Pedagogicznej. Po jedenastu latach uczenia 
w szkole podstawowej i gimnazjum plastyczka twierdzi,

iż sztuka to luksus. Wciąż z niego korzysta.

w możliwość dokonania przez człowieka 
odnowy zniszczonej planety.

zmienność i niestałość
Dokumentacja z działań artystycznych 
pojawiła się na wystawach w Brze
sku, Tarnowie, Krakowie, Czchowie 
i Wojniczu. Zadziwił też ostatni cykl 
zdjęć wywołanych na medium bardziej 
tradycyjnym, choć w fotografii niespo
tykanym. Uważny widz na papierze 
czerpanym mógł dostrzec ślady pędzla 
rozprowadzającego emulsję. Spomiędzy 
nierównej faktury materiału wyłoniły 
się mury Chocimia, Etna, czchowska 
baszta, liście palmy… Falisty ślad na
rzędzia, rozmyte kontury wywołanego 
obrazu i poszarpane brzegi kart stwo
rzyły harmonijną kompozycję i zbliżyły 
fotografię do malarstwa.
Na zdjęciach oprócz architektury, 
stanowiącej dokument twórczej dzia
łalności człowieka, pojawiają się 

także przypadkowi 
ludzie, chorwackie 
dzieci spotkane na 
plaży ciekawie spo
glądające w obiek
tyw. Kadr wyjęty 
na chwilę z czasu 
i przestrzeni, które
go obraz niepewnie 
zatrzymał się na 
trudnym materiale, 
sugeruje, iż te same 
osoby, nawet spor
tretowane minutę 
później, nie będą 

już tymi samymi ludźmi… Morze za 
nimi zdaje się ten wniosek potwier
dzać. Tempus fugit…

medium pośrednie
– Życie bez przyrody jest niemożliwe. 
Mam naturę skłonną do kontemplacji, 
poszukiwania ciszy – tłumaczy Mader
ska. – Chcę, żeby fotografia była czymś 
pośrednim między medium fotograficz
nym a malarskim – deklaruje.
Nie ufa technikom cyfrowym. Używa 
ich jedynie do celów dokumentacyj
nych, choć przyznaje, iż można je 
uznać za sztukę.        (D)

W profesjonalnej, krakowskiej pracowni 
fotograficznej…
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zainteresowań. – Przystępując do 
śpiewania pieśni, miałyśmy na celu 
propagowanie postaw patriotycznych, 
ukazywanie piękna i wartości naro
dowej kultury, zwiększanie zainte
resowania wśród młodzieży kulturą 
i sztuką – dopowiadają. 

rozrywka z bogiem
W organizacji czasu młodzieży bierze 
czynny udział Kościół. Pragnąc uczyć 
przez rozrywkę, księża angażują się 
w przygotowywanie różnych form 
spędzania wolnego czasu takich jak: 
wyjazdy wakacyjne, rekolekcje, impre
zy sportowe, które mają na celu eduko
wać i wychowywać młodzież w duchu 
katolickim. Aktywną działalność w tej 
sferze prowadzi ks. Tadeusz Piwo-
warski, katecheta w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1, dekanalny 
duszpasterz młodych ludzi. 
Ma ciągły kontakt z młodymi i – jak 
twierdzi – dobrze rozumie ich potrzeby. 
– Jako ksiądz przede wszystkim muszę 
dawać młodzieży odczuć swoją obecność, 
dawać świadectwo przez swoją postawę, 
oddziaływać bez słów. Oni bardzo potrze
bują liderów, nauczycieli. Staram się ich 
doprowadzić do Boga, to moje kapłań
skie powołanie – wyjaśnia kapłan.
Tylko w czasie tegorocznych ferii 
skorzystało z jego propozycji około 
300 osób. Stworzył grupę, która stale 

z nim współpracuje. Jednak większość 
młodzieży zapisuje się na wyjazdy czy 
rekolekcje spontanicznie. – Niezmier
nie mnie cieszy, że młodzież masowo 
bierze udział w organizowanych przez 
nas wyjazdach – mówi kapłan – Oczy
wiście, nie jest to tylko moją zasługą, 
nie działam sam. Wielkie wsparcie 
otrzymuję od burmistrza Brzeska 
oraz dyrektor Janiny cehak, którym 
bardzo pragnę podziękować.

Piotr Duda  (na 
zdjęciu) jest nauczy
cielem historii i wie
dzy o społeczeństwie 
w Zespole Szkół Po
nadgimnazjalnych 
nr 1. Od lat prowa
dzi Szkolny Klub 
Europejski „Euro

pa”. Organizacja powstała w 1999 
roku. – Jej celem jest szerzenie idei 
europejskich, chodzi nie tylko o Unię 
Europejską, ale i o całą Europę, gdyż 
ważne jest to, co się w niej dzieje – opo
wiada Duda. 
Jego uczniowie dostrzegają możliwość 
wpływania na sprawy społeczne i po
trafią się wypowiadać w formie petycji 
czy wystąpień publicznych. Zadaniem 
klubu jest współpraca z instytucjami 
samorządowymi, nawiązywanie kon
taktu z innymi organizacjami i pozna
wanie historii regionu. 
Organizacja liczy od 15 do 20 osób. 
Duda przyznaje, że lepiej pracuje 
się z mniejszą liczbą członków, ale 
takich, którzy „coś robią i pracują”, 
a nie tylko przychodzą na spotka
nia. Klub współpracuje z Centrum 
Edukacji Europejskiej w Warszawie, 
które organizuje masowe akcje, m.in. 
„Młodzi ludzie głosują”. W ZSP nr 
1 młodzież również przystąpiła do 
symulowanych wyborów parlamen
tarnych i prezydenckich. – Jak się 
okazało, wyniki odzwierciedliły po
glądy i opinie całego społeczeństwa 
polskiego – komentuje Duda. 
Klub zorganizował również referen
dum unijne. Współpracuje z Małopol
skim Centrum Informacji Europejskiej 
i organizuje spotkania oraz prelekcje 
na temat zagadnień europejskich. Na 
zaproszenie posła Wiesława Wody 
uczniowie odwiedzili parlament. 
Młodzież regularnie bierze udział 
w konkursach i olimpiadach na temat 
wiedzy o UE, Polsce i świecie współ
czesnym. Co jakiś czas rodzą się nowe 
pomysły na to, jak w ciekawy sposób 
poszerzyć wiedzę na temat Europy. 

dzIAŁAj LOKALNIE

Zabić nudę
(3)

Uczniowie zazwyczaj prędko uciekają ze szkoły w domowe pielesze, gdzie sami mniej lub 
bardziej pożytecznie spędzają czas. Niektórzy jednak zatrzymują się dłużej w „budzie”, 
bo ktoś zadbał o dodatkowe zajęcia dla nich. Utrzymać przy sobie młodzież stara się także 
kościół. W parafii Miłosierdzia Bożego działa nie tylko teatr, także zespół muzyczny, a chętni 
mogą korzystać z wyjazdów.

W tym roku szykuje się kolejny ciekawy 
wyjazd. Piotr Duda nie chce jednak na 
razie zdradzać szczegółów. Mimo to już 
wiadomo, że chętnych nie zabraknie.

patriotyzm na ludowo
Regina łoboda w tej samej szkole 
pracuje dziesięć lat, a grażyna Wójcik 
trzynaście. Prowadzą zespół „Małopo
lanie”. Grupa powstała w 1997 roku 
i liczy ok. 30 osób. Skład ciągle ulega 
zmianom. Zespół śpiewa pieśni ludowe, 
patriotyczne i religijne, prezentuje tań
ce ludowe i współczesne oraz gra na in
strumentach: akordeonie, keyboardzie, 
skrzypcach, flecie, gitarze i perkusji. 
Zdobył wyróżnienie w amfiteatrze 
„Kadzielnia” w Kielcach, wyróżnienie 
w przeglądzie kolęd i pastorałek w Tu
chowie, trzecie miejsce w regionalnym 
przeglądzie kolęd 
i pastorałek w Zabo
rowie, tę samą lokatę 
w przeglądzie pio
senek żołnierskich 
w Nowym Wiśni
czu, czołowe miej
sce w Małopolsce 
w konkursie „Pio
senki mamy i taty 
lat 60.” Grupa wy
stępowała już z ak
torami grającymi 
w filmach „M jak mi
łość” i „Pensjonat pod 
różą”, brała udział 
w „Wigilii dla samot
nych” w restauracji 
„Galicyjska” z udzia
łem biskupa Wiktora 
Skworca, a nawet pojechała do Hisz
panii na międzynarodową olimpiadę 
języka francuskiego. W ramach wymia
ny międzynarodowej występowała dla 
Belgów, Francuzów i Niemców. Oprócz 
tego zespół prezentuje się regularnie 
w szkole, starostwie i współpracuje 
z kombatantami.
Celem – jak mówią Łoboda i Wójcik 
– jest zachęcenie uczniów do czyta
nia, nauka pracy w grupie i rozwój 

W maju zeszłego roku ks. Tadeusz Piwowarski
na krakowskie błonia przyprowadził tysiąc młodych!
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radość z fair play
Wszystkie zabawy, wyprawy, imprezy 
sportowe są pełne akcentów duszpa
sterskich. Msze święte i wspólne mo
dlitwy mają zbliżyć młodzież do Boga 
oraz wypracować w niej poczucie jed
ności. Niestety, bywa różnie… – Zdarza 
się, że część uczestników nie zawsze 
korzysta z naszych propozycji jak 
należy. To jest przykre i czasem bar
dzo trudne. Jednak wierzę, że nasza 
działalność zaprocentuje w przyszłości 
– nie traci rezonu duszpasterz.
Ks. Piwowarski szczególnie upodobał 
sobie rozgrywki sportowe. Regularnie 
organizuje turnieje piłkarskie i wyciecz
ki rowerowe. – Sport jest znakomitą for
mą rozrywki, ale też  mocno kształtuje 
charakter. Uczymy się grać fair play, 
zdrowo rywalizować, powstrzymywać 
negatywne emocje. Mamy przy tym 
wiele radości – śmieje się.
W młodych ludziach dostrzega wie
le dobra i siły. – Korzyść z naszych 
spotkań jest obopólna. Spotykając 
się, nie tylko bierzemy, ale również 
obdarowujemy siebie nawzajem. Wie
le od nich się uczę, daje mi to wielką 
radość, wielkie spełnienie. Mam komu 
służyć, dla kogo pracować. Dzisiaj 
często słyszymy, że młodzież jest zła 
i zdegenerowana. Dostrzegam w nich 
bardzo dużo dobra i pozytywów. Tylko 
trzeba im pomóc dobrze wybierać, 
wskazywać drogę. I od tego są kapłani 
– podsumowuje.
  
Opiekun duchowy kultury
Ksiądz Tadeusz Mucha z parafii 
Miłosierdzia Bożego wszystko, co robi 
na rzecz młodzieży, czyni „ad maioram 
Dei gloriam” (ku większej chwale 
Bożej). Jest opiekunem duchowym 
Małego Chóru Wielkich Serc „Ziarenka 
Nadziei”, scholi dla starszej młodzieży, 
grupy teatralnej i zespołu młodzie
żowego. Wraz z Andrzejem gicalą, 
Iwoną Mikołajek, Agatą Podłęcką 
oraz siostrą Haliną tworzą kultural
noduchowe formacje skupiające dzieci 
i młodzież przy parafii.
Do scholi należy obecnie około 110 
dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Naj
młodszy śpiewak ma pięć lat. Na 
próby uczęszczają pociechy z Brzeska, 
okolicznych miejscowości, a nawet 
z Lipnicy Murowanej. Naukę śpiewu 
prowadzi Andrzej Gicala. Z grantów 
funduszu antyalkoholowego organi
zują warsztaty muzyczne w Uściu 
Gorlickim. Chór może pochwalić się 
wieloma koncertami przed szerszą 
publicznością. Od dwóch lat w Ja
downikach Mokrych śpiewają dla 
dzieci niepełnosprawnych, występują 

w przedszkolach, włączyli się w orga
nizację koncertu na placu Kazimierza 
Wielkiego w hołdzie Janowi Pawło
wi II w pierwszą rocznicę śmierci, brali 
udział w konkursie kolęd i pastorałek 
przy parafii św. Jakuba AP. Co tydzień 
o 11.30 prowadzą niedzielną mszę 
świętą. Próby odbywają się w ponie
działki i piątki od 16.00 na plebanii.
– „Ziarenka Nadziei” są formacją mu
zyczną i duchową. Wiele dzieci idzie 
później do szkół muzycznych, jak np. 
Krzysztof Musiał, absolwent scholi, 
który obecnie jest w drugiej klasie 
gimnazjum i uczy się w Studium 
Organistycznym w Tarnowie – mówi 
duszpasterz. – Te dzieci są wyjątkowo 
zdolne. Do scholi może należeć każdy, 
ale trzeba mieć chęci i talent. W wy
łonieniu takich osób pomagają nam 
przesłuchania.

zacząć można od zera
Andrzej Gicala, Iwona Mikołajek 
i siostra Halina prowadzą także scholę 
dla młodzieży, przede wszystkim dla 
gimnazjalistów. Obecnie grupa liczy 
około 20 osób. Próby odbywają się 
w środy i czwartki o 16.00. Do tego 
chóru należeć może każdy chętny!
Grupa teatralna Agaty Podłęckiej 
często współpracuje z zespołem, co wy
nika także z sentymentu. – Większość 
aktorów kiedyś należała do scholi. Gdy 
poszli do gimnazjów, rozpoczęli kolejny 
etap edukacji artystycznej – podkreśla 
z uśmiechem ksiądz Mucha.
Podobnie jak ich młodsi koledzy jeżdżą 
na warsztaty do Uścia Gorlickiego, 
a zimą do Zakopanego. Dofinanso
wanie z Urzędu Miejskiego pozwala 
im zredukować koszty do ceny za 

przejazd. Na koncie mają montaż 
słowno–muzyczny w kinie „Bałtyk”, 
współpracę z ZSP nr 1 z okazji Dnia 
Walki z HIV, czuwania modlitewne dla 
młodzieży w kościele, program arty
styczny przed pasterką. Teraz planują 
program o św. Franciszku oraz prezen
tację poezji ks. Twardowskiego. Jeżdżą 
z przedstawieniami na zaproszenia 
przedszkoli, szkół i kościołów. Próby 
odbywają się w każdy piątek o 19.00, 
w sali teatralnej przy plebanii.
Zespół muzyczny jest ostatnią ini
cjatywą, nad którą opieki duchowej 
podjął się ksiądz Mucha. Powstał we 
wrześniu minionego roku. Justyna 
Zapiór (śpiew), Bernadeta Woźniak 
(flet), łukasz Patulski (instrumenty 
klawiszowe), Wojciech Pawłowski 
(gitara basowa), Paweł Piekarz 
(gitara klasyczna), Piotr Salamon 
(gitara elektryczna) i Szymon Ku-
boń (perkusja) stawiają na muzykę 
chrześcijańską, szczególnie religijny 
rock. Chętni są wciąż mile widziani 
w każdy wtorek o 19.00 na plebanii. 
Tylko dwoje ludzi z obecnego składu 
posiada wykształcenie muzyczne. 
Każdy ma szansę, zaczynać można 
więc (prawie) od zera.
– To co robię, traktuję jako wypełnianie 
swojego powołania. Sukcesem jest dla 
mnie to, gdy na jasełka przyjdzie 300 
osób, które pragną żywego słowa. Czę
sto słyszę, że młodzi ludzie nie mają 
co ze sobą zrobić, ale przecież szukają. 
Czasem wystarczy do nich wyciągnąć 
rękę... – podkreśla kapłan.

Karina gAWeł
Małgorzata SZylAR

Radosław uRBAn

Ks. Tadeusz Mucha (pierwszy z lewej w dolnym rzędzie)
zachęcił młodzież do muzyki „na chwałę Pana!”
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Urodziny obchodził 3 kwietnia, choć 
jako jeden z trzynaściorga rodzeństwa 
zapewne ich nie świętował. Rodzina 
utrzymywała się z 8morgowego go
spodarstwa w Szczepanowie. Mały 
Adam zdołał ukończyć jedynie zimową 
szkółkę wiejską. Przygotowywał się 
co prawda do egzaminu wstępnego do 
gimnazjum, ale nie dane mu było roz
począć nauki. Po śmierci ojca w 1879 
roku jako jedyny z rodzeństwa, który 
przeżył, wspólnie z matką zajął się 
gospodarstwem.

Konkurent hrabiego i barona
Musiało go ciągnąć do nauki, bo 
czytał wiele książek i czasopism. 
Ambitnego 17nastolatka doceniła 
redakcja „Wieńca”, drukując list 
podpisany dwoma nazwiskami: A. 
Siewakowskiego i A. Marca. W 1880 
roku jako dorosły już mężczyzna miał 
swój debiut literacki. Wiersz „Z No
wym Rokiem. Czytelnikom gazetek” 
wydrukowała „Pszczółka” wydawana 
przez ks. Stojałowskiego.
Pilna lektura czasopism skierowanych 
do ludu zaraziła Marca pasją społeczni
kowską. Jako pisarz gminny w Szcze
panowie, Mokrzyskach i Sterkowcu 
ściągnął do wsi biskupa męczennika 
pielgrzymkę, której przewodniczył 
ks. Stanisław Stojałowski, inicjator 
ruchu ludowego w Galicji, założyciel 
Stronnictwa ChrześcijańskoLudowe
go. W 1882 roku Marzec współorgani
zował Kółko Oświaty i Pracy w swojej 
miejscowości. To ono dało początek 
Kółku Rolniczemu. Jego współzałoży

Chłopski ironista

Na nagrobku Adama Marca w Jadownikach potomni zostawili napis „Poeta ludowy”

Urodzony 145 lat temu Adam Marzec wykorzystał wszelkie możliwości działania, jakie dał 
burzliwy czas, w którym przyszło mu żyć. Zabory, I wojna światowa i niepodległość Polski to dla 
niewykształconego chłopa okres aktywności politycznej, gospodarczej, a nawet literackiej.

ciel zaś został wkrótce naczelnikiem 
gminy Szczepanów.
Aktywność społeczna zastopowała na 
pewien czas pasję literacką. Samouk 
powrócił do niej w 1895 roku, kiedy 
to w „Związku Chłopskim” ukazała 
się jego odezwa „Tylko zgodnie, tylko 
godnie”. Uczył w niej etyki politycz
nych dyskusji: „Gdy nam przeto zgody 
i jedności przede wszystkim potrzeba, 
należy unikać drażliwych wyrażeń 
i drażliwe kwestie omawiać w sposób 
przyzwoity i grzeczny, naukowo i prze
konywująco.” Redakcja uhonorowała 
go rubryką „Kącik fraszek”.
Wymieniony rok okazał się czasem 
nasilonej działalności. Dowodem ro
snącej popularności społecznika było 
wystawienie jego kandydatury do 
sejmu galicyjskiego obok dr Szymo-
na Bernadzikowskiego i hr. Jana 
Stadnickiego. Na zebraniu wybor
czym Marzec otrzymał najmniejszą 
liczbę głosów i zrzekł się ich na rzecz 
brzeszczanina. Mimo to w 1897 roku 
kandydował do sejmu wiedeńskiego. 
Posłem został wtedy Jan götz.

Twórczość niekonkordatowa
Kontekst historyczny i nasilona dzia
łalność społeczna poety tłumaczą obec
ność problematyki patriotycznej w jego 
utworach. Marzec nie jest oryginalny 
w wyborze symboliki. Pisze o „Matce” 
rozdartej na „trzy kawały”, pozbawio
nej dawnej chwały i uskarżającej się. 
Często uderza w ton lamentu. Prze
szłość jest dla niego niezrozumiała, 
ale teraźniejszość śmiało diagnozuje 

i dostrzega w niej pychę oraz obłudę 
przywódców politycznych siejących 
zamęt. Antidotum widzi w zgodzie, 
zaś nadzieję na przyszłość upatruje 
w prostym ludzie.
Poruszając zagadnienie sytuacji Po
laków pod zaborami, twórca trzyma 
się koturnowego, poważnego stylu. 
Przemawia do wyobraźni czytelnika 
obrazem Prusaka jako „człowieka 
– zwierza” lub Hakaty – „bestyi 
z siedmioma głowami”. Patos potęgują 
jeszcze wezwania do Boga.
Marca często skłaniały do pisania 
aktualne wydarzenia, np. traktat 
wersalski lub kryzys gospodarczy. Nie 
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie 
jego upodobanie do mieszania polityki 
z… religią. W wierszu napisanym pod 
wpływem zawarcia traktatu brze
skiego opisał sypanie głów popiołem, 
a w 1918 roku, gdy „Runęły zaborców 
trony”, wykrzykiwał: „Alleluja!”, choć 
przecież w listopadzie daleko jeszcze 
było do Wielkanocy…

modlitwa o godność
Jeszcze w dobie Galicji szczepanowsko
jadownicki twórca nawoływał, by wieś 
głosowała na chłopskich posłów. Choć da
leko mu było do ich apologii, gdy pisał:

Że tak – któż jest winny?
Jużci nie kto inny
Lecz my chłopi sami,
żeśmy fujarami.

W niepodległej już Polsce nadal kry
tykował polityków. „Bo, na cóż by 
posłować, gdyby nie ze zyskiem…” 
– konstatował smutnie i ironizował: 
„Niektórych dręczy sprawa, że trza 
po dyjety/Do Warszawy przyjeżdżać 
co miesiąc, niestety! …”
Niby najwytrawniejszy twórca kabare
towy stworzył postać przedwyborczego 
demagoga, obiecującego zaradzić bie
dzie… zadrukowywaniem papieru na 
banknoty i odebraniem ziemi „księdzu 
i panu”. Kiedy indziej komentował 
spory sejmowych stronnictw: „Plewić 
chwastów nie ma komu,/Bo u Piasta 
kłótnia w domu.”
Humor w politycznej satyrze jest 
dowodem dystansu i pogardy Adama 
Marca wobec pieniactwa i deklaracji 
niepopartych czynami. Ale był też 
poeta zdolny i do cichego wyznania, 
kiedy zauważał zagrożenie dla własnej 
godności i zwracał się do Boga z błagal
nym: „nie daj mi się spodlić”.

Notatki na urzędowych nakazach
Od roku 1900 do 1918 pełnił Marzec 
funkcję lustratora majątków gminnych 
z ramienia Wydziału Powiatowego 
w Brzesku. W 1911 roku zaangażował 
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się jako współorganizator spółki han
dlowej „Miarka”. Był w niej członkiem 
komisji rewizyjnej i rady nadzorczej. 
Od 1919 roku pracował jako sekretarz 
w Radzie Powiatowej; aż do przejścia 
na emeryturę w 1929 roku.
Być może te obowiązki ściągnęły go ze 
Szczepanowa do Jadownik, gdzie kupił 
gospodarstwo. Do dziś mówi się we wsi 
o „marcówce”, czyli byłych polach Ada
ma Marca. W 1912 roku „Przyjaciel 
Ludu” donosił o przemówieniu działa
cza na wiecu Towarzystwa Rolniczego, 
kiedy to poruszył sprawę powołania 
w Jadownikach spółki hodowlanej. 
Udzielał się także w Składnicy Kółek 
Rolniczych w Brzesku.
W tym czasie Marzec nie zaniedby
wał pióra. Choć nie posyłał wierszy 
do druku, to zapełniał nimi szufladę. 
Notował je na kwestionariuszach 
„Nakazu młócenia zboża”. Zachowały 
się zeszyte w brulion i zatytułowane 
„Wierszowadła z prostego kowadła”. 
Autor zmarł w Jadownikach 11 marca 
1943 roku. Jego spuściznę zebrał dr 
Józef Spytkowski i wydał w 1947 
roku w Krakowie jako drugi tom „Bi
blioteki Pisarzy Ludowych”.

zapisał o miastowych
Był Marzec także kronikarzem powia
towego miasta. W 1936 roku napisał 
„Pieśń dziadowską” poświeconą… 
budowie szkoły:

Brzesko się szkołą
zastawia od wschodu,
Żeby wiatr z miasta
nie wynosił smrodu;

W swojej twórczości odnotował rów
nież wystawę rolniczą w Brzesku 
w 1933 roku, 80lecie browaru w Oko
cimiu, przeniesienie ks. Romana 
Mazura do Nowego Sącza oraz śmierć 
Jana Albina Götza. Pisał też wiersze 
okolicznościowe poświęcone wydarze
niom spoza miasteczka, np.: 50leciu 
kapłaństwa ks. Wojciecha Bobka 
ze Szczepanowa, setnej rocznicy uro
dzin Adama Mickiewicza i Nagrodzie 
Nobla dla Władysława Stanisława 
Reymonta (co wskazuje na prywatny 
dobór lektur Adama Marca), śmierci 
ks. Stojałowskiego i poświęceniu ka
plicy w Łętowicach. Gdzieś na końcu 
tej listy pomieścił autor wiersz na 60. 
urodziny żony.

historia za miedzą
Marzec był gorzkim moralistą. Gorz
kim podwójnie, bo i dziś wielu mogłoby 
mu przytaknąć. W wierszu „Baczność!” 
pisał:

Nie łatwo, pono, się uda
Pozbyć się nam tej choroby,

Gdy górą blaga, obłuda,
Gdy rej wodzą różne snoby,
A wrzaskiem przechwałek blagi
Zagłuszony głos rozwagi!

Recepty dawał poeta bardzo proste, 
może aż nazbyt…

Łotrów osadzić w areszcie,
Leniom sypać po sto batów,
Nie bawić się w waryjatów!

Historyczne procesy obrazował w ka
tegoriach bliskich wsi. Sprawa zachod
niej granicy Rzeczpospolitej to u niego 
spór między posiadającym „harmatę” 
Hansem a jego sąsiadem o pole z psze
nicą za drogą.

bat na populistów
Wnikliwie obserwował świat i relacje 
międzyludzkie, o czym świadczą cho
ciażby uwagi, iż samochwałom służą 
ludzie od nich głupsi, oraz gorzki wy
rzut: „Pusto w sercach i w kieszeni”. 
Piętnował bezmyślność celnym kon
ceptem: „Bo po karnawale/Nastąpią 
– „Gorzkie żale”!
Żaden współczesny populista nie 
ostałby się ze swymi argumentami 
przy Marcu, który trzeźwo ironizował 
o zapomogach dla bezrolnych, podczas 
gdy posiadający ziemię z trudem za
rabiają na życie. Najwyżej cenił sobie 
poeta właśnie wartość pracy i bezlito
śnie wyśmiewał postawę zwaną dziś 
roszczeniową:

Powinniśmy wszyscy chcieć,
Ażeby się dobrze mieć!
Wystroić się, popić, zjeść,
A pracować godzin sześć! …

Marcowe przymrużenie oka i dziś 
mogłoby ukazać się w prasie jako 
komentarz:

Zjazd rolników odbył się
bardzo uroczyście,
Było: celebry i mów, oczywiście,
Po których jednomyślne
uchwały zapadły,
Prosić o okruszyny,
co ze stołu spadły…

bieda śmiechem leczona
Oprócz niezbyt oryginalnych narzekań 
i lamentów znajdzie się wśród wierszy 
Marca i subtelny obraz głodu w po
staci apostrofy do… ziemniaka, który 
wzgardził miską. To właśnie takie oso
bliwe obrazki stanowią o wyjątkowości 
pisarstwa samouka ze Szczepanowa. 
Humorem wykazał się, gdy wojenna 
bieda spowodowała wprowadzenie 
„kart na ubrania”:

I ja również cieszę się z tego,
oczywiście,
Jednak cichcem staram się
o figowe liście…

W czasie szalejącej inflacji w latach 

20. wzdychał do… miliona, który nie
spodzianie zagościł i w chłopskich kie
szeniach, tyle że torby na tak wielką 
kwotę nie miał już za co kupić…

Chłop dziś na markach leży
jak w puchu,
A człek czczy w brzuchu…

– ironizował.
Chłopski spryt, który nie zawsze 
dobrze skutkował, wykpił w przy
śpiewce:

Dziadek śpiewa:
Przemień, Panie, przemień
Skórkę z chleba w rzemień! …
Bo skąd wezmę stówki,
By kupić zelówki? …
Odśpiewuje mu babka:
Nie proś cudu z nieba,
Nie ma skórki chleba! …
Jak odmrozisz stopy,
Nie pójdziesz w okopy!

znał wartość życia
Swe bystre obserwacje zamykał Ma
rzec w zdyscyplinowanej formie afo
ryzmu, np.:

Świadomy, że głupoty
prawdą nie ugłaszczę,
Nie dbam, choć ona
na mnie rozdziawia swą paszczę.

W bajkach, pisanych lekkim piórem, 
konstruował postaci średniowiecznych 
„jedermanów”, przydając ich wyczy
nom zgrabną puentę. Warto zwrócić 
uwagę choćby na bohatera z mówią
cym nazwiskiem „Bezwazeliński”:
Bezwazeliński, byle mógł korzystać
Gotów na służbę
do każdego przystać.
Na poczekaniu zmieniał przekonanie
I w lot tam pędził
 gdzie więcej dostanie.
Wczorajszym wrogom
łasił się i kłaniał,
Aż nim wzgardzili wszyscy
– i zbałwaniał…
Tyle skorzystał na uniżoności,
Że nim wzgardzili i możni i prości…
Stać było ludowego twórcę na lapi
darność, w której moralistyka wyra
żała się najdobitniej, jak we fraszce 
„Zysk”:
Złodziej nakradł i myślał,
że już się zbogacił,
A on biedny i duszę i honor utracił.
Pośród biedy i zepsucia dostrzegał 
Adam Marzec też radosną wartość 
życia i retorycznie pytał:
Czy wy wiecie, rozumiecie,
Jakim darem jest to życie?
Jaką radość w sobie mieści
Ile szczęścia w jego treści?!

Tekst i fot. Iwona DOJKA



�0

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY kwiecień 2007dLA dzIECI I mŁOdzIEży

Opowieści turysty
TOMASZ RZecZycKI autor książki „Góry Polski”, stanowią
cej opis ciekawostek z historii zagospodarowania wszystkich 
28 pasm górskich kraju, spotkał się z uczniami Gimnazjum 
nr 2 w Brzesku 27 marca. Mieszka w Bytomiu. Debiutował 
w 1993 r. jako satyryk w kabarecie radiowym „Zespół Adwo
kacki Dyskrecja”. Był laureatem kilku nagród i wyróżnień na 
poetyckich turniejach jednego wiersza w Bytomiu. W 2004 roku 
jego teksty satyryczne znajdowały się w audycji radiowej „Para
fonia” Kabaretu Długi. Opublikował sporo artykułów z zakresu 
historii turystyki górskiej. Spotkanie z geografem zorganizowa
ła Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.            (i)

mówili do boga
POeZJę ks. Jana Twardowskiego recytowało 32 gimnazjali
stów z całego powiatu w konkursie zorganizowanym 21 marca 
przez PiMBP z okazji pierwszej rocznicy śmierci twórcy. Jury 
wzięło pod uwagę dobór i rozumienie tekstu, interpretację, 
dykcję oraz opanowanie tekstu. Pierwsze miejsce zajęła Anita 
Madej z PG w Iwkowej, drugie – ex aequo: Anna Banaś 
z PG w Czchowie i Wojciech Mikosz z PG w Złotej, a trzecie 
– również ex aequo Paulina Kozub z PG nr 1 w Brzesku 
i Roksana Burek z PG w Uszwi. Komisja przyznała także 
trzy wyróżnienia dla: Katarzyny legutko (PG w Jadow
nikach), Małgorzaty Zając (Katolickie Gimnazjum) oraz 
Damiana Biernata (PG w Uszwi).       (Kl)

Wstęp do rywalizacji
elIMInAcJe do 52. edycji ogólnopolskiego konkursu dla 
dorosłych i młodzieży licealnej rozpoczęły się dla powiatu 
brzeskiego 26 marca w siedzibie MOKu. Uczestnicy star
towali w trzech turniejach: recytatorskim, poezji śpiewanej 
i w kategorii nazwanej „wywiedzione ze słowa”, przeznaczonej 
na prezentacje łączące śpiew, ruch i słowo.
Najlepiej poetyckim śpiewem popisały się Marta Musiał z Li
ceum Katolickiego i Sylwia Plewa, uczennica ZSP nr 2 w Brze
sku. Obie zdobyły wyróżnienia i razem z Darią Hołysz, Kingą 
Płachtą i Anną Borowiec z ZSP nr 1, które zajęły czołowe 
miejsca w kategorii recytacji, wezmą udział w eliminacjach re
jonowych w Tarnowie. Dodatkowe wyróżnienie jury przyznało 
Dominice Kamysz z ZSz w Szczurowej.          (d)

Wiosna już nadeszła!

gMInny eTAP konkursu dla przedszkolaków „Wiosna 
wstążkami malowana”, organizowany przez Samorządo
we Centrum Edukacji w Tarnowie, odbył się 27 marca 
w Przedszkolu nr 9. Jury w składzie: Regina głuszak, 
Małgorzata Sajdak i Stanisława Zięcina, oceniało m.in. 
tempo i dynamikę mówienia, dobór wierszy i piosenek oraz 
kostiumy i rekwizyty przygotowane przez sześć grup z pię
ciu placówek. Pięcio i sześciolatki pokazały wiosnę „skow
ronkową”, „bocianową” i „jaśminową”. – Dzieci mają nowe 
pomysły! – przypomniały dorosłym specyfikę pory roku. 
Do finału, który nastąpi 24 kwietnia, zakwalifikowały się 
pięciolatki z Przedszkola nr 9 oraz dzieci z przedszkoli nr 1 
i 4. – Gratuluję wam różnorodnych wierszyków i piosenek. 
Żadne się nie powtórzyły – podkreśliła przewodnicząca jury. 
– Śpiewajcie i śmiejcie się zawsze.     (da)

fo
t.

 M
. 
K

ot
fi

s

Tworczość „księdza od biedronki” przemawia do młodzieży
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„Marzeń, o które warto walczyć,
radości, którą warto się dzielić,
przyjaciół, z którymi warto być

i nadziei, bez której nie da się żyć.”
Zdrowych, pogodnych, pełnych 
pokoju Świąt Wielkanocnych,

Obfitych łask i błogosławieństw od 
Chrystusa Zmartwychwstałego

Życzą pracownicy i dyrekcja
Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku

PIeRWSZegO DnIA WIOSny dla 
gimnazjalistów z „dwójki” wystąpiło 48 
dzieci w wieku od sześciu do ośmiu lat. 
Międzyszkolny Zespół Tańców Regio
nalnych Truskaweczka pod kierunkiem 
natalii Dobindy i Słoneczko z Kolejo
wego Domu Kultury, którego tancerzy 
prowadzi Maria Hronostaj, działają 
we Lwowie. Ich występ w Brzesku 
zaproponowała cecylia Jabłońska 

Taneczna promocja Lwowa

w ramach współpracy między ośrod
kami kultury Małopolski i Lwowa. 
Na scenie kina „Bałtyk” pokazały 
ukraińską polkę, balet i pantomimę. 
Barwność i różnorodność kostiumów – 
grzybków, myszek, żabek, kuchareczek 
i „kucharzuchów” – zagwarantowały 
dobrą prezentację Ukrainy, o której 
w Polsce mówi się niemal wyłącznie 
w kontekście biedy.      (da)

STuDenT cZWARTegO 
roku pedagogiki specjalnej 
Akademii Pedagogicznej 
w Krakowie fotografuje od 
roku. Marcowa prezentacja 
w MOKu to jego pierwsza 
wystawa. Nie nadał jej tytu
łu, bo uważa, że zdjęcia nie 
są jednorodne. – To przekrój 
prac z całego roku, od naj
wcześniejszych do ostatnich 
– tłumaczy. 
Zawsze interesowały go 
nauki przyrodnicze. – Na
zywam to pasją szczegółu. 
Gdy idę na spacer, oczy mam 
wlepione w ziemię. W świecie natury da się znaleźć wiele detali – przypomina 
genezę swoich prac. Korzysta z techniki cyfrowej. Na jego zdjęciach liście laurowe 
niczym najbardziej zdyscyplinowane modelki ustawione w rzędzie bez skrępowa
nia i z poczuciem własnej wartości dumnie prezentują kształty, faktury, ale… nie 
barwy. Fotograf sprowadził bowiem wszystkie prace do skąpej, monochromatycz
nej gamy. Oko aparatu Wrony pilnie śledzi splątane linie łodyg, wyławia drobne 
kształty ziaren, nasion i łupin. Każde z osobna bezwstydnie obnaża piękno swej 
formy, choć tak naprawdę tworzą bezładny zbiór wypełniający pojemnik. Autor 
zdjęć wchodzi w rolę podglądacza, gdyż pozwala naturze swobodnie pozować, 
pacnąć plamą koloru, porysować płaszczyznę cięciami linii. Z wielości kształtów 
na łące wyławia to, co jednostkowe, wyostrza i powiększa wizerunki roślinnych 
kopciuszków, nadając im rangę głównego, fotograficznego bohatera.     (id)

botaniczne modelki Adama Wrony

Kwitnąca metafora i błyskotliwy aforyzm

Z BORZęcInA W ŚWIAT – tak 
pracownicy Powiatowej i Miejskiej Bi
blioteki Publicznej nazwali spotkanie 
z Józefem Baranem (na zdjęciu), który 
28 marca w MOKu czytał swoje wiersze. 
Nie była to zwykła lektura, lecz czytanie 
okraszone opowieściami o genezie każde
go z utworów. Poetyckie strofy zakwitły 
metaforą cyrku jako odpowiednika 
naszych czasów, a proza „Dziennika dla 
nosorożca” uśmiechnęła się aforyzmem: 
„Małe miejscowości roją się od sadystów”. 
Do muzyki Andrzeja Zaryckiego 
wybrane utwory zaśpiewała elżbieta 
Wojnarowska, występująca na scenie 
„Piwnicy pod Baranami”.      (id)

Lepsza połowa ludzkości
W DnIu KOBIeT uczniowie Gimna
zjum nr 2 zaprosili na przedstawienie 
w MOKu. Zgodnie z deklaracją ich 
opiekunki Jadwigi Zaczyńskiej poka
zali literacką wędrówkę wokół motywu 
miłości. Nie obyło się więc bez Romea 
i Julii, poezji Juliana Tuwima, Marii 
PawlikowskiejJasnorzewskiej i Adama 
Mickiewicza. Sprytna Klara z Fredrow
skiej „Zemsty” odsłoniła blagę psedobo
hatera Papkina. Dominująca w sceno
grafii czerwień serca i czerń podsunęła 
myśl, jak blisko od gorącej miłości do 
równie żarliwej nienawiści…
Zaradni gimnazjaliści wykorzystali im
prezę do zbiórki funduszy na uczniow
skie szafki. Na datki skwapliwie swój 
kapelusz podsunął Papkin.  (i)

Notatnik kulturalny
W Brzeskiej Piwnicy Jerzy 
Skarżyński pokaże 11 kwiet
nia o 17.30 koncert The Doors. 
Dzień później w Restauracji 
„Galicyjska” wystąpi krakowski 
Kabaret pod Wyrwigroszem 
w składzie: Beata Rybarska, 
łukasz Rybarski, Maurycy 
Polaski i Andrzej Kozłow-
ski. Bilety w cenie 20 zł do 
nabycia w MOKu i restauracji. 
20 kwietnia w kinie „Bałtyk” 
rusza Przegląd Piosenki Ama
torskiej z lat 60., 70. i 80. dla 
dzieci i młodzieży. Każdy wy
konawca, zarówno solista, jak 
i zespół zaśpiewa po dwa utwory. 
Termin zgłoszeń dla szkół, świe
tlic i placówek kulturalnooświa
towych mija w dniu eliminacji. 
Laureaci wystąpią w otwartym 
koncercie. 26 kwietnia uczniowie 
szkół podstawowych zaprezentu
ją się w konkursie recytatorskim 
„Po piękniejsze stronie świata”.

(id)
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To pierwszy pokaz fotografii studenta pedagogiki
(na zdjęciu z Jerzym Wyczesanym)
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Lotnisko pierwszej pocztowej linii lot
niczej na świecie w BrzeskuOkocimiu 
– atrakcja dla koneserów czy unikato
wy produkt turystyczny?

***
Na przełomie 1999 i 2000 roku, w cza
sie, kiedy prowadziłem Biuro Promocji 
i Rozwoju Gminy Brzesko, grupa histo
rykówpasjonatów zaproponowała mi 
współpracę nad propagowaniem histo
rii pierwszej pocztowej linii lotniczej 
na świecie. Linia ta działała w czasie 
pierwszej wojny światowej, a dwa z jej 
lotnisk były usytuowane w aktualnych 
granicach administracyjnych gminy 
Brzesko, w Jasieniu i Okocimiu. Uzna
łem, że jest to wspaniały materiał na 
stworzenie unikalnego w skali świato
wej produktu turystycznego na terenie 
Brzeska i najbliższych okolic.
Zdołałem przekonać ówczesny zarząd 
miasta i gminy oraz Radę Miejską, 
aby działania Biura Promocji wspie
rały również rozwój gminy związany 
z wyjątkowym wątkiem w historii 
lotnictwa. W roku 2000 w pięknej 
scenerii pałacu Götzów odbyły się, 
przy wsparciu władz gminy i powiatu 
brzeskiego, pierwsze „Dni Starych 
Skrzydeł”. Impreza miała charakter 
ogólnopolski. Składała się na nią 
konferencja tematyczna oraz wystawa 
modeli samolotów z epoki. 
Naturalnym, kolejnym krokiem wy
dawało się zwiększenie zasięgu „Dni 
Starych Skrzydeł” poprzez organizo
wanie ich w formie szeroko dostęp
nych pikników lotniczych, najlepiej           
w miejscach, gdzie istniały lotniska. 
Z perspektywy kilku lat pomysł ten 
wydaje się godny najwyższej uwagi. 

Historyczny atut
Z dwóch zachowanych lądowisk bar
dziej odpowiednim do organizacji 
pikników wydaje się obszar lotniska 
„okocimskiego”, położonego przy dro
dze krajowej do Nowego Sącza i dalej 
do Krynicy lub granicy słowackiej. Jest 
to obecnie pole uprawne ograniczone 
wspomnianą drogą i rzeką Uszwicą, 
położone naprzeciw kompleksu pa
łacowoparkowego Götzów. Już teraz 
regularnie przejeżdżają bezpośrednio 
obok niego liczni turyści zmierzający 
na wypoczynek weekendowy. Są to 
mieszkańcy województw opolskiego, 
śląskiego, a w szczególności aglome
racji krakowskiej. Jest to dla nich naj
lepsza droga do kurortów w Beskidach, 
Pieninach czy też na Słowacji. 
W przyszłości, po wybudowaniu nowej 
drogi z Brzeska do mostu na Wiśle 
w Górce, znacznie liczniejsi będą tu
ryści z aglomeracji warszawskiej, dla 
których droga z Brzeska do Nowego 
Sącza będzie częścią najkrótszej trasy 
z Warszawy na południe kraju i dalej 
na Słowację. Zjeżdżając z przyszłej 
autostrady, łatwiej też będzie trafić do 
lotniska w Okocimiu niż w Jasieniu, 
jako że droga obok lotniska będzie 
przedłużeniem zjazdu z autostrady.

***
Wspomniane zalety położenia czynią 
proponowaną lokalizację imprez znacz
nie dostępniejszą dla gości przybywają
cych do miasta, a to z punktu widzenia 
możliwości sprawnego uruchomienia 
i powodzenia projektu ma kluczowe 
znaczenie. Co więcej, w okolicach lotni
ska „okocimskiego” skupiona jest baza 
hotelowogastronomiczna miasta. Jest 
to zaplecze konieczne do organizacji 

imprez, a równocześnie otrzymujemy 
możliwość zapewnienia rozwoju tej 
gałęzi biznesu w mieście.
Aby skuteczniej zatrzymać turystów 
w mieście i zachęcić ich do powrotów 
(co oznacza kolejne pieniądze pozosta
wione w gminie), należy zapewnić także 
atrakcje towarzyszące piknikom lotni
czym. Przy obecnej tendencji do opusz
czania dużych miast i przenoszenia się 
do mniejszych atrakcje te, składające 
się na jakość życia, pozwolą przyciągnąć 
też nowych, stałych mieszkańców.
W okolicy lotniska „okocimskiego”, 
niezależnie od działań gminy, dostępna 
będzie trasa turystyczna po Browarze 
Okocim, której otwarcia można się 
zapewne spodziewać po zakończeniu 
wielkich inwestycji w zakładzie. Natu
ralna wydaje się możliwość powiązania 
historii browaru z wątkiem pierwszej 
pocztowej linii lotniczej na świecie. 

***
Na sąsiadującym z terenem lotniska 
zboczu, po przeciwnej stronie drogi 
w kierunku Nowego Sącza, można 
urządzić stok do jazdy na nartorolkach, 
zaś w pobliskim lesie – trasy rowero
we. Warto rozważyć także przygotowa
nie na części placu lotniska boisk do 
koszykówki, siatkówki, badmintona, 
kortów tenisowych czy też betonowych 
stołów do tenisa stołowego.
Odnowienie pobliskiego kompleksu 
hali sportowej z zapleczem i adaptacja 
jego nieużywanej części na sale odno
wy biologicznej pozwoliłyby uczynić 
historyczny obszar miejscem regular
nie odwiedzanym przez gości spoza 
miasta, a także mieszkańców Brzeska 
i okolic. Sąsiedztwo kompleksu pała
cowoparkowego z pełną dostępnością 
przynajmniej parku byłoby cennym 
uzupełnieniem oferty rekreacyjnej 
dla osób preferujących spokojniejszy 
wypoczynek. Z kolei bliskość coraz 
czystszej rzeki Uszwicy stanowiłaby 
zachętę dla amatorów wędkarstwa. 
Kolejną atrakcją mogłoby być sztuczne 
lodowisko na terenie miasta, gdzie 
zamysł ten – dyskutowany publicznie 
– zdobył szerokie poparcie.

***
Warto też pamiętać o drugim lotni
sku w Jasieniu. Zapewne wspaniałą 
atrakcją byłyby przeloty z lądowiska 
okocimskiego do jasieńskiego. Przy 
tej okazji można w wyjątkowy spo
sób, z lotu ptaka, propagować inne, 
atrakcyjne turystycznie miejsca gminy 
takie, jak: Szczepanów, Bocheniec, 
Okocim, Porębę Spytkowską i inne 
tutaj niewymienione. 
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Na tym polu lądowały niegdyś samoloty. 
Czy stanie się turystyczną atrakcją?



�� 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYkwiecień 2007 SzpALTy CzyTELNIKóW

Jakkolwiek skala powyższych planów 
jest duża, to jest też adekwatna do 
skali projektów popieranych przez 
Unię Europejską, gdzie dofinanso
wanie łatwiej otrzymać na większe 
przedsięwzięcia. A te środki winny być 
podstawą planu finansowania przed
sięwzięć inwestycyjnych.
Przy staraniach o pozyskanie terenu 
lotniska przez gminę czy też obszaru 
potencjalnego stoku narciarskiego od 
obecnych właścicieli należałoby rozwa
żyć odpowiednio wynegocjowaną za
mianę gruntów tak, aby nie angażować 
środków pieniężnych gminy. Grunty te 
to tereny zalewowe bądź górzyste, więc 
zapewne możliwe jest wynegocjowanie 
korzystnych dla gminy warunków.
Organizacja i zarządzanie nowym 
kompleksem rekreacyjnosportowym 
winno być, moim zdaniem, odda
ne Brzeskiemu Ośrodkowi Sportu 
i Rekreacji. W zespole BOSiR znaj
dujemy osoby skuteczne i świetnie 
przygotowane merytorycznie, co po
twierdzają dotychczasowe dokonania 
tej instytucji. Mocne wsparcie pionu 
promocji Urzędu Miejskiego będzie               
w tym przedsięwzięciu niezbędne.    

***
Promocję przedsięwzięcia należałoby 
rozpocząć od wyprodukowania i posta
wienia przy lotnisku profesjonalnych, 
podświetlanych billboard’ów. Winny 
one zawierać zarówno zdjęcia, jak 
i wielojęzyczne opisy historii lotniska. 
Na początku wydane dotychczas publi
kacje należałoby w porozumieniu z ich 
autorami wprowadzić do dystrybucji 
przynajmniej w hotelach i przydroż
nych restauracjach na terenie gminy. 
Zasadne wydaje się też wydanie wi
dokówek bazujących na materiałach 
historycznych. Pierwsze, jak i kolejne 
kroki w zakresie rozwoju turystyki na 
omawianym obszarze, należałoby bez 
wątpienia skonsultować ze specjalista
mi ds. marketingu turystycznego.
Dzięki rozwojowi biznesu, a w kon
sekwencji tworzeniu miejsc pracy, 
gmina będzie mogła otrzymywać nowe 
wpływy z podatków i przeznaczać na 
kolejne inwestycje z pożytkiem dla 
mieszkańców.

***

Zapraszam Państwa do dyskusji nad 
przedstawioną propozycją.

Pozdrawiam, 

Jerzy Tyrkiel
radny miasta Brzeska. 

„Szanujmy wspomnienia,
szanujmy ich treść,

nauczmy się je cenić.”

Uwaga absolwenci
Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku z roku 1957!
23 czerwca 2007 roku organizujemy zjazd koleżeński z okazji 50-lecia zdania matury.
Serdecznie w imieniu komitetu organizacyjnego wszystkich absolwentów zapraszam, 
aby w tym dniu wrócić pamięcią do wspomnień z lat naszej młodości.

Janusz Głuch

Wszelkich informacji udziela w/w pod numerem telefonu (014) 66 307 78;
e-mail: gluch@neostrada.pl

Szanowna redakcjo!
Zbliża się 10. rocznica śmierci mojego Taty, Jana Burlikowskiego. Przy tej okazji 
chciałem przypomnieć jego sylwetkę.
Jan Burlikowski urodził się 19 października 1912 roku w miejscowości Brzoz-
dowce, położonej około 50 km na południe od Lwowa. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej uczęszczał do gimnazjum w Rawie Ruskiej, a następnie do szkoły 
we Lwowie, w której wyuczył się zawodu litografa. W tym zawodzie pracował we 
lwowskiej Książnicy „Atlas” pod kierunkiem profesora Eugeniusza Romera. Po utra-
cie pracy powrócił do Brzozdowiec, gdzie po pewnym czasie podjął pracę w Zarządzie 
Gminnym. W okresie międzywojennym brał  czynny udział w życiu  społecznym 
rodzinnej miejscowości. Był prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Mę-
skiej. Brał udział w przedstawieniach teatralnych, a także w zawodach sportowych 
organizowanych przez klub sportowy „Strzelec”, którego był kapitanem. 
W okresie okupacji niemieckiej wzmógł się terror nacjonalistów ukraińskich. Jako czło-
nek oddziału AK Jan Bulikowski brał udział w organizowaniu samoobrony. W 1944 
roku wraz z rodziną wyjechał na zachód, zatrzymując się na stacji kolejowej 
Słotwina-Brzesko. Urząd repatriacyjny skierował wszystkich do Przyborowa. 
W 1945 roku ojciec przeniósł się do sąsiedniego Szczepanowa, gdzie podjął pracę 
jako sekretarz Urzędu Gminy Szczepanów. Na stanowisku tym przyczynił się do 
rozwoju gminy, przeprowadzając m. in. elektryfikację, meliorację, budowę dróg, 
szkół, remizy. W 1955 roku został kierownikiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brzesku, dokąd przeprowadziła się na-
stępnie cała rodzina. Funkcję tę pełnił do przejścia na emeryturę w roku 1973. 
W latach 1955-1975 prowadził brzeski radiowęzeł, będąc jedynym jego redaktorem 
i równocześnie  spikerem.  Już  na  emeryturze,  przez  kilkanaście  lat  prowadził 
brzeskie koło Polskiego Związku Głuchych, organizując wiele imprez kulturalnych 
i turystycznych. Odbył również wiele spotkań i odczytów, głównie z młodzieżą, 
prezentując swoje kroniki.
One były najważniejszym dziełem jego życia. Praca nad opracowaniem „Kroniki 
Miasta Brzeska” i „Historii Powiatu Brzeskiego” zajęła mu okres około 20 lat. 
Z materiałów zawartych w kronikach skorzystało wielu magistrantów oraz osób 
zajmujących się historią Brzeska. „Kronika Miasta Brzeska” obejmująca okres 
lat 1385-1944, zawarta w 5 tomach, została wydana w formie książek; z czego 
niezmiernie się cieszę. 
Tato opracował również monografie miejscowości, z którymi był do końca życia 
związany  uczuciowo,  to  jest  Szczepanowa  i Brzozdowiec.  Ta  ostatnia  została 
wydana w formie książkowej pt. „Moje miasteczko Brzozdowce” (wydawnictwo 
„Czuwajmy”, Kraków, 2003). Zmarł nagle 1 czerwca 1997 roku w Brzesku i został 
pochowany na tamtejszym cmentarzu komunalnym.
Przy  okazji  chciałem poinformować,  że  jestem w posiadaniu  6.  tomu  kroniki 
Brzeska – nieoprawionego, składającego się z luźnych kart maszynopisu forma-
tu A3, zawierającego zdjęcia zburzonych przez wycofujące się wojska mostów na 
Uszwicy oraz przemarszu konduktu pogrzebowego Wincentego Witosa w 1945 roku. 
Tom obejmuje lata 1945-1960. Posiadam również kilkadziesiąt fotografii z różnych 
wydarzeń i uroczystości brzeskich z lat powojennych.

Stanisław Burlikowski

Szósty tom kroniki
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JAK SIę OKAZAłO, ze słusznymi obawami rozpoczynali kolejny IIligowy se
zon 2006/07 siatkarze Okocimskiego. Po odejściu z zespołu kilku podstawowych 
zawodników wiadomo było, że drużyna będzie musiała walczyć o utrzymanie 
statusu drugoligowca. I niewiele brakowało, by młodzi siatkarze osiągnęli cel. 
Niestety, po 13 latach gry w II lidze nasz zespół został zdegradowany. Decydujące 
pojedynki siatkarze OKSu rozgrywali z MKS Andrychów. Pomimo dwóch pierw
szych porażek wyjazdowych zwycięstwo w Brzesku dawało nadzieję na końcowy 
sukces, tym bardziej że mieli za sobą prawie pełną halę kibiców. Czwarty mecz 
we własnej hali przegrali w tiebreaku i w następnym sezonie zagrają w III lidze. 
Wierzymy, że tylko przez rok...       (MK) 

WynIKI PlAy-OFF
MKS Andrychów – OKS 3:1 (25:17, 23:25, 25:17, 25:20); MKS – OKS 3:1 
(20:25, 25:19, 25:11, 25:21); OKS – MKS 3:2 (16:25, 25:23, 25:23, 21:25, 15:12); 
OKS – MKS 2:3 (25:18, 18:25, 25:20, 17:25, 10:15)

Siatkarze spadli do III ligi

PO 4-MIeSIęcZnycH rozgrywkach zakończono pierwsze zawody futsalowe 
dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Prowadzona zgodnie z przepisami 
FIFA, liga zgromadziła na starcie sześć drużyn, które w dziesięciu rundach (mecz 
i rewanż każdy z każdym) walczyły o zwycięstwo. 
Organizatorem rozgrywek ligowych był Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzę
du Miejskiego. Uczestnicy ligi już po pierwszym turnieju zgodzili się z organiza
torami, że o wyniku nie decydują warunki fizyczne zawodników, temperament 
czy nawet przypadek, ale technika, umiejętności oraz taktyka. Prowadzącymi 
rozgrywki byli doświadczeni nauczyciele wychowania fizycznego i jednocześnie 
trenerzy piłkarscy – Jan chrabąszcz oraz Robert Sakowicz.
Decydującą o ostatecznym triumfie okazała się ostatnia kolejka, w której zmie
rzyły się najlepsze dwie drużyny w turnieju: Victoria Enter pokonała 11:6 zespół 
Lolki z Dwójki.   
Zwycięski zespół, którym opiekował się ksiądz Tadeusz Piwowarski, występo
wał w składzie: Maksymilian Daniłowski, Przemysław Koczwara, Daniel 
Kokoszka, Kamil Martyka, Patryk nowak, łukasz Pasierb – kapitan ze
społu, Jacek Pukal, Bogdan Rakowski, Patryk Tomczyk, Bartłomiej Tota, 
Dominik Tota, Rafał Wojdak, łukasz Zachara, Konrad Imioło.
Królem strzelców został Patryk Tomczyk (Victoria Enter) – 45 bramek, Mariusz 
Zych i łukasz Pasierb – zdobyli po 34 gole, a Mateusz Mirski – 29.
Najlepszym bramkarzem uznano Bogdana Rakowskiego (Victoria Enter), 
a tytuł najlepszego zawodnika ligi przyznano Mateuszowi Mirskiemu (Kra
snoludki OKS).          (MK)

Wiktoria... Victorii

Nowy sezon zaczął się niezbyt szczęśliwie 
dla OKS-u…

16. kolejka 
OKS – KOleJARZ Stróże 1: 2 (1: 1)
Bramka dla OKS: R. Policht
OKS: Kasprzycki – D. Policht, Ata
naskovič, Jagła (89 Ogar), Bizoń, 
Wawryka, Kostecki, Metz, Matras 
(75 Karwat), R. Policht, Kozieł (66 
Imiołek)

17. kolejka     
KOROnA II Kielce – OKS 3: 0 (1: 0)
OKS: Kasprzycki – D. Policht, Atana
sković, Jagła, Bizoń, M. Wawryka (77 
Kobylski), Metz, Kostecki, Matras (70 
Okas) – Kozieł (63 Imiołek), R. Policht 
(77 Karwat).

MATeuSZ PTASIńSKI (54 kg) 
z BKB „Magic Boxing” na mistrzo
stwach Polski kadetów doszedł 
do ćwierćfinału i przegrał dopiero 
w walce o brąz. Zawody rozegrano 
w Kielcach. – W ocenie trenerów 
należał on do faworytów w swojej 
wadze, stawiali na niego – zapew
nia trener edmund Kubisiak. 
– Mateusz był świetnie przygoto
wany, walka była wyrównana, ale 
nieznacznie przegrał na punkty 
z zawodnikiem z Kielc. 
Być może więcej szczęścia bę
dzie miał Kamil Mleczko 
(80 kg), który wystartuje w ma
jowych mistrzostwach Polski na 
Dolnym Śląsku.

TRZynASTu ZAWODnIKóW 
BKB „Magic Boxing” 24 marca 
wzięło udział w krakowskim 
turnieju „Sobota Bokserska”. 
W kategorii młodzików w wadze 
48 kg Marek gałęziowski zre
misował z zawodnikiem „Wisły” 
Dariuszem czystrzykiem. 
Kadet Kaczmarek Rafał w wa
dze 66 kg wygrał z Kamilem 
Szczepańskim z krakowskiej 
„Wandy”. W tej samej kategorii 
wiekowej zwycięskie walki roze
grali Arkadiusz Stec (70 kg), 
który boksował z Piotrem Paj-
dakiem („Górnik” Wieliczka) 
oraz Kamil Mleczko (80 kg), 
walczący z Patrykiem Budzyń-
skim z „Wandy”. Junior Mate-
usz Ptasiński (54 kg) zwyciężył 
w 2 rundzie przez RSC z Rafa-
łem Mirkiewiczem – „Wanda”. 
Wśród seniorów w wadze 75 kg 
Piotr Franczyk zremisował 
z Damianem Filipczykiem 
z klubu „Power” Skawina.   
Niestety, zabrakło rywalek dla 
dziewcząt z Brzeska. Trener 
edmund Kubisiak dziękuje 
Annie gałęziowskiej za po
moc w transporcie.

10 MARcA 40 amatorów kul
turystyki z Bochni, Brzeska 
i Tarnowa startowało w trzech 
kategoriach wagowych: do 75 kg, 
do 90 kg i do 100 kg. Najlep
szym zawodnikiem okazał się 
mieszkaniec Brzeska – Artur 
chmielarz, który bez więk
szych problemów wycisnął po
nad 180 kg. Spośród brzeskich 
zawodników 132 kg podniósł 
Dariusz Świerad.

piłka nożna III liga – dwie porażki
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