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Wiosna w pełni, święta za pasem, 
więc postanowiliśmy zaprezentować 
Państwu lekturę materiałów poświęco-
nych młodym, utalentowanym ludziom, 
o których zapewne usłyszymy jeszcze 
wielokrotnie. Pierwszym z nich jest 
Wojtek Wojdak, który udowodnił już 
swoje mistrzostwo i głośno o nim na 
sportowych salonach Polski. Opiekuno-
wie i trenerzy Wojtka są przekonani, że 
czeka go wielka kariera. 

Talentem błysnął także Hubert Za-
piór, który nie dość, że dostał się do ko-
lejnej edycji programu „Mam talent”, to 
jeszcze wygrał wojewódzkie eliminacje 
do ogólnopolskiego turnieju recytator-
skiego. Trzymamy za Huberta kciuki, 
życząc mu jeszcze wielu sukcesów.

Już pod koniec czerwca w mieście 
oddane zostaną do użytku dwa bardzo 
ważne obiekty – Regionalnego Centrum 

Kulturalno-Bibliotecznego oraz odno-
wionego placu rynkowego. Centrum 
mieścić będzie supernowoczesną biblio-
tekę, która spełni oczekiwania najbar-
dziej wybrednych czytelników. Rynek 
będzie dobrą wizytówką naszego mia-
sta, jego rewitalizacja uwypukli jego 
walory historyczne.

Piszemy także o wyborach nowych za-
rządów osiedlowych. Mieszkańcy wybra-
li przewodniczących, którzy reprezento-
wać będą ich sprawy w urzędzie, będą 
pomagali w rozwiązywaniu osiedlowych 
problemów.  Rodzicom polecamy mate-
riał Olgi Cebuli dotyczący cyberprzemo-
cy. Problem jest o tyle poważny, że na 
cyberprzemoc narażone jest każde dziec-
ko, które korzysta z internetu. Skala 
zjawiska jest ogromna, a szkody, jakie 
ponoszą internauci bardzo poważne. Za-
praszamy do lektury.       Zofia Sitarz

Zapraszamy do lektury
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Już po raz kolejny na stanowisko 
przewodniczącej Zarządu Osiedla Brze-
zowieckie wybrana została Katarzyna 
Pacewicz-Pyrek. Przedstawiać jej nie 
trzeba, na osiedlu znana jest ze swo-
jego zaangażowania w pracę na rzecz 
mieszkańców, była jedyną kandydat-
ką na stanowisko przewodniczącej za-
rządu osiedla, swój głos oddała na nią 
większość obecnych na zebraniu. Pani 
Katarzyna od lat jest radną, obecnie 
pełni funkcję przewodniczącej komisji 
gospodarki komunalnej. Oprócz niej  
w zarządzie osiedla pracować będą: 
Józef Kubas, Stanisław Gadziała, 
Krzysztof Ojczyk, Danuta Pabian, An-
toni Baniak i Danuta Rzepa. 

-W tym roku planujemy organizację 
kilku imprez rozrywkowych dla dzieci 
i dorosłych. Będą to głównie wyjazdy 
do kina i teatru, ale również wycieczka 
integracyjna, na którą zaprosimy całe 
rodziny – mówi Katarzyna Pacewicz-
Pyrek.

W dalszych planach zarządu jest 
wiele inwestycji, które poprawią este-
tykę osiedla oraz podniosą komfort ży-
cia mieszkańców. 

-Przy Szkole Podstawowej nr 3 budo-
wana jest hala sportowa, w tym roku 
na skrzyżowaniu ulic Solskiego, Oku-
lickiego  i Szczepanowskiej powstanie 

rondo, które na pewno przyczyni 
się do poprawy stanu bezpieczeń-
stwa na tym ruchliwym odcinku 
drogi. Do najważniejszych inwesty-
cji, najbardziej oczekiwanych przez 
mieszkańców zaliczyłabym remont 
chodnika wzdłuż ulicy Brze-
zowieckiej oraz położenie no-
wego asfaltu na ulicy Prze-
mysłowej. Cieszę się z dobrej 
współpracy z władzami mia-
sta, co zapewnia szybsze  
i efektywniejsze załatwienie 
wielu spraw mieszkańców 
naszego osiedla – dodaje 
przewodnicząca. 

Na osiedlu powstać ma 
dworzec PKS wraz z zaple-
czem handlowym, usługo-
wym i gastronomicznym, 
co ożywi tę część miasta. 

Najprawdopodobniej już w przy-
szłym roku rozpocznie się budo-
wa bloku komunalnego przy ulicy 
Partyzantów. To, o czym marzy 
przewodnicząca, jest utworzenie 
świetlicy osiedlowej dla dzieci  
i młodzieży. 

-Na naszym osiedlu jest wiele rodzin 
z dziećmi i istnienie takiej placówki 
jest jak najbardziej uzasadnione. Wraz 
z całym zarządem pracować będziemy 

nad tym, aby przekonać władze miasta 
do tej idei – mówi Katarzyna Pacewicz-
Pyrek.

Na osiedlu Kopaliny-Jagiełły o stano-
wisko przewodniczącego zarządu osie-
dla ubiegały się dwie osoby – Edward 
Knaga i Sławomir Kluska, zwyciężył 
pierwszy z nich. Edward Knaga cieszy 
się na swoim osiedlu dużą popularno-
ścią, znany jest z tego, że wiele wysiłku 
wkłada w pracę na rzecz mieszkańców. 
Zabiega nie tylko o poprawę jakości 
ich życia, ale pomaga im także w roz-
wiązywani u codziennych problemów. 
Od listopada ubiegłego roku Edward 
Knaga zasiada w Radzie Miejskiej.  

W skład zarządu osiedla weszli: Sławo-
mir Kluska, Tadeusz Pasierb, Marian 
Styrna, Franciszek Małek, Paweł Wis 
oraz Bogusław Babicz. 

Na osiedlu trwa budowa ocze-
kiwanej od wielu lat kanalizacji, 
jak obiecuje Edward Knaga, po 
zakończeniu inwestycji zadba  
o to, aby poprawione zostały dro-
gi i chodniki. 

-Istotnym problemem jest bu-
dowa zjazdu z autostrady, który 
przebiegał będzie ulicą Leśną. Do 
czasu, kiedy nie powstanie zjazd  
w Jasieniu, mieszkańcy naszego 
osiedla będą musieli pogodzić się 
z niedogodnościami z tym związa-
nymi. Zadaniem Zarządu Osiedla 
będzie podjęcie działań mających 
na celu uświadomienie mieszkań-
com, że jest to sytuacja tymczaso-
wa. Wszyscy musimy uzbroić się 
w cierpliwość – apeluje Edward 
Knaga. 

Na osiedlu Słotwina również 

Osiedlowe wybory
Po czterech latach rozpoczęła się seria wyborów nowych zarządów osie-

dlowych. Wybierali już mieszkańcy osiedli: Brzezowieckiego, Kopaliny-
Jagiełły, Słotwiny i Okocimskiego. Jak się  okazuje wyborcy kłopotu nie 
mieli, postawili na sprawdzonych gospodarzy, na wszystkich czterech wy-
mienionych osiedlach wybrani zostali dotychczasowi przewodniczący. 

Katarzyna Pacewicz-Pyrek

Edward Knaga

Tadeusz Ciurej
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obyło się bez niespodzianek. Co praw-
da na stanowisko przewodniczącego 
kandydowały dwie osoby – Krystyna 
Barbara Serwin oraz Tadeusz Ciurej, 
ale mieszkańcy zdecydowali, że powie-
rzą je dotychczasowemu gospodarzowi 
osiedla. Tadeusz Ciurej w latach 2006-
2010 był radnym miejskim. Obok niego 
w zarządzie osiedla zasiadają: Krysty-
na Barbara Serwin,  Andrzej Biel, Ro-
man Kopacz i Bogusława Młynarczyk.

Przewodniczącego bardzo cieszy to, 
że na części osiedla budowana jest ka-
nalizacja sanitarna. W tym roku do 
sieci podłączone zostaną domy znaj-
dujące się na osiedlu Szczepanowskie,  
a także przy ulicach: Kopernika, Wod-
nej, Stawowej, Młyńskiej, Słotwińskiej 
i Głuchej. 

-Inwestycją bardzo pilną jest budowa 

kanalizacji odwadniającej przy ulicy 
Wodnej oraz wodociągu przy Stawowej. 
Trwa remont dworca PKP, po zakoń-
czeniu inwestycji teren ten zyska na 
atrakcyjności i dobrze służył będzie pa-
sażerom. Mieścić się tam będzie świe-
tlica osiedlowa oraz siedziba zarządu 
osiedla – mówi Tadeusz Ciurej. 

Wśród priorytetów na następne czte-
ry lata wymienia przewodniczący re-
mont ulic Sikorskiego, Jana Pawła II 
i Oświecenia oraz budowę chodnika 
wzdłuż Kopernika. Na osiedlu planu-
ją budowę boiska do piłki nożnej przy 
ulicy Księdza Pękały, tam także prze-
niesiony zostanie plac zabaw.

-Dziękuję mieszkańcom za zaufanie, 
którym mnie obdarzyli i chcę zapewnić, 
że zrobię wszystko, aby zaufania tego 
nie zawieść – mówi Tadeusz Ciurej. 

Budowa chodników, zakup wypo-

sażenia do osiedlowej świetlicy 
i wreszcie remont zaniedbane-
go budynku „Sokoła” przy ulicy 
Browarnej – to tylko niektóre 
inwestycje wykonane na osiedlu 
Okocimskie w czasie, gdy funk-
cję przewodniczącego zarządu 
sprawował Krzysztof Stępak.   
Poczynione inwestycje oraz pla-
ny na kolejną kadencję przyczy-
niły się do tego, że wyborcy po-
nownie obdarzyli go zaufaniem. 
W zebraniu sprawozdawczo-
wyborczym, które odbyło się na 
osiedlu uczestniczyło 74 osoby, 
spośród których aż 62 glosowa-
ło za tym, aby Krzysztof Stępak 
objął funkcję przewodniczącego 
na kolejne cztery lata. W skład 
zarządu osiedla weszli: Andrzej 

Bieda, Krzysztof Jaszczyń-
ski, Andrzej Kordecki, Agata 
Sakowicz, Józef Japa oraz Anna 
Korzeniowska.

-Wraz z zarządem osiedla do-
łożymy wszelkich starań, aby 
mieszkańcom naszego osiedla 
żyło się lepiej. Już wkrótce od-
dana zostanie do użytku wyre-
montowana kręgielnia, w której 
zamontowane zostaną najnowo-
cześniejsze tory w Polsce. Posze-
rzy to bez wątpienia ofertę sporto-
wą i rekreacyjną naszego miasta 
– mówi przewodniczący Stępak.

W tym samym budynku mieści 
się, działająca pod patronatem 
Miejskiego Ośrodka Kultury, 
świetlica. Staraniem przewod-
niczącego została ona wyposażo-
na w nowy sprzęt komputerowy  
i meble. Zarząd osiedla dużo 

uwagi poświęcił remontowi chodnika 
biegnącego wzdłuż muru browaru. Te-
raz, kiedy remont został zakończony, 
piesi mogą poruszać się bezpiecznie  
i wygodnie.  

Osiedle Stare Miasto jest miejscem, 
gdzie realizowanych jest najwięcej in-
westycji. Dzieje się tak dlatego, że jest 
to ścisłe centrum miasta, które nie bez 
przyczyny jest stale upiększane i uno-
wocześniane. Zabiegają o to zarówno 
władze miasta, jak i zarząd osiedla, 
którego przewodniczącym po raz ko-
lejny został Adam Kwaśniak. Jego 
popularność na osiedlu jest spora, zaj-
muje się przewodniczący bowiem po-
maganiem mieszkańcom w trudnych 
dla nich sprawach. Wraz z nim w za-
rządzie pracować będą: Karina Gaweł, 
Jerzy Gurgul, Paweł Miłek i Romuald 
Kwaśniak. 

-W tym roku na naszym osiedlu re-
alizowanych będzie kilka ważnych in-
westycji. Dokończony zostanie remont 
ulic Nowej, 11 Listopada, Wyzwolenia, 
Wyszyńskiego, Uczestników Ruchu 
Oporu. Na starym placu targowym po-
wstanie nowy parking – wylicza Adam 
Kwaśniak.

Ubiegły rok także zaliczyć można do 
udanych. Dla poprawy estetyki osiedla 
zorganizowana została akcja sprzą-
tania, zakupiono kosze na śmieci, za-
sadzono drzewka i krzewy przy ulicy 
Nowej. Zarząd osiedla zadbał także  
o zorganizowanie wypoczynku dla 
dzieci i dorosłych. Mieli oni okazję wy-
jechać do teatru, filharmonii, w czerw-
cu odbyła się wycieczka na Węgry.  
W ramach obchodów 625-lecia Brze-
ska, zarząd zorganizował wystawę fo-
tograficzną „Twarze brzeszczan”.

-Bardzo owocna dla osiedla była cala 
miniona kadencja. Wyremontowanych 
zostało wiele ulic i chodników, zrewi-
talizowany został Pan Żwirki i Wigury. 
Już wkrótce oddane zostanie do użyt-
ku Regionalne Centrum Kulturalno-
Biblioteczne a także odnowiony plac 
rynkowy. Na osiedlu powstały nowe 
parkingi, wyremontowano ogródek jor-
danowski – dodaje Adam Kwaśniak.

Przewodniczący dziękuje członkom 
zarządu oraz mieszkańcom osiedla za 
współpracę i zaufanie, którym go ob-
darzyli. Dziękuje także burmistrzo-
wi, przewodniczącemu rady miejskiej 
Krzysztofowi Ojczykowi. Za dobrą, 
sąsiedzką współpracę dziękuje tak-
że przewodniczącej Zarządu Osiedla 
Brzezowieckie Katarzynie Pacewicz-
Pyrek.  

                                                  red

Krzysztof Stępak

Adam Kwaśniak
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Uścisnąłem dłoń Prezydenta RP
Prezydent Lech Kaczyński miał odwie-
dzić Brzesko już we wrześniu 2009 roku 
podczas Diecezjalnego Święta Chleba. 
Z taką inicjatywą zwrócił się do mnie 
w 2008 roku brzeski Cech Rzemieślni-
ków oraz Małych i Średnich Przedsię-
biorców w Brzesku, a konkretnie Pani 
Krystyna Przybyło, prosząc jednocze-
śnie o pilotowanie sprawy wizyty pre-
zydenta w Brzesku. Zaproszenie, które 
przekazałem Panu Prezydentowi od 
Izby Rzemieślniczej w Tarnowie oraz 
Burmistrza Brzeska we wrześniu 2008 
roku wraz z Monografią Brzeska, bar-
dzo pozytywnie zaskoczyło prezydenc-
kiego ministra Macieja Łopińskiego. 
Powiedział wtedy, że jeszcze nigdy nie 
wpłynęło do Kancelarii Prezydenta za-
proszenie na uroczystość, która miała 
się odbyć dopiero za rok. 

Prezydent Lech Kaczyński miał od-
wiedzić Brzesko we wrześniu, w nie-
dzielę Dożynek Rolników na Jasnej 
Górze. Niestety, niespodziewana wi-
zyta prezydenta Wiktora Juszczenki 
w Polsce spowodowała, że na Diece-
zjalne Święto Chleba Prezydent Lech 
Kaczyński nie dojechał. Kilka miesię-
cy później, na spotkaniu opłatkowym 
z parlamentarzystami PiS w styczniu 
2010 roku Prezydent Lech Kaczyński 
przypomniał sobie o tym podczas roz-
mowy ze mną i obiecał mi, że w najbliż-
szym czasie odwiedzi Brzesko. 

Ostatnie spotkanie
Dzięki wsparciu osób z otoczenia Pana 
Prezydenta, m.in. ministrów Jacka Sa-
sina i Andrzeja Dudy oraz kapelana  
ks. mjr Mateusza Hebdy do wizyty udało 
się doprowadzić w lutym 2010 roku. Uda-
ło się połączyć rocznicowe obchody podpi-
sania porozumień rzeszowsko-ustrzyc-
kich NSZZ Rolników Indywidualnych  
w Tuchowie z wizytą w Brzesku. Witając 
się z Prezydentem Lechem Kaczyńskim  
w Urzędzie Miejskim w Brzesku, zażar-
towałem: Panie Prezydencie, po raz trzeci 
w dniu dzisiejszym mam okazję uścisnąć 
Pana dłoń i wiem, że już więcej mi się to 
nie uda. Tego dnia, 28 lutego, uścisnąłem 
prezydencką dłoń trzykrotnie: podczas 
powitania w Tuchowie, w czasie mszy, 
kiedy przekazywaliśmy sobie znak po-
koju oraz w czasie powitania w Urzędzie 
Miejskim w Brzesku. Ten trzeci raz był 
ostatnim, kiedy miałem możliwość uści-
snąć dłoń Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej ś.p. Lecha Kaczyńskiego. Mojego 
Prezydenta. 

W rocznicę mordu katyńskiego
10 kwietnia 2010 r. to dzień, w którym 
wraz z samorządowcami brzeskimi po-
stanowiłem w symboliczny sposób uczcić 
70. rocznicę mordu katyńskiego. Z dzie-
ciństwa pamiętałem, jak mój ojciec za-
bierał mnie na cmentarz w Szczepano-
wie, gdzie pochowani są moi dziadkowie. 
Przy okazji jednej z takich wizyt ojciec 

pokazał mi symboliczny grób oraz tabli-
cę na rodzinnym grobowcu porucznika 
Leopolda Stępaka z Wokowic, który zgi-
nął w Katyniu. 

Po latach, gdy zbliżała się 70. roczni-
ca mordu katyńskiego, postanowiłem, 
że uczczę ten dzień w moich rodzinnych 
stronach, oddając hołd zamordowanym, 
którzy pochodzili z moich rodzinnych 
stron.  Z domu wyjechałem około 8.30  
i pojechałem do kwiaciarni odebrać zamó-
wioną wiązankę okolicznościową. Podjeż-
dżając pod budynek, w którym ma siedzi-
bę moje biuro poselskie, dostałem sms-a 
z klubu PiS z informacją, że podczas lą-
dowania nastąpiła awaria w samolocie 
z delegacją prezydencką w Smoleńsku. 
Wszedłem więc do biura, włączyłem kom-
puter i zobaczyłem pierwsze informacje, 
że samolot prezydencki rozbił się podczas 
podejścia do lądowania. Wróciłem do sa-
mochodu i pojechałem do Szczepanowa, 
nieprzerwanie słuchając radiowego ser-
wisu specjalnego.  Gdy dojeżdżałem do 
cmentarza, około 9-tej, po raz pierwszy 
usłyszałem, że najprawdopodobniej nikt 
z pasażerów katastrofy nie przeżył. 

Zginęło 96 osób
Wszedłem na cmentarz, w milczeniu 
wraz ze starostą Ryszardem Ożógiem, 
wicestarostą Stanisławem Pacurą, prze-
wodniczącym Rady Powiatu Sławomi-
rem Paterem i radnym Rady Miejskiej 
Adamem Kwaśniakiem złożyłem kwiaty 
i zapaliłem znicze, a następnie pośpiesz-
nie udałem się do samochodu. Podczas 
drogi do domu w głowie kołatało mi się 
tylko jedno pytanie: kto z kolegów i ko-
leżanek poleciał z parą prezydencką do 
Smoleńska? Wszedłem do domu, gdzie 
przed telewizorem w osłupieniu siedzia-
ła moja żona z córkami. Gdy zobaczyłem 
ich twarze i przewijające się na ekranie 
telewizora obrazy roztrzaskanego samo-
lotu zapytałem tylko, czy podano listę 
pasażerów. Żadna z córek nie zdążyła mi 
odpowiedzieć, bo na ekranie telewizora 
prezenterka zaczęła odczytywać listę 96 
pasażerów, którzy zginęli, a na niej na-
zwiska prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
Pierwszej Damy Marii Kaczyńskiej, pre-
zydenta Ryszarda Kaczorowskiego i in-
nych ważnych postaci polskiej sceny po-
litycznej, w tym także moich klubowych 
koleżanek i kolegów: Aleksandry Natali-
Świat, Grażyny Gęsickiej, Przemysława 
Gosiewskiego, Krzysztofa Putry, Stani-
sława Zająca, Zbigniewa Wassermanna.

Tragiczny lot 
Ogrom tragedii wprawił mnie w osłupie-
nie, jednak po chwili uświadomiłem so-

Moje wspomnienie 
o Lechu Kaczyńskim
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bie, że to jest moment, kiedy muszę być  
w Warszawie. Spakowałem kilka rzeczy 
do walizki i po godzinie siedziałem już 
w pociągu jadącym do Warszawy. Przez 
całą drogę nie wypuszczałem telefonu  
z ręki, cały czas spływały do mnie nowe 
informacje. Gdy dotarłem do hotelu po-
selskiego, natychmiast udałem się do 
klubu PiS, gdzie część kolegów i koleża-
nek zdążyła się już pojawić. Choć wszyscy 
byliśmy w ogromnym szoku, staraliśmy 
się szybko działać – do późnych godzin 
nocnych telefonicznie informowaliśmy 
wszystkich parlamentarzystów o potrze-
bie przyjazdu do Warszawy. W myślach 
jednak każdy z nas miał ofiary tego 
tragicznego lotu. Nie tylko te związane  
z PiS-em i z Kancelarią Prezydenta, ale 
także z innymi klubami…

Następnego dnia rano już wiedzieli-
śmy, że ciało prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego przyleci do kraju około godziny 
15.00. Rano wrócili do Warszawy także 

parlamentarzyści, którzy pojechali na 
obchody rocznicowe do Katynia pocią-
giem. W kaplicy sejmowej za ofiary ka-
tastrofy odprawiona została msza św. 
Po południu autokarami spod Sejmu 
zostaliśmy przewiezieni na lotnisko, 
gdzie czekaliśmy na przylot samolotu  
z ciałem prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go. Ceremonia  powitania pozostanie  
w mej pamięci na zawsze. Druga w tym 
dniu chwila przejmująca w swej wymo-
wie to wprowadzenie trumny ś.p. Lecha 
Kaczyńskiego do kaplicy w Pałacu Pre-
zydenckim na Krakowskim Przedmie-
ściu. My, parlamentarzyści klubu PiS, 
pojechaliśmy bezpośrednio do Pałacu, 
aby oczekiwać przed kaplicą na kondukt 
z ciałem prezydenta. Złożeniu trumny 
prezydenta w kaplicy oraz bardzo in-
tymnej chwili czuwania i modlitwy to-
warzyszyły ogromne emocje, o których 
trudno zapomnieć, jednak bardzo trud-
no mówić. Mszę Św. odprawiał kapelan 

Prezydenta ks. mjr Mateusz Hebda  
z Brzeska, więc było nas dwóch… 

Równość wobec śmierci
Równie boleśnie wspominam momenty 
powitań trumien pozostałych ofiar na woj-
skowym lotnisku. Byłem obecny podczas 
powitań wszystkich, którzy zginęli w kata-
strofie smoleńskiej. W ostatniej grupie tru-
mien, które przyleciały do Polski, uczestni-
czyłem w powitaniu ciała kolegi z naszego 
okręgu wyborczego – Wiesława Wody. Każ-
dy moment na lotnisku, gdy patrzyłem na 
trumny i pogrążonych w rozpaczy bliskich 
odciskał w moim sercu mocny ślad. Tak też 
było podczas uroczystości pogrzebowych,  
w których uczestniczyłem. Wszyscy razem 
i każdy z osobna byli mi bliscy, bo byli roda-
kami udającymi się do Katynia, by oddać 
hołd w 70. rocznicę pomordowanym Pola-
kom. Wobec tej śmierci wszyscy byli równi, 
bez względu na poglądy, wyznanie czy peł-
nioną funkcję.                  Edward Czesak

W Szkole Podstawowej nr 3 w Brze-
sku odbył się finał Międzyszkolnego 
Konkurs Czytelniczego uczniów klas  
I – III zatytułowanego „Lubię i umiem 
czytać”. W tym roku przebiegał on pod 
hasłem „Świat wierszem malowany”. 
Celem konkursu było rozbudzenie pasji 
czytania wierszy, rozwijania współza-
wodnictwa oraz umiejętności kojarze-
nia i sprawnego udzielania odpowie-
dzi. Swoim zasięgiem konkurs objął 
powiatu: brzeski, tarnowski i dąbrow-
ski, jego organizatorem było Samorzą-
dowe Centrum Edukacji w Tarnowie.  
Konkurs składał się z trzech etapów. 

W etapach szkolnych wzięło w nim 
udział 678 uczniów, w gminnych 160, 
w finale już tylko 26, którzy na terenie 
swojej gminy wykazali się najlepszą 
znajomością lektur. Finał konkursu 
składał się z dwóch części, pierwsza 
miała charakter turnieju zadaniowego, 
w której uczestnicy wykazać się musieli 
znajomością treści wybranych lektur. 
W tej części konkursu duże znaczenie 
miała współpraca uczniów w grupie 
oraz tempo ich pracy – zadania wyko-
nywane były na czas. W drugiej części 
konkursu, wyłonieni w poprzednim 
etapie mistrzowie czytania odczyty-

wali wylosowany fragment prozy. Ko-
misja konkursowa oceniała płynność, 
bezbłędność i intonację czytającego. 
Uzyskane punkty w pierwszej i drugiej 
części były sumowane i w ten sposób 
wyłaniana była zwycięska drużyna.  
W tej edycji konkursu najlepszą okaza-
ła się drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Smęgorzowie (powiat dąbrowski). 
Finał konkursu odbywał się w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Brzesku, jego or-
ganizatorkami były Izabela Czernecka 
i Marzena Rzenno. Miła i serdeczna at-
mosfera w czasie konkursu, gościnność 
dyrektora szkoły Doroty Wójcik spra-
wiły, że miał on podniosły i uroczysty 
charakter. Beata Drwal – dyrektor me-
todyczny SCE w Tarnowie. 

Świat wierszem malowany
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W Bibliotece Publicznej w Porębie 
Spytkowskiej odbyło się pierwsze spo-
tkanie Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki. W inauguracyjnym spotkaniu wzię-
ło udział 8 pań, które na co dzień dużo 
czytają i często korzystają z bibliotecz-
nych księgozbiorów. Dyskusyjny Klub 
Książki jest programem przygotowa-
nym przez Biblioteki wojewódzkie oraz 
Instytut Książki. Celem działania DKK 
są spotkania z grupą czytelników, pod-
czas których swobodnie wymieniane 
są poglądy na temat wybranych pozy-

cji książkowych. DKK to miejsce dla 
wszystkich tych, którzy czytają i lubią 
o tym rozmawiać. To także dostęp do 
nowych i ciekawych książek, spotka-
nia z pisarzami, swobodna dyskusja 
oraz konstruktywnie spędzony czas. 
Może stać się również okazją do debiu-
tów literackich, jak miało to miejsce  
w porębskiej bibliotece. Jedna z uczest-
niczek pani Kazimiera Kraj, naj-
aktywniejsza czytelniczka biblioteki, 
zaprezentowała kilka swoich wierszy. 
Spotkało się to z wielkim uznaniem słu-

chających, zwłaszcza że dla wszystkich 
było dużą niespodzianką, iż od lat pisze 
do szuflady.

Oto próbka Jej literackiej twórczości:

„Quo vadis domine”
Dokąd zmierzasz tułaczu,
Szukasz drogi w ciemności
Brak Ci drogowskazu
Oczy oślepły od złości

Błądzisz często na rozstajach
Na pustyni, w winnych gajach
W miastach otoczonych smogiem
Błądzisz – kłócąc się z Bogiem

Oczyść swą brudną duszę,
Otwórz serce dla miłości,
A wnet umkną Twe katusze
Zejdziesz z łoża boleści

Słońce na nowo zaświeci
Wygładzi zmarszczki na skroni
Usłyszysz głos słowika
Skowronka co w trawie goni

Świat jest wielkim cudem, Panie,
Człowiek też, choć z własną wolą
Składam więc podziękowanie – 
Już nie zbłądzę – znajdę drogę 

Najbliższe spotkanie DKK odbędzie 
się 12 kwietnia o godz. 18:30. Dzię-
ki książce Wojciecha Cejrowskiego 
„Rio Anaconda” wyruszymy w lite-
racką podróż po krajach Ameryki Połu-
dniowej. Wszystkich chętnych do wstą-
pienia w szeregi Dyskusyjnego Klubu 
Książki serdecznie zapraszamy!

Inauguracyjne spotkanie DKK 
 w Bibliotece Publicznej w Porębie Spytkowskiej

Tym razem akcja miała charakter 
czytelniczy. Dnia 28.03.2011 o godz. 
10.00 Biblioteka Publiczna w Porębie 
Spytkowskiej wraz z Ochotniczą Stra-
żą Pożarną zorganizowała spotkanie 
dla przedszkolaków. Rozpoczęło się 
Głośnym Czytaniem książki  „Dzień  
w straży pożarnej”, następnie druhowie 
odpowiadali na pytania zaciekawionych 
maluchów. Przedszkolaki dowiedziały 
w jakich okolicznościach można wzy-
wać Straż Pożarną i że strażacy nie tyl-
ko gaszą pożary, ale również są wzywa-
ni do wypadków, przeprowadzają akcje 
w czasie powodzi i innych wyjątkowych 
okolicznościach. Utrwalone też zostały 
numery alarmowe - 998 / 112, które 
każde dziecko powinno znać. Atrakcją 
spotkania była niewątpliwie możliwość 
zwiedzania remizy strażackiej. Dzieci 
mogły zobaczyć umundurowanie stra-
żackie oraz samochody bojowe  i ich 
wyposażenie. Wielkie przeżycia i emo-
cje dodatkowo podsycił fakt, iż strażacy 
zaprezentowali działanie systemu se-
lektywnego alarmowania.

Akcja Porębskich strażaków 
w bibliotece publicznej
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PODZIĘKOWANIA

PROTEST

-Uznaliśmy, iż jedynym stosownym 
rozwiązaniem w takiej sytuacji jest 
przedstawienie  sprawy mieszkań-
com na zorganizowanym w tym celu 
spotkaniu z udziałem przedstawicieli 
Poczty Polskiej. Zaprosiliśmy ich do 
udziału w spotkaniu, które odbyło się 
9 kwietnia. 6 kwietnia złożył mi wizy-
tę kierownik działu zarządzania sie-
cią i komunikacji w Tarnowie, Robert 
Grzesik. Podczas naszej rozmowy po-
ruszyłam wiele istotnych kwestii, ale 
ogromnym zaskoczeniem była odmowa 
uczestniczenia przedstawiciela Poczty 
w planowanym na 9 kwietnia spotka-
niu. Usłyszałam, iż wszystkie zagad-
nienia dotyczące sprawy zawarte są  
w kierowanych do nas pismach i obec-
ność przedstawiciela Poczty Polskiej 
nie ma sensu. Co więcej, dowiedziałam 
się również, iż podjęte przez Pocztę 
Polską decyzje są ostateczne i jakie-
kolwiek protesty ze strony mieszkań-
ców nie będą brane pod uwagę – mówi 
sołtys Anna Lubowiecka.

Brak przedstawicieli Poczty Polskiej 
wywołał ogromne oburzenie. Miesz-
kańcy czuli się zlekceważeni i w spo-

sób jednomyślny wyrazili zdecydowa-
ny protest w związku z planowanym 
przekształceniem istniejącej placówki 
pocztowej. 

-Powstanie agencji pocztowej pozwa-
la co prawda na świadczenie podsta-
wowych usług pocztowych, ale nie ma 
żadnej gwarancji, iż usługi takie będą 
świadczone w dalszej perspektywie,  
a więc po upływie czasu umowy na jej 
prowadzenie. Umowa zawarta na czas 
określony, a jest to zwykle okres jed-
nego roku, w przypadku jej nieprze-
dłużenia pozbawia nas definitywnie 
dostępności do usług pocztowych. Uza-
sadnienie, iż placówka nasza musi być 
przekształcona, bo wynika to z rachun-
ku ekonomicznego, jest dla nas nie do 
przyjęcia. Nikt z przedstawicieli Pocz-
ty Polskiej nie przedstawił takiego ra-
chunku. Lokalizacja szczepanowskiej 
placówki, to pomieszczenia w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Stawka 
czynszu od 2002 roku pozostaje na 
niezmiennym poziomie (455,63), a co 
ciekawe, w tej kwocie mieści się ogrze-
wanie, ponieważ koszty ogrzewania 
(gazowe) dzierżawionych przez Pocztę 

pomieszczeń ponosi Ochotnicza Straż 
Pożarna. W tej kwestii rachunek eko-
nomiczny jest korzystny wyłącznie dla 
dzierżawcy – dodaje pani sołtys. 

Kolejnym argumentem podnoszo-
nym przez mieszkańców jest fakt, iż 
z usług placówki korzystają również 
mieszkańcy okolicznych miejscowości 
- Sterkowca, Wokowic, Łęk, Przyboro-
wa i Mokrzysk. Przekształcenie, które 
w konsekwencji może doprowadzić do 
likwidacji, to deprecjonowanie rangi 
miejscowości. 

Sołtys Szczepanowa zapowiada, że 
walczyć będzie do wyczerpania wszel-
kich możliwości prawnych o to, aby 
poczta we wsi pozostała.                 ZS

Nie chcą likwidacji poczty
W Szczepanowie trwa batalia przeciwko likwidacji tamtejszego oddziału 

Poczty Polskiej. W pierwszej połowie marca sołtys wsi, Anna Lubowiecka 
otrzymał pismo w sprawie zmiany sieci placówek pocztowych. Jasno z nie-
go wynikało, że oddział szczepanowski zostanie  przekształcony w tak zwa-
ną agencję pocztową. Już na drugi dzień zwołano zebranie sołeckie.

23 litry krwi oddali uczniowie z ze-
społów szkół ponadgimnazjalnych nr 
1 i nr 2 z Brzeska, którzy brali udział 
w akcji skierowanej do pacjentów 
Szpitala Dziecięcego w Krakowie-
Prokocimiu. Ogółem w akcji wzięło 
udział 51 uczniów z obydwu szkół. 
Była to już 36. zbiórka krwi zorganizo-
wana przez prezesa Klubu HDK Wie-
sława Gibesa. Podobne akcje prezes 
organizuje już od 12 lat, w ciągu tego 
czasu jego podopieczni oddali już 418 
litrów bezcennego leku. 

Organizator dziękuje sponsorowi wyjazdu 
p. Krzysztofowi Olchawie - prezesowi Zarzą-
du Rejonowego PCK w Brzesku oraz Annie 
Gibes, opiekunce grupy uczniów z ZSP nr 1. 

Dla małych pacjentów

Składam serdeczne podziękowania ordynatorowi Oddziału Wewnętrznego, panu dr nauk medycznych Zbi-
gniewowi Żabińskiemu, lekarzom prowadzącym, pielęgniarkom oraz całemu personelowi medycznemu za 
życzliwość i fachową opiekę w trakcie choroby mojego męża Edwarda Krężołka. Żona 
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Zarząd Stowarzyszenia „Kwartet na 
Przedgórzu” zaprasza wszystkich miesz-
kańców Gminy Brzesko, zainteresowa-
nych składaniem wniosków o pomoc  
w ramach działań Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 2007-2013 do 
Punktu informacyjnego Stowarzyszenia, 
który od niedawna działa w Brzesku.

Za pośrednictwem Stowarzyszenia 
mieszkańcy gminy mogą ubiegać się  
o finansowanie operacji przyczyniających 
się do rozwoju obszarów wiejskich, z za-
kresu działań: „Różnicowanie w kierun-
ku działalności nierolniczej”, „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa 
i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”.

Informujemy, że najbliższy plano-
wany termin naboru wniosków zo-

stał ustalony na okres od 11 maja do  
9 czerwca 2011r. Dotyczył będzie dzia-
łania „Małe projekty”, czyli operacji 
przyczyniających się do poprawy jako-
ści życia lub zróżnicowania działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich. 
- Szczegółowe informacje o zasadach 
przygotowania i składania wniosków 
można uzyskać na stronie internetowej 
Stowarzyszenia: www.przedgorze.pl 
oraz w biurach Stowarzyszenia w Wa-
rysiu, Brzesku i Dębnie – zachęca Piotr 
Kania, prezes Stowarzyszenia Kwartet 
na Przedgórzu.

Terminy naboru wniosków z zakre-
su działań: „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”, „Tworzenie  
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Odno-

wa i rozwój wsi” planowane są na czer-
wiec 2011 roku i będą podane do pu-
blicznej wiadomości za pośrednictwem 
lokalnych stron internetowych (w tym 
strona LGD www.przedgorze.pl) oraz 
prasy.

W związku ze zbliżającymi się na-
borami zachęcamy wszystkie osoby  
i instytucje (m.in. samorządy, stowarzy-
szenia, domy kultury, osoby fizyczne, 
przedsiębiorców), planujące złożenie 
wniosku o dofinansowanie w ramach 
wymienionych powyżej działań, do 
skorzystania ze wsparcia doradczego  
w zakresie przygotowywania wniosków 
o przyznanie pomocy na realizację ope-
racji, a także wyjaśnień, uzupełnień  
i poprawek przedmiotowych wniosków. 

Konsultacje świadczone są bezpłatnie 
przez pracowników LGD Stowarzysze-
nia „Kwartet na Przedgórzu”. Pomoc 
można uzyskać bezpośrednio w Biurze 
LGD – Dom Wiejski na Warysiu (Waryś 
327 A, tel. 14 68 46 666) oraz z Punkcie 
informacyjnym w Brzesku, który zloka-
lizowany jest w centrum miasta przy 
Placu Kazimierza Wielkiego. Biuro mie-
ści się na I piętrze budynku Multimedia 
Polska Brzesko S.A. w pok. 104. Klien-
ci odwiedzający biuro mogą skorzystać  
z dużego parkingu miejskiego znajdu-
jącego się bezpośrednio za budynkiem 
(wjazd od ul. Ogrodowa).

Z biurem w Brzesku można kontak-
tować się telefonicznie: 14 68 58 780 
oraz za pośrednictwem poczty e-mail:  
lgdbrzesko@gmail.com.
Punkt Informacyjny w Brzesku czynny 
jest w godzinach:
poniedziałek – wtorek od 8.00 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek – piątek od 8.00 do 16.00

Skorzystaj ze środków Lidera
odwiedź biuro w Brzesku
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Lp. Nazwa firmy Punkty dystrybucji Kart 
Parkingowych w Brzesku

1 Spółdzielnia Pracy KŁOS ul. 
Legionów Piłsudskiego 2, 

32-800 Brzesko

1. ul. Spółdzielcza 1
Sklep nr 3, nr 8, nr 9

2. ul. Legionów Piłsudskiego 2
Stoisko nr 5 AGD

2 Rejonowa Spółdzielnia Ogrodni-
czo-Pszczelarska, Pl. Żwirki  
i Wigury 3, 32-800 Brzesko

1. pl. Żwirki i Wigury 3
2. ul. Cicha

3 Michał Biel F H-U „ELEKTRO-
SPEC” ul. Grunwaldzka 5, 32-

800 Brzesko
ul. Grunwaldzka 5

4 Foto-Poniewierski Wojciech Po-
niewierski, ul. Bartosza Głowac-

kiego 51, 32-800 Brzesko
ul. Bartosza Głowackiego 51

5 F H-U „JM” Andrzej Kamieński, 
ul. Sienkiewicza 1, 32-800 Brzesko

ul. Sienkiewicza 1 
(wejście od Kościuszki 1)

6 F U „TEJA” Monika Styrna, Per-
ła 95, 32-828 Biadoliny Szlacheckie

ul. Spółdzielcza 2
ul. Legionów Piłsudskiego 2

7 B.P.WEHIKUŁ TRAVEL Halina 
Michniak, ul. Kraszewskiego 13, 

32-700 Bochnia
Pl. Żwirki i Wigury 3

8 F.H. GREG-SPORT s.c. M i S 
Gregorowicz, ul. Cicha 10,

ul. Cicha 10

9 URA-BIS-POL Sp. z o.o., ul. Są-
decka 17, Jasień, 32-800 Brzesko

POK ul. Józefa Piłsudskiego 2

10 BZK Sp. z o.o., ul. Juliusza Sło-
wackiego 1, 32-800 Brzesko

ul. Juliusza Słowackiego 1

11 PROMIS Krzysztof Machowski, 
ul. Jana Sobieskiego 9, 

32-800 Brzesko
ul. Jana Sobieskiego 9

12 NETSYSTEM Rafał Cyga, 
ul. Aleksandra Puszkina 2, 

32-800 Brzesko
ul. Aleksandra Puszkina 2

13 Biuro Partner Grzegorz Bach, 
ul. Aleksandra Puszkina 6, 

32-800 Brzesko

Sklep Papierniczy BIG PEN, 
ul. Jana Sobieskiego 3a

Biuro Partner, ul. Puszkina 6
14 F H WAW Kazimierz Wawrykiewicz, 

ul. Adama Asnyka 1, 
32-800 Brzesko

ul. Adama Asnyka 1

15 PPH Robert Łosik, 
ul. Podedworze 36A, 32-700 Bochnia

ul. Berka Joselewicza 15

16 FUHP Transaktor – Lambert, 
ul. Krótka 4, 32-800 Brzesko

ul. Krótka 4

17 FU „BKI” Dariusz Robak, 
ul. Berka Joselewicza 7, 

32-800 Brzesko
ul. Berka Joselewicza 7

18 BP GOSIA TOUR, ul. Chopina 6, 
32-800 Brzesko

ul. Chopina 6

19 TELE_RADIO Ludwig Cyga, 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

32-800 Brzesko
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 18

20 Tabakierka 1 Aneta Curyło, 
pl Żwirki i Wigury 1,

32-800 Brzesko
Pl. Żwirki i Wigury 1

21 FU „JUNIOR” Mirosław 
Witkowski, ul. Jana Matejki 1, 

32-800 Brzesko
ul. Jana Matejki 1

22 P&P Witkowscy, 
ul. Jana Matejki 2, 32-800 Brzesko

ul. Głowackiego16
ul. Mickiewicza29 (MARK1)

Wykaz punktów dystrybucji Kart Parkingowych w Brzesku
Lp. Nazwa firmy Punkty dystrybucji Kart 

Parkingowych w Brzesku
23 FU „BEST” Stanisław Kotra, 

ul. Ogrodowa3, 32-800 Brzesko
Pl Kazimierza Wielkiego 
(za Domem Nauczyciela)

24 FUH Drewchem s.j. Łupiący, ul. 
Kazimierza wielkiego 71B, 

32-700 Bochnia
ul. Legionów Piłsudskiego

25 PGHU „BELLA” Jan Błąkała, 
Zdzisław Wnęk s.j., ul. Floris 3, 

32-700 Bochnia
Pl. Żwirki i Wigury

26 Z F „Marzena” Wrona – Szydłowska 
Marzena, ul. Zielona 12,

32-800 Brzesko
ul. Zielona 12

27 PH „SARA” Wiesław Drabik, 
ul. Długa 1, 32-800 Brzesko

ul. Długa 1

28 FU „JACO’ Katarzyna Kulig 
– Biernacka, ul.Wyzwolenia 9, 

32-800 Brzesko
Plac Targowy 1

29 FU „DUET” Bogdan Kadecki, ul. 
Bartosza Głowackiego 49F, 

32-800 Brzesko

ul Bartosza Głowackiego 49F
ul. Kościuszki 16

30 FU „TABEA” Beata Pacura, ul. 
Ogrodowa 8/37, 32-800 Brzesko

ul. Kard. ST. Wyszyńskiego 4
ul. Rynek 15

31 FU Knap Urszula, ul. Uczestni-
ków Ruchu Oporu 3, 

32-800 Brzesko

ul. Uczestników Ruchu 
Oporu 3

ul. Głowackiego 47a
32 SFiK  „IMAGE” Warzecha 

Urszula, ul. Chopina 1,
32-800 Brzesko

ul. Chopina 1
ul. Mickiewicza5

33 F Aleksander Fukowicz „FRE-
ZIK”, ul. Sobieskiego 6, 32-800 

Brzesko
ul. Długa

34 Cukiernia „KRAKUSEK” 
Elżbieta Goryjewska,

ul. Legionów Piłsudskiego 8,
 32-800 Brzesko

ul. Legionów Piłsudskiego

35 FU-U NETCOM, 
ul. Sobieskiego 9, 32-800 Brzesko

ul. Sobieskiego 9

36 FU „SAGA”,ul. Rynek 1/1, 
32-800 Brzesko

ul. Rynek 1/1

37 FU MA-KO Małgorzata Kociołek, 
ul. Legionów Piłsudskiego 
(kiosk przy szkole nr 3), 

32-800 Brzesko

ul. Legionów Piłsudskiego
 (kiosk przy szkole nr 3)

38 Music Market Teresa Nowacka, 
ul. Rynek 20, 32-800 Brzesko

ul. Rynek 20

39 FU Julian Rogóż, ul. T. Kościuszki 
20A, 32-800 Brzesko

ul. T. Kościuszki 20A

40 Małgorzata Nazli-„POLTUR”, 
ul. Sportowa 57, 32-851 Jadowniki

ul. J. Piłsudskiego 11c

41 FU Julian Rogóż, ul T. Kościuszki 
20A, 32-800 Brzesko

ul. Kościuszki 20A

42 Małgorzata Nazli-„POLTUR”, 
ul. Sportowa57, 32-851 Jadowniki

ul. J. Piłsudskiego 11c

43 Snack Bar „ANDY” Latasiewicz 
Andrzej, ul. Uczestników ruchu 

Oporu 2, 32-800 Brzesko

ul. Uczestników Ruchu 
Oporu 2

44 F H U Elektronika Praktyczna 
„TOMEX” Tomasz Kleśny, 

ul. Mickiewicza1, 32-800 Brzesko
ul. Mickiewicza 1
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 „Obu morderców ujęto i obaj przy-
znali się” do udziału w zamachu. „Bomb  
i rewolwerów dostarczono im z Belgradu”. 
Za ten akt terrorystyczny współodpowie-
dzialnym był także wywiad rosyjski. Po 
tym wydarzeniu i niezadawalającej od-
powiedzi Belgradu na austriackie ulti-
matum, 28 lipca 1914 r. Austro – Węgry 
po uzyskaniu poparcia Berlina, wypowie-
działy wojnę Serbii. Od tego momentu 
w ciągu tygodnia wszystkie mocarstwa 
europejskie znalazły się w stanie wojny 
ze sobą.

Monarchia habsburska na froncie an-
tyrosyjskim dysponowała siłami, wraz 
z garnizonami twierdz /Przemyśl i Kra-
ków/, 819 batalionami piechoty, 284 
szwadronami jazdy i 380 bateriami dział 
/2082 działa/. Rosjanie przeciwko tym 
siłom wystawili 4 armie /w pierwszej fa-
zie wojny/, czyli 17 korpusów, 42 dywizje 
piechoty, brygadę strzelców i 16,5 dywi-
zji jazdy. W sierpniu 1 i 4 Armia austro 
– węgierska ruszyła do ataku i po bitwie 
pod Kraśnikiem zmusiły siły rosyjskie  
/4 armię/ do wycofania się w kierunku Lu-
blina i Włodzimierza Wołyńskiego. Jednak 
niepowodzenia austriacko – węgierskie 
na wschodzie Galicji /w rejonie Lwowa  
i nad Zbruczem/, zmusiły do odwrotu woj-
ska austriackie /1 Armię /. Już 3 września 
1914 r. Austriacy ewakuowali Lwów.   
20 września Rosjanie zajęli Jarosław,  
a 21 września otoczyli twierdzę Przemyśl 
/ 3 armia rosyjska/. Austriacy dopiero nad 
Nidą i Dunajcem zdołali powstrzymać 
na krótki czas wroga i zreorganizować 
swoje siły, aby przystąpić do kontrataku. 
Wysiłki te tylko częściowo się powiodły, 
bo Rosjanie siłami 9 armii /gen. Leczyc-
kiego/ operującej miedzy Miechowem  
i Tarnowem, oraz 3 armią gen. Radki Dy-
mitriewa /na froncie między Tarnowem 

a Duklą/ oraz siłami 8 armii /gen Bru-
siłowa/ powstrzymali wroga. Radko Dy-
mitriew /3 armia rosyjska/ kontynuował 
atak zajmując Brzesko, Bochnię. Wie-
liczkę  dochodząc do Dobczyc. 2 grudnia 
1914 r. kontruderzenie austriacko – nie-
mieckie z rejonu Mszany Dolnej i Dobrej 
na Gdów, Łapanów i Żegocinę odrzuciło 
armię rosyjską nad Dunajec i w rejon No-
wego Sącza. W walkach tych wziął udział 
1 Pułk Legionów Polskich. 12 grudnia 
1914 r. po zajęciu Nowego Sącza i po wy-
graniu bitew  pod Limanową, Rajbrotem 
i Łapanowem, a następnie zajęciu Boch-
ni i Brzeska, front ustabilizował się na 
linii Dunajca i Białej. Podczas tych walk,   
22 grudnia 1914 r. grupa Legionowa Jó-
zefa Piłsudskiego została przekształcona 
w I Brygadę Legionów. 

Od końca grudnia 1914 r. do 2 maja 
1915 r. front przebiegał wzdłuż linii Du-
najca od jego ujścia do Wojnicza, a na-
stępnie wzdłuż linii rzeki Biała, aż do 
Gromnika, przez Ciężkowice, Wolę Łu-
żańską, Ropicę Polską   i dalej na połu-
dnie do Gorlic i Przełęczy Dukielskiej. Na 
linii Dunajca i Białej nie było przez cały 
ten okres większych walk, nie licząc starć 
patroli i artyleryjskiego ostrzału zajmo-
wanych przez obie strony pozycji.

2 maja 1915 rozpoczęła się bitwa pod 
Gorlicami, w której siły austriacko – nie-
mieckie przełamały front rosyjski. Walki 
zakończyły się zupełną klęską 3 armii ro-
syjskiej. Już 6 maja 1915 r. Rosjanie opu-
ścili Dąbrowę Tarnowską, Pilzno, Brzo-
stek, Jasło i Duklę. W następnych dniach 
było jeszcze gorzej. 3 czerwca 1915 r. siły 
państw centralnych odbiły Przemyśl, a 
po bitwach pod Gródkiem Jagiellońskim 
/12 – 14.VI./  i Lwowem /19. VI. 1915 r./  
zajęły stolicę Galicji.

Od tego momentu zaczęło się odradzać 

życie społeczno – polityczne i gospodarcze 
w ziemi brzeskiej. W czerwcu 1915 r. zo-
stało wznowione wydawanie „ Ludu Ka-
tolickiego” i  innych gazet. Już 20 czerw-
ca 1915 r. „ Lud Katolicki” podkreślił, że 
wojna przerwała rozwój organizacyjny 
PSKL, a autor tego artykułu konstato-
wał, że  Polskie Stronnictwo Katolicko 
– Ludowe  jeszcze przed wojną stało się 
alternatywą „ dla obu odłamów ruchu 
ludowego” .Przy tym zauważył, że  „Lud 
Katolicki” w 1914 r. posiadał ok. 18 000 
prenumeratorów.  Można więc powie-
dzieć, że do partii tej należała taka ilość 
członków. Co prawda niektórzy historycy 
starają się osłabić wymowę tej cyfry doda-
jąc, że drukowane w tej gazecie listy po-
ległych zwiększały jej poczytność. Pewnie 
tak było, ale nie zmienia to jednak faktu, 
bo „Piasta” parę lat później również pre-
numerowało 18 000 osób, których histo-
rycy ruchu ludowego uznają za członków 
PSL „Piast”. 

Pod koniec 1916r. Franciszek Zby-
szewski z Borzęcina, opierając się na 
własnych doświadczeniach  wyjaśniał, 
że galicyjskie partie polityczne są bar-
dzo skłócone. „W gminach i powiatach 
toczą się walki partyjne, które demora-
lizują lud”. Autor dalej napisał, że „gdy-
by zasady chrześcijańskie obowiązywały  
w życiu politycznym, to więcej czasu moż-
na by poświęcić działalności gospodar-
czej”. W tym wypadku nie tylko chodziło 
o obecność kościoła i Boga w instytucjach 
państwowych, w szkołach i urzędach, ale 
także realizację przykazania miłości bliź-
niego. Nie zabijaj, nie kradnij, nie mów 
fałszywego świadectwa naprzeciw bliź-
niego twego, nie pożądaj żony bliźniego, 
ani żadnej jego rzeczy. A dalej, nie tylko 
działaczy ludowych, charakteryzowała  
pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, 
brak umiaru w piciu, gniew, a bywało 
także że lenistwo. 

Zbyszewski starał się udowodnić, że 
PSKL będzie gwarantem zasad wynika-
jących z prawd wiary i Dekalogu. Cho-
dziło mu o naprawę życia rodzinnego, 
społecznego, gospodarczego i polityczne-
go. Wiedział on, że niepodległość może 
odzyskać tylko naród zjednoczony. Zby-
szewski był dobrym nauczycielem i dy-
rektorem szkoły. Nie księdzem. A „Piast” 
odpowiadając na jego propozycje oskarżył 
duchowieństwo o nawoływanie z ambony 
i pouczanie w konfesjonale,  by katolicy 
nie czytali „ Piasta”. Przy tym kłamliwie 
dowodził, że cały lud Polski skupił się 
pod sztandarem PSL i PSL „Piast”. Co 
prawda do zjazdu krakowskiego, jeszcze 
rozłamowcy myśleli, że uda się bez Sta-
pińskiego utrzymać jedność partii. Jed-

„Lud Katolicki” 
o życiu społeczno-politycznym 

w ziemi brzeskiej w latach 1914-1918
5 lipca 1914 r. tygodnik tarnowski „ Pogoń” , który był często czytany  

w Brzesku,  odnotował, że  28 czerwca /1914 r./ w niedzielne popołudnie” 
w Sarajewie dokonany został zamach na naszego następcę tronu au-
striackiego,  arcyksięcia Franciszka Ferdynanda d,Este i jego małżon-
kę księżną Zofię de Hohenburg...”. Celne strzały terrorysty, dziewiętna-
stoletniego Gawryły Principa, „położyły kres życiu obojga małżonków,  
w chwili gdy po uroczystym przyjęciu w ratuszu, jechali automobilem do 
szpitala, aby odwiedzić płk Merizzi rannego /w zamachu na arcyksięcia/ 
chwilę przedtem odłamkami bomby rzuconej na automobil arcyksięcia 
udającego się do Ratusza na wspomniane wcześniej przyjęcie /przez dru-
karza Nedejkę Cabrinowicza z Terbini/.
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Maria Adamczyk (57) – Brzesko
Maria Ambroziewicz (84) – Jasień
Władysław Barnaś (84) – Mokrzyska
Józef Bieniek (75) – Jasień
Zofia Biga (72) – Brzesko
Stanisława Brala (90) – Okocim
Stefania Dulęba (78) – Brzesko
Janina Jurgała (76) – Brzesko
Barbara Kandela (71) – Sterkowiec
Maria Laska (78) – Jasień
Helena Legutko (81) – Brzesko
Adam Łanocha (66) – Jasień
Bronisława Marzec (101) – Szczepanów
Kazimiera Mizera (76) – Brzesko
Edward Olejnik (73) – Jasień
Jadwiga Płaneta (91) – Brzesko
Krystyna Ptasińska (54) – Wokowice
Stanisław Tabor (68) – Jasień

ODESZLI
w marcu

nak po zjeździe krakowskim i utworzeniu 
PSL „Piast”, były to tylko mrzonki lokal-
nych działaczy i korespondentów „Pia-
sta”. A dalej autor tego artykułu dowodził 
wbrew oczywistym faktom, jak napisał  
„Lud Katolicki”, że to SKL usiłuje rozbić 
ruch ludowy, aby „na gruzach utworzyć 
nowe stronnictwo, którego przywódcami 
byliby księża z Tarnowa i diecezji tar-
nowskiej, skupieni wokół tygodnika „Lud 
Katolicki”. No cóż, w Polsce Ludowej wie-
lu historyków zarzucało ks. Stanisławowi 
Stojałowskiemu klerykalizm, ale Karo-
lowi Marksowi nikt nie stawiał zarzutu  
z tego, że był marksistą.

 Na przełomie roku 1917 i 1918 nie bra-
kowało w sprawach związanych z działal-
nością polityczną PSKL rozsądnych gło-
sów . „Gazeta Kościelna” np. podkreślała, 
że nie brakuje ludowców, którzy żyją 
uczciwie, należą do bractw kościelnych 
i biorą udział w pracach Związku Kato-
licko – Społecznego, utworzonego w 1906 
r. przez ks. biskupa Józefa Sebastiana 
Pelczara. Organizacja ta zajmowała się 
działalnością społeczną i charytatywną. 
Wielu ludowców w powiecie brzeskim nie 
„podzielało ...tendencji antyreligijnych”  
o jakie posądzano kierownictwo „Pia-
sta”, starając się doprowadzić do ugody 
miedzy duchowieństwem a kierownic-
twem PSL „Piast”.  Niektórzy z nich wa-
dzili się w różny sposób z proboszczami  
w parafiach. Jednak tam gdzie zwyciężał 
rozsądek po jednej i po drugiej stronie, 
a  dobro społeczne dominowało nad pry-
watnymi i partyjnymi interesami, tam 
w rzeczywistości obie frakcje polityczne 
/PSKL i PSL „Piast”/ współpracowały 
ze sobą dla dobra społeczności wiejskiej  
i Polski. Nawet podział mandatów w ra-
dach gminnych nie stwarzał większych 
trudności. Nieco później, bo na początku 
w 1918 r. „Lud Katolicki” wyjaśniał, że 
pragnie zjednoczyć w PSKL wszystkich 
katolików, a tym samym przywrócić 
społeczeństwu polskiemu, także miesz-
kańcom wsi „znaczenie i wpływ, jaki 
im się należy”. Dążenia takie mogły być 
odczytane jako próba zmonopolizowania 
wpływów politycznych na wsi i w małych 
miasteczkach, chociaż niewątpliwie mia-
ły również na celu dobro ludności wiej-
skiej i sprawę polską. 

W marcu 1918 r. odbył się w Tarnowie 
zjazd delegatów kół parafialnych PSKL, 
na którym uchwalono program partii, 
odwołujący się do katolickiej nauki spo-
łecznej. Chodziło przy tym o przestrzega-
nie zasad zawartych w encyklice papieża 
Leona XIII /1878 – 1903/, której pełny 
tytuł brzmiał „O kwestii robotniczej”,  
a znana jest bardziej pod tytułem „Rerum 

novarum”. Jest to dokument o nieprze-
mijającej dotychczas wartości, który Pius 
XI /1922 – 1939/ uznał za wielką kartę 
wolności ustroju społecznego, z której po-
stanowieniami nie godzili się i nie godzą 
liberałowie i komuniści. Na tej podstawie 
własność została uznana za naturalne 
prawo człowieka. Była ona wynikiem 
pracy, jej celem i zapłatą za nią. Należy 
się więc ona pracownikowi, bo w ten spo-
sób realizuje się wymóg sprawiedliwości, 
a równocześnie pozwala się decydować 
zatrudnionemu o losach jego rodziny. Da-
lej encyklika ta jako zjawiska groźne dla 
człowieka wymieniała strajki, zagrożenie 
moralne rodzin i kobiet, czy niesprawie-
dliwość pracodawców. Rodzina pojmowa-
na była przez Leona XIII w sposób nor-
malny, tradycyjny /ojciec, matka, dzieci/. 
Bronił jej, podobnie jak ówczesne ducho-
wieństwo, zawsze i wszędzie. W tej spra-
wie nie może być mowy o ustępstwach  
i relatywizmie społecznym. Warto to dzi-
siaj przypomnieć, kiedy wrogie narodowi 
polskiemu siły próbują wprowadzić inne 
pojęcie rodziny. Obok tego na szczególne 
potępienie zasługują ci pracodawcy, któ-
rzy nie wypłacają pensji pracownikom. 
Poradziła sobie z tym swoistym bandy-
tyzmem Unia Europejska, tylko w tzw. 
państwach prawa problem jest ciągle 
nierozwiązalny. 

Zjazd tarnowski PSKL „mówił o rów-
nouprawnieniu wszystkich warstw spo-
łecznych”, domagając się zarazem, by 
państwo wzięło w opiekę rolników i ro-
botników. „Co do rolnictwa, pracować 
będziemy przede wszystkim nad tem, by 
nie dopuścić do tego, by ziemia polska 
przechodziła w niepolskie posiadanie... 
by parcelowana dostała się w powołane 
ręce”. Dobrze rozumieją tę wypowiedź 
rolnicy polscy na Ziemiach Odzyskanych. 
Obowiązkiem państwa jest dopomaganie 
rolnikom. W naszych czasach zrozumia-
ła to nawet Unia Europejska.  Przy tym 
zjazd postulował, by dla tych rolników, 
lub znających się na rolnictwie bezrol-
nych, państwo pospieszyło z pomocą,  
w postaci kredytu. 

 Zjazd tarnowski SKL zajmował się 
także sprawą odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Domagał się odrodzenia 
niepodległego państwa polskiego skła-
dającego się ze wszystkich ziem polskich  
z dostępem do morza. Równocześnie 
PSKL głosił zasadę równouprawnienia 
wszystkich narodów, uznając uciskanie 
jednego narodu przez drugi za bezprawie. 
Wychodząc z takiego założenia, podkre-
ślał że partia ta będzie wobec „narodów 
w Ojczyźnie naszej żyjących kierować się 
sprawiedliwością”. Bo chrześcijan powo-

dowany miłością ojczyzny, winien sza-
nować prawa swego kraju i realizujące 
je władze. Przy tym zgodnie z zasadami 
zawartymi w encyklice „Graves et com-
muni”, katolicy mają przyczyniać się do 
uzdrowienia  stosunków społecznych, re-
alizując zasady społecznej nauki kościo-
ła, bez dążenia do zmian systemowych 
w państwie. Na takich dokumentach 
opierał się także ks. biskup Leon Wałęga 
i SKL prowadząc działalność społeczno 
polityczną w powiecie brzeskim i diecezji 
tarnowskiej.  

W połowie marca 1918 r. został wy-
brany Zarząd Główny ZKL w Tarnowie.  
W jego składzie widzimy m. in. ks. Eu-
geniusza Brzózkę z Orłowej, ks. dr Fran-
ciszka Paryłę z Tarnowa, Stanisława 
Podrazę, Franciszka Zbyszewskiego  
z Borzęcina, Józefa Niedzielskiego z Ja-
downik, Tadeusza Łubieńskiego z Za-
ssowa, ks. Jana Lubelskiego z Tarnowa, 
Antoniego Matakiewicza, Stanisława 
Matwija z Bochni, Jana Gawrona dy-
rektora szkoły z Tymowej, Stanisława 
Nitę – naczelnika gminy ze Szczurowej. 
Wydziałem Rady Naczelnej kierował Jan 
Potoczek / Prezes/ - poseł do austriackiej 
Rady Państwa. Już sam wybór Zbyszew-
skiego, Niedzielskiego, Gawrona czy Nity 
do Zarządu Głównego dowodził istnienia 
silnej organizacji SKL w tych miejscowo-
ściach. Przy tym warto zwrócić uwagę, że 
wielu późniejszych działaczy PSL „Piast”, 
jak np. Stanisław Nita, zaczynało swoja 
karierę polityczną w SKL, albo będąc lu-
dowcami, dużą część swojego życie zwią-
zali z PSKL.           Marian Stolarczyk
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Samorządowe Centrum Edukacji  
w Tarnowie, we współpracy z wydawnic-
twem Edukacja Polska zaprosiło nauczy-
cieli pedagogiki przedszkolnej na kolejne 
warsztaty metodyczne, które odbyły się 
w Publicznym Przedszkolu nr 4 im. Jana 
Brzechwy w Brzesku. Prezentacji oferty 
wydawniczej, informacji o materiałach 
promocyjnych udzieliła nauczycielom 

Katarzyna Orzechowska – konsultant 
edukacyjny, zajęcia praktyczne popro-
wadziła edukator Justyna Wiejaczka. 
Słowa Janusza Korczaka – naucz, wy-
tłumacz, pomóż, pobłażaj – stały się mot-
tem prezentacji programu „Zanim będę 
uczniem” autorek: Elżbiety Tokarskiej  
i Jolanty Kopały. Program ten otrzymał 
I nagrodę w konkursie zatytułowanym 

„Najlepsze programy wychowania przed-
szkolnego” zorganizowanym w 2009 roku 
przez CODN pod patronatem MEN. Pro-
gram „Zanim będę uczniem” przedstawia 
skorelowane z wynikami diagnozy, sku-
teczne sposoby pracy z dziećmi potrzebują-
cymi wsparcia w różnych sferach rozwoju 
oraz z dziećmi uzdolnionymi. I jeszcze jed-
na dodatnia cecha programu – wiele pro-
pozycji ma charakter otwarty, tzn. autorki 
pozostawiają miejsce na doświadczenia 
każdemu z odbiorców. Zmusza w pewnym 
sensie do zastanowienia i kto wie, może 
to największa wartość tego podręcznika. 
Dodatkowo Wydawnictwo Edukacja Pol-
ska przygotowało dla dzieci, które mają 
pójść do szkoły, oraz ich nauczycieli zgod-
ną z obowiązującą podstawą programo-
wą, spójną koncepcję kształcenia dzieci 
na poziomie edukacji przedszkolnej obej-
mującą: program, obserwacje i diagnozy, 
przestrzenne plansze edukacyjne, pakiety 
środków dydaktycznych. Od wiedzy na-
uczyciela, jego umiejętności pedagogicz-
nych i od osobistego stosunku do wykony-
wanej pracy zależy, czy dostrzega on rolę 
różnych środków dydaktycznych w rozwo-
ju małego dziecka oraz czy właściwie i sys-
tematycznie z tych środków korzysta.  

                          Grażyna Skrzekucka 

Zanim będę uczniem

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska, informuje, że po zmianach 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (t. jedn. Dz. U. z 2009 r.,  
Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) niedopusz-
czalne jest powszechnie stosowane cięcie 
drzew w celu ograniczenia ich wysokości. 
Cytowany niżej artykuł ustawy wyraźnie 
wskazuje, że usuwać można jedynie gałęzie 
suche lub kolidujące z budynkami i urzą-
dzeniami technicznymi. Należy przez to 
rozumieć zarówno budynki jak i sieci napo-
wietrzne. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że 
nawet dopuszczone cięcia drzew muszą być 
wykonane zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

Art. 82. 1. Prace ziemne oraz inne pra-
ce związane z wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego lub urządzeń technicz-
nych, prowadzone w obrębie bryły korze-
niowej drzew lub krzewów na terenach 
zieleni lub zadrzewieniach powinny być 
wykonywane w sposób najmniej szkodzą-
cy drzewom lub krzewom.

1a. (8) Zabiegi w obrębie korony drzewa 
na terenach zieleni lub zadrzewieniach 
mogą obejmować wyłącznie:

1)  usuwanie gałęzi obumarłych, nad-
łamanych lub wchodzących w kolizje  

z obiektami budowlanymi lub urządze-
niami technicznymi; 

2)  kształtowanie korony drzewa, którego 
wiek nie przekracza 10 lat;

3)  utrzymywanie formowanego kształ-
tu korony drzewa.

tereny zieleni - tereny wraz z infrastruk-
turą techniczną i budynkami funkcjonalnie 
z nimi związanymi, pokryte roślinnością, 
znajdujące się w granicach wsi o zwartej 
zabudowie lub miast, pełniące funkcje es-
tetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osło-
nowe, a w szczególności parki, zieleńce, 
promenady, bulwary, ogrody botaniczne, 
zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz 
cmentarze, a także zieleń towarzyszącą uli-
com, placom, zabytkowym fortyfikacjom, 
budynkom, składowiskom, lotniskom oraz 
obiektom kolejowym i przemysłowym.

zadrzewienie - drzewa i krzewy w grani-
cach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub 
krzewy albo ich skupiska niebędące lasem  
w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 
679, z późn. zm.1)), wraz z terenem, na którym 
występują, i pozostałymi składnikami szaty 
roślinnej tego terenu, spełniające cele ochron-
ne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe.

Za zniszczenie drzew, krzewów lub 
terenów zieleni spowodowane niewłaści-
wym wykonaniem zabiegów pielęgna-
cyjnych – ogłowienie drzew w sposób jak 
na zamieszczonych zdjęciach jest równo-
znaczne z ich zniszczeniem – grozi ad-
ministracyjna kara pieniężna ustalana 
w wysokości jak za usunięcie drzew bez 
wymaganego zezwolenia. 

 
Konsekwencje cięć.
Drzewo po zbyt silnych cięciach dąży do 
jak najszybszej odbudowy powierzchni asy-
milacyjnej, przez co nowe przyrosty rosną 
ze zdwojoną siłą. Konary powstałe w ten 
sposób są niestabilne i grożą wyłamaniem. 
Odkryte rany po cięciu to idealne miejsce 
infekcji grzybowych, przez co dochodzi do 
butwienia, gnieżdżenia się owocników 
grzybów, w najgorszym przypadku powsta-
nia ubytków wgłębnych. A taka infekcja 
diametralnie ogranicza żywotność drzew. 

 Niepokojącym jest tendencja do ogła-
wiania drzew na posesjach prywatnych. 
Przy sadzeniu drzew w ogródkach przy-
domowych właściciele winni przewidzieć, 
jakie rozmiary osiągnie drzewo, aby potem 
uniknąć precedensu ogławiania. Obecnie 
branża ogrodnicza dysponuje odmianami 
drzew o mniejszych rozmiarach i jest to al-
ternatywa dla zieleni w mieście. (pt)

Pielęgnacja i cięcie drzew
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W Publicznej Szkole Podstawowej  
nr 2 w Jadownikach odbył się VIII Gmin-
ny Konkurs Ortograficzny dla uczniów 
klas I – III, który ogłoszony został przez 

Samorządowe Centrum Edukacji w Tar-
nowie. Koordynatorami konkursu były 
nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej 
– Wanda Cyganik, Małgorzata Pytel  

i Krystyna Węgrzyn. Celem konkursu 
było sprawdzenie znajomości reguł orto-
graficznych. Gminny etap konkursu pole-
gał na napisaniu dyktanda, którego tema-
tem była kończąca się kariera sportowa 
słynnego skoczka narciarskiego Adama 
Małysza. Dyktando charakteryzowało się 
wysokim stopniem trudności, lecz ucznio-
wie bardzo dobrze z nim sobie poradzili.

W konkursie uczestniczyło 26 uczniów 
z 9 szkół z terenu gminy: PSP nr 3 Brze-
sko, PSP Bucze, PSP nr 1 Jadowniki, 
PSP nr 2 Jadowniki, PSP Jasień, PSP 
Mokrzyska, PSP Okocim, PSP Sterko-
wiec i PSP Szczepanów. I miejsce zdo-
była - Dominika Dobrzańska z PSP nr 3  
w Brzesku.

II miejsce zajął Krystian Chrabąszcz  
z PSP nr 3 w Brzesku, III miejsce wywal-
czyli Izabela Janusz z PSP w Okocimiu  
i Kacper Rogóż z PSP w Morzyskach.

Po ogłoszeniu wyników nastąpiło uro-
czyste wręczenie dyplomów i nagród 
książkowych, które ufundował burmistrz 
Grzegorz Wawryka oraz wydawnictwo 
Nowa Era. Nauczyciele, którzy przygo-
towali uczniów do konkursu i pracowali 
w komisji konkursowej otrzymali podzię-
kowania. W trakcie prezentacji wyników 
konkursu swoje umiejętności taneczne 
zaprezentował zespół cheerleaderek. Or-
ganizatorzy dziękują sponsorom i gratu-
lują nagrodzonym.                             red

Konkurs ortograficzny 
dla uczniów klas I-III

W budynku TKKF “Sokół”, który już 
w ubiegłym roku przejął  Brzeski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji trwa montaż kla-
sycznej kręgielni licencjonowanej przez 
Polski Związek Kręglarski. Wykonuje 
go firma  Kręgle- Bowling- J. Michalak  
z Leszna, która w grudniu ubiegłego roku 
wygrała przetarg na wykonanie tego za-
dania. Prace zakończone zostaną w poło-
wie mają. 

-Koszt montażu nowych torów wynie-
sie prawie 335 tysięcy złotych. Brzesko 
będzie mieć jedną z najnowocześniejszych 
kręgielni w Polsce, która służyć będzie do 
organizacji zawodów, ale także naszym 
rodzimym miłośnikom tego sportu, któ-
rych u nas nie brak – mówi Marek Da-
dej, dyrektor Brzeskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji.

Montaż nowej kręgielni odbywa się  
w hali gdzie znajdowała się stara maszy-
nownia i tory kręglarskie. Aby można 
było z niej korzystać konieczne jest wy-
remontowanie holu na parterze, przez 

który odbywa się komunikacja. W holu 
tym mieszczą się pomieszczenia niezbęd-
ne do funkcjonowania kręgielni – szatnie, 
toalety oraz kawiarnia. Wszystkie te po-

mieszczenia wymagają kompleksowego 
remontu , który rozpocznie się na począt-
ku mają. 

-Planujemy też remont kortów teniso-
wych oraz wykonanie wokół nich nowego 
ogrodzenia. Miasto bez wątpienia posze-
rzy w ten sposób ofertę rekreacyjną – do-
daje Marek Dadej.                              red 

Kręgielnia w remoncie
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W ramach zadania „Szkoła bez nało-
gów” zrodził się pomysł zorganizowania 
Dnia Walki z Uzależnieniami, który  
z czasem zaczęliśmy nazywać Szkolnym 
Dniem Profilaktyki. I tak zostało.

Projekt został wpisany w Szkolny 
Plan Profilaktyki i jest realizowany  
w trzyletnim cyklu, tak, aby uczeń pod-
czas trzyletniego pobytu w naszej szkole 
zapoznał się z każdym z tematów prze-
wodnich: alkohol i nikotyna, narkotyki  
i inne uzależnienia, agresja i przemoc. 
Od początku z założenia był to dzień 
wolny od zajęć lekcyjnych. Przez cały 
dzień uczniowie realizują różnorodne 
zadania tematyczne, dobrane tak, aby 
były dla nich interesujące i niebanal-
ne, angażowały w realizację wszyst-
kich uczniów, stanowiły wyzwanie i co 
najważniejsze - osiągały swój właściwy 
wymiar wychowawczy i dydaktycz-
ny. Głównym bowiem celem naszych 
działań jest uświadomienie młodym 
ludziom, odpowiedzialności za podej-
mowane przez nich decyzje dotyczące 
uzależnień w aspekcie prawnym, zdro-
wotnym i moralnym.

 W ciągu tych kilku lat odbyły się spo-
tkania z lekarzami, psychologami; ludź-
mi , którzy przeszli przez piekło nar-
komanii i wychodzenia z nałogu. Były 
poruszające filmy, spektakle teatralne  
i warsztaty. Uczniowie sami też przy-
gotowywali scenki teatralne, nagrywali 
krótkie filmy profilaktyczne, brali udział  
w quizach i konkursach. Tworzyli plakaty 
i ulotki profilaktyczne, rysowali komiksy. 
Termin dnia profilaktyki wybraliśmy 
nieprzypadkowo. Przypada zawsze  
21 marca, w pierwszy dzień kalenda-
rzowej wiosny. Naszym zamiarem było 
również wyrzucenie ze świadomości 
uczniów tego pięknego dnia, jako syno-
nimu dla tzw. dnia wagarowicza, w któ-
rym uczniowie zrywają się z lekcji, roz-
grzeszając się przy tym, że wszyscy tak 
robią, bo taka jest tradycja. A na doda-
tek media usilnie ich w tym utwierdzają. 
I może ktoś pomyśli, że to niemożliwe? 
A nam się udało! Ale żeby to osiągnąć 
musieliśmy spełnić jeszcze jeden waru-
nek. Finałem całodniowego cyklu im-
prez profilaktycznych musi być coś, co 
przyciągnie uczniów tego dnia do szko-

ły. Coś, na co szczególnie będą czekać.
Dlatego co roku zapraszamy na spo-

tkania ciekawych ludzi, zespoły mu-
zyczne, taneczne i sportowe.

Uczniowie mieli już okazję spotkać się  
z mistrzami Małopolski w tańcu break-
dance i z naszym rodzimym zespołem Dzie-
ci Ognia, obserwowali pokazy wschod-
nich sztuk walki i tańce cheerleaderek, 
mogli osobiście zadać pytanie byłemu 
reprezentantowi Polski w piłce nożnej 
- Andrzejowi Iwanowi. 

W tym roku spotkali się z mistrzem 
Polski w supermaratonie Krzysztofem 
Holikiem oraz wspinaczem skałkowym 
i wysokogórskim Jakubem Wroną. Swo-
je muzyczne osiągnięcia zaprezentował 
również nasz niedawny absolwent Grze-
gorz Wyjaśniał. Te spotkania mają także 
swój drugi cel. Mają pokazać młodzieży 
w jaki sposób można realizować i rozwi-
jać swoje zainteresowania i pasje, gdzie 
szukać pomysłu na życie, aby uczynić je 
niezwykłym. Jest to też okazja do zapre-
zentowania dorobku naszych szkolnych 
zespołów.

A wszystko po to, aby ustrzec na-
szych uczniów przed złymi wyborami. 
Im wcześniej dostaną sygnał, jak to na-
prawdę jest z uzależnieniami, zobaczą 
jak nisko można upaść i jak trudno się 
potem podnieść, przestraszą się, że tak 
łatwo można stracić wszystko i nigdy już 
tego nie odzyskać, tym większa szansa, 
że w porę powiedzą „NIE”.      

                                Marta Gardziel

Być „Szkołą z klasą”
Kiedy 8 lat temu przystępowaliśmy do prezydenckiego projektu „Szkoła 

z klasą” staraliśmy się wybierać do realizacji takie zadania, które wniosą 
w proces dydaktyczno- wychowawczy coś nowego i będą miały szansę 
wejść na stałe w kalendarz szkolny. 











BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

21

kwiecień 2011 TABLICA ODSŁONIĘTA

-Na tablicy znajduje się krzyż, w jego 
poziomym ramieniu zapisano nazwy 
miejscowości, w których zginęli polscy 
oficerowie – Harków, Miednoje i Ka-
tyń. Ramię poziome zawiera tragiczną 
datę 10 kwietnia 2010 roku oraz wize-
runek krzyża katyńskiego – mówi po-
mysłodawczymi postawienia tablicy, 
działaczka NSZZ „Solidarność” Irena 
Ślusarczyk. –Nie miałam najmniejszych 
wątpliwości, że mieszkańcy Brzeska po-

winni uczcić tę tragiczną rocznicę, oddać 
hołd osobom, które zginęły. 

Kiedy narodził się pomysł odsłonięcia 
tablicy, pani Irena poprosiła o pomoc 
znanego rzemieślnika kamieniarza, 
Władysława Wojnickiego. Ten bez wa-
hania, na własny koszt zobowiązał się 
ją wykonać. „Solidarność” doceniła jego 
starania, w czasie uroczystości odsłonię-
cia tablicy, z rąk przedstawiciela mało-
polskiej „Solidarności” , Henryka Łabę-

dzia otrzymał medal okolicznościowy.  
W przygotowanie uroczystości włączył 
się burmistrz Grzegorz Wawryka oraz 
pracownicy Biura Promocji.

Do odsłonięcia tablicy zaproszeni zo-
stali parlamentarzyści – Edward Czesak 
z Prawa i Sprawiedliwości, Jan Musiał 
z Platformy Obywatelskiej oraz Maciej 
Klima z PiS oraz wspomniany już Hen-
ryk Łabędź. 

Uroczystości związane z uczczeniem 
1. rocznicy katastrofy smoleńskiej roz-
poczęły się występem grupy teatralnej 
działającej przy Miejskim Ośrodku Kul-
tury. Joanna Hebda, Anna Okas, Olga 
Rudek, Mariusz Kołodziej, Krzysztof 
Musiał, Paweł Seidler i Hubert Zapiór 
pod wodzą instruktorki Eweliny Stępień 
przygotowali program, który chwycił wi-
dzów za serca. Odczytali przemówienie, 
które rok temu Prezydent RP Lecha Ka-
czyński przygotował na zaplanowaną na 
10 kwietnia wizytę w Katyniu. Młodzi 
aktorzy odczytali także wpisy do księgi 
kondolencyjnej wystawionej rok temu 
przez brzeską Delegaturę „Solidarności”. 
W programie występu znalazł się także 
wiersz „Modlitwa za Nich” Leszka Dłu-
gosza, patriotyczna pieśń „Ojczyzno ma” 
napisana w 1981 roku w czasie stanu 
wojennego, a także utwór Aleksandra 
Rybczyńskiego zatytułowany „Prezy-
dent Lech Kaczyński wkracza do nieba”. 
Widzów zachwyciło wykonanie utworu 
„Zdumienie” z muzyką Piotra Rubika 
do słów Zbigniewa Książka pochodzące 
z oratorium „Tu Es Petrus” stworzonego 
na cześć Jana Pawła II. 

Mszę w intencji ofiar katastrofy odpra-
wił ksiądz prałat Jozef Drabik. Przybyli 
na nią tłumnie mieszkańcy Brzeska. red

Pamięci ofiar 
katastrofy smoleńskiej

W przeddzień 1. rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, przy 
kościele świętego Jakuba odsłonięta została tablica upamiętniająca jej 
ofiary. Na marmurowej płycie wyryte zostały nazwiska Lecha i Marii Ka-
czyńskich oraz Ryszarda Kaczorowskiego, wspomniano także o pozosta-
łych osobach, które znalazły śmierć w czasie podroży do Katynia. 



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

22

kwiecień 2011O TYM SIĘ MÓWI

W odpowiedzi na wątpliwości
W oparciu o fakt naukowy, iż człowie-

kiem jest się od poczęcia, i logicznie wyni-
kające z tego faktu stwierdzenie, że aborcja 
jest zabójstwem człowieka, można łatwo 
podważyć wszystkie argumenty za tzw. 
przerywaniem ciąży. Oto niektóre z nich:

1. Kobieta ma prawo do własnego ciała? 
Nie urodzone dziecko nigdy nie jest czę-
ścią organizmu matki (matka i dziecko 
posiadają różne struktury genetyczne, 
często także i inne grupy krwi). Dziecko 
poczęte jest nową, odrębną istotą ludz-
ką, nie narodzonym jeszcze potomkiem 
tej kobiety, a matka nie ma żadnego 
prawa decydować o pozbawieniu życia 
swego dziecka na jakimkolwiek etapie 
jego rozwoju (kobieta ma natomiast 
prawo w sposób odpowiedzialny plano-
wać poczęcie swego dziecka).

2. Gdy stwierdzono chorobę czy wady 
rozwojowe u nienarodzonego dziec-
ka, to można usunąć ciążę? 
Jeżeli u człowieka nienarodzonego 
stwierdza się chorobę czy wady rozwo-
jowe, to należy tego małego pacjenta 
otoczyć troskliwą opieką i leczyć, a nie 
zabijać. Jak może „lekarz” proponować 
eliminację choroby poprzez zabicie cho-
rego dziecka? 

3. Czy można ciążę przerwać, gdy 
jej kontynuowanie zagraża zdrowiu 
kobiety? 
Dla ratowania zdrowia jednego człowie-
ka nie można zabijać innego człowieka 
(na marginesie należy w tym miejscu 
dodać, że współczesna medycyna stwier-
dza, że nie ma kolizji pomiędzy zdro-
wiem kobiety a kontynuacją ciąży).

4. Ciążę można usunąć, jeżeli po-
wstała w wyniku gwałtu? 
Ojciec nie narodzonego dziecka winien 
przestępstwa gwałtu zostaje w wyniku 
postępowania sądowego (w czasie które-
go ma zapewnioną obronę prawną) ska-
zany na kilka lat więzienia. Nie można 
dopuścić do tego, aby poczęte dziecko, 
zupełnie niewinne i pozbawione jakiej-
kolwiek możliwości obrony, zostało ska-
zane na najwyższy wymiar kary: karę 
śmierci i aby wyrok wykonano.

Atakuje się ustawę z 7. I. 1993 roku, 
chroniącą życie poczętego dziecka, uży-
wając zupełnie błędnie, słusznych ską-
dinąd, stwierdzeń, że:
A. Kobieta ma prawo do wolności  
w decydowaniu o swym losie.

Tak, należy uznać wolność decyzji 
każdego człowieka, ale trzeba z całą 
mocą przypomnieć, że nie ma wolności 
bez odpowiedzialności i respektowania 
praw innych.

Wolność każdego człowieka jest ogra-
niczona prawem innego człowieka: 
kobieta ma prawo do wolności, ale po-
częte dziecko, jak każdy człowiek, ma 
prawo do życia. Nie można się zgodzić 
na udzielenie nawet matce „wolności” 
zabijania jej własnych dzieci.
B. Nie można zmuszać kobiety do 
macierzyństwa.

Jest to całkowicie słuszne stwierdze-
nie, ale zwolennicy bezkarności zabi-
jania zupełnie błędnie wykorzystują je  
w swojej propagandzie przeciw ustawie 
z 7. I. 1993 roku, która zawiera zakaz 
zabijania poczętych dzieci, a nie nakaz 
podejmowania macierzyństwa. Życie 
dziecka rozpoczyna się w momencie po-
częcia – w tym samym momencie kobie-

Otoczmy troską życie (IV)
Zdrowie psychiczne matki

ta staje się matką i rozpoczyna się jej 
macierzyństwo.

Ustawa ma chronić życie poczęte-
go już dziecka, a więc także chronić 
jedynie kontynuację rozpoczętego 
już wcześniej macierzyństwa. Ko-
bieta – matka poczętego dziecka 
– staje jedynie przed decyzją, czy 
kontynuować swe macierzyństwo 
czy je przerwać, wyrażając to ina-
czej, staje przed dylematem: czy być 
matką żyjącego, urodzonego dziec-
ka czy też matką zabitego dziecka.

Ku refleksji
Od lat obrońcy życia walczą o przy-
znanie każdemu poczętemu dziecku 
prawa do życia. Uzasadniając praw-
nokarną ochronę życia ludzkiego, po-
dają: współczesna nauka, medycyna 
stwierdza jednoznacznie, że życie czło-
wieka zaczyna się w chwili poczęcia,  
a w państwie prawa każdy człowiek 
ma prawo do życia. W tym uzasadnie-
niu wykorzystuje się jedynie fakt me-
dyczny i ogólnoludzką, humanistyczną 
zasadę – w żadnym wypadku nie wolno 
zabijać absolutnie niewinnych ludzi. 
Zauważmy, nie ma tutaj odwołania się 
do wiary katolickiej. Zwolennicy lega-
lizacji aborcji nie przyjmują prawdy 
naukowej, medycznej o początku życia 
człowieka (dzisiaj już tak oczywistej, 
że podawanej nawet w podręcznikach 
biologii i higieny człowieka).  Kłamią 
mówiąc, że nie wiadomo, kiedy zaczy-
na się życie człowieka. Twierdzą przy 
tym, że katolicy, uznający człowieczeń-
stwo istoty ludzkiej od chwili poczęcia 
i domagający się zapewnienia prawa 
do życia, usiłują narzucić swój świato-
pogląd wszystkim obywatelom drogą 
ustaw państwowych. Twierdzą też, że 
sprawa początku życia człowieka to 
problem filozoficzny, socjologiczny i że 
nie wchodzi on w zakres nauk medycz-
nych. Jest to oczywiste kłamstwo; 
kłamstwo tym bardziej cyniczne  
i niebezpieczne po straszliwym do-
świadczeniu holocaustu.   

Katolicy domagający się ustawo-
wego zagwarantowania prawa do 
życia, odrzucają wszelkie rasistow-
skie, pozamedyczne kryteria usta-
lania człowieczeństwa i domagają 
się prawa do życia dla każdego, 
bez żadnych wyjątków, człowieka.

Jest przecież sprawą oczywistą, że 
koniec życia człowieka stwierdzają 
lekarze, a nie filozofowie czy socjo-
logowie. W kompetencji uczciwych 
lekarzy należy też zostawić określe-
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nie początku życia człowieka.
Kłamstwo powtarzane przez zwo-

lenników aborcji  jest „podstawą” 
oszczerczych ataków na Kościół 
katolicki. Nie wolno zabijać niewin-
nych ludzi!

Dr hab. med. Kinga Wiśniewska- 
Roszkowska - (ginekolog), stwierdza, 
że  pisząc o tym zabiegu w popularnych 
broszurach używa się medycznego okre-
ślenia  „jajo płodowe”, „usunięcie części 
jaja” itp., co sprzyja rozpowszechnia-
nemu mniemaniu, że to jakieś jajo czy 
jakaś „galaretka” – w żadnym razie nie 
człowiek, wprowadzając w ten sposób  
w błąd, tych którzy decydują się na 
aborcję.  Trzeba tu otwarcie powiedzieć  
i  wyjaśnić, że nazwa „jajo płodowe” ozna-
cza płód wraz z narządami zewnętrzny-
mi (łożysko błony płodowe), które umoż-
liwiają mu życie w macicy i nazwa ta 
obowiązuje przez całe dziewięć miesięcy 
ciąży. Natomiast sam płód (zwany na 
początku ciąży zarodkiem) już w trze-
cim tygodniu życia przybiera kształty 
wyraźnie ludzkie, a pod koniec trzecie-

go miesiąca jest już dobrze rozwiniętym 
małym człowiekiem – wrażliwym i czu-
jącym, liczącym 9–10 cm wzrostu. Ser-
ce człowieka zaczyna bić w 3. tygodniu 
od poczęcia.  Mózg dziecka zaczyna się 
kształtować od 3. tygodnia po poczęciu.  
Tego malca przy sztucznym poronieniu 
miażdży się i rozszarpuje na kawałki bez 
żadnego znieczulenia czy uśpienia, któ-
re stosuje się choćby u zabijanych psów  
i kotów. Dla tego małego, całkowicie bez-
bronnego człowieka nie ma żadnej litości 
i względów. 

Pamiętajmy! - przerywanie ciąży, czy-
li  aborcja jest  zabójstwem człowieka!

Spójrzmy więc na aborcję w odniesie-
niu do zdrowia psychicznego kobiety.

Aborcja a zdrowie psychiczne kobiety.
Zaburzenia psychiczne spowodowane 
aborcją określane są nazwą syndromu 
postaborcyjnego. Są one równie groźne 
jak następstwa fizyczne przerywania 
ciąży, często jednak kobiety nie poddają 
się leczeniu i są pozostawione same so-
bie z tym ciężkim urazem psychicznym.

Po dokonaniu aborcji:
– 100 proc. badanych kobiet doświadcza 
smutku, poczucia straty,
– 92 proc. ma do końca życia poczucie winy,
– 85 proc. zaskoczyła intensywność negatyw-
nych emocji związanych z przebytą aborcją,
– 81 proc. czuje się skrzywdzone,
– 81 proc. myśli wciąż o zabitym dziecku,
– 73 proc. cierpiało na depresję,
– 73 proc. czuje się nieswojo w obecności dzieci,
– 69 proc. czuje niechęć do współżycia 
seksualnego, zamyka się w sobie,
– 61 proc. zaczęło nadużywać alkoholu, 
chcąc zabić w sobie poczucie winy,
– 23 proc. podjęło próby samobójcze.
(wg badań opublikowanych przez  
dr Speckhardt na Uniwersytecie Min-
nesota w 1985 r.)

Drodzy czytelnicy!  Broniąc życia po-
czętego dziecka, chronimy jednocześnie 
kobietę - matkę przed groźnymi konse-
kwencjami, jakie w jej organizmie po-
woduje aborcja.

Opracował na podstawie „Pro Life” 
Ks. W. Pasiut

16 lutego 2011r. do Hiszpanii wyjechała 
delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej 
Porębie Spytkowskiej. Do tej nielicznej 
grupy zaliczają się: Agata Wojkowska, 
Anna Lesiewicz, Iwona Jędryka, Joanna 
Paciak, Marcin Maj, Robert Pilch, Bar-
tosz Piekarz, Adrian Serwatka, Piotr Ję-
dryka  i Grzegorz Śledź. Opiekę nad nimi 
sprawowali: pan dyrektor PSP Piotr Tota, 
pani Bernadetta Zapiór, pani Elżbieta Żół-
ta i pan Marek Serwin.

Pierwszy dzień naszej wycieczki prze-
znaczony był na dojazd do miejsca za-
mieszkania. W godzinach przedpołudnio-

wych odbyliśmy trzy i pół godzinny lot 
samolotem linii Ryanair i opuściliśmy 
teren Polski. Po długim locie przesiedli-
śmy się do pociągu, który pokonał sześćset 
kilometrów w dwie i pół godziny. Ze stacji 
kolejowej taksówką dojechaliśmy do hote-
lu, który znajdował się w Sewilli. Następ-
nego dnia udaliśmy się do szkoły w Don 
Hermanas, gdzie zawarliśmy nowe przy-
jaźnie z dziećmi z Hiszpanii, Walii, Włoch  
i Turcji. Prezentowaliśmy nasze regionalne 
tańce, a także obejrzeliśmy taniec narodo-
wy Turków i Hiszpanów. Podczas gdy ma-
lowaliśmy zabytek Krakowa-Barbakan, 

opiekunowie przygotowywali prezentacje 
na temat naszego regionu. Następnie za-
proszono nas, abyśmy skosztowali trady-
cyjną hiszpańską potrawę. Były to owoce 
morza, które wszystkim smakowały. Wie-
czorem poszliśmy obejrzeć profesjonalny 
pokaz tańca flamenco. Kolejne dwa dni 
poświęciliśmy na zwiedzanie tego piękne-
go miasta i zakup pamiątek. Zwiedziliśmy 
m.in. Sewilijską katedrę, Plac Hiszpański 
i wiele innych ciekawych, atrakcyjnych 
miejsc. W niedzielę musieliśmy wyjechać 
z Sewilli. Po sześciu godzinach jazdy au-
tokarem dotarliśmy do Madrytu. W Ma-
drycie zwiedzaliśmy Narodowe Muzeum 
Sztuki. Byliśmy także na Stadionie San-
tiago Bernabeu. Ostatnią noc w Madrycie 
spędziliśmy na lotnisku, czekając na sa-
molot do Polski.

Bardzo cieszymy się z naszego wyjazdu, 
choć były chwile, gdy tęskniliśmy za ro-
dziną. Dzięki tej wycieczce otworzyliśmy 
się na nowe smaki oraz udoskonaliliśmy 
znajomość języka angielskiego. Zobaczyli-
śmy, jak uczą się nasi koledzy i koleżanki 
w Hiszpanii.

Najbardziej w Sewilli podobały się nam 
palmy i drzewka pomarańczowe rosnące 
przy niemal każdej ulicy. W Hiszpanii 
było ciekawie, ale szkoda, że to już tylko 
wspomnienie...

Mamy nadzieję, że takich wyjazdów bę-
dzie więcej!
Agatka Wojkowska i Ania Lesiewicz

Szkoda, że to już tylko wspomnienie...
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- Mam dla was dwie dobre wiadomości, 
od której mam zacząć? – Hubert cedził po-
woli słowa rozmawiając przez telefon, już 
po ogłoszeniu werdyktu, ze swoimi rodzi-
cami. Ta druga wiadomość (a właściwie 
pierwsza, bo dotarła do Huberta w cza-
sie odczekiwania na zakończenie obrad 
jury) była równie przyjemna. Wokalista  
z Brzeska siedząc w teatralnej kawiaren-
ce dowiedział się, że realizatorzy telewi-
zyjnego programu „Mam talent” (kolejna 
edycja ruszy we wrześniu) zaprosili go do 
udziału w tym projekcie. Wszystko działo 
się jednego dnia, 12 kwietnia tego roku. 

Hubert, który aktualnie jest uczniem 
drugiej klasy Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 w Brzesku, śpiewa już od 
wielu lat i na swoim koncie ma już wiele 
sukcesów. Zajmuje się tym jednak nie dla 
kolekcjonowania nagród, ale dlatego, że  
z wokalistyką wiąże swoją przyszłość. 
Dlatego między innymi równolegle uczy 
się śpiewu w jednej z krakowskich szkół 
muzycznych II stopnia. W Brzesku wy-
stępuje często, a przez pewien czas mo-
gliśmy podziwiać jego kunszt w osła-
wionym już przedstawieniu opartym na 
piosenkach „Kabaretu Starszych Panów” 
przygotowanym przez Miejski Ośrodek 

Kultury, a zrealizowanym przez  Ewelinę 
Stępień (reżyseria) i Krzysztofa Szydłow-
skiego (aranżacje i oprawa muzyczna). 

Laureat krakowskiego konkursu pod-
kreśla, że ten sukces jest równorzędną 
zasługą akompaniującego mu Krzysztofa 
Musiała, który w tym roku zdawać będzie 
maturę. Krzysztof ma naturę człowieka 
bawiącego się muzyką, chętnie dające-
go się usytuować w drugim planie. I on 
dał się już wielokrotnie poznać brzeskiej  
(i nie tylko brzeskiej) publiczności jako 
wytrawny akompaniator. 

Obaj uważają, że na wyniki ich pracy 
spory wpływ mają wskazówki, których 
udziela im Ewelina Stępień, instruktor-
ka Miejskiego Ośrodka Kultury. I ona 
pozostaje niejako w cieniu młodych ar-
tystów, z którymi na co dzień pracuje. 
Tylko stali bywalcy MOK-u wiedzą, ile 
czasu i pracy poświęca każdego dnia, 
prowadząc zajęcia wokalne i teatralne. 
Poza rutynowymi działaniami znajduje 
jeszcze czas na przygotowanie eventów, 
które zawsze są szeroko dyskutowane. 
W ciągu kilku ostatnich lat przygotowała 
między innymi „Księżniczkę czardasza” 
i wspomniany już tutaj „Kabaret Star-
szych Panów” (oba projekty zrealizowane 

wspólnie z Krzysztofem Szydłowskim), 
a także „Serenadę” Sławomira Mrożka, 
widowisko oparte na „Panu Tadeuszu” 
Adama Mickiewicza i wystawiana aktu-
alnie jednoaktówka „Na pełnym morzu” 
Mrożka (najbliższy spektakl odbędzie się 
28 kwietnia w sali wystawowej MOK-u). 
Aktualnie w przygotowaniu jest reżyse-
rowane przez nią „Męczeństwo Piotra 
Oheya”, oczywiście jej ulubionego Sła-
womira Mrożka. Wypada dodać, że pod 
jej opieką w Miejskim Ośrodku Kultury 
pierwsze kroku stawiali Wojciech Su-
kiennik i Karol Polak, obecnie studenci 
pierwszego roku wyższych szkół teatral-
nych w Warszawie i Krakowie. 

Cała trójka starannie przygotowała się 
do tegorocznej edycji konkursu, który or-
ganizowany jest już od 1955 roku. Posta-
wili na wykonywany już przez Huberta 
„Upiorny twist”, do tego dołożyli „Grande 
Valse Brillante”, dzięki czemu Hubert 
mógł zaprezentować dwa jakże różniące 
się charakterem utwory, pozwalające mu 
na wykazanie pełni możliwości wokal-
nych i aktorskich. Trzeba tutaj zaznaczyć, 
że obecna interpretacja „Upiornego twi-
sta” diametralnie różni się od tej znanej 
widzom brzeskiej propozycji „Kabaretu 
Starszych Panów”. Jeśli chodzi o „Gran-
de Valse Brillante”, to w porównaniu  
z zaproponowaną ostatnio interpretacją 
zaproponowaną przez Justynę Steczkow-
ską Hubert wypada znacznie korzystniej. 

Przygotowania do konkursu to była ka-
torżnicza praca, szczególnie dla Huberta, 
ale – jak pokazał czas – opłacało się. Eli-
minacje powiatowe nie mogły jeszcze przy-
nieść odpowiedzi na pytanie, czy obrana 
przez team Huberta droga jest słuszna. 
Sam wokalista, który po raz drugi z rzędu 
wystartował w tym konkursie, przyznaje, 
że rok wcześniej niezbyt fortunnie dobrał 
repertuar, był też o jeden rok młodszy, 
jeśli chodzi o warsztat i umiejętności.  
W pierwszej eliminacji Hubert po prostu 
wystartował jako jedyny śpiewający po-
ezję. Nie oznacza to jednak, że awans do 
wojewódzkich eliminacji wywalczył tylko 
dlatego, że nie miał konkurencji. Zasady 
obowiązujące w OKR są takie, że jury 
stawia na poziom, a co za tym idzie, może 
zdarzyć się, że nawet przy dużej ilości 
uczestników komisja może nie przyznać 
ani jednej nominacji. Czyli nawet startu-
jąc w pojedynkę, trzeba wykazać się nie 
lada kunsztem, bo tutaj łatwo otrzymać 
wilczy bilet. Przekonała się o tym, już  
w Krakowie,  skądinąd całkiem popraw-
na tarnowianka Jagoda Rall startująca 
jako jedyna w kategorii teatr jednego ak-
tora, która nominacji do ogólnopolskiego 
finału nie otrzymała. 

Dwie dobre wiadomości
„Upiorny twist” Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego oraz „Gran-

de Valse Brillante” Juliana Tuwima i Zygmunta Koniecznego” – te dwa 
brawurowo wykonane utwory zapewniły Hubertowi Zapiórowi Grand 
Prix wojewódzkich eliminacji LVI Ogólnopolskiego Konkursu Recytator-
skiego (kategoria: poezja śpiewana). Wokaliście ćwiczącemu na co dzień 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku akompaniował Krzysztof Mu-
siał. Obaj do zwycięskiego występu przygotowywali się pod okiem Ewe-
liny Stępień. Hubert święcił triumf na scenie Państwowej Wyższej Szko-
ły Teatralnej w Krakowie. W czerwcu wraz z akompaniatorem wystąpią  
w ogólnopolskim finale konkursu we Włocławku. 
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Do Tarnowa na wojewódzkie eliminacje 
pojechał więc Hubert niejako po omacku, 
nie mając wiedzy, jak jego prezentacja 
wypada w konfrontacji z innymi. Tutaj 
już zmierzył się z konkurencją, i chociaż 
poziom tarnowskiej rywalizacji był bar-
dzo wysoki (trzy nominacje do Krakowa), 
z Teatru im. Ludwika Solskiego wyjechał 
z pierwszą nagrodą. 

Tarnowski sukces wcale nie oznaczał, 
że cała trójka spocznie na laurach i spo-
kojnie czekać będzie na wojewódzkie 
eliminacje. Dopiero teraz rozpoczęła się 
ciężka praca, a podczas długiej i wyczer-
pującej próby, która odbyła się w dniu 
poprzedzającym triumfalny występ, cała 
koncepcja dotycząca interpretacji obu 
utworów została – mówiąc kolokwialnie 
– całkowicie przekopana. Można stwier-
dzić, że zadziałały tutaj instynkt i intu-
icja – po prostu szósty zmysł. Sam Hubert 
przyznaje, że ta próba pozwoliła mu zna-
leźć pomysł na ukazanie swojego wnętrza 
i nabranie pewnej swobody umożliwiają-
cej osiągnięcie jakże pożądanego zrozu-
mienia na linii artysta – odbiorca. Bo  
w każdym występie, czy to w wykonaniu 
profesjonalisty, czy debiutanta, chodzi  
o to, żeby widz uwierzył, iż wykonawca 
jest prawdziwy i opowiada historie, które 
w pewnym sensie jego samego dotyczą. 
Występ, którego aktor nastawia się tyl-
ko na pokazanie, jaki to on wspaniały  
(a zdarzył się taki w Krakowie), z góry 
skazany jest na porażkę. 

Do Krakowa na eliminacje zaproszo-
nych zostało 13 wykonawców (zakwalifi-
kowanych z rejonowych eliminacji, które 
odbyły się w Tarnowie, Nowym Sączu  
i Krakowie). To, jak później stwierdziła 
przewodnicząca jury Marta Stebnicka, 
najlepsi z najlepszych. Wśród nich laure-
aci Grand Prix z poprzednich lat, Mate-
usz Bieryt z Nowego Sącza i Sylwia Zelek 
z Limanowej. Mocną ekipę wystawiły 
Gorlice – Magdalenę Brataniec, Monikę 
Kudniak i Annę Rybczyk wspomagała 
muzycznie znana z corocznych występów 
w Brzesku (zawsze podczas „Galicyjskiej 
Jesieni Literackiej”) „Ostatnia wieczerza 
w karczmie przeznaczonej do rozbiórki”. 
Każdy z trzynastki uczestników to inny 
klimat, inna interpretacja, inny wyraz 
artystyczny i inna propozycja. Przyznaję, 
że obserwując wszystkie występy, byłem 
wyjątkowo spokojny o końcowy werdykt 
jury. O Grand Prix dla Huberta myśla-
łem po cichu, ale na temat jego pewnych 
„medalowych” szans wypowiadałem się 
już na głos. W tym przekonaniu utwier-
dzało mnie nie tylko brawurowe ale i doj-
rzałe wykonanie przez Huberta konkur-
sowych utworów, ale przede wszystkim 

żywiołowa reakcja publiczności oraz sa-
mych jurorów, którzy – choć im tego nie 
wolno – nie potrafili się powstrzymać od 
uzewnętrznienia swoich emocji. Gdyby 
krakowski konkurs porównać do rywali-
zacji sportowej, to chyba dobrze stało się, 
że Hubert wystąpił prawie na samym 
początku, bo jako drugi z wykonawców. 
Postawił poprzeczkę tak wysoko, że nie-
których z uczestników konkursu prawie 
to sparaliżowało, a inni próbowali doko-
nywać jakichś karkołomnych ewolucji in-
terpretacyjnych. To jednak nie jest sport, 
każdy z uczestników wykazał maksimum 
swoich aktualnych możliwości, a sam 
konkurs przewodnicząca jury określiła 
mianem koncertu, którego z przyjemno-
ścią się słuchało. Jestem pewien, że wo-
kalista z Brzeska wykonałby te utwory 
w taki sam sposób bez względu na to,  
w którym momencie konkursu pojawiłby 
się na scenie. Był po prostu do swojej pre-
zentacji znakomicie przygotowany. 

Podczas gdy w teatralnej kawiarence 
oczekiwaliśmy na werdykt jury, Hubert 
otrzymał sms-a, po którym na jego twarzy 
pojawił się długo nieznikający uśmiech. 
Dopiero po dłuższej chwili zapoznał nas 
z treścią informacji. To była wiadomość 
od producentów programu „Mam talent”, 
którzy poinformowali go, że pomyślnie 
przeszedł casting i wystąpi w nowej edy-
cji tego popularnego wśród telewidzów 
projektu. Ciekawostką jest to, że Hubert 
zakwalifikował się do „Mam talent” jako 
jedna druga duetu, który tworzy ze swoją 
szkolną (krakowską) koleżanką Barbarą 
Gąsienicą-Giewont, a tym razem pozna-
my jego możliwości w wersji musicalowej. 
Jego partnerka to laureatka wielu ogólno-
polskich festiwali, często sama koncertu-
jąca w różnych zakątkach kraju, ostatnio 
występująca z Grzegorzem Turnauem. 
Hubert i Barbara mają też to szczęście, 
że w krakowskiej szkole mają możliwość 
kształcenia się pod okiem samego An-
drzeja Zaryckiego, wybitnego kompozyto-
ra, który tworzył muzykę między innymi 
dla samej Ewy Demarczyk (np. „Skrzy-
pek Hercowicz”, „Cyganka”, Na moście 
w Avignon”). Aż trudno uwierzyć, że Hu-
bert wiąże swą przyszłość ze śpiewem 
klasycznym. Już w najbliższym czasie po-
bierać będzie specjalne lekcje u jednego 
z wybitnych warszawskich pedagogów,  
a kontakt ten aranżuje specjalnie dla 
niego znany nie tylko w Polsce baryton 
Mikołaj Zalasiński, pochodzący z Brze-
ska operowy śpiewak, który szczerze 
kibicuje Hubertowi, dostrzegając w nim 
spore pokłady talentu. Co ciekawe, profe-
sor Edward Dobrzański, jeden z jurorów 
krakowskiego konkursu, dostrzega u Hu-

berta także talent aktorski. W prywatnej 
rozmowie już po zakończeniu całej impre-
zy zapytał mnie: - Czy Hubert wybiera się 
do szkoły teatralnej? Kiedy odpowiedzia-
łem, że raczej inną drogę artystycznej 
kariery chce obrać, były wieloletni dzie-
kan Wydziału Aktorskiego krakowskiej 
PWST zamyślił się, po czym krótko skwi-
tował: - Szkoda.

Wejdźmy jednak na salę teatralną,  
w której za chwilę ogłoszą wyniki. Kiedy 
Marta Stebnicka ogłosiła, że laureatem 
nagrody Grand Prix, a jednocześnie je-
dynym pewnym finalistą 56. OKR został 
Hubert Zapiór z Brzeska, rozległy się 
gromkie brawa, a to oznacza, że wszyscy, 
zarówno sami uczestnicy jak i postronni 
obserwatorzy, w pełni zgodzili się z tą de-
cyzją. Dwie równorzędne pierwsze nagro-
dy i tzw. rekomendacje do ogólnopolskiego 
finału przyznano wspomnianym już tutaj 
Mateuszowi Bierytowi i Sylwii Zelek. Pa-
miątką z konkursu jest zdjęcie laureata  
z jurorami. A dodatkowego wymiaru przy-
znanej Hubertowi nagrodzie dodaje fakt, 
że krakowskie zmagania wokalne oceniało 
jury złożone z wybitnych fachowców. Pani 
Marty Stebnickiej specjalnie przedstawiać 
nawet nie wypada. Wybitna polska aktor-
ka, reżyserka i pieśniarka, pedagog kra-
kowskiej PWST. O Edwardzie Dobrzań-
skim już wspomniałem. Justyna Motylska 
jest cenionym muzykiem, sama wykształ-
ciła już wiele pokoleń polskich wokalistów. 
Krystyna Mroczkowska w składzie jury 
zasiada już od niepamiętnych czasów, 
uważana jest za wybitną specjalistkę  
w zakresie recytacji i poezji śpiewanej. 

Czy na werdykt jury mogła mieć 
wpływ obecność w jego składzie pocho-
dzącego z Jasienia Brzeskiego Edwarda 
Dobrzańskiego? – zapewne zapytać mo-
gliby sceptycy i urodzeni malkontenci. 
Nic podobnego. Jak przyznał pan pro-
fesor, decyzja w sprawie przyznania 
Grand Prix była w pełni jednomyślna. 
Swoje rozterki zostawili sobie jurorzy 
na ustalenie, komu przyznać dwie re-
komendacje do ogólnopolskiego finału. 
12 kwietnia Hubert Zapiór i towarzy-
szący mu Krzysztof Musiał byli bezkon-
kurencyjni. Kiedy oni sami i Ewelina 
Stępień pytali jurorów o to, czy mają 
jakieś uwagi od występu, usłyszeli krót-
kie: Nic nie poprawiać, bo przedobrzy-
cie. Jest dobrze. Znając upór całej trójki 
można być pewnym, że do czerwcowego 
finału, który odbędzie się we Włocław-
ku, przystąpią jeszcze lepiej przygoto-
wani, a ja jestem przekonany, że znowu 
będę mógł napisać o kolejnym sukcesie 
reprezentantów Miejskiego Ośrodka 
Kultury.                                     PRUD
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Badania, które zostały przeprowa-
dzone w Polsce na zlecenie Fundacji 
Dzieci Niczyje, wykazują, że przemocy 
w Sieci doświadcza ponad połowa dzie-
ci w wieku 12- 18 lat. Co drugi młody 
człowiek miał do czynienia z przemocą 
werbalną w Internecie lub przez telefon 
komórkowy. Problem cyberprzemocy  
w oczywisty sposób dotyczy również 
szkół, naszej szkoły też. W klasie, szatni, 
podczas przerw, czy na boisku szkolnym 
dochodzi do aktów przemocy z użyciem 
telefonów komórkowych. Coraz częściej 
też ,,tradycyjne” konflikty rówieśnicze 
ze szkoły przenoszą się do Internetu.

Czym jest cyberprzemoc ? 
Jest to zjawisko przemocy z wykorzy-
staniem technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych. Do głównych źródeł 
technologii zaliczamy internet oraz te-
lefony komórkowe. 

Do podstawowych form zjawiska nale-
żą: nękanie, straszenie, szantażowanie  
z użyciem sieci, publikowanie lub roz-
syłanie ośmieszających, kompromitują-
cych informacji, zdjęć, filmów z użyciem 
sieci oraz podszywanie się w sieci pod 
kogoś wbrew jego woli.

Do działań określanych mianem cy-
berprzemocy wykorzystywane są głów-
nie: poczta elektroniczna, czaty, ko-
munikatory, strony internetowe, blogi, 
serwisy społecznościowe, grupy dysku-
syjne, serwisy SMS i MMS.

 Problem ten dotyczy przede wszyst-
kim dzieci i młodzieży. W Polsce do-
świadcza go prawie połowa młodych 
internautów.

Skala zagrożenia
• 47% młodych internautów doświad-
czyło w sieci wulgarnego wyzywania.
• 21% dzieci korzystających z Internetu 
doznało poniżania, ośmieszania i upo-
karzania.
• 29% dzieci deklaruje, że ktoś w sieci 
podawał się za nie wbrew ich woli.
• 16% młodych internautów doświad-
czyło straszenia i szantażowania.
• 14% dzieci zgłasza przypadki rozpo-
wszechniania za pośrednictwem Internetu 
lub GSM kompromitujących je materiałów.

Skąd się bierze cyberprzemoc?
Główną przyczyną zjawiska cyberprze-
mocy jest chęć przygnębienia kogoś, 
wyżycia się, dla zabawy. Również może 
wystąpić z czystej nieświadomości, 
że można komuś wyrządzić ogromną 
krzywdę, poniżyć go, ośmieszyć przed 
wieloma osobami. W dzisiejszych cza-
sach prawie każdy jest już właścicielem 

Żyjemy w czasach, gdzie nasze życie zostało opanowane przez Inter-
net i informacje w nim umieszczone. Niestety, w globalnej sieci nie tylko 
możemy napotkać dobrodziejstwa z niego płynące, ale także od kilku lat 
można zaobserwować negatywne zjawisko tzw. CYBERPRZEMOC.

Powiedz 
cyberprzemocy STOP telefonu komórkowego, z którego moż-

na zrobić zdjęcie czy też nagrać filmik. 
Każdy ma dostęp do internetu i wie, jak 
można nagrany film czy zrobione zdję-
cie umieścić w sieci, zgrać na płytkę  
i rozpowszechnić, ukazując go innym,  
a oni innym... Czasem nawet przesła-
nie komuś kompromitującego inną 
osobę zdjęcia bądź filmiku, które miało 
być tylko dla żartu, może rozpocząć falę 
dokuczliwych, wulgarnych treści i drę-
czenia danej osoby. 

Cyberprzemocy sprzyja to, że w in-
ternecie dana osoba jest anonimowa  
i bezkarna. Łatwiej jest jej wtedy poni-
żać, wyśmiewać się czy też szykanować 
drugiego człowieka.  Ponadto sprawca 
ma wiele możliwości i form krzywdze-
nia swojej ofiary. Możemy mówić tutaj 
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o lżejszych gnębieniach poprzez wysy-
łanie sms-em żartów na czyjś temat, po 
najcięższe, jak grożenie, umieszczanie 
czyjegoś wizerunku w kontekście wul-
garnych treści, poniżanie. Niezależnie 
jednak od formy warto podkreślić, że 
mamy do czynienia z przemocą.

Zjawisko to jest trudne do kontrolo-
wania przez rodziców czy nauczycieli, 
ponieważ działania sprawcy są trudne 
do zaobserwowania. Dorośli czasem 
bagatelizują problem, co może wynikać  
z ich niewiedzy o specyfice tego niebez-
piecznego zjawiska.

Odpowiedzialność sprawców CYBER-
PRZEMOCY 
Każda osoba, która dopuszcza się zja-
wiska cyberprzemocy, powinna zdawać 
sobie sprawę, iż takie działanie nie jest 
zabawą, nie jest żartem i może prowa-
dzić do bardzo nieprzyjemnych konse-
kwencji. Każdy poszkodowany może się 
zwrócić do policji o pomoc w zidentyfiko-
waniu sprawcy i wystąpić z prywatnym 
aktem oskarżenia przeciwko niemu.
Takie zjawiska jak: 
- wysyłanie wulgarnych e-maili i smsów, 
- publikowanie i rozsyłanie ośmieszają-
cych informacji, zdjęć i filmów,
- podszywanie się pod inną osobę, 
- obraźliwe komentowanie wpisów na blogu 

mogą być zakwalifikowane jako prze-
stępstwo art. 190 kk, 191 kk, 202 kk, 
212 kk, 216 kk, 267 kk, 268 kk, 268a kk, 
269 kk, 269a kk, art. 287 kk - oszustwo 
komputerowe, przestępstwo ścigane  
z urzędu oraz art.107 kodeksu wykro-
czeń przestępstwa z art. 212 kk (zniesła-
wienie) i 216 kk (zniewaga) ścigane są  
z oskarżenia prywatnego, skargę moż-
na wnieść za pośrednictwem policji (art. 
488 kpk). Należy pamiętać, iż sprawca 
czynu nie pozostanie anonimowy, poli-
cja ma możliwość ustalenia, z jakiego 
komputera bądź telefonu komórkowego 
została wysłana wiadomość.

Jak się bronić przed cyberprzemocą
Ważnym elementem obrony przed cyber-
przemocą jest nieodpowiadanie na zaczep-
ki w sieci. Należy zachować wszelkie do-
wody przemocy (zachowywanie SMSów, 
e-maili, wiadomości z komunikatora).  
O zaistniałej sytuacji należy poinformo-
wać rodziców, nauczyciela czy policję. 

Należy uważać, na jakich portalach 
publikujemy informację o sobie oraz 
prywatne dane. 

Rodzice powinni na bieżąco monito-
rować strony internetowe, z których 
korzysta ich dziecko, jak również egze-
kwować od dziecka zasady bezpieczne-
go korzystania z internetu. 

Powiedzmy STOP cyberprzemocy!
Rolą każdego rodzica jest takie wycho-
wanie i edukacja swoich dzieci, aby te 
nie brały udziału w wirtualnym prze-
śladowaniu innych. Dzieci powinny 
wiedzieć, jakie są ich prawa i za co są 
odpowiedzialne. Powinny również wie-
dzieć, że należy szanować prawa innych 
osób. Zawsze należy być otwartym na 
rozmowę z dzieckiem, tak aby mogło po-
wiedzieć o niepokojącej sytuacji. Uczcie 
je, jak z pożytkiem dla siebie i bez czy-
nienia krzywdy innym korzystać z no-
wych technologii.

Jednak mogą wystąpić sytuacje  
w naszym codziennym życiu, że my albo 
nasze dzieci napotykają w sieci infor-
mację, które ośmieszają kogoś. Niekie-
dy możemy taką informację otrzymać 
przez telefon bądź na e-maila. A co, 
jeśli sami jesteśmy obiektem ośmie-
szenia ?? Warto wtedy zareagować- za-
trzymać łańcuszek cyberprzemocy- nie 
przesyłać tych informacji dalej – zgłoś  
to do Helpline.org.pl, bądź na policję. 

Jak skontaktować się z Helpline.org.pl?
Za pomocą e-maila: 
helpline@helpline.org.pl,
czatu ze strony www.helpline.org.pl, 
telefonu 0800 100 100  (w godz.11-16).  
                                                      olqa

Setne urodziny świętowała Paulina 
Kraczkowska, obchody odbyły się w to-
warzystwie rodziny i przyjaciół oraz 
przedstawicieli władz miasta. Na uro-
dzinowym przyjęciu dostojna jubilatka 
gościła wiceburmistrza Jerzego Tyrkie-
la, kierownika Urzędu Stanu Cywilne-

go – Krystynę Barbarę Serwin, prze-
wodniczącego zarządu osiedla Edwarda 
Knagę oraz przedstawicielkę Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Jubilatka ode-
brała wiele życzeń i listów gratulacyjnych,  
w tym od premiera Donalda Tuska i woje-
wody małopolskiego Stanisława Kracika. 

Paulina Kraczkowska urodziła się 
21 marca 1911 roku w miejscowości 
Zadwórze (powiat Przemyślany, wo-
jewództwo tarnopolskie, około 40 ki-
lometrów od Lwowa). Tam wyszła za 
mąż, urodziła czworo dzieci i wraz  
z małżonkiem zajmowała się pro-
wadzeniem gospodarstwa rolnego.  
W 1943 roku, kiedy w byłym ZSRR na-
siliły się prześladowania Polaków, ro-
dzina Kraczkowskich podjęła decyzję  
o wyjeździe do Polski. Wsiedli do po-
ciągu bez konkretnej decyzji, dokąd 
wyjadą. Los sprawił, że wysiedli na 
dworcu w Brzesku-Słotwinie i tu już 
zostali. W 1980 roku zmarł mąż Pani 
Pauliny – Kazimierz. 

Stulatka, mimo że od pewnego czasu 
nie chodzi o własnych siłach, dobrze 
się czuje i tryska dobrym humorem. Jej 
najbliżsi są przekonani, że jej recepta 
na długowieczność jest bardzo prosta. 
Całe życie poświęciła swoim dzieciom, 
wnukom i prawnukom, uwielbiała pra-
cę w ogrodzie, z wielką starannością  
i oddaniem prowadziła dom. Wychowa-
ła czwórkę dzieci, siedmioro wnucząt, 
pomagała także przy wychowaniu pięt-
naściorga prawnucząt.                   red

Ze Lwowa do Brzeska
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Trwają prace przy przebudowie tara-
su znajdującego się na południowej pie-
rzei placu, kiedy zostanie oddany on do 
użytku, wykorzystany zostanie najpraw-
dopodobniej na działalność komercyjną,  
z powodzeniem mogłaby na nim funkcjo-
nować na przykład kawiarnia. 

Na placu stanie także fontanna, ist-
nieje także możliwość rozstawienia 
przenośnej sceny oraz  kramów, które 
mogłyby być ustawiane w czasie oko-
licznościowych imprez (już montowane 
są odpowiednie zakończenia sieci elek-
trycznej i kanalizacyjnej). 

-Wokół placu wyciętych zostało wiele 
starych drzew i krzewów, nie znaczy to 
jednak, że plac świecił będzie pustkami. 

W specjalnie obudowanych gazonach już 
wkrótce zasadzone zostaną nowe drze-
wa. Będą to lipa holenderska, klony, ja-
wory i świerki. W donicach z piaskowca 
rosły  będą kwiaty i krzewy. Wokół placu 
ustawione zostaną stylowe ławki, kosze 
na śmieci, tablice ogłoszeń oraz tablice 
z nazwami ulic. Od strony północnej 
i wschodniej zostanie on odgrodzony 
od ulicy żeliwnymi łańcuchami. Obok 
fontanny ustawione zostaną natural-
nej wielkości, odlane z brązu koziołki – 
mówi Elżbieta Grabowska-Kaczmarczyk 
z Wydziału Infrastruktury Technicznej  
i Komunalnej. 

Na placu zamontowane zostanie kilka 
rodzajów oświetlenia – stylowe lampy, 

panele podświetlające oraz oprawy ledo-
we. Oświetlenie eksponować będzie wy-
soką zieleń oraz zarys starego ratusza, 
odkrytego na placu rynkowym w czasie 
badań archeologicznych. Stojąca na placu 
beczka zastąpiona zostanie nową, którą 
najprawdopodobniej ufunduje browar. 

W ramach rewitalizacji odnowione 
zostaną dwie, będące w zarządzie gmi-
ny, przyrynkowe kamieniczki, położona 
zostanie elewacja na kościele, a mur 
przy kościele od strony zachodniej i pół-
nocnej wykonany zostanie z piaskowca. 
Dzięki tym wszystkim wykonanym  pra-
com rynkowi przywrócony zostanie stan 
przedwojenny, a całe miasto zyska na 
estetyce. 

-Płyta rynku zostanie oddana do użyt-
ku do końca czerwca, trochę dłużej, bo do 
końca października, potrwają prace przy 
odnawianiu kościoła i kamienic. Całość 
prac kosztować będzie około 5 milionów 
złotych. Aż 70 procent tej kwoty udało się 
gminie pozyskać z Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego – mówi 
burmistrz Grzegorz Wawryka.          red

Nowy, stary rynek
Na koniec czerwca zaplanowano oddanie do użytku zrewitalizowanego 

placu rynkowego. Prace rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku, wykonawca 
przebudował już sieci: gazową, energetyczną i kanalizacyjną, na 60 procen-
tach powierzchni rynku ułożona została już granitowa kostka brukowa.

Redakcja przeprasza Państwa Aleksandrę i Ryszarda Dziedziców, których nazwisko pominięte zostało przy wymienianiu 
sponsorów balu charytatywnego, w czasie którego odbywała się zbiórka datków na kościół świętego Jakuba. Państwo 
Dziedzicowie, obok jubilera Krzysztofa Wrony byli fundatorami złotego serduszka, które wystawione było do licytacji. 
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Reżyserem wystawianej przez MOK 
sztuki jest Ewelina Stępień. Występują 
Maria Legutko (Duży), Agnieszka Bolek 
(Średni), Monika Klecka (Mały) oraz Na-
tan Mikulski (listonosz i lokaj). 

Najnowsza propozycja Miejskiego 
Ośrodka Kultury to efekt kilkumiesięcznej 
pracy polegającej nie tylko na próbach. 

- Nie ma w tym nic oryginalnego, że 
zawsze zaczynam pracę od przedstawie-
nia idei danego przedsięwzięcia. Powoli 
analizujemy tekst, wyjaśniam moim ak-
torom, na co powinni położyć nacisk. To 
chyba zrozumiałe, że jeśli aktor nie będzie 
rozumieć przekazywanej treści, to i widz 
jej nie zrozumie. W przypadku Mrożka 
jest to o tyle ważne, że jednoaktówka „Na 
pełnym morzu” napisana została równe 
pół wieku temu, a więc w realiach zupeł-
nie innych od współczesnej rzeczywisto-
ści. Jednak w naszym kraju zmienił się 
tylko ustrój, mentalność jakby pozostała 
na swoim miejscu, a na pewno metody 
stosowane przez dzisiejszych polityków 
są dość podobne. Zmanipulować wyborcę  
i wykorzystać do własnych partykular-
nych celów. To jest ich cel nadrzędny. Dla 
młodych ludzi jest to więc w pewnym sen-
sie nauka historii, a także mechanizmów 
rządzących codziennymi zachowaniami 

pewnych ludzi. Mam nadzieję, że i dla 
widzów jest to nauka, w dodatku podana 
w przystępny, bo dowcipny sposób. Samo 
zakończenie sztuki  jest dość zaskakujące 
i właśnie ta pointa pokazuje, że ta sztu-
ka nie straciła nic na aktualności – mówi 
Ewelina Stępień. 

Pewnym zaskoczeniem dla widza 
może być to, że w sztuce napisanej dla 
mężczyzn czołowe trzy role kreowane są 
przez dziewczęta. Nie ma w tym jednak 
nic zaskakującego, bo takie „przebieran-
ki” nie są w teatrze żadną nowością. Śle-
dząc dokładnie strony internetowe można 
nawet natknąć się na inscenizację tej sa-
mej jednoaktówki właśnie w wykonaniu 
dziewcząt. W pomyśle Eweliny Stępień 
nie ma nic z naśladownictwa. Świadomie 
podzieliła role między młode aktorki, by 
w przewrotny sposób ukazać, czym zaj-
mują się dorośli panowie, którzy czasem 
zachowują się jak dzieci. 

Odbyły się już dwa przedpremierowe 
spektakle, które obejrzeli uczniowie brze-
skich gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych. Sądząc z pozytywnych reakcji mło-
dzieży można uznać, że cel postawiony 
przez realizatorkę przedstawienia został 
osiągnięty. Była to też okazja do spraw-
dzenia jak „działa” całe przedsięwzięcie, 

aby przed właściwą premierą wprowa-
dzić jeszcze pewne  korekty. 

„Na pełnym morzu”, co sugeruje już 
sam tytuł, to sztuka, której akcja rozgry-
wa się na wyimaginowanej tratwie, którą 
płyną trzej rozbitkowie. Wszystko zaczy-
na się w momencie, kiedy cała trójka jest 
już bardzo wyczerpana, a przede wszyst-
kim głodna. Wobec braku pożywienia  
w głowie najmocniejszego z nich rodzi się 
pomysł, aby jednego z nich zjeść, w ten 
sposób przynajmniej dwie osoby pozosta-
ną przy życiu. Pomysł o tyle makabrycz-
ny, że z góry można domyślić się, kto 
powinien być zjedzony. Problem w tym, 
że należy go do tego przekonać tak, aby 
rzecz cała wyglądała, jakby on dobrowol-
nie się na to zgodził. Skutek zostaje osią-
gnięty, ale odbywa się to za pomocą me-
tody polegającej na wywarciu psychicznej 
presji. Czy Mały zostanie zjedzony? Tego 
zdradzić nie możemy, trzeba po prostu 
wybrać się na premierę i przekonać się 
o tym samemu. Zanim dojdzie do zaska-
kującego finału, publiczność będzie miała 
sposobność obejrzenia jak wyglądały (ją) 
demokratyczne wybory i w jaki sposób 
prowadzona jest kampania wyborcza. 
Potencjalni politycy mogą przy okazji 
nauczyć się, jak manipulować opinią 
ewentualnych wyborców. Polecamy też 
epizodyczne wprawdzie, ale dające duże 
możliwości aktorskie wejścia listonosza  
i lokaja (w obu rolach zabawny Natan 
Mikulski).

Skoro mowa o aktorskich dokonaniach, 
to trzeba obiektywnie przyznać, że cała 
czwórka z powierzonych jej zadań wy-
wiązuje się wzorowo. Można mieć oczy-
wiście zastrzeżenia, ale pamiętać należy, 
że mamy do czynienia z amatorskim te-
atrem. Należą się słowa uznania całej ob-
sadzie aktorskiej, bo chociaż dziewczęta 
i Natan grają w najkrótszej aktówce au-
torstwa Sławomira Mrożka, to jednak nie 
jest łatwe nauczenie się tekstu, który zaj-
muje uwagę widza przez około 40 minut. 
A przecież swoje kwestie wypowiadają 
przekonująco, pamiętając przy tym o in-
nych aktorskich zadaniach. I – co warte 
podkreślenia – wszystko odbywa się bez 
udziału suflera. 

Można jedynie utyskiwać, że przedsta-
wienie grane jest w dość niewygodnych 
dla aktorów warunkach, w sali wystawo-
wej Miejskiego Ośrodka Kultury. Wszyst-
ko jednak powinno już niedługo ulec 
poprawie. Wraz z otwarciem Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego młodzi brze-
scy artyści, a także profesjonalni aktorzy, 
będą wszak mogli występować na scenie 
w sali z widownią z prawdziwego zdarze-
nia.                                                PRUD

Na pełnym morzu
Przed nami premiera

Koło teatralne Miejskiego Ośrodka Kultury, o czym informowaliśmy już 
w lutowym wydaniu BIM-u, zaprasza wszystkich teatromanów na pre-
mierowe przedstawienie jednoaktówki Sławomira Mrożka „Na pełnym 
morzu”. Spektakl, na który przyjść może każdy, odbędzie się 28 kwietnia 
o godzinie 20.00 w sali wystawowej MOK-u. 
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Już po raz kolejny dyrekcja Szkoły 
Podstawowej w Buczu organizowała kon-
kurs ortograficzny dla uczniów VI klas ze 
wszystkich szkół z terenu gminy Brzesko. 

Nagrody dla zwycięzców ortograficznych 
zmagań ufundował burmistrz Grzegorz 
Wawryka, który sprawował nad konkur-
sem patronat honorowy. 

Uczestnicy konkursu – a byli nimi 
zarówno uczniowie, jak i nauczycie-
le - mieli do wykonania dwa zadania 
– rozwiązanie testu oraz napisanie 
dyktanda. To, jak twierdzą uczniowie, 
zawierało wiele trudnych słówek. Spo-
śród uczniów najlepsi okazali się: Alek-
sandra Chyćko z PSP nr 3 w Brzesku,  
II miejsce zajęła Anna Figiel, III miejsce 
Jakub Biel, oboje z PSP nr 1w Jadow-
nikach. W kategorii nauczycieli stawką 
było złote pióro, w tym roku wywalczy-
ła je Magdalena Głowacka z PSP nr 3  
w Brzesku. 

Niestrudzoną organizatorką kon-
kursu jest już od dziesięciu lat dy-
rektor PSP w Buczu Agata Basaraba. 
Za włożony w to przedsięwzięcie trud 
uhonorowana została listem z podzię-
kowaniami od burmistrza za: „propa-
gowanie idei poprawnej polszczyzny 
wśród uczniów szkół z terenu gminy 
Brzesko oraz trud włożony w organiza-
cję dziesięciu edycji gminnego konkur-
su ortograficznego „Mistrz ortografii”.   
                                                     red

Trudne dyktando

Wujek Pafnucy, właściciel zacumowanej na Mierzei Helskiej szalupy,  
a także hodowca chartów, co prawda jest już na emeryturze, jednakże nawet 
po bez mała czterdziestosiedmioletnim stażu nie najlżejszej przecież pracy 
nadal pozostał żwawy i hoży. To niechybnie twardy żywot marynarza tak 
go zahartował. Niewiele pozostało w świecie mórz, których by nie przepły-
nął w poprzek i wzdłuż. Przede wszystkim słynął z opowiadań humorystycz-
nych historii, których znał doprawdy w bród. Zwłaszcza podczas późnoje-
siennej szarugi lubił wracać myślą do okołorównikowego rejsu japońskim 
frachtowcem po herbatę do Indochin. Mrużąc oczy i raz po raz przepłukując 
gardło gorzką nalewką, wujaszek do głębi poruszał wyobraźnię oblegającej 
go półkolem młodzieży. Duże wrażenie wywierał, opisując bezbrzeżny oce-
an i małotonażowy statek. Gdy w swej opowieści dochodził do momentu,  
w którym uderzony znienacka piorunem w rufę okręt zaczął się pogrążać  
w sinoniebieskiej głębi, co wrażliwsze dziewczęta z przestrachu i współczu-
cia chlipały. W tej chwili zachrypniętym głosem opowiadał właśnie o nie-
zwykłej podróży. Kiedy po króciutkiej naradzie marynarze obrali kurs na 
północ, nadeszła szarówka, toteż podróżnicy pomylili kierunki. O brzasku 
zauważyli, iż paskudna wichura zniosła ich hen, hen na południe. Zbliżywszy 
się do powulkanicznych wysp, ujrzeli prastarą dżunglę i skaliste wybrzeże.  
W okamgnieniu po wyjściu z ratunkowej łódki otoczyła ich wataha czupur-
nych dzikusów o mahoniowej skórze i wystających żuchwach. Niezadługo  
z bambusowej chałupy wynurzył się plemienny przywódca o z lekka przypró-
szonej siwizną fryzurze. Chodził w tę i we w tę stronę, aż wreszcie przemówił. 
Z trudem wydobył z siebie ledwie parę mało zrozumiałych dźwięków w tu-
bylczym narzeczu. Nie wiadomo, co by się dalej zdarzyło, gdyby nie rzutkość 
wujka, który jakimś cudem raz-dwa wyjął zza pazuchy burozielony bukłak 
ze swoją niezrównaną miksturą. Nasamprzód wypił kilka łyków, wkrótce po-
dał mówcy tenże napój, który został przyrządzony według szesnastowiecznej 
(albo: XVI-wiecznej) receptury praprababki Kunegundy. Ówże bez wahania, 
szast-prast, do cna opróżnił calutką butlę, a później z wolna poturlał się do 
swojego żółtorudego legowiska. Kiedy nazajutrz się obudził, od razu wrzasnął 
rześkim głosem w rzadko spotykanym dialekcie suahili: „ Teraz czuję się jak 
nowo narodzony!”. W try miga na cześć przybyszów wydano sutą ucztę. Wuj-
cio Pafnucy z należytą pompą został obdarzony funkcją honorowego dowódcy. 
Jego harówka nie poszła na marne.
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Pod koniec czerwca podwoje otworzy 
Regionalne Centrum Kulturalno-Biblio-
teczne. Inwestycja, której koszt zamknie 
się kwotą 15 milionów złotych, zreali-
zowana została w rekordowym tempie. 
Obiekt mieścić będzie bibliotekę, część 
pomieszczeń zostanie przekazana w użyt-
kowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury.

-Brzesko mieć będzie jedną z najno-
wocześniejszych bibliotek w Małopolsce 
– mówi dyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, Maria Marek.  
-Zbiory zgromadzone zostaną na dużej po-
wierzchni, czytelnicy mieć będą do dyspo-

zycji wspaniałą czytelnię. Jedną z nowości 
będzie pokój bajek dla dzieci. Biblioteka 
będzie miejscem, gdzie organizowane 
będą imprezy okolicznościowe i spotkania 
dla czytelników. 

Budynek został już oddany do użytku, 
teraz trwa przenoszenie i katalogowanie 
zbiorów. Brzeszczanie będą mogli korzy-
stać także z sal audytoryjnej oraz multi-
medialnej. Z otwarcia centrum cieszy się 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

-Od kilku lat MOK poszerza ofertę skie-
rowaną do mieszkańców gminy. Niestety, 
teraz mamy zbyt skromną bazę lokalową, 

co uniemożliwia podjęcie pewnych działań. 
W nowootwartym centrum, będziemy mogli 
korzystać, między innymi, z sali audyto-
ryjnej, pracowni sztuk wizualnych, studia 
rozwoju talentów, studia nagrań i centrum 
multimedialnego – wylicza pani dyrektor. 
-Nowa, profesjonalnie wyposażona prze-
strzeń pozwoli nam organizować konkursy 
i turnieje recytatorskie, przeglądy muzycz-
ne, spektakle teatralne w wykonaniu mło-
dzieży, jak również profesjonalnych grup, 
festiwale muzyczne, sympozja popularno 
– naukowe. Będziemy mogli podjąć dzia-
łania edukacyjne z zakresu plastyki: pro-
jektowanie i realizacja plansz literniczych, 
prowadzenie kursów przygotowawczych 
na uczelnie plastyczne, warsztaty rzeźby  
i malarstwa – mówi Małgorzata Cuber. red

Biblioteka XXI wieku
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Tymczasem mamy kwiecień 2011 
roku, a podopieczni Marcina Kacera 
pieczołowicie przygotowują się do let-
nich Mistrzostw Polski, które odbędą się  
w lipcu w Gorzowie (Krystian Bałabuch) 
i Oświęcimiu (Wojciech Wojdak). Co-
dziennie pokonują mnóstwo kilometrów, 
a każdy dzień jest do siebie bliźniaczo 
podobny. Trzeba ogromnego samozapar-
cia, żeby wytrzymać morderczy wysiłek  
i treningową monotonię. Od poniedział-
ku do soboty meldują się w brzeskiej 
pływalni już o szóstej rano. Zanim pójdą 
do pobliskiego gimnazjum nr 2, muszą 
każdorazowo przepłynąć po trzy i pół ki-
lometra. Po lekcjach znowu godzina pły-
wania i ten sam dystans do pokonania. 

Aktualnie pracują nad siłą, stąd na 

ich dłoniach nieodłączny przy takim 
treningu atrybut – specjalne łapki po-
wodujące, że każdy ruch ręką wymaga 
znacznie większego wysiłku. Dlatego 
czasy osiągane przez Wojtka i Krystiana 
nie przyprawiają jeszcze o zawrót gło-
wy, ale trener tak ustawia zajęcia, aby 
szczyt formy przypadł właśnie na pierw-
szy miesiąc wakacji, a przed końcem 
roku ma być jeszcze lepiej. Tak wynika 
z trenerskich kalkulacji i wieloletnie-
go doświadczenia. O wpływie Marcina 
Kacera na rozwój brzeskiego pływania 
pisaliśmy już wielokrotnie. Pamięta-
my, że kilka lat temu obawialiśmy się 
nawet, że sympatyczny tarnowianin po 
otrzymaniu licencji Polskiego Związku 
Pływackiego (wtedy jeszcze takiej nie 

miał) otrzyma jakąś intratną propozycję 
i z niej skorzysta. Okazuje się, że nasze 
obawy były nieuzasadnione. 

- Od trzech lat posiadam wymaganą 
licencję PZP i nie ukrywam, że zaraz po 
jej uzyskaniu otrzymałem kilka propozy-
cji, między innymi z Dębicy i Krakowa. 
Przyznam też, że każda z tych propozy-
cji była finansowo korzystniejsza od tej, 
jaką otrzymałem i przyjąłem z Brzeska 
– opowiada Marcin Kacer. Budujące jest 
to, że szkoleniowiec BOSiR-u postanowił 
zostać, chociaż musi codziennie dojeżdżać 
do Brzeska z Tarnowa, skąd do Dębicy 
jest mniej więcej taka sama odległość, 
ale: - Ja tutaj taj tak naprawdę dopiero 
zaczynam szkoleniową pracę i pasuje ją 
doprowadzić do jakiegoś punktu, który 
dla mnie oznaczać będzie wykonanie pla-
nu i satysfakcję z wykonanego zadania 
– wyjaśnia sam zainteresowany.

 
To był pływacki survival
Tak jest w rzeczywistości. Wprawdzie 
Wojtek Wojdak ma już w swoim dorobku 
17 medali Mistrzostw Polski, Krystian 
Bałabuch od lat plasuje się w krajowej 
czołówce, wywodzący się z brzeskiej 
sekcji Wikinga Sergiusz Sorys zdołał 
zaistnieć jako medalista Mistrzostw Eu-
ropy w czwórboju nowoczesnym (Kair), 
a wychowankowie Marcina Kacera to 
etatowi zwycięzcy międzyszkolnych za-
wodów pływackich wszelakich szczebli, 
to o prawdziwym wyczynie i o profesjo-
nalnie prowadzonym klubie sportowym 
można mówić dopiero od stycznia tego 
roku. Przypomnijmy zatem, że klub spor-
towy Wiking założył ówczesny dyrektor 
BOSiR-u Jan Waresiak. Klub prowadził 
wielotorową działalność (pływanie, wie-
loboje i łucznictwo), ale brakowało mu 
profesjonalnego stylu zarządzania, toteż 
na dłuższą metę nie dało się takiego sta-
nu rzeczy tolerować. Wieloboje i łucznic-
two to dyscypliny wymagające sporych 
nakładów finansowych. Nie chodzi tutaj 
bynajmniej o sam sprzęt, ale i o koszty 
treningów i udziału w zawodach. Zresztą 
samo pływanie na poziomie wyczynowym 
także wymaga niemałych nakładów fi-
nansowych i odpowiedniego planu pracy, 
konsekwentnie później realizowanego. 

- Do stycznia tego roku byłem zatrud-
niony w BOSiR-ze jako ratownik i przede 
wszystkim musiałem wywiązywać się  
z obowiązków wynikających z umowy  
o pracę. Dlatego zajmowałem się nieja-
ko poza protokołem wąską grupką pły-
waków, którzy bardzo często wyjeżdżali 
na zawody beze mnie, w towarzystwie 
rodziców, którzy z tego tytułu ponosili 
dodatkowe koszty. Każdy taki wyjazd 

Niewykluczone, że Brazylia
To może wydarzyć się mniej więcej pod koniec sierpnia 2016 roku w dale-

kim Rio de Janeiro. Prawdopodobnie będzie to 21. dzień tego letniego mie-
siąca. Na najwyższym stopniu olimpijskiego podium stać będzie pierwszy na 
świecie człowiek, który przepłynie 1500 metrów kraulem w czasie poniżej  
14 minut i 30 sekund. Na ustawionym centralnie maszcie piąć się będzie do 
góry biało-czerwona flaga, a z głośników rozbrzmiewać będzie Mazurek Dą-
browskiego. Wszystko to na cześć 20-letniego Wojtka Wojdaka, dla którego 
będą to pierwsze w życiu Igrzyska Olimpijskie. Kilka dni wcześniej cieszyć 
się będziemy z medalowej pozycji Krystiana Bałabucha wywalczonej na dy-
stansie 200 metrów stylem zmiennym. Obaj będą wówczas reprezentantami 
Unii Oświęcim, ale wszyscy będą pamiętać, że karierę sportową zaczynali  
w brzeskim klubie Wiking (obecnie BOSiR Brzesko), a ich pierwszym trene-
rem był Marcin Kacer. To są nasze marzenia minimum.
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na zawody rangi mistrzostw kraju to 
pięciodniowy pobyt, opłata startowe-
go, przejazdu, noclegów i wyżywienia. 
Nie każdego na to stać. To był taki pły-
wacki survival – mówi Marcin Kacer –  
Od stycznia działamy jako BOSiR Brze-
sko, ja już nie jestem ratownikiem, a 
pracuję teraz tylko jako trener. Czytel-
ne są także sprawy finansowania naszej 
działalności. Teraz mój pracodawca ma 
prawo wymagać ode mnie osiągania za-
dowalających wszystkich wyników, a ja 
i moi podopieczni takie chcemy osiągać.   

Od czterech miesięcy szkoleniowiec  
z Tarnowa przyjeżdża codziennie do 
Brzeska o bladym świcie i pozostaje do 
późnego wieczora. Na brak pracy na-
rzekać nie może, bo teraz ma pod swoją 
pieczą około pięćdziesiątki młodych pły-
waków, od siedmiolatków do szesnasto-
letnich zawodników. Troje z nich posiada 
licencje Okręgowego Związku Pływac-
kiego w Krakowie, co daje im możliwość 
startu we wszystkich zawodach. Są 
to oczywiście kraulista Wojciech Woj-
dak, specjalizujący się w delfinie i stylu 
zmiennym Krystian Bałabuch oraz 10-
letnia Pola Kusiak, która zapowiada się 
na wytrawną pływaczkę w stylu dowol-
nym i grzbietowym. Aby otrzymać licen-
cję zawodniczą trzeba mieć ukończone 
właśnie 10 lat, przejść pomyślnie bada-
nia u lekarza sportowego i mając pisem-
ną zgodę rodziców, złożyć deklarację do 
właściwego OZP. 

Właściwe drogowskazy
Krystian i Wojtek już od kilku lat są 
etatowymi reprezentantami Małopol-
ski, stąd przynajmniej trzy razy w roku 
uczestniczą w zgrupowaniach kadry. To 
duże udogodnienie, bo dzięki temu mają 
możliwość trenowania na basenach o 
wymiarach olimpijskich, a na takich od-
bywają się najważniejsze zawody. Tak 
się składa, że na zgrupowaniach pozo-
stają pod opieką swojego szkoleniowca, 
bo ten z kolei regularnie jest powoływa-
ny na takie obozy jako trener. Ostatnio 
mieli szczęście przebywać w Zakopanem 
akurat w czasie, kiedy oficjalnie żegnał 
się z kibicami Adam Małysz. Oczywiście 
wzięli udział w tej niepowtarzalnej im-
prezie. Pożegnali sportowca, który jest 
dla nich wzorem i którego dokonania 
będą chcieli w przyszłości skopiować. 

Zdaniem Marcina Kacera obaj nasi 
eksportowi pływacy mają wszelki dane 
ku temu, aby sięgnąć w przyszłości po 
najwyższe laury, nawet z olimpijskimi 
medalami włącznie. 

- Jeżeli nadal będą tak wytrwale tre-
nować, to widzę przed nimi wspaniałe 

sukcesy. Jeśli nie napotkają innych niż 
do tej pory drogowskazów, to będą świet-
nymi pływakami. Osobiście nie sądzę, 
żeby mieli zejść z obranej teraz drogi 
– prorokuje trener. 

Obaj jego podopieczni zaangażowa-
niem podczas treningów potwierdzają te 
słowa. Głodny sukcesu, choć już wielo-
krotnie nagradzany medalami, jest Woj-
tek, który z niedawnych zimowych Mi-
strzostw Polski przywiózł trzy „srebra”. 
Teraz odgraża się, że w lipcu w Oświęci-
miu zgarnie potrójną koronę mistrzow-
ską. Ma do wyrównania porachunki  
z Janem Hołubem (Avia Świdnik – 200 
metrów) i Maciejem Kuświkiem (WKS 
Śląsk Wrocław – 400 i 1500 metrów). 
W Ciechanowie przegrał z nimi mini-
malnie, teraz zapowiada srogi rewanż. 
Wojtek, jak na tę porę roku, uzyskiwał  
w marcu bardzo dobre czasy, chociaż 
– nie ma co ukrywać – daleko odbiega-
jące od rekordów krajowych. Ani on, ani 
trener, nie robią z tego tragedii.

- To normalne, że w każdym klubie 
na początku roku kładzie się nacisk na 
treningi siłowe, stąd uzyskiwanie na tym 
etapie rekordowych wyników jest prak-
tycznie niemożliwe. Wystarczy prześledzić 
historię rekordów, żeby zauważyć pewną 
prawidłowość, według której najlepsze re-
zultaty osiąga się w drugiej połowie roku, 
a najczęściej pod jego koniec. Dlatego za-
kładam, że będziemy w tym roku razem  
z Wojtkiem świętować przynajmniej jeden 
rekord, prawdopodobnie na 800 metrów 
– zapowiada Marcin Kacer. 

Tutaj należy się naszym Czytelnikom 
wyjaśnienie, że na Mistrzostwach Polski 
nie ma w programie dystansu 800 metrów, 
a rekord ustanawia się niejako „po drodze” 
podczas walki na półtora kilometra. Sam 
Wojtek uważa, że powinien być w stanie 
rozprawić się z oboma rekordami. 

Krystian jeszcze medalu Mistrzostw 
Polski w swojej kolekcji nie posiada, ale 
dąży do tego, żeby i tę barierę pokonać. 
Stać go na taki wynik, bo już w zeszłym 
roku otarł się o podium, kiedy to był 
czwarty na 200 metrów stylem zmien-
nym. Na dystansie o połowę krótszym 
mieści się w pierwszej „szóstce”. Teraz 
ciężko trenuje, żeby swoje najlepsze re-
zultaty poprawić na tyle, aby dawały 
gwarancję pozycji medalowych.  Marcin 
Kacer uważa, że obaj przy tej pracy, jaką 
obecnie wkładają w treningi, powinni 
osiągnąć w wieku dla pływaka najbar-
dziej optymalnym, a więc pomiędzy 19.  
i 24. rokiem życia (u dziewcząt najlepsze 
życiowe wyniki przychodzą nieco wcze-
śniej). A to oznacza, że zarówno Woj-
ciech jak i Krystian mogą w przyszłości 

zasłynąć jako olimpijczycy z Brzeska,  
a w 2016 roku Igrzyska odbywać się 
będą w Rio de Janeiro. 

Będą musieli odejść 
To jest raczej przesądzone, że jeśli kiedyś 
do olimpijskiej nominacji dojdzie (a wie-
rzymy, że tak się właśnie stanie), obaj 
będą już zawodnikami innych klubów, 
prawdopodobnie Unii Oświęcim, z któ-
rą już niedługo będą związani. Krystian  
w tym roku kończy gimnazjum i już te-
raz wiadomo, że naukę kontynuować 
będzie w Liceum Ogólnokształcącym 
w Oświęcimiu, szkole o profilu sporto-
wym.  Za rok dołączy do niego Wojtek, 
który jest teraz uczniem drugiej gimna-
zjalnej. O dziwo, Marcin Kacer z takiej 
perspektywy jest zadowolony. 

- Oczywiście, że się cieszę, bo tylko tą 
drogą obaj mogą się prawidłowo rozwi-
jać – wyjaśnia trener swoje stanowisko –  
W pływaniu prawdziwy wyczyn zaczyna 
się w wieku 15 lat, a do tego potrzebne 
jest odpowiednie zaplecze. Przykładowo 
Kuświk i Hołub, czyli najgroźniejsi prze-
ciwnicy Wojtka, przepływają codziennie 
o jedną trzecią dystansu więcej, niż my 
możemy sobie na to pozwolić. Gwarantu-
ją im to szkoły sportowe z rozszerzonym 
programem wuefu. Pływają więc nie tylko 
na treningach, ale także podczas codzien-
nej nauki. Gdyby Wojtek i Krystian zo-
stali w Brzesku, zaczęliby niebezpiecznie 
tracić dystans do czołówki. Ja mam inne 
zadania do wykonania. W naszej sekcji 
nie brak talentów, które trzeba oszlifować 
i rzucić później na głębokie wody. Jeśli 
kiedyś któremuś z moich podopiecznych 
uda się osiągnąć coś ponad przeciętność, 
będę z tego dumny, bo w pewnym sensie 
będzie to moja zasługa. 

Co to jest talent pływacki? Marcin Ka-
cer podaje taką definicję: - To jest zdol-
ność adaptacji do wodnego środowiska, 
czucie wody na skórze, optymalne, jak 
najbardziej aerodynamiczne ułożenie 
ciała w wodzie, gibkość, wytrzymałość, 
siła, chęć do podjęcia wyzwania. Jeśli 
trener wychwyci u zawodnika te cechy  
i jeśli obu im będzie się chciało chcieć, to 
sukces prędzej czy później musi przyjść. 

Takie właśnie cechy posiadają Kry-
stian i Wojtek. 16-letni Krystian rozpo-
czął naukę pływania już w wieku 5 lat, 
rok później już podjął regularne trenin-
gi. Było to jeszcze w Bochni, bo w Brze-
sku dopiero budowała się pływalnia. 
Kiedy tylko była gotowa, przeniósł się 
do swojego miasta i od razu trafił pod 
skrzydła Kacera. Od czterech lat jest 
członkiem kadry województwa. Również 
Wojtek wcześnie rozpoczynał przygodę  
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Terminarz rozgrywek został tak uło-
żony, że dopiero w ostatniej kolejce mo-
gliśmy poznać nowego mistrza. Przed 
decydującymi meczami szanse na końco-
wy sukces zachowały ekipy B&J i Arak-
Janina. Pretendentami do 3. miejsca 
były wówczas trzy drużyny – Leś, Igloo 
Bochnia oraz Karol’s Pizza. Najpierw 
na parkiet wyszły zespoły Arak-Janina 
i Karol’s Pizza. Dla Araku była to okazja 
do rewanżu za przegraną 4:5 w pierw-
szej rundzie. Rewanż w pełni się udał, 
bo Arak zwyciężył 11:3, zachowując tym 
samym szansę na końcowy sukces, a po-
zbawiając Karol’s Pizzę miejsca na po-
dium. Arakowi do szczęścia potrzebna 
była teraz wygrana Lesia w ostatnim 
meczu ligi z B&J. Piłkarzy obu drużyn 
należy pochwalić za postawę fair play, 
bo w kuluarach spekulowano, że ten po-
jedynek może zakończyć się satysfakcjo-
nującym obie strony remisem. Podział 
punktów dawał bowiem tytuł mistrza 
dla B&J, a trzecie miejsce dla Lesia. Nic 
takiego się nie stało. Obie drużyny posta-
nowiły w uczciwej grze udowodnić swoją 
wyższość. Tę bezdyskusyjnie wykazali 
zawodnicy B&J, wygrywając pewnie 9:3. 
Bramki dla zwycięzców w tym ostatnim 

meczu zdobywali: Bogumił Szafrań-
ski  - 5 oraz Jarosław Święch, Grzegorz 
Płachta, Sławomir Tułacz i Arkadiusz 
Zydroń – po 1. Zaraz po tym sukcesie 
nowi mistrzowie odbierali okazały pu-
char z rąk starosty brzeskiego Andrzeja 
Potępy i burmistrza Brzeska Grzegorza 
Wawryki. W ten sposób powiększyła się 
kolekcja trofeów wywalczonych przez ze-
spół B&J, który w swojej kolekcji ma już 
między innymi mistrzowsko Powiatowej 
Letniej Ligi oraz Puchar Starosty Brze-
skiego. Drugie miejsce wywalczyła eki-
pa Arak-Janina, a trzecie Igloo Bochnia.  
Do drugiej ligi spadł KS Jakub.  

Piłkarze B&J rozpoczęli ten sezon od 
sensacyjnej przegranej 1:2 z Igloo Boch-
nia. Sensacyjnej, bo przecież przystę-
powali do tegorocznych rozgrywek jako 
triumfatorzy letniej ligi. Po tej „wpadce” 
zanotowali jednak serię trzynastu spo-
tkań bez porażki, tylko raz remisując 2:2 
z Arak-Janina. Na trzy kolejki przed koń-
cem sezonu zanotowali drugą przegraną, 
kiedy to po dramatycznym meczu ulegli 
0:1 Arakowi. Stało się wtedy jasne, że aby 
sięgnąć po puchar, mogą sobie pozwolić 
już tylko na stratę dwóch punktów. Nie 
chcieli jednak kusić losu i ostatnie trzy 

pojedynki rozstrzygnęli na swoją korzyść, 
rozwiewając tym samym jakiekolwiek 
wątpliwości w kwestii mistrzostwa.  

Pewien niedosyt mogą odczuwać 
zawodnicy Araku, którzy jako jedyni 
uszczknęli mistrzom aż pięć punktów  
i jako jedyni mają w konfrontacji  
z nimi dodatni bilans. Zapewne do dziś 
śni się piłkarzom Araku przegrana 4:5  
w dramatycznych okolicznościach z Ka-
rol’s Pizza. Gdyby nie ten „wypadek”, 
to oni świętowaliby końcowy sukces 
(ponadto przegrali po 1:4 z Igloo Boch-
nia i Lesiem). Trzeba jednak obiektyw-
nie przyznać, że B&J była najrówniej 
grającą ekipą i zasłużenie sięgnęła po 
mistrzowską koronę. Warto przy okazji 
dodać, że najskuteczniejszym strzelcem 
B&J był Bogumił Szafrański, który  
w 18 meczach zdobył 51 bramek, co 
stanowi ponad połowę wszystkich goli 
strzelonych przez tę drużynę.  

W drugiej lidze zdecydowanie wygra-
ła ekipa Domin Menble/Klimaty, któ-
ra aż o 7 punktów wyprzedziła MUKS 
Aslan. Mistrzem trzeciej ligi został Fut-
sal Gryf Borzęcin.                      PRUD

B&J w mistrzowskiej koronie
Powiatowa Liga Halowej Piłki Nożnej w Brzesku ma nowego mistrza. 

Po latach dominacji Imexu, Mebluxu, Lesia i Akropolu po raz pierwszy  
w historii tych rozgrywek po zwycięstwo sięgnęli piłkarze B&J. Dokonali 
tego w imponującym stylu (14 zwycięstw, 1 remis i 2 przegrane), chociaż 
na ostateczne rozstrzygnięcia kibice czekać musieli do ostatniej kolejki. 
Zakończył się kolejny emocjonujący sezon. 

Skład drużyny B&J (sezon 2010/11)
Tomasz Grzyb (4 bramki), Sławomir 
Jagła (2), Andrzej Kukulski (2), Mar-
cin Manelski (4),  (Grzegorz Płachta 
(2), Dominik Robak (4), Bogumił 
Szafrański  (51 – król strzelców), 
Krzysztof Szuba (0 – bramkarz), Ja-
rosław Święch (5), Sławomir Tułacz 
(6), Marian Wawryka (8), Mateusz 
Wawryka (0), Arkadiusz Zydroń (8).

z pływaniem. Osiągane regularnie wyso-
kie wyniki stale go motywują. Ten rok 
będzie dla niego szczególny, bo najeżony 
startami w różnego rodzaju zawodach. 
Zanim pojedzie do Oświęcimia na Mi-
strzostwa Polski w swojej kategorii wie-
kowej, w maju wybiera się na krajowy 
czempionat seniorów do Ostrowca Świę-
tokrzyskiego. Oczywiście, tam o wysokie 
miejsce będzie trudno, ale to ma być dla 
niego przetarcie przed najważniejszą 
imprezą w roku. Brzeski multimedalista 
postawił sobie w tym roku jeszcze jeden 
cel. Chciałby uzyskać wyznaczone przez 
Polski Związek Pływacki minimum da-
jące przepustkę do Mistrzostw Europy 
młodzików, które mają się odbyć pod 
koniec lipca w Belgradzie. Pamiętajmy 
przy tym, że obaj pływacy świetnie godzą 
treningi z nauką. Sam trener podkreśla, 
że w swoich planach szkoleniowych bie-

rze pod uwagę szkolne obowiązki swoich 
podopiecznych. Na najcięższe treningi 
przyjdzie jeszcze czas. 

Wykorzystać lokomotywy
Trener podkreśla, że od nowego roku 
wyraźnie poprawiły się warunki pracy 
szkoleniowej, zmieniły się też zasady 
funkcjonowania sekcji pływackiej. To 
nie tylko zmiana nazwy z „Wiking” na 
„BOSiR”. Jak już wspomnieliśmy, Mar-
cin Kacer  nie musi już rozdrabniać się,  
dzieląc obowiązki szkoleniowca z pracą 
ratownika. Teraz ma czytelnie określone 
zadania, które realizuje zgodnie z nakre-
ślonym planem. Szkoleniowiec wskazu-
je tutaj na osobę Marka Dadeja, który 
zaproponował i opracował nowe zasady 
funkcjonowania klubu. 

- Przez pewien czas przyglądałem się, 
jak działał klub w poprzednich realiach. 

Jest dla mnie zrozumiałe, że skoro  
w Brzesku i okolicach nie brak talen-
tów, mamy odpowiednią bazę treningo-
wą, to trzeba pójść w takim kierunku, 
żeby wyczynowe pływanie w Brzesku 
ewoluowało. Rozbudowaliśmy zaplecze, 
zadbaliśmy o sprzęt, postarałem się też  
o zapewnieniu komfortu pracy kadrze in-
struktorskiej. Krystian i Wojtek to takie 
lokomotywy, które trzeba wykorzystać 
do promocji pływania. I nie chodzi tutaj 
tylko o wyniki sportowe, choć te, jeśli są 
dobre, zawsze cieszą. Przecież wiadomo, 
że nie każdy pływający w sekcji musi  
w przyszłości zdobywać medale. Pływa-
nie jest sportem kształtującym właściwą 
sylwetkę, hartuje charakter i wpływa 
na zdrowie. Z drugiej strony, jeśli stwo-
rzymy dobre warunki do rekreacji, to  
i wyczynowy sport na tym zyska – mówi 
dyrektor BOSiR.                          PRUD
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