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Najczęściej na nią narzekamy. Wulgarna, arogancka, zdemoralizowana, bez za−
sad, po trupach dążąca do celu – takie mamy wyobrażenie o młodzieży. Czy
słusznie? Spontaniczność, z jaką żegnano Jana Pawła II, nakazuje zweryfiko−

wanie takiej opinii.
Ktoś powiedział, że im starszy był Ojciec Święty, tym lepiej rozumiał się z młodymi
ludźmi. To był ich papież, za nim poszliby na krańce tego świata. Kiedy odszedł, nie
wahali się podążyć jeszcze dalej. To były dni bolesne, ale zarazem pełne optymizmu, bo
odrodziły wiarę w młode pokolenie, przysłoniętą dotychczas stereotypami złego wycho−
wania, wyzucia z wszelkich wartości. Tymczasem autentyczny, sterowany sercem, naj−
piękniejszy hołd Największemu Rodakowi oddawali gimnazjaliści, licealiści, studenci.
Byli wszędzie – na krakowskich Błoniach, pod oknem na Franciszkańskiej, u Domini−
kanów, w Kalwarii, Wadowicach, Częstochowie. Modlili się na Bocheńcu, śpiewali „Bar−
kę” w Szczepanowie, powiewali biało−czerwonymi flagami na placu Świętego Piotra
w Watykanie. Nieprzymuszeni organizowali się w białe marsze i pochody milczenia,
zapalili miliony światełek. Nie były potrzebne lekcje wychowawcze, katechezy, poucze−
nia. Nie potrzebowali wzorów starszych. Tym razem to oni inspirowali swoim przykła−
dem. Nie wątpię, że jeśli dorośli niczego wcześniej nie popsują, to o przyszłość należącą
do dzieci Jana Pawła II, nie musimy się martwić.

Śmierć Ojca Świętego odmieniła nas. Zwolniliśmy tempo, staliśmy się życzliwsi.
 Pochłonięci refleksją nad tym, co ważne, a czym właściwie przejmować się nie
należy, odkryliśmy na nowo istotę ziemskiego pielgrzymowania. Za Janem Paw−

łem II zbliżyliśmy się do atmosfery niebiańskiego szczęścia. Nad wyjaśnieniem fenome−
nu naszej zbiorowej reakcji głowią się socjologowie i psycholodzy społeczni, najczęściej
określając zjawisko cudem. I zapewne bliscy są prawdy, bo cud z istoty swej niezwykło−
ści, wiecznie trwać nie może.
Po wielkim tygodniu żałoby wszystko wróciło do starego porządku. Z nieba trafiliśmy
na ziemię. Piękny sen prysnął jak mydlana bańka. Powrócił medialny zgiełk. Czołówki
gazet ponownie zdominowały eksplozje, zamachy, przemoc, korupcja. Wroli głównej
znów pojawili się pospolici przestępcy i obrzucający się błotem politycy. Obrady sesji
Rady Miejskiej stały się także właściwym temu miejscem.
W telewizji Monika Olejnik demaskuje kolejne afery, a profesor Kieres, ku uciesze tych,
którzy donosicielski system PRL−u stworzyli i doskonalili, wyciąga z archiwów najobrzy−
dliwsze kwity esbeckie. Aż strach brać gazetę do ręki, by nie dowiedzieć się, że ze spotkań
Papieża z Jaruzelskim także spisywano raporty, mające świadczyć o hańbiącej współ−
pracy Ojca Świętego z SB. Paranoja!

Dobroć, uprzejmość, miłość, miłosierdzie, przebaczenie – słowa efemerydy. W po−
  staci utrwalonej drukiem papieskie nauczanie rozeszło się w milionowych na−
kładach. Wielce prawdopodobne jednak, że nie zaopatrywano się w nie po to, by

korzystać jak z katechizmu, lecz by złożone na półce stało się jedynie miejscem wygodnego
leżakowania kurzu. Cud się nam przytrafił, ale ślad po nim coraz mizerniejszy.
I niestety, na drugi taki liczyć nie możemy. Polski papież w historii chrześcijaństwa
zdarzył się bowiem raz w ciągu dwóch tysięcy lat.

Marek Latasiewicz

Z ziemi do nieba,
z nieba na ziemię

Na okładce:
Następcą Jana Pawła II został niemiecki

kardynał Joseph Ratzinger. Przybrał imię
Benedykta XVI. W maju 2003 roku jako legat

papieski był w Szczepanowie, uczestnicząc
w jubileuszowych uroczystościach 750−lecia

kanonizacji św. Stanisława BM. Szerzej
o szczepanowskich śladach obecnego

Ojca Świętego – na str. 16−17.

Fot. Archiwum Bazyliki
Świętego Stanisława BM w Szczepanowie
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Absolutorium
Zwykle debaty, poprzedzające głosowanie
nad udzieleniem absolutorium burmistrzo−
wi z wykonania rocznego budżetu, ciągną
się godzinami. W tym roku było inaczej.
Dyskusja nad wykonaniem budżetu trwa−
ła wyjątkowo krótko, zajmując zaledwie
kilkadziesiąt minut. Regionalna Izba Ob−
rachunkowa, której stanowisko podczas
posiedzenia przedstawiła przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej, Maria Kucia, pozy−
tywnie i bez zastrzeżeń zaopiniowała re−
alizację ubiegłorocznych wydatków budże−
towych oraz przychodów. Sporo czasu nato−
miast poświęcono w debacie problemowi
lokalizacji zjazdu z budowanej autostrady
A 4. Szerzej o tej budzącej wciąż spore emo−
cje sprawie piszemy na str. 6.
Tymczasem, zabierająca głos w dalszej
dyskusji, w sprawie podjęcia uchwały ab−
solutoryjnej radna Janina Drużkowska−
Cader zwracała uwagę na zadłużenie
gminy. – Jest to niepokojące, zważywszy,
że w ciągu następnych lat mogą wydarzyć
się nieprzewidziane sytuacje i zadłużenie
może nam wiązać ręce – przestrzegała.
Preferencyjne kredyty zostały zaciągnięte
na rozpoczęte inwestycje. W dodatku na
takie, które w gminie realizowane są z więk−
szościowym udziałem środków unijnych. –
Nie przejadamy tych pieniędzy, lecz finan−
sujemy w ten sposób rozwój naszej gminy
– ripostował burmistrz, Jan Musiał. –
Kredyty zaciągnęliśmy w związku z pozy−
skaniem ogromnych pieniędzy z Unii Eu−
ropejskiej. Niektóre inwestycje są realizo−
wane z udziałem tylko 30 procent środków
własnych Gminy – podkreślał.

Rozliczenie burmistrza z wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta było najważniejszym punktem
kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Jan Musiał uzyskał absolutorium z wykonania
ubiegłorocznego budżetu. Za jego udzieleniem głosowało 14 radnych, 7 wstrzymało się od głosu.
W trakcie obrad zmieniono także statuty Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego
Ośrodka Kultury. Przyjęto także specjalny program, którego realizacja ma pomóc w redukcji bezrobocia.

Czternastu „za”,
nikt „przeciw”

Natomiast radny, Krzysztof Dudziński
dociekał powodów wybudowania parkingu
w sąsiedztwie jednej z brzeskich restaura−
cji. – Czy taka inwestycja powinna zostać
wykonana? – pytał.
Według burmistrza miejsca postojowe służą
nie tylko gościom lokalu, ale także miesz−
kańcom, korzystającym z pobliskiej hali spor−
towej. Za wybudowaniem tego parkingu prze−
mawiał także fakt, że w połowie inwestycję
sfinansował właściciel rzeczonej restauracji.
– Bardzo często wspólnie z mieszkańcami
realizujemy różne przedsięwzięcia. Jeśli ktoś
proponuje włożenie własnych pieniędzy w bu−
dowę chodnika czy parkingu, który będzie słu−
żył także wszystkim mieszkańcom, to takie
działania powinniśmy wspierać pieniędzmi
publicznymi, a nie rezygnować z takich pro−
jektów – przekonywał zastępca burmistrza,
Bogdan Dobranowski.
Mimo podnoszonych przez opozycję także
innych kwestii, wskazujących na możliwość
– jej zdaniem – innego wykorzystania środ−
ków, nikt nie był przeciwny udzieleniu bur−
mistrzowi absolutorium. Klub mniejszościo−
wy solidarnie wstrzymał się od głosu.

Statuty
Kolejnymi, podczas tego posiedzenia, decy−
zjami radnych były zmiany statutów Miej−
skiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz
Miejskiego Ośrodka Kultury. – Trzeba było
dostosować je do obowiązującego prawa.
Nie ma już w tej chwili na przykład Zarzą−
du Miasta, o którym wspominają stare do−
kumenty, zmieniły się także kompetencje
burmistrza – tłumaczył przewodniczący
Rady Miejskiej, Lech Pikuła.

Według nowego statutu MOK, oprócz ani−
mowania życia kulturalnego, może zaj−
mować się także m.in. organizowaniem
wypoczynku letniego i zimowego dla dzie−
ci i młodzieży.

Zwolnienia
Na ulgi w podatku od nieruchomości mogą
liczyć rzemieślnicy, którzy szkolą uczniów.
To skutek jednogłośnego zaakceptowania
przez radnych projektu uchwały, przygoto−
wanego przez władze miasta. Ze zwolnie−
nia skorzystają ci przedsiębiorcy, który
swoją działalność gospodarczą prowadzą
w lokalach o powierzchni nie przekraczają−
cej stu metrów kwadratowych.

Coś dla bezrobotnych
Gmina przystąpiła do programu Reinte−
gracji Społecznej i Zawodowej. Daje on bez−
robotnym możliwość uczestnictwa w zaję−
ciach, mających na celu wykształcenie
umiejętności uczestniczenia w życiu spo−
łeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych
oraz zdolności do samodzielnego świadcze−
nia pracy. Realizacja projektu ma na celu
ograniczenie długotrwałego bezrobocia oraz,
co równie ważne, zwalczanie przyczyn tego
zjawiska. Otwiera to szansę na poprawę
sytuacji ekonomicznej rodzin nim dotknię−
tych.
W ramach przedsięwzięcia prowadzone
będą wywiady środowiskowe, konsultacje
specjalistyczne, doradztwo zawodowe. Bez−
robotni uzyskają możliwość zatrudnienia
przy robotach publicznych, a także tymcza−
sowej pracy w celu przyuczenia do nowego
zawodu.

Powołania
Podczas sesji uzupełniono skład Komisji
Rewizyjnej. Z członkostwa w niej zrezygno−
wała radna, Agata Brzeska−Lebiecka. Jej
miejsce zajął radny, Zdzisław Grodny.
Jednogłośnie na stanowisko Skarbnika
Gminy została powołana Celina Łanocha,
która zastąpi, odchodzącą na emeryturę,
Wandę Prus. – Nowa pani skarbnik jest
osobą dynamiczną i dobrze znającą finan−
se gminy – rekomendował kandydatkę na
to stanowisko burmistrz Musiał. Żaden
z radnych nie miał co do tego zastrzeżeń.

Łukasz WRONA
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* Komisja Rewizyjna dokonała
sprawdzenia i analizy wykonania budże−
tu za rok 2004 z uwzględnieniem nastę−
pujących kryteriów: rzetelności sprawoz−
dania, tj. zgodności sprawozdania finan−
sowego z dokumentacją analityczną,
prowadzoną w Wydziale Budżetowo−Po−
datkowym, według klasyfikacji dochodów
i wydatków w zakresie planu i wykona−
nia, legalności, czyli zgodności wykona−
nia budżetu z uchwałą budżetową i zmia−
nami budżetowymi, gospodarności i ce−
lowości działań organu wykonawczego.
Nie stwierdzono żadnych uchybień w go−
spodarowaniu mieniem i środkami fi−
nansowymi Gminy. W oparciu o sprawoz−
danie i przeprowadzoną analizę oraz do−
konane kontrole Komisja Rewizyjna
zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie
z wykonania budżetu za rok 2004 i wy−
stąpiła do Rady Miejskiej o udzielenie
Burmistrzowi Brzeska absolutorium.

* Komisje: Prawa, Porządku Pu−
blicznego i Promocji, Gospodarki
Komunalnej Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, Oświaty, Kultury
i Sportu i ds. Zdrowia, Pomocy Spo−

Wokół budżetu

Problemy oraz treść uchwał, które były przedmiotem debaty podczas sesji Rady Miejskiej
27 kwietnia br., radni omawiali podczas posiedzeń merytorycznych komisji. Zapoznali się
przede wszystkim ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok
2004. We wszystkich komisjach większość członków zaopiniowała go pozytywnie.

łecznej i Rodziny – pozytywnie za−
opiniowały projekt uchwały w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomo−
ści dla przedsiębiorców – rzemieślni−
ków, szkolących uczniów na terenie
gminy Brzesko.
* Podczas posiedzenia Komisji Oświa−
ty, Kultury i Sportu zapoznano się z no−
wymi statutami Miejskiego Ośrodka
Kultury w Brzesku oraz Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brze−
sku. Wszyscy radni byli zgodni co do
słuszności dokonanych zapisów.

* Komisja Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
zawnioskowała, aby na terenie bazy
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komuni−

kacyjnego przeprowadzić prace porząd−
kowe. Ponadto wysunięto koncepcję
przeprowadzenia debaty na temat
opracowania planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brzesku na lata
2013–2020 pn. „Koncepcja obwodnicy
zachodniej miasta Brzeska”.

* Komisja ds. Zdrowia, Pomocy
Społecznej i Rodziny postawiła
wniosek o poczynienie starań przez
Gminę Brzesko w celu pozyskania do−
tacji ze środków specjalnych na budo−
wę budynku socjalnego. Ponadto po−
zytywnie zaopiniowała uchwalenie
Programu Reintegracji Społecznej i Za−
wodowej dla Gminy Brzesko.

(w)

Nowa Pani SkarbnikNowa Pani Skarbnik

PODCZAS ostatniej sesji na stanowi−
sko Skarbnika Gminy Brzesko została
powołana Celina Łanocha. Zastąpi ona
pełniącą dotychczas tę funkcję Wandę
Prus, która odeszła na emeryturę.
Celina Łanocha jest absolwentką Akade−
mii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończyła
także studia podyplomowe na Politechni−
ce Krakowskiej w zakresie audytu we−
wnętrznego w jednostkach sektora finan−
sów publicznych oraz kurs głównego księ−
gowego. Od samego początku swojej kariery
zawodowej związana jest z Urzędem Miej−
skim w Brzesku. Zaczynała jako młodszy
referent, a od dwóch lat była Naczelnikiem
Wydziału Budżetowo−Podatkowego. Do
przejęcia nowej funkcji 2 maja br. przygo−
towywała ją poprzedniczka.
– Mimo młodego wieku niewątpliwymi atu−
tami nowej Pani Skarbnik są: duże doświad−
czenie zawodowe, kwalifikacje merytorycz−
ne i kultura osobista. Te cechy pomogą jej
w pełnieniu odpowiedzialnej funkcji – reko−
mendował burmistrz, Jan Musiał.

Burmistrz Jan Musiał wręcza nominację nowej Pani Skarbnik. Na dobry początek
wiązanka kwiatów.       Fot. Ł. Wrona
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Zgodnie z wieloletnią koncepcją zjazd
z autostrady w Brzesku ma przebiegać
ul. Leśną. Droga powinna być jak naj−
mniej uciążliwa dla mieszkańców dzię−
ki zamontowaniu ekranów, niwelujących
hałas. – Nas to nie zadowala. Ta trasa
spowoduje, że życie stanie się koszma−
rem. Będziemy musieli wdychać zanie−
czyszczenia, powstałe na skutek dużego
ruchu samochodów. Gdyby uwzględnio−
no naszą propozycję lokalizacji zjazdu,
zaoszczędzono by nam tego i jednocze−
śnie usprawniono by komunikację z dro−
gą na Nowy Sącz – twierdzą protestu−
jący. Domagają się przesunięcia zjazdu
o kilkaset metrów. Jednak zabieg zmia−
ny planów tylko z pozoru wydaje się pro−
sty, a fakt, iż plan zagospodarowania
przestrzennego już nie obowiązuje nie
przekreśla dotychczasowej koncepcji.
– Przede wszystkim, uwzględniając pro−
pozycję mieszkańców, należałoby
otrzymać zgodę właścicieli tych dzia−
łek, którymi miałby przebiegać nowy
zjazd. Konieczna byłaby też wycinka
sporej części lasu, na co wymagane jest
zezwolenie właściwego ministerstwa.
Są to procedury rozłożone na szereg
lat i wcale nie dają gwarancji skutecz−
nego przygotowania całej inwestycji –
wyjaśnia Zbigniew Rapciak, dyrek−
tor krakowskiego oddziału GDDKiA. –
Oczywiście, po jakimś czasie można
powrócić do propozycji mieszkańców.
Jednak, jeśli chcemy zsynchronizować
budowę autostrady A 4 i zjazdu, takie
rozwiązanie jest aktualnie nierealne
– dodaje dyr. Rapciak.
Podobnego zdania jest Leszek Klimek,
radny Rady Miejskiej i zarazem sołtys
Jasienia. – Gdyby przeniesiono zjazd
z autostrady tam, gdzie chcą tego miesz−

Między uporem i troską

Wiele osób oczekuje połączenia Brzeska
z budowaną autostradą Kraków – Tarnów.
Jednak właściciele niektórych posesji
z osiedla Kopaliny−Jagiełły chcą, by zjazd
z planowanej trasy oddalić od ich domów.
Przebieg niedawnej debaty z udziałem
władz miasta, przedstawicieli Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz
mieszkańców, wskazuje, że póki co nie ma
możliwości zmiany lokalizacji planowanego
zjazdu ulicą Leśną. Zanosi się na kolejne
protesty, co potwierdza żywa dyskusja
w czasie kwietniowej sesji Rady Miejskiej.

kańcy osiedla Kopaliny−Jagiełły, na pew−
no będą protestować mieszkańcy Jasie−
nia – twierdzi. – Przecież tam stoją nie−
dawno wybudowane domy i część z nich
trzeba by było wyburzyć, a na to z pew−
nością nie zgodzą się ich właściciele.
– Koncepcja mieszkańców zakłada, że
cześć zjazdu miałaby przebiegać tere−
nami, należącymi do stacji unasiennia−
nia zwierząt, na co nie możemy dać przy−
zwolenia. Wydzielenie części gruntów
spowodowałoby ograniczenie zakresu
działalności zakładu, co w konsekwen−
cji doprowadziłoby do zwolnienia zatrud−
nionych w firmie osób. Poza tym, droga
ta wywołałoby zmianę odwodnienia po−
zostałego terenu, co miałoby fatalny
wpływ na prowadzenie przez nas dzia−
łalności. Łatwo jest kreować abstrakcyj−
ną wizję, nie biorąc po uwagę drugiej
strony – oburza się Maria Barwiołek
ze stacji unasienniania zwierząt.
Wydaje się, że protest dotyczy tylko nie−
wielu osób z osiedla Kopaliny−Jagiełły,
mianowicie tych, którzy bezpośrednio
będą sąsiadować ze zjazdem – dodaje
Edward Knaga, przewodniczący zarzą−
du osiedla. – Wielu mieszkańców, z któ−
rymi rozmawiałem, w pełni popiera obec−
ną koncepcję zjazdu. Ich i moim zda−
niem, zjazd będzie szansą na rozwój
miasta, na tworzenie zakładów pracy
i zmniejszenie bezrobocia. Nie można
zmarnować takiej okazji i pozwolić, by
zjazd był w Bochni, bo wtedy autostra−
da omijałaby nas szerokim łukiem –
przestrzega przew. Knaga.
Budowa zjazdu niewątpliwie przyspie−
szy rozwój miasta, ale zazwyczaj reali−
zacja podobnych inwestycji wywołuje
rozmaite spory i kontrowersje. – Oczy−
wiście, uwzględniając wszystkie argu−

menty, muszę dbać o rozwój całej gminy
– podkreśla burmistrz Brzeska, Jan
Musiał. – Nie można dopuścić do tego,
by po wybudowaniu autostrady nie było
zjazdu w naszym mieście. Komunikacja,
drogi, infrastruktura – te aspekty sta−
wiają na pierwszym miejscu inwesto−
rzy. Nie jest możliwe, aby duże zakłady,
dające zatrudnienie wielu mieszkańcom,
powstawały tam, gdzie nie ma dróg.
Owszem, będziemy rozważali koncepcję
mieszkańców z ulicy Leśnej, ale na ra−
zie trzeba ją traktować jako przyszło−
ściową. Obecnie należy skoncentrować
się na synchronizacji budowy autostra−
dy A 4 ze zjazdem, na który od wielu lat
planowano ulicę Leśną w Brzesku – tłu−
maczy burmistrz Musiał i dodaje: – Sta−
nowiska władz miejskich w tej sprawie
nie należy traktować jako pozbawione−
go rozsądku uporu. Jest ono przejawem
troski o przyszły rozwój całej gminy.
Warto do tego dodać, że skreślenie z pla−
nów budowanej autostrady „węzła Brze−
sko”, wcale nie jest takie nierealne. Tym
bardziej, że teraz, kiedy nasilają się pro−
testy grupy mieszkańców, w Bochni robi
się wszystko, by jak najszybciej połą−
czyć miasto z A 4. Gdyby tak się stało,
byłby to chyba najczarniejszy scenariusz
dla przyszłości brzeskiej gminy. Ozna−
czałoby to dotkliwą klęskę, której kon−
sekwencje mieszkańcy Brzeska ponosi−
liby przez wiele lat.
Taka argumentacja nie przekonuje jed−
nak protestujących mieszkańców. Ich zda−
niem, inwestor, którym jest GDDKiA
bardziej troszczy się o lasy i hodowlę
zwierząt w okolicznym zakładzie niż o lu−
dzi. Zapowiadają, że swego projektu
będą bronić do skutku.

Łukasz WRONA

Jak ważne są drogi, można się przekonać, obserwując ruch na brzeskiej obwodnicy. Skutki
pozbawienia miasta łącznika z autostradą, a nawet przesunięcia w czasie realizacji tej
inwestycji, trudno nawet przewidzieć.        Fot. M. Kotfis
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On był od zawsze. Co niedziela
ukazywał swoje jasne oblicze
w oknie Bazyliki św. Piotra

w Rzymie. 15 minut. Często widziałem
Go jak podawał prawicę jakiemuś przy−
wódcy duchowemu, prezydentowi czy in−
nym możnym tego świata. Brał na ręce
dzieci – jak to ktoś ujął – nie dlatego, że
lubiły to media, ale dlatego, że on to lubił.
On był od zawsze. Na obrazkach
w sklepiku z dewocjonaliami, w piosen−
kach, w książkach historycznych. Już
za swojego życia.
Teraz jest także. Ale inaczej. Trudno
sobie wyobrazić, że w niedzielę o 12:05,
po modlitwie „Anioł Pański” już nie
usłyszymy: „Pozdrawiam moich roda−
ków, tu na placu św. Piotra w Rzymie”.
Zanim odszedł do Tego, Któremu słu−
żył, dał nam ostatnią lekcję pokory,
spokoju, ale też walki. Walki do końca.
Przez tyle lat był tutaj z nami. Nie

On był od zawsze. Nie pamiętam wiekopomnego „Habemus Papam”, a czerwoną kotarę i pierwsze słowa papieża zza żelaznej kurtyny
znam tylko z kronik telewizyjnych. Teraz przez kilka chwil czułem, jakbym urodził się o 15 lat za późno.

pamiętam innego papieża. Zawsze był
On. Uśmiechnięty, zamyślony, ale za−
wsze Wielki. Teraz mogę tylko żałować,
że, kiedy jeszcze żył, poświęcałem tak
mało czasu na zrozumienie Jego na−
uczania, że o Karolu Wojtyle muszę
pisać w czasie przeszłym.
Patrząc na świat w Tych Dniach, moż−
na było ulec wrażeniu, iż wszystkie
święta Kościoła Katolickiego zbiegły się
w jednym tygodniu. Msza przechodzi−
ła w spontaniczne modlitwy, modlitwy
w mszę. W całej Polsce na ulice wyszły
tysiące ludzi. Organizowano procesje.
W świątyniach pojawiły się osoby, któ−
re zwykle przestępują ich progi tylko
w Wielkanoc i Boże Narodzenie. To był
Wielki Tydzień. W hołdzie Wielkiemu
Człowiekowi. To były ważne dni. On
patrzył już z Nieba, a my na ziemi
modliliśmy się chyba nie tyle o spokój
Jego duszy (wszak Święty natych−

Zachować coś z tych dni

miast!), ile o pomoc bożą w tych trud−
nych dniach, kiedy przyjdzie nam żyć
bez Duchowego Przywódcy.
I Autorytetu. Bo Jan Paweł II był je−
dyną osobą, której charyzma pozwala−
ła kształtować poglądy milionów ludzi
na całym świecie. Wielokrotnie, kiedy
nie wiadomo było, po której stronie się
opowiedzieć, On wskazywał drogę. Za−
wsze słuszną. Był z nami w czasach,
których ja nie pamiętam, w roku 1980,
1989, a także później.
Co teraz? Nie wiem. Myślę, że każdy
powinien zachować dla siebie coś z Tych
Dni. Nie tylko wspomnienia z krakow−
skich Błoni, Rzymu czy z telewizyjnej
relacji pogrzebu. Nie to jest ważne. On
chciał, byśmy jak najwięcej zrozumie−
li. Zrozumieli, jak żyć. Byśmy wsłuchi−
wali się w Jego słowa, wskazujące
prawdę i dające nadzieję.

Dominik ZAJĄC
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Habemus ’79 – szok
„Siedzimy z koleżanką w pokoju, kiedy
wpada jej mama. – Dziewczynki, dziew−
czynki!!! Wiecie, co się stało??? Polak zo−
stał papieżem!!! I szok.” – Tak moja
mama pamięta ostatnie konklawe. Paź−
dziernik ’79, Polska schowana za żelazną
kurtyną, a dotychczasowi papieże za spi−
żową bramą. Telewizor mają nieliczni,
zresztą – „telewizja kłamie”. Kto może,
nasłuchuje Wolnej Europy. Gdyby nie na−
rodowość nowego Ojca Świętego, w Polsce
pewnie nawet nie podano by informacji
o jego wyborze. Wszystko ma się zmienić.

Polska, kwiecień 2005
Widmo komunizmu nie straszy nawet
w szkolnych podręcznikach. Demokracja,
wolność słowa i swobodny dostęp do in−
formacji. Wieści wszędzie docierają bły−
skawicznie: Kuala Lumpur, Antananary−
wa, Rzym czy Brzesko – nie ma różnicy,
niemal natychmiast każdą wiadomość
zna cały świat. Również glob wstrzymał
oddech, kiedy stało się oczywiste, że bez−
powrotnie tracimy prawdopodobnie naj−
ważniejszego człowieka na ziemi.

Piątek, 1 kwietnia 2005
– początek końca
Szkoła, warsztaty plastyczne – od rana
w biegu. W pośpiechu jem obiad, słucha−

Piątek, 8 kwietnia 2005. „Kończy się tydzień, nie ma nadziei, że następny coś jeszcze zmieni.
Chciałabym zobaczyć to wszystko raz jeszcze, raz jeszcze to wszystko zobaczyć chciałabym...”.
„Tu stało się przecież coś dobrego”.

jąc radia. Spośród codziennych wiadomo−
ści o aferach, zamachach i sporcie wyła−
puję informację o pogarszającym się sta−
nie Papieża. Nie podejrzewam, że to może
być początek końca. Wybiegam z domu
ze słuchawkami na uszach. Papież umie−
ra, ja słucham Pidżamy Porno. Watykan
pracuje normalnie.
20:28, Krótki sms – „koniec. reuters po−
dał, że widać już tylko prostą kreskę na
kardiogramie.” Więc to już. Powoli za−
mykam oczy. Żadnych grzmotów, trzęsień
ziemi, walącego się nieba. Tylko ciemny
pokój i kilka słów na ekranie telefonu.
Zaciskam powieki. Nie ma odwołania,
reklamacji nie uwzględnia się. Informa−
cja jest pewna – przecież to Reuters.
Dokładnie 10 minut później kolejna wia−
domość: „zdementowali reutersa. waty−
kan: papież żyje.” No tak, przecież to było
oczywiste! On nie mógł tak po prostu
umrzeć! Oddycham z ulgą. Ale na dobra−
noc słyszę jeszcze, że to „tej nocy Chry−
stus otworzy drzwi Papieżowi”. Więc
może jednak Reuters miał rację? Może
już po wszystkim, ale Watykan chce za−
czekać? Uderza mnie, jak bardzo zależy−
my od mediów. Cóż nam po wolności sło−
wa i możliwości korzystania z informa−
cji, jeśli nigdy nie mamy pewności, czy są
one prawdziwe? Zanim docierają do nas,
przechodzą przez setki rąk, obrastają

w komentarze i wnioski. Teraz wszyscy
czekamy na wieści – wpatrzeni w ekrany,
przytuleni do odbiorników radiowych –
wszystko jest w rękach kilku ludzi, którzy
zadecydują, kiedy wiadomość rzucić
w szpony dziennikarzy. Może będzie jak
z Arafatem – zanim z chaosu informacyj−
nego i manipulacji wyłoni się prawda, On
już dawno odejdzie „poza kręgi świata”.

Sobota, 2 kwietnia 2005
– czekanie na sygnał
Otwieram oczy, sprawdzam skrzynkę –
„masz dwie nowe wiadomości”. Boję się
usłyszeć, że Jego już nie ma, że odszedł
po cichu, kiedy ja spałam. Ale wiadomo−
ści są dobre: „On ŻYJE! jest w stanie cięż−
kim, ale żyje!! niesamowity człowiek...”
Znowu oddech ulgi. Włączam radio –
świat zniknął. Nikt nie biegnie, nie ma
polityki, nie ma pieniędzy, nie ma wojen.
Jest tylko plac św. Piotra, tylko Jan Pa−
weł II. Znów jaskrawo widać, że to me−
dia kształtują obraz świata. Afery mogą
nie istnieć, jeżeli nie wspomina się o nich
w wiadomościach. „Trójka”, jak inne sta−
cje, staje na wysokości zadania – ramów−
ka zmieniona – ani jednej reklamy, ma−
teriały archiwalne i informacje na bie−
żąco. Widzimy już, że zbliża się
nieuchronne, że On odchodzi – niech
zdrowieje lub niech zaśnie w pokoju. Byle
tylko jak najkrócej cierpiał. Zaczyna się
wielkie bicie rekordów oglądalności.
W moim domu nie ma telewizora. Te naj−
ważniejsze dni spędzam przy radiu, jak−
by to były lata ’70.
Przez Internet docierają do mnie łańcusz−
ki – „to promyk dla Naszego Papieża,
wyślij go wszystkim, których znasz”, „dziś
o 21 młodzież modli się za JP2, podaj
dalej”. O 21:00 wraz z tatą wychodzę z do−
mu. To chyba pierwszy tak ciepły wie−
czór, niebo jest bezchmurne. Wszystkie
gwiazdy patrzą na tę niezwykłą noc.
Mimo późnej pory kościół jest pełny. I nie
są to tylko słuchacze Radia Maryja.
Przybyło mnóstwo młodzieży. Ramię
w ramię stoją ci w glanach, i ci w dre−
sach. Przed ołtarzem, na podwyższeniu,
zdjęcie Papieża. Śpiewamy Apel Jasno−
górski. Potem ksiądz opowiada o piel−
grzymkach do Polski, które większość
z nas przeżyła osobiście. Śmiejemy się,
kiedy przypomina anegdoty, uśmiecha−
my na wspomnienie spotkań pod oknem
kurii. Odczuwa się, jak bardzo ten czło−
wiek jest nam bliski. Rozpoczyna się
msza – krótka, bo już prawie 21:30.
Atmosfera niesamowicie ciepła i niemalże
radosna, pełna nadziei. Tuż po komunii
wchodzi ksiądz, bez sutanny, w spodniach
i polarze. Szepcze coś na ucho tym, któ−
rzy odprawiali nabożeństwo. Pospiesznie
kończą sprzątać po komunii, jeden z nich

Żeby był z nas dumny
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klęka przed tabernakulum i zastyga
w modlitwie. Drugi siada na swoim miej−
scu. Twarz kryje w dłoniach. Nie powie−
dzieli jeszcze nic, ale emocje, napięte ca−
łodziennym czekaniem na tę najgorszą
wiadomość, podpowiadają, że „dokonało
się”. Obecni w kościele zamierają w ab−
solutnej ciszy. Ksiądz wstaje, podchodzi
do ołtarza, by wygłosić błogosławieństwo.
– Módlcie się – rozpoczyna zduszonym
głosem – Pan, który...– i nie wytrzymuje.
Nie jest w stanie powiedzieć nic więcej,
tylko ciche słowa przez łzy, których wszy−
scy już się spodziewaliśmy: „Papież nie
żyje. Ojciec... umarł.”
Sekunda ciszy. Klękają, płaczą wszyscy.
Wszyscy. Słychać tylko dzwony i płacz.
Nie ma znaczenia, że rozmaże się ma−
kijaż, że publicznie płakać przecież nie
wypada. Mój sąsiad, mój tata, dwie star−
sze kobiety w ławce obok i młody chło−
pak z włosami na żelu – każdy ma
w oczach łzy.
Muszę wrócić do domu, tam została
mama, a teraz nikt chyba nie powinien
być sam. Wybiegam z kościoła, tata cze−
ka już na polu. Idziemy szybko, w mil−
czeniu. Patrzę na twarz taty – policzki
ma już suche. „Kiedy był zamach, Pa−
pież leżał w szpitalu, a my szliśmy w bia−
łym marszu. Tak się czuliśmy, jakby ktoś
chciał nam coś zabrać. A teraz... teraz On
po prostu odszedł.” – tata zaciska wargi.
Już grubo po 22:00, światła są przyga−
szone, siedzimy przy kominku, cały dom
wypełnia Jego silny głos: „Musicie być
mocni. Musicie od siebie wymagać.”
W oknie pali się świeczka.
To niemożliwe. Przecież On miał być
wieczny – złamano jakąś podstawową
zasadę, obalono constans, prawa fizyki
zawiodły. Jeszcze 4 godziny temu słucha−
łam komunikatu o stanie Jego zdrowia,
o niezwykłej modlitwie całego świata i za−
stanawiałam się, czy kiedy On już wy−
zdrowieje, wyciągniemy z tych chwil ja−
kąś refleksję? Czy w sierpniu, gdy poja−
dę do Kolonii będę mogła nareszcie
uważnie Go posłuchać. Bo dotychczas,
choć pamiętam trzy ostatnie pielgrzym−
ki, obserwowałam Go jak przez mgłę –
był małą, białą plamką oglądaną przez
lunetę, niedostępnym aniołem o niewy−
raźnym głosie starego człowieka. Nie zna−
łam Jego poprzedników. Papież zawsze
miał twarz Karola Wojtyły, a słowa „Oj−
ciec Święty” oznaczały sympatycznego,
starszego pana w bieli, który jeździ po
całym świecie i cały świat jednoczy. Intu−
icyjnie czułam, że to, co mówi jest naj−
ważniejsze, że to On jest największym
autorytetem i Jego zdanie zawsze jest
rozstrzygające, ale nie byłam w stanie
zrozumieć Jego słów. Jak wielu – słucha−
łam, ale nie słyszałam. Zawsze był tyl−

ko ikoną, uniwersalną i ponadczasową
wartością. Pozostaną wyrzuty sumienia,
że szukam Go dopiero teraz. Że nie przy−
szłam, kiedy On szukał mnie.
Prezydenci się zmieniali, rewolucjoniści
przemijali, umierali poeci – On trwał.
Miał być wieczny. Przecież był istotą
spoza tego świata, która może i wie
wszystko – bo któż inny zdołałby doko−
nać tego, co widzieliśmy 2 kwietnia?
A teraz... „On po prostu umarł”. Zostali−
śmy z opuszczonymi rękoma, z całym
brudnym światem, w którym on był bia−
ły, wieczny i mądry. Zabiła go logika –
okazał się człowiekiem w sensie fizycz−
nym – logika, którą zawsze obalał, gro−
madząc tłumy i nawracając morderców.

Niedziela, 3 kwietnia 2005
– to jest jak nic
Bezradność, wydaje się prawdą punko−
we hasło „there is no future”. Otworzyć
oczy, wstać, zjeść śniadanie, uruchomić
komputer, włączyć radio. Zostały tylko
najprostsze czynności wykonywane ma−
chinalnie, nie sposób myśleć. To jest jak...
jak NIC. Ogromna pustka, nawet łez już
nie ma. Nie sposób nic powiedzieć. „Nie
potrafimy serca wyrazić słowem”, choć
z drugiej strony jest ogromna potrzeba
bycia z kimś, dzielenia się tym wszyst−
kim. „To jest zwyczajnie za wielkie.
Za trudne. Za maliśmy” – słowa kardy−
nała Macharskiego z maja ’81 stają się
aktualne. Działają obrazy – Michał opo−
wiada, że szedł w piątek ulicą w Tarno−
wie, naprzeciw niego banda dresów.
Był pewien, że znowu go pobi−
ją, ale nie. Oni przeszli obok bez słowa.
Jeden płakał. Szli do katedry pomo−
dlić się za Niego.
Na wieczornej mszy zaciskam powieki.
Jutro do szkoły, trzeba wziąć się w garść.

Poniedziałek, 4 kwietnia 2005
– bierzmowanie
Kupuję gazetę. Na ostatniej stronie
wiersz Miłosza napisany na 80. urodzi−
ny Wojtyły, na pierwszej – słowa Papie−
ża o cywilizacji miłości. Teraz obydwaj są
już po drugiej stronie. Wstępuję po dro−
dze po Ankę. Nad wejściem do jej bloku
powiewa flaga z czarną wstążką. Nad
drzwiami do szkoły też. Pierwsza lekcja
– geografia. Zaczynamy modlitwą. Wiecz−
nie roześmiana Nastka teraz się rozkle−
ja. Widać, że rękawem ociera łzy. Patrzy−
my bezradni jak wyciąga chusteczki. Nikt
nie mówi ani słowa. Nawet mała, cynicz−
na zdeklarowana ateistka stoi zamyślo−
na i na jej twarzy nie ma choćby cienia
ironicznego uśmiechu. Atmosfera po pro−
stu niesamowicie smutna. Cały dzień to
huśtawka między codziennymi sprawa−
mi a chwilami zadumy. Na lekcji wycho−

wawczej pada tylko jedno pytanie: „Kim
dla mnie był Papież?” Każdy próbuje
wypowiedzieć to, co sam czuje i nie są to
tylko zasłyszane, utarte frazesy. Kiedy
kumpel, który zdawał się zatracić wszel−
kie autorytety, wyrzuca z siebie kilka
prostych słów: „On był dla mnie jak dru−
gi ojciec.”, widać, że wie co mówi. Bo On
to znacznie więcej niż autorytet. Wszy−
scy przyznajemy, że dopiero teraz dotar−
ło do nas, jak bardzo był ważny. Wyma−
gał od nas, „nawet, gdy inni od nas nie
wymagali”. Ale nigdy nie poprosił o nic,
czego sam by wcześniej nie zrobił.
Wieczorem bierzmowanie. „Pragniemy,
aby Duch Św. umocnił nas do wyznawa−
nia wiary i postępowania według jej za−
sad” – recytujemy wyuczoną formułkę.
Stoję tuż przed ołtarzem, ze zdjęcia prze−
pasanego czarną wstążką patrzy na mnie
znajoma, uśmiechnięta twarz. Nie widzę
tego żałobnego paska, tylko ciepłe spoj−
rzenie. „Musimy być mocni.” Później ktoś
jeszcze życzy mi, „by Ten, co odszedł, był
ze mnie dumny”.

Wtorek, 5 kwietnia 2005
– na placu, oficjalnie
W szkole większość osób ma już czarne
wstążeczki. Pełną parą ruszają przygo−
towania do wieczornej uroczystej mszy
na placu Kazimierza Wielkiego. Lekcja
techniki – nauczyciel wchodzi, siada w ty−
le sali i zaczyna mówić. Widać, że bardzo
trudno jest cokolwiek powiedzieć, pod
powiekami cały czas czają się łzy. Nam
też. Jest jak w jakiejś piosence – „kiedy
z serca płyną słowa, uderzają z wielką
mocą”. Dzwonek. Na korytarz pełen gwaru
wychodzimy jak z innego świata.
Wieczorem na placu Kazimierza Wiel−
kiego tłum ludzi. Przez całą mszę patrzę
na stojącą obok parę. Ona – długie, kolo−
rowe włosy i czarne ubranie, on – glany,
agrafki na spodniach, włosy krótko ścię−
te i tylko z tyłu zostawionych kilka dłuż−
szych kosmyków – tzw. „harry”. Stoi nie−
ruchomo, oczy ma utkwione w jeden
punkt, po policzkach płyną łzy. Kazanie
świetne. Ksiądz przytacza proroczy wiersz
Słowackiego, który w tych dniach pojawi
się jeszcze niejednokrotnie. „Na tron pio−
trowy powołał Cię Pan..” – pieśń podczas
komunii rozbrzmiewa z niezwykłą mocą.
Po mszy Apel Jasnogórski – w ciemnym
kościele słychać tylko Jego pewny głos.
Już tylko z taśmy.

Środa, 6 kwietnia 2005
– jesteśmy mocni!
W Internecie krąży informacja, że dziś,
o 20:00 na placu Kazimierza Wielkiego
młodzież ma spotkać się, by zaśpiewać
„Barkę” i ułożyć ze świec napis „TOTUS
TUUS”. Przychodzimy tuż przed 20:00.
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Oprócz nas jest jeszcze kilkanaście osób.
Wszyscy spoglądają po sobie niepewnie,
nie wiedząc, kto ma zacząć. Pomysłodaw−
ca się nie ujawnia, więc powoli wracają
do domów. Nasza kilkuosobowa grupka
nie daje za wygraną. Stajemy na środku
placu i śpiewamy „Barkę” i „Abba Ojcze”,
i znowu „Barkę”. Taksówkarze patrzą na
nas pobłażliwie. Zostawiamy świece.
Udało się ułożyć tylko „T”.

Czwartek, 7 kwietnia 2005
– marsz milczenia
Ostatni dzień przed pogrzebem. W pa−
smanteriach brakuje czarnych wstążek.
Nie zamykają się drzwi sklepów z dewo−
cjonaliami. Wszystkie okna biało−żółto−
czerwone, we wszystkich zdjęcia Papie−
ża – świeżo kupione, wycięte z gazet lub
zdjęte ze ściany. Nawet za szybami au−
tobusów małe ołtarzyki z Jego wizerun−
kiem. Na antenach samochodów powie−
wają czarne wstążki. W klasie robimy
gazetkę ścienną – czarne tło, czarno−bia−
łe zdjęcie Ojca Świętego w góralskim ka−
peluszu i te kilka najważniejszych cyta−
tów z Jego kazań. Nic więcej przecież nie
sposób powiedzieć.
W większości polskich miast wieczorem
mają się odbyć marsze milczenia.
W Brzesku spontanicznie też zawiązuje
się inicjatywa. O 20:00 mamy przejść spod
kościoła Miłosierdzia Bożego na plac Ka−
zimierza Wielkiego. Włóczę się z kum−
plem po mieście. Do 20:00 jeszcze trochę
czasu. Idziemy na cmentarz wojskowy.
Zapalamy znicz przed murem oddziela−
jącym go od cmentarza żydowskiego. „My−
ślę, że On byłby zadowolony, gdyby ten
mur zburzono.” – stwierdza kumpel – „Nie
płacz. On tu jest.”

Marsz milczenia, wbrew obawom, że
może skończyć się tak jak wczorajsze
śpiewanie na placu, gromadzi niemal całe
Brzesko. Nim dochodzimy na miejsce,
miejsce jest już pełne, a końca pochodu
jeszcze nie widać. Odmawiamy modlitwę
i łączymy dłonie, śpiewając „Barkę”. Bu−
jają się wszyscy – bez względu na wiek
czy sympatię dla jakiejś subkultury. Zo−
stawiamy znicze, które maturzyści ukła−
dają w ogromne serce, nastrój niczym na
wielkim spontanicznym happeningu. Wra−
camy do domu z Anką i Dagną, śmiejąc
się i żartując. „Radujmy się, Papieżyk już
jest w niebie!” – rzuca Anka. Może za−
krawa to na ironię lub lekceważenie, ale
teraz każdy próbuje w najprostszy, spon−
taniczny sposób wyrazić swoją radość.
Równie dobrze mogły oburzać oklaski na
placu św. Piotra czy pozornie pozbawio−
ne wszelkiej głębi skandowanie Amery−
kanów „dżi−pi−tu−łi−law−ju”. Podobnie
można było wątpić w szczerość pojedna−
nia kibiców i zaangażowania mediów. Ale,
jak śpiewał Kazik – „czy tego chcesz, czy
o to chodzi, by w złości tu przychodzić?
Porównaj to z resztą, wybierz wartość naj−
większą”.

Piątek, 8 kwietnia 2005
– „zamknąć oczy i móc uwierzyć,
że widzę cię”
O 6:00 pociąg do Krakowa. Pogrzeb chce−
my oglądać na Błoniach. Na dworcu za−
spani ludzie z plecakami i karimatami.
W wagonach jednak luźno. Pora, jak na
wolny dzień, bardzo wczesna. Ulice Kra−
kowa też jeszcze puste, na Rynku ekipy
telewizyjne zaczynają rozstawiać sprzęt.
Wchodzimy na mszę w Bazylice Mariac−
kiej – krótkie nabożeństwo w jednej

z bocznych kaplic. Decydujemy, że pogrzeb
lepiej będzie zobaczyć pod kurią i rusza−
my za tłumem, który idzie w stronę Błoń.
Planty pełne zniczy, na drzewach laurki
przedszkolaków i flagi. „Kraków jeszcze
nigdy tak jak dziś nie miał w sobie ta−
kiej siły i może to ten deszcz, może przez
tę mgłę, ale w każdej twarzy ciągle wi−
dzę Cię...” Na Franciszkańskiej już tłum
ludzi, głównie młodzież, grupa studentów
koczuje na karimatach. Stajemy na dzie−
dzińcu kościoła. Telebim mamy dokład−
nie przed sobą. Do 10:00 jeszcze kilka−
naście minut. Na Błoniach kończy się
msza, którą oglądamy na ekranie.
Z pogrzebu pamiętam kilka ujęć. Wiatr
wertujący karty ewangeliarza i targają−
cy sutanny kardynałów. Helikopter krą−
żący nad Krakowem pogrążonym w ciszy.
Kobietę o południowej urodzie stojącą
obok, która ocierała łzy wypływające spod
ciemnych okularów, a potem klaskała ra−
zem z całym placem Św. Piotra. Pamię−
tam podawanie sobie rąk po „offerte vo−
bis pacem”, modlitwę duchownych ze
wschodu i Litanię do Wszystkich Świę−
tych. Pamiętam puste okno. I potem, po
pogrzebie morze ludzi wracających z Błoń,
którzy wypełnili ul. Piłsudskiego. Szliśmy
pod prąd, mijając pielgrzymów objuczo−
nych plecakami, flagami, butelkami z wo−
dą i gazetami. Usiedliśmy na chodniku
pod Rotundą i obserwowaliśmy tłum cią−
gnący z powrotem w stronę centrum – pod
kurię, na Rynek, na dworce. Siedzieliśmy
na chodniku, jedząc czekoladę, zasłucha−
ni w śpiew płynący z Błoń. „Patrzcie, to
jakiś obłęd. Żeby tylu ludzi dla jednego
człowieka... Z punktu widzenia logiki, to
niemożliwe.” Ale to nie rozum nimi kie−
rował, sprawy codzienne nie miały zna−
czenia, a uczuć nie byliśmy w stanie opi−
sać. Nic nie dało się powiedzieć. „Dlatego
to wszystko jest takie ważne, bo pokaza−
ło, co jest pierdołą, a co nie” – Sara mia−
ła rację.
Kiedy wieczorem wróciłam do domu, w sy−
pialni stał telewizor. No tak, rodzice
musieli zobaczyć pogrzeb.

Koniec początkiem?
Całe swoje życie walczył o jedność. „Po−
kazywał, co może jeden człowiek, i jak
działa świętość”. Kiedy umierał, speł−
niło się to, czego uczył nas całym swo−
im życiem.
Dokonały się rzeczy najbardziej nie−
prawdopodobne – zamknięto McDonald−
sa, z telewizji zniknęły reklamy, a moi
rodzice spędzili wieczór przed telewi−
zorem. Cała ludzkość tworzyła jedność.
„Chciałabym zobaczyć to wszystko raz
jeszcze...”

Aleksandra KOŹMIŃSKA
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Skazany na śmierć
Od urodzenia każdy człowiek skazany jest
na śmierć. Jak napisał Seneka: „Całe ludz−
kie życie to nic innego jak droga w kierun−
ku śmierci.” Droga krzyżem znaczona. Jan
Paweł II przez całe życie uczył nas kochać
i uczył cierpieć, uczył żyć i uczył umierać.

Bierze krzyż na swoje ramiona
„Na Tron Piotrowy powołał Go Pan” z da−
lekiego kraju. Złożył w Jego rękach losy
wszystkich ludzi. Jemu oddał ster nad
barką Kościoła. Podczas swych niezliczo−
nych pielgrzymek gromadził rzesze ludzi.
Śpiewał, żartował, tańczył, modlił się i słu−
chał. Kierował się w życiu słowami jed−
nej ze swych ulubionych piosenek Abba
Ojcze: „Wszyscy jesteśmy braćmi, jeste−
śmy jedną rodziną, (…) bo Kościół jak
drzewo życia, zapuszcza w wieczności
korzenie, przenika naszą codzienność i po−
kazuje nam Ciebie”.

Upada pod krzyżem
Nigdy nie upadł na duchu, nie poddał się,
nie załamał, chociaż inni czekali na Jego
potknięcia i porażki. Po majowym zama−
chu, mimo ciężkich ran, także się pod−
niósł. Na nowo wziął krzyż świata, a tak−
że dodatkowo krzyż fizycznego cierpienia.
„Wstańcie, chodźmy!” – usłyszał świat.

Spotyka Matkę
Karol Wojtyła wcześnie stracił matkę.
Niedługo potem brata i ojca. Został sie−
rotą. Wtedy też postanowił poświęcić

Krzyżowa droga
do świętości

Bogu swe życie. W zamian Pan ofiaro−
wał Mu nową matkę – Maryję. Jan Pa−
weł II oddał się Jej cały – „Totus Tuus
ego sum” – „Cały Twój ja jestem”.

Szymon pomaga nieść krzyż
W niesieniu tego brzemienia Papieżowi
pomagał modlitwą cały świat. Ta modli−
twa czasem płynęła prosto z serca, a cza−
sem, jak pomoc Szymona, była przymu−
szona i nieszczera. Bo ksiądz kazał nam
modlić się na religii, bo rodzice kazali iść
do kościoła… Jednak Jan Paweł II po−
trafił zmienić nawet tych najbardziej
opornych. Pięknym tego przykładem były
przerywane mecze, piłkarze klęczący na
boiskach, modlący się kibice, pełne ko−
ścioły, młodzież pogrążona w całonocnym
czuwaniu. Tłumy – ufające i kochające.

Weronika ociera twarz
Zmęczony, schorowany Ojciec Święty za−
wsze z radością pielgrzymował do Polski.
Wspominał, śmiał się i płakał. Czy to w ro−
dzinnych Wadowicach, czy na ulicy Fran−
ciszkańskiej, czy wysoko w Tatrach – za−
wsze czuł się młody. Kochał chwile spę−
dzane w ojczyźnie. Umiłował polskie góry.
Kiedy wyjeżdżał, śpiewali Mu rodacy: „Gó−
ralu, czy Ci nie żal? Góralu wracaj do hal”.
Ale Góral musiał wrócić do siedmiu wzgórz,
na których był wtedy Jego dom.

Płaczące niewiasty
Papież nie potrzebował naszych łez, kie−
dy umierał. Napisał: „Jestem szczęśliwy

i wy bądźcie”. Nie bał się śmierci – dla
Niego było to tylko przejściem „z życia
do życia”. Umierając, zjednoczył wokół
siebie wszystkich ludzi, różnych ras i wy−
znań. Zjednoczył świat, bo Bóg dał Mu
serce – wielkie, „mężne w walce ze złem”
i „zdolne objąć świat”.

Z szat obnażony
Był żołnierzem walczącym słowem i ró−
żańcem o pokój na – z szat i godności
obnażonym – świecie. Występował w obro−
nie życia. Chciał zniesienia kary śmierci,
zaprzestania aborcji i eutanazji. Pragnął
zburzyć cywilizację śmierci, budując cy−
wilizację miłości. Zawsze stawiał człowie−
ka na pierwszym miejscu.

Przybity do krzyża
Do życiowego krzyża przybiły Go cierpie−
nie, ból i choroby, ale nawet wtedy gro−
madził tłumy. Nie mogąc mówić, pisał.
Ale ludzie i tak słyszeli krzyk Jego nie−
mych ust: „Szukałem Was, a teraz Wy
przyszliście do mnie.” Bo też i cały świat
przyszedł, kiedy On nie mógł przyjść do
niego. Czuwający tłum stał w cieniu Gol−
goty i patrzył na Jego agonię. Wszak „na
krzyżu umiera się długo…”

Śmierć
Bijące dzwony, flagi opuszczone do poło−
wy masztów, wizerunki Papieża przepa−
sane czarną wstęgą, żałoba narodowa
w Polsce.

Jan Paweł II wrócił do Ojca,
ale Bóg pozostał,
i „Bóg sam wystarczy”.

W ramionach Matki
Kochał Matkę Bożą i do końca był Jej
wierny. Jeden z kardynałów powiedział,
że Bóg otwiera Mu drzwi, w których Ona
stoi. Maryja była przy Nim w chwilach
najważniejszych, także z Nim „pod krzy−
żem stała”.

Złożony do grobu
Podczas pogrzebu na placu św. Piotra i
w całym Rzymie zebrały się rzesze ludzi.
Cała Polska oglądała transmisję mszy
pogrzebowej. Ponad dwustu królów, pre−
zydentów i premierów przybyło na cere−
monię. Były łzy i brawa. Podczas przeka−
zywania znaku pokoju ręce podawali so−
bie przedstawiciele państw toczących ze
sobą wojnę. Lech Wałęsa uścisnął dłoń
Aleksandra Kwaśniewskiego. Fidel Ca−
stro uczestniczył we mszy św. odprawia−
nej za duszę Papieża. Jan Paweł II uczy−
nił cud. „Santo subito! – Święty natych−
miast!” – skandował tłum.

Monika BIESAGA

O miłość warto walczyć.

Dni człowieka są jak trawa,

kwitnie jak kwiat na polu.

Ledwie muśnie go wiatr,

a już go nie ma,

i miejsce, na którym był,

 już go nie poznaje.

Tylko, kiedy kochamy,

jesteśmy nieśmiertelni.



12

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY maj 2005POŻEGNANIE JANA PAWŁA II

Trudno mi wyrazić to, co dziś czu−
ję. To było ogromne przeżycie we

wszystkich kategoriach emocjonalnych
i racjonalnych. Po przyjęciu Komunii św.
próbowałam opanować te głębokie emo−
cje, które się ujawniały. To były łzy, ale
nie umiem ich nazwać. To były łzy na
pewno ogromnej radości, ale też wiel−
kiego wzruszenia. Do dziś pamiętam
każdy szczegół, każdy moment, każdy
stopień ołtarza w Starym Sączu. Po
mszy św. osoby, które przyjęły komu−

ser ce

Ksiądz prałat Władysław Pasiut ze szczepanowskiego sanktuarium
w przesłaniu do uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Jadownikach powiedział: „Tu zawsze tętniło Jego serce”. Ta prawda
przemówiła do nas szczególnie mocno po śmierci Ojca Świętego. Serce Jana
Pawła II rzeczywiście jest w naszej szkole. I tętni. I tętnić będzie tak długo
dopóki nie zapomnimy o tym, czego On nauczał.

Te dni były szczególne dla wszystkich.
Jednak w szkołach noszących Jego imię
żałoba nabrała wyjątkowego wymiaru.
Na niedzielę, 3 kwietnia, zaplanowano
w kościele parafialnym w Jadownikach
mszę świętą, podczas której mieliśmy
prosić o zdrowie Patrona. Niestety, w wy−
znaczonym dniu Jan Paweł II już nie
żył. Mogliśmy więc modlić się za Jego
duszę. Przed ołtarzem znalazł się sztan−
dar gimnazjum. W szkole flagę papie−
ską i narodową przykrył czarny kir, a pod
znajdującym się w hallu popiersiem
Jana Pawła II zapłonęły znicze.
Poniedziałek – niby zwykły dzień, a jed−
nak odmienny. Można było odnieść wra−
żenie, że otaczali nas „inni” ludzie. Zwy−
kłe kolorowe ubrania zastąpiły czarne.
Szkoła, tętniąca dotychczas życiem,
wyciszyła się. Ucichł gwar na prze−
rwach, a my byliśmy bardziej skupieni
i poważniejsi niż zwykle. W południe
zgromadziliśmy się pod popiersiem
Ojca Świętego i wraz z przybyłymi go−
śćmi – ks. Władysławem Pasiutem,
burmistrzem Brzeska Janem Musia−
łem oraz starostą brzeskim Grzego−
rzem Wawryką – odmówiono „Anioł
Pański”. Po modlitwie nastąpiła uro−
czysta akademia, poświęcona Patrono−
wi gimnazjum. Na końcu nastąpił
wspólny śpiew „Barki” i „Abba Ojcze”.

Podobnie było w następ−
nych dniach. Aż do po−
grzebu w tym samym
miejscu, o 12−tej, ucznio−
wie z nauczycielami mo−
dlili się za Jana Paw−
ła II. Pod popiersiem nie
gasły znicze.
W czwartek, 7 kwietnia,
wielu gimnazjalistów
wraz ze swymi wychowaw−
cami udało się do Krako−
wa, by wziąć udział w bia−
łym marszu z Rynku na
Błonia. Podczas mszy, któ−
ra zgromadziła około mi−
liona osób, palono świece
i znicze. Światło miało łączyć ze zmar−
łym Ojcem Świętym. Lampki ułożono póź−
niej wzdłuż al. 3 Maja. Świece płonęły
także pod najsłynniejszym oknem w pa−
łacu biskupim, na Franciszkańskiej 3.
W dniu pogrzebu uczniowie gimna−
zjum w Jadownikach zgromadzili się
licznie w miejscowym kościele, gdzie
o 18.00 została odprawiona msza za
Jana Pawła II.
Każdy z nas na pewno na swój sposób
odczuł stratę Ojca Świętego. Jednakże
wszyscy złączyliśmy się, a raczej Nasz
Patron zjednoczył nas we wspólnej mo−
dlitwie. Z wystawionej księgi kondolen−

cyjnej wynotowałam kilka charaktery−
stycznych wpisów: „Byłeś doskonałą har−
monią w tym zagmatwanym świecie!!!
Dziękuję Ci za to Ojcze Święty!”
„Kochany Ojcze Święty, byłeś z nami
przez całe 15 lat naszego życia. Nie wie−
my jak sobie bez Ciebie poradzimy.”
„Ojcze Święty pokazałeś nam jak żyć,
pokazałeś jak mamy umierać.”
Ta księga jest częścią żywego pomnika
Jana Pawła II, która znajdzie swe miej−
sce w Izbie Pamięci, przygotowywanej
w jadownickim gimnazjum.

Aleksandra WIETECHA

nię z rąk Ojca Świętego, zostały prze−
prowadzone do pomieszczenia w oko−
licach ołtarza. Wszyscy trwaliśmy
w stanie ogromnego dziękczynienia za
to, że udało się nam zobaczyć przez
moment Papieża. Zatrzymał się w na−
szym otoczeniu. Pytał każdego nas, skąd
jesteśmy. Gdy ja powiedziałam, że je−
stem z Brzeska, odparł, że wie, gdzie to
jest. Wówczas poczułam jakąś ogrom−
ną bliskość. To wydarzenie poczytuję
jako znak dla mnie i wskazówkę zara−

zem, ile jeszcze powinnam zrobić dla
innych, żeby lepiej zrozumieć ten ogrom−
ny dar, jaki przeżyłam.

Maria KOCIOŁEK

ZOjcem Świętym spotkałam się
dość przypadkowo. Podczas piel−

grzymki do Rzymu byliśmy na placu
św. Piotra na niedzielnej audiencji z ty−
siącami innych osób. Papież prze−
jeżdżał wyznaczoną trasą i błogosławił
wiernych. Co jakiś czas jego pojazd się

MOJE SPOTKANIE Z OJCEM ŚWIĘTYM

U nas JegoU nas Jego
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– To wewnętrzna potrzeba i miłość do
Ojca Świętego spowodowała, że tylu mło−
dych ludzi udało się w podróż do Rzymu.
Dla wielu decyzja wyjazdu była sponta−
niczną reakcją, wręcz nakazem chwili.
Podróż, choć niewątpliwie uciążliwa, nie
stanowiła dla nikogo przeszkody. Ważne
było, aby dotrzeć do Wiecznego Rzymu.
Po przyjeździe każdy chciał zobaczyć po
raz ostatni Ojca Świętego i nawet infor−
macja o 17−godzinnym oczekiwaniu w ko−
lejce do Bazyliki św. Piotra nikogo nie
zniechęciła. Sprytniejszym udało się już
po paru godzinach dostać do kaplicy. Nikt
nie martwił się też brakiem miejsca na
nocleg. – Spaliśmy na parkingu, położo−
nym kilometr od bazyliki św. Piotra, nie−

Nie zważając na niewygodę, koszty i nie mając gwarancji, że znajdą się na placu Świętego
Piotra, ponad milion rodaków pielgrzymowało do Watykanu, by pożegnać Największego
Pątnika wszech czasów. Oto relacja jednej z uczestniczek tej niezwykłej, narodowej wyprawy.

Biliśmy brawo!

którzy w samochodach, inni na okolicz−
nych trawnikach. Zresztą na tym parkin−
gu byli sami Polacy. Tworzyli jedną wiel−
ką rodzinę, zdawać by się mogło, że nie
jesteśmy we Włoszech, lecz w jakimś
polskim mieście. Między nami wywiąza−
ła się jakaś magiczna więź, wszyscy my−
śleliśmy o Papieżu, o historycznym wyda−
rzeniu, w którym braliśmy udział. Inne
sprawy nie były ważne – opowiada Asia
z Bochni.
Dzień pogrzebu był dniem niezwykłym.
Grupkę osób przybyłych z Bochni dzieliło
zaledwie i aż 100 metrów od bazyliki.
– Staliśmy w jednej z bocznych uliczek,
kilkanaście metrów przed telebimem –
kontynuuje swą relację Asia. – Na wiel−

kim ekranie mogliśmy dokładnie śledzić
całą uroczystość. Dookoła byli sami Po−
lacy, którzy powiewali biało−czerwonymi
flagami. Na ich twarzach malował się
smutek i zaduma. Na początku nie rozu−
mieliśmy, dlaczego podczas pokazywania
trumny z Papieżem Włosi bili brawo.
A już zupełnym zaskoczeniem były okla−
ski, gdy na ekranie pojawili się prezy−
denci – Aleksander Kwaśniewski i Lech
Wałęsa. Jednak po chwili sami zaczęli−
śmy tak samo reagować. To włoski zwy−
czaj oddawania hołdu zmarłemu. Atmos−
fera była wspaniała, bo ludzie przybyli
z różnych zakątków świata okazywali tak
swoje emocje. Po wniesieniu trumny do
bazyliki, brawa nie ustawały. Kilka chwil
później nastała wielka cisza, a ludzie,
przede wszystkim Włosi, w milczeniu
zaczęli się rozchodzić. Wiele osób jednak
zostało na placu aż do nocy, nie ustając
w modlitwie.
Nasz udział w ostatniej drodze Jana
Pawła II był niewątpliwie świadectwem
miłości i przywiązania do Ojca Święte−
go. Właściwie nie przyjechaliśmy na po−
grzeb, ale do Niego. Nigdy nie zapomnę
tych chwil, które były też okazją, by przy−
stając na chwilę w codziennym pędzie,
zastanowić się nad naukami, jakie zo−
stawił nam Jan Paweł Wielki.

Zanotowała  Magda BUSCH

zatrzymywał. Miałam takie szczęście,
że papamobile stanął właśnie przede
mną. Nie myśląc wiele, chwyciłam Go
za rękę. Poczułam wtedy taką ogromną
bliskość. To spotkanie trwało zaledwie
kilka chwil, jednak ciągle mam je w pa−
mięci. Mimo iż Papież już wtedy był cho−
ry, to jednak się uśmiechał. Byłam tak
szczęśliwa, łzy ciekły mi strumieniami.
Po spotkaniu na placu św. Piotra sprze−
dawano zdjęcia z tego przejazdu. Foto−
graf uchwycił moment, kiedy trzymam

Papieża za rękę – teraz jest ono naj−
większą moją pamiątką.

Elżbieta PIRECKA

Nie potrafię wyrazić słowami tego,
co czuliśmy, gdy doszło do spotka−

nia z Ojcem Świętym. Każde słowo wy−
daje się być blade i niepełne, by opisać
to uczucie. Będąc na audiencji w Ca−
stel Gandolfo, znaleźliśmy się tuż obok
Ojca Świętego. To było niesamowite.
Byłam bardzo wzruszona, a szczegól−

nie wtedy, gdy podeszliśmy do Jana
Pawła II, by oddać mu hołd. Moje
dziewczynki, które były z nami, jednym
głosem powiedziały: „Ojcze Święty ko−
chamy Cię”. Wtedy Papież ogarnął je
bardzo głębokim spojrzeniem, jakby
wchodził w ich duszę i pobłogosławił je.
Dziewczynki były ubrane w stroje kra−
kowskie, więc myślę, że przypomniały
Mu Jego ukochany Kraków. To spotka−
nie na zawsze zapadnie w moim sercu.

Alicja SYTY

MOJE SPOTKANIE Z OJCEM ŚWIĘTYM
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Poliakie do Papy!
Zaczęło się od niespodziewanego telefo−
nu. Dawna koleżanka ze szkolnej ławy
w Technikum Ekonomicznym w Brzesku
zadzwoniła wieczorem: – Przygotuj się,
pakuj i przyjeżdżaj. Masz trzy dni! – po−
wiedziała. – To nie była prośba, tylko
nakaz. Jedziemy i koniec! Więc pojecha−
liśmy… – wspomina Pani Maria.
Paszport miała gotowy już od dawna.
Przyjaciółka z Dąbrowy Górniczej nie
przyjmowała do wiadomości uwag o ko−
nieczności załatwienia urlopu i zgroma−
dzenia pieniędzy: – Nie martw się. Ja ci
wszystko zapłacę. Potem mi wrócisz –
skwitowała wszystkie obiekcje. – Poje−
chałam do niej, przenocowałam, a rano
wyjechaliśmy z Katowic – opowiada moja
rozmówczyni. Pamięta, że pożyczkę dłu−
go zwracała ratami. Tylko należne odsetki
do niej wróciły.
Na siedmiodniową wycieczkę do Włoch
wybrało się ok. 40 osób. – Nie było waż−
ne „z kim”, tylko „po co” – komentuje
brzeszczanka. Podróż przebiegała spokoj−
nie. Nie było kłopotów na przejściach gra−
nicznych. – Wszyscy chcieli nam pomóc.
Mówili: „Poliakie do Papy!”. Widziało się
radość w ich oczach. W porozumieniu
przeszkadzała tylko bariera językowa –
relacjonuje Pani Maria. We Włoszech
zwiedziła Monte Cassino. Dwa dni spę−
dziła nad Adriatykiem. Środa, 13 maja
przeznaczona była na Watykan.

Plac ciszy
Plan wycieczki przewidywał zwiedzanie
wszystkich czterech rzymskich bazylik
Jako ostatnią uwzględniono świątynię św.
Piotra. – Od czternastej staliśmy na pla−

przerwana
płaczem

Z tej podróży Pani Maria nie przywiozła zdjęć, choć zwiedzanie Włoch w latach 80. było nie
lada rzadkością. Pozostały tylko wspomnienia, żywe do dziś. 13 maja 1981 r., w chwili
zamachu na Jana Pawła II, stała na placu św. Piotra.

cu, żeby zająć jakieś dobre miejsce, ale
i tak był już pełen. Chodziliśmy więc po
bazylice, oglądaliśmy obelisk, krzewy
oliwne. Tam czas tak szybko leci, że się
go nie czuje. Chcieliśmy to wszystko za−
pamiętać. Jednak wrażenia mocniejsze
wzięły górę – opowiada podróżniczka
z Brzeska.
– Nie robiliśmy żadnych zdjęć, żeby w Pol−
sce nie wzięto nas za szpiegów. Każdy
się raczej obawiał – relacjonuje. Ona sama
nie zabrała aparatu fotograficznego, po−
nieważ go nie miała. Z Rzymu przywio−
zła różaniec z drzewa różanego.
−13 maja zajęliśmy miejsce na placu, po
stronie przeciwnej do tej, po której wyda−
rzył się ten incydent – Pani Maria robi
pauzę i powoli mówi dalej: – Słychać było
strzały. Potem nastąpiła cisza. W tłumie
zrobiła się luka, a samochód z Papieżem
szybko pędził w stronę pałacu papieskie−
go, gdzie był punkt sanitarny. Do nas nie
zdążył już dojechać… – wspomina ob−
serwatorka. – To było około siedemna−
stej – dodaje.
– Ile strzałów padło? – pytam. – Tego pani
nie powiem, bo nikt nie był w stanie li−
czyć. To było jak u nas… na odpuście, kie−
dy chłopaki strzelają z korków. Gdyby nie
ten nagły nawrót samochodu papieskie−
go, nie wiedzielibyśmy, że coś się wyda−
rzyło. Tylko potem nastąpiła taka cisza…
Nikt nie wiedział, co się dzieje. Nagle
na placu falą rozległy się słowa „Zamach!
Zamach! Zamach!”. Wszystkie narodo−
wości reagowały tak samo. Szloch, płacz,
spontaniczne krzyki. Słyszałam „O
Jezu!”, „O Matko!” w kilku językach. Lu−
dzie byli różni, a zachowanie jednakowe
dla wszystkich: skupienie, uniesienie,
rozmodlenie, dziwne zauroczenie… Każ−
dy miał wrażenie jakby się stała wielka
tragedia. Jeden drugiego trzymał w ob−
jęciach jak po stracie kochanego ojca.
Obok mnie stały zakonnice, murzynki,
one płakały… Wszyscy zaczęli klękać.
Mieli różańce w rękach – Pani Maria
przerywa opowieść.

Noc czuwania
Pielgrzymi pozostali na placu św. Piotra
całą noc. – Pamiętam, że klęczeliśmy, mo−
dliliśmy się… koronki, litanie. Nie śpie−
waliśmy, bo słowa więzły w gardle – wspo−
mina moja rozmówczyni. – Dziś nikt nie
pamięta tych modlitw. Nawet pytałam o to
moją koleżankę. Jakaś dziwna amnezja
nas ogarnęła – zdumiewa się Pani Maria.
– Około 21:00 przewodnik przetłumaczył
komunikat, że operacja Papieża dobiega
końca. Później okazało się, że nie było to
prawdą, bo tak naprawdę zabieg zakoń−
czył się przed północą – relacjonuje pod−
różniczka. Wraz z całą grupą z Katowic
czuwała do rana. – Nikt nawet nie czuł
się głodny, ani spragniony czy zmęczony
– wspomina. Na placu przed bazyliką
pozostali też Włosi, Niemcy i Francuzi.
Rano, około 9:00 z ust do ust przechodzi−
ła nowa wiadomość. – Może ktoś to usły−
szał w radiu? Chyba podał ją nieoficjal−
nie wśród dziennikarzy rzecznik praso−
wy Watykanu. – zastanawia się Pani
Maria i wydobywa z pamięci poszczegól−
ne zdania komunikatu: „Ojciec Święty
jest po operacji i dobrze się czuje. Jakie
będą rokowania – nie wiadomo. Stan
bardzo ciężki”.
Rano wraz ze swoją grupą brzeszczanka
opuściła plac św. Piotra. Zgodnie z pla−
nem wycieczki wyjazd musiał nastąpić
około południa. Przed Polakami była jesz−
cze długa droga do kraju.
Powrót rozmówczyni kwituje krótko: – Jak
po pogrzebie. Nikt nie potrafił rozmawiać.
Wautobusie modliliśmy się – kończy. Nie
było z nimi księdza.

Jednak wróciła…
– Zostały tylko emocje. To było ponad 20
lat temu, a wciąż boli – mówi Pani Ma−
ria. – Jakiś zbrojny Turek mścił się na
człowieku, który czynił samo dobro.
A przecież od Papieża emanowało ciepło.
Kiedy człowiek patrzył na niego, dosta−
wał skrzydeł, mógł się unieść… – zamy−
śla się.
24 lata temu wyjeżdżała w pośpiechu,
ponieważ miejsce na liście uczestników
wycieczki zwolniło się nagle. – Ktoś za−
chorował lub coś się stało? – zastanawia
się uczestniczka pamiętnej wycieczki.
Decyzję podejmowała szybko. – Lepiej
zrobić coś i potem żałować, niż żałować,
że się czegoś nie zrobiło – komentuje
ówczesny wybór.
W 2000 roku odwiedzała już Watykan
ze spokojem. Podróż była przygotowana.
Ponownie widziała Monte Cassino. Kie−
dy przechodziła przez bramę tysiąclecia
w Bazylice św. Pawła za Murami myśla−
ła tylko o tym, że otworzył ją Papież−Po−
lak, który jest wreszcie bezpieczny.

Iwona DOJKA

Cisza

Do wielu nie zdążył już dojechać...
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W maju, kiedy odbywały się w Szcze−
panowie główne uroczystości 900 rocz−
nicy śmierci św. Stanisława, kardynał
Karol Wojtyła przewodniczył koncele−
brze mszy św. Był jednym z ponad pięć−
dziesięciu biskupów, na czele których
stał prymas Polski ks. kardynał Ste−
fan Wyszyński.

Z pomocą sąsiadów
– Do uroczystości przygotowywa−
liśmy się przez cały rok – wspo−
mina ks. Bielatowicz. – O wszyst−
ko było bardzo ciężko, bo niczego
nie można było kupić. Na wybu−
dowanie polowego ołtarza potrze−
bowaliśmy sporo drzewa, ale na
państwowy przydział nie mogli−
śmy liczyć. Materiał udało się ku−
pić w odległej Łomnicy przy połu−
dniowej granicy. Rocznicowe ob−
chody trwały cały tydzień.
Zjechało na nie wielu zaproszo−
nych gości, których trzeba było
godnie podjąć. Gdyby nie pomoc
parafian i mieszkańców okolicz−
nych miejscowości nie poradzili−
byśmy sobie. Na każdy dzień po−
siłki przygotowywała inna wioska.
To był wielki wysiłek, bo napraw−
dę wszystkiego wtedy brakowało.
Ogrom pracy włożyli ówcześni
księża wikariusze – Władysław
Gajkowski i Franciszek Klag.

100 tys. pielgrzymów
Na główną ceremonię w dzień
świętego Stanisława do Szczepa−
nowa przybyło około 100 tysięcy
pielgrzymów z wielu zakątków kraju.
– To była powszechna mobilizacja –
mówi ks. Bielatowicz, który był pro−
boszczem szczepanowskiej parafii
przez 28 lat, od 1973 do 2001 roku. –
Przez kilka tygodni księża w całej die−
cezji zachęcali do pielgrzymki. Przewi−
dując, że będzie tak wielki najazd na
Szczepanów, apelowaliśmy do właści−

Święty Stanisław
wysłuchał swego proboszcza

„Święty Biskupie, spraw, żeby na Stolicy Piotrowej zasiadł godny Ciebie następca. To przecież
rocznica Twojej męczeńskiej śmierci, rok jubileuszowy. Nie znam się na sprawach niebieskich,
ale Ty na pewno możesz wiele” – tak 16 października 1978 roku modlił się Władysław
Bielatowicz do świętego Stanisława, patrona parafii w Szczepanowie, której był proboszczem.
– Kiedy ogłoszono, że papieżem został biskup krakowski, znajomy zażartował: – Nie dziw
się, bo Stanisław jest Twoim parafianinem, więc nie wypadało mu odmówić – opowiada
ks. Bielatowicz, przekonując o bożych znakach na ziemi.

cieli gospodarstw wokół sanktuarium,
by nie obsiewali swych pól. Na przyko−
ścielnym placu nie pomieścilibyśmy tak
wielkiej rzeszy wiernych. Drogi prowa−
dzące do Szczepanowa mieszkańcy są−
siednich miejscowości pięknie udeko−
rowali, nie zważając na to, że było to
wbrew obowiązującemu porządkowi.

Serdeczność prymasa
Mój rozmówca podkreśla jednak, że pa−
nował wzorowy porządek, a sama uro−
czystość przebiegała bez najmniejszych
zakłóceń. – Kardynał Wojtyła przywiózł
z Krakowa relikwie św. Stanisława –
wspomina. – Kazanie wygłosił ks. pry−
mas Stefan Wyszyński. Nie był w naj−
lepszej kondycji po niedawno przebytej

operacji. Po homilii ks. biskup Ablewicz
polecił mi, bym odprowadził prymasa
na plebanię i towarzyszył mu do zakoń−
czenia nabożeństwa. Pamiętam jego ser−
deczność i otwartość. Dłuższą chwilę roz−
mawialiśmy o różnych sprawach.
Zajęty przede wszystkim opieką nad
prymasem Wyszyńskim, ks. Bielato−
wicz nie miał okazji pogawędzić z kar−
dynałem Wojtyłą. – Bliżej poznałem Go
w 1966 roku, kiedy tuż po dostąpieniu
godności kardynalskich zaprosił na spo−
tkanie uczestników kursu Papieskiego
Instytutu Liturgicznego. W tym gronie
byli między innymi obecny arcybiskup
Stanisław Dziwisz i infułat katedry
wawelskiej, ks. Janusz Bielański –
opowiada szczepanowski proboszcz
o osobistych spotkaniach z przyszłym
papieżem. – Cztery lata później kar−
dynał Wojtyła uczestniczył w uroczysto−
ściach ustanowienia katedry tarnow−
skiej bazyliką, w której wówczas byłem
wikariuszem.

Przemyt szczepanowskiej ziemi
W 1980 roku ks. Bielatowicz
z kilkunastoma parafianami wy−
brał się z dziękczynną pielgrzym−
ką do Watykanu. Jechali kilko−
ma samochodami osobowymi.
Wieźli niezwykły dar – cepeliow−
ską szkatułkę wypełnioną szcze−
panowską ziemią, z której wywo−
dził się św. Stanisław. – Mieli−
śmy z tym prezentem niemało
kłopotów – ożywia się ks. Biela−
towicz. – Musieliśmy tłumaczyć
się na każdej granicy, najtrudniej
było z Węgrami. Pomogło nam pi−
smo, które ostemplowałem para−
fialnymi pieczęciami. Kiedy
szczęśliwie dotarliśmy do Waty−
kanu, po ogólnej audiencji na pla−
cu św. Piotra, szkatułkę przeka−
załem ks. Dziwiszowi. Nazajutrz
zaprosił nas do magazynów pa−
łacu watykańskiego, gdzie otrzy−
maliśmy dla parafii piękny or−
nat i papieskie świece.

Nieustająca modlitwa
Wiadomość o śmierci Jana Pawła
II zastała ks. Bielatowicza w dro−
dze do Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Łagiewnikach. – Bardzo

przeżywałem śmierć Ojca Świętego –
mówi. – Każdego 16 dnia miesiąca, na
pamiątkę wyboru Karola Wojtyły na pa−
pieża, modliliśmy się za Jana Pawła
II. Na pewno nie zaprzestaniemy tego
także po Jego śmierci. O to przecież nas
wszystkich prosił.

Iwona DOJKA

Dzieci witają w Szczepanowie przyszłego papieża. Przed
polowym ołtarzem zgromadziło się 100 tys. osób.
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– To były wielkie chwile dla Szczepano−
wa – wspomina ks. Władysław Pasiut,
proboszcz miejscowej parafii. – Na uro−
czystości zjechała ponad połowa episko−
patu Polski, z prymasem Józefem Glem−
pem, metropolitą krakowskim Francisz−
kiem Macharskim i nuncjuszem
papieskim Józefem Kowalczykiem. Obec−
ny był także legat papieski, co mogło
świadczyć, jak dużą wagę przykładał Jan
Paweł II do tego wydarzenia. Sam nie
mógł przybyć do nas, więc wydelegował
w swoim imieniu Josepha Ratzingera,
jednego z najbliższych współpracowników
– podkreśla ks. Pasiut, który probostwo
w Szczepanowie objął półtora roku przed
jubileuszem.
– Stan sanktuarium nie był wtedy, deli−
katnie określając, w najlepszym stanie.
Kościół nadawał się do generalnego re−
montu. Należało wymienić dach i posadz−
kę, przebudować prezbiterium i całość
wymalować. Łatwo powiedzieć, trudniej
wykonać. Do jubileuszowych uroczystości
czasu było bowiem niewiele.
Ogrom prac nie przerażał jednak probosz−
cza, bo nie było to jego pierwsze budowla−
ne wyzwanie. Zanim trafił do Szczepano−
wa, oprócz pracy duszpasterskiej, prowa−
dził remonty lub budowy świątyń
w Gromniku, Limanowej i Chorzelowie.
– Prace postępowały szybko i sprawnie.
Zmieniał się kościół i jego otoczenie, wy−
piękniał zabytkowy ryneczek – mówi z sa−
tysfakcją ks. Pasiut. – Równocześnie przy−
gotowywaliśmy program tygodniowych
uroczystości. W ślad za wysłanym do Jana
Pawła II zaproszeniem, udaliśmy się z pa−
rafialną pielgrzymką do Watykanu. Ojciec
Święty przyjął naszą delegację na prywat−
nej audiencji. Kiedy opowiedziałem o przy−
gotowaniach do jubileuszu, powiedział:
„No, tylko dobrze przygotujcie!”
I przygotowali, wypełniając papieski na−
kaz. Jubileusz miał wspaniałą oprawę,
zgromadził dziesiątki tysięcy wiernych,
a uświetnili go znamienici goście. Najważ−

Drogi do Rzymu
wiodą przez Szczepanów

By zostać papieżem, koniecznie trzeba odwiedzić Szczepanów – mówią z nieskrywaną dumą
mieszkańcy miejscowości, z której wywodzi się święty Stanisław. Na uwiarygodnienie takiej
prognozy podają dwa ostatnie fakty, które zaznaczyły się w historii Stolicy Piotrowej w sposób
szczególny. W maju 1978 roku w jubileuszowych uroczystościach, poświęconych 900 rocznicy
śmierci świętego biskupa, uczestniczył ówczesny kardynał Karol Wojtyła. Po kilku miesiącach
został wybrany papieżem. 25 lat później, podczas obchodów 750−lecia kanonizacji
męczennika, w Szczepanowie gościł kard. Joseph Ratzinger – od 19 kwietnia 2005 roku
następca Jana Pawła II jako Benedykt XVI.

niejsze uroczystości odbyły się w niedzie−
lę, 10 maja. Mszę św. celebrowali wspól−
nie kardynałowie – Franciszek Machar−
ski i Joseph Ratzinger. Homilię wygłosił
prymas Polski Józef Glemp, natomiast
ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wia−
ry przywiózł od Papieża list i pozdrowie−
nia. Kardynał Ratzinger w swym wystą−
pieniu (pozdrowił zebranych po polsku,
a później przemawiał w języku niemiec−
kim) zwrócił uwagę, iż ofiara biskupa
Stanisława nie poszła na marne, ale przy−
niosła wielkie owoce duchowe, widoczne
do dzisiaj w postaci licznych powołań
kapłańskich na tarnowskiej ziemi.
– W czasie późniejszej rozmowy nawią−
załem do słów kardynała, przypominając,
że z tak małej miejscowości wywodzi się
aż trzech biskupów – św. Stanisław, An−
toni Szembek – prymas Polski w latach
1739−48 oraz Jan Styrna – aktualnie or−
dynariusz diecezji elbląskiej – wspomina
ks. Pasiut, dodając, że obecnie żyje około
50 kapłanów, pochodzących z ziemi szcze−
panowskiej.
Kard. Ratzinger prosił o modlitwę w in−
tencji Ojca Świętego, a dla parafii św. Sta−
nisława BM w Szczepanowie przekazał
dar Papieża – kielich mszalny.
Kielich wraz z okolicznościowymi meda−
lami, wybitymi z okazji 25−lecia pontyfi−
katu Jana Pawła II, a także papieski or−
nat, ofiarowany w 1980 r. przez Ojca Świę−
tego, przechowywane są ze szczególnym
pietyzmem w sanktuarium. – Mamy
w bazylice jeszcze jeden wyjątkowy przed−
miot – mówi ks. Pasiut. – To „fotel dwóch
papieży”. W 1978 roku siedział na nim
kardynał Wojtyła, a przed dwoma laty od−
nowiliśmy go i korzystał z niego Joseph
Ratzinger. Może zasiądzie na nim kolej−
ny przyszły papież? – zastanawia się ku−
stosz szczepanowskiego sanktuarium.
Kardynała Ratzingera wspomina bardzo
ciepło. Mówi, że zupełnie nie przystawał
do malowanego powszechnie obrazu czło−
wieka zamkniętego, śmiertelnie poważ−

nego, niedostępnego. – Jego zachowanie
było zupełnym zaskoczeniem. Okazał się
bowiem człowiekiem bardzo miłym i ser−
decznym – opowiada ks. Pasiut. – Biła
z niego autentyczna dobroć, z każdym
chciał się spotkać, przywitać. Nie odma−
wiał nikomu podpisania książek i usta−
wienia się do wspólnej fotografii. Bardzo
dużo wiedział o Szczepanowie i św. Sta−
nisławie. Zdradził mi, że w przeddzień
odlotu z Watykanu do Polski, Ojciec Świę−
ty udzielił mu stosownej lekcji...
Niebawem po jubileuszowych uroczysto−
ściach w 2003 roku szczepanowskie sank−
tuarium zostało podniesione do rangi
bazyliki, a personalny splendor spadł na
ks. Pasiuta, który otrzymał zaszczytny
tytuł papieskiego prałata i kapelana Jego
Świątobliwości. – To zobowiązujące wy−
różnienie dla mnie, ale zarazem wielki
zaszczyt dla całej parafii – uważa ks.
proboszcz.
Przyznany tytuł ma wymiar honorowego
wyróżnienia, ale daje też jego posiada−
czowi pewne przywileje. Był m.in. prze−
pustką do pierwszych rzędów przed ołta−
rzem na placu św. Piotra podczas pogrze−
bu Jana Pawła II. Będąc w Watykanie
ks. Pasiut usłyszał prorocze słowa od bi−
skupa Zimowskiego.
– Kiedy 19 kwietnia nad Kaplicą Syk−
styńską pojawił się biały dym, a niedłu−
go potem, po „Habemus Papam” zostało
wypowiedziane imię „Joseph”, podskoczy−
łem z radości – opowiada ks. Pasiut. Po
chwili rozdzwoniły się telefony parafian,
pragnących się upewnić, czy Ojcem Świę−
tym został ten kardynał, z którym mają
wspólne zdjęcia.
Nazajutrz do Benedykta XVI został wy−
słany list gratulacyjny ze Szczepanowa,
w którym napisano:
„Umiłowany Ojcze Święty!
Przed dwoma laty, 10 maja 2003 roku,
z okazji 750 rocznicy kanonizacji święte−
go Stanisława Biskupa i Męczennika,
mogliśmy witać Twoją Osobę w Szczepa−
nowie – miejscu urodzin, dzieciństwa
i młodości Patrona Polski i chrześcijań−
skiego ładu moralnego. Rodacy świętego
Stanisława mają w pamięci Twoją obec−
ność, modlitewne skupienie i ciepłe, ser−
deczne słowa skierowane do zgromadzo−
nych na uroczystości jubileuszowej wier−
nych. (...)
Pragniemy wyrazić naszą radość z Twego
wyboru na Stolicę Piotrową i jednocześnie
zapewnić o stałej modlitwie w Twej inten−
cji. W szczepanowskim sanktuarium świę−
tego Stanisława będziemy prosić Boga, by
wspierał Twą osobę oraz apostolską po−
sługę potrzebnymi łaskami.
Serdecznie zapraszamy do Szczepanowa.”
Czekamy...

Marek LATASIEWICZ
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Odnawiamy
Stare Miasto jest bogate w zabytkowe
obiekty. Systematycznie odnawiane,
zwłaszcza w ostatnich latach, pięknie−
je w oczach. – Odrestaurowano pomnik
św. Floriana, odnowiono mur kościelny,
położono na kamienicach nowe elewa−
cje – to tylko nieliczne prace, które sfi−
nansował samorząd, aby poprawić wi−
zerunek dzielnicy – mówi przewodniczą−
cy Zarządu Osiedla, Adam Kwaśniak
(na zdjęciu powyżej). – Systematycznie
wykonuje się nowe, brukowe chodniki.
Członkowie Zarządu posadzili ostatnio
drzewa i krzewy ozdobne przy ul. No−
wej. Chcemy, aby na osiedlu było więcej
terenów zielonych i rekreacyjnych. Ow−
szem, budżet, którym dysponujemy, nie
zaspokaja wszystkich potrzeb, ale nie
załamujemy rąk. W zeszłym roku z pie−
niędzy przyznanych przez Urząd Miej−
ski zakupiliśmy na przykład stół do te−
nisa stołowego, który został zamonto−
wany w Ogródku Jordanowskim –
dodaje przewodniczący Kwaśniak.

Na sportowo
Stare Miasto to jedyne osiedle
w Brzesku, które posiada własną
drużynę sportową. Od dwóch lat kil−
ku studentów bierze udział w roz−
grywkach Halowej Ligi Piłki Nożnej,
zorganizowanej przez brzeskie sta−
rostwo. – Zakupiliśmy dla nich stro−
je oraz opłaciliśmy koszty udziału
w tym turnieju. Drużyna ma dbać

Jeszcze kilka lat temu, przed wybudowaniem obwodnicy Brzeska, spacer uliczkami Starego
Miasta nie był przyjemnością. Teraz sporo się zmieniło. Piękne kamienice same nakłaniają
do nieśpiesznej przechadzki i do odkrywania prawdziwego ducha miasta. To jedno
z najbardziej urokliwych osiedli w Brzesku.

Duch miasta
o naszą promocję, ale równie ważne
jest, że chłopcy pożytecznie spędza−
ją czas – mówi Kwaśniak. – Dużym
zainteresowaniem dzieci i młodzie−
ży cieszy się świetlica osiedlowa. Od−
wiedzający ją mają do dyspozycji stół
do tenisa stołowego, minisiłownię,
tarczę do gry w rzutki.
Część sprzętu udało
nam się zakupić ze
środków na profilakty−
kę przeciwalkoholową,
którymi dysponuje
Gmina – chwali się
przewodniczący.

Coś dla rozrywki
Ponieważ wspólne spo−
tkania sprzyjają do−
brym relacjom między−
ludzkim, w ramach in−
tegracji mieszkańców
władze osiedla urządziły szereg im−
prez. – Razem z mieszkańcami byli−
śmy w Krakowie, Zakopanem i Kry−
nicy. Organizowaliśmy wyjazdy do
teatru. Dla dzieci finansowaliśmy se−
anse filmowe w kinie, a także, w ze−
szłym roku przy okazji uroczystości
wygaśnięcia Szkoły Podstawowej nr
1, włączyliśmy się w organizację po−
żegnalnego pikniku. Uczestnicy ba−
wili się przy ognisku, brali udział
w licznych konkursach, zabawach,
wspominali lata szkolne – dodaje
Adam Kwaśniak.

Pod okiem kamery
Kilka lat temu brzeski samorząd, chcąc
poprawić bezpieczeństwo w centrum
miasta, zainstalował system kamer.
Dzięki ciągłej obserwacji udaje się uda−
remnić wiele przestępstw. Same urzą−
dzenia odstraszają tych, którzy mają
nieczyste zamiary. W ubiegłym roku
burmistrz, przewodniczący osiedla oraz
komendant policji podpisali porozu−
mienie o współpracy, polegającej na
stworzeniu tzw. „strefy zerowej toleran−
cji”. – W rejonie dworca PKS−u i placu
Żwirki i Wigury odnotowaliśmy sporo
wykroczeń, kradzieży kieszonkowych –
mówi Piotr Wójciak, oficer prasowy
brzeskiej policji. Teraz w tych miejscach
częściej pojawiają się policjanci, rów−
nież nieumundurowani. Reagują oni
nawet na najmniejsze wykroczenia i
z całą surowością karzą łamiących pra−
wo – dodaje Wójciak
Mówiąc o inwestycjach osiedlowych,
warto wspomnieć, że na prośbę miesz−
kańców miasto sfinansowało wybudo−
wanie na parkingu naprzeciw Urzędu
Miejskiego betonowej osłony, zabezpie−
czającej zlokalizowane tam domy przed
podtopieniami.

Lista życzeń
Nie ulega wątpliwości, że budowa stud−
ni głębinowej z wodą pitną jest naj−
większym marzeniem przewodniczące−
go osiedla. Mieszkańcy liczą także na
dokończenie kanalizacji dzielnicy oraz

doprowadzenie wody do tych domów,
które nie mają wodociągów. – Chcemy
też wybudowania kładki nad Uszwicą,
która połączyłaby nasze osiedle z Zie−
lonką. Byłaby to najkrótsza trasa z cen−
trum w tamtą część Brzeska. – Nie−
stety z różnych przyczyn, zwłaszcza zaś
nierozwiązanych kwestii własności
gruntu, nie da się tego szybko zreali−
zować – mówi przewodniczący Kwa−
śniak, wyrażając nadzieję, że w najbliż−
szej przyszłości znajdą się pieniądze
na usunięcie bolączki.

Łukasz WRONA
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CO DALEJ z brzeskim kinem
„Bałtyk”? Aktualnie właścicielem
budynku jest Tarnowska Agencja
Rozwoju Regionalnego, a Gmina
Brzesko dzierżawi obiekt. O jego
odzyskanie od kilku lat bezsku−
tecznie stara się reaktywowane
Towarzystwo Gimnastyczne „So−
kół”, które przed wojną zbudowa−
ło obiekt i było jego prawowitym
właścicielem. Tymczasem, TARR
chce podwyższyć czynsz za użyt−
kowanie deficytowego kina. Trwa−
ją negocjacje.

PODINSPEKTOR ROBERT
BIERNAT jest nowym Komen−
dantem Powiatowym Policji
w Brzesku. Zastąpił on na tym sta−
nowisku inspektora Andrzeja Mał−
ka, który został awansowany na
stanowisko Komendanta Policji
Miejskiej w Tarnowie. Podinsp.
Biernat z policją związany jest 19
lat. Od 1991 roku pracował w Ko−
mendzie Policji w Bochni, gdzie
przez ostatnie 3 lata był zastępcą
komendanta. Jak sam mówi, no−
minację traktuje jako uznanie dla
jego dotychczasowej pracy.

KOLEJNY CYKL kursów dla
osób poszukujących pracy organi−
zuje Kolpingowskie Centrum dla
Bezrobotnych w Brzesku, prowa−
dzone przez Stowarzyszenie Ro−
dzina Kolpinga. Już w kwietniu
rozpoczął się kurs komputerowy
oraz opiekunów osób starszych
i dzieci. Odbywają się one bezpłat−
nie. Na organizację kursów Cen−
trum pozyskało pieniądze z pro−
gramów unijnych.

O TYM, JAKI OBIEKT może
powstać na terenie byłej cegielni
w Jasieniu zadecyduje specjalnie
wynajęty urbanista. Właściciel
nieruchomości, jedna z krakow−
skich firm, chciała tam postawić
hotel, stację paliw bądź duży
sklep. Władze Gminy nie zgodzi−
ły się na to, ponieważ ten obszar
jest przeznaczony na inwestycje
przemysłowe. Problem jednak
polega na tym, że plan przestrzen−
ny się zdezaktualizował. W tej
sytuacji konieczne było zorganizo−
wanie rozprawy administracyjnej,
podczas której zainteresowane
strony zgłaszały swoje wnioski.
Niewykluczone, że obecny właści−
ciel sprzeda teren.

OBCHODY 3−Majowego Święta trady−
cyjnie są okazją do uhonorowania oby−
wateli za wybitne osiągnięcia dla nasze−
go kraju. W tym roku wysokie odznacze−
nia państwowe otrzymało trzech
mieszkańców naszej Gminy. Na wniosek
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej, Prezydent Rzeczypospolitej
odznaczył por. Józefa Kołodzieja – Zło−
tym Krzyżem Zasługi oraz por. Stefana

Odznaczeni na 3 Maja

Marca – Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Natomiast na wniosek Wojewody Mało−
polskiego, za zasługi w działalności spo−
łecznej na rzecz ochrony przeciwpożaro−
wej, Marian Czarnik został odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Na zdjęciu: burmistrz Brzeska oraz Sta−
rosta Powiatu w towarzystwie wicewoje−
wody, Ryszarda Półtoraka składają gra−
tulacje odznaczonym.
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NAJLEPSI studenci Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku w nagrodę pojechali
na początku maja do Brukseli. Wyjazd połączony był z zapoznawaniem się z pracą
Parlamentu Europejskiego. W programie przewidziano m.in. studyjną wizytę w Eu−
roparlamencie, zwiedzanie stolicy Belgii oraz spotkanie z polskim eurodeputowa−
nym, Bogusławem Klichem. Dyrekcja brzeskiej uczelni zapowiada, że swoich stu−
dentów, którzy legitymują się najwyższą średnia ocen także w przyszłym roku akade−
mickim nagradzac będzie podobnymi wyjazdami.

W nagrodę do Brukseli

PO 1939 ROKU saga Browaru Okocim
z rodzinnej stała się „mianowaną”. Najpierw
zakład przeszedł pod władzę hitlerowców. Po
wojnie stanowisko dyrektora było, dla spra−
wujących je osób, awansem. Pełnili je kolejno:

Jan PRZYGODZKI (1945)
Aleksander BOCHEŃSKI (1945−1955)
Rudolf BOGDANI (1956−1963)
Leonard DZIĘGIELEWSKI (1963−1969)
Władysław PIOTROWSKI (1970−1985)
Mieczysław MIETŁA (1985−1990)
Stanisław CIUBA (1999−2000)
Aleksander SIUDA (2000−2001)
Piotr POLAŃSKI (od 2001 r.)

Powojenny epilog

Zmiany po 1989 roku wymusiły przeobraże−
nia w statusie prawnym browaru. Debiutują−
ca na parkiecie spółka akcyjna miała prezesów
zarządu: Mieczysław MIETŁA (1990−2000),
Marco MARINKO (1999), Marcin PIRÓG
(od 2000 r.)
Jedyną rzeczą, która przez lata nie uległa
zmianie, jest fakt, iż historię piwowarstwa
w Okocimiu nadal tworzą ludzie, niezależnie
od tego, skąd pochodzą.
PS Za pominięcie nazwisk niektórych powo−
jennych zarządców Browaru Okocim w publi−
kowanej w poprzednim wydaniu BIM−u „Pi−
wowarskiej sadze” – przepraszamy.

Redakcja
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W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 w Brzesku odbyła się
I edycja Powiatowej Olimpiady Prozdrowotnej pod hasłem: Aktywność fizyczna jako
niezbędny warunek zdrowego stylu życia. Zwyciężyli: Sylwia Jurczyk z Zespołu Szkół
w Czchowie, przed Grzegorzem Jędryką z ZSP nr 2 w Brzesku i Katarzyną Ła−
gosz z Czchowa. Konkurs zorganizowali nauczyciele: Michał Jemioło, Tomasz Kukla,
Patrycja Ptak−Żołna i Beata Sapała. Nagrody książkowe, ufundowane przez Staro−
stwo Powiatowe, wręczył starosta Grzegorz Wawryka.  ID

MIMO ŻE zapadły już wyroki,
nakazujące eksmisję z zajmowa−
nych mieszkań, nikt swych lokali
nie opuszcza. Ba, z budżetu mia−
sta płaci się nawet za nie czynsz.
Dotyczy to kilku brzeskich rodzin,
które już dawno powinny opuścić
lokale należące do Spółdzielni
Mieszkaniowej. Problem w tym,
że chcąc eksmitować te osoby,
trzeba im zapewnić mieszkania
socjalne, których nie ma zbyt wie−
lu. Zgodnie z prawem, miasto
musi za takie rodziny płacić
czynsz SM. Tylko w tym roku
Spółdzielnia Mieszkaniowa
otrzyma z budżetu jako odszko−
dowanie ok. 20 tys. zł.

W PRZYSZŁYM ROKU będą
mieli centralne ogrzewanie.
Mieszkańcy najstarszych bloków
przy ul. Ogrodowej w Brzesku do
tej pory ogrzewali mieszkania
piecami kaflowymi. Jest to dość
kłopotliwe, ponieważ w piwni−
cach jest zbyt mało miejsca na
składowanie węgla. Poza tym
rosną koszty remontów komi−
nów. Władze gminy podjęły de−
cyzję, że budynki podłączą do
miejskiego ogrzewania, a inwe−
stycję sfinansują: Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej oraz Miejski Zakład
Gospodarki Komunalnej – ad−
ministrator bloków.

IZBA PAMIĘCI Jana Pawła II
powstanie w Gimnazjum w Ja−
downikach, które nosi imię pol−
skiego papieża. Na ten cel zo−
stanie zaadaptowany strych
szkoły. W izbie znajdą się pa−
miątki związane z życiem Ojca
Świętego: flagi, obrazy, zdjęcia,
książki, filmy. Większość ekspo−
natów ofiarowali mieszkańcy
Jadownik, którzy gromadzili je
m.in. podczas pielgrzymek Jana
Pawła II do ojczyzny. W izbie,
oprócz stałej wystawy, odbywać
się będą spotkania, koncerty oraz
projekcje filmów.

PRZEZ CO NAJMNIEJ trzy
miesiące grupa bezrobotnych bę−
dzie mieć pracę w Brzesku. Wła−
dze miasta zatrudnią je w ra−
mach tzw. prac interwencyjnych.
Osoby te będą sprzątały miasto
i kosiły trawniki. Na ich zatrud−
nienie Gmina wyda 20 tys. zł.

Kolejny nowoczesny pawilon handlowy otwiera swoje podwoje. Trwają prace wykończeniowe
obiektu w pobliżu Placu Targowym. Na 1700 metrach kwadratowych powierzchni znajdą
się stoiska z chemią gospodarczą, materiałami budowlanymi, sprzętem AGD, artykułami
drogeryjnymi oraz z elementami wyposażenia domu i ogrodu. Otwarcie ma nastąpić
w najbliższych tygodniach.
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Rolniku, po dopłaty!

W AGENCJI Restruktruryzacji i Modernizacji Rolnictwa (Brzesko, ul. Szczepanow−
ska 23) pierwsi rolnicy złożyli wnioski o bezpośrednie dopłaty unijne. Wcześniej każdy
uprawniony do otrzymania takiej dopłaty, otrzymał pocztą formularz ze szczegółową
instrukcją, jak go wypełnić. Termin przyjmowania wniosków upływa 16 maja. Dodatko−
wo można je będzie jeszcze składać do 10 czerwca, ale za każdy dzień opóźnienia
potrącany będzie 1 proc. należnej kwoty dopłaty. W przypadku napotkania na trudności
w wypełnianiu wniosku, należy zwrócić się o pomoc do Małopolskiego Ośrodka Doradz−
twa Rolniczego, mieszczącego się w Brzesku przy ul. Okocimskiej 5, tel. 66 30 183. Dla
odkładających na ostatnią chwilę złożenie wniosku ARiMR od 4 do 16 maja będzie
czynna w godzinach od 6.00 do 22.00. Rolniku, nie przegap okazji!

Bliżej Niemiec

Z INTERESUJĄCĄ INICJATYWĄ
wystąpił Urząd Miejski w Brzesku, przy−
gotowując program Roku Niemieckiego
w Brzesku. Najogólniej rzecz ujmując,
cykl imprez i licznych przedsięwzięć, za−
równo tych podejmowanych w naszym
mieście, jak również w partnerskim Lan−
genenslingen, ma na celu poszerzenie

współpracy między miejscowościami na
płaszczyźnie kulturalnej oraz społeczno−
gospodarczej. Inauguracja programu na−
stąpiła 9 maja w Miejskim Ośrodku Kul−
tury. Okolicznościowy wykład nt. „Lite−
ratura niemiecka XX wieku – idee prze−
wodnie. Co zostało z literatury po NRD?”
wygłosił prof. Krzysztof Lipiński.

SEBASTIAN NOWAK, maturzysta
Technikum Elektronicznego w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, pracu−
jący pod kierunkiem mgr Ewy Świer−
czek, zajął II miejsce w Międzyszkol−
nych Zawodach Matematycznych w Kra−
kowie, zorganizowanych 2 kwietnia pod

Olimpiada po zdrowie

Z precyzją matematyka

patronatem Kuratorium Małopolskiego.
Na 30 możliwych punktów uzyskał 27.
Sukces zapewnił mu wstęp na wszyst−
kie kierunki studiów na AGH i wybrane
specjalności Politechniki Krakowskiej
oraz zwolnienie z egzaminu z matema−
tyki na AE oraz UJ.
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Pół wieku
komendantem!
– Niebawem minie pięćdziesiąt lat, od
kiedy nieprzerwanie jest Pan komen−
dantem brzeskiego hufca ZHP. Takie−
go stażu można tylko pogratulować!
– Istotnie, to chyba niezły wyczyn. Pró−
bowałem kiedyś sprawdzić, czy ktoś dłu−
żej pełnił podobną funkcję w harcerstwie
i okazało się, że drugiej takiej osoby
w polskim harcerstwie nie ma. Funkcje
komendanta objąłem w 1957 roku.
– W tym czasie co najmniej dwu−
krotnie organizacja harcerska prze−
chodziła poważną transformację.
– Istotnie, do 1955 roku nie było mowy
o harcerstwie w rozumieniu dawnych,
obozowych tradycji. Dopiero w grudniu
1956 roku nastąpił przełom i powrót
między innymi do nazwy Związek Har−
cerstwa Polskiego. Wówczas komendan−
tem powiatowym, który przeprowadził
na naszym terenie reorganizację har−
cerstwa był Stefan Podolański. Już
w czerwcu z pracującą wówczas
w ”dwójce” druhną, Jadwigą Kurek zor−
ganizowaliśmy tygodniowy biwak pod
namiotami. Przypadkowo znaleźliśmy
je na strychu w szkole w Piaskach Druż−
kowie. Początek akcji obozowej naszej
organizacji skończył się tym, że mu−
sieliśmy się tłumaczyć na egzekutywie
w komitecie powiatowym partii za pro−
pagowanie form pracy pedagogicznej
obcych ustrojowo.
– Co skłoniło Pana do pracy w har−
cerstwie?
– Myślę, że decydujący wpływ na mój
wybór miała rodzina i jej społecznikow−
skie nastawienie. Byłem pod szczegól−
nym wpływem siostry mojej mamy,
która rozpoczynała pracę nauczycielki
jeszcze w 1919 roku. Najpierw w Go−
sprzydowej, później w Lipnicy, aż wresz−
cie trafiła do Szczawnicy, gdzie zyska−
ła sobie w tamtejszej społeczności
uznanie i cieszyła się wyjątkową esty−
mą. Na tyle dużą, że Jan Wiktor uczy−
nił z niej główną bohaterkę swej powie−
ści „Orka na ugorze”. Po wojnie zajęła
się bibliotekarstwem, a prowadzona
przez nią biblioteka w Bochni stała się

Z harcerstwem związany jest od dziecka. Od 1957 roku pełni funkcję komendanta Hufca
Brzesko ZHP, a przez wiele lat członka Komendy Chorągwi Krakowskiej. W latach 1978−
1987 przez dwie kadencje zasiadał w Radzie Miasta Brzeska. Rozmowa z Kazimierzem
Kordeckim (na zdjęciu)rozpoczyna cykl artykułów poświęconych historii brzeskiego harcerstwa.

jedną z najlepszych w kraju. Właśnie
na ciotce starałem się wzorować. Już
w szkole podstawowej marzyłem, żeby
zostać nauczycielem.
– Ciotka należała przed wojną do
skautów?
– Nie, ale jej córki, a także mój bliski
kuzyn byli, już w okresie powojennym,
harcerzami. Byli trochę starsi ode mnie,
więc im zazdrościłem, zwłaszcza wyjaz−
dów na obozy. Drugą osobą, która mia−
ła wielki wpływ na moje dalsze losy, był
brat mojej mamy, Mieczysław Oleksy.
Jeszcze przed 1939 rokiem zdobył sto−
pień podharcmistrza. Ukończył brzeskie
gimnazjum, a następnie wstąpił do za−
konu jezuitów. A ponieważ był człowie−
kiem niezwykle chłonnym wiedzy, po−
siadł umiejętność posługiwania się sied−
mioma językami, studiował w Rzymie,
udzielał się w pracy ze studentami. Może
nie wypada mi się dzisiaj o tym mówić,
ale prawdą jest, że jednym z jego
uczniów w ramach tajnego nauczania,
prowadzonego w czasie drugiej wojny był
Karol Wojtyła. Zarówno on, jak i moja
wcześniej wspomniana ciotka, byli au−
tentycznymi autorytetami, które miały
przemożny wpływ na moje późniejsze
losy. Teraz, z perspektywy czasu, mogę
stwierdzić, że mimowolnie nie tylko wzo−
rowałem się na nich, ale także ich ide−
ały przenosiłem na swoje najbliższe
otoczenie. Najlepszym dowodem tego
jest moja żona, Urszula, która zaraz po
ślubie została instruktorką harcerską.
Wspólnie zorganizowaliśmy niezliczoną
ilość obozów i akcji.
– Czym nęciło ówczesną młodzież
harcerstwo? Wspomina Pan o pro−
wadzonych obozach. Czy one istot−
nie były takim magnesem dla szu−
kających przygód młodych ludzi?
– Nie ulega wątpliwości, że akcje obo−
zowe były celem szeroko prowadzonej
pracy wychowawczej. Wychodziłem z za−
łożenia, że w trakcie 21−dniowego poby−
tu na obozie można więcej osiągnąć niż
podczas całorocznej pracy pedagogicznej.
Na obozie, przez 24 godziny na dobę,

jego uczestnicy muszą podporządkować
się pewnemu rygorowi, przestrzegać re−
gulaminu, spędzać czas według zapla−
nowanego programu, brać udział w grach,
zabawach, dobrze się odżywiać i nale−
życie wypoczywać. Uważam, że na obo−
zach wychowywali się późniejsi dobrzy
pracownicy, aktywni i kreatywni. Mogę
się pochwalić, że moi wychowankowie
z „jedynki”, obejmowali potem kierow−
nicze funkcje. Ale, co także ciekawe, nasi
harcerze nie tylko kontynuowali swe za−
interesowania w szkole średniej i na
studiach, ale po powrocie do Brzeska
podejmowali pracę nauczycielską
w szkołach podstawowych. Dzisiaj taka
droga nie jest już regułą.
– Praca w Szkole Podstawowej nr
1 była Pana pierwszą?
– Pierwszą i ostatnią. Zanim doczekam
jubileuszu w harcerstwie, w sierpniu
tego roku minie 50 lat mojej pracy pe−
dagogicznej.
– Wróćmy jednak do działalności
harcerskiej. Obecnie na tamte lata
i na wychowanie poprzez harcer−
stwo patrzy się jednak przez pry−
zmat ówczesnej ideologii. Harcer−
stwo miało wychowywać przy−
szłych aktywistów partyjnych.
– Uważam to za duże uproszczenie. Nie
sądzę, żeby młodzi ludzie odczuwali
w harcerstwie polityczne naciski. Oczy−
wiście, wszystko zależało od kadry, od
tego jak potrafiła właściwie wykorzystać
autentyczne wzory. Na przykład, „Ka−
mienie na szaniec” były prawdziwym
elementarzem harcerskiego postępowa−
nia. W tamtym czasie ci bohaterowie
stanowili wzory, choć przyznaję, że ów−
czesna władza nie starała się ich upo−
wszechniać. Nie była to jednak lektura
zakazana.
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– Nie powie mi Pan jednak, że har−
cerstwo było w tamtym okresie or−
ganizacją apolityczną?
– Jeśli tak stawiać sprawę, to polityka
bardziej dotyczyła instruktorów niż mło−
dzieży. Jasne, że władzy zależało na
upartyjnieniu kadry, ale wcale nie mu−
siało się to przekładać na jej codzienną
pracę w drużynach. Nie można jednak
mówić, że istniały jakieś w tym wzglę−
dzie nakazy. A z pewnością, nie wycho−
dziliśmy przed szereg. Raczej, szukali−
śmy nowych form wychowawczych. Ow−
szem, przyrzeczenie harcerskie
zobowiązywało do służby Polsce Ludo−
wej i socjalizmowi, ale takie były realia.
Czy z tego powodu należy to wszystko
przekreślić i puścić w zapomnienie? Ale
jednocześnie warto przypomnieć, że tak−
że w harcerstwie z tamtego okresu utrwa−
lano wartości, nawiązujące do odwiecz−
nych polskich tradycji – prawdomówno−
ści, odwagi i patriotyzmu. Powszechne
było miedzy innymi powiedzenie: „Na sło−
wie harcerza polegaj jak na Zawiszy”.
Szczególnie w naszym regionie miało ono
wyjątkowe znaczenie, bo ów Zawisza
Czarny był przez jakiś czas właścicie−
lem zamku w niedalekim Melsztynie. Do
rangi symbolu urastały więc uroczyście
składane przyrzeczenia harcerskie wła−
śnie w dawnej siedzibie tego dzielnego
rycerza. Proszę pana, były wówczas ta−
kie momenty, że wręcz nie wypadało
mówić o polityce.
– Nie da się ukryć, że w tamtych sier−
miężnych czasach oferta pewnej swo−
body obozowej, była atrakcyjnym ar−
gumentem przyciągającym do har−
cerstwa. Kiedy nastąpiło apogeum
zainteresowania ZHP?
– Istotnie wzrost liczebności był bardzo
szybki. W 1958 roku w powiecie, w któ−
rym istniały 104 szkoły, było około 60
drużyn harcerskich. Apogeum nastąpiło
w 1975 roku, kiedy ZHP zaistniało w każ−
dej ze szkół. Mieliśmy ponad 12 tysięcy
członków, a na akcję letnią wyjechało po−
nad 1150 dzieci i młodzieży. Od tamtej
pory, po przeprowadzeniu reformy admi−
nistracyjnej, do dnia dzisiejszego nastę−
puje spadek zainteresowania ZHP.
– Właśnie z tamtego okresu szczegól−
nie obozy w Piaskach Drużków ob−
rosły legendą.
– Wystarczy powiedzieć, że dysponowali−
śmy wówczas sprzętem, który pozwalał
przyjąć na jeden turnus 600 harcerzy.
Obozy organizowaliśmy jednak nie tylko
w Piaskach Drużków. Bywaliśmy w Łap−
szach Niżnych koło Nidzicy, Gołkowicach,
w wielu miejscowościach położonych nad
Dunajcem, ale także w Spale, a starsi
harcerze uczestniczyli w ogólnopolskiej
akcji „Frombork”. Trzeba w tym miejscu

wspomnieć, że nasze obozy mogły się
mocno rozwijać, bo trafiliśmy w tamtym
okresie na wspaniałych ludzi. Niewątpli−
wie do takich zaliczał się wielki miłośnik
harcerstwa, pan Bałys, przewodniczący
Powiatowej Rady Narodowej. Na jego
pomoc zawsze mogliśmy liczyć. Ba, nie
było letniego obozu, żeby przynajmniej
tygodnia nie spędził wspólnie z harcerza−
mi. Znakomicie potrafił wykorzystać ukła−
dy prywatne i wynikające z piastowanej
funkcji, by na potrzeby naszego hufca ścią−
gnąć naprawdę spore środki.
– Zmieniły się jednak czasy, Zwią−
zek Harcerstwa Polskiego przestał
być – oględnie mówiąc – dobrze
postrzegany.
– Wcześniej jednak spadek zainteresowa−
nia ZHP wynikał z błędnie prowadzonej
polityki oraz zmian, zachodzących w oświa−
cie. Fundusz socjalny także zaczął omi−
jać harcerzy. Do tego doszły ambicje nie−
których działaczy, za wszelką cenę dążą−
cych do samodzielności. Takie tendencje,
często nieoficjalne, zaczęły się nasilać już
po 1981 roku. Doszło do tego, że w pew−
nym okresie tych różnych harcerstw ist−
niało w rejestrze ponad dwieście. Dzisiaj
znaczące są dwa: dotychczasowy ZHP
i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
o zabarwieniu – w pewnym sensie – ka−
tolickim. Nasza organizacja około 150
tysięcy członków, ZHR – około 20 tysięcy.
Nie są to jednak dane oficjalne.
– Czy to jedyne przyczyny malejące−
go zainteresowania harcerstwem
w Polsce?
– Z pewnością znaczącym powodem był
fakt zwalczania po 1989 roku tego wszyst−
kiego, co istniało w poprzednim okresie.
Zresztą, do dzisiaj ZHP w wielu środo−
wiskach źle się kojarzy. Niekiedy nazy−
wają nas nawet „czerwonym harcer−
stwem”, zapominając, że przecież to
„czerwone harcerstwo” funkcjonowało
prężnie w okresie międzywojennym, pro−
wadząc działalność wychowawczą szcze−
gólnie wśród młodzieży z biednych śro−
dowisk górniczych. Wydaje mi się, że obec−
nie błędem są podejmowane próby
tworzenia z naszego harcerstwa organi−
zacji elitarnej. Chyba nie jest to prawi−
dłowy kierunek rozwoju.
– Pan się nie zniechęcił?
– Nie szukałem innych form samoreali−
zacji. Moim credo jest sentencja: „Tyle
jesteś wart, ile dobrego zrobiłeś dla in−
nych”, której nie wyrzekłem się przez całe
życie. Kierowałem się nią także w dzia−
łalności harcerskiej. Przetrwałem różne
okresy, ale nigdy nie musiałem zakła−
dać maski i każdemu dzisiaj mogę spo−
kojnie spojrzeć w oczy.

Rozmawiał Marek LATASIEWICZ

ODESZLI

Justyna PPROTA (lat 4, Poręba Spyt.)
Genowefa GROCHOLA (91, Wokowice)
Anna FRANCZYK (90, Łoniowa)
Teresa SZYDŁOWSKA (89, Jasień)
Maria KUCHARSKA (84, Łazy)
Antoni BARAN (83, Jasień)
Maria DADEJ (82, Jadowniki)
Jan GRZEGORZEK (82, Brzesko)
Bronisława ŁANOCHA (82, Jasień)
Teodor WĄS (78, Witkowice)
Anna JANIK (77, Jadowniki)
Jan KAZAN (77, Jasień)
Kazimiera JAPA (73, Brzesko)
Bronisława WOJTUSIK (73, Szczepanów)
Stanisław WÓJCIAK (69, Brzesko)
Andrzej MUSIAŁ (61, Brzesko)
Kazimierz MUCHA (59, Jasień)
Stanisław PASIERB (58, Bucze)
Tadeusz CHRUŚCIEL (82, Biadoliny Rad.)
Kazimierz GAWLIK (68, Szczurowa)
Antoni JEDYNAK (69, Łoniowa)
Józefa LEDZIŃSKA (76, Wola Dębińska)
Helena KMYSZEK (82, Sufczyn)
Jan FIGIEL (81, Gnojnik)
Jan PRUS (86, Szczurowa)
Helena PODRYGAŁA (85,Gosprzydowa)
Józef BAKALARZ (71, Gnojnik)
Rozalia WESOŁOWSKA (l89, Borzęcin)
Kazimierz KURAL (76, Wola Dębińska)
Jan MIGDAŁ (80, Wola Dębińska)
Adela DYBAŁA (83, Wola Przemyk.)
Stanisław PWOWARSKI (77, Brzesko)
Stanisław KALINOWSKI (68, Borzęcin)
Maria ZACHARA (89, Brzesko)

W KWIETNIU
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Multimedialne show
Zdaje się, że tak miała wyglądać nowa matu−
ra w założeniach jej twórców. Sale, wyposa−
żone w laptopy, projektory multimedialne, od−
twarzacze video i DVD oraz epidiaskopy, dały
przyszłym absolwentom możliwość wykaza−
nia się. Mogli pokazywać filmy, ilustracje,
nagrania… Licealiści otrzymali po 15 minut,
by przekonać trzyosobową komisję do swoje−
go punktu widzenia. Tematy swych wystą−
pień znali już rok wcześniej. Czasu na przy−
gotowania mieli więc dosyć. W trakcie dru−
giej części egzaminu musieli w dyskusji bronić
swych racji i udowodnić, iż znają prezento−
wane zagadnienie. Udział w komisji nauczy−
cieli z obcych szkół gwarantował bezstron−
ność, wyrażanych punktami, ocen.
Tyle można powiedzieć o ustnej części nowej
matury na podstawie założeń jej pomysłodaw−
ców. Chrzest bojowy, jaki dla ich idei nastąpił
w ostatnich dwóch tygodniach kwietnia, nie
okazał się jednak w pełni zwycięski.

Zakuć, zdać, zapomnieć...
Stara zasada, znana pokoleniom studentów,
okazała się nadzwyczaj aktualna. Wielu
uczniów nauczyło się swych wystąpień na
pamięć. Recytując tekst, przyjmowali tak
szybkie tempo mówienia, iż trudno było ich
zrozumieć. Zdarzały się też wypadki zapo−
mnienia jednego słowa czy zdania, co owoco−
wało długą pauzą, poświęconą „odpamięta−

−Musicie umieć się sprzedać – mówiła nauczycielka przedmiotów ekonomicznych do mojej
klasy. Jej słowa napotykały na ścianę niedowierzających spojrzeń. Przed 10 laty nikt nie
myślał o sztuce autoprezentacji, skutecznym przekonywaniu i uzasadnianiu swoich racji.
Wystarczyło przecież wyrecytować kilka regułek, by pochwalić się wiedzą. Założenia egzaminu
ustnego nowej matury podważyły to uczniowskie przekonanie.

niu” całości wypowiedzi w celu odnalezienia
brakującego fragmentu.
Długi czas na przygotowanie się do matury
też zrobił swoje. Z jednej strony dało to moż−
liwość poszukiwania informacji w różnych
źródłach, ale z drugiej… ograniczało samo−
dzielność. Do pracy młodzi ludzie mogli an−
gażować „pomocników”. Pół biedy, jeśli były
to osoby kompetentne, które pobudzały ich
do samodzielności. Ale o ile łatwiej było „ścią−
gnąć” gotową prezentację z Internetu lub po
prosu ją kupić. Zdaje się, że pomysłodawcy
nowej matury zapomnieli o podstawowej pre−
dyspozycji przedstawicieli gatunku ludzkie−
go do poszukiwania łatwych rozwiązań.

Kto na tym wygrał?
Sukces leży po stronie tych licealistów, którzy
posiadają pasję. Dla nich egzamin stał się pró−
bą ich własnej osobowości. Miłośnicy tańca
omawiali ten motyw w literaturze, pasjonaci
sztuki – pejzaż w literaturze i malarstwie, czy−
telnicy fantastyki – opowiadali o podróży lub
zjawach u Tolkiena. Paradoksalnie, to ucznio−
wie o sprecyzowanych i ukierunkowanych za−
interesowaniach uzyskiwali najlepsze wyni−
ki. Tylko oni potrafili płynnie, bez konieczno−
ści biernego odtwarzania tekstu z pamięci,
mówić o wybranym zagadnieniu.
Wykuta  i zapakowana wiedza, pozbawiona umie−
jętności jej wykorzystania i prezentowania była
szybko demaskowana w czasie rozmowy z komi−

sją. Bo jak inaczej zinterpretować fakt, iż egza−
minowana osoba nie potrafi opisać przywołanej
rzeźby lub wyjaśnić użytego terminu?

Sztywne kryteria
Punktacja odpowiadała zamysłowi autorów
idei egzaminu ustnego. Spośród 20 punktów
aż 12 przypadało na drugą część wystąpie−
nia, tj. rozmowę. Oceniano poprawność i traf−
ność odpowiedzi, umiejętność obrony wła−
snych poglądów oraz swobodę ich formuło−
wania (maksymalnie 4 punkty). W wypadku
niepodjęcia dyskusji uczeń tracił gratyfika−
cję za język, tj. najwięcej – 8 punktów. Tyle
samo przypadało na pierwszą połowę wystą−
pienia, w której brano pod uwagę stopień
znajomości prezentowanego zagadnienia, do−
bór materiału rzeczowego, przywoływane
konteksty, umiejętność wartościowania i syn−
tetyzowania oraz argumentowania, a także
kompozycję całości.
Zasady oceniania premiowały więc wyraźnie
osoby potrafiące formułować sądy niezależne
i nieszablonowe oraz bronić ich w oparciu o so−
lidne argumenty. Doceniono swobodę myśle−
nia. Mniejsza liczba punktów przyznawanych
za prezentację odzwierciedla prawdopodobnie
obawy samych twórców nowej matury o moż−
liwą odtwórczość i niesamodzielność maturzy−
stów, komponujących swe wystąpienia.

Inne wnioski
Liczbowe wyrażanie ocen jest bardziej funk−
cjonalne niż dotychczasowa 6−stopniowa ska−
la. Bardziej precyzyjnie różnicuje osiągnię−
cia poszczególnych uczniów. Kryteria ocenia−
nia stanowiły jednak blokadę dla komisji
egzaminacyjnych. Wyróżniono w nich bo−
wiem trzy poziomy ze sztywnym rozkładem
punktów, np. za język przyznano 2, 6 i 8
punktów. Brakowało swobody, tj. możliwości
przyznawania 4 lub 5 punktów, a więc w kon−
sekwencji większego zróżnicowania poziomu
poszczególnych wypowiedzi.
W komisjach zasiadali nauczyciele nieznają−
cy maturzystów, co z jednej strony służyło
obiektywizmowi oceniania, a z drugiej – pre−
miowało lenistwo. Jak inaczej nazwać sytu−
ację, w której uczeń, lekceważący naukę przez
3 lata, przygotowuje rewelacyjną prezenta−
cję i potrafi zaciekle bronić swego stanowi−
ska? Ustny egzamin nie sprawdza wszakże
jego całościowej wiedzy, lecz wymaga jedynie
przygotowania wybranego tematu.
Reasumując, należy stwierdzić, że ustna ma−
tura według nowych reguł nie okazała się
trudna. By ją zdać, wystarczyło zdobyć zale−
dwie 6 punktów. Tylko nieliczni uczniowie nie
potrafili osiągnąć tego pułapu. Pomysłodaw−
cy nowej matury w sposób widoczny prefero−
wali umiejętności przed wiedzą. Jednak na
prawdziwą ocenę „zreformowanego” egzami−
nu przyjdzie poczekać do ogłoszenia wyni−
ków z części pisemnej.

Dorota IWAŃSKA

Umiejętności
przed erudycją

Matury 2005. Już po ustnym.
Za chwilę start do egzaminu pisemnego. F
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Cykl „Bez twarzy” miał swój wernisaż
15 kwietnia w Muzeum im. prof. Sta−
nisława Fiszera w Bochni. Wystawie to−
warzyszyła muzyka w wykonaniu
Krzysztofa Szydłowskiego i Fran−
ciszka Mucka.

Człowiek uprzedmiotowiony
Bohaterem cyklu jest istota ludzka, zaś
sedno stanowi przeżycie płciowości odczu−
wanej i interpretowanej na nowo. Autor−
ka w odmienny sposób podchodzi do męż−
czyzny i kobiety. Ta ostatnia jest delikat−
na, dostojna, niedostępna. Ucieleśnia
ostoję myśli i chłodnej refleksji. On to stwo−
rzenie z krwi i kości, uosobienie energii wi−
talnej, siły, dominacji, żywiołu. Bliski zwie−
rzęcej biologii wyraża dążenie do utrzy−
mania i przekazania życia. Kontrast
wzmacnia wykorzystanie techniki czarno−
białej fotografii. W ten sposób dochodzi do
odwrócenia tradycyjnej symboliki, wiążą−
cej pierwiastek żeński z rodzeniem i do−
mem, a męski – z intelektem i sztuką.

Małgorzata Duśko zajmuje się fotogra−
fią od dwóch lat. Głównym tematem
jej twórczości jest człowiek. Początko−
we cykle miały na celu odkrycie w por−
tretowanych osobach nieznanych im
samym pokładów osobowości. Wciąga−
ły widza w głąb przedstawienia. Obec−
ne oddziałują w odwrotnym kierunku
– sięgają do wnętrza samego odbiorcy
i analizują jego zachowanie wobec sfo−
tografowanego obiektu.

Czym są te ciała? Na fotografiach Mał−
gorzaty Duśko funkcjonują jako obiekt
estetyczny. Zaczynają się i kończą same
na sobie. Stanowią dzieła autoteliczne.
O ile w dotychczasowej twórczości artystki
wizerunek człowieka stanowił jedynie
punkt wyjścia do dalszej refleksji, tak
w tym wypadku wzrok widza ślizga się
po nim i na nim pozostaje. Malowane
odcieniami szarości, modelowane świa−
tłem sylwetki odsyłają do antyku, kiedy
to, dążące do nieosiągalnego ideału pięk−
na, rzeźby stanowiły źródło przeżyć este−
tycznych odbiorcy.
Klimat fotografii, ostre kontrasty przy−
pominają poetykę niemieckiego ekspre−
sjonizmu lat trzydziestych, realizującą się
w ówczesnej kinematografii, dążącej do
wyrażenia strachu i gwałtownych emocji.
Tych jednak w zdjęciach Małgorzaty Duś−
ko nie ma. Na próżno szukać też, właści−
wej dla erotyki, namiętności. Nagość ko−
responduje raczej z chłodem i powagą
Wenus z Milo niż ze zmysłowymi kobie−
tami Klimta. Gdzie szukać niewidocznych
emocji? Ich brak stanowi zaproszenie do
dialogu z dziełami. One rodzą się w kon−
takcie z odbiorcą, w jego zaskoczeniu oraz
oniemieniu wobec poszukiwań doskona−
łego piękna we wciąż ułomnym efekcie
boskiej kreacji.

Człowiek upodmiotowiony
Demoniczność tworzy się na styku au−
torskiej wypowiedzi i nieuświadomionych
przeżyć patrzącego, poszukującego doznań
zmysłowych. Współczesna fotografia przy−
zwyczaiła do ujmowania płciowości w ka−
tegoriach seksualności i tych zdaje się
widz domagać od przedstawień nagich
ciał. Miara jego rozczarowania stanowi
o wartości zdjęć artystki.
Małgorzata Duśko przywraca ludzkiemu
wizerunkowi wartość intelektualnego
przeżycia estetycznego, dalekiego od pry−
mitywnych instynktów. W ten sposób
autorka nobilituje człowieka i jego sta−
tus w fotografii. Obraz istoty ludzkiej
odzyskuje w niej wartość podmiotu.

Problem identyfikacji
Świadome pozbawienie modeli twarzy po−
zwala im na zachowanie prywatności. Au−
torka fotografii ucieka od taniego ekshibi−
cjonizmu. Jednocześnie stawia przed odbior−
cą swoich zdjęć kolejne zadanie
interpretacyjne, zadając mu pytanie o sa−
moidentyfikację płciową. Jeśli tak łatwo jest
pomieszać konwencje kulturowe i obdarzyć
kobietę atrybutem chłodnej, intelektualnej
kalkulacji, a mężczyznę – biologiczną żywio−
łowością, to co w takiej sytuacji jest czynni−
kiem decydującym w określaniu tożsamo−
ści: kultura czy natura?

Iwona DOJKA

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
I URZĄD MIEJSKI W BRZESKU

ORGANIZUJE

KOLONIE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W GÓRACH I NAD MORZEM

RABKA
Turnusy 12−dniowe, począwszy od 4
lipca br. Ośrodek z odkrytym basenem,
kortami tenisowymi oraz boiskami
do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej.
Cena: około 680,00 zł od osoby

JAROSŁAWIEC k/ USTKI
Jeden turnus w terminie:

21.07 – 03.08 2005 r.
(wyjazd z Brzeska – 20.07.05 r.,

powrót – 04.08.2005 r.)
Cena: około 880,00 zł od osoby

Zapisy przyjmuje oraz udziela informacji
Miejski Ośrodek Kultury

tel. 68–496−61, 68−496−60

Istnieje możliwość dofinansowania

Dylematy
identyfikacji

CENTRUM
INFORMACJII PLANOWANIA

KARIERY ZAWODOWEJ
W TARNOWIE

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
zapraszają na majowe warsztaty

5 V
„Sporządzam dokumenty aplikacyjne”
10−11V
„Poznawanie siebie – trening w dokony−
waniu samooceny”
17−19 V
„Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą”
24−25 V
„Aktywne poszukiwanie pracy”
31 V
„Moje spotkanie z pracodawcą
– rozmowa kwalifikacyjna”

Zapisy:
Tarnów, al. Solidarności 5−9;

tel. (14) 626−99−40;
e−mail: centrum@wup.tarnow.pl

Uczestnictwo w warsztatach
jest bezpłatne
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Prace brzeszczanki powstały dzięki
współpracy z litewskim choreografem
Michaiłem Zubkowem. Już samo jej
nawiązanie zawiera w sobie sprzecz−
ność. Balet jest sztuką efemeryczną.
Kryje w sobie niepowtarzalność każde−
go gestu i ruchy szybkie jak mgnienie
oka. Fotografia zaś polega na utrwala−
niu i zatrzymaniu. Oba światy łączy
jedynie skłonność do obrazowania emo−
cji – w wygięciach ciała lub kompozycji
barw i kształtów. Właśnie to połącze−
nie dwu sztuk zawiera w sobie tytuł
cyklu, zwracający uwagę na malarskość
tkwiącą w tańcu.
Zgodnie z planami twórców cyklicznej,
krakowskiej imprezy „Dekada Fotogra−
fii”, wernisaż miał być częścią szerokiego
programu artystycznego. Jednak z uwa−
gi na śmierć Jana Pawła II odwołano 20

F o t o g r a f i c z n a
korespondencja sztuk
Znana m.in. z łamów BIM−u, Monika Targosz, artysta fotografik pokazała na krakowskim
Kazimierzu cykl zdjęć „Światła baletu”. Wernisaż odbył się 21 kwietnia w kawiarni „Pozytywka”.

REDAGOWANY Z MYŚLĄ o mło−
dzieży katolicki miesięcznik „Wzra−
stanie” skończył 18 lat! Pismo od
dłuższego czasu wydawane jest

KLASYKĘ ROCKA w piwnicy brzeskie−
go MOK−u, m.in. koncerty Paula McCar−
thney’a, Deep Purple, Petera Gabriela
i Iron Maiden, odtwarzał w technice DVD
Jerzy Skarżyński, od 30 lat pracujący
w Radiu Kraków. Oprócz muzyki prezen−
tował także pierwszy tom książki „Nie−
zapomniane płyty w historii rocka”, bę−
dącej zbiorem jego tekstów publikowa−
nych na łamach „Dziennika Polskiego”.
Spotkanie z 13 kwietnia stanowi począ−
tek całego cyklu muzycznych prezentacji.
Podobne Jerzy Skarżyński prowadzi także
w Bochni, Nowym Sączu i Czchowie. ID

W ARCHAICZNYM już języku staro−cer−
kierwno−słowiańskim wykonywał prawo−
sławne śpiewy liturgiczne męski kwartet
wokalny „Sonore” z Ukrainy. 3 maja go−
ściny artystom, występującym w ramach
XII Międzynarodowego Festiwalu Muzy−
ki Odnalezionej, użyczył kościół św. Jaku−
ba Apostoła. Sakralną muzykę cerkiew−
ną śpiewało czterech chórzystów z Opery
Lwowskiej: Petro Kuruza, Aleksandr Dra−
gan (tenorzy), Witalij Soroka (baryton)
i Władimir Andruszczak (bas).   D

spośród 30 wystaw. Zdjęcia Moniki Tar−
gosz pokazano wraz ze zbiorem „Szko−
ła”, autorstwa Katarzyny Sagatow−
skiej. Obie artystki połączył temat, ale
podzieliła jego realizacja. Pierwsza z nich,
zgodnie z tytułem „Światła baletu”, sku−
piła się na oddaniu własnej wizji tańca
jako niezwykłej kompozycji cieni i kształ−
tów. Sylwetka ludzka zyskała na lekko−
ści poprzez zamazanie konturów oraz
ograniczenie gamy barwnej do intensyw−
nej czerwieni. Natomiast monochroma−
tyczne zdjęcia Sagatowskiej mają głów−
nie walor reportażowy. Autorka wydoby−
wa z czerni postaci, malując je światłem.
To ono oddaje zmęczenie i nastroje tan−
cerzy. Zamiast lekkości pojawia się cięż−
ka praca maturzystów ze szkoły baleto−
wej. Zestawienie również godne podziwu...

ID

Dojrzały wiek
„Wzrastania”

w Brzesku, bowiem jego założyciel
i do dzisiaj redaktor naczelny – ks.
Zygmunt Bochenek, przez ostat−
nie lata był proboszczem Parafii
pw. Świętego Jakuba i dziekanem
brzeskiego dekanatu. Wydawcą je−
dynego o zasięgu ogólnopolskim pi−
sma z Brzeska jest Stowarzysze−
nie Wspierania Rozwoju Młodzie−
ży „Wzrastanie”.
„Osiemnastka” magazynu została po−
łączona z Dniami Otwartymi Liceum
i Gimnazjum Katolickiego. W uroczy−
stościach wziął udział m.in. biskup
Władysław Bobowski.
Wchodzącemu w dojrzały wiek Jubi−
latowi, składamy serdeczne gratula−
cje. Wydawcy, redaktorom i współpra−
cownikom pisma życzymy, by nigdy
nie tracili młodzieńczego wigoru
i dziennikarskich pomysłów najwyż−
szych lotów.
W imieniu zespołu redakcyjnego BIM

Marek Latasiewicz
Redaktor Naczelny

MUZYKA ODNALEZIONA

OBIECUJĄCY POCZĄTEK
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Co jest grane
w kinie „Bałtyk”

PERŁY OKOLICY

Ponoć niewiele tylko młodsza jest tymowska
parafia, która powstała prawdopodobnie
przed 1277 rokiem, a wymieniona została
w wykazach świętopietrza dekanatu w Tar−
nowie z lat 1325–1327. Jednak, pomimo tak
dawnej metryki, do dziś jest w niej zaledwie
kilka obiektów zabytkowych, i to dość świe−
żej daty: kościół parafialny, dwór należący
niegdyś do Götzów, park podworski, ze sto−
jącym na jego skraju drewnianym spichle−
rzem, oraz kapliczki i figury przydrożne.
Jednak najstarszy jest kościół parafialny
pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa.

Jest on najpewniej trzecią już z kolei świą−
tynią w tym miejscu. Pierwsza powstać mo−
gła nawet w drugiej połowie XII wieku,
a druga – dwieście lat później. Zbudowano
go w 1764 roku, a w 1913 znacznie powięk−
szono, przedłużając nawę w kierunku za−
chodnim, otaczając ją otwartymi sobotami.
Pomimo że tymowski kościół wzniesiono
u schyłku epoki baroku, to jego budowni−
czowie wystawili go zgodnie z późnogotycką
jeszcze tradycją drewnianej architektury
sakralnej Małopolski. Jest więc obiektem
o zrębowej konstrukcji osłoniętych piono−

Na szlaku architektury drewnianej (6)

„Święty Mikołaj”
 w Tymowej
Tymowa, położona w zachodniej części gminy Czchów, jest jedną z najstarszych wsi powiatu
brzeskiego. Istniała bowiem już w początkach XII wieku, czego potwierdzenie znajdujemy
w dokumencie biskupa krakowskiego Wincentego, zwanego Kadłubkiem z ok. 1215 roku,
a skomentowanym przez Jana Długosza.

wym deskowaniem ścian i wysokich da−
chach, z maleńką „barokową” wieżyczką na
sygnaturkę. Składa się on z zamkniętego
trójbocznie prezbiterium. Po jego północnej
stronie znajduje się niewielka zakrystia, a po
południowej – skarbczyk oraz trójnawowy
korpus z przybudowanymi doń dwiema
kruchtami, otoczony głębokimi sobotami
o ozdobnych słupach, pomiędzy którymi roz−
pięte zostały dwułęcza, spięte profilowany−
mi wieszarami. Również i te elementy wy−
wiedziono z konstrukcji ciesielskich, wystę−
pujących często w budownictwie późnego
średniowiecza.
Nakryte płaskimi stropami wnętrza kościoła
zdobi figuralna i ornamentalna polichromia
z 1913 roku. Znajduje się tu architektonicz−

ny ołtarz główny z bramkami po
bokach, obrazem św. Miko−

łaja w polu środkowym
i Świętą Trójcą w zwień−
czeniu, oraz dwa ołtarze
boczne z obrazami św.
Anny, św. Antoniego,
Matki Boskiej Bolesnej
i Chrystusa Bolesnego.
Z tego samego czasu po−
chodzą również pozosta−
łe elementy wyposaże−
nia: kamienna chrzciel−
nica, ambona, prospekt
organowy, grupa
Ukrzyżowania, znaj−

dująca się na belce tęczy, i obraz św. Jana
Nepomucena z 1768 roku, autorstwa Andrze−
ja Ryflarza. Jest także marmurowa kropiel−
nica z XVII wieku, ozdobiona emblematami
karmelitów, pochodząca ze zburzonego przez
Niemców w 1942 roku zakonnego kościoła
w Nowym Wiśniczu. Świątyni towarzyszy,
stojąca obok niej, murowana dzwonnica
z przełomu XIX i XX wieku. Ma ona postać
trzech, tworzących jednolitą strukturę ar−
chitektoniczną, arkad z wiszącymi w nich od−
lanymi w 1926 roku dzwonami.

Andrzej B. KRUPIŃSKI

O G Ł O S Z E N I E

Brzesko
– w pobliżu dworca PKP

(niedaleko ulicy Solskiego)

Do sprzedania
ogrodzona 8−arowa

działka z domem
do generalnego remontu,

z garażem.
Doprowadzone światło, siła.

Do podłączenia woda
i gaz (ok. 50m).

Tel. (14) 626−53−39,
(12) 648−60−61

6−10.V, godz.18.15
TULIPANY Polska
Reżyseria: Jacek Borcuch
Jest ich trzech: Lolek (Tadeusz Pluciński),
Matka (Jan Nowicki), Mały (Zygmunt
Malanowicz). Połączyły ich wspólne ma−
rzenia, miłość do kobiet i razem spędzo−
ne lata. Wiele się zmieni, kiedy jeden z nich
będzie potrzebował pomocy.

13−17.V, godz. 18.15
GŁOWĄ W MUR Niemcy
Reżyseria: Fatih Akin
40−letni Cahit, który po nieudanej próbie
samobójczej wylądował w klinice psychia−
trycznej, musi rozpocząć życie od nowa.
Jednak jego dusza wciąż cierpi, zagłusza
więc ból narkotykami i alkoholem.

20−24.V,godz. 18.15
13. DZIELNICA Francja
Reżyseria: Pierre Morel
Paryż, rok 2013. Mur dzieli dzielnice get−
ta. Żadnych praw, żadnych reguł, żadnych
zasad. Czy to nierealne?

27−31.V,godz. 18.15
PitBull Polska
Reżyseria: Patryk Vega
Wor, który w świecie przestępców pełni
rolę sędziego, chce wyeliminować Saida,
odpowiedzialnego za liczne porwania
i morderstwa ormiańskich handlarzy. Nie
jest to jednak proste zadanie.
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Wbrew pozorom, te liczby nie do−
tyczą nowej gry liczbowej, ale
Krytej Pływalni w Brzesku, któ−

ra 22 kwietnia obchodziła 2. rocznicę funk−
cjonowania. Powstała ona jako odpowiedź
na realne zapotrzebowanie mieszkańców
na nowoczesny obiekt, umożliwiający cało−
roczny aktywny wypoczynek i rekreację, za−
równo dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.
W hali głównej pływalni znajduje się ba−
sen o wymiarach 12,5 x 25 metrów, bro−
dzik o nieregularnych kształtach, okrągłe
jacuzzi o średnicy 3 metrów i 60−metrowa
zjeżdżalnia. Dodatkowymi atrakcjami są
siłownia, sala fitness, solarium, 2 sauny
oraz kawiarnia. Obserwowanie zawodów
sportowych umożliwia galeria z miejscami
dla blisko 150 osób. Budynek przystoso−
wany jest do wymagań osób niepełnospraw−
nych (podjazdy, windy, szatnie, toalety itp.),
które są także stałymi klientami basenu.
Obok basenu funkcjonuje kompleks bo−
isk do piłki plażowej i nożnej, który w okre−
sie letnim cieszy się ogromną popularno−
ścią wśród brzeskiej młodzieży.

2, 22, 70, 38, 726, 11600

W minionych dwóch latach obiekt był do−
stępny przez ponad 725 dni, 16 godzin
na dobę – daje to blisko 11.600 godzin.
W tym czasie basen odwiedziło 269 ty−
sięcy klientów. Żaden inny obiekt w po−
wiecie nie obsłużył tak licznej grupy ama−
torów sportu i rekreacji.
Kryta Pływalnia ma na swoim koncie rów−
nież liczne imprezy, mające na celu popu−
laryzację sportów pływackich. Można do
nich zaliczyć m.in. lokalne rekordy pływac−
kie pod względem dystansu pokonanego
w ciągu 24 godzin, organizowaną w każdą
pierwszą sobotę akcję „Pływaj zdrów”.
Obiektem zainteresowania jest także
wspieranie brzeskich krwiodawców. Oka−
zją do sprawdzenia osiągów pływackich
przez dzieci i młodzież są zawody pływac−
kie, organizowane regularnie na brzeskiej
Pływalni. Gromadzą one nie tylko liczną

grupę pływaków, ale również coraz więk−
sze rzesze kibiców. Zawody są okazją do
promocji zasad bezpiecznego pływania –
w przerwach ratownicy, pracujący na pły−
walni, prezentują pokazy dynamicznego
ratownictwa wodnego. W trakcie zawodów
22 kwietnia br. wystartowało 55 zawod−
ników, z których większość trenuje w pro−
wadzonych 4 sekcjach pływackich. Do naj−
lepszych należą Inez Machowska oraz
Piotr Baranek. Kryta Pływalnia to miej−
sce, gdzie w bezpiecznych warunkach, pod
okiem doświadczonych instruktorów i na−
uczycieli dzieci oraz młodzież uczą się pły−
wać w trakcie zajęć szkolnych.
Pływalnia jest otwarta na uwagi i su−
gestie swoich klientów. Ważnym środ−
kiem komunikacji jest strona interne−
towa www.basen−brzesko.com oraz ga−
zetka „Pirania”.

SERIA niepowodzeń piłkarzy Okocimskiego sprawiła, że ze−
spół przestał prowadzić trener Andrzej Iwan. O dymisji
przesądziła porażka na własnym boisku z Bocheńskim KS
0−1, po której brzeska drużyna praktycznie straciła szansę
na wygranie rywalizacji grupowej IV ligi. Miejsce Iwana za−
jął Zbigniew Kordela, niegdyś zawodnik i trener Unii Tar−
nów, a ostatnio szkoleniowiec Malinexu Kobylanka. Nieste−
ty, w pierwszych spotkaniach pod jego kierunkiem nie udało
się powstrzymać złej passy, do niedawna wydawało się, głów−
nego kandydata do awansu do III ligi. (k)

ZAWODNICY „Sokoła” Brzesko – Krzysztof i Tomasz So−
bolowie zajęli 6. miejsce w drużynowym turnieju mistrzostw
Polski juniorów, rozgrywanych w Tarnowie Podgórnym. W za−
wodach indywidualnych po pierwszym dniu Krzysztof Sobol
zajmował 2. miejsce, uzyskując życiowy rekord 575 punk−
tów. Ostatecznie uplasował się na 8. miejscu. Dobra posta−
wa w mistrzostwach zaowocowała powołaniem go na kon−
sultacje przygotowawcze przed mistrzostwami świata ju−
niorów, które odbędą się w lipcu w Tucholi.         MK

KORDELA ZA IWANA

SPORT

POWOŁANIA DO KADRY
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ZAKOŃCZYŁA SIĘ druga edycja rozgrywek Powiatowej Ligi Halowej w piłce noż−
nej. Organizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzesku zawody cieszyły się jesz−
cze większym zainteresowaniem niż ubiegłoroczne. Po raz drugi tytuł mistrzowski
wywalczyła drużyna IMEX−u, która w przeciągu całych rozgrywek doznała tylko
jednej porażki z drużyną Akropolu. W zespole Grzegorza Marka (współwłaścicie−
la firmy Imex) grało kilku zawodników, którzy maja za sobą występy w klubach II
ligi piłkarskiej. Byli wśród nich: Mariusz Marek, Tomasz Mikuliński i Tomasz
Szczepański. W walce o mistrzowskie trofeum znaczącym wsparciem byli pozo−
stali piłkarze: Janusz Duc, Łukasz Machowski, Aleksander Klimek, Tomasz
Sukiennik, Tomasz Wełna, Marek Wójtowicz, Mateusz Pawełek i Tomasz Żak.
Najlepszym zawodnikiem i jednocześnie królem strzelców rozgrywek został Ma−
riusz Marek, najlepszym bramkarzem Mateusz Kądziołka. Tytuł fair play przy−
znano zespołowi Konkret.
Uroczystym akcentem zakończenia tegorocznych rozgrywek był mecz drużyny IMEX−u
ze świeżo upieczonym mistrzem Polski w halowej piłce nożnej, drużyną Baustalu
Kraków. Mimo wysokiej porażki popularnych „kurczaków” 4:14 , wypełniona szczelnie
widownia mogła być zadowolona z poziomu spotkania. Oczywiście, z niecierpliwością
czeka już na nową edycję Ligi Powiatowej.

9.04
* STRAŻAK – GLINIK Gorlice 2:1
Bramki dla Strażaka: S. Żurek (4), Święch (75)
Strażak: Mikrut – Ostrowski, W.Żurek, Szewczyk, Mika,
Piotr Kowalczyk, Stawarczyk, Paweł Kowalczyk, Święch,
S.Żurek, Sowa

10.04
* KOLEJARZ Stróże – OKS 3:1
Bramka dla OKS−u: Rojkowicz (85)
OKS: J. Palej – Bizoń, Stawarczyk, Stawiarski, Jagła,
Dzięciołowski (46 Pachota), Bryl, Kostecki, Kluska,
K. Palej (65 Rojkowicz), Karwat.

13.04
* OKS – HURAGAN Waksmund 6:0
Bramki dla OKS: K. Palej (13), Karwat 4 (20, 51, 54,
69), Bizoń (75)
OKS: J. Palej – Bizoń, Stawarczyk, Stawiarski, Kostecki
(46 Pachota), Dzięciołowski (46 Metz), Jagła, Kluska
(63 Drużkowski), Bryl, K. Palej (46 Rojkowicz), Karwat.
* STRAŻAK – TUCHOVIA 0:0
Strażak: Mikrut – Ostrowski, W. Żurek, Piotr Kowal−
czyk, Szewczyk, Święch, J. Biedak, Paweł Kowalczyk,
Stawarczyk (46 Cierniak), S. Żurek, Mika.

16.04
* OKS – MALINEX Kobylanka 0:1
OKS: J. Palej − Bizoń, Stawarczyk, Stawiarski, Pachota
(65 Kostecki), Dzięciołowski (82 Musiał), Jagła, Metz,
Bryl (46 Rojkowicz), Kluska, Karwat.
* BKS – STRAŻAK 2:2
Bramki dla Strażaka: S. Żurek (53, 61)
Strażak: Mikrut – Paweł Kowalczyk, Ostrowski, Sta−
warczyk, Sowa (46 Zając), Szewczyk, Święch, W. Żu−
rek, J. Biedak, S. Żurek, Mika.

23.04
* OKS – BOCHEŃSKI KS 0:1
OKS: Szuba – Bizoń, Stawarczyk, Stawiarski (18 Dzię−
ciołowski), Kostecki (90 Skrzypek), Jagła, Metz, Kluska,
Bryl, Karwat (61 Rojkowicz), K. Palej (61 Pachota).
* DUNAJEC N. Sącz −  STRAŻAK 2:0
Strażak: Mikrut – Paweł Kowalczyk, Cierniak, Men−
dlewski, Dziedzic (46 T. Biedak), Szewczyk, Święch
(87 Tadel), W. Żurek, S. Żurek, J. Biedak, Mika.

30.04
* TARNOVIA – OKS 2:2
Bramki dla OKS: K. Palej (9), Jagła (74)
OKS: J. Palej – Bizoń, Stawarczyk, Stawiarski, Kostecki
(83 Ł. Drużkowski), Dzięciołowski, Metz (67 Jagła),
Kluska, Bryl, Karwat, K. Palej.
* STRAŻAK – POPRAD Muszyna 0:0
STRAŻAK: Mikrut – Szewczyk, W.Żurek, Mendlewski,
Ostrowski, Cierniak (85 Dziedzic), Święch, Mika,
T. Biedak, S. Sowa.

3.05
* LUBAŃ Maniowy – OKS 3:2
Bramki dla OKS: Karwat (35), K. Palej (42)
OKS: J. Palej – Bizoń, Stawarczyk, Dzięciołowski, Sta−
wiarski, Jagła, Bryl, Kostecki, Karwat, K. Palej, Kluska.
* VICTORIA Witowice Dolne – STRAŻAK 2:0
Strażak: Mikrut – Szewczyk, W. Żurek, Mendlewski,
A. Biedak, Święch (85 Dziedzic),
S. Żurek, Paweł Kowalczyk (55 Cierniak), Mika (68
Sowa), Biedak, J. Biedak.

IMEX ponownie mistrzem

DOBOROWA obsada zawodów, uroz−
maicona trasa oraz bardzo dobra orga−
nizacja charakteryzowały I Półmaraton
Ziemi Brzeskiej, który 16 kwietnia ro−
zegrano w Jadownikach. Imprezę zorga−
nizowało miejscowe Stowarzyszenie
Sportowo–Kulturalne, a patronowali jej
– Starostwo Powiatowe i Urząd Miej−
ski w Brzesku. W biegu głównym na dy−
stansie 21 km wystartowało 35 zawod−
ników, a wśród nich m.in. uczestnicy od−
bywającego się tydzień wcześniej
maratonu w Paryżu. Nie zabrakło też
prawdziwych pasjonatów tego sporu,
z 70−letnim Kazimierzem Łopatką
z Świętochłowic zwyciężył Grzegorz
Będkowski z „Sokoła Tarnów”, wyprze−
dzając Andrzeja Długosza („MKN”
Muszyna) oraz Grzegorza Czyża (Bo−
gumiłowice). Najlepszą z kobiet okaza−

ła się mistrzyni Słowacji Ludmiła Me−
richerowa. Na poszczególnych dystan−
sach triumfowali: Maksymilan Matu−
siak i Angelika Grzybowska (5000 m);
Paulina Zych (1000 m); Artur Waśko
i Klaudia Zych (150 m).
Sprawna organizacja imprezy była za−
sługą członków jadownickiego stowarzy−
szenia, a przede wszystkim: Stanisła−
wa Kity (uczestnika zawodów), Elżbie−
ty Loranty, Celiny Olchawy
i Andrzeja Babraja. Wśród sponsorów
znaleźli się: Bank Spółdzielczy w Brze−
sku, Carlsberg Polska S.A., firmy bu−
dowlane LEŚ i GRANIT oraz JAWOR,
BŁYSK, IMEX i BOMAS. Zabezpiecze−
nie trasy zapewnili policjanci z Komen−
dy Powiatowej w Brzesku, druhowie
z OSP z Jadownik, Porąbki Uszewskiej,
Dołów, Łoniowej i Niedźwiedzy.   (mk)

Wielki bieg w Jadownikach
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„Europejska wioska” – to nazwa projektu
grantowego, zrealizowanego przez Ochot−
niczą Straż Pożarną w Szczepanowie. Pro−
jekt był realizowany ze środków Polsko−
Amerykańskiej Fundacji Wolności w ra−
mach programu „Równać Szanse”,
prowadzonego przez Polską Fundację
Dzieci i Młodzieży. OSP w Szczepanowie
od kilku lat jest znana ze swojej inten−
sywnej pracy z młodzieżą. Uznaje ją za
jeden z priorytetów w swojej działalności.
OSP od początków swojego powstania jest
praktyczną szkołą przyszłych liderów lo−
kalnych. Uznajemy, że sprawą bardzo
ważną jest nie tylko wyszkolenie dobrego
ratownika, ale również nauczenie młodych
ludzi wrażliwości społecznej, nawyku an−
gażowania się we wszystkie przedsięwzię−
cia poprawiające poziom życia mieszkań−
ców, nie tylko materialny, ale również kul−
turalny i społeczny. (...)
W poszukiwaniu środków na realizację
swoich pomysłów OSP występuje do róż−
nego rodzaju instytucji. Pozyskanie środ−
ków w ten sposób nie należy do zadań ła−
twych. Ale warto podejmować taki wysi−
łek, ponieważ tylko w ten sposób można
poszerzać ofertę i przełamywać stereoty−
py. Właśnie dzięki takiemu grantowi przez

Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza
Korczaka w Brzesku uroczyście oddało
hołd zmarłemu Ojcu Świętemu. W koście−
le Miłosierdzia Bożego, 7 kwietnia br.,
w przeddzień pogrzebu Piotra Naszych
Czasów, cała społeczność szkoły zgodnie
z decyzją Pani Dyrektor, Elżbiety Wójciak
wzięła udział we mszy św., a także w pro−
gramie poświęconym osobie naszego Wiel−
kiego Rodaka.
Przed Eucharystią nauczyciele i ucznio−
wie przypomnieli ostatnie godziny życia
Ojca Świętego, fragmenty „Tryptyku
rzymskiego”, a także oryginalne teksty
homilii, wygłaszanych przez Jana Paw−
ła II podczas pielgrzymek do ojczyzny.
Całość uświetnił chór szkolny pod dy−
rekcją Andrzeja Piotrowskiego, a także
występ solistów – uczniów Joanny Heb−
dy i Andrzeja Piotrowskiego. Scenariusz
uroczystości opracowała Barbara Maria
Górczewska, która także wyreżyserowała
całość przedsięwzięcia. Oprawę muzycz−
ną i montaż przygotowali Barbara i Kon−

rad Górczewscy. Przepięknie prorocze
teksty Papieża−Poety, ostatnie chwile
życia, wzruszający fragment kazania
kardynała Angelo Sodano przedstawili
nauczyciele: Urszula Białka, Barbara M.
Górczewska, Jolanta Ropek, Grzegorz
Zelek oraz uczniowie: Joanna Hebda,
Ewelina Michałek, Anna Serafin, Kami−
la Strojny, Joanna Ślęzak, Marta Woj−
ciechowska, Ernest Biel, Wojciech Paw−
łowski, Dominika Biel.
Dekorację wykonała nauczycielka plastyki
Małgorzata Pikulska−Babraj. Szczególne
podziękowanie składamy na ręce Andrze−
ja Gicali za techniczne przygotowanie
przedsięwzięcia.
W przygotowaniu mszy św. uczestniczy−
li: ks. Rafał Cisowski i s. Krystyna Ru−
sin oraz nauczyciele gimnazjum: Barba−
ra Styncz, Urszula Białka, Aneta Wąs,
Grzegorz Zelek i chór szkolny.
Nasze pożegnanie Ojca Świętego wywo−
łało zadumę i łzy wzruszenia u uczestni−
ków, którzy razem pochylili głowy w hoł−
dzie i wdzięczności Ojcu Świętemu za
26− letni pontyfikat.

4 miesiące prowadzony był dla młodzieży
– uczniów gimnazjów i szkól ponadgim−
nazjalnych z regionu Szczepanowa, Ster−
kowca, Mokrzysk i Przyborowa projekt pod
nazwą „Multimedialna wioska”. Było to
pierwsze tego typu przedsięwzięcie, pro−
wadzone przez OSP na terenie powiatu
brzeskiego. Celem projektu było przepro−
wadzenie warsztatów dla młodzieży z za−
kresu języka niemieckiego oraz informa−
tyki. Projekt miał na celu zwiększenie
szans młodzieży z terenu województwa
małopolskiego przy rekrutacji do szkół
średnich oraz na studia.
OSP Szczepanów chciała również w ak−
tywny sposób zagospodarować konse−
kwentnie i z wielką determinacją tworzo−
ne w jej siedzibie nowoczesne centrum
multimedialne z dostępem do Internetu.
Koordynatorzy, przygotowując projekt li−
czyli na przyciągnięcie grupy najbardziej
kreatywnej i zdolnej młodzieży, mogącej
w przyszłości stanowić lokalnych liderów.
Prowadzone zajęcia były ukierunkowane
na usystematyzowanie posiadanej do−
tychczas przez młodzież wiedzy oraz przy−
gotowanie do efektywnego wykorzystania
technik multimedialnych w procesie sa−
mokształcenia. Efektem projektu jest

m.in. pozyskanie szeregu interesujących
doświadczeń organizacyjnych, podszlifo−
wanie umiejętności językowych, zapozna−
nie się z systemem operacyjnym Linuks,
opracowanie niemieckojęzycznej wersji
strony OSP Szczepanów oraz nawiąza−
nie kontaktów z młodzieżą z niemieckie−
go Langenenslingen. (...) Ważny jest tak−
że materialny aspekt przedsięwzięcia:
druhowie powiększyli swoją bazę mate−
rialną m.in. o 5 sztuk licencjonowanych
programów multimedialnych do nauki
języka niemieckiego EuroPlus+, pozwa−
lającego na naukę na różnych stopniach
zaawansowania oraz kilkanaście filmów
w niemieckiej wersji językowej. (...)
Druhowie zapowiadają, że po zakończe−
niu obecnej edycji kursu, planowana jest
jego kontynuacja w wersji udoskonalonej
w oparciu o dotychczas zdobyte doświad−
czenia i obserwacje. W przyszłości plano−
wane jest uruchomienie również szkoleń
z zakresu języka angielskiego dla począt−
kujących i średnio zaawansowanych. Oso−
by zainteresowane wykorzystaniem pro−
jektu w swojej pracy z młodzieżą lub
ewentualną współpracą, są proszone
o kontakt z koordynatorami projektu:
osp@osp.szczepanow.pl. Więcej szczegółów
nt. „Europejskiej wioski” można znaleźć
na www.osp.szczepanow.pl.

Jan Waresiak

Strażacki grant

Część artystyczna została powtórzona wie−
czorem, w dniu pogrzebu Jana Pawła II dla
mieszkańców Brzeska i okolic, którzy licz−
nie przybyli do kościoła Miłosierdzia Boże−
go, dzięki życzliwości i przy dużym zaan−
gażowaniu ks. Tadeusz Piwowarskiego. Na
rozpoczęcie Barbara M Górczewska odczy−
tała fragmenty homilii wygłoszonej przez
kardynała Josepha Ratzingera podczas
uroczystości pogrzebowych Papieża Jana
Pawła II. Niewątpliwie słowa te napełnia−
ją nas nadzieją, że tam w górze mamy
Wielkiego Orędownika:,,... Możemy być pew−
ni, że nasz ukochany Papież stoi teraz
w oknie Ojca, patrzy na nas i nam błogo−
sławi. Tak, błogosław nam Ojcze Święty.”
Uczennice gimnazjum Katarzyna Filipek
i Klaudia Zachara 8 kwietnia zapaliły
znicz na placu św. Piotra w Watykanie,
który zawiozły Ojcu Świętemu w imieniu
społeczności szkoły – nasze światełko
zapłonęło nieopodal miejsca spoczynku
Jana Pawła Wielkiego.

Urszula Białka,
Barbara M. Górczewska

PG 2 Brzesko

Błogosław nam Ojcze Święty
,,To co we mnie jest niezniszczalne,

teraz staje twarzą w twarz
z Tym, który jest.”

Jan Paweł II, Tryptyk rzymski
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PROPOZYCJA FUNDOWANIA STYPENDIÓW
DLA NAJZDOLNIEJSZYCH MŁODYCH MIESZKAŃCÓW REGIONU TARNOWSKIEGO

Od dawna już zamyślałem o jakiejś formie pomocy dla młodych, zdolnych ludzi. Sam pochodzę
ze wsi, wiem jak trudno z małego ośrodka przebić się. Kłopoty mają nawet osoby szczególnie
uzdolnione. Jestem pełen podziwu dla tych, którzy mimo przeciwności (a są to częstokroć nie
tylko kłopoty z dostępem do edukacji na wysokim poziomie, ale przede wszystkim względy
materialne, wysokie bezrobocie na wsiach itp.)dążą do celu. Chciałbym im pomóc. Ja sam też
ciężko pracowałem by do czegoś dojść. Udało mi się, ale wiem ile to trwało i jakich wysiłków
musiałem dołożyć. Przecież przed laty zaczynałem pracować na własny rachunek jako monter.
Objeżdżałem wsie na motorowerze komar, którego zresztą zachowałem do dzisiaj. Udało mi się

osiągnąć jakąś tam pozycję i sukces materialny. Teraz chciałbym się tym podzielić z młodymi dać bodziec i narzędzie do kształtowania
swojego życia i kariery. Zaznaczam, że jest to inicjatywa zupełnie apolityczna, a jedynym jej celem jest pomoc dla młodych, potrzebujących
pomocy, zdolnych ludzi z naszego regionu.

Proponuję na początek uruchomienie pięciu stypendiów dla młodych ludzi. Jednorazowe stypendia, które muszą być przeznaczone bądź na
naukę, bądź na podwaliny własnej działalności gospodarczej, chcę ufundować w pięciu kategoriach:
Ø Uzdolniony uczeń szkoły podstawowej,
Ø Uzdolniony uczeń gimnazjum,
Ø Uzdolniony uczeń szkoły średniej,
Ø Wyróżniający się student,
Ø Młody człowiek, który ma ciekawy pomysł na własny biznes.
Wstępne warunki stypendiów:
Mogą je otrzymać osoby pochodzące z terenu powiatów: tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego i dąbrowskiego.
Maksymalny wiek dla piątej kategorii stypendium to 30 lat.
Stypendium może otrzymać także osoba, która została już wcześniej nagrodzona stypendium.
Choć to ja będę fundatorem stypendiów, to chcę by o ich przydziale decydowała społeczna Kapituła, złożona z zacnych i szanowanych, nie
tylko w naszym regionie, osób.

Do społecznego uczestnictwa w Kapitule tych stypendiów poprosiłem:
− Dr inż. Władysława Iwańca, prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
− Zbigniewa Procia, prezesa Izby Przemysłowo– Handlowej w Tarnowie
− Ks. Bogusława Wójcika, dyrektora RDN Małopolska
− Grzegorza Wawrykę, starostę powiatu brzeskiego
− Stanisława Początka, burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej
− Wojciecha Filemonowicza, prezesa Fundacji im. A. Urbańczyka
− Tomasza Jamrozika, dyrektora oddziału Dziennika Polskiego Tarnowskiego
− Franciszka Uszko, dyrektora Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
− Prof. dr hab. Jana Adamczyka, dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo – Hutniczej

O przydziale stypendiów będzie decydować umotywowane zgłoszenie zainteresowanych, poparte rekomendacją, opinia członków kapituły
oraz weryfikacja kandydatów dokonana przez fundatora, przewodniczącego Kapituły.
Stypendia będą jednorazowe i przyznawane będą raz do roku. Ich wysokość ustali fundator najpóźniej do 30 kwietnia 2005 roku. Wstępnie
określono, że będzie to kwota nie niższa niż 1500,00 zł na osobę. Fundator zostawia sobie jednak możliwość uznaniowego podniesienia
wysokości stypendium w wybranej kategorii.
Termin nadsyłania zgłoszeń pisemnych wraz z rekomendacjami upływa w dniu 16 maja 2005 roku. Kapituła wybierze tegorocznych
stypendystów nie później niż 30 czerwca 2005 roku.

Proszę o pomoc w rozpropagowaniu idei pomocy dla młodych, uzdolnionych mieszkańców naszego regionu. Proszę wszystkie instytucje,
stowarzyszenia, szkoły, placówki pozaszkolne oraz samorządy o pomoc w wyłonieniu kandydatów spełniających wymogi stypendium. Kandy−
datury należy zgłaszać w formie pisemnej na adres mojego biura senatorskiego, mieszczącego się przy ulicy Piłsudskiego 5 w Tarnowie.

Józef Sztorc
Senator RP

Mi się powiodło, teraz...

Pomagam zdolnym
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INFORMACJA O PRZETARGU
Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego dla zada−
nia – budowa sali gimnastycznej w Okocimiu
Opis przedmiotu zamówienia: nadzór techniczny i inwestor−
ski nad realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z przewiązką
o kubaturze 9806 m sześciennych.
Miejscem wykonania zamówienia jest: Brzesko oraz Okocim.
Data rozpoczęcia zamówienia – 15 lipca 2005 r. Czas
trwania zamówienia – 24 miesiące.
Termin składania ofert – 20.05.2005 do godz. 10:00.
Termin związania ofertą – 30 dni do 19 czerwca 2005 r.
Termin otwarcia ofert – 20.05.2005 o godz. 10:15

INFORMACJA O PRZETARGU
Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UM
Brzeska
Opis przedmiotu zamówienia: Zakup 5 zestawów kom−
puterowych wraz z oprogramowaniem, zakup 1 dru−
karki igłowej A3, zakup 3 drukarek atramentowych A4,
zakup 3 licencji MS Office. Czas trwania zamówienia: 16
maja 2005 roku do 25 maja 2005 roku.
Termin składania ofert – 16.05.2005 do godz 12:00.
Termin związania ofertą – 30 dni do 15.06.2005 r.
Termin otwarcia ofert – 16.05.2005 o godz 12:10.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU
Pogłębianie i odmulanie rowów dróg w Gminie Brzesko
Opis przedmiotu zamówienia: Pogłębianie i odmulanie
rowów przy drogach miasta i 9 sołectw Gminy Brzesko
na łącznej długości ok. 6000 mb. Nazwa i adres wyko−
nawcy, któremu udzielono zamówienia: Marian Kasper−
czyk, Usługi Sprzętowo Budowlane, Poręba Spytkow−
ska 57.
Cena – 3,28 zł/1 mb rowu – wartość graniczna umowy
do 30.000,00 zł (brutto – zmienna stawka VAT).
Oferta z najniższą ceną – 3,28 zł/1 mb rowu
Oferta z najwyższą ceną – 4,96 zł./1 mb rowu
Liczba otrzymanych ofert – 5.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie Mia−
sta Brzeska
Opis przedmiotu zamówienia: pielęgnacja drzew, krze−
wów, żywopłotów, trawników, rabat i kwietników, zamia−
tanie alejek i chodników i utrzymanie zimowe, opróżnia−
nie koszy, utrzymanie i konserwacja elementów wypo−
sażenia terenów zieleni.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamó−
wienia: Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brze−
sku, ul. Słowackiego 1, 32−800 Brzesko.
Cena – 181.927,70 zł.
Liczba otrzymanych ofert – 2.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU
Modernizacja dachu nad halą basenową w Brzesku−
Opis przedmiotu zamówienia: demontaż istniejącego
pokrycia dachu z blachy trapezowej o pow. 800 m2,
wymiana warstw izolacyjnych, pokrycie dachu blachą
z odzysku.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamó−
wienia: Wacław Jawor – „Jawor”, Usługi Remontowo
Budowlane, ul. Mickiewicza 31, 32−800 Brzesko.
Cena 107.124,51 zł.
Oferta z najniższą ceną – 107.124,51 zł.
Oferta z najwyższą ceną – 174.199,20 zł.
Liczba otrzymanych ofert – 3.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU
Konserwacja i odbudowa rowu odwadniającego od
ul. Spacerowej do przepustu przy ul. Leśnej”
Opis przedmiotu zamówienia: – Remont istniejącego
ubezpieczenia skarp i dna, odmulenie dna, oczyszczenie

koryta, odmulenie przepustu na długości 360 mb, to
jest górnego odcinka rowu od ul. Spacerowej.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamó−
wienia: Małgorzata Koczwara „Wolanka” – Zakład Bu−
downictwa Wodnego, Drogowego i Usług Sprzętowo
Transportowych, Wola Debińska 190, 32−852 Dębno.
Cena – 7.491,36 zł.
Oferta z najniższą ceną – 7.491,36 zł.
Oferta z najwyższą ceną – 19.327,47 zł.
Liczba otrzymanych ofert – 5.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU
Roboty remontowe na terenie obiektu sportowego OKS
w Brzesku
Opis przedmiotu zamówienia: Remont trybuny – wy−
miana konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachowe−
go, wymiana siedzisk, wymiana balustrad balkonowych
i schodowych, remont pomieszczeń – malowanie po−
mieszczeń, stolarki i grzejników, wymiana urządzeń sani−
tarnych, wykonanie elewacji i podejścia do budynku.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamó−
wienia: Wacław Jawor – „Jawor”, Usługi Remontowo
Budowlane, ul. Mickiewicza 31, 32−800.
Cena – 79.367,51 zł.
Liczba otrzymanych ofert – 2.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU
Administracja budynkiem Domu Ludowego w Okoci−
miu wraz z przyległym terenem w okresie trzech lat
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamó−
wienia: Grażyna Mleczko, Okocim, ul. Klęczany 19,
32−800 Brzesko.
Cena 350,00/mc.
Wartość umowy – 12.600,00 /3 lata.
Liczba otrzymanych ofert – 1.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU
Administracja budynkiem Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Mokrzyskach
Z powodu braku ofert przetarg unieważniono

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU
Administracja budynkiem Domu Ludowego w Sterkow−
cu wraz z przyległym terenem w okresie trzech lat
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamó−
wienia: Dorota Karaś, Sterkowiec ul. Galicyjska 41,
32−823 Szczepanów.
Cena – 350,00/mc.
Wartość umowy – 12.600,00 /3 lata.
Liczba otrzymanych ofert – 1.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU
Zaopatrzenie materiałowo−techniczne stanowisk pracy
Urzędu Miasta
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamó−
wienia: „Biuro Partner”, ul. Puszkina 6, 32−800 Brzesko.
Cena – 57.791,75 zł
Oferta z najniższą ceną – 57.791,75 zł
Oferta z najwyższą ceną – 67.337,03 zł.
Liczba otrzymanych ofert – 7.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU
Wymiana pokrycia dachowego nad częścią socjalną
Krytej Pływalni
Opis przedmiotu zamówienia: – usunięcie warstwy ochron−
nej (balastowej) stropodachu, wykonanie wylewki oraz po−
krycia dachowego z trzech warstw z papy termozgrzewalnej.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamó−
wienia: Wacław Jawor – „Jawor”, Usługi Remontowo
Budowlane, ul. Mickiewicza 31, 32−800 Brzesko.
Cena – 32.338,49 zł.
Liczba otrzymanych ofert – 1.

INFORMACJA O PRZETARGU
Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie budynku sali
gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno−szatniowym
o kubaturze 9806 m3. Wybudowanie przewiązki do ist−
niejącej szkoły. W zakres zadania wchodzi wykonanie sta−
nu surowego budynku, robót wykończeniowych, ro−
bót instalacyjnych oraz przyłączy.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: 24.05.2005, godz. 10:00.
Termin związania ofertą: do 23.07.2005.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU
Wycena gruntów.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamó−
wienia: Wycena Nieruchomości, Kosztorysowanie
– Janina Surowiecka, ul. Głucha 8, 32−800 Brzesko.
Cena – 13.300,00 zł
Oferta z najniższą ceną – 13.300,00 zł
Oferta z najwyższą ceną – 19.990,00 zł
Liczba otrzymanych ofert – 3.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU
Wycena lokali oraz wyodrębnianie lokaliNazwa i adres
wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wycena
Nieruchomości Sławomira Serwin, os. Zielone 27/27,
33−100 Tarnów.
Cena – 5.750,00 zł
Oferta z najniższą ceną – 5.750,00 zł
Oferta z najwyższą ceną – 10.300,00 zł
Liczba otrzymanych ofert – 2.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU
Dostawa kruszywa hutniczego na drogi w gminie Brze−
sko – II przetarg
Opis przedmiotu zamówienia: dostawa wraz z roz−
ścieleniem z burty kruszywa hutniczego o frakcjach
od 0−63 mm na drogi gminne i wewnętrzne miasta
Brzeska i 9 Sołectw w okresie 2005 roku, w łącznej
ilości ok, 1900 ton.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamó−
wienia: Kazimierz Myszka – Przedsiębiorstwo Produkcyj−
no−Usługowo−Handlowe „TRANS−BET”, Gnojnik 513,
32−854 Gnojnik.
Cena – 26,50 zł/tonę – całkowita wartość umowy
– 60.000,53 zł
Oferta z najniższą ceną – 26,50 zł
Oferta z najwyższą ceną – 34,57 zł
Liczba otrzymanych ofert – 4

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

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