
NR 3 (227) Rok XXI
KWIECIEŃ 2012

CENA 3,00 zł
w tym 5% VAT

  Lider Małopolski - s. 11

  Fińskie doświadczenia - s. 25

  Brzeski pływak podbił Korfu - s. 39   



2

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY kwiecień 2012



3 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYkwiecień 2012



4

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY kwiecień 2012



5 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYkwiecień 2012 SPIS TREŚCI

WYDARZENIA
6 Marzec w pigułce
7 Rondo w miejsce skrzyżowania 

Jeszcze w kwietniu powinna rozpo-
cząć się przebudowa skrzyżowania 
u styku ulic Kościuszki i Leśnej.          

7 Protestowali w Warszawie
Przedstawiciele brzeskiej „Solidar-
ności” wzięli udział w manifestacji 
pod Sejmem RP. 

8 Gmina inwestuje
  Spotkania wiejskie są okazją do za-

poznania się z wydatkami gminy na 
poszczególne sołectwa. 

10 Są pieniądze na most
Wojewoda małopolski przekazał 800 
tysięcy złotych na odbudowę mostu 
w Buczu.

10 Stanisława Milewskiego rozter-
ki i problemy
Jest sołtysem wsi Bucze już czwartą 
kadencję. Pełni również funkcję pre-
zesa Ochotniczej Straży Pożarnej. 

11 Lider Małopolski 
Gmina Brzesko otrzymała tytuł 
Lidera Małopolski w uznaniu za 
wybudowanie i otwarcie (a przede 
wszystkim funkcjonowania) w ze-
szłym roku RCK-B. 

PROSTO Z KOMEND
12 Z kroniki policyjnej
12 Strażacy w akcji 

ROZMAITOŚCI
13 Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Jest rzeczą naturalną, że forma 
pracy UTW w Brzesku wzoruje i do-
stosowuje się do patrona, UJ

14 Wiosenne porządki 
Felieton K.Pacewicz-Pyrek

15 A może czas już zamknąć ra-
chunki krzywd?
Esej Magdaleny Węgrzyn

16 Postój Makłowicza
  Krótka relacja ze spotkania ze zna-

nym podróżnikiem. 
WSPOMNIENIA
17 Zmarła prof. Teresa Czeczot
17 Wspomnienie o Mirosławie 

Skokoń 
WOKÓŁ NAS
18 Grupa wsparcia 

MOPS wraz z Poradnią Psycholo-
giczno-Pedagogiczną utworzył grupę 

wsparcia dla rodzin wychowujących 
dzieci niepełnosprawne. 

19 Żyją obok nas 
  Kasia postanowiła założyć rodzinę 

mając 18 lat i twierdzi, że ze względu 
na przeżycia, szybko wydoroślała.

OŚWIATA
20 Może warto? 

Okazją do zadumy były ostatnio za-
jęcia z języka polskiego w ZSP nr 1 
w Brzesku.

25 Fińskie doświadczenia
Nauczyciele ZSP nr 2 w Brzesku 
zdobyli nowe doświadczenia zawo-
dowe, poznając jeden z najlepszych 
systemów szkolnictwa  w Europie.

26 Edukacyjne targi
Od 6-8 marca w Szkolnym Schroni-
sku Młodzieżowym w Brzesku już po 
raz 12. odbyły się Targi Edukacyjne. 
27 Święto „Dziewiątki”
  Od trzech lat Przedszkole nr 9 
w Brzesku nosi imię Marii Kowna-
ckiej, popularnej autorki wierszy 
i książek dla dzieci.

28 Z wizytą w Portugalii
  Grupa nauczycieli i uczniów Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Brzesku przebywała w Maia 
w Portugalii w ramach międzynaro-
dowego programu Comenius. 

KULTURA
29 Spotkania z piosenką
  Koncert „Wieczór z piosenką” oraz 

widowisko „Musicale” to ostatnie 
propozycje Miejskiego Ośrodka Kul-
tury zaprezentowane w marcu. 

31 Wschód i zachód to dwa od-
mienne światy
Wywiad ze Zbigniewem Pawlakiem, 
podróżnikiem i pracownikiem mię-
dzynarodowych organizacji huma-
nitarnych. 

32 Jej ogród
W Galerii 5 A Wydziału Sztuki Uni-
wersytetu Pedagogicznego przy ulicy 
Karmelickiej 41 w Krakowie otwarto 
16 marca br. wystawę fotografii za-
tytułowaną „Mój ogród”, autorstwa 
Joanny Maderskiej z Maszkienic.

32 Tarnowskie sukcesy tancerzy
„Inspiracje działań twórczych dzie-
cka” – pod takim hasłem odbył się 
w Tarnowie V Turniej Tańca Towa-
rzyskiego dla Dzieci. 

MŁODZI PISZĄ
33 Patrząc przez pryzmat 

Felieton Marty Bąk, uczennicy II 
klasy ZSP 1 Brzesko. 

HISTORIA
34 Czarodziej z Łysej Góry
  Postacią, która sprawiła, że Łysa 

Góra stała się słynna w całej Pol-
sce, a nawet świecie był przybyły tu 
z Krakowa w początku lat 50. XX 
wieku Bolesław Książek. 

SPORT
37 Awans był blisko 

Zaledwie jednego celnego rzutu 
zabrakło młodym koszykarzom 
z Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Brzesku, by zwyciężyć w powia-
towych zawodach i awansować do 
etapu rejonowego.

37 Dwójka mistrzem powiatu  
Dominacja brzeskiej „dwójki” w Mi-
strzostwach Powiatu w siatkówce 
ani na chwilę nie podlegała dysku-
sji. Świadczą o tym rozmiary ich 
zwycięstw.

38 Narciarskie Mistrzostwa Po-
wiatu 
Tradycyjnie stacja Czorsztyn-Ski 
była areną Mistrzostw Powiatu 
w narciarstwie alpejskim i snow-
boardzie organizowanych przez 
brzeskie Starostwo oraz Okocimski 
Klub Narciarski.

38 Licealiada szczypiornistów
  W hali sportowej Zespołu Szkół Po-

nadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku 
rozegrane zostały zawody w piłce 
ręcznej chłopców w ramach Powia-
towej Licealiady. Zwyciężyła ekipa 
ZSP 2 Brzesko.

39 Brzeski pływak pojechał na 
Korfu

  Wojciech Wojdak zdobył trzy me-
dale Zimowych Mistrzostw Polski 
i w nagrodę został powołany do 
kadry Polski na pływacki wielomecz 
w Grecji. 

40 Skazani na awans
  Jest już niemal w stu procentach 

pewne, że 26 maja czeka na po-
dwójne świętowanie. Z jednej stro-
ny będziemy obchodzić tradycyjny 
Dzień Matki, ale kibice brzescy 
będą celebrować historyczny awans 
Okocimskiego do I ligi.

W BIEŻĄCYM NUMERZE
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Na stronach 23-24 fotorelacja z koncertu ,,Wieczór z piosenką” i widowiska ,,Musicale”.
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3 – 101 lat ukończył Stanisław Pa-
cura z Mokrzysk, jeden z najstarszych 
mieszkańców gminy Brzesko. Podczas 
jubileuszowej uroczystości życzenia 
składali mu między innymi burmistrz 
Grzegorz Wawryka sołtys Mokrzysk 
Marek Kośmider oraz sołtys Szczepa-
nowa Anna Lubowiecka. 

8 – Z okazji Dnia Kobiet burmistrz 
Brzeska, Zarząd Osiedla Kościuszki-
Ogrodowa, Miejski Ośrodek Kultury 
oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna zorganizowały imprezę, któ-
ra odbyła się w Regionalnym Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym. Wystąpiły 
Miejska Orkiestra Dęta oraz zespół 
taneczny „Raks Imra”. 

9 – W Regionalnym Centrum Kul-
turalno-Bibliotecznym miała miejsce 
promocja książki Iwony Dojki i Marka 
Latasiewicza „Tu się wszystko zaczęło” 
– zbioru reportaży i wywiadów doty-
czących znanych brzeszczan.  

10 – 400 tysięcy złotych podzieliły 
władze gminy pomiędzy 20 klubów 
i organizacji sportowych. Prawie 200 
tysięcy trafiło do kasy Okocimskiego 
Klubu Sportowego. 45 tysięcy otrzymał 
Międzyszkolny Klub Sportowy Gryf, 25 
tysięcy – Jadowniczanka, 23 tysiące 
– Olimpia Bucze, 17 tysięcy – Strażak 
Mokrzyska, 16 tysięcy – TKKF Sokół, 
13 tysięcy – Brzeski Klub Bokserski 
Magic Boxing, 10 tysięcy – LKS Po-
ręba Spytkowska, 10 tysięcy – Iskra 
Szczepanów.  

11 – 80 tysięcy złotych trafiło z bu-
dżetu gminy do rad sołeckich i osied-
lowych. Są to dochody własne samo-
rządów i mogą być wydawane według 
uznania samych mieszkańców, jednak 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy o prawie samorządowym. 

14 – Władze gminy Brzesko wystą-
piły do Wojewódzkiego Zarządu Melio-
racji i Urządzeń Wodnych z wnioskiem 
o przeznaczenie środków finansowych 
na uporządkowanie koryt rzek Uszwi-
ca, Uszewka i Grodna.

15 – W sali wystawowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury odbył się koncert 
zatytułowany „Wieczór z piosenką”. 
Wystąpili w nim uczestnicy zajęć 
wokalno-aktorskich prowadzonych 
przez Ewelinę Stępień. Wokalistom 
akompaniował Krzysztof Musiał. 

16 – Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna była organizatorem 
wystawy „Twórczość pokoleń” Anto-
niny Radziędy i Agnieszki Radziędy, 

Marzec w pigułce
której otwarcie miało miejsce w sali 
wystawowej RCK-B. Wernisaż połą-
czony był z wieczorem poezji Antoniny 
Radziędy. 

17 – Na obiektach Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Krakowie 
rozegrane zostały zawody o Grand Prix 
MZLA-PZLA w biegach przełajowych. 
Oliwia Sowa zajęła 2. miejsce, 10. była 
Sara Pietrusińska. Obie biegaczki są 
uczennicami Szkoły Podstawowej nr 
3 w Brzesku, a reprezentują barwy 
MLUKS Tarnów.  

18 – Wojciech Wojdak wywalczył 
w Dębicy dwa złote medale i jeden 
srebrny podczas Zimowych Mistrzostw 
Polski w pływaniu.

19 – Rozpoczął się sezon tenisowy 
w Brzesku. Uruchomiony został kort 
przy kręgielni BOSiR (ul. Browarna). 

21 – W Międzynarodowym Cen-
trum Kultury w Krakowie odbyła się 

ceremonia wręczenia nagród w 12. 
edycji konkursu „Lider Małopolski”. 
Wśród laureatów znalazła się gmina 
Brzesko, a doceniona została budo-
wa i uruchomienie w zeszłym roku 
Regionalnego Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego.   

24 – „Powitanie wiosny – Orlik” 
– pod takim hasłem rozegrany został 
turniej piłki nożnej, któremu patrono-
wał burmistrz Brzeska. W kategorii do 
16 lat zwyciężyła ekipa Brzesko Team. 
W kategorii powyżej 16 lat triumfowa-
ła Karol’s Pizza.

24 – Przy pełnej widowni odbył 
się spektakl „Musicale” przygotowa-
ny przez MOK, a zaprezentowany w 
RCK-B. W koncercie wystąpili młodzi 
artyści uczestniczący w zajęciach MOK 
oraz ich instruktorzy.     

24 – Brzesko było gospodarzem 
VI Mistrzostw Piłki Nożnej Halowej 
Diecezji Tarnowskiej Liturgicznej 
Służby Ołtarza zorganizowanych 
przez Klub Sportowy Jakub oraz 
Diecezjalne Duszpasterstwo LSO. 
Mecze rozgrywane były w trzech 
miejscach – hali sportowej ZSP 1, 
hali ZSP 2 i hali w Okocimiu. W tur-
nieju szkół ponadgimnazjalnych KS 
Jakub zajął 3. miejsce (zwyciężyły 
Stróże). Rywalizację gimnazjalistów 
wygrał Nowy Sącz, a w konkurencji 
szkół podstawowych najlepszy był 
Pustków. 

25 – Na własnym boisku zainau-
gurowali rundę wiosenną piłkarze 
Okocimskiego. W pierwszym meczu 
bez problemów pokonali 2:0 Resovię i 
umocnili się na pozycji lidera. 

26 – Sejmik Województwa Mało-
polskiego podjął decyzję o przyznaniu 
50 tysięcy złotych na rzecz brzeskich 
pięcioraczków, dzieci Katarzyny i 
Grzegorza Górków. Jest to efekt starań 
między innymi radnej wojewódzkiej 
Józefy Szczurek-Żelazko. 

28 – W sali widowiskowej RCK-B 
odbyło się spotkanie z dziennikarzem, 
krytykiem kulinarnym i podróżnikiem 
Robertem Makłowiczem.   

28 – „Wokół okocimskiego browaru” 
– taki tytuł miał wykład przygotowany 
przez Jerzego Wyczesanego w ramach 
Brzeskich Lekcji Historii organizowa-
nych przez Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku. Wykład połączony był z wycieczką 
wokół browaru.

29 – Przed główną bramą Browa-
ru Okocim zebrali się plantatorzy z 
lubelskiego i Zamojszczyzny, którzy 
protestowali przeciwko sprowadzaniu 
chmielu przez koncerny piwowarskie 
z zagranicy. Była to jedna z wielu akcji 
podejmowanych w tej sprawie przez 
producentów chmielu.   

30 – W Piwnicy Brzeskiej MOK od-
było się już drugie w tym roku spotka-
nie z Anną Gaudnik z cyklu „Nastroje 
– wiersze, rysunki i zdjęcia moje”. 

31 – Wojciech Wojdak wystartował 
w międzynarodowym wielomeczu pły-
wackim na greckiej wyspie Korfu.



7 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYkwiecień 2012 WYDARZENIA

Gmina Brzesko zaoszczędziła w zeszłym 
roku prawie 2,5 miliona złotych.  Obec-
nie stan zadłużenia gminy usytuowany 
został na poziomie 55 procent ustawowe-
go limitu w stosunku do dochodów. Jest 
to optymistyczna wiadomość, bowiem 
jeszcze niedawno długi gminy sięgały już 
granicy 60 procent, a jest to dopuszczal-
ny wskaźnik gminnych zobowiązań. 

- Poczynione w zeszłym roku oszczęd-
ności powodują, że teraz o 2,5 miliona 
złotych zmniejszony będzie kredyt, jaki 
planujemy zaciągnąć na realizację nie-
których inwestycji. Unikniemy też zapła-
cenia 200 tys. złotych odsetek – wyjaśnia 
wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel. 

Wspomniane oszczędności udało się 
osiągnąć głównie dzięki zmniejszeniu wy-
datków na administrację. Kondycję finanso-
wą gminy poprawiły też środki uzyskane ze 
sprzedaży jednej z budowlanych działek.  

Władze gminy planują dalsze dzia-
łania zmierzające w kierunku oszczęd-
ności.  red  

Spada zadłużenie

Jeszcze w kwietniu powinna 
rozpocząć się przebudowa skrzy-
żowania u styku ulic Kościuszki 
i Leśnej oraz krajowej drogi K-4. 
W jej efekcie zmieni się organi-
zacja ruchu w tym miejscu, bo 
tradycyjne i niezbyt bezpieczne 
skrzyżowanie zastąpione zostanie 
przez rondo. Planowane prace, 
które na pewien czas spowodują 
utrudnienia w ruchu, potrwają do 
końca czerwca. 

Budowę ronda w całości sfinansuje 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, która w ten sposób zamierza 
poprawić stan bezpieczeństwa w tym 
miejscu. Jak twierdzą policjanci z brze-
skiej „drogówki”, każdego roku na skrzy-
żowaniu dochodzi do bardziej lub mniej 
groźnych zdarzeń – kolizji i wypadków. 

Jest to o tyle ważne, że już niedługo 
powinien zwiększyć się ruch w tym 
miejscu, bowiem wielce prawdopodob-

Rondo w miejsce 
skrzyżowania

ne jest, iż ulica Leśna stanie się jednak 
tymczasowym zjazdem z autostrady.   

GDDKiA nalegała, aby władze mia-
sta na czas remontu zezwoliły na zor-
ganizowanie objazdów przez centrum 
Brzeska. Kategorycznie sprzeciwił się 
temu Grzegorz Wawryka.

- Takie rozwiązanie doprowadziło-
by do tego, że miasto byłoby w dużej 
części zakorkowane, a ruch zostałby 
po prostu sparaliżowany. Do takiej 
sytuacji nie możemy dopuścić, dlatego 
nie zgodziliśmy się z sugestią GDDKiA. 
Uważam, że można tak zorganizować 
prace przy budowie rodna, aby ruch 
„czwórką” był możliwy – mówi bur-
mistrz. 

Po budowie ronda na pewno po-
prawi się bezpieczeństwo w tym ne-
wralgicznym punkcie, jednak przez 
co najmniej dwa miesiące kierowcy 
muszą liczyć się ze sporymi utrudnie-
niami w ruchu.  red      

30 marca w Warszawie tuż pod gma-
chem Sejmu RP solidarnościowcy z całej 
Polski zgromadzili się, aby przekonać 
rząd naszego kraju do przeprowadzenia 
referendum w sprawie podniesienia wie-
ku emerytalnego do lat 67. W manife-
stacji wzięli udział także przedstawiciele 
brzeskiej „Solidarności”. 

Do Warszawy udali się reprezen-
tanci „Solidarności” z SP ZOZ Brzesko, 
MPEC oraz ZSP nr 2. Wśród przed-
stawicieli MPEC znalazł się między 
innymi Stanisław Kura. Sam jest już 
emerytem, jednak postanowił wziąć 
udział w manifestacji, bo – jak sam 

Zastrzyk dla województwa
Radni miejscy podjęli decyzję (w formie 
uchwały) o przekazaniu 95 tysięcy złotych 
na konto Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Jest to dofinansowanie remontu kolejnego 
odcinka drogi łączącej Brzesko z Mokrzy-
skami. Prace remontowe ruszyły dzięki 
zabiegom władz gminy i trwają już od 
zeszłego roku. Sprawa była pilna, bo stan 
nawierzchni drogowej na tym szlaku 
przedstawiał się fatalnie, a do tego droga 
prowadzi przez teren o gęstej zabudowie, 
a więc ruch ma tutaj spore natężenie. Re-
montem zainteresowane są także władze 
powiatu, które również przekazały na to 
zadanie 95 tysięcy złotych.   red 

Protestowali w Warszawie

powiedział – solidaryzuje się ze swoimi 
młodszymi kolegami. 

Brzescy solidarnościowcy przeby-
wali w Warszawie do późnych godzin 
popołudniowych. Do końca czekali na 
wynik parlamentarnego głosowania. 
Chociaż zdawali sobie sprawę, że wynik 
nie będzie zgodny z ich oczekiwaniami, 
to jednak zapowiadają, iż nadal będą 
walczyć – jak wszyscy związkowcy 
– o przeforsowanie swojego wniosku 
o przeprowadzenie demokratycznej 
debaty w sprawie ustalenia górnej 
granicy emerytalnego wieku (czytaj: 
referendum).  EMIL 

Krótko...

BOSiR zaprasza 
Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Brzesku uprzejmie informuje o roz-
poczęciu naboru do sekcji kręglarskiej. 
Zajęcia są przeznaczone dla dzieci z klas 
III–VI szkół podstawowych oraz młodzie-
ży gimnazjalnej i będą się odbywać pod 
nadzorem doświadczonego instruktora 
raz lub dwa razy w tygodniu po 120 mi-
nut (w zależności od liczby uczestników). 
Zajęcia prowadzone są na obiekcie Krę-
gielni BOSiR przy ul. Browarnej 13 a. 
Obowiązuje strój sportowy oraz obuwie 
sportowe zamienne. Zapisy oraz szczegó-
łowe informacje dostępne bezpośrednio 
na Kręgielni lub pod nr tel. 14/68 65 030. 
Serdecznie zapraszamy.  BOSiR 
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16 marca br. w Okocimiu rozpoczął 
się cykl zebrań wiejskich z udzia-
łem przedstawicieli władz gminy. 
Podczas tych spotkań burmistrz 
Grzegorz Wawryka ma okazję za-
poznać się z bieżącymi problema-
mi mieszkańców poszczególnych 
sołectw, a także odpowiedzieć na 
nurtujące ich pytania. Każde spot-
kanie to także sposobność do pre-
zentacji dokonań gminy w ubie-
głym roku. Mieszkańcy każdej 
wioski mogą też dowiedzieć się, 
jakie inwestycje dokonane zostały 
na ich terenie i jakie poczynione 
zostały wydatki. Poniżej przedsta-
wiamy skrótowe dane dotyczące 
Poręby Spytkowskiej, Jasienia, 
Szczepanowa i Okocimia.   

Jak łatwo się domyślić, najwięcej 
pieniędzy przeznaczają władze gminy 
na oświatę. W sołectwach, o których 
tutaj mowa na szkoły i przedszkola 
wydała gmina w zeszłym roku (mowa 
o subwencjach, dotacjach i kosztach 
remontów) ponad 6,3 miliona zło-
tych. Kwoty są zróżnicowane, ich 
wysokość zależy od ilości uczniów 
w poszczególnych placówkach, a także 
od aktualnych potrzeb związanych 
z remontami. 

W Porębie Spytkowskiej subwencja 
oświatowa na szkołę i przedszkole 
wyniosła ponad 1,6 miliona złotych. 
Całość wydatków przeznaczonych na 
to sołectwo zamknęło się kwotą prze-
kraczającą 3 miliony. Równy milion 
wydano na realizację II etapu budowy 
sieci wodociągowej. Ponad 300 tysięcy 
przeznaczono na inwestycje drogowe 
– wykonanie umocnienia rowu i na-
kładki asfaltowej na ulicy Bursztyno-
wej oraz na wykonanie nawierzchni na 
ulicy Jodłowej. Za pieniądze z budżetu 
gminy wykonano także utwardzenie 
parkingu przy ulicy św. Bartłomieja, 
przepust przy ulicy Jodłowej, a także 
drogi za płyt na ulicy Bursztynowej. 
Inne remonty pochłonęły 30 tysięcy, 
a zimowe utrzymanie dróg i koszenie 
poboczy kosztowało 42 tysiące. Na 
funkcjonowanie Domu Ludowego prze-
znaczono w sumie ponad 126 tysięcy. 
Składają się na to koszty działalności 
świetlicy dofinansowanie profilak-
tycznych programów, utrzymanie filii 
biblioteki oraz utrzymanie samego 
budynku. Jednostka OSP w Porębie 
otrzymała na swoją działalność12 
tysięcy. Klub sportowy wsparty został 

Gmina inwestuje
kwotą 11 tysięcy, a na dotacje do dzia-
łalności Rady Sołeckiej przekazano 
ponad 5 tysięcy.

Wydatki gminy 
na sołectwo Poręba Spytkowska

Nazwa zadania Kwota

Szkoła i przedszkole 
– subwencje 

1 625 075

Budowa sieci 
wodociągowej

1 000 000

Inwestycje drogowe   312 488

Funkcjonowanie Domu 
Ludowego

  126 569

OSP – dotacja    12 000

LKS – dotacja    11 000

Dotacje do działalności 
Rady Sołeckiej

    5 391

Razem 3 092 523

Wydatki na oświatę w Jasieniu 
ujęte zostały w tabelce umieszczonej 
poniżej. Uzupełnijmy jedynie, że 
na remonty w szkole przeznaczono 
w ubiegłym roku ponad 11 tysięcy 
złotych. Najwięcej pieniędzy, bo blisko 
2,6 miliona, wydano na budowę kana-
lizacji sanitarnej (ulica Klonowa i Klo-
nowa Boczna). Na inwestycje drogowe 
złożyły się: budowa chodnika przy 
ulicy Nowy Świat (blisko 90 tysięcy), 
wykonanie nakładki na ulicy Wiedeń-
skiej (blisko 19 tysięcy), parking obok 
placu zabaw (ponad 30 tysięcy), re-
monty dróg (około 22 tysięcy), dosta-
wa żużla na ulice Kasztanową (prawie 
4 tysiące), zimowe utrzymanie dróg 
(blisko 39 tysięcy), koszenie poboczy 
(prawie 4 tysiące), umocnienie rowu 
przy ulicy Sądeckiej Bocznej (około 
8 tysięcy), dobudowa oświetlenia 
przy ulicy Konopnickiej (blisko 800 
złotych) i budowa wiaty przy ulicy 
ks. Mazurkiewicza (5 tysięcy). OSP 
Jasień otrzymała od gminy 11 tysięcy 
złotych. Na wydatki administracyjne 
Rady Sołeckiej przeznaczono blisko 6 
tysięcy, a na programy profilaktyczne 
2,7 tysiąca złotych.    

Krótko...

200 lat
Mocno zagalopowaliśmy się przypisując 
w poprzednim wydaniu BIM-u Panu 
Stanisławowi Pacurze z Mokrzysk 
miano najstarszego mieszkańca gminy. 
Wprawdzie kobietom wieku się nie 
wypomina, jednak musimy oddać spra-
wiedliwość, że tą najstarszą mieszkanką 
gminy Brzesko jest jednak Pani Geno-
wefa Idzi, która przekroczyła już 102 
lata. Pani Genowefie i Panu Stanisła-
wowi oraz wszystkim innym 100-latkom 
życzymy 200 lat.  red  

Ogłoszenie
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na w Brzesku informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku 
przy ul. Głowackiego 51, a także na 
tablicy ogłoszeń PiMBP w Brzesku przy 
Placu Targowym 10 został wywieszony 
wykaz o przeznaczeniu do najmu loka-
lu użytkowego stanowiącego własność 
Gminy Brzesko, położonego w budynku 
Regionalnego Centrum Kulturalno-Bi-
bliotecznego w Brzesku.

Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Sekretariacie PiMBP 
w Brzesku- pokój 124 lub pod nr tel. 
14 68 64 550 wew. 11.  RCKB

Prośba
W drugiej połowie maja zostanie oddany 
do użytku nowy dworzec PKP. Zwraca-
my się z wielką prośbą do mieszkańców 
o wypożyczenie starych fotografii dworca 
lub innych pamiątek z nim związanych. 
Chcielibyśmy je wykorzystać podczas 
uroczystego otwarcia, przygotowując 
specjalną wystawę. Szczególną prośbę 
kierujemy do mieszkańców Słotwiny, 
która była dawniej też dzielnicą kole-
jową. Sądzimy więc, że w domowych 
zbiorach znajdą się stare fotografie. 
Za życzliwość i okazaną pomoc z góry 
dziękujemy.  Redakcja BIM

Sezon tenisowy rozpoczęty
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 
19 marca jest możliwość odpłatnego 
korzystania z kortu tenisowego, który 
znajduje się obok Kręgielni BOSiR 
(ul. Browarna 13 a). 
Korzystanie z kortu jest możliwe 
w godzinach:
- poniedziałek - piątek od 9.00 do 20.00
- sobota - niedziela od 10.00 do 20.00.
Godzina gry to tylko 10,00 zł. Rezerwa-
cja pod nr tel. 14/68 65 030.    BOSiR
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Wydatki gminy na sołectwo Jasień

Nazwa zadania Kwota

Szkoła podstawowa 
– subwencja i remonty

1 577 482

Niepubliczne Przedszkole 
– dotacja

  216 000

Kanalizacja sanitarna 2 598 815

Inwestycje drogowe   219 882

OSP – dotacja    11 000

Wydatki administracyjne 
Rady Sołeckiej

    5 862

Programy profilaktyczne 
– dotacja

    2 700

Razem 4 631 741

 Podobnie, jak w przypadku Jasie-
nia, wydatki na oświatę w Szczepano-
wie prezentuje tabelka tej miejscowości 
poświęcona. Wśród inwestycji drogo-
wych znalazły się: budowa chodnika 
przy ulicy św. Stanisława (prawie 400 
tysięcy), zimowe utrzymanie dróg (16,7 
tysiąca), budowa przystanku przy ulicy 
św. Stanisława (5 tysięcy), dobudowa 
oświetlenia przy ulicy Stojałowskiego 
(650 złotych), remonty dróg (3 tysiące) 
oraz utrzymanie rynku szczepanow-
skiego (prawie 20 tysięcy). Wśród prac 
związanych z wodociągowaniem sołectw 
należy wymienić: budowę wodociągu 
przy ulicy Pielgrzymów (42 tysiące) 
oraz wykonanie odwodnienia przy ulicy 
Na Wzgórzu (prawie 27 tysięcy). 

Wydatki gminy na sołectwo Szczepanów

Nazwa zadania Kwota

Szkoła i przedszkole 
– subwencje

1 640 601

Przedszkole – remonty    12 280

Wodociągi    68 668

Inwestycje drogowe   422 038

Utrzymanie rynku 
szczepanowskiego

   19 365

Wykonanie map do celów 
projektowych

    5 400

Funkcjonowanie świetlicy 
i filii PiMBP

   54 482

OSP – dotacja    21 000

LKS Iskra – dotacja    11 000

Dotacja do Rady Sołeckiej     3 238

Razem 2 258 072

Na utworzenie sieci wodociągowej 
w Okocimiu w ramach budowy magi-
strali Brzesko-Bochnia przeznaczyła 
gmina 617 tysięcy złotych. Remonty 
okocimskiej szkoły kosztowały 23 ty-
siące. Bogata jest lista inwestycji dro-
gowych poczynionych w tym sołectwie. 
Są to: nawierzchnia asfaltowa na ulicy 
Klęczany (około 40 tysięcy), likwidacja 
rakowin i wybojów na ulicach św. Jana, 
Zalesie, Kamieniec, Zagrody, Leszczy-
ny i Czerwona Droga (ponad 10 tysię-
cy), nawierzchnia asfaltowa na ulicy 
Zagrody (około 19 tysięcy), remont 
przepustu na ulicy Zalesie (ponad 18 
tysięcy), remont przepustu na ulicy 
Czerwona Droga oraz remont mostu 
i odmulenie rowów (około 18 tysięcy), 
zimowe utrzymanie dróg (prawie 63 
tysiące), koszenie poboczy (niecałe 2 
tysiące), a także dobudowa oświetlenia 
wraz dokumentacją (ponad 46 tysięcy). 
Bieżące utrzymanie Domu Ludowego 
kosztowało w zeszłym roku ponad 35 
tysięcy. Do tego doszły jeszcze wydatki 
na: utrzymanie świetlicy (7,4 tysiąca), 
utrzymanie punktu bibliotecznego 
(ponad 28 tysięcy) oraz sfinansowanie 
programów profilaktycznych (ponad 
16 tysięcy). 

   

Wydatki gminy na sołectwo Okocim
Nazwa zadania Kwota

Szkoła podstawowa 
– subwencja i remonty

1 271 950

Wodociągi   617 000

Inwestycje drogowe   222 269

Dom Ludowy, świetlica
 i biblioteka

   87 648

Kluby sportowe – dotacje    32 000

Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi 
Okocimskiej

   10 000

OSP – dotacja     4 000

Rada Sołecka - dotacje     4 930

Razem 2 249 797

Krótko...

Konkurs
Miejski Ośrodek Kultury ogłasza kon-
kurs plastyczny ,,Portret Mamy” pod 
patronatem Barbary Kaczmarowskiej 
Hamilton portrecistki brytyjskiej 
rodziny królewskiej i Burmistrza 
Brzeska Grzegorza Wawryki. 
Konkurs adresowany jest do dzieci 
w wieku przedszkolnym, uczniów 
szkół podstawowych i gminazjalnych. 
Temat konkursu pozwala nie tylko 
na rozwijanie inwencji twórczej mło-
dych artystów, ale również pomaga 
w kształtowaniu uczuć do najbliższych, 
wyrażonych przez różnorodne środki 
wyrazu artystycznego oraz użycie od-
powiednich technik plastycznych.
Udział w konkursie polega na wyko-
naniu indywidualnej (bez pomocy osób 
trzecich) pracy plastycznej na karto-
nie, w formacie 40x50, w technikach: 
rysunek ołówkiem, rysunek pastelami 
lub praca malarska. Prace grupowe/
zbiorowe nie będą oceniane.
Uwaga! Prace niespełniające kryteriów 
formalnych nie będą zakwalifikowane 
do konkursu.
Bliższych informacji udziela sekre-
tariat Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Brzesku, tel. 14 68 496 60.

SPROSTOWANIE
Do tekstu ,,Z wizytą u Zuzanny Peters-
Musiał” wkradł się złośliwy chochlik, 
który zmienił nazwisko Platner na Pla-
ter. Za pomyłkę redakcja przeprasza za-
interesowaną, autorkę i Czytelników.

Wycieczki
Uniwersytet III Wieku i Koło PTTK 
w Brzesku organizują wycieczki:
- na Halę Łabowską 22 kwietnia
- do Warszawy 22-24 czerwca
- na Chorwację 7-17 września
Informacje, zgłoszenia MOK Brzesko, 
tel 14 684 96 60 - 63
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Wojewoda małopolski przekazał 800 tysię-
cy złotych na odbudowę mostu położonego 
w ciągu ulicy Okulickiej w Buczu. Gmina 
w połowie marca br. otrzymała promesę 
potwierdzającą tę decyzję. Pieniądze 
pochodzą z funduszu przeznaczonego na 
usuwanie skutków powodzi. 

Most przy Okulickiej był sukcesyw-
nie podmywany przez nawiedzające 
Bucze powodzie. Ta z 2010 roku dokoń-
czyła dzieła na tyle, że konieczna stała 
się całkowita odbudowa mostu, którego 
dalsze użytkowanie przy tym stanie 
rzeczy zagraża bezpieczeństwu. 

Jest sołtysem wsi Bucze już czwartą 
kadencję. Pełni również funkcję prezesa 
Ochotniczej Straży Pożarnej. W dru-
giej i trzeciej kadencji był też radnym 
miejskim. Energiczny, przedsiębiorczy, 
bardzo operatywny, zawsze pełen op-
tymizmu, chciałby żeby wszystko się 
udało, ale niestety, jak zawsze pojawiają 
się problemy. Nie poddaje się jednak 
i stara się je rozwiązywać. Największy 
problem dotyczy budynku Domu Stra-
żaka znajdującego się we wsi Bucze. 
W dolnej części mieści się sołtysówka, 
pomieszczenie dla Straży i garaże. Na 
górze znajduje się duża sala, która 
kiedyś tętniła życiem. Odbywały się 
tu imprezy dla mieszkańców wsi. Bu-
dynek powstał w czynie społecznym, 
materiały zakupił Urząd Gminy. Nad 
prawidłowym przebiegiem prac czuwał 
były dyrektor szkoły w Buczu Stanisław 
Góra. 

W chwili obecnej sołtys dąży do ure-
gulowania sytuacji prawnej budynku, 
to wszystko trwa bardzo długo, gdyż 
budynek ma 15 współwłaścicieli. Poza 

Są pieniądze na most
Gmina kilkakrotnie występowała 

do wojewody z wnioskiem o przezna-
czenie środków na budowę mostu. 
Równolegle zlecono wykonanie pro-
jektu planowanej inwestycji, który jest 
już gotowy. Przyznane na ten cel 800 
tysięcy złotych jest w stanie pokryć 
koszty odbudowy w 100 procentach, 
bo na takiej wysokości oszacowano 
koszt przedsięwzięcia. Promesa po-
zwoliła uruchomić dalsze procedury, 
a przede wszystkim ogłosić konkurs 
na wykonawcę zadania (rozstrzygnięty 
zostanie w połowie kwietnia).

Rozpoczęcie prac zaplanowano na 
przełom czerwca i lipca. Harmonogram 
przewiduje zakończenie robót jeszcze 
przed 1 września. Jest to bardzo waż-
ne, bowiem przez most przejeżdżają 
gimbusy dowożące uczniów do szkoły. 
Na czas trwania budowy zorganizowa-
ne zostaną objazdy. 

Jak zapewnia Henryk Piela, kie-
rownik referatu ochrony środowiska, 
w ramach prac dokonana zostanie 
niwelacja terenu, dzięki czemu po-
wstanie znacznie łagodniejszy najazd 
na nowy most.  EMIL    

tym w związku z nowymi nazwami 
ulic obowiązuje nowy KRS, dlatego 
sprawa trafiła do Sądu Okręgowo-
Gospodarczego w Krakowie. Ze strony 
Urzędu Miejskiego doprowadzeniem do 
przejęcia obiektu przez gminę zajmuje 
się Wydział Geodezji, Gospodarowania 
Mieniem i Rolnictwa. Naczelnik Józef 
Makuch oraz pani inspektor Janina 
Ziomek, jak podkreśla sołtys, pracują 
nad tym bardzo solidnie. Są otwarci 
i życzliwi. Po regulacji prawnej gmina, 
jak zapewnia burmistrz, wyremontuje 
budynek i będzie nim zarządzać. Po 
remoncie miejsce w obiekcie znajdzie 
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Bucze, 
Sołtys, Rada Sołecka i Straż. Sołtys 
czyni starania, aby do końca jego ka-
dencji budynek był gotowy do użytku. 
Twierdzi, że obiecał to mieszkańcom. 
Chce więc obietnicy dotrzymać. 

Inny problem, który pomału się 
rozwiązuje, to budowa chodnika przy 
drodze powiatowej od remizy w kie-
runku szkoły oraz wgąb wsi. Powiat 
i gmina przeznaczyły na tę inwestycję 
po połowie środków. Projekt został 
zatwierdzony. Wszystko wskazuje 
na to, że niebawem ruszą prace przy 
chodniku. Jest to konieczne, bo przy 
tej drodze znajduje się plac zabaw dla 
dzieci, a także uczniowie chodzą tędy do 
szkoły. Stanisław Milewski za wszelką 
cenę chce utrzymać w swojej wsi jed-
nostkę Straży Pożarnej. Złożył więc 
pismo do Urzędu o dotację na zakup 
małego wozu bojowego. Uważa, że to 
przyciągnie młodzież. Trzydziestoletni 

żuk nie nadaje się do użytku. Prob-
lemem jest też uszkodzony w trakcie 
powodzi most (więcej na ten temat w 
tekście poniżej). Sołtys dąży do tego, 
aby została ocieplona szkoła i wykona-
na elewacja. To bardzo ważne zadanie, 
które jak twierdzi, może uda się jak 
najszybciej zrealizować. 

Są problemy i rozterki, ale jest też 
optymizm, bo Bucze ma piękne, nowe 
przedszkole dla pięćdziesięciu malu-
chów, którym kieruje zarządzająca 
również szkołą mgr Agata Basaraba. 
Powstał też tor motocrossowy. Dzięki 
temu wiele osób odwiedza wieś. Nastą-
piła również regulacja rzeki Uszewki.

Sołtys, mówiąc o problemach i roz-
terkach związanych z funkcjonowaniem 
wsi, mocno podkreśla bardzo dobrą 
współpracę z Radą Sołecką, z dyrektor-
ką szkoły i przedszkola, z proboszczem 
Ryszardem Plutą, który założył chór pa-
rafialny, a na plebani przeznaczył jedną 
salę na spotkania młodzieży. Dziękuje 
również za współpracę radnemu Piotrowi 
Wyczesanemu, Stowarzyszeniu Odnowy 
Wsi Bucze wraz z prezesem Stanisławem 
Górą, a także prezesowi Olimpii Bucze 
– Czesławowi Borowcowi. Sołtys stwier-
dza, że wszystkie działania podejmuje 
wspólnie z mieszkańcami wsi, którzy 
rozumieją problemy i trudności. 

 Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzy spokoju i radości, pogody ducha 
i optymizmu, a w oczach ciepłej iskierki 
rozpalonej wiarą, że wszystkie podej-
mowane działania uda się wkrótce 
zrealizować.  MC

Stanisława Milewskiego 
rozterki i problemy
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W drugi dzień kalendarzowej 
wiosny w Międzynarodowym Cen-
trum Kultury w Krakowie odbyła 
się uroczystość wręczenia nagród 
w organizowanym po raz dwuna-
sty przez Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Małopolski konkur-
sie „Lider Małopolski”. Kapituła 
konkursu uhonorowała 12 pod-
miotów, w tym gronie znalazła się 
gmina Brzesko. Okolicznościowe 
dyplomy z rąk przewodniczącego 
SGiPM, Kazimierza Barczyka, 
odebrali Maria Marek, dyrektor 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej oraz burmistrz Grze-
gorz Wawryka. Jurorzy docenili 
fakt wybudowania i otwarcia 
(a przede wszystkim funkcjonowa-
nia) w zeszłym roku Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecz-
nego. 

- To powód do olbrzymiej satysfak-
cji, że znaleźliśmy się w tak szacownym 
gronie beneficjentów tego konkursu 
– komentuje Grzegorz Wawryka 
– Jednak największym zadowoleniem 
napawa nas to, że Centrum funkcjo-
nuje, a codziennie odwiedza je kilka 
setek mieszkańców naszej gminy. 
Przyznana nam nagroda to bodziec 
do dalszej pracy. To potwierdzenie, 
że warto pozyskiwać unijne fundusze, 
bo dzięki nim powstają obiekty, któ-
re są wizytówką miasta, ale przede 
wszystkim służą lokalnej społeczności. 
Centrum ruszyło w czerwcu ubiegłego 

Lider Małopolski
roku, Od tego czasu odwiedziło je wielu 
znanych artystów, którzy w superlaty-
wach wypowiadali się na temat jego 
funkcjonalności, na przykład Zbigniew 
Wodecki, czy Marcin Daniec. 

Te fundusze unijne, o których 
wspomina burmistrz, to w przypadku 
RCK-B kwota około 10 milionów do-
tacji przyznanej gminie na to zadanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Sama gmina dołożyła do 
tego około 5 milionów złotych, a to daje 
łączną kwotę 15 milionów całkowitych 
kosztów tej inwestycji, która jest „nową 
siedzibą dla dwóch brzeskich instytucji 
kulturalnych: Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Obiekt pozwala rów-
nież na organizację nowych przedsię-
wzięć kulturalnych mających znaczenie 
ponadlokalne i regionalne. Zdaniem 
kapituły na podkreślenie zasługuje fakt, 
że Centrum skupiać będzie w jednym 
miejscu ludzi tworzących kulturę, jak 
też sprzyjać zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego.” – jak czytamy w folde-
rze wydanym specjalnie w związku z 
konferencją, podczas której wręczane 
były dyplomy dla „Liderów Małopolski”. 
Jest w tym cytacie jedna nieścisłość 
– Centrum nie „skupiać będzie”, ono 
już skupia „w jednym miejscu ludzi 
tworzących itd.”

Wśród uhonorowanych dyploma-
mi miast znalazły się między innymi 
Kraków, Bielsko-Biała, Tarnów, Nowy 
Sącz, Przemyśl, a także kilka firm. 

Dlaczego w tym gronie uwzględniony 
został Przemyśl? Wyjaśnia to sam 
Kazimierz Barczyk stwierdzając, że 
kapituła nagradza miasta położone 
„na terenie działania Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Małopolski – histo-
rycznej Małopolski, a nie tylko woje-
wództwa małopolskiego”. A to oznacza, 
że Brzesko docenione przez kapitułę 
promowane jest także poza granicami 
naszego województwa. 

- 12. edycja konkursu oraz kon-
ferencja są znakomitą okazją do 
promowania i zaprezentowania „loko-
motyw Małopolski”: najważniejszych 
inicjatyw, spektakularnych dokonań 
oraz ważnych gospodarczo i społecznie 
inwestycji wpływających na dynamicz-
ny rozwój, które dzisiaj dają nadzieję 
na poprawę koniunktury oraz przykład 
wszystkim pragnącym dynamicznie 
rozwijać się i inwestować – stwierdza 
Barczyk. 

***
Tegoroczny „Lider Małopolski” 

to nie jedyny laur wywalczony przez 
brzeską instytucję w 12-letniej historii 
tego konkursu. Po raz pierwszy ten 
zaszczytny tytuł odbierało Brzesko 
(a dokładnie powiat brzeski) za 2002 
rok, kiedy to kapituła wyróżniła 
budowę Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 wraz z pełnowymiarową 
halą sportową. Wśród laureatów tego 
konkursu znajdują się również Browar 
Okocim oraz grupa Can-Pack. Brzesko 
nagradzane tym laurem jest członkiem 
elitarnego klubu szacownych instytucji 
i organizacji, wśród których wymienić 
można między innymi Uniwersytet Ja-
gielloński, Polski Związek Narciarski 
(w związku z sukcesami m.in. Adama 
Małysza podczas Igrzysk Olimpijskich 
w Salt Lake City), a także Wisła Kra-
ków i Cracovia. 
***

Kazimierz Barczyk – samorządowiec 
i adwokat. Pierwszy przewodniczący 
Rady Miasta Krakowa, założyciel 
i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Małopolski, wiceprzewodni-
czący Sejmiku Województwa Małopol-
skiego. Przewodniczący Rady jedynego 
na świecie Muzeum Armii Krajowej 
w Krakowie. Członek Rady Patronów 
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie 
się!”. Sekretarz Stanu w Kancelarii 
Premiera Jerzego Buzka i jego doradca 
ds. reformy samorządowej. Od 11 lat 
organizator w Krakowie kolonii letnich, 
w których uczestniczyło łącznie ponad 
1100 polskich dzieci ze Wschodu. (za: 
www.barczyk.pl).  

PRUD
Na zdjęciu przedstawiciele laureatów tegorocznej 

edycji Lidera Małopolski – fot. Marek Kotfis
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Bezmyślność 
Około 1,5 hektara nieużytków stanęło 
w ogniu w okolicach lasu usytuowanego 
pomiędzy Szczepanowem a Wokowicami 
w pobliżu budowanej tam autostrady. 
Wydarzenie miało miejsce tuż przed 
południem 20 marca br. Zagrożenie 
było poważne, bo ogień zajął też częś-
ciowo pobliski młodnik. Akcja gaśnicza 
trwała ponad godzinę. Ofiarami pożaru 
były zwierzęta – kilka młodych dzików, 
które zostały przez ogień odizolowane od 
matki oraz pszczoły, które padły w kil-
kudziesięciu zniszczonych przez ogień 
ulach. Pożar został najprawdopodobniej 
wywołany w wyniku zabronionego pra-
wem wypalania traw – procederu, który 
nie wnosi nic pozytywnego, a najczęściej 
prowadzi do tragicznych skutków, nie 
mówiąc już o wysokich kosztach akcji 
ratowniczych. Strażacy apelują już od 
wielu lat o zaprzestanie praktyk polega-
jących na wypalaniu traw, jednak nawet 
perspektywa poniesienia surowych kar 
nie odstrasza od podejmowania bez-
myślnych działań. prud  

Śmierć na „czwórce”
Tragiczny w skutkach wypadek miał 
miejsce 11 marca br. na drodze krajo-
wej K-4 w Jasieniu. Z nieustalonych 
przyczyn kierowca fiata seicento 
zjechał na przeciwległy pas jezdni 
i zderzył się czołowo z volkswagenem 
passatem. W wyniku wypadku śmierć 
poniosły dwie osoby – kierowca sei-
cento i jego pasażerka. Dwoje ludzi 
podróżujących volkswagenem trafiło 
do szpitala. emil

„Żart”
Bardzo musiał się nudzić pewien 16-
latek, który 9 marca br. postanowił 
sobie zażartować z jednej z miesz-
kanek brzeskiego powiatu. Młody 
człowiek przedstawił się jako saper 
i zawiadomił kobietę, że na terenie jej 
posesji znajduje się bomba, którą on 
osobiście rozbroi. Poinformowani o sy-
tuacji policjanci sprawdzili dokładnie 
zabudowania, po czym stwierdzili, że 
żadnego ładunku wybuchowego w tym 
miejscu nie ma. Najbardziej poszkodo-
wani w tej sprawie będą najprawdopo-
dobniej rodzice „dowcipnego” 16-latka, 
którzy będą musieli pokryć koszty 
akcji przeprowadzonej przez policję. 

Apel strażaków
Jak co roku wczesną wiosną miesz-
kańcy powiatu lekceważą sobie zagro-
żenie powodowane wypalaniem traw. 
W dniu 17.03.2012 r. odnotowano 28 
zdarzeń, które w większości z nich były 
związane z wiosennymi porządkami 
w gospodarstwach. W wyniku lekko-
myślności najczęściej osób dorosłych 
przy wypalaniu traw uległy spaleniu 
dwa budynki gospodarcze, a zagrożo-
nych było kilka domów mieszkalnych. 
Wśród tych zdarzeń zanotowano kilka 
pożarów średnich do 10 hektarów 
i dwa duże, z czego jeden powierzch-
niowo wyniósł ponad 60 hektarów. 
Dzięki ofiarnym działaniom jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych i Jed-
nostki Ratowniczo Gaśniczej z Brze-
ska odbyło się bez większej tragedii. 
Zwracamy się z apelem do wszystkich 
mieszkańców powiatu o rozsądek i roz-
wagę, aby wypalanie traw nie spowo-
dowało zniszczenia dorobku życia i nie 
pociągnęło za sobą ofiar w ludziach. 
kpt. Bogdan Jurek

Las w płomieniach
Świadome podpalenie było najpraw-
dopodobniej przyczyną pożaru lasu na 
obrzeżach Szczepanowa. Do zdarzenia 
doszło 28 marca br. Początkowo płonęła 
tylko łąka sąsiadująca z lasem, jednak 
porywisty tego dnia wiatr sprawił, że 
ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się 
na dużym obszarze. Sytuacja stawała 
się groźna, bo czoło pożaru kierowało 
się w stronę budynków mieszkalnych 
i gospodarczych. Akcja gaśnicza trwała 
około 3 godzin. Wzięło w niej udział 69 
strażaków, którzy mieli do dyspozycji 
14 samochodów. Straty powstałe w wy-
niku pożaru oszacowano na około 70 
tysięcy złotych. emil   

Na pewno sprawa znajdzie swój finał 
na sali sądowej. prud 

Poszukiwani wandale
Około 5 tysięcy złotych wynoszą straty 
będące wynikiem wandalizmu niezna-
nych sprawców, którzy jednej tylko nocy 
zdemolowali dziewięć wiat przystanko-
wych w kilku miejscowościach na terenie 
gminy Brzesko. Strata jest tym bardziej 
dotkliwa, że zniszczone wiaty ustawione 
zostały zaledwie kilka miesięcy temu. 
Policja prowadzi postępowanie w celu wy-
krycia sprawców (grozi im kara do 5 lat 
więzienia), dodatkowo władze miasta 
przewidują nagrodę za wskazanie osób, 
które dokonały tych zniszczeń. emil 

Prawie jak złoto
Bocheńscy policjanci zatrzymali 19-let-
niego obywatela Rumunii, który popełnił 
przestępstwo na terenie powiatu brze-
skiego. Młody Rumun sprzedał przy-
godnie poznanemu mężczyźnie sygnet 
i obrączkę (za 300 złotych), utwierdzając 
go w przekonaniu, że oba przedmioty 
wykonane są ze szczerego złota. Okazało 
się, że był to tombak. Zatrzymanemu 
oszustowi grozi kara pozbawienia wol-
ności do 8 lat. prud    

Napad, którego nie było
Nietypowym zdarzeniem zajmowali się 
ostatnio brzescy policjanci. Wczesnym 
popołudniem, 19 marca, przyjęli zgło-
szenie o rzekomym rozboju dokonanym 
na pewnym 13-latku. Zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa złożyła 
matka chłopca, który utrzymywał, że 
w drodze ze szkoły został napadnięty 
przez nieznanego mężczyzna i okra-
dziony z pieniędzy. Zgłoszenie wyda-
wało się wielce prawdopodobne, bo 13-
latek w miarę szczegółowo przedstawił 
rysopis domniemanego napastnika. 
Dopiero podczas przesłuchania rzeko-
mego poszkodowanego wyszło na jaw, 
że była to konfabulacja chłopca, który 
w ten sposób chciał zwrócić na siebie 
uwagę dorosłych. Skończyło się na roz-
mowie pouczającej o konsekwencjach 
takiego postępowania. emil

Z kroniki policyjnej

Strażacy w akcji
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Od  9 lat w Brzesku pod patronatem 
Uniwersytetu  Jagiellońskiego  działa 
Uniwersytet Trzeciego Wieku.  Inicjator-
ką  i założycielka była Cecylia Jabłońska, 
która cały czas kieruje tą „wszechnicą”. 
UTW w Brzesku od początku ściśle 
współpracuje z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury, który wspiera działania, udo-
stępnia swoje podwoje, pomaga. Jest to 
ważne, kiedy działalność UTW opiera 
się wyłącznie na wolontariacie.

Co robi UTW w Brzesku ? Jest rze-
czą naturalną, że wzoruje i dostosowuje 
się do patrona – czyli Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Dlatego ustawiczne kształ-
cenie jest podstawowym celem UTW 
w Brzesku, chociaż zachowuje własne 
formy pracy. Przyjęta jest zasada, że raz 
w miesiącu studenci z Brzesku biorą 
udział w wykładach w Collegium Novum 
na UJ – jednej z najpiękniejszych i naj-
bardziej dostojnych auli uczelni – słu-
chając wykładów profesorów z różnych 
dziedzin. Zawsze są one bardzo ciekawe, 
interesujące i niezapomniane.

Jeden ze studentów tak powiedział: 
– Studiowałem w Krakowie, kilkadziesiąt 
lat pracowałem i dojeżdżałem do Krako-
wa, ale dopiero jak zapisałem się na UTW 
w Brzesku, po raz pierwszy zobaczyłem 
aulę Collegium Novum. Ta wypowiedź 
świadczy jak można w dojrzałym wieku 
znajdować i uzupełniać to wszystko, co 
wcześniej z różnych przyczyn odkładało 
się na później.

Każdy wyjazd do Krakowa połączony 
jest z poznawaniem tego miasta – jego 
zabytków, historii. Do tego jeszcze docho-
dzi udział w wydarzeniach artystycznych 
– ciekawych wystawach, spotkaniach 
z ludźmi. Te wyjazdowe sesje do stolicy 
Małopolski mają coraz większy krąg 
zwolenników.

Podstawą działań UTW jest nasze 
miasto. To tutaj dojeżdżają wykładow-
cy, również znane osobistości nauki, 
profesorowie różnych dziedzin. I tak 
prof. F. Ziejka, St. Waltoś, J. Zdebski, M. 
Pawłowski, a także brzeszczanie – prof. 
St. Biernat, prof. J. Blecharz, dr St. Na-
lepa. Interesujące wykłady prowadzą 
nauczyciele, podróżnicy, historycy i nasi 
studenci i te są najcenniejsze.

W ciągu tych 9 lat tematyka wy-
kładów obejmowała prawie wszystkie 
dziedziny nauki. Udział w pracach 
UTW polega na samokształceniu – czyli 
poszerzaniu swojej wiedzy. Studenci 
opracowali już wiele prac na różne 
tematy, które stanowią swoisty kapitał 
intelektualny, który planujemy wyko-

Uniwersytet Trzeciego Wieku
rzystywać w różnej formie 
poznawczej.

Mamy również swoje 
logo. Opracowała go nasza 
studentka – niestety nie 
żyjąca już Barbara Dudzik-
Łozińska.

W tym roku wprowa-
dziliśmy wraz z MOK nowy 
panel historii regionalnej 
– Brzeskie Lekcje Historii. 
Te zajęcia prowadzi znany 
brzeski historyk Jerzy Wy-
czesany. Program, którego 
głównym celem jest pozna-
wanie historii miasta Brze-
ska, spotkał się z wielkim 
zainteresowaniem. Z lekcji 
na lekcję skupia coraz więk-
szy krąg słuchaczy, nie tylko 
studentów UTW.

Inną formą pracy jest program krajo-
znawczo-turystyczny, w którego realizacji 
współpracujemy z PTTK. Przez okres 
istnienia UTW zrealizowaliśmy program 
„Tam gdzie mieszkają Polacy”. Dotarliśmy 
w swoich wędrówkach do Polaków na 
Litwie, na Ukrainie, na Krymie, Na Buko-
winie Rumuńskiej. Zwiedzaliśmy Włochy, 
Francję. Byliśmy w Pradze, Paryżu, Rzy-
mie, Wilnie, Lwowie. Odwiedziliśmy miej-
sca kultu Lourdes i La Salette, Ostrą Bra-
mę, ale również monastyry, górę Grabarkę, 
Cmentarz łyczakowski i Palmiry. Jeszcze 
w tym roku chcemy odkryć na nowo naszą 
Warszawę i zwiedzić  Chorwację.

Studenci UTW uczą się obsługiwać 
komputer, sprawdzają swoje zdolności 
artystyczne, piszą wiersze. Jak widać, 
są to ludzie aktywni, spragnieni wiedzy, 
i działania. Miło nam również pochwalić 
się, że na ostatniej sesji wyjazdowej do 
Krakowa Cecylia Jabłońska i Maria 
Gładysz odebrały na UJ wyróżnienia. 
Mimo że są imienne, przyjęliśmy je jako 
wyróżnienie całego naszego środowiska. 
Jest to tym bardziej cenne, gdyż bieżący 
rok jest Rokiem Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku. Uchwałę w tej sprawie podjął 1 
lutego br. Senat Rzeczpospolitej Polskiej. 
Dodatkowo Unia Europejska ustanowiła 
rok 2012 Rokiem Aktywności Ludzi Star-
szych. Dlatego też w dniach 19–20 marca 
w Warszawie odbył się I Kongres Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku. Brzeski UTW 
reprezentowała Cecylia Jabłońska.

Warto wiedzieć, że obecnie w Polsce 
działa 385 UTW, a my należymy do 
pierwszej 50-tki. Jest to w naszym kraju 
swoisty olbrzymi ruch społeczny. 

Zachęcamy do skorzystania z moż-
liwości, jakie daje UTW w Brzesku. 
Włączajcie się w pracę, zdobywajcie 
wiedzę, pozyskujcie nowy krąg znajo-
mych i przyjaciół. Jest wiele miejsca 
w przestrzeni życia ludzi. Można je 
zagospodarować z radością dla siebie 
i pożytkiem dla innych.

Kto może się zapisać do UTW 
w Brzesku? Każdy mieszkaniec miasta 
Brzeska i powiatu brzeskiego, który 
ukończył 45 lat, złoży deklarację (ze 
zdjęciem) i opłaci składkę. Wszelkie 
formalności z tym związane można 
załatwić w MOK Brzesko przy ulicy 
Kościuszki 7.

Dziękujemy wszystkim, którzy nas 
wspierają – władzom miasta i powiatu 
oraz wszystkim wykładowcom, którzy 
z nami chcą pracować i dzielić się 
wiedzą. Mamy w Brzesku stworzone 
wspaniałe  możliwości – MOK i Cen-
trum Kulturalno-Biblioteczne stoją dla 
nas otworem. Umiejmy tylko z tego 
skorzystać. UTW

W imieniu własnym oraz 

słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Brzesku pragnę złożyć 

wszystkim Czytelnikom BIM 

młodym jak i tym dojrzałym dużo 

zdrowia sił i optymizmu, wiary 

w każdym działaniu, które będą 

podejmować i radości z każdej 

najdrobniejszej rzeczy. Umiejmy 

doceniać piękno nas otaczające 

w ludziach jak i w przyrodzie, 

cieszmy się ze  Zmartwychwstania 

Najwyższego – ALLELUJA

Prezes UTW w Brzesku 
Cecylia Jabłońska

Jedną z wyróżnionych studentek UTW została 

Maria Gładysz – fot. arch. UTW
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Katarzyna Pacewicz-Pyrek

Nastała piękna wiosna, niebawem 
Święta Wielkiejnocy i  jak zwykle co 
roku o tej porze większość z nas za-
biera się za wielkie sprzątanie domu 
i obejścia. Okna znów nabierają przej-
rzystości, dywany dostają trzepaczką 
za swoje, a parkiety błyszczą. Segre-
gujemy również wszelkie ,,przydasię” 
dochodząc  do wniosku, iż są nam już 
zupełnie zbędne oraz, że nastała pora, 
by się z nimi bezpowrotnie rozstać. 
Wszyscy zaangażowani w porządki 
czują spore zmęczenie, ale też  niewąt-
pliwą satysfakcję z dobrze wykonanej 
pracy. 

W każdym ogrodzie zielenią się 
kiełkujące rośliny spragnione wio-
sennych promieni słońca. Skrzętnie 
grabimy trawniki, przycinamy krze-
wy, sadzimy bratki i oceniamy straty 
po zimie. Nasze otoczenie pięknieje 
z każdym wiosennym dniem, ale 
czy na pewno całe, a przynajmniej 
czy również  to dalsze? Mnie, jak 
i większość z Państwa, też dopada 

szał pozimowych porządków. By się 
zbytnio nie przemęczyć i nie spędzić 
pierwszych dni najpiękniej pory roku 
w towarzystwie mopa, odkurzacza oraz  
wszelkiego rodzaju płynów czyszczą-
cych, robię sobie przerwy w tych jakże 
pożytecznych czynnościach, które na-
wiasem mówiąc do moich ulubionych 
nie należą i wybieram się na długie 
spacery.

Najbardziej lubię przemierzać leśne 
ścieżki i patrzeć jak przyroda budzi się 
z zimowego snu. Niestety obok zielenie-
jących drzew i krzewów bliżej, a także 
dalej od drogi leżą oraz grzeją się w pro-
mieniach słońca śmieci. Czegóż wśród 
nich nie ma: opony zimowe, a i letnie 
też się znajdą, styropian, całe worki 
wypełnione różnościami, niepotrzebne 
ubrania, butelki, olbrzymi wybór pla-
stikowych opakowań oraz niekoniecz-
nie wygodne kanapy. Wygląda na to, 
że niektórzy z nas elegancko posprzą-
tali ze swoich domostw wszystko, co 

Wiosenne porządki …

zawadza i by tego dłużej nie oglądać, 
postanowili to ukryć wśród drzew. 
Bardzo to smutne, że część społeczeń-
stwa stosuje metodę podrzucania do 
lasu czy przydrożnego rowu wszelkich  
śmieci. To niestety ewidentny brak 
kultury, a przede wszystkim dbałości 
o środowisko. Pamiętajmy, że w lesie 
to my jesteśmy gośćmi. Na pewno nie 
bylibyśmy zadowoleni, gdyby sąsiad 
podrzucił nam swoje zbędne rzeczy do 
naszego ogrodu, zapewne zrobiliby-
śmy mu wtedy karczemną awanturę. 
Zwierzęta tej możliwości nie mają i są 
zmuszone przyglądać się rosnącym 
pośród swego otoczenia mniejszym 
i większym dzikim wysypiskom. 

W trakcie prowadzonych corocznie 
Akcji Sprzątania Świata część miesz-
kańców naszej gminy (w tym głównie 
dzieci), uzbrojona w rękawiczki i za-
opatrzona w wielkie worki zbiera to, 
co ktoś inny wyrzucił do rowu, lasu 
czy gdziekolwiek. Przez jakiś czas jest 
czysto, ale niestety idylla nie trwa  
wiecznie, bo inna część naszej społecz-
ności skutecznie psuje efekt tej pracy, 
wyrzucając cokolwiek gdziekolwiek, 

byle nie do kosza. Przykre, że mimo 
nieustającej edukacji ekologicznej 
ilość śmieci leżących dokoła nas jakoś 
nie maleje. Niebawem wejdzie w życie 
tzw. ustawa śmieciowa, ma być ona 
sposobem na zlikwidowanie dzikich 
wysypisk i odpadów zalegających tu 
i tam. Osobiście mam jednak nieco 
sceptyczne do niej podejście, bo uwa-
żam, że aby naokoło było czysto, miesz-
kańcy – a przynajmniej ich spora część 
– muszą dojrzeć do tego, że jedynym 
właściwym miejscem dla śmieci jest 
kosz i zakłady utylizacji, a nie tere-
ny leśne, brzegi rzek czy przydrożne 
rowy. Mam świadomość, że opłaty za 
wywóz odpadów nie są może niskie, ale 
trzeba zauważyć, że przy umiejętnej 
ich segregacji znacznie zmniejszamy 
ich ilość. Przede wszystkim jednak na 
gabaryty tego, co wyrzucamy, wpływa 
to, co kupujemy oraz w jakich opako-
waniach. Przypominam, że w naszej 
gminie bezpłatnie możemy oddać zu-
żyty sprzęt elektroniczny na bazę BZK, 
a od paru lat prowadzona jest również 
nieodpłatnie zbiórka odpadów wielko-
gabarytowych. W sklepach i szkołach 
zbierane są zużyte baterie, a apteki 
odbierają przeterminowane lekarstwa. 
Wielu z nas elegancko segreguje śmie-
ci, tym sposobem dba o środowisko, 
mając na uwadze nie tylko estetykę 
otoczenia, ale również przyszłość na-
stępnych pokoleń. Mam nadzieję, że 
nastaną w końcu czasy, kiedy ci, co 
tak nie postępują, zaczną się wreszcie 
tego wstydzić oraz  zrozumieją, że 
w dobrym tonie jest dbanie nie tylko 
o najbliższe otoczenie. Czekam z utęsk-
nieniem na wiosenny spacer, podczas 
którego w lesie spośród resztek liści 
pozostałych z jesieni będą wyglądać 
jedynie pędy budzących się do wege-
tacji roślin bez przykrego towarzy-
stwa plastikowych butelek, zużytych 
pampersów, czy innych niepożądanych 
,,ozdób”. Na taką uroczą przechadzkę 
Państwa zapraszam oraz zachęcam do 
udziału w Akcjach Sprzątania Świata, 
by nam było miło podziwiać wiosenną 
roślinność w czystym otoczeniu.

PS Drodzy Państwo, życzę Cudow-
nych Świąt Wielkiej Nocy, Radości ze 
Zmartwychwstania Pańskiego, długich 
rodzinnych wypraw w poszukiwaniu 
wiosny i króliczka wielkanocnego! 
Oczywiście koszyka pełnego koloro-
wych, własnoręcznie zdobionych jaje-
czek i Mokrego Dyngusa!!!!

W naszej gminie bezpłatnie 

możemy oddać zużyty sprzęt 

elektroniczny na bazę BZK, 

a od paru lat prowadzona 

jest również nieodpłatnie 

zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych.
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Polacy nie są narodem wyjątkowym 
w rozpamiętywaniu krzywd i żądaniu 
przeprosin i zadośćuczynienia. Jedni 
przepraszali za PZPR inni za Solidar-
ność, przepraszał Clinton za prywatne 
zachowanie i IRA za doznane przez 
ludność cywilną krzywdy. Jak zwykle 
w takich kontrowersyjnych sprawach 
jesteśmy podzieleni.  Jest grupa ludzi, 
która uważa, ze wyłącznie pociągnię-
cie do zbiorowej odpowiedzialności 
uzdrowi nasze wzajemne stosunki, 
inni twierdzą, że czas zakończyć roz-
liczanie i dołożyć wszelkich starań by 
zbudować jedność-co jest wyzwaniem 
na miarę zdobycia kosmosu.

Prof. Krystyna Skarżyńska doko-
nała w Instytucie Psychologii PAN 
studium polskiej drogi do wybaczenie 
i potrzeby wybaczania. Wnioski SA 
momentami zatrważające. Ważną 
potrzebą człowieka jest zachowanie 
pozytywnego obrazu własnej osoby 
i własnej grupy. Każdy haniebny czyn 
staramy się wytłumaczyć wyższą 
koniecznością. Badania Sopockiej Pra-
cowni Badań Społecznych wskazują, 
ze 1994 roku tylko 16%, a w 1998 30% 
Polaków nie czuło się niczym skrzyw-
dzonymi.1 Znajdujemy wiele przyczyn 
swojego niezadowolenia; stary lub 
nowy ład, prywatyzacje lub jej brak, 
Rosjan, Niemców, Żydów itd. Niestety 
ciągłe poczucie krzywdy podświadomie  
rzutuje na nasze zachowanie. Wyrów-
nanie krzywd ma nam rekompensować 
doznany ból. Kolejnym mechanizmem 
jest ciągłe poszukiwanie winnych naj-
różniejszych przewinień  i zamknięcie 

A może czas już zamknąć 
rachunki krzywd?

się na ból i doznania otaczających nas 
ludzi według prof. Skarżyńskiej jest 
to  typowe zachowanie psychologicz-
ne osoby, która była ofiarą. Często 
także przyznajemy takim osobom 
bezwzględne prawo do odszkodowań 
i reparacji…Nie ma  w tym nic dziw-
nego-wręcz odwrotnie. O ile więc, jako 
historyk, jestem w stanie zrozumieć 
negatywny stosunek starszych ludzi 
do naszych wschodnich i zachodnich 
sąsiadów, o tyle zupełnie nie rozumiem 
skąd wrogość i zachowanie podobne do 
rottweilera spuszczonego z łańcucha, 
wśród pokolenia urodzonego w wolnej 
Polsce. Nikt przecież nie karze nam 
zapomnieć o naszej przeszłości ale 
chcąc budować wspólną polityczną 
i ekonomiczna przyszłość nie możemy 
wciąż wprowadzać podziałów nace-
chowanych uprzedzeniami  - dzielimy 
się przecież tylko na ludzi mądrych 
i głupich, pracowitych i leni…

Jedno trzeba jednak podkreślić, 
aby nasza wspólna przyszłość była 
możliwa nie możemy przekłamywać 
tego co było. Stąd pewnie moje obu-
rzenie jako historyka i Polki działal-
nością Pani Eriki Steinbach2 i Związku 
Wypędzonych.-Bund der Vertriebenen, 
BdV; Członkami Związku są Niemcy 
przesiedleni  w wyniku postanowień 
konferencji poczdamskiej3 z byłych 
terenów niemieckich. Ziemie te, jako 
ziemie odzyskane4 zostały włączone 
do państwa polskiego. 

Organizacja, której od 1998 roku do 
dzisiaj przewodniczy Erika Steinbach  
powstała w 1957 roku  z połączenia 

Zjednoczenia Ziomkostw i Związku 
Wypędzonych Niemców. Obecnie 
Związek Wypędzonych skupia około 2 
milionów członków. Podstawą człon-
kostwa w Związku jest wpisana do 
statutu Związku definicja wypędzo-
nego określona w ustawie federalnej 
o wypędzonych z 1953 roku . (Gesetz 
über die Angelegenheiten der Vertrie-
benen und Flüchtling) Członkowie 
Związku Wypedzonych corocznie or-
ganizuje Dzień Ziem Ojczystych (Tag 
der Heimat)  w odniesieniu do polskich 
ziem odzyskanych.   Do czasu podpi-
sania w 1990 r. polsko-niemieckiego 
traktatu granicznego, w którym RFN 
definitywnie uznała wobec mocarstw 
i Polski granice ustalone w konferencji 
poczdamskiej, Związek kwestionował 
ostateczny charakter granicy polsko-
niemieckiej. Steinbach, początkowo 
z Peterem Glotzem, a po jego śmierci 
samodzielnie, kieruje również fundacją 
„Zentrum gegen Vertreibungen” z sie-
dzibą w Wiesbaden, która zbiera datki 
na budowę Centrum (deklarowana 
kwota zbiórki to obecnie 300 000 euro). 
W dyskusji na temat budowy Centrum 
Przeciw Wypędzeniom, która w Polsce 
napotyka na szczególny opór, twierdzi: 
„Nasz sąsiad Polska zrobiłby sam sobie 
wielką przysługę, gdyby podchodził do 
tego tematu bardziej otwarcie i szukał 
dialogu.”5

Erika Steinbach przygotowała 
w Berlinie, w byłym pałacu pruskich 
następców tronu przy głównej ulicy 
Unter den Linden, wystawę pt. „Wy-
muszone drogi. Ucieczka i wypędze-

1  Skarżyńska Krystyna, Trudna droga do wybaczenia [w], Scriptores, nr2/2003(28).

2  Erika Steinbach , urodzona w Rumi jest córką urzędniczki z Bremy i żołnierza Luftwaffe z Hanau koło Frankfurtu nad Menem. Ojciec jako technik Luftwaffe w randze podoficera służył na lotnisku w 
okupowanej Rumi. Matka była tam urzędniczką oddelegowaną z Berlina w 1943. Rodzice wynajmowali od Kaszuba mieszkanie – zajmowali zbyt niską pozycję społeczną, żeby kwalifikować się do 
otrzymania lokalu po Polakach wypędzonych z Rumi przez niemieckie władze okupacyjne. Matka w tym czasie przeważnie mieszkała w Berlinie, a Erikę urodziła w czasie jednego z krótkotrwałych 
pobytów u męża w Rumi. 

3  Konferencja poczdamska (17 lipca1945 – 2 sierpnia1945 w Poczdamie) – spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. wielkiej trójki): prezydenta USA Harry’ego Trumana)i premiera 
Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, zastąpił od 28 lipca nowy premier tego państwa Clement Attlee, i sekretarza generalnego Związku Radzieckiego Józefa Stalina. Na konferencji zadecydowano 
między innymi, że.. Związki gospodarcze ziem zachodnich z Polską. Obszar wschodnich Niemiec, zamieszkany w większości przez Polaków, od II poł. XIX wieku nie mógł wyżywić i utrzymać swej 
ludności na miejscu. Prawie cały przyrost naturalny zmuszony był do emigracji do Niemiec zachodnich lub za granicę. Potencjał ekonomiczny ludności polskiej stale zmniejszał się pod wpływem 
tendencyjnej polityki pruskiej. Prusy Wschodnie i Śląsk sztucznie oderwane od Polski, od swego naturalnego zaplecza, nie wykazywały normalnego rozwoju. Śląsk, Odra, Szczecin, odcięte od 1918 
r. od Poznańskiego i Pomorza, nie mogły również rozwijać się. Szczególnie dotkliwe było to dla Śląska, pozbawionego wschodnich rynków polskich. Na skutek tego prawie cały obszar wschodnich 
Niemiec był terenem emigracyjnym [...] Związanie tych ziem z Polską pozwoli z jednej strony na zatrudnienie w przemyśle nadwyżki ludności wiejskiej, z drugiej zaś zapewni przemysłowi dogodny 
i obszerny rynek zbytu. W ramach Rzeszy ziemie te były deficytowym pograniczem i nie miały możliwości należytego rozwoju, produkcja zaś przemysłowa była nastawiona głównie na eksport). 
Natomiast w ramach państwa polskiego przemysł znajdzie bardzo korzystne warunki pracując głównie dla rynku wewnętrznego. 

4  Ziemie Zachodnie i Północne współczesnej Polski, które zgodnie z postanowieniami konferencji poczdamskiej poddano polskiej jurysdykcji.. Status i przynależność tych ziem unormowano umo-
wami dwustronnymi, układem zgorzeleckim (z NRD, 1950) i ostatecznie 14 listopada 1990z RFN, gdy Rzeczpospolita 

5  http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80282,4615889.html
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nie w Europie XX wieku” ekspozycję 
w sierpniu 2006. Wątpliwości wzbu-
dzają groźby relatywizacji zjawiska 
wypędzeń, a więc postawienie znaku 
równości między wypędzeniami i trans-
ferami Niemców a zbrodniami przeciwko 
ludzkości. Rządy Polski i Czech zawsze 
deklarowały sprzeciw przeciwko budo-
wie Centrum wg koncepcji niemieckich 
„wypędzonych”. Można mieć obawy, że 
zadziała to na szkodę stabilności granic 
i pokoju w Europie... Steinbach zasiądzie 
w radzie fundacji tylko tymczasowo, nie 
jest to więc sukces. Z drugiej jednak 
strony sami Niemcy uważają panią Ste-
inbach za polityka drugiej klasy i nikt, 
poza zainteresowanymi „wypędzonymi” 
nie przywiązuje do jej wypowiedzi dużej 
wagi. Celem jest nie zgoda na istnienie 
instytucji. Dyskusja o Steinbach to 
symbol niezgody na Centrum przeciwko 
Wypędzonym…..Rząd niemiecki współ-
finansuje istnienie centrum-niech ono 
istnieje ale z informacjami o agresji 

niemieckiej, nazistowskich obozach kon-
centracyjnych itd. W przeciwnym razie 
historia większości krajów europejskich 
to historia wypędzonych. Skoro buduje-
my pomniki pamięci-spróbujmy to zrobić 
wspólnie… Polacy, Niemcy, Brytyjczycy, 
Francuzi… Berlin nie jest złym miej-
scem na Centrum Pamięci o II wojnie 
światowej. Kanclerz RFN Angela Mer-
kel zadeklarowała poparcie dla budowy 
Centrum w formie tzw. „Widocznego 
Znaku.  Nie dlatego, żeby tworzyć mur 
uprzedzeń ale aby nareszcie go obalić. 
Bo, jak powiedział jeden z polskich 
publicystów, przesiedlenia Niemców 
to cena szaleństw Hitlera. Trudno jest 
zrozumieć zarzuty pod adresem nowego 
ministra spraw zagranicznych Niemiec  
Guido Westerwelle (FDP) wygłoszone 
przez Steinbach  w tabloidzie „Bild am 
Sonntag”, że szef dyplomacji przedkłada 
interesy innych państw ponad interesy 
własnych obywateli i ofiar wypędzeń”. 
Kanclerz Niemiec na zjeździe Związku 

Wypędzonych  w marcu bieżącego roku 
podkreśliła, że - Niemcy w czasie władzy 
narodowego socjalizmu przysporzyły na-
szemu kontynentowi niewyobrażalnych 
cierpień i nie wolno nigdy zapomnieć 
o upadku cywilizacji, jakim była Szoah 
- podkreśliła Merkel. Dodała jednak, że 
miliony Niemców, którzy w trakcie II 
wojny światowej i po niej musieli opuś-
cić swoje domy w Europie Środkowej 
i Wschodniej, „doświadczyły bezprawia”. 
Szczerze mówiąc zastanawiające są Jej 
słowa podziękowania do Steinbach za 
to, że jako organizacja „zawsze szukają 
prawdy i są gotowi do pojednania”.

„Stosunki Niemców z sąsiadami mu-
szą dojrzewać i nie wolno tego procesu 
sztucznie wystawiać na próbę z powodu 
osobistych ambicji”

Młodzi Niemcy, Polacy, Francuzi, 
Żydzi…Rosjanie, Amerykanie tylko 
wtedy będą mogli żyć w wolnym świecie, 
gdy znając przeszłość, będą w stanie 
realizować nowe, wspólne wizje.

Mieszkańcy Brzeska mieli rzadką oka-
zję w jednym miesiącu wziąć udział 
w spotkaniach z dwoma podróżnika-
mi. Najpierw w RCK-B gościł Zbigniew 
Pawlak (wywiad z nim zamieszczamy 
na stronie 31.), później w tym samym 
miejscu pojawił się Robert Makłowicz, 
znany z telewizyjnych produkcji po-
święconych sztuce kulinarnej w po-
łączeniu ze zwiedzaniem osobliwych 
zakątków świata. 

Makłowicza specjalnie przedstawiać 
nie trzeba. To ceniony dziennikarz, krytyk 
kulinarny, publicysta i podróżnik. W Brze-
sku promował swoją najnowszą książkę 
„Cafe Museum”, za którą otrzymał Nagro-
dę Literacką „Srebrny Kałamarz” imienia 
Hermenegildy Kociubińskiej. 

Gość RCK-B z charakterystyczną dla 
siebie swadą opowiadał o swoich podró-
żach, łącząc te opowieści z dygresjami 
na temat historii (wszak historię przez 
pewien czas studiował na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim). Ku rozczarowaniu 
niektórych nie gotował, ale – żartując 
tłumaczył – było to niemożliwe z uwagi 
na czujniki dymu. 

Uczestnicy spotkania mogli się 
dowiedzieć, skąd wzięło się jego zami-
łowanie do wszystkiego, co związane 
z „nieboszczką Austrią” i cesarzem 
Franciszkiem Józefem I. Makłowicz bar-
wnie „oprowadzał” słuchaczy po krajach 
byłej Jugosławii, ale też po nieznanych 
nikomu wioskach węgierskich i ru-

muńskich. W wystarczający 
sposób wytłumaczył, dlacze-
go wybierając się do źródeł 
geotermalnych, kieruje się za 
granicę (bo w Polsce w takich 
miejscach obowiązuje zakaz 
serwowania alkoholu). Nie 
potrafił jednak wytłumaczyć, 
co odpowiada za kaca – hi-
stamina czy alkohol? Przede 
wszystkim potwierdził, że 
znane z telewizyjnych audycji 
poczucie humoru dopisuje mu  
także poza anteną. 

Ponieważ pochodzi z rodzi-
ny o wielorakich korzeniach 
i w jego żyłach płynie krew 
wielu nacji, pozwolił sobie 
określić siebie jako człowie-
ka nieco skundlonego. Użył 
tego sformułowania z niejaką 
duma, bo – jak zauważył – 
kundle są znacznie inteligen-
tniejsze od rasowych psów. 

Jeśli ktoś poczuł się za-
wiedziony, że marcowy gość 
RCK-B nie rozłożył na scenie 
garnków, znad których unosiłby się 
kuszący aromat przygotowywanych po-
traw, to ów brak może sobie wynagrodzić 
sięgając po „Cafe Museum”. Można w tej 
książce między wierszami znaleźć kilka 
interesujących przepisów, między inny-
mi na węgierski csangogulyas. Przepis 
podany jest w tak sugestywny sposób, że 

nad książką unosi się przejmujący zapach 
gulaszu, a kubki smakowe samoczynnie 
się uruchamiają. Robert Makłowicz po 
spotkaniu cierpliwie rozdawał autografy 
z dedykacjami na egzemplarzach nagro-
dzonej książki, którą można było kupić 
w foyer RCK-B.   

EMIL

Postój Makłowicza
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Po długiej chorobie, 11 marca br. 
zmarła w szpitalu w Krakowie mgr 
Teresa Czeczot, wieloletnia nauczyciel-
ka geografii i wicedyrektorka Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Kopernika 
w Brzesku.

Urodziła się w podtarnowskich 
Bogumiłowicach 28 grudnia 1935 roku, 
w rodzinie Katarzyny i Adama Czeczo-
tów. Do szkoły powszechnej uczęszczała 
początkowo w rodzinnej miejscowości, 
a od 1945 roku w Wierzchosławicach. 
Naukę kontynuowała w latach 1949 
– 1953 w Liceum Ogólnokształcącym 
w Tarnowie - Świerczkowie ( dziś 
Tarnów – Mościce). Po zdaniu matu-
ry, w latach 1954 – 1959 studiowała 
geografię na wydziale Biologii i Nauk 
o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie.

Pierwszą szkołą, w której  Teresa 
Czeczot podjęła pracę było Liceum Ogól-

Zmarła prof. Teresa Czeczot
nokształcące w Radłowie, gdzie w latach 
1960 – 1968 uczyła geografii, a także 
fizyki. Pracując w tej szkole ukończyła 
Centralny Kurs dla nauczycieli geogra-
fii  w Lublinie (1964) i Centralny Kurs 
Astronomii dla nauczycieli geografii 
w Chorzowie (1967). W roku 1968 prze-
niosła się do Liceum Ogólnokształcącego 
w Brzesku, gdzie do 1991 roku uczyła 
geografii i astronomii, a także w latach 
1971 – 1978 pełniła funkcję wicedyrekto-
ra tejże szkoły. Działała również w PZPR 
będąc przez pewien czas sekretarzem 
szkolnej POP.

Za długoletnią i wzorową pracę pe-
dagogiczną została uhonorowana: Od-
znaką 1000 – lecia Państwa Polskiego 
(1960), Brązową i Srebrną Odznaką 
im. Janka Krasickiego (1972, 1973), 
Srebrnym Krzyżem Zasługi (1976), 
Honorową Odznaką Przyjaciół Harcer-
stwa (1978), Złotym Krzyżem Zasługi 

(1981) oraz nagrodą Ministra Oświaty 
i Wychowania ( 1973).

Prof. Teresa Czeczot do ostatnich 
dni niezwykle ciepło i z nostalgią 
wspominała lata spędzone w brzeskim 
Liceum oraz ludzi, z którymi przyszło 
jej współpracować. Z wielkim senty-
mentem wspominała swoich uczniów 
i wychowanków oraz z radością przy-
jeżdżała z Bogumiłowic, gdzie miesz-
kała, na rocznicowe zjazdy.

Odszedł nauczyciel mocno zaanga-
żowany w życie szkoły oraz w naucza-
nie i wychowanie uczniów.

Pogrzeb prof. Teresy Czeczot odbył 
się 16 marca na cmentarzu parafialnym 
w Wierzchosławicach. Obok rodziny 
w ostatnim pożegnaniu wzięli licznie 
udział współpracownicy oraz uczniowie 
i wychowankowie z Liceów w Radłowie 
i Brzesku.

 Jerzy Wyczesany

Jeśli przyjąć, iż „nauczyciel to ten, kto 
życzliwie wskazuje drogę błądzącemu 
i jest jak człowiek, który drugiemu po-
zwala zapalić pochodnię od swojej, wie 
przy tym, iż jego własna pochodnia nie 
będzie od tego świecić mniej jasno”, 
to trzeba podkreślić z całą mocą, iż 
tą elementarną zasadą kierowała się 
przez całe życie śp. Mirosława Skokoń 
– długoletni nauczyciel matematyki.

 Mirosława Skokoń po ukończeniu 
studiów wyższych na wydziale matema-
tycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie rozpoczęła w 1967 r. pracę 
zawodową w Szkole Podstawowej 
w Gozdnicy. W  1969 r.  podjęła pracę 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzesku. 

Wspomnienie o Mirosławie Skokoń
Od 1985 r. pracowała w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Brzesku, pełniąc funkcję 
zastępcy dyrektora szkoły. 

Pragnęła, aby szkoła zyskała rangę 
w środowisku, troszczyła się o poziom 
nauczania i  jej dobre imię. Swoje obo-
wiązki wypełniała sumiennie, z dużym 
zaangażowaniem, bez trudu budując 
swój autorytet. Z troską pochylała 
się nad tymi, którzy potrzebowali po-
mocy. Potrafiła zaimponować wiedzą, 
wyjątkowymi zdolnościami pedago-
gicznymi i umiejętnością przybliżenia 
uczniom tak trudnego przedmiotu, 
jakim jest matematyka. Jej zaangażo-
wanie i rzetelną pracę doceniały władze 
oświatowe, przyznając między innymi 
Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż 
Zasługi, Nagrodę Ministra Oświaty, 
Nagrodę Inspektora Oświaty, Nagrodę 
Kuratora, Burmistrza, Dyrektora, Listy 
Gratulacyjne…

Dla ludzi, którzy spotkali ją na 
swej drodze, stała się przede wszyst-
kim nauczycielem pokory, nadziei oraz 
wiary w drugiego człowieka. 

Pozostawiła w historii szkoły pięk-
nie zapisaną kartę. Zostanie w naszej 
pamięci jako wzór pedagoga oddanego 
młodzieży, mądrego, wymagającego 
zwierzchnika, dyrektora z pasją rea-
lizującego swoje obowiązki.

Społeczność Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Brzesku pogrążona w smutku 
żegna długoletnią nauczycielkę mate-

ODESZLI W MARCU
Banaśkiewicz Wiesław Józef – Jadowniki
Brzyk Danuta – Jasień
Buczek Ryszard – Mokrzyska
Cisoń Józef – Jasień
Dadej Zygmunt Stanisław – Jadowniki
Hudy Józefa – Jadowniki
Kaczmarczyk Janina – Jadowniki
Kłos Franciszek – Brzesko
Kubala Aleksandra – Brzesko
Kucia Marianna – Brzesko
Kura Jerzy – Jadowniki
Laska Józef Zbigniew – Brzesko
Ludkowska Franciszka – Jadowniki
Skokoń Mirosława – Brzesko
Skórnóg Marian – Brzesko
Słupska Maria Józefa – Okocim
Stefańska Barbara – Brzesko
Szczupał Krystyna – Bucze
Świerczek Janina – Jadowniki
Tyka Krystyna Wanda – Brzesko
Wielgosz Maria – Mokrzyska
Zachara Maria Helena - Mokrzyska
Zych Julia - Brzesko

matyki, wicedyrektor szkoły Mirosławę 
Skokoń, zmarłą 23 marca 2012.

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu 
i pamięci innych.”  

ŚP Mirosława Skokoń została pocho-
wana 28 marca na cmentarzu parafila-
nym w Maszkienicach. Ewa Karaś
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„Krok po kroku w pokonywaniu ba-
rier” – to grupa wsparcia dla rodzin 
wychowujących dzieci niepełnosprawne 
zorganizowana przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Brzesku w poro-
zumieniu z Poradnią Psychologiczno- 
Pedagogiczną w Brzesku.

Aby wyjść naprzeciw potrzebom 
rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzesku w porozumieniu z Poradnią 
Psychologiczno- Pedagogiczną w Brzesku 
utworzył w grudniu 2011 roku grupę 
wsparcia dla rodzin wychowujących 
dzieci niepełnosprawne. Spotkania grupy 
odbywają się w każdy pierwszy czwartek 
miesiąca o 18.00 w budynku Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku 
ul. Piastowska 2 II piętro, pokój Nr 6. 
Spotkania mają charakter otwarty. Każ-
da matka borykająca się z problemami 
wynikającymi z wychowywaniem niepeł-
nosprawnego dziecka może skorzystać 
z tej formy pomocy i wsparcia.

W rozwoju i wychowaniu dziecka 
znaczenie rodziny jest istotne i trudno 
je zastąpić. Jednak rozszerza się i jed-
nocześnie komplikuje jej rola wówczas, 
gdy rodzi się i funkcjonuje w niej dziecko 
niepełnosprawne. Dziecko niepełno-
sprawne wprowadza zmiany w życiu 
rodziny i pełnionych przez nią funkcjach. 
Rodzice muszą dokonać reorganizacji 
zarówno w zakresie dotychczasowych 
planów, zainteresowań i upodobań, jak 
i systemu wartości. Pozytywne stosunki 
interpersonalne w rodzinie, właściwe po-
stawy rodzicielskie, serdeczna atmosfera 
wychowawcza szczególnie ważne są w ro-
dzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. 
Należy sobie zdawać sprawę z prob-
lemów, które ma do pokonania taka 
rodzina – od tych najprostszych, zwią-
zanych z trudnościami ekonomicznymi, 
problemami natury psychologicznej 

dotyczącej akceptacji chorego dziecka, aż 
po trudności z obszarów pedagogicznych, 
związanych z opieką, wychowaniem i so-
cjalizacją dziecka niepełnosprawnego. 
Funkcje, jakie pełni rodzina są posze-
rzone o te zadania, które w przypadku 

Grupa wsparcia
dzieci zdrowych pełnią ich rówieśnicy. 
Rodzina dla dzieci niepełnosprawnych 
sprawuje także rolę asekuracyjną, gdyż 
właśnie ona jest źródłem pomocy, staje 
się przeciwwagą w przypadku niepowo-
dzeń w różnych sferach życia.

Wzrastająca liczba osób niepełno-
sprawnych, skłania do poszukiwania 
nowych rozwiązań, nowych form pomocy 
dla tej grypy społecznej. Radzenie sobie 
z tym problemem w środowisku lokal-

nym nie powinno koncentrować się tylko 
na  instytucjonalnym systemie wsparcia 
osób niepełnosprawnych opartego na 
działalności instytucji pomocowych. 
Pomoc osobom niepełnosprawnym win-
na kłaść nacisk przede wszystkim na 
aktywizowanie samych niepełnospraw-
nych, ich rodzin i rozwijanie możliwości 
w miarę samodzielnego przezwyciężania 
trudności. Z tego powodu za najbardziej 
skuteczną formę pomocy uznaje się 
w ostatnich latach wsparcie społeczne. 
Ważną rolę do spełnienia mają więc 
profesjonalnie przygotowani pracownicy 
socjalni. Do nich należy zintegrowanie 
i zaspokajanie potrzeb osób niepełno-
sprawnych, wspieranie instrumentalne, 
emocjonalne, wartościujące, informacyj-
ne i materialne. Stwarzanie osobom nie-
pełnosprawnym oraz ich rodzinom  szans 
odnalezienia własnej drogi do pełnej 
integracji z otoczeniem społecznym.

Jak wynika z analizy danych na 
naszym terenie rośnie liczba korzysta-
jących z pomocy rodzin wychowujących 
dziecko niepełnosprawne Wzrasta 
liczba dzieci wymagających pomocy 
ze względu na ich niepełnosprawność. 

Dotychczasowe wsparcie psychologiczne, 
materialne, opiekuńczo- wychowawcze 
dla rodzin wychowujących dziecko nie-
pełnosprawne jest niewystarczające. Na 
terenie naszej gminy z powodu braku 
grup wsparcia dla rodzin wychowują-
cych dziecko niepełnosprawne istnieje 
niewielka możliwość wymiany doświad-
czeń, dzielenia się emocjami. Rodziny te 
często muszą korzystać z ofert pomocy 
w miejscowościach odległych od miejsca 
zamieszkania. Stwarza to trudności 
organizacyjne i finansowe dla rodziny 
oraz często rezygnację rodziny z tej 
formy pomocy. W efekcie doprowadza to 

do izolacji rodziny od środowiska i wpły-
wa na ograniczenie możliwości poprawy 
funkcjonowania tych rodzin.

Spotkania w grupie pozwolą na 
integrację tych rodzin  ze środowiskiem 
pozwolą im poczuć się pewniej, zdobyć 
wiedzę, nowe doświadczenia w radze-
niu sobie z problemami wynikającymi 
z niepełnosprawności dziecka, pozwolą 
nawiązać nowe znajomości, dodadzą 
pewności siebie i będą też odskocznią od 
codziennej szarości życia.

Adaptacja rodziny zmagającej się 
z wychowaniem dziecka niepełnospraw-
nego do prawidłowego funkcjonowania 
w środowisku może być skuteczna je-
dynie w sytuacji otrzymania wsparcia, 
czasami nawet odrobiny zrozumienia 
bo tylko wtedy rodzina jest w stanie 
zapewnić swojemu dziecku bezpieczeń-
stwo i spokojne dzieciństwo. Wszystkich 
chętnych, którzy chcą skorzystać z tej 
formy pomocy zapraszamy na spotka-
nia grupy. Bliższe informacje można 
uzyskać kontaktując się z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brze-
sku bądź Poradnią Psychologiczną 
w Brzesku.  MOPS

Adaptacja rodziny zmagającej 

się z wychowaniem dziecka 

niepełnosprawnego do 

prawidłowego funkcjonowania 

w środowisku może być 

skuteczna jedynie w sytuacji 

otrzymania wsparcia

Nad działalnością grupy wsparcia czuwa Ludmiła Kochańska, 

specjalista pracy socjalnej - fot. arch. MOPS



19 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYkwiecień 2012 WOKÓŁ NAS

Małgorzata Cuber

Kasia opowiedziała mi swoją historię.  
Zgodziła się, aby przedstawić ją czy-
telnikom BIM-u. Jestem przekonana, 
że każdy kto przeczyta tekst spróbuje 
pomóc w jakiś sposób tej dziewczynie.

Moja bohaterka postanowiła założyć 
rodzinę mając 18 lat …

… i twierdzi, że ze względu na 
przeżycia, szybko wydoroślała. Nic nie 
wskazywało jednak na to, że w krót-
kim czasie będzie musiała dokonywać 
ważnych wyborów. Po ślubie zamiesz-
kała u teścia. Wychowywał on Basię 
– siostrzenicę jej męża, którą matka 
porzuciła. Kiedy teść się rozchorował, 
trzeba było opiekować się zarówno 
nim, jak i 8-letnią dziewczynką. Po jego 
śmierci Kasia wraz z mężem została 
rodziną zastępczą dla małej Basi, miała 
wtedy 19 lat. Okazało się więc, że jest 
mamą 9-letniego dziecka. Nie było jej 
łatwo, zwłaszcza, że dziwczynka była 
zaniedbana, miała zaległości w szkole. 
Wtedy Kasia zrezygnowała z nauki. 
Potem zaszła w ciążę, urodziła córkę 
Ewę. Mąż pracował. 

Wydawało się, że wszystko jest 
dobrze. Pojawiły się jednak problemy 
finansowe, ponieważ nie znając prawa, 
przejęła wraz mężem po teściu jego 
długi. Musieli więc je spłacać. Nic nie 
dało się zrobić, jedynie spłatę rozłożyć na 
raty. Dorywczo pracowała, radziła sobie 
jak mogła. Poszła do szkoły, skończyła 
zaocznie liceum, zdała maturę. Niedługo 
potem urodziła syna Grzesia. Miał on 
duże problemy ze zdrowiem, kosztowne 
leczenie trwało długo. Problemom nie 
było końca, bo okazało się, że Basia, 

Żyją obok nas
którą zaadoptowała jest w ciąży, miała 
15 lat. 

Kasia wspomina: - Pierwsze dni 
były dla nas koszmarem. Trzymaliśmy 
się z mężem jakoś dzięki tabletkom. 
Czułam się winna, chociaż bardzo się 
starałam, musiałam popełnić gdzieś 
błąd w wychowaniu. Kiedy urodził się 
Patryk, moja bohaterka mimo trudnej 
sytuacji finansowej, postanowiła, że bę-
dzie dla niego rodziną zastępczą, dopóki 
Basia nie skończy 18 lat. Było ciężko, 
syn jej dalej chorował. Mały Patryk 
zaraz po urodzeniu miał też problemy 
zdrowotne. Z opinii lekarzy wynikało, 
że z racji przebytej sepsy może nie 
widzieć i nie słyszeć. Pytano, czy Kasia 
nie zmieniła zdania, co do adopcji, czy 
nie chce się wycofać? Ona jednak konse-
kwentnie realizowała swój plan. Została 
mamą zastępczą Patryka, zabrała go 
do domu i wtedy mogła dalej działać. 
Jeździła z nim do szpitala w Prokocimiu 
i do Tarnowa. Jej dziećmi zajmowała się 
wtedy mama. Pojawił się jednak mały 
problem – w domu było zimno, a na 
polu mróz.

- Co ja się wylatałam z prośbą o wy-
mianę chociaż jednego okna w pokoju, 
gdzie było maleństwo, ale nie udało mi 
się – mówi Kasia. Nie miała wyjścia, 
musiała wymienić stare, przegnite 
okna we własnym zakresie, zaciągając 
zobowiązania. W przeciwnym razie nie 
byłoby zgody na pozostawienie Patryka 
w domu. Kiedy wszystko się w miarę 
unormowało, Basia skończyła gim-
nazjum. Rozpoczęła dwuletnią szkołę 
zawodową. Kasia opiekowała się dzieć-

mi, chciała dalej się uczyć, ale z braku 
pieniędzy mogła tylko pozwolić sobie 
na studium w Tarnowie. Gdyby udało 
jej się pracować, rozpoczęłaby studia. 
Obserwując swoją rodzinę, była przeko-
nana, że pod jej okiem adoptowana przez 
nią córka staje się coraz lepszą matką. 
Okazało się jednak inaczej. W jej życiu 
pojawił się kolejny chłopak. Wyjeżdżała 
do niego, zostawiając małego synka. 
W pewnym momencie oznajmiła, że 
jest w ciąży. Mimo wszystko Kasia nie 
traciła cierpliwości. Dzwoniła, prosiła 
aby dziewczyna wróciła do domu. Ta 
jednak dalej uciekała, nie chciała wra-
cać. W końcu trafiła do Ośrodka dla 
młodocianych mam. Tam objęta została 
odpowiednią opieką. Kasia zapytana „co 
dalej?”, odpowiedziała, że nie zostawi 
swojej adoptowanej córki, będzie ją 
odwiedzać i wspierać. Mimo wszystko 
uciekła ona z Ośrodka. Dwa tygodnie 
trwały poszukiwania. Kiedy ją odnale-
ziono, Kasia tam pojechała. Basia była 
w złym stanie, mówiła, że pragnie wrócić 
do domu. Postanowiła, że dziecko, które 
urodzi odda do adopcji.

Dzisiejsza  sytuacja przedstawia 
się następująco: Basia za miesiąc przy-
jeżdża do domu, w którym czeka na 
nią przede wszystkim syn Patryk. Od 
września będzie mogła kontynuować 
naukę. Najpierw jednak w czerwcu uro-
dzi córeczkę. Na razie Kasia jakoś sobie 
z tym wszystkim radzi. Mąż pracuje, ale 
dalej finansowo jest bardzo ciężko. Jako 
rodzina zastępcza otrzymują z PCPR-u 
658 zł na dziecko (małego Patryka). Na 
Basię od grudnia nie dostają już pie-
niędzy. Zostały zabrane, ze względu na 
ucieczki córki z domu, a potem zmianę 
jej pobytu. Kasia zwraca się o pomoc, 
chce podjąć pracę. Chciałaby też studio-
wać. Dziećmi opiekowałaby się wówczas 
jej mama. 

Mam nadzieję, że wszystkie plany 
uda się Kasi zrealizować. Jest wytrwa-
ła i uparta, nie rezygnuje. Na pewno 
należy ją wspierać, zrobiła przecież 
tyle dobrego. Myślę, że nie brakuje 
ludzi wielkiego serca. Zbliżają się 
Święta. Przy świątecznym stole nie 
zapomnijmy o takich osobach jak ona, 
pomóżmy jej znaleźć pracę lub ofiaruj-
my pomoc w innej formie. 

„Odrobina dobra okazana drugie-
mu człowiekowi, lepsza jest niż cała 
miłość do ludzkości”.

Osoby deklarujące pomoc proszone 
są o kontakt z redakcją BIM-u. 

 Imiona, które pojawiły się 
w tekście zostały zmienione. Imię 
i nazwisko bohaterki znane re-
dakcji
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Bogumiła Put

Odradzająca się po zimowym odpo-
czynku przyroda, a także nastrój 
świątecznych przygotowań dodaje nam 
nowych sił. Szkoda jednak, że zgiełk 
świata, szum medialny oraz „pogoń 
za rzeczami świata tego” narzucają 
ludziom pewien niepokojący styl bycia. 

Obrzydzamy sobie życie bezustannym 
narzekaniem, snuciem katastroficz-

nych wizji i krytykowaniem wszystkie-
go i wszystkich. Poczucie niepewności, 
zagubienie, strach o to, co przyniesie 
jutro powoduje zatracanie zaufania 
do drugiego człowieka, zanik wiary 
w dobroć, szlachetność i uczciwość. 
Komplikujemy sobie życie, a na to, co 
piękne i godne uwagi, reagujemy czę-
sto obojętnym wzruszeniem ramion. 

Może warto przystanąć na chwilę 
w tej morderczej gonitwie, by dostrzec 
świeżą zieleń wiosennego liścia czy 
złoty blask pierwszego pierwiosnka? 
Może warto wsłuchać się w szept pły-
nącego strumyka i radosne odgłosy 

Może warto…
ptasiego świergotu? Może warto chwy-
tać każdą chwilę, gdyż życie pędzi jak 
szalona lokomotywa i, nie zatrzymując 
się na żadnej stacji, przemija, przemi-
ja, przemija...

O jakże szczęśliwsi byli od nas nasi 
przodkowie, dla których wszystko było 

proste jak oni sami. Jakże wielką sztu-
ką ich życia była umiejętność cieszenia 
się z rzeczy małych i zwyczajnych! 
Dzisiejszy świat musimy na nowo 
„uczłowieczyć”, zatracamy się bowiem 
w wirtualnej, zimnej i bezwzględnej 
przestrzeni nowoczesnej techniki.

Okazją do zadumy były dla mnie 
ostatnio zajęcia z języka polskiego 
w ZSP nr 1 w Brzesku na temat 
„Uczmy się Szymborskiej na pamięć”. 
Zorganizowano je w ramach Dni 
Otwartych Szkoły, a także z okazji 
Światowego Dnia Poezji. Spotkanie 
dawało możliwość wymiany poglądów 
dotyczących życia poetki, a także jej 
wnikliwego spojrzenia na świat. 

Lekcja prowadzona metodą projek-
tu przez polonistkę Bernadetę Styczeń 
z młodzieżą klas Id i IIg wyzwalała 
kreatywność i inspirowała do twór-
czej i samodzielnej pracy młodych 
ludzi. Pokazywano Szymborską jako 
człowieka, który jak wielu z nas miał 
w życiu potknięcia, mylił się w ocenie 

pewnych faktów historycznych, ale 
umiał do tych pomyłek się przyznać, 
zmieniać bieg życia i dalszą twórczoś-
cią udowodnić swoją wartość. Ucznio-
wie nie czynili z Szymborskiej świętej, 
ale obiektywnie jednak stwierdzali, 
że była mądrą i skromną kobietą, 
obdarzoną talentem poetyckim, dzięki 
któremu odkrywała w sposób bardzo 
prosty tajemnice naszego świata. 

O tym, że jej poezja pomaga czło-
wiekowi jakby przez dziurkę od klucza 
podglądać świat, mówiła urokliwie 
w swojej prelekcji zaproszona na spot-
kanie polonistka Jadwiga Podolańska. 
Przybliżyła słuchaczom kilka wierszy 
poetki, opatrując je ciekawym i suge-
stywnym komentarzem oraz ukazując 
jej niezwykły kunszt poetycki widoczny 
w trafnym i często humorystycznym 
opisywaniu świata, w którym żyjemy. 
Poezja Szymborskiej pozwala dostrze-
gać zjawiska dotąd przez człowieka 
pomijane, stawia też pytania, jacy 
jesteśmy naprawdę. I chyba te zalety 
sprawiają, że poznawanie wierszy 
Szymborskiej nie ogranicza się w szkole 
tylko do lekcji języka polskiego. Germa-
nistka Elżbieta Pajor opowiedziała ze-
branym o podejmowanej przez młodzież 
próbie trudnej sztuki przekładu wierszy 
poetki na język niemiecki. 

Śmierć noblistki odbiła się szero-
kim echem na całym świecie. Z półek 
księgarskich znikały jej tomiki poezji. 
Bibliotekarka Agata Marek zwróciła 
np. uwagę na szczególne zaintereso-
wanie wierszami poetki przez włoskich 
czytelników. I tu zrodziło się u wielu 
z nas pytanie, w jakim stopniu potra-
fimy cieszyć się z sukcesu człowieka, 
który swoją pracą i talentem rozsławił 
nasz kraj? Przeprowadzone przez mło-
dzież ankiety dowodzą, że jest z tym 
różnie. No cóż! Często niestety spraw-
dza się w życiu powiedzenie, że nikt nie 
jest prorokiem między swymi. 

Może więc warto choćby na chwilę 
zapomnieć o zgiełku świata i zadumać 
się nad pięknem i mądrością słowa 
poetyckiego. Może warto zastanowić 
się nad sensem niektórych myśli 
Szymborskiej, bo chyba ma rację, gdy 
mówi, że „żyjemy dłużej, ale mniej do-
kładnie”, „nienawiść jest wciąż spraw-
na i dobrze się trzyma” i że „nic dwa 
razy się nie zdarza i nie zdarzy”.

Dlatego też należy pogratulować 
dyrekcji, nauczycielom i uczniom ZSP 
nr 1, że w dzisiejszych niepoetyckich 
przecież czasach zgłębiają sens poety-
ckiego słowa, gdyż, jak mówił Norwid, 
„ze wszystkich rzeczy świata tego 
zostaną dwa: poezja i dobro”.

Może więc warto?

Może warto zastanowić się 

nad sensem niektórych myśli 

Szymborskiej, bo chyba ma 

rację, gdy mówi, że „żyjemy 

dłużej, ale mniej dokładnie”

Lekcja o W.Szymborskiej zorganizowana została w ramach Dni Otwar-

tych ZSP 1 Brzesko – fot. Piotr Foryś

OŚWIATA
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Grupa nauczycieli Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Brzesku spędziła 
tegoroczne ferie zimowe, zdobywając 
nowe doświadczenia zawodowe i po-
znając jeden z najlepszych systemów 
szkolnictwa  w Europie. Taką szansę 
dał Program Leonardo da Vinci , który 
jest jednym z sektorowych programów 
Unii Europejskiej obejmujących uczenie 
się przez całe życie. Nauczyciele ZSP nr 2 
w Brzesku mogli wzbogacić własną 
wiedzę i umiejętności w ramach pro-
jektu wymiany doświadczeń VETpro. 
Projekt obejmował tygodniowy wyjazd 
do Finlandii, do miejscowości Jyväskylä, 
gdzie znajduje się Konsorcjum Eduka-
cyjne (jedno z siedmiu największych 
w kraju), które kształci uczniów w wielu 
zawodach. Jyväskylä to miasto w środ-
kowej Finlandii, nad jeziorem Päijänne, 
270 km od Helsinek. Miasto zostało 
założone  1837. Dziś liczy 129 437 mie-
szańców.

Szkoły fińskie skupiają się głównie 
na kształceniu zawodowym, to ono 
cieszy się największą popularnością 
wśród uczniów. Dlatego też najczęściej 
na jedno miejsce w danej szkole przy-
padają 2 osoby, a dostają się najlepsi. 
Niektóre kierunki są tak oblegane, że 
naukę podejmują uczniowie z najwyż-
szymi wynikami. Należy do nich m.in. 
kierunek gastronomiczny. Nauczyciele 
ZSP 2 mieli możliwość odwiedzić kilka 
kampusów, z których każdy  kształci 
w innym zawodzie. Stąd też codziennie 
można było odwiedzić inne pracownie, 
zobaczyć różnorakie wyposażenie, poroz-
mawiać z nauczycielami wielu zawodów 
i odnieść to  do realiów polskich szkół.

W Finlandii ogromną wagę przy-
wiązuje się do nauki języków obcych, 
a szczególnie duży nacisk kładzie się 
na naukę języka angielskiego. Dlatego 
nie ma problemu, aby z każdym Finem 
nawiązać kontakt, nie znając ich ojczy-
stego suomi. 

Kolejnym ważnym elementem 
w kształceniu zawodowym w Finlandii 
jest rozwijanie w młodych ludziach 
przedsiębiorczości. Uczniowie zakładają 
swoje wirtualne firmy, uczą się je prowa-
dzić, odnoszą sukcesy lub ponoszą straty, 
ale dzięki temu poznają zasady, jakimi 
rządzi się wolny rynek. 

Dla uczniów kształcących się w Kon-
sorcjum przygotowanie zawodowe to 
prawdziwa praca, a nie tylko trening. 
Szkoła współpracuje z licznymi firmami, 
które składają swoje zamówienia, a ucz-
niowie mają świadomość, że realizując 

Fińskie doświadczenia

zlecenie, muszą zadbać o wyproduko-
wanie towaru dobrej jakości. Ciekawym 
rozwiązaniem jest praktyka, polegająca 
na tym, iż uczniowie najstarszych klas 
przyuczają młodszych kolegów i nad-
zorują ich pracę. Młodzież poważnie 
podchodzi do swoich obowiązków, po-
nieważ poziom motywacji jest zupełnie 
inny - młoda osoba ma świadomość, że 
ktoś zapłacił za wykonane produkty, że 
wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za to, co wyprodukował. Pracownie są 
doskonale wyposażone w profesjonalny, 
nowoczesny sprzęt, nie brakuje materia-
łów, a przestrzeń do pracy pozwala na 
dużą swobodę. Wyjątkowo udanym po-
mysłem są małe pracownie dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami, którzy mogą 
pracować tam w swoim tempie i kształ-
cić się zgodnie ze swoimi możliwościami 
w określonym zawodzie. 

Szkoła wychodzi też naprzeciw ucz-
niom o wybitnych zdolnościach. Dla nich 
także nie brakuje mini pracowni, gdzie 
mogą w parach lub małych grupach re-
alizować bardzo ambitne projekty. Tym 
sposobem każdy uczeń ma stworzone 
odpowiednie warunki do rozwoju i zdo-
bycia zawodu. Uczniowie nie przeszka-
dzają sobie nawzajem w nauce i pracy, 
pomimo że podejście do każdego z nich 
jest bardzo indywidualne. 

Finlandia boryka się z dość wysoką 
stopą bezrobocia, ale jest to problem 
całej Europy i Finowie są w pełni świa-
domi, że nie są od niego wolni, pomimo 
tak wspaniałego systemu edukacji. Sta-
rają się jednak wychodzić naprzeciw tym 

trudnościom i dzięki ścisłej współpracy 
z władzami lokalnymi i pracodawcami 
mają możliwość dostosowania ilości 
absolwentów kształconych w danym 
zawodzie oraz tworzenia nowych kierun-
ków adekwatnych do potrzeb rynku na 
najbliższe lata. Wszystkie te działania 
mają zapobiegać kształceniu fachowców, 
dla których nie będzie w przyszłości 
pracy. 

Ponieważ nie brakowało możliwości 
udziału w licznych zajęciach i przyglą-
dania się pracy nauczycieli można było 
zaobserwować, jak różne są relacje mię-
dzy uczniami a nauczycielami. Najkrócej 
rzecz ujmując fiński nauczyciel to trener 
- doradca - lider, który prowadzi uczniów, 
ale odpowiedzialność za uzyskane wyniki 
i efekty pracy, a co za tym idzie przyszłość 
zawodową – ponoszą sami uczniowie. 

Dodatkową korzyścią z wyjazdu do 
Finlandii dla nas – nauczycieli przed-
miotów zawodowych – było poznanie  
innych, bardziej nowoczesnych  metod 
i sposobów nauczania przedmiotów 
zawodowych. Lepiej zrozumieliśmy 
konieczność i sens wprowadzanych 
obecnie w Polsce zmian w kształceniu 
zawodowym. 

Piękne pracownie, doskonale wy-
posażone, ładne sale lekcyjne, mnogość 
pomocy dydaktycznych i materiałów 
pomocnych w kształceniu profesjona-
listy to tylko elementy, które stanowią 
o całości.  Każda szkoła może marzyć 
o funduszach, którymi dysponują  fiń-
skie szkoły, jednak nie trzeba ich mieć, 
aby wiele elementów przenieść na nasz, 

Do Finlandii udali się m.in. dyr ZSP 2 Bogdan Hajduga, radny powia-

towy Tomasz Gurgul oraz starosta Andrzej Potępa - fot. arch. ZSP 2 
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polski grunt. Sposób pracy z uczniem, 
współpraca z rodzicami, z regionalnymi 
firmami i wytwórcami oraz wiele innych 
elementów, które nie wymagają wielkich 
nakładów finansowych, a mogą sprawić, 
że nasze – dobre przecież – szkoły, sta-
ną się jeszcze lepsze – można i należy 
naśladować.

Finlandia urzekła nas nie tylko 
bielą puszystego śniegu i pięknym kra-
jobrazem. Finlandia to kolebka sauny. 
Mieliśmy  możliwość zwiedzić firmę Har-
via jeden z zakładów, który je właśnie 
produkuje. Spółka ta została założona 
w 1950 r. przez Tapaniego Harvia (1920-
1998) i na przestrzeni dziesięcioleci 
przekształciła się z niewielkiej kuźni 
artystycznej w wiodącego w skali świa-
towej producenta pieców do saun oraz 
prekursora branży. Harvia pozostaje 
fińskim przedsiębiorstwem rodzinnym, 
którego spółki zatrudniają obecnie 300 
pracowników. Prezentuje rozwiązania 
dla szerokiego wachlarza saun. Szeroki 
wybór produktów Harvia zaspokaja 
wszystkie potrzeby, od pieców, poprzez 

wnętrza wykonane pod wymiar do saun 
łazienkowych. Oferuje również produkty 
do kabin infrared oraz łaźni parowych. 
Eksportuje je do ponad 65 krajów. Od 
samego początku firma odnosi się z wiel-
kim szacunkiem do odwiecznej tradycji 
sauny fińskiej w Finlandii. Pielęgnując 
te tradycje, inwestuje także 

w przyszłości: badania, rozwój pro-
duktów i technologie. 

Nie sposób też nie wspomnieć o kuch-
ni fińskiej, w której wykorzystuje się 
przede wszystkim zboża (żyto, jęczmień, 
owies) i jagody (borówka,  żurawina). 
Powszechnie stosowane są również 
produkty mleczne. W tradycyjnej kuchni 
fińskiej bardzo powszechnie używana 
była rzepa, którą z czasem wyparły 
ziemniaki. W tradycyjnych potrawach 
odnaleźć można duże podobieństwa do 
kuchni innych krajów skandynawskich 
oraz Rosji. Jednakże istnieją spore róż-
nice w sposobie przygotowania dań. Na 
przykład fińskie dania są mniej słodkie 
niż podobne szwedzkie czy rosyjskie. 
Poza tym mnóstwo w niej produktów 

mlecznych i pysznych placuszków ze 
szpinaku.

Jednym z  celów wyjazdu było po-
znanie dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego Jyväskylä, poprzez zwiedzanie 
centrum miasta i jego zabytków. Uwagę 
zwiedzających zwróciło Państwowe Mu-
zeum Historii i Architektury, Państwo-
we Muzeum Sztuki oraz stare miasto.

Wyjazd do kraju o tak odmiennej 
kulturze od naszej pozwala spojrzeć 
z dystansu na własne życie osobiste, 
ale także na ścieżkę kariery zawodo-
wej i podjąć decyzje, które pozwolą 
podnieść jakość wielu dziedzin życia po 
powrocie. 

Zamierzone cele wymiany zostały 
zrealizowane. Nauczyciele chętnie i z du-
żym zaangażowaniem uczestniczyli we 
wszystkich zajęciach przewidzianych 
programem. Zmęczeni, ale zadowoleni 
i pełni wrażeń wrócili do domów. 

Podczas powrotu słychać było dys-
kusje o wyjeździe, a szczególnie o zdoby-
tych doświadczeniach, umiejętnościach 
i wiedzy.  Uczestnicy

W dniach od 5 do 11 marca 2012 r. 
w ramach międzynarodowego programu 
Comenius grupa nauczycieli i uczniów 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 
2 w Brzesku przebywała w Maia w Por-
tugalii. Na zaproszenie gospodarzy ze 
szkoły Agrupamento Vertical Gonçalo 
Mendes da Maia Escola E.B. 2/3 da 
Maia przedstawiciele Zielonki wzięli 
udział w spotkaniu w ramach projektu 
„Breaking Stereotypes”. Podczas poby-
tu uczestnicy mieli możliwość spotkać 
się z partnerami z pozostałych krajów 
uczestniczących w projekcie mającym 
na celu przełamywanie stereotypów 
– uczniami i nauczycielami z Estonii, 
Hiszpanii, Węgier, Włoch i oczywiście 
z Portugalii.

Mityng miał na celu zaprezento-
wanie swojego kraju i jego kultury, 
poznanie i lepsze zrozumienie wie-
lokulturowego dziedzictwa Europy, 
a także współpracę przy wspólnie 
wykonywanych zadaniach oraz do-
skonalenie komunikacji w języku 
angielskim. Uczniowie zaprezentowali 
przygotowane prezentacje nt. trady-
cji, kultury i historii swojego kraju. 
Następnie każdy z uczestniczących 
krajów przygotował stół z tradycyjną 
narodową żywnością: chlebem, cia-
stem, serem i kiełbasą. Nauczyciele 
i uczniowie uczestniczyli we wspólnych 

Z wizytą w Portugalii

zajęciach: warsztatach pieczenia chleba, 
malowaniu płytek azulejos, tradycyj-
nych portugalskich grach sportowych 
oraz w przygotowanej przez gospodarzy 
planszowej grze edukacyjnej „Let’s learn 
about…”. Uczestnicy zwiedzili miasto 
Maia i Porto, a także Guimarăes – eu-
ropejską stolicę kultury w 2012 r.

Podczas wyjazdu nauczyciele 
wymienili się doświadczeniami oraz 
przedyskutowali formy dalszej dzia-
łalności i współpracy w realizacji 

projektu – w tym program kolejnego 
spotkania w kwietniu br. w Győr na 
Węgrzech. W trakcie pobytu ucznio-
wie mieszkali w domach swoich portu-
galskich kolegów, co stworzyło okazję 
do dokładnego poznania ich kultury 
i codziennego życia. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje wielka goś-
cinność naszych portugalskich part-
nerów, której doświadczyli zarówno 
uczniowie, jak i nauczyciele.

Ewa Kłuś
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Od 6-8 marca w Szkolnym Schroni-
sku Młodzieżowym w Brzesku już po 
raz 12 odbyły się Targi Edukacyjne 
zorganizowane przez Starostwo Po-
wiatowe, Wydział Edukacji, Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe oraz dyrek-
torów szkół ponadgimnazjalnych. 
W prezentacji brały udział następujące 
szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Brzesku, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku, 
Zespół Szkół w Czchowie, Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących 
w Łysej Górze, Zespół Szkół w Szczu-
rowej, Liceum Akademickie Korpusu 
Kadetów w Lipinach, Młodzieżowy 
Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze, 

Edukacyjne targi
władze miasta i powiatu, dyrektorzy 
szkół i instytucji.   

Starosta brzeski Andrzej Potępa 
w swoim wystąpieniu podziękował dy-
rektorom szkół ponadgimnazjalnych, 
nauczycielom, współorganizatorkom 
dyr. Janinie Motak i dyr. Jolancie 
Bach, a także młodzieży za przygoto-
wanie tego przedsięwzięcia. Zwrócił 
uwagę na dobry klimat wokół szkół, 
który na pewno będzie miał wpływ na 
odpowiedni nabór uczniów. Podkreślił 
też, że targi dają możliwość zapre-
zentowania się szkołom, które przez 
3 dni będą mówiły o swojej ofercie. Po 
części oficjalnej każda szkoła wystąpiła 
z krótkim programem artystycznym, 

któremu towarzyszyła prezentacja 
multimedialna. W ciągu trzech dni 
w Targach Edukacyjnych uczestniczyło 
ponad 1000 gimnazjalistów. 

Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne 
starały się zainteresować swoimi oferta-
mi młodszych kolegów. Ciekawą ofertę, 
odmienną od pozostałych przedstawiło  
Liceum Akademickiego Korpusu Ka-
detów, które znajduje się w Lipinach. 
Od września 2012 roku szkoła taka ma 
funkcjonować w Łysej Górze. Otwiera 
ona wiele możliwości , uczy dyscypliny, 
wiąże przyszłość z wojskiem. Szczegó-
łowe informacje o wszystkich szkołach 
z terenu powiatu brzeskiego można 
znaleźć w informatorze wydanym przez 
Starostwo Powiatowe.  MC

Co w szkołach 
piszczy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Złotej.

Zaprezentowały się również: Po-
radnia Psychologiczno-Pedagogicz-
na w Brzesku, Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe w Brzesku, Powiatowy 
Urząd Pracy, Centrum Edukacji i Pracy 
Młodzieży OHP w Tarnowie, Centrum 
Informacji i Planowania Kariery Zawo-
dowej w Tarnowie, Cech Rzemieślników 
oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców 
w Brzesku reprezentowany przez Re-
staurację Galicyjską. Oficjalne otwarcie 
targów miało miejsce 6 marca. Wśród 
zaproszonych gości byli między innymi 
ksiądz major Mateusz Hebda, ksiądz 
pułkownik Marek Wesołowski, przed-
stawiciele kuratorium, wizytatorzy, 

Grabowski w Porębie

29 lutego, Biblioteka Publiczna w Po-
rębie Spytkowskiej gościła niecodzien-
nego czytelnika. Był nim Kawaler 
Orderu Uśmiechu, poeta, dziennikarz, 
autor  książek  dla najmłodszych – An-
drzej Grabowski. 

W spotkaniu uczestniczyły przed-
szkolaki z Publicznego Przedszkola, 
które z ogromną uwagą słuchały 
opowieści autora.  Pisarz barwnie i cie-
kawie opowiadał o swoim dzieciństwie, 
podróżach i inspiracjach literackich. 
Autor „Przygód Skrzata Wiercipiętka” 
zabawiał dzieci śmiesznymi wier-
szykami i anegdotami opowiadając 
o swoich bohaterach. W ramach po-
dziękowania czytelnicy obdarowali 
autora własnoręcznie wykonanym 
bukietem kwiatów. Wizytę miłego 
gościa zakończyła wspólna sesja 
zdjęciowa, podpisywanie książek oraz 
indywidualne rozmowy.  BoWa

Mistrzynie ortografii
Już po raz jedenasty Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Buczu była organiza-
torem gminnego konkursu „Mistrz 
Ortografii”, w którym uczestniczyli 
uczniowie szóstych klas szkół podsta-
wowych. Patronat nad imprezą spra-
wował burmistrz Grzegorz Wawryka, 
który ufundował nagrody książkowe 
i dyplomy. Pierwsze miejsce w konkur-
sie zajęła Barbara Smulska ze Szkoły 
Podstawowej w Buczu, która wyprze-
dziła swoją szkolną koleżankę Izabelę 
Migdał oraz Patrycję Sowę ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Jadownikach. Nad 
sprawnym przebiegiem konkursu czu-
wały miejscowe nauczycielki – Dorota 
Bałut i Maria Koryga. (red.)

OŚWIATA

Wśród promujących się placówek był również Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapii – fot. Ewelina Stępień  
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Co w szkołach 
piszczy

Święto Szkoły w Mokrzyskach
Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach 
obchodziła 23 marca br. święto swojego 

Warsztaty mechatroniczne
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Brzesku odbyła się II edycja war-
sztatów „Spotkanie z Robotem”. Wzięli 
w nich udział uczniowie Publicznego 
Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Brzesku, Pub-
licznego Gimnazjum w Porąbce Uszew-
skiej oraz Publicznego Gimnazjum 
w Jadownikach. Gimnazjaliści z pomocą 
uczniów ZSP zbudowali konstrukcję 
z klocków Lego, a także poznali zasady 
komunikowania się robotów z otocze-
niem. Po zaprogramowaniu własnego 
robota mobilnego zaprezentowali swoje 
urządzenia.  EK

patrona, Tadeusza Kościuszki. Uroczy-
stość odbyła się w przeddzień rocznicy 
złożenia przez Naczelnika Kościuszkę 
na krakowskim Rynku przysięgi wobec 
wojska i ludu. W części artystycznej 
wystąpili uczniowie czwartych klas, 
którzy przedstawili inscenizację przy-
gotowaną przez Dorotę Węglarz i Kata-
rzynę Gawendę-Derelę. Zaprezentował 
się także zespół regionalny działający 
przy szkole pod opieką Reginy Głu-
szak. W Święcie Szkoły uczestniczyli, 
oprócz uczniów, nauczycieli i rodziców, 
także zaproszeni goście, wiceburmistrz 
Jerzy Tyrkiel, przedstawiciele Zarządu 
Stowarzyszenia Społeczno-Kultu-
ralnego Wsi Mokrzyska oraz Rady 
Rodziców. (red.) 

Od trzech lat Przedszkole nr 9 w Brze-
sku (pod Browarem Okocim) nosi imię 
Marii Kownackiej, popularnej autorki 
wierszy i książek dla dzieci (między 
innymi kultowego wśród najmłodszych 
„Plastusiowego pamiętnika”). Święto 
dokładnie wypada pod koniec lutego, 
ale ponieważ w tym czasie były ferie 
zimowe, toteż uroczystość odbyła się 
na początku marca. 

Sylwetkę pisarki przybliżyła dzie-
ciom dyrektor placówki Elżbieta 
Krzyżak. Uczyniła to w sposób dla 
swoich słuchaczy przystępny, tak by 
jej wychowankowie zapamiętali swo-
ją patronkę przede wszystkim jako 
wielką przyjaciółkę dzieci – wszak 
Maria Kownacka była między innymi 
uhonorowana Orderem Uśmiechu. Na 
razie przedszkolaki znają jej twórczość 
głównie dzięki przystępnym dla ich 
wieku wierszom i piosenkom. W szkole 
zapewne sięgną po „Plastusiowy pa-
miętnik” i nie będą mogły uwierzyć, 
że ta popularna książka o przygodach 
ludzika z plasteliny napisana została 
bardzo dawno temu, bo w 1936 roku. 

Dyrektor Krzyżak wspierała była 
wychowanka, obecnie gimnazjalistka, 
Małgorzata Nawrot, która śpiewała 
piosenki do tekstów Kownackiej (nie-
które dobrze dzieciom znane). Wiersze 
patronki czytały na głos dwie mamy 
– Anna Sambor i Iwona Kica. 

- To już taka nasza tradycja, że 
w przedszkolnych uroczystościach 
czynnie uczestniczą rodzice – wyjaśnia 
Elżbieta Krzyżak – Jestem tu już od 
10 lat i z satysfakcją stwierdzam, że 
bardzo dobrze układa nam się współ-
praca z rodzicami, a także sponsorami. 
Szczególnie widoczne jest to podczas 
takich właśnie wydarzeń jak Dzień 
Dziecka, Dzień Matki, Dzień Babci, 
czy Święto Przedszkola.

Dzieci ze swoją patronką obcują 
każdego dnia. Jej wiersze wykorzysty-
wane są często w pracy dydaktycznej. 
Tuż przy wejściu do przedszkola wisi 
portret poetki, a druga jej podobizna 
znajduje się w sali dla „starszaków”. 

Aktualnie w Przedszkolu nr 9 
przebywa codziennie 84 dzieci w trzech 
oddziałach. Takich placówek w gminie 
Brzesko jest obecnie 13. Niektóre 
zniknęły z miejskiego krajobrazu, na 
ich miejsce pojawiły się nowe. Wspo-
mnienie pozostało po przedszkolach 
w obecnych gabinetach lekarskich 
Eskulap, w Ogródku Jordanowskim, 
w jednym z bloków mieszkalnych przy 

Święto „Dziewiątki”
Szkole Podstawowej nr 3 i przy Bro-
warnej za sklepem Hermes. 

„Dziewiątka” jest jedną z pięciu 
placówek, które mają swoich patronów. 
„Czwórce” patronuje Jan Brzechwa, 
„Dziesiątce” Jan Paweł II. Są jeszcze 
Parafialne Przedszkole pw. bł. Karoli-
ny Kózki w Mokrzyskach i Przedszkole 
Integracyjne im. św. s. Faustyny 
w Brzesku. 

Maria Kownacka została patronką 
Przedszkola nr 9 na podstawie wyni-
ków ankiety przeprowadzonej wśród 
nauczycieli i rodziców. „Dziewiątka” 
utrzymuje kontakty z innymi placów-
kami noszącymi to samo imię. Okazuje 
się, że najwięcej takich przedszkoli jest 
na północy kraju. 

Obecnie trwa nabór dzieci na rok 
szkolny 2012/2013, który zakończy 
się 15 kwietnia. Nadzór nad nabo-
rem sprawuje komisja rekrutacyjna, 
która w swojej pracy opiera się na 
specjalnym regulaminie. Chętnych jest 
dużo, bo obowiązek szkolny 6-latków 
został przesunięty o dwa lata, tak więc 
dzieci obecnie pięcioletnie pozostaną 
nadal w przedszkolu. Według kry-
teriów stosowanych w placówce pod 
Browarem pierwszeństwo mają dzieci 
rodziców, którzy oboje pracują, dzieci 
mieszkające w bliskiej odległości od 
placówki oraz dzieci wychowywane 
przez samotnych rodziców. Mimo to, 
w „dziewiątce” można napotkać przed-
szkolaków z innych rejonów miasta, 
a także z Okocimia i Jasienia. 

Każde dziecko ma zagwaranto-
wany 5-godzinny bezpłatny pobyt. 
Całodzienny pobyt wynosi 9 godzin. 
Płaci się tylko za posiłki i za te „nad-
liczbowe” godziny. W sytuacji, kiedy 
rodzice znajdują się w trudnej sytuacji 
finansowej, można liczyć na wsparcie 
ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. W tym roku taka pomoc 
udzielana jest dwunastce dzieci, dwoje 
z nich ma opłacany przez MOPS pobyt 
całodzienny. 

Dzieci, które nie dostaną się w wy-
niku prowadzonego aktualnie naboru, 
trafią na tzw. listę rezerwową. W zasa-
dzie wszystko wyjaśnia się zawsze we 
wrześniu podczas wtórnej rekrutacji. 
Niektórzy rodzice asekurują się zapi-
sując dzieci do kilku placówek jedno-
cześnie. Dlatego bardzo często okazuje 
się, że wraz z nastaniem nowego roku 
szkolnego znajdują się jeszcze wolne 
miejsca. 

PRUD 
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Jacek Filip 

15 marca  w Sali Wystawowej 
MOK miał miejsce koncert zaty-
tułowany „Wieczór z piosenką”. 
Jego wykonawcami byli  uczest-
nicy zajęć wokalno-aktorskich 
prowadzonych w tej instytucji, 
którzy chcieli pokazać, czego już 
się nauczyli i jakie zrobili postępy. 
Jak powiedział na wstępie konfe-
ransjer, „niektórzy z wykonawców 
traktują te zajęcia jako sposób na 
zabicie nudy i  spędzenie wolnego 
czasu, a niektórzy wiążą ze śpie-
waniem swoją przyszłość i są już 
na początku kariery.” 

Wszyscy  ćwiczą  pod okiem Pani 
Eweliny Stępień – instruktorki MOK 
– mającej już na swoim koncie wiele 
osiągnięć w pracy z młodzieżą, pracy 
tak indywidualnej, jak i zespołowej. 
Tamtego wieczoru swoje umiejętności 
zaprezentowali: Patrycja Bojdo, Ola 
Kaim, Daria Kukla, Olga Rudek, Kata-
rzyna Szlachta, Małgorzata Wiatr, Sara 
Widła, Zuzanna Zachara, Adrianna 
Zborowska (gościnnie), Klaudia Zdybel 
i Hubert Zapiór.

Wykonawcy prezentowali między 
innymi utwory: „W małym kinie”, 
„Bombonierka”, „Czas nas uczy pogo-
dy”, „Kasztany”, „Jesteśmy”.

Ta ostatnia piosenka, mająca pod-
czas tego wieczoru premierę, to specjal-
ny prezent od aktora Jana Nowickiego 
(autora słów) i Andrzeja Zaryckiego 
(komponował m.in. dla Ewy Demar-
czyk) dla Adrianny Zborowskiej (stąd 

Spotkania z piosenką

jej udział) i Huberta Zapióra, dosko-
nalących pod okiem kompozytora  
sztukę wokalną w Szkole Muzycznej 
II stopnia w Krakowie, a który w ten 
sposób docenił ich talent. Dla Huberta 
– laureata wielu konkursów wokalnych, 
recytatorskich oraz uczestnika różnych 
form wykonawczych tak w Brzesku, jak 
i poza nim - był to pożegnalny występ w 
charakterze piosenkarza estradowego, 
gdyż dalsze swoje losy chce teraz zwią-
zać ze śpiewem klasycznym. 

Pisząc o koncercie, nie sposób 
pominąć również bardzo utalentowa-
nego młodego człowieka, „etatowego 
współpracownika” wokalistów i mu-
zyków Miejskiego Ośrodka Kultury 
- Krzysztofa Musiała – wyróżnianego 
w wielu konkursach za kunszt akom-
paniatorski, który pokazał towarzysząc 
wykonawcom. Krzysztof udowadnia, że 
„chcieć to móc”, bo chociaż czeka go na 
co dzień wiele bardzo odpowiedzialnych 
studenckich obowiązków, potrafi zna-
leźć czas, żeby nie tylko bywać tu, gdzie 
stawiał pierwsze kroki, ale i czynnie 
włączać się do  muzycznej pomocy.

Wszyscy występujący w pełni za-
służyli na burzliwe oklaski, jakimi 
obdarzali ich za każdym razem licznie 
zgromadzeni widzowie. Nie dało się od-
czuć, że dla niektórych jest to pierwszy 
publiczny występ. W każdą piosenkę 
wkładali maksimum emocjonalnego 
zaangażowania, co jest najlepszym 
dowodem na zrozumienie treści, które 
chcieli przekazać słuchaczom. Piękne 

głosy, młodzieńcza uroda oraz wdzięk 
i skromne gustowne stroje dopełniały 
reszty. Oczywiście, gdyby chcieć ocenić 
ten występ wyłącznie z perspektywy 
tzw. zawodowstwa, to na pewno są 
rzeczy, nad którymi należy jeszcze po-
pracować, ale czy Kraków zbudowano 
od razu? 

Nie po raz pierwszy okazało się, 
że mamy w Brzesku utalentowaną 
młodzież  i że kolejny koncert w ich 
wykonaniu dostarczy widzom, jeszcze 
większych wrażeń i przeżyć. Pozostaje 
mieć tylko nadzieję, oklaskując wystę-
py przedstawicielek płci pięknej, że 
w naszym mieście nie brak również 
następców Huberta, którzy chcieliby 
choć trochę „osłabić” dominację pań, 
udowadniając, że i płeć brzydka potrafi 
„dać głos”.

Czwartkowy „Wieczór z piosenką” 
miał nie tylko pokazać dotychczaso-
wy dorobek utalentowanej wokalnie 
i aktorsko młodzieży działającej pod 
egidą Miejskiego Ośrodka Kultury; 
celem koncertu było także zachęcenie 
wszystkich, którzy bez względu na 
wiek, chcieliby nie tylko sprawdzić 
swoje umiejętności śpiewacze, ale rów-
nież je doskonalić, o czym wspomniała 
na zakończenie tego niezwykle sym-
patycznego wieczoru Pani Małgorzata 
Cuber, dyrektorka MOK, dziękując 
wykonawcom oraz publiczności,  jed-
nocześnie zapraszając wszystkich na 
kolejny koncert.

Miał on miejsce 24 marca w sali 
widowiskowej Regionalnego Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku, 
swoje umiejętności, w ramach popula-
ryzacji dorobku kulturalnego, prezen-
towała ponownie młodzież działająca 
przy Miejskim Ośrodku Kultury, ale 
tym razem wraz z zespołem instruk-
torów MOK.

Wbrew pozorom wybrane przez nich 
gatunki piosenek z filmów i musicali 
nie należą do łatwych wykonawczo.

Już pierwsze dwa utwory wprowa-
dziły wypełnioną do ostatniego miejsca 
widownię w nastrój zadumy i refleksji, 
jaki towarzyszył do końca koncertu. 
Agnieszka Obal zagrała na skrzypcach 
„Per una Cabeza”, melodię znaną m.in. 
z filmu „Zapach kobiety”, a Joanna 
Hebda zaśpiewała kompozycję Astora 
Piazzolli „Libertango”, muzykę wyko-
rzystywaną jako ścieżkę dźwiękową 
w wielu produkcjach filmowych, m.in. 
we „Franticu” Romana Polańskiego.

„Taki bywa los artysty. Za życia jest 
panem sceny, estrady, rządzi naszymi 
emocjami, bawi i wzrusza. W istocie 
to poczciwy kuglarz, ukrywający 
pod wieloma maskami swoje marze-Małgorzata Wiatr wystąpiła publicznie po raz pierwszy - fot. J. Filip  
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nia, cierpienia, tęsknoty, zwyczajne 
człowieczeństwo. Umiera samotnie, 
często niezauważalnie, gaśnie jak 
iskra w popielniku. Wiadomym jest, 
że bycie artystą ubogaca duszę, ale 
niekoniecznie ciało. Dlaczegóż by więc 
artysta nie miał marzyć o bogactwie? 
Prawda?” – tą smutną w głębi rzeczy 
refleksją podzieliła się z nami Eweli-
na Stępień, a za chwilę marzył jako 
Tewje Mleczarz Andrzej Piotrowski, 
śpiewając piosenkę „Gdybym był bo-
gaty” z musicalu „Skrzypek na dachu” 
i filmu pod tym samym tytułem, który 
został na nim oparty.

O wielkiej miłości ludzi poszkodowa-
nych przez los, ale przecież mający i do 
niej prawo, zaśpiewali: Agnieszka Lesz-
czyńska i Szymon Kubik („Upiór w ope-
rze” z filmu i musicalu pod tym samym 
tytułem), Szymon Kubik, Tomasz Mika, 
Wojciech Kafliński („Belle” z musicalu 
„Dzwonnik z Notre Dame”), Marlena Ro-
pek oraz Tomasz Mika („Na orbicie serc” 
z musicalu „Taniec wampirów”).

Piękny walc „Noce i dnie” z filmu 
pod tym samym tytułem zaśpiewała 
Ewelina Ćwikło. Agnieszka Lesz-
czyńska i Klaudia Zdybel wykonały 
„Pamięć” - najbardziej znany utwór 
z musicalu „Koty”, a Ewelina Stępień 
i Andrzej Piotrowski zwrócili uwagę 
na przemijanie, jakże ważny aspekt 
naszego życia, śpiewając kolejny hit ze 
„Skrzypka na dachu”, w Polsce mający 
tytuł „To świt, to zmrok”. Czy słuchając 
tych piosenek, potwierdzimy zawartą 
w nich głęboką prawdę, że „Całe życie 
tęsknimy za miłością. Szukamy jej, jeśli 
nie we własnym życiu, to choćby w mu-
zyce, piosence, obrazie. Wszystko dlatego, 
że nie umiemy zauważyć jej, kiedy jest 
tuż, obok. Za to widzimy ją wyraźnie, gdy 
odchodzi, więc może kochajmy w ciemno, 
bezwarunkowo, zanim będzie za późno? 
Śpieszmy się kochać!” 

Dwie kończące sobotni koncert pio-
senki pochodziły z musicalu „Grease”, bo 
o nim mowa, jednego z najdłużej granych 
musicali w historii. „Letni dzień” zaśpie-
wali Agnieszka Leszczyńska i Tomasz 
Mika, do którego w utworze „Od zaraz 
Cię mieć” dołączyła Joanna Hebda.

Gromkie brawa i kilkakrotne bisy 
były chyba najlepszą oceną solistów 
i towarzyszącego im zespołu, a kwartet 
ten tworzyli instruktorzy Miejskiego 
Ośrodka Kultury, na co dzień pracują-
cy z młodymi wykonawcami. Naszym 
zdaniem, i jedni i drudzy wywiązali się 
ze swoich zadań bez zarzutu. Podob-
nie jak to miało miejsce w „Wieczorze 
z piosenką” tak i teraz młodzież po-
kazała już niezłe możliwości wokalne, 
umiejętnie eksponowała emocje oraz  

potrafiła swobodnie zachowywać się 
na scenie, bez problemu dostosowując 
tzw. ruch sceniczny do treści śpiewa-
nego utworu, co szczególnie pokazała 
w przebojach z musicalu „Grease”. 
Urodę ich występów podkreślały także 
stosowne stroje. Instruktorzy, repre-
zentowani przez Ewelinę Stępień i An-
drzeja Piotrowskiego,  pięknymi głosami 
i dojrzałością sceniczną udowodnili, że 
jeszcze wiele można się od nich nauczyć, 
z czego zapewne w pełni skorzystają ich 
podopieczni.

Poznajmy choć trochę bliżej tę młodą 
uzdolnioną grupę: 

Ewelina Ćwikło – ma 19 lat, ukoń-
czyła szkołę muzyczną I stopnia w klasie 
fortepianu, od kilku lat śpiewa w chórze, 
studiuje pedagogikę specjalną;

Marlena Ropek – ma 18 lat, od 
kilku lat ćwiczy głos i uczy się gry 
na gitarze, w tym roku zdaje maturę 
w liceum;

Klaudia Zdybel – ma 14 lat, ukończy-
ła szkołę muzyczną I stopnia, gra na forte-
pianie, uczęszcza do Gimnazjum nr 2;

Agnieszka Obal – ma 14 lat, od 
6 lat uczy się gry na skrzypcach, gra 
w zespole Brzeskie Smyczki, lubi koty, 
uczęszcza do Gimnazjum nr 1;

Agnieszka Leszczyńska – ma 20 
lat, według słów mamy zaczęła śpiewać, 
zanim nauczyła się mówić, od 5 lat po-
biera lekcje śpiewu, pisze wiersze, lubi 
gotować i podróżować, jest studentką II 
roku filozofii;

Joanna Hebda – współpracuje 
z MOK od 12 lat, brała udział w pro-
jekcie „Piosenki Kabaretu Starszych 
Panów” oraz Pop Oratorium – Bez 
kompromisów, studentka biologii – I rok 
magisterski;

Tomasz Mika – brał udział w Pop 
Oratorium – Bez kompromisów, śpiewa 

przy różnych okazjach, bierze udział 
w konkursach wokalnych, oprócz mu-
zyki interesuje się architekturą, lubi 
wycieczki krajoznawcze, uczeń II klasy 
Liceum Ogólnokształcącego;

Wojciech Kafliński – ma 17 lat, od 
9 lat śpiewa w chórze, gra na gitarze, 
uwielbia chodzenie po górach i jazdę na 
rowerze, uczeń II klasy Liceum Ogólno-
kształcącego;

Szymon Kubik – ma 20 lat, inte-
resuje się wszystkim, co jest związane 
z muzyką i śpiewaniem, lubi rajdy samo-
chodowe i koszykówkę, w tym roku zdaje 
maturę w Technikum Hotelarskim.

Towarzyszący wokalistom zespół 
muzyczny tworzyli: Teresa Szydłowska, 
Krzysztof Szydłowski, Paweł Lekki i Karol 
Niemiec. Podobnie jak w filmie, w któ-
rym muzyka ma być jego dopełnieniem 
i w żaden sposób nie powinna dominować, 
tak podczas tego koncertu instruktorzy 
ani razu nie pokazali swojej „wyższości” 
nad podopiecznymi, a wręcz przeciwnie, 
stanowili pięknie brzmiące dla ucha, uzu-
pełnienie ich wykonawczego trudu.

Naszym zdaniem, oba koncerty 
udowodniły, że Miejski Ośrodek Kultury 
w Brzesku realizuje przyjęte na siebie 
zadania, a pełne widzów sale 15 i 24 
marca potwierdzają, że tego typu im-
prezy są chętnie oglądane i bardzo ciepło 
przyjmowane przez brzeską publiczność. 
Jednak oczekując na kolejne występy 
adeptów sztuki wokalnej, i nie tylko, 
warto wspomnieć, że trwający godzinę 
„Koncert piosenek ze znanych musicali 
i filmów” wymagał niemal rocznych 
przygotowań.

Organizatorzy bardzo serdecznie 
dziękują pani Katarzynie Pacewicz-Py-
rek za przekazane na koncert kwiaty, 
które wprowadziły widzów w wiosenny 
nastrój.

Joanna Hebda w brawurowym wykonaniu ,,Libertango” - fot. MOK
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– rozmowa BIM-u ze Zbignie-
wem Pawlakiem, podróżni-
kiem i pracownikiem huma-
nitarnych organizacji. 
Panie Zbigniewie, na Wschód po 
raz pierwszy wyjechał Pan jako 
20-letni młodzieniec. Nie był Pan 
za młody, żeby sprostać wyzwa-
niom, jakie sam Pan przed sobą 
postawił?

Kiedy 20 lat temu wyjechałem na 
Wschód, byłem studentem komunikacji 
międzynarodowej, a więc pewne przy-
gotowanie posiadałem. Byłem jednym 
z wolontariuszy, których zadaniem było 
pomagać krajom dopiero powstającym, 
mieszkańcom Uzbekistanu, Kazach-
stanu, Afganistanu. Te kraje rodziły się 
w bólach. Na nowo odszukiwały utraco-
ną kiedyś tożsamość. Naszym zadaniem 
było wdrażanie programów edukacyj-
nych, rozwojowych i kulturowych.
Pan miał wdrażać te programy? 
Przecież przybywał Pan z kraju, 
który sam dopiero co odzyskiwał 
swoją tożsamość. 

Przybywaliśmy z kraju, który też 
musiał przejść transformację. Rozumie-
liśmy problemy, obawy i wahania wobec 
braku odpowiednich drogowskazów. Od 
początku pracowałem w zachodnich 
organizacjach, które miały w tej kwestii 
spore doświadczenie. A przy okazji pod-
glądałem ich kulturę, czerpiąc z niej to, 
co mogłoby być dla nas wzorcem.
Jakie to są na przykład wzory? 

Od ludzi Wschodu powinniśmy się 
uczyć szacunku do starszych. Wiek 
w tamtych krajach ma ogromne zna-
czenie. Na Zachodzie starość jest po 
prostu niewygodna, podczas gdy tam 
żyje się z nią w harmonii. Europejczy-
cy nie bardzo wiedzą, co z nią począć. 
W Polsce jesteśmy tak mniej więcej po-
między. Niby mamy wschodnią duszę, 
ale Zachód, który do nas przenika, jest 
zbyt ekspansywny. 
W przejmujący sposób przekazuje 
Pan swoje spostrzeżenia z wędró-
wek po Afganistanie. 

Dużo z nimi rozmawiałem, spo-
żywałem posiłki przy jednym stole. 
Początki były trudne, bo byłem przez 
nich postrzegany jako przedstawiciel 

Blisko połowę swojego życia spędził w podróży. Poznał wnikliwie kraje leżące na tzw. Jedwabnym szlaku, ale 
i zgłębił kulturę zachodniej Europy. Od wielu lat działa międzynarodowych organizacjach humanitarnych 
niosąc pomoc narodom krajów dopiero tworzących się. Każdy pobyt w Polsce wykorzystuje na spotkania, 
podczas których dzieli się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami. W Brzesku gościł przy okazji  odby-
wającego się w Krakowie Festiwalu Podróżniczego „Trzy żywioły”. W RCK-B opowiadał o swoich doświad-
czeniach z podróży. 

Wschód i Zachód to dwa odmienne światy
wrogiego obozu. Są to jednak tacy 
ludzie, którzy na życzliwość odpowia-
dają tym samym. Są gościnni, potrafią 
gorąco kochać, maja swoje marzenia, 
a przy tym ciężko pracują. Pamiętajmy, 
że całe ostatnie pokolenie Afgańczyków 
wyrosło w atmosferze wojny. Tam, 
gdzie toczy się wojna, dzieją się rzeczy 
okrutne. Miałem okazję przyjrzeć się, 
jak żyje się na co dzień z nieodłącznym 
strachem. Śmierć na Wschodzie jest 
codziennością. Na Zachodzie umiera 
się w klinicznych warunkach. Jest 
jeszcze jednak kwestia – zgubne skutki 
okrutnej kolonizacji. Zastanawiam się, 
czy pod naszym wpływem te kraje nie 
zaczynają się upodabniać kulturowo do 
zachodnich. 
Ale i na Zachodzie można zaobser-
wować wpływy wschodnich kultur. 

To prawda. Od 10 lat mieszkam 
w Londynie i widać to na ulicach. Lon-
dyn nie jest już tym miastem sprzed 
20 lat – tak mówią sami londyńczycy. 
Mieszkają tu przedstawiciele tak wie-
lunacji, że ich kultury po prostu się 
przenikają. 
Wróćmy jeszcze do Afganistanu, 
który przez wiele lat był okupowany 
przez Rosjan. Teraz aż roi się tam od 
żołnierzy, między innymi Polaków, 
którzy przebywają tam z misją po-
kojową. Przecież to też jest forma 
okupacji, może mniej dotkliwa. 

Jest w tym sporo racji. Ale przecież 
talibowie to też okupanci. Jakkolwiek 
by na to nie patrzeć, Afgańczycy są 
szczęśliwi, że uwolnili się od Sowietów. 
Tam nie ma już takiego reżimu. Dzieci 
wracają do szkół, ludzie nabierają coraz 
większej ochoty do zabawy. Całkowitego 
spokoju jeszcze tam długo pewnie nie 
będzie. Wojnę jest łatwo wywołać, lecz 
skończyć ją jest już bardzo trudno. 
Wykorzystuję każdą okazję, by dzielić 
się swoimi doświadczeniami z mło-
dzieżą, która na co dzień nie żyje może 
poważnymi problemami, ale przecież 
uczestniczy w poważnym życiu. Chcę, 
żeby moje wykłady kształtowały ich 
wiedzę i kulturę. W Brzesku trafiłem 
na wspaniałe audytorium. To świetni 
młodzi ludzie, którzy uważnie słuchali 
i dali mi odczuć, że są bardzo wrażliwi. 
Macie w RCK-B wspaniałe warunki. 

Życzę wam, aby ten ośrodek wywie-
rał duży wpływ na rozwój kulturalny 
i kształtowanie osobowości.      
Żyje Pan na walizkach, a przy 
okazji w ten sam sposób żyje Pana 
rodzina. Jak w tym wszystkim od-
najdują się Pańskie córki?

To są dzieci trzeciej kultury, bo z jed-
nej strony przebywają z dala od swojego 
macierzystego kraju, z drugiej zaś mu-
szą odnaleźć się w innej obyczajowości. 
To dotyczy nie tylko moich córek. To 
jest problem wszystkich dzieci polskiej 
emigracji. Dlatego Polacy na Zachodzie 
muszą poświęcić swoim dzieciom sporo 
casu, szczególnie w okresie adaptacyj-
nym. Ja z moimi córkami mam kontakt 
bardzo dobry. Z przerażaniem jednak 
zauważyłem, że one najlepiej czują 
się w podróży. Jednak nauczyły się 
żyć w takich warunkach. Ich relacje 
z rówieśnikami są krótkie, bardziej 
towarzyskie, dalekie od zażyłości. Ale 
być może dlatego doskonale rozumieją, 
na czym polega prawdziwa przyjaźń. Są 
otwarte i potrafią poruszać się wśród lu-
dzi z innych nacji. Tak samo jak i mnie, 
nie podoba im się to, że na Zachodzie 
ludzie żyją zbyt indywidualistycznie. To 
zły wzorzec i trzymajmy się od niego jak 
najdalej. 15-, 16-, 17-letnie Angielki wy-
chowujące samotnie dzieci to już niemal 
norma. Nie naśladujmy tego. 
Wiemy, czego nie powinniśmy od 
Zachodu odwzorowywać, Ale jest 
chyba coś, co mogłoby być dla nas 
dobrym przykładem.

Oczywiście, Zachód jest bardzo 
pozytywnie nastawiony. W Polsce do-
minuje wieczne narzekanie. Patrzmy 
na otaczająca nas rzeczywistość pozy-
tywnie, bo przecież nie jest u nas tak 
całkiem źle.   
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W Galerii 5 A Wydziału Sztuki Uni-
wersytetu Pedagogicznego przy ulicy 
Karmelickiej 41 w Krakowie otwarto 
16 marca br. wystawę fotografii za-
tytułowaną „Mój ogród”, autorstwa 
mieszkającej w Maszkienicach Joan-
ny Maderskiej. Otwarcia wystawy, 
będącej już drugą prezentacją indywi-
dualną artystki w tej galerii dokonała 
prof. Halina Cader w towarzystwie 
znanych krakowskich plastyków i pe-
dagogów, prof. Macieja Pawłowskiego 
i prof. Jana Bujnowskiego. 

Prezentowane na wystawie fo-
tografie to cykl realizowany przez 

„Inspiracje działań twórczych dzie-
cka” – pod takim hasłem w niedzie-
lę 18 marca odbył się w Tarnowie 
V Turniej Tańca Towarzyskiego 
dla Dzieci. Do Hali Widowiskowo-
Sportowej przy ul. Gumniska 28 
przybyły dzieci z klas I-VI oraz 
przedszkolaki. Dzięki wspólnej 
pracy organizatorów, którym był 
Pałac Młodzieży w Tarnowie oraz 
Klub Tańca „EMIKA” dzieci mogły 
przeżyć własną inspirującą przygo-
dę z tańcem i jego prezentacją na 
parkiecie przed licznym gronem 
widzów. 

Turniej miał na celu popularyzację 
tańca towarzyskiego wśród dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Wzbudzić inspirację 
do działania, poznawania nowych form 
ruchu, własnej aktywnej oraz kultural-
nej działalności.

Wydarzenie wzbudziło duże zain-
teresowanie, co potwierdza pokaźna 
liczba ponad 300 uczestników, którzy 
przyjechali na turniej z Brzeska, 
Dębicy, Tarnowa, Ropczyc, Okocimia, 
Lisiej Góry, Jadownik. Naszą gminę 
reprezentowała grupa 40 osób, z którą 
systematycznie pracowała instruktor 
tańca Bogusława Frankowicz.

Na parkiecie widzowie mieli przy-
jemność zobaczyć w poszczególnych 
kategoriach wiekowych takie tańce 
jak:  walc angielski, cha-cha, rock and 
roll, jive czy polkę. 

Wszyscy mali uczestnicy zostali 
nagrodzeni, przez to każdy mógł czuć 
się wygrany i dumny z własnej pracy.

Jej ogród
artystkę od 2010 roku, we wszystkich 
czterech porach roku, w jej ogrodzie 
w Maszkienicach. „Mój ogród” – jak 
mówi autorka – jest swego rodzaju 
„odbiciem”, czy „zdjęciem” konkretnej 
rzeczywistości, przestrzeni najbardziej 
znanej i najbliższej, a także próbą 
wniknięcia w jego głębię. Jest też 
wyrazem mojej wyobraźni i kreacji, 
poszukiwań piękna w tym, co skromne, 
a czasem wręcz destrukcyjne. 

„Mój ogród” Maderskiej to takie 
„fotografie w procesie”, forma dzia-
łania artystycznego w galerii w obec-
ności zgromadzonej publiczności, 

polegającego na poddawaniu procesowi 
naświetlenia płaszczyzn pokrytych 
światłoczułą emulsją. 

Joanna Maderska urodziła się 
w Tuchowie, ale wczesne dzieciństwo 
spędziła w Brzesku w nieistnieją-
cym już dzisiaj domu dziadków przy 
ulicy Ogrodowej. Jest absolwentką 
wychowania plastycznego w krakow-
skiej Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Krakowie (dzisiejszy Uniwersytet 
Pedagogiczny). Pracuje w Gimnazjum 
w Jadownikach i Szkole Podstawowej 
w Sterkowcu. Zajmuje się fotografią, 
rysunkiem i malarstwem, tworzy rów-
nież instalacje.

Prezentowaną w Krakowie do 10 
kwietnia wystawę, będzie można oglą-
dać w maju i czerwcu w piwnicach 
brzeskiego MOK-u.  jw             

I miejsce i złote medale z wyróż-
nieniem w kategorii przedszkolaków 
zdobyły pary: Wiktoria Szałas i Filip 
Wołek z Przedszkola nr 4 i nr 10 oraz 
Gabriela Rudnik i Radosław Szczygie-
łek z Przedszkola nr 10.

W kategorii I-II klas po I miejsce 
i złote medale sięgnęły pary: Emilia 
Miśkowicz i Maciej Poliszak ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Jadownikach, Ma-
ria Kokoszka i Daniel Chrzanowski ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Jadowni-
kach oraz Małgorzata Poliszak i Mak-
symilian Sala ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Jadownikach.

I miejsce i złoty medal z wyróżnie-
niem w kategorii III-IV klas wywalczy-

ły pary: Kinga Kłos i Dominik Wąs ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku, 
Wiktoria Nowak i Piotr Ryglowski ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku, 
Dominika Olchawa i Gabriel Kraj ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Jadow-
nikach, Patrycja Ojczyk – Szymon 
Czyżycki ze Szkoły Podstawowej 
w Okocimiu oraz Anita Kopeć – Ag-
nieszka Kopeć ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Brzesku.

Poza konkursem jego uczestnicy 
mogli obejrzeć niezwykle widowiskowe 
pokazy tanecznych z klasą B i A, które 
mogły być zachętą do dalszej kontynu-
acji nauki tańca. 

Franbog

Tarnowskie sukcesy tancerzy
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Marta Bąk

Słońce ostatnio obficie rozpieszcza nas 
swoją obecnością i przyprawia o dobry 
humor. Piękna pogoda, której przyjem-
ny zapach wabi dzieci na podwórko, do-
rosłych mobilizuje do działania i dodaje 
energii. Razem z wiosną przychodzą 
do głowy nowe pomysły, pojawiają się 
ciekawe znajomości, budzą się nieod-
kryte pasje. Trzeba tylko przypatrzeć 
się temu... do słońca!

Ta ogromna gwiazda ogrzewa na-
szą planetę cały rok, ale po zimie, jej 
zasługi są szczególnie doceniane. Na 
ulicach coraz częściej spotkać można 
młodych na rolkach, rowerzystów oraz 
tych, którzy biegają dla lepszego sa-
mopoczucia, czy poprawy kondycji. Po 
tak długim oczekiwaniu na ocieplenie, 
każda chwila spędzona na świeżym 
powietrzu jest czystą przyjemnością. 
Słoneczne poranki nawet największego 
lenia sturlają z łóżka, by nie marnował 
czasu na bezczynne siedzenie w domu. 
W ciągu dnia, pobudzając wyobraźnie, 
kreatywnie gospodarujemy popołudnie, 
a wieczorami aż miło popatrzeć na 
spacerujące, zakochane pary nastolat-
ków, którzy spoglądają na siebie przez 
pryzmat zachodzącego słońca.

Patrząc przez pryzmat

Ciepłe światło pozytywnie wpływa 
na nasze przygnębienia, zniechęce-
nia, czy nawet chwilowe załamania. 
Łatwiej jest się zmobilizować i coś 
przedsięwziąć, bo nawet, gdy nie uda 
się za pierwszym razem, to pojawia się 
nadzieja, że drugi raz będzie szczęśliw-
szy i wszystko pójdzie po naszej myśli. 
Zresztą, do tego chyba służy słońce: roz-
jaśnia niedoskonałości, które czekają na 
poprawkę lub ukazuje rzeczy codzienne 
w przejmująco pięknym świetle. Jak 
choćby zwykłe cienie, rzucane przez liście 
i konary leśnych drzew, czy skrzące się 
mnóstwem witrażowych barw ciemne 
wnętrza kościołów. Pewnie każdy pa-
mięta ”zajączki”, z nudów wypuszczane 
na szkolną ścianę, które były niczym 
innym, jak odbitymi o tarczę zegarka 
promieniami słońca. To tak banalne, że 
wprost zachwycające.

Z nadejściem wiosny wiążą się także 
święta Wielkiej Nocy. A jak promienne 
światło słońca kojarzy się z wiosną, tak 
światło Zmartwychwstałego Chrystusa 
jest znakiem cudu Niedzieli Wielkanoc-
nej. Przez pryzmat Jego męki i śmierci 
poznajemy swoje niedoskonałości i rów-
nocześnie dzięki tej ofierze jesteśmy 

zbawieni. On jest prawdziwą Światłością 
świata, która nadaje życiu sens i niepo-
wtarzalny koloryt. Warto więc skłonić się 
do refleksji, czy nie zatrzymaliśmy się 
przypadkiem wyłącznie na podziwianiu 
światła słonecznego, a zapomnieliśmy 
o prawdziwym Świetle, które codzienne 
ogrzewa nasze serca swoją miłością 
i dobrocią. W zabieganiu między pracą, 
czy szkołą a domem czasami to, co naj-
ważniejsze, przelatuje nam przez palce. 
Młodzi spędzają długie godziny poza 
domem: w pubach, kawiarniach, na dy-
skotekach, a później nagle okazuje się, 
że brakuje czasu na rachunek sumienia 
i pojednanie się z Bogiem w tym szcze-
gólnym czasie. Dorośli za to, gdyby mieli 
skrzydła, pewnie lataliby po marketach, 
żeby tylko wykupić wszystkie możliwe 
produkty, które później, po świętach i tak 
bez najmniejszego wyrzutu sumienia 
w dużych ilościach wyrzucają do kosza. 
Za szybko to wszystko się dzieje. Za czym 
chcemy nadążyć? Za kolejną promocją? 
Za sąsiadką, która już kupiła, a ja jesz-
cze nie? Moment. A to co najważniejsze, 
to co ponad wszystkim i wszystkimi-
przenikające Światło Zbawiciela, Jego 
krzyż i poświęcenie?! Można nasycić się 
pysznymi pokarmami, pięknie się ubrać 
na dni świętowania, ale trzeba pamiętać 
o duszy, która również bywa spragniona 
i chce żyć w świetle Boga.

Autorka jest uczennicą 
II klasy w ZSP nr 1

15 kwietnia (godz. 19.00) w Sali widowi-
skowej RCK-B odbędzie się koncert „Ro-
manse cygańskie i rosyjskie”. Wystąpi 
w nim trójka rosyjskich śpiewaków 
– Irina Barachowskaja (sopran), Lilija 
Nikytczuk (mezzosopran), Michał Pod-
kopajew (bas). W ich wykonaniu usły-
szeć będzie można najsłynniejsze oraz 
mniej znane pieśni, z których większość 
powstała jeszcze w XIX wieku. Artyści 
są absolwentami wydziału wokalnego 
Akademii Muzycznej we Lwowie i mają 
na koncie wiele znaczących sukcesów 
międzynarodowych. Towarzyszy im 
zespół muzyczny, w instrumentarium 
którego oprócz skrzypiec, gitary i for-
tepianu pojawia się egzotyczna domra. 
Jest to przypominający bałałajkę in-
strument strunowy o półkolistym pudle 
rezonansowym. Popularna była już 
w XVI wieku, później nieco zapomniana 
swój renesans przeżyła po trzech kolej-
nych stuleciach. 

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 
na wernisaż wystawy fotograficznej 
„’11,4” Piotra Werewki, który odbędzie 
się 21 kwietnia w Piwnicy MOK (godz. 
18.30). 33-letni artysta urodził się 
w Brzesku, obecnie mieszka i tworzy 
w Krakowie. Zaproponowana przez 
niego ekspozycja to fotografie ujęte 
w czterech odrębnych cyklach – między 
innymi „Wenecja” prezentowana rok 
temu w krakowskim Śródmiejskim 
Ośrodku Kultury, „Chasydzi” będące 
artystyczną dokumentacją z podróży 
po Ukrainie (wystawiana w zeszłym 
roku podczas 21. Festiwali Kultury Ży-
dowskiej na krakowskim Kazimierzu) 
i „Pstrokacizna”, czyli zdjęcia wykonane 
… telefonem komórkowym.   

Na 6 maja zaplanowany jest spek-
takl poetycko-muzyczny „Z obłoków na 
ziemię”, w którym wystąpią Edward 
Linde-Lubaszenko, Marek Stryszow-
ski, Cezary Chmiel i Krzysztof Bodzoń. 

Marek Stryszowski to postać dobrze 
znana miłośnikom jazzu – ten wokalista, 
saksofonista i kompozytor zapadł w pa-
mięć fanów w czasach, kiedy był muzy-
kiem legendarnej grupy Laboratorium. 
Z Cezarym Chmielem (instrumenty 
klawiszowe) i Krzysztofem Bodzoniem 
(kontrabas elektryczny) współpracuje 
już od wielu lat. „Z obłoków na zie-
mię” utrwalony został na krążku CD, 
a w pierwszym planie wystąpił Jan 
Nowicki. W Brzesku ten pierwszy plan 
zarezerwowany został dla Edwarda Lin-
de-Lubaszenko. Nowicki jednak, w pew-
nym sensie, obecny będzie na brzeskiej 
scenie. Spektakl oparty jest między 
innymi na poezji popularnego aktora. 
W programie są też wiersze Bolesława 
Leśmiana i księdza Jana Nowickiego. 
Widowisko wystawione zostanie w sali 
widowiskowej RCK-B.  MOK  

MOK zaprasza
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Jerzy Wyczesany

Wszystkim znawcom i miłośnikom 
polskiej ceramiki nazwa Łysa Góra 
kojarzy się dziś nie z żartobliwą, baj-
kową scenerią sabatu czarownic, lecz 
z barwnymi przedmiotami z wypalanej 
czerwonej gliny, które niegdyś w tej 
miejscowości były wytwarzane.

Postacią, która sprawiła, że ta 
podbrzeska miejscowość stała się 
słynna w całej Polsce, a nawet świecie 
był przybyły tu z Krakowa w początku 
lat 50. XX wieku artysta plastyk Bo-
lesław Książek.  Na świat przyszedł 
17 listopada 1911 roku w Romanowie 
nad rzeką Lisną pod Nowogrodem 
Wołyńskim, położonym kilkadziesiąt 
kilometrów od Żytomierza i Kijowa, 
w rodzinie hutnika szkła, która ten 
zawód kultywowała od dawna. Ojciec 

„ Chciałbym, aby radość i zadowolenie,
 które towarzyszą mi w pracy, 

stały się udziałem tych,
którzy moją twórczość oglądają” 

 B. Książek

Czarodziej z Łysej Góry

pozostawił synowi oprócz zami-
łowania do płynnej masy szkla-
nej, również szereg starych 
recept, wypracowanych w ciągu 
długich lat. Sam Książek wy-
próbował je jeszcze jako młody 
chłopiec podczas jedenastu lat 
pracy w hutach szkła, zanim 
podjął artystyczne studia. Roz-
począł je już jako dorosły czło-
wiek w 1938 roku na Wydziale 
Ceramiki Instytutu Sztuk Pla-
stycznych w Krakowie (dawna 
Państwowa Szkoła Sztuk Zdob-
niczych i Przemysłu Artystyczne-
go), a kontynuował w latach 1940 
– 1943 w tamtejszej Kunstgewer-
beschule. Jego profesorami byli znani 
plastycy: Tadeusz Szafran (ceramika), 

Władysław Jarocki i Alfred Terlecki 
(malarstwo) oraz Stanisław Popławski 
i Franciszek Kalfas (rzeźba). Na Wy-
dziale Ceramiki, na tym samym roku 
studiowali wraz z Książkiem m. in. 
pochodzaca ze Lwowa Marta Stebni-
cka, późniejsza żona Ludwika Jerzego 
Kerna, aktorka i pedagog Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej w Krako-
wie, a także mieszkający w Brzesku 
Jerzy Maria Peters ( 1918 – 1979), 
z czasem aktor teatrów w Tarnowie, 
Krakowie, Częstochowie i Kielcach 
oraz zdolny akwarelista. W tym czasie 
w szkole tej, ale na innych wydziałach 
studiowali późniejsi wybitni plastycy 
w tym: Jerzy Nowosielski, Tadeusz 
Brzozowski, Jerzy Kujawski, Janina 
Kraupe (Świderska), Jerzy Panek, 
Jan Szancenbach, Ali Bunsch, Lidia 
Minticz (Skarżyńska), Jerzy Skar-
żyński, Adam Hoffmann, pochodzący 
z Jadownik Tadeusz Świerczek oraz 
Wojciech Jerzy Has, z czasem jeden 
z największych reżyserów filmowych, 
Bronisław Pawlik, późniejszy znany 
aktor. Podczas studiów Książek zawarł 
trwającą długie lata przyjaźń z Jerzym 
Petersem. Artysta był starostą na 
ślubie późniejszego aktora z Anastazją 
z Tokarczyków, który odbył się w 1944 
roku w Solinie, natomiast Peters z cza-
sem został ojcem chrzestnym jego córki 
Małgorzaty.

Po zamknięciu przez Niemców 
wiosną 1943 roku Kunstgewerbeschu-
le, Książek podjął pracę w fabryce kafli 
„Zdun”, a następnie w latach 1945 
– 1951 kierował pracownią ceramicz-

B. Książek (drugi z prawej na drugim planie) i J. 

Peters (pierwszy z lewej) wśród przyjaciół z Kunst-

gewerbeschule, 1944 r.  Fot. zb. Z. Peters – Musiał

B. Książek (z prawej) i J. Peters przed ASP w Krakowie, 

ok. 1943 r. Fot. zb. Z. Peters – Musiał

– Bolesław Książek
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ną Spółdzielni Artystów Plastyków 
w Krakowie. W czasach Książka pre-
zentowała ona wysoki poziom technicz-
ny i artystyczny. Produkowano w niej 
m.in. płytki okładzinowe, komplety do 
miodu, wazoniki i figurki.

Wiosną 1951 roku Książek związał 
się na stałe z ziemią brzeską. W tym 
to bowiem roku z inicjatywy znanego 
pedagoga, polonisty, działacza spo-
łecznego i ludowca dr. Franciszka 
Mleczki z Łysej Góry stał się filarem, 
powstałej w 1947 roku tamtejszej Spół-
dzielni Pracy Rękodzieła Ludowego 

i Artystycznego „Kamionka”. Artysta 
przybył do Łysej Góry w ostatnich 
dniach maja 1951 roku, a już 10 
czerwca wziął udział w Walnym Zgro-
madzeniu „Kamionki”. Tydzień później 
przyjechał ponownie i, jak wspominał 
Franciszek Mleczko na kartach swych 
wspomnień „Wieś rodzinna wzywa” 
– ni stąd ni zowąd zabrał się do bu-
dowy pieca muflowego do wypalania 
ceramiki, nazwanego potem „Dziad-
kiem”. Wówczas oświadczył również, 
że jest gotów na stałe osiąść w tej 
malowniczo położonej miejscowości 
i objąć także kierownictwo działu ce-
ramicznego w łysogórskiej Zasadniczej 
Szkole Rzemiosł Artystycznych. Tak 

też się stało; w latach 1951 
– 1955 artysta był organiza-
torem i nauczycielem tego 
działu w tejże szkole. Od 1 
września 1951 roku do Łysej 
Góry przyjeżdżał w nie-
dzielę i wracał do Krakowa 
w środy po południu, aż do 
marca 1952 roku, kiedy to 
przeniósł się tam z rodzi-
ną. Pierwsze mieszkanie 
przygotowano mu na pię-
trze w nowo wzniesionym 
budynku. Nieco później 
wzniósł zaprojektowany 
przez siebie własny dom 
z pracownią. 

Mimo iż w okolicy Ły-
sej Góry nie było tradycji 
garncarskich, w miejsco-
wości tej powstał niewielki 
zespół z Bolesławem Książ-
kiem jako kierownikiem 
artystycznym na czele, do 
którego wkrótce dołączyli 
świetni ceramicy: Stefan 
Jakubowski, były nauczy-

ciel w Liceum Sztuk Plastycznych 
w Nowym Wiśniczu, Alfred Ludynia, 
pracownik fabryki porcelany w Bogu-
cicach oraz Jan Ochoński, szwagier 
Książka, zatrudniony dotąd, tak jak 
i on w Spółdzielni Artystów Plastyków 
w Krakowie. Zespół ten posługując się 
początkowo starymi metodami zdo-
bienia i nawiązując do odwiecznych 
kształtów garncarstwa ludowego, 
starał się stworzyć styl „łysogórski”, 
czyli własny. Produkowano więc 
w Łysej Górze tak zwaną ceramikę 
artystyczno – ludową, popularne wazo-
ny, flasze, talerze, komplety do miodu, 
dzbany, świeczniki o kolorycie 
i wykonywanych rożkiem (jeden 
z najstarszych narzędzi garncar-
skich) dekoracjach inspirowanych 
sztuką ludową, wśród których 
były: krzyżyki, gwiazdki, paski, 
kropki, gałązki, kwiatki, ptaki 
i zwierzęta. Niekiedy ceramikę 
tę pokrywano szkliwami spływa-
jącymi, nadającymi tym prostym 
w formie kształtom unikatowy 
wyraz. Ponadto wykonywano tak-
że ceramikę białobłękitną w tym 
kafle, płytki okładzinowe i niewiel-
kie figurki zwierząt o zwartych, 
uproszczonych kształtach. 

Z czasem, od 1960 roku łyso-
górska ceramika uzyskała inną 
specjalność – płyty okładzinowe. 
Ten rodzaj działalności postawił 
„Kamionkę” w rzędzie prekur-
sorów ceramiki artystycznej 
w Polsce i w Europie Środkowo 
– Wschodniej. Drogę zaś w tym 

kierunku wytyczyło kilku jej entuzja-
stów, wśród których przewodnią rolę 
odegrał znowu kierujący „Kamionką” 
Bolesław Książek oraz sekundujący 
mu przyjaciele: wspomniany już wcześ-
niej dr F. Mleczko oraz pochodząca ze 
Lwowa, brzeska architekt Maria Dzia-
dosz. Książek projektował oraz wyko-
nywał tego typu dzieła i wkrótce płyty 
okładzinowe z łysogórskiej „Kamionki” 
zaczęły pokrywać elewacje i wnętrza: 
urzędów, hoteli, banków, kawiarni, 
sklepów, dworców kolejowych, domów 
kultury, teatrów, świetlic, sal konfe-
rencyjnych i koncertowych, kościołów, 
ambasad, a nawet statków. Wśród 
nich na wymienienie zasługują: sklep 
Cepelii (obecnie CEPELIX s.c.) przy pl. 
Centralnym w Krakowie – Nowej Hu-
cie, bary MDM w Warszawie, świetlica 
Technikum Kolejowego w Krakowie, 
Dom Technika w Gliwicach, Centrala 
NBP w Warszawie, Ambasada Chiń-
ska w Warszawie, Orbis w Paryżu, 
Dom Kultury w Oświęcimiu, Dworzec 
Główny w Warszawie, sala konferen-
cyjna kopalni „Katowice”, Teatr im. 
L. Solskiego w Tarnowie, kino Bałtyk, 
Bank Spółdzielczy i Urząd Miejski 
w Brzesku (dekoracja z brzeskiego 
Urzędu Miejskiego we fragmentach 
znajduje się w piwnicy tutejszego 
MOK – u), Szkoła Zawodowa, Urząd 
Pocztowy, budynek OSP w Łysej Górze 
oraz wiele obiektów w Zakopanem, 
Warszawie, Muszynie, Złockiem. 

„Jego [Książka – przyp. aut.] grun-
towna znajomość technologii i wielka 
dociekliwość, w oparciu o doświad-
czenie i pracowitość, pozwoliły – jak 
pisała w roku 1956 znawczyni sztuki 
użytkowej, Irena Huml – na osiąg-

Bolesław Książek uważany 

jest za jednego z największych 

twórców ceramiki nie tylko

 w Polsce 

B. Książek z żoną Marią, Łysa Góra, 1977 r. 

Fot.zb. Z. Peters – Musiał

W. Skulicz i B. Książek, Dekoracja ceramicz-

na, teatr Bagatela w Krakowie, 1967 r. 

Fot. J. Maderska
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nięcie zamierzonego celu. Powstała 
wreszcie bowiem i u nas ceramika 
architektoniczna, której trwałość i wa-
lory kolorystyczne są bezsporne”.

Do Książka i łysogórskiej „Kamion-
ki” zaczęli również przyjeżdżać artyści 
zafascynowani  ceramicznymi cackami, 
którzy otrzymywali zlecenia na kon-
kretne realizacje. Wraz z nim wykonali 
w Łysej Górze wiele znakomitych deko-
racji ceramicznych przeznaczonych do 
różnorodnych wnętrz lub też na elewacje 
budynków. Byli wśród nich m. in. Wi-
told Skulicz (dekoracja elewacji teatru 
„Bagatela”, wnętrza nieistniejących 
już kin „Uciecha”, „Wanda” i „Apollo” 
w Krakowie), Antoni Haska (ściana 
w szkole w Luborzycy), Janusz Jutrzen-
ka – Trzebiatowski (ściana w kościele 
w Sieprawiu), Krystyna Zgud – Stracho-
cka (okładzina holu kina „Kijów” w Kra-
kowie, ściana sali koncertowej w Nowej 
Pijalni w Krynicy), Anna Praxmayer 
(dekoracja ścian w domu wczasowym 
„Walcownik” w Krynicy), Aniela Szatara 
– Tymcik i Antoni Hajdecki (dekoracja 
dolnej stacji kolejki na Górę Parkową 

nowie, Krakowie, Sopocie, Zakopanem, 
Paryżu i Wiedniu. Wśród prestiżowych 
nagród jakimi został wyróżniony były: 
nagroda na Międzynarodowej Wystawie 
Ceramiki w Architekturze w Gdańsku 
(1962), złoty medal „Italia Gualdo Ta-
diur” (1966), medal na Międzynarodo-
wym Triennale Ceramiki w Gdańsku 
– Oliwie (1973), nagroda Ministra Kul-
tury i Sztuki (1969), nagroda CPLiA za 
całokształt twórczości (1970), nagroda za 
Rzeźbę Roku w Krakowie (1976), woje-
wódzka nagroda I stopnia za działalność 
artystyczną (1979) i dyplom Ministra 
Kultury i Sztuki (1983). 

W łysogórskiej „Kamionce” Książek 
pracował do 1976 roku. W ciągu 24 lat 
pracy opracował dla niej ponad….1600 
wzorów. Będąc na emeryturze, kon-
tynuował pracę artystyczną w zor-
ganizowanej w piwnicy swego domu 
pracowni ceramicznej, w której niczym 
czarnoksiężnik lub alchemik, do późnej 
nocy doglądał w „ogniu tworzonych” 
dzbanów, misek, talerzy, dwojaków, 
pater, świeczników, wazonów, ptaszków, 
zwierzątek oraz płyt architektonicznych 

i rzeźb. Mimo swoich lat 
– jak pisała w rok po śmier-
ci artysty, zaprzyjaźniona 
z nim malarka, Krystyna 
Baniowska – Stąsiek – „był 
ruchliwy, młody, energicz-
ny, uśmiechnięty, niosący 
wszystkim radość. Kochał 
ludzi, przyrodę, akcepto-
wał i tolerował najbardziej 
nawet zadziwiające sytua-
cje.[…] Miał dar zjednywa-
nia sobie ludzi, duszę tkli-
wą, wrażliwą, serce pełne 
ciepła i łagodności, umysł 
bogaty w wiedzę i kolorową 
wyobraźnię”. Kiedy został 
przez nią zapytany przed 
mającą się odbyć w 1980 
roku wystawą w Paryżu, 

dlaczego wybrał ceramikę? – odparł: 
„bo łączy w sobie wiele dziedzin sztuki 
i taka jest tajemnicza, można bawić się 
kolorem, fakturą, być rzeźbiarzem, 
a później, po tym klejeniu, mazianiu, 
smażeniu – z pieca wyjmujemy coś, 
czego zupełnie się nie spodziewamy”.

Bolesław Książek, uważany za jed-
nego z największych twórców ceramiki, 
nie tylko w Polsce zmarł w wieku 83 
lat w szpitalu w Brzesku, 3 paździer-
nika 1994 roku, a pochowany został na 
cmentarzu w Łysej Górze.

Jego prace ceramiczne znajdują się 
w Muzeach Narodowych w Krakowie, 
Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie, 
Muzeach Okręgowych w Tarnowie 
i Nowym Sączu oraz w wielu galeriach 

i zbiorach prywatnych w Polsce, a tak-
że na świecie.

W ślady Książka poszła najmłod-
sza z jego córek Małgorzata Książek 
– Rożkowicz. Po studiach na Wydziale 
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, przeniosła się na Wydział 
Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwo-
wej Szkoły Sztuk Plastycznych (obec-
nie ASP) we Wrocławiu, gdzie w 1973 
roku otrzymała dyplom z malarstwa. 
Artystka mieszka dzisiaj w domu ro-
dzinnym w Łysej Górze. Od 1979 roku 
bierze udział w wystawach zbiorowych 
i indywidualnych.

Wytwarzana w Łysej Górze archi-
tektoniczna ceramika, w tym także 
autorstwa Bolesława Książka jest 
w ostatnich latach, nie tylko na na-
szym terenie, bezmyślnie niszczona. 
Tej bezkarnej praktyce należy sta-
nowczo się przeciwstawić. Ocalmy dla 
przyszłych pokoleń ostatnie jej relikty 
w Brzesku. Jesteśmy to winni temu 
wielkiemu artyście.

Autor czuje się w obowiązku bar-
dzo serdecznie podziękować Zuzannie 
Peters – Musiał za informacje o „wujku” 
Książku, wyrażenie zgody na wykona-
nie zdjęć prac ceramicznych będących 
w Jej zbiorach oraz udostępnienie ar-
chiwalnych fotografii. Dziękuję również 
Joannie Maderskiej i Piotrowi Dudzie za 
wykonanie fotografii prac artysty.

B. Książek, Kufel, wł. Z. Peters-Musiał. Fot. P. Duda

B. Książek, Płyta ceramiczna, 

wł. Z. Peters-Musiał. Fot. P. Duda

w Krynicy, hol dworca PKP w Krakowie 
– Płaszowie).

Książek dużo podróżował, także 
z łysogórskim zespołem ludowym „Ka-
mionka”, w którym występował jako 
Lajkonik. Zwiedził m.in. Chiny, gdzie 
studiował dawną i współczesną cera-
mikę, Egipt, Włochy, Niemcy, Węgry, 
Finlandię i Rumunię. Dużo też wysta-
wiał; wziął udział w około 50 wystawach 
zbiorowych w kraju i za granicą w tym 
m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii, Bel-
gii, Austrii, Jugosławii, Czechosłowacji, 
Republice Federalnej Niemiec, Bułgarii, 
Rumunii, na Węgrzech i Stanach Zjed-
noczonych, na których otrzymał wiele 
nagród i wyróżnień. Miał też ponad 25 
wystaw indywidualnych m. in. w Tar-
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W hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej w Okocimiu rozegrane 
zostały powiatowe zawody w mini 
siatkówce chłopców (szkoły pod-
stawowe). Wystartowało siedem 
drużyn, a pierwsze miejsce zajęła 
reprezentacja Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Brzesku. Podopieczni Szcze-
pana Smolenia wygrali wszystkie 
mecze bez straty seta i pewnie 
sięgnęli po zwycięstwo.

W fazie eliminacyjnej zespoły 
podzielone zostały na dwie grupy. 
W pierwszej grupie prym wiedli go-
spodarze, którzy wszystkie trzy mecze 
eliminacyjne wygrali do zera, a prze-
ciwnicy mieli problemy z pokonaniem 
bariery 20 punktów w poszczególnych 
setach. 

Dominacja brzeskiej „dwójki” 
w grupie drugiej ani na chwilę nie 
podlegała dyskusji. Świadczą o tym 
rozmiary ich zwycięstw. Bielczę gracze 
Szczepana Smolenia pokonali do 7 
i do 5 (!!!), zaś Wojakową do 4 i do 14. 
Tym samym urośli do rangi faworytów 
finału imprezy. 

Zaledwie jednego celnego rzutu za-
brakło młodym koszykarzom z Pub-
licznego Gimnazjum nr 1 w Brzesku, 
by zwyciężyć w powiatowych zawo-
dach i awansować do etapu rejono-
wego. Brzeszczanie zdobyli tyle samo 
punktów, co triumfatorzy turnieju, a 
o końcowej klasyfikacji decydowała 
tzw. tabelka pomocnicza. Zawody 
rozegrane zostały w Borzęcinie. 

W turnieju wystartowały cztery 
drużyny, które walczyły systemem 
„każdy z każdym”. W pierwszym me-
czu brzeska „jedynka” zmierzyła się 
z reprezentantami Woli Dębińskiej. 
Było to niezwykle zacięte spotkanie, 
którego wynik rozstrzygnięty został 
na sekundy przed jego zakończeniem. 
PG 1 Brzesko prowadziło 14:12 i wtedy 
na rzut za trzy punkty zdecydował się 
Krzysztof Legutko z drużyny prze-
ciwnej. Trafił i w ten sposób zapewnił 
zwycięstwo swojemu zespołowi 15:14 
(ciekawostką jest to, że Legutko zdobył 
wszystkie 15 punktów dla swojego 
zespołu). Dla brzeskiej ekipy punk-
ty zdobywali Tomasz Olchawa (5), 
Andrzej Ryglowski (4) i Bartłomiej 
Wielbłąd (5). W drugiej swojej potyczce 

Awans był blisko
brzeszczanie zmierzyli się z gimnazja-
listami z Borzęcina, którzy w pierwszej 
kolejce rozgromili PG Przyborów 31:2. 
Reprezentanci Brzeska chcąc pozostać 
w grze o pierwsze miejsce musieli ten 
mecz wygrać i tak też się stało, choć 
zwycięstwo (17:14) nie przyszło im ła-
two. Dla Brzeska punktowali: Tomasz 
Olchawa (11), Martynian Kolbusz, An-
drzej Ryglowski i Bartłomiej Wielbłąd 
(po 2). Zgodnie z przypuszczeniami 
Wola Dębińska bez problemów poko-
nała Przyborów 33:7. 

Przed ostatnią kolejką „jedynka” za-
chowywała szanse na pierwsze miejsce, 
ale spełniony musiał być jeden warunek 
– Borzęcin musiał pokonać Wolę Dębiń-
ską nawet różnicą jednego punktu, ale 
nie większą niż pięć punktów. Niestety, 
Borzęcin wygrał z Wolą Dębińską 19:12 
i to ta drużyna wywalczyła awans do 
zawodów rejonowych. O wszystkim 
zadecydował więc jeden kosz więcej na 
korzyść Borzęcina. Koszykarze z Brze-
ska honorowo pożegnali się z turniejem 
i w ostatnim meczu wygrali z Przyboro-
wem 13:9 (Bartłomiej Wielbłąd i Jakub 
Stelmach po 4, Tomasz Olchawa 3, 
Martynian Kolbusz 2).

Drużyna PG 1 Brzesko występowa-
ła w składzie: Ireneusz Gurgul, Mak-
symilian Kolbusz (4), Leonard Kubala, 
Tomasz Olchawa (19), Damian Rabiasz, 
Andrzej Ryglowski (6), Jakub Stelmach 
(4), Bartłomiej Wielbłąd (11).

Końcowa tabela
1. PG Borzęcin             2   64:31
2. PG 1 Brzesko           2   44:3
3. PG Wola Dębińska   2   60:40
4. PG Przyborów          0   18:77   

***
Również drugie miejsce zajęły 

w powiatowych zawodach koszykarki 
Publicznego Gimnazjum z Jadownik. 
Reprezentantki naszej gminy w fazie 
grupowej pokonały PG Przyborów 
13:8 i PG Gnojnik 16:4. W finale 
przegrały 3:20 z faworyzowanymi 
zawodniczkami z PG Jurków, które 
na co dzień trenują w miejscowym 
klubie Zelina. Jadowniczanki wystę-
powały w składzie: Karolina Borczak, 
Justyna Bujak, Jagoda Dukała (15), 
Maria Kołodziej, Weronika Kozub, 
Magdalena Mrówka, Julia Pabian, Ag-
nieszka Pacura, Gabriela Ruszaj (11), 
Małgorzata Stolecka (4), Katarzyna 
Woda (2), Weronika Woźniak. Jagoda 
Dukała była najlepiej punktującą za-
wodniczką turnieju. 

PRUD      

„Dwójka” mistrzem powiatu
Niespodzianki w finale nie było. SP 

2 Brzesko wygrała 2:0, ale trzeba przy-
znać, że zawodnicy z Okocimia tanio 
skóry nie sprzedali. W pierwszym secie 
zdobyli 20 punktów, w drugim wpraw-
dzie już tylko 14, jednak nie mają się 
czego wstydzić. W meczu o trzecie 
miejsce niezwykle emocjonujący był 
drugi set, w którym Uszew okazała 
się lepsza od Bielczy zaledwie różnicą 
dwóch małych punkcików.

„Dwójka” reprezentować będzie 
gminę Brzesko i powiat brzeski w za-
wodach rejonowych, które rozegrane 
zostaną 12 kwietnia br. w Okocimiu. 
Jest wielce prawdopodobne, że również 
w tej samej hali odbędą się zawody 
wojewódzkie. Brzeszczanie liczą na 
to, że dotrą do fazy wojewódzkiej, 
a później wystąpią w rozgrywkach na 
szczeblu centralnym. W przeszłości już 
tak bywało. 

Zwycięska drużyna występowała 
w składzie: Karol Gdowski, Adrian 
Hebda, Filip Halik, Radosław Kraj, 
Krzysztof Król, Patryk Nowak, Grze-

gorz Osiecki, Jakub Rosa, Przemysław 
Stąsiek i Fabian Szyler.

Wszystkie spotkania turniejowe 
sędziowali Michał Kostecki oraz Dawid 
Musiał. 
***

Wyniki
Grupa I: SP Uszew – SP Porąbka 

Uszewska 2:0, SP Okocim – SP Ty-
mowa 2:0, SP Okocim – SP Porąbka 
Uszewska 2:0, SP Uszew – SP Tymowa 
2:0, SP Porąbka Uszewska – SP Tymo-
wa 2:0, SP Okocim – SP Uszew 2:0.
1. SP Okocim             9   6:0
2. SP Uszew              6   4:2
3. SP Por. Usz.           3   2:4
4. SP Tymowa            0   0:6

Grupa II: SP 2 Brzesko – SP Biel-
cza 2:0, SP Bielcza – SP Wojakowa 2:1, 
SP Wojakowa – SP 2 Brzesko 0:2.
1. SP 2 Brzesko          6   4:0
2. SP Bielcza              2   2:3
3. SP Wojakowa          1   1:4

Mecz o 3. miejsce: SP Uszew – SP 
Bielcza 2:0 (25:20, 26:24).

Finał: SP 2 Brzesko – SP Okocim 
2:0 (25:20, 25:14).  EMIL
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Tradycyjnie stacja Czorsztyn-Ski była 
areną Mistrzostw Powiatu w nar-
ciarstwie alpejskim i snowboardzie 
organizowanych przez brzeskie Staro-
stwo oraz Okocimski Klub Narciarski. 
W zawodach wystartowało około 100 
uczestniczek i uczestników, do których 
dyspozycji oddano jedną z siedmiu tras 
zjazdowych. 

Najmłodszą uczestniczką zmagań 
była Emilia Sacha, która wystartowała 
jako pierwsza, dopingowana gorąco 
przez swoich rodziców. Emilka za swój 
przejazd otrzymała medal i pamiątkowy 
dyplom. 

Najwięcej emocji towarzyszyło rywa-
lizacji gimnazjalistów, którą nieznacznie 
przed Filipem Cierniakiem wygrał Cyryl 
Mikuliński. 

Najskromniej obsadzona była kate-
goria szkół ponadgimnazjalnych – przy-
kładem udział tylko dwóch narciarek 
i 11 narciarzy. 

Najlepsi w poszczególnych konku-
rencjach otrzymali dyplomy i medale, 
które wręczali przewodniczący rady 
powiatu Kazimierz Brzyk oraz repre-
zentujący Okocimski Klub Narciarski 
Stanisław Ropek. 

W wyniku zawodów wyłoniono 
reprezentację powiatu brzeskiego na 

Narciarskie Mistrzostwa Powiatu
Mistrzostwa Małopolski, które również 
rozegrane zostały na stoku w Kluszkow-
cach. Wśród uczniów „podstawówek” 
najlepsi nasi reprezentanci w poszcze-
gólnych kategoriach to: Weronika Pajor 
(29. miejsce na 36 startujących), Kacper 
Fijałkowski (28. na 46), Aleksandra 
Pacura (34. na 40) oraz Wojciech Pio-
trowski (27. na 44). Brylowali narcia-
rze z Miasta Krakowa oraz powiatów 
tatrzańskiego i nowotarskiego.    

Wyniki zawodów powiatowych
Szkoły podstawowe
Dziewczęta (kl. 1-4): 1. Anita Pająk, 
2. Weronika Pajor (obie SP 3 Brzesko), 
3. Emilia Szydłowska, 4. Zuzanna Ko-
tyńska (obie SP 2 Brzesko). 
Dziewczęta (kl. 5-6): 1. Ewa Grabarz, 
2. Aleksandra Oleś (obie SP 3 Brzesko), 
3. Julia Smulska, 4. Aleksandra Pacura 
(obie SP 2 Brzesko).
Chłopcy (kl. 1-4): 1. Kacper Fijałkow-
ski (SP 2 Brzesko), 2. Wojciech Fidelus 
(SP 3 Brzesko), 3. Wojciech Zachara 
(SP 2 Brzesko), 4. Maciej Grech (SP 3 
Brzesko).
Chłopcy (kl. 5-6): 1. Wojciech Pio-
trowski, 2. Aleksander Pajor (obaj SP 3 
Brzesko), 3. Jan Kopacz (SP 2 Brzesko), 
4. Maciej Bednarczyk (SP 3 Brzesko). 

Gimnazjalistki: 1. Anna Wadycka (PG 
2 Brzesko), 2. Patrycja Ropek, 3. Karo-
lina Piotrowska (obie PG 1 Brzesko), 
4. Julia Twardowska (PG 2 Brzesko), 
5. Karolina Barczak (PG Jadowniki), 
6. Aleksandra Zachara (PG 2 Brzesko), 
7. Katarzyna Rabiasz (PG Jurków), 
8. Oliwia Ropek (PG 1 Brzesko).
Gimnazjaliści: 1. Cyryl Mikuliński 
(PG 1 Brzesko), 2. Filip Cierniak (PG 
Jadowniki), 3. Bartłomiej Zachara (PG 
1 Brzesko), 4. Mateusz Pabian (PG Po-
rąbka Uszewska), 5. Jakub Grech (PG 
2 Brzesko), 6. Bartłomiej Ropek (PG 1 
Brzesko), 7. Marcin Pabian (PG Porąbka 
Uszewska), 8. Andrzej Ryglowski (PG 1 
Brzesko). 
Szkoły ponadgimnazjalne (dziew-
częta): 1. Joanna Przybyło (ZSP 1 
Brzesko), 2. Klaudia Kural (ZSP 2 
Brzesko).
Szkoły ponadgimnazjalne (chłop-
cy): 1. Jakub Szydek (ZSP 1 Brzesko), 2. 
Oskar Rzenno, 3. Bartłomiej Surowiecki 
(obaj ZSP 2 Brzesko).
Snowboard (dziewczęta): 1. Katarzy-
na Kraczkiewicz.
Snowboard (chłopcy): 1. Tomasz 
Olchawa, 2. Mateusz Tatara, 3. Jakub 
Nawrot.  

PRUD 

W hali sportowej Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Brzesku roze-
grane zostały zawody w piłce ręcznej 
chłopców w ramach Powiatowej Licea-
liady. W turnieju wystartowały cztery 
drużyny, które rywalizowały systemem 
„każdy z każdym”. Sędzią głównym był 
Jakub Pach, który w podsumowaniu 
zawodów podkreślił, iż poziom szczypior-
niaka wśród uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych naszego powiatu z roku na rok 
jest coraz wyższy. Zwyciężyła ekipa ZSP 
2 Brzesko. Popularna „Zielonka” wy-
grała dwa mecze, a jeden zremisowała. 
Gospodarze, czyli „Jedynka” wprawdzie 
nie przegrali ani jednego spotkania, to 
jednak wobec dwóch remisów musieli 
zadowolić się drugim miejscem.

W meczu otwarcia „Zielonka” wy-
grała 11:8 z ZS Czchów po bramkach 
Huberta Pamuły (4), Roberta Chmielarza 
(4), Jana Pacury (2) i Macieja Kukli (1). 
W drugim spotkaniu „Jedynka” dość 
pewnie pokonała Szczurową 12:5. Bram-
ki dla gospodarzy zdobyli: Fabian Kural 
(4), Wojciech Zych (3), Mikołaj Machalski 

Licealiada szczypiornistów
(2) oraz Jarosław Pałucki, Damian Sa-
dowski i Amadeusz Kolbusz (po 1). 

Decydujące o pierwszym miejscu spot-
kanie zostało rozegrane w drugiej rundzie. 
Było to bardzo wyrównane spotkanie, 
w którym „Jedynka” zremisowała 
6:6 z „Zielonką”. Gospo-
darze mogli pokusić się 
o zwycięstwo, ale Amade-
usz Kolbusz w ostatniej ak-
cji meczu trafił w poprzeczkę. 
Dla „Jedynki” gole zdobyli: 
Wojciech Zych (3) oraz Fabian 
Kural, Mikołaj Machalski 
i Damian Sadowski (po 1). Dla 
„Zielonki”: Hubert Pamuła ((3) 
oraz Robert Chmielarz, Jan Pacura 
i Radosław Cisak (po 1). 

„Jedynka” szansę na końcowy 
sukces zaprzepaściła w spotka-
niu z Czchowem. Duży wpływ na 
przebieg wydarzeń miał faul jednego 
z zawodników gospodarzy, za który 
faulujący ujrzał czerwoną kartkę. Toteż 
szczypiorniści ZSP 1 powinni się cieszyć, 
że przy takim osłabieniu udało im się 

zremisować 8:8 (Wojciech Zych – 4, Fa-
bian Kural – 2, Jakub Galas i Mikołaj 
Machalski – po 1). 

„Zielonka” wykorzysta-
ła potknięcie najgroźniej-
szych rywali i w meczu 
ze Szczurową wyraźnie 
dominowała, o czym naj-

lepiej świadczy wynik 13:3 
(Hubert Pamuła – 5, Artur 

Bodura – 4, Bartłomiej Skrzy-
niarz i Artur Kozioł – po 2). 

Najlepszym strzelcem tur-
nieju został Hubert Pamuła z 12 

celnymi trafieniami.   
Wyniki: ZSP 2 Brzesko – ZSP 

Czchów 11:8, ZSP 1 Brzesko – ZS 
Szczurowa 12:5, ZS Czchów – ZS Szczu-

rowa 8:4, ZSP 1 Brzesko – ZSP 2 Brzesko 
6:6, ZSP 1 Brzesko – ZS Czchów 8:8, ZSP 
2 Brzesko – ZS Szczurowa 13:3.
1. ZSP 2 Brzesko   3   5   30:17
2. ZSP 1 Brzesko   3   4   26:19
3. ZS Czchów         3   3   24:23
4. ZS Szczurowa    3   0   12:33

EMIL
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Dwa złote medale i jeden srebrny 
krążek przywiózł z rozegranych 
w Dębicy Zimowych Mistrzostw 
Polski Wojciech Wojdak, pływak 
BOSiR SP Brzesko. Mistrz został 
doceniony przez Polski Związek 
Pływacki i niejako w nagrodę został 
powołany do reprezentacji kraju na 
wielomecz, który odbył się na uro-
kliwej greckiej wyspie Korfu. 

Wojdak jest już od kilku lat eta-
towym medalistą Mistrzostw Polski, 
toteż do Dębicy wyruszał w roli jednego 
z głównych pretendentów do najwyż-
szych laurów. Podopieczny Marcina 
Kacera nie zawiódł pokładanych w nim 
nadziei i w imponującym stylu wywal-
czył trzy medale, w tym dwa z najcen-
niejszego kruszcu. Przy okazji ustanowił 
dwa rekordy życiowe. 

Brzeski pływak pokazał w Dębicy nie 
tylko olbrzymi hart ducha, ale i znako-
mity zmysł taktyczny, co najlepiej uwi-
docznił na dystansie 200 metrów stylem 
dowolnym. W eliminacjach najwyraźniej 
oszczędzał siły, bo uzyskał „dopiero” 
czwarty czas (1:55,26) pozwalając się 
wyprzedzić Maciejowi Kuświkowi (WKS 
Śląsk Wrocław), Janowi Hołubowi (KP 
Avia Świdnik) i Remigiuszowi Wiatrow-
skiemu (KS Warta Poznań). W finale 
popłynął o blisko 5 sekund szybciej 
(1:50,60), ale rozpoczął ostrożnie. Po 
pierwszych 50 metrach był trzeci i tracił 
do prowadzącego Hołuba 0,19 sekundy. 
Na półmetku nadal był trzeciej pozycji, 
a jego strata do prowadzącego wówczas 
Kuświka wynosiła 0,17 sekundy. Wtedy 
jednak włączył „dopalacze” i po ostatnim 
nawrocie był już samodzielnym liderem 
z bezpieczną przewagą nad ścigającymi 
go rywalami. Dlatego w końcówce kon-
trolował już tylko sytuację, by po chwili 
cieszyć się z pierwszego złota. Drugie 
miejsce zajął ostatecznie Kuświk, a trze-
ci był Hołub. 

Kuświk zrewanżował się Wojdakowi 
na dystansie 400 metrów, a uczynił to 
w spektakularny sposób, co ustanawia-
jąc nowy rekord Polski w kategorii wie-
kowej 16 lat (3:51,19). Multimedalista 
z Brzeska zajął drugie miejsce z czasem 
3:54,89, który jest jego nowym rekordem 
życiowym. Tylko ci dwaj pływacy prze-
szli dystans w czasie poniżej 4 sekund. 

Brzeski pływak 
podbił Korfu

Trzecie miejsce zajął Filip Ciesielski 
z MUKS Piętnastka Bydgoszcz.    

Zgodnie z oczekiwaniami start Wojt-
ka na jego koronnym dystansie 1500 
metrów był popisem jednego aktora. 
Wojdak pewnie prowadził od startu do 
mety systematycznie powiększając prze-
wagę. Zwolnił tylko na ostatnich 100 
metrach, kiedy wiadomo było, że nikt nie 
jest mu w stanie wydrzeć mistrzowskiej 
korony. Wygrał z czasem 15:36,91, który 
jest jego nową „życiówką”. Drugiego na 
mecie Macieja Jurę (UKS Jagiellonka 
Warszawa) wyprzedził o ponad 14 se-
kund. Trzeci był Filip Ciesielski. 

Startujący w pojedynkę Wojdak swo-
imi wynikami dał BOSiR-owi Brzesko 
wysokie 6. miejsce w klasyfikacji me-
dalowej mężczyzn i 10. lokatę w ogólnej 
klasyfikacji medalowej.   

Po dębickich mistrzostwach stało 
się to, co w końcu musiało nastąpić. 
Wojciech Wojdak otrzymał powołanie do 
reprezentacji Polski, z którą wyjechał na 

grecką wyspę Korfu na międzynarodowy 
wielomecz pływacki. Nasz kraj repre-
zentowało tam ośmioro zawodniczek 
i zawodników. W wielomeczu oprócz 
Polski i Grecji wystartowały repre-
zentacje Brazylii, Bułgarii, Cypru, 
Finlandii, Izraela, Portugalii, Szwaj-
carii i Turcji.

Wojtek spisał się w Grecji jak na 
mistrza przystało. Na dystansie 200 
metrów zajął trzecie miejsce z czasem 
1:56,24. Uległ tylko Izraelczykowi 
Haberowi Ido oraz Lopesowi Luizowi 
z Brazylii. W wyścigu na 1500 metrów 
po raz kolejny udowodnił, że jest to wy-
łącznie jego specjalność. Wygrał pewnie 
poprawiając o 3 sekundy życiowy rekord 
na tym dystansie na basenie 50-me-
trowym (16:00,15). Wynik wspaniały, 
jeśli zważyć, że do pływania na długim 
basenie przygotowywał się zaledwie 2 
tygodnie. Brzeski czempion dosłownie 
zmiażdżył rywali. Drugiego na mecie 
Liessa Nilsa (Szwajcaria) wyprzedził 
o blisko 20 sekund. Trzeci był Farinha 
Andre (Portugalia), który stracił do 
zwycięzcy 25 sekund. Wojdak wystar-
tował też w zwycięskiej sztafecie 4x200 
metrów. Polacy stoczyli pasjonującą 
walkę z Brazylią.  Podopieczny Marcina 
Kacera zdobył dla Polski 41 punktów 
turniejowych, czym walnie przyczynił 
się do zajęcia przez naszą reprezentację 
pierwszego miejsca.  

***
Podczas, gdy Wojdak sięgał po 

medale w Dębicy, niemal równolegle 
na drugim końcu kraju, w Suwałkach, 
w Mistrzostwach Polski do lat 18 star-
tował jego klubowy kolega, Krystian 
Bałabuch. Medali wprawdzie nie wy-
walczył, ale swoje starty może śmiało 
uznać za udane. Krystian dwukrotnie 
zakwalifikował się do finału A i dwa 
razy zajmował w nich 6. miejsce, a więc 
należy do ścisłej krajowej czołówki. 

Bałabuch na dystansie 200 metrów 
stylem zmiennym w eliminacjach 
uzyskał ósmy czas (2:06,85). W finale 
popłynął szybciej (2:06,07), co dało mu 6. 
pozycję. W eliminacjach 400 metrów był 
siódmy z czasem 4:30,54. W finale popły-
nął wolniej (4:31,71), ale i tak poprawił 
się o jedno miejsce. Gdyby utrzymał tem-
po z eliminacji, byłby piąty. Na dystansie 
100 metrów w eliminacjach zajął 10. 
lokatę dającą mu prawo startu w finale 
B, w którym popłynął najszybciej. Czas, 
który uzyskał, dałby mu 6. miejsce, 
gdyby wystartował w finale B. 

Wyniki osiągnięte przez Krystiana 
Bałabucha sprawiły, że BOSiR Brzesko 
został sklasyfikowany na 23. miejscu 
w klasyfikacji mężczyzn i na 38. miejscu 
w klasyfikacji ogólnej.  PRUD
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Jest już niemal w stu procentach 
pewne, że 26 maja czeka na podwój-
ne świętowanie. Z jednej strony 
będziemy obchodzić tradycyjny 
Dzień Matki, ale kibice brzescy 
będą celebrować historyczny awans 
Okocimskiego do I ligi. Właściwie 
mogliby zacząć już teraz, bo „Piwo-
sze” po trzech wiosennych kolejkach 
powiększyli swoją przewagę nad 
trzecią drużyną w tabeli a 15 do 18 
punktów, chociaż na boisku poja-
wiali się tylko dwukrotnie. 

Skoro awans jest już przesądzony, 
podopieczni Krzysztofa Łętochy mają już 
tylko jeden cel – do końca sezonu utrzymać 
miano niepokonanej drużyny. Do tej pory 
mogą pochwalić się piętnastoma zwycię-
stwami i pięcioma remisami. Jeśli zakończą 
rozgrywki bez ani jednej porażki, przejdą do 
historii jako jedyny klub piłkarski, któremu 
ta sztuka się udała (oczywiście na poziomie 
II ligi po reformie). 

W dwóch pierwszych meczach tego-
rocznej wiosny piłkarze Okocimskiego 
zgarnęli pełną pulę. Najpierw pokonali 
u siebie Resovię 2:0, by tydzień póź-
niej wygrać 1:0 w derbach Małopolski 
z Puszczą Niepołomice. Tym samym 
potwierdzili sygnały o wysokiej formie, 
jakie dochodziły do kibiców przed wzno-
wieniem rozgrywek. 

Mecz z Resovią, mimo tego, że 
dość długo utrzymywał się wynik bez-
bramkowy, był raczej jednostronnym 
pojedynkiem. W początkowej fazie 
spotkania efektem przewagi gospo-
darzy były jednak tylko nader często 
wykonywane rzuty rożne, które nie 
przekładały się na gole. Jednak obie 
rozstrzygające akcje w tym meczu 
zakończyły się powodzeniem dzięki 
precyzyjnym dośrodkowaniom. Oba 
te dośrodkowania wykonane zostały 
w stylu przypominającym słynne ho-
lenderskie wrzutki charakterystycz-
ne dla futbolu „Pomarańczowych” 
z połowy lat 70. ubiegłego wieku. Naj-
pierw Dawid Dynarek zakręcił piłką 
tak, że ta tuż przed bramką spadła na 
głowę Mateusza Urbańskiego, a ten 
dopełnił tylko formalności. To była 
59. minuta spotkania. Kwadrans 
później precyzją popisał się Iwan 
Łytwyniuk, który dograł idealnie do 
Piotra Darmochwała. Zawodnikowi 
Okocimskiego nie pozostało nic in-
nego jak skierować piłkę z najbliższej 
odległości obok bezradnego bramkarza 
przyjezdnych.

Skazani na awans

W primaaprilisową niedzielę przy-
szło „Piwoszom” zmierzyć się z Puszczą 
w Niepołomicach. Można było obawiać 
się o wynik tego spotkania, bowiem 
w sierpniu ubiegłego roku lider II ligi 
grając z tym przeciwnikiem u siebie 
zaledwie zremisował. Obawy okazały 
się nieuzasadnione, bo brzeska ekipa 
była od początku stroną dyktującą 
warunki. Czekali jednak jak Mateusz 
Masternak w pojedynku z Meksyka-
ninem Felipe Romero, który czuł, że 
ma cały czas przewagę, ale spokojnie 
czekał na dogodny moment, aby zadać 
decydujący cios. Nokautujące uderze-
nie nadeszło w 65. minucie, a zadał je 
Piotr Darmochwał, który wykończył 
akcję zainicjowaną przez Mateusza 
Pawłowicza, przy współudziale Pawła 
Smółki. Trzeba jednak przypomnieć, 
że na początku meczu doszło do kon-
trowersyjnej sytuacji, po której sędzia 
mógł ukarać czerwoną kartką Dawida 
Mieczkowskiego. Bramkarz Okocim-
skiego sfaulował poza polem karnym 
Davida Paula, ale arbiter okazał się 
dla brzeskiego piłkarza wyrozumiały 
pokazując mu jedynie „żółtko”. 

Nikt nie spada
Po tych dwóch spotkaniach awans 
Okocimskiego do I ligi staje się coraz 
bardziej realny. Tym bardziej, że po 
ostatniej kolejce z rozgrywek została 
wycofana drużyna KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski (to konsekwencja trzy-
krotnego nieprzystąpienia do meczu), 
a to oznacza, iż 18 kwietnia „Piwosze” 
otrzymają trzy punkty „za darmo”. We 
wschodniej grupie II ligi doszło do pa-
radoksalnej sytuacji. Po wcześniejszym 
wycofaniu się Sokoła Sokółka i obecnej 
dyskwalifikacji KSZO okazuje się, 
że żadnej z drużyn nie grozi spadek. 

Potencjalni przeciwnicy Okocimskiego 
z dolnych rejonów tabeli pozbawieni 
zostali jakiejkolwiek motywacji, która 
zmusiłaby ich do walki o każdą piędź 
murawy. Być może zadanie utrzymanie 
pozycji lidera stało się dla podopiecznych 
Krzysztofa Łętochy, wobec takiego stanu 
rzeczy, misją łatwiejszą do zrealizowa-
nia, niż wydawało się to przed pierw-
szym wiosennym gwizdkiem sędziego. 
Okocimski grał już prawie z wszystkimi 
rywalami z czołówki (za wyjątkiem 
zajmującego drugie miejsce Stomilu 
Olsztyn). Teraz o punkty walczyć bę-
dzie już tylko z drużynami teoretycznie 
słabszymi. Oczekiwany awans może 
stać się faktem już 22 kwietnia, kiedy 
to „Piwosze” zmierzą się na własnym 
boisku z Wigrami Suwałki. Już wtedy 
mogą osiągnąć wystarczającą przewagę. 
Ostatnia kolejka zaplanowana została 
na 26 maja, a Okocimski zagra wtedy 
w Pruszkowie z tamtejszym Zniczem. 

Będzie większy budżet?
W związku z nieuchronnym awansem 
do I ligi Zarząd Okocimskiego już 
prowadzi negocjacje ze sponsorami 
w sprawie zwiększenia nakładów na 
piłkarską drużynę. Rozmowy powinny 
przynieść spodziewany efekt, bowiem 
wzrasta wartość marketingowa zespo-
łu. Na pewno można liczyć na większe 
pieniądze ze strony Carlsberga. Wielce 
prawdopodobne, że większą kwotę, 
niż dotychczas, wyłoży Can-Pack. 
Wprawdzie nie będzie to 300 procent 
więcej niż do tej pory (taką informa-
cję podawał mediom prezes Czesław 
Kwaśniak), ale na pewno awans zo-
stanie nagrodzony. 

Należy tylko mieć nadzieję, że nie 
będziemy w Brzesku przerabiać „po-
wtórki z rozrywki” i nie dojdzie do 
sytuacji sprzed lat, kiedy to wycofano 
drużynę z rozgrywek II-ligowych. Po-
trzebna jest mądra polityka finansowa. 
Niech przykład KSZO Ostrowiec będzie 
ostrzeżeniem. Wszak jest to klub o eks-
traklasowej przeszłości, ze stadionem na 
8 tysięcy miejsc siedzących i sztucznym 
oświetleniem. A jednak już nie gra.  

PRUD

25 marca: Okocimski Brzesko – Re-
sovia Rzeszów 2:0 (Mateusz Urbański 
59, Piotr Darmochwał 74).

1 kwietnia: Puszcza Niepołomice 
– Okocimski Brzesko 0:1 (Piotr Dar-
mochwał 65).  
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