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Na okładce:
Wojna zniszczyła pierwotny wygląd 

brzeskiego Rynku. Czy mamy szansę 
powrócić do dziedzictwa przodków?

Fot. Piotr Góryjowski

BIM BIM BIM
Wydawca: Urząd Miejski w Brzesku; www.brzesko.pl. Dyżury w redakcji: pn.−pt. w godz. 8.30 −15.00.
Redagują: Iwona Dojka – redaktor naczelny, Wiesława Szydek – korekta, Monika Targosz – fotoreporter, Karina Gaweł. 
Sekretarz redakcji, redaktor działu sportowego, dystrybucja – Marek Kotfis.
Stała współpraca: Bogusław Babicz, Andrzej B. Krupiński, Marian Stolarczyk, Radosław Urban, Jerzy Wyczesany.
Adres: 32−800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, pok. 9, tel. (14) 68 63 100, wew. 152, e−mail: bim.brzesko@wp.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów i zmiany tytułów. 
Oddano do druku 7 maja 2007 r.  © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Za treść ogłoszeń redakcja nie bierze odpowiedzialności.
Skład i druk: Brzeska Oficyna Wydawnicza A.R. Dziedzic, ul. Czarnowiejska 1, tel. (14) 686 14 70. N

a
k
ła

d
: 
90

0 
eg

z.

Miasta przeszły dwa etapy: „oficjalności zabrudzonej” i „oczyszczonej”. 
Ucieleśnieniem pierwszego są rynki aż do XIX wieku. Stoją na nich 
drewniane budy, kramy, wagi i urzędy. Ludzie kłócą się i targują, 

przekrzykując się przy tym. Pod nogami walają się gnijące jarzyny, resztki 
masarskich jatek, a rynsztokami spływają nieczystości z pobliskich domów. 
Co wcale zresztą nie przeszkadza temu, by skrzętna gospodyni wystawiła 
w oknie pierzynę do wietrzenia, a kat wygrzmocił skórę rzezimieszka przy 
pręgierzu. Cały brud i oficjalność miejska miesza się w błocie. Taki plac to 
wizytówka śmierdząca kanałem.
Piękno i kultura chronią się w domach co zamożniejszych mieszczan. Wyj-
dą na place, zainspirują rzeźbiarzy i architektów, gdy handel zajmie ich 
miejsce w parterach kamienic. Rynki zakwitną naówczas czystymi brukami, 
latarniami – wprzód gazowymi, a potem elektrycznymi, statuami patronów 
i dobrodziejów. Ludzie przyjdą na nie, by uczcić bohaterów. Odwrócą oczy, 
gdy przemoc postawi na nich szubienice lub zakładników.

Na centralnych placach miast widoczne staje się to, co w różnym czasie dla 
miejscowych najważniejsze: gospodarcza ruchliwość, przedsiębiorczość, 

więź z ojczyzną, sprawiedliwość, mieszczańska zapobiegliwość i zamiłowa-
nie do piękna wykute w kamieniu. Rynki na starych obrazach, akwarelach 
i zdjęciach zmieniają kostiumy jak kapryśna dama. Jednak nad abstrakcyjną 
linią pędzącego czasu zawsze panuje jakaś hierarchia wartości. Bez przy-
wiązania do nich nic nie zmusiłoby ludzi do poczucia jedności z miejscem. 
Rozpierzchliby się, nie czując żalu za rodzinnymi stronami.
Nic więc dziwnego, że historyczni barbarzyńcy starali się o zmianę uznanych 
w tradycji miejsc na wszelkie sposoby. Niemieccy okupanci nie tylko prze-
budowywali Wawel, zainteresowały ich także prowincjonalne miasteczka. 
W historycznym centrum Brzeska nakazali zerwać bruk i zasadzić roślinność. 
W ten sposób ze świadomości miejscowych wymazali plac, wokół którego 
ci budowali swoje miasto z handlowych zysków, a potem manifestowali na 
nim swą radość z odzyskanej po zaborach niepodległości.

Konsekwencje obcych porządków ponosimy do dziś. Lokalne święta obcho-
dzimy „na wygnaniu” – na placu po dawnym targu, gdzie sprzedawano 

słomę i siano. Tam wspominamy rocznice śmierci Jana Pawła II, słuchamy 
koncertów i chodzimy na msze w czasie narodowych uroczystości. Nawet 
krzyż w Wielki Piątek stanął na tym gospodarczym niegdyś miejscu, bo nie 
było dlań miejsca w centrum.

Iwona Dojka

Centrum 
utracone
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Chociaż w wyborach PiS poparł Jana Musiała, to większość radnych z tej partii wstrzymała 
się od głosu przy udzieleniu mu absolutorium za 2006 rok. Na obradach Rady Miejskiej 
30 kwietnia zarysował się ostry rozłam w bloku PO-PiS-Wspólnota Samorządowa, mimo 
że ugrupowania razem wystartowały w jesiennym głosowaniu zeszłego roku.

Popierali...
nie popierając?
Już na początku sesji zaskoczył 

obecnych Mirosław Wiśniow-
ski. Wbrew ustalonemu harmo-

nogramowi wystąpił do burmistrza 
o zreferowanie prac inwestycyjnych 
w ramach Związku Międzygminnego 
ds. Wodociągów i Kanalizacji oraz 
omówienie funkcjonowania MPK. 
Zażądał przesunięcia głosowania nad 
zmianami w budżecie i absolutorium 
za 2006 rok na koniec programu oraz 
włączenia do niego uchwały stwierdza-
jącej zasadność skargi Jadwigi Kra-
mer na przebieg wyborów na Osiedlu 
Browarna. – Chodzi o dyscyplinowanie 
radnych – uzasadnił.
– Wprowadzanie w ostatniej chwili 
do programu odrębnych punktów jest 
nieporozumieniem – dziwił się Jan 
Musiał, ale od odpowiedzi się nie 
uchylił, proponując jej udzielenie pod 
koniec obrad w ramach wyjaśnień do 
interpelacji i zapytań radnych. Także 
sekretarz gminy Bogusław Babicz 
nie rozumiał propozycji wysuniętej ad 
hoc: – Projekt jest na etapie wstępnego 
studium wykonalności i trudno o nim 
teraz dyskutować.
– Nie trzeba się ekstra przygotowy-
wać do tego – osądził przewodniczący 
Krzysztof Ojczyk, który na prośbę 
Adama Smołuchy, szefa klubu PO 
i PiS, ogłosił pierwszą tego dnia prze-
rwę, a po niej poddał wniosek Wiśniow-
skiego pod głosowanie. Sprawa przeszła 
poparta przez 11 członków klubu.

Umiarkowane życzenia
Zgodnie z życzeniem pod koniec sesji 
radni otrzymali ustne sprawozdanie. 
Zakreślony we wstępnym studium wy-
konalności plan obejmuje m.in. ponad 
100 km kanalizacji, ok.4, 5 km wodo-
ciągu, 33 przepompownie i moderni-
zację istniejącej oczyszczalni. Łączny 
koszt to ponad 40 mln zł. – Wskazane 
będzie ograniczenie. Nie wiadomo, 
czy inwestycje wodociągowe mogą 
być dotowane z Funduszu Spójności 
– tłumaczył sekretarz Babicz.

– Będziemy się ograniczać pod wzglę-
dem finansowym do zadań, do których 
mamy dokumentację i zarezerwowane 
środki – wyjaśniał dalej burmistrz. 
– Jeżeli podpiszemy 10- lub 15-letnią 
umowę z browarem, gwarantującą 
stabilność cen, to bardzo kosztowna 
budowa oczyszczalni nie będzie ko-
nieczna – kontynuował. – Samodzielne 
wykonanie wodociągu w Porębie Spyt-
kowskiej przekracza nasze możliwości 
– zwrócił się do Stanisława Góry. 
– Jesteśmy na liście rankingowej w na-
borze projektów do Funduszu Spójno-
ści – zakończył optymistycznie.
Sołtys Mokrzysk Bartłomiej Bie-
niasz alarmował w sprawie miesz-
kańców wyrzucających śmieci do 
pojemników na odpady wielkogabary-
towe. Rozwiązaniem problemu byłoby 
– według niego – wystawianie dużych 
przedmiotów przed posesjami, a firma 
usługowa sama decydowałaby, czy 
stanowią one „wielki gabaryt”.  

Lingwistyczne zawiłości
W sprawozdaniach komisje Rady 
Miejskiej negatywnie odniosły się do 
udzielenia firmie Bio Solid zezwolenia 
na zbieranie i odzysk odpadów w Mo-
krzyskach i Buczu. Poparły wniosek 
szpitala o dotację na zakup dwóch tele-
wizorów i DVD dla oddziału dziecięce-
go. Nie miały wątpliwości i pozytywnie 
oceniły sprawozdanie z wykonania 
zeszłorocznego budżetu. Zespół roz-
patrujący problemy pomocy społecznej 
i opieki zdrowotnej wystąpił o ana-
lizę i zmniejszenie składu Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Adam Smołucha po-
szedł dalej i zaproponował wysunięcie 
takowego wniosku przez całą radę, co 
spotkało się z obiekcjami formalnymi 
sekretarza Babicza: – Prosiłbym, by 
państwo przestrzegali statutu. Nie ma 
tam instytucji wniosku całej rady. Są 
natomiast: deklaracja, opinia, apel.
Rozczarowania pomysłem nie krył 
burmistrz Musiał. – Odbieram to jako 

brak zaufania. Polemizowałbym ze 
stwierdzeniem, że 3/4 składu komisji 
nie ma profesjonalnego przygotowa-
nia – zwrócił się do rajcy. Na dowód 
przytoczył skład zespołu, mającego 
moc kierowania alkoholików na przy-
musowe leczenie, w której znaleźli 
się: lekarz, pedagog, dyrektor MOPS, 
prokurator, policjant, kurator sądowy, 
członek klubu abstynentów oraz dwóch 
działaczy społecznych i pełnomocnik 
ds. profilaktyki. 
– Niepokojącym problemem jest to, że 
w ostatnich latach zwiększa się liczba 
osób nadużywających alkoholu. Są 
wśród nich matki, które mają na utrzy-
maniu małoletnie dzieci – podkreśliła 
Krystyna Put, dyr. MOPS. – Zauważa 
się wzrost ilości osób starszych, któ-
rych dzieci wyjechały za granicę lub 
w inne rejony Polski i nie sprawują 
nad nimi opieki – wyszczególniła zja-
wiska społeczne. 
Nie to jednak zwróciło uwagę radnego 
Smołuchy, ale pisemne sprawozdanie 
doręczone przed obradami. – Osoby, 
którymi zajmuje się MOPS, są okre-
ślane „klienci”. To nie brzmi najlepiej 
– rozważał. – Używaliśmy słów „pod-
opieczni” i „potrzebujący”. Jednak jed-
nostka nadrzędna stwierdziła, że jest 
to upokarzające – wyjaśniła dyr. Put.
W następnych punktach sesji 19 
głosami radni przyjęli nowy statut 
Gminy i MOK-u. Opowiedzieli się za 
przyznaniem Brzeskiemu Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji uprawnień do admi-
nistrowania parkingami. Wykonywana 
dotychczas przez OKS usługa jest ob-
ciążona 22 proc. VAT-em. Zlecenie jej 
jednostce organizacyjnej gminy pozwo-
li oszczędzić ok. 80 tys. zł. – Gdybyśmy 
inaczej uczynili, bylibyśmy bardzo nie-
gospodarni – argumentował burmistrz 
Musiał. – Będziemy szukać prawnych 
możliwości, by zrekompensować Oko-
cimskiemu tę stratę – zadeklarował.

komu zagraża BiM?
– Przeglądając projekt uchwały, za-
uważyłem, że ma ona wiele punktów 
sprzecznych z nadrzędnym wobec niej 
prawem prasowym – Lech Pikuła 
zaatakował projekt Komisji Statutowej 
powołania Rady Redakcyjno-Programo-
wej przy BIM, składającej się z trzech 
osób powoływanych przez radnych 
i trzech przez burmistrza. Wytknął 
pomysłodawcy ograniczenie praw wy-
dawcy, ogólnikowość i niejasność sfor-
mułowań, które stwarzają możliwość 
wywierania presji na redaktora naczel-
nego i uprawiania kryptocenzury. Spor-
ne punkty to chociażby następujące, 
nieprecyzyjnie określone uprawnienia 
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gremium: „dokonywanie okresowych 
ocen działalności  Brzeskiego Maga-
zynu Informacyjnego”, „występowanie 
z wnioskami w zakresie podstawowych 
kierunków działalności”, „występowa-
nie do Burmistrza z wnioskiem o odwo-
łanie Redaktora Naczelnego”. 
– Brak mi uzasadnienia, po co powo-
łujemy ten zespół. Gdzie jest opinia 
radcy prawnego? – domagał się. 
Okazało się, iż takowa istnieje, ale nie 
została przedstawiona obradującym. 
Prawnik Edward Pietrus podkreślił: 
– Swój pogląd wyraziłem w piśmie 
do biura Rady Miejskiej, w którym 
zdecydowanie negatywnie zaopinio-
wałem projekt.
– Z wszystkimi tymi wnioskami moż-
na się zgodzić, gdyby to była gazeta 
niezależna – Adam Smołucha, prze-
wodniczący komisji tworzącej projekt, 
uderzył w 15-letnią tradycję miesięcz-
nika i dorobek jego twórców. – Rada 
nie ma być kagańcem na redaktora 
naczelnego. Natomiast ma wspomagać 
go w obiektywnym przedstawianiu 
wszystkiego, co dzieje się na terenie 
gminy – wytknął domniemane wady 
i zarzucił wyrażanie w artykułach 
emocji, choć wniosku nie udowodnił.
– Rada programowa może być powoła-
na, ale ustawa nakłada jej charakter 
opniodawczo-doradczy. Obawiam się, 
że jej zadanie, polegające na desy-
gnowaniu kandydatów na redaktora 
naczelnego wykracza poza te kom-
petencje. Również dokonywanie ocen 
jego pracy ma charakter władczy 
– analizował treść uchwały sekretarz 
Babicz. – Może to storpedować działal-
ność tego organu – mówił o parzystej 
liczbie członków zespołu i możliwym 
braku rozstrzygnięcia, kto w sytuacji 
patowej ma głos decydujący. – Może to 
dopracować, by nadzór tego nie zakwe-
stionował? – zaproponował. 
– Dla mnie to bubel legislacyjny, nie-
spójny z prawem prasowym. Oświad-
czam, że odwołam się do biura praw-
nego wojewody, by uchwałę uchylił 
– zadeklarował Pikuła.
– BIM to powinna być ulotka, kart-
ka a4, biuletyn Urzędu Miejskiego 
– orzekł niezrażony zagrożeniem wol-
ności słowa przewodniczący Ojczyk. 
– Można dokonać zmiany w uchwale 
i zapisać, że redaktora naczelnego 
powołuje Rada Miejska – wystąpił 
z pomysłem uzależniającym gazetę 
od rajców. Jego zdaniem prasę można 
oceniać na tych samych zasadach, co 
MOK i bibliotekę.
Leszek Klimek zaproponował odło-
żenie głosowania i dopracowanie 
dokumentu w komisjach. Natomiast 

Wiśniowski odezwał się: – Zgłaszam 
wniosek przeciwny do radnego Klimka 
– o zamknięcie dyskusji i przegłosowa-
nie uchwały.
Maria Kądziołka poprosiła o prze-
rwę. Po pięciu minutach 11 głosami 
PO i PiS miesięcznik otrzymał nad-
rzędny organ o dużych uprawnieniach 
władczych.

komu nie podaje się ręki?
Przeciwko głosowaniu nad zasadnością 
skargi Jadwigi Kramer na przeprowa-
dzenie wyborów do Zarządu Osiedla 
Okocimskie zaprotestował Jerzy 
Tyrkiel. – Nieprawdą jest, że dwie 
osoby na stałe zameldowane poza 
osiedlem wzięły udział w głosowaniu 
– tłumaczył. Przywołał też obraźliwe 
uwagi, jakie padły na zebraniu. Kra-
mer była jednak pewna swoich racji: 
– Ja dziś panu Tyrklowi nie podałam 
ręki, bo osobom od brudnej roboty nie 
będę podawać.
Lech Pikuła podkreślił bezzasadność 
skargi, skoro w głosowaniu na prze-
wodniczącego osiedla za Kramer padło 
28, a za kandydatem Krzysztofem 
Stępakiem 48 głosów. Bogusław 
Babicz przypomniał jednak, iż na roz-
patrzenie skargi przysługuje miesiąc. 
– Nie ma tu żadnego przekroczenia 
terminu – apelował. – Gdzie pan ma 
napisane w statucie, że osoba fizyczna 
może odwołać się od uchwały zebrania 
mieszkańców? – zapytał Ojczyka.
Po pięciu minutach przerwy ogło-
szonej na prośbę radnej Kądziołki 
projekt uchwały cofnięto do prac 
w komisjach.

odpowiedzialność wygodna
Zanim zapadły decyzje w sprawie za-
twierdzenia zmian w budżecie, radni 
wystąpili z pomysłami. Franciszek 
Brzyk opowiedział się za wydzieleniem 
z 60-tysięcznej puli na działalność pro-
filaktyczną (rozdawanej organizacjom 
pozarządowym w konkursach) 20 tys. 
złotych tylko do dyspozycji zarządów 
osiedli i sołectw. – Prawie nie ma ty-
godnia, by jakaś grupa nie zgłaszała 
wniosków o dotacje – zaprotestował 
burmistrz Musiał. – Byłoby nieroz-
sądne przeznaczyć te środki a priori 
dla samorządów mieszkańców, nie 
wiedząc, czy te mają w ogóle jakieś 
pomysły na ich wydatkowanie. Była-
by to blokada pieniędzy, które można 
dobrze wykorzystać.
Poparł go Marek Adamczyk. – Zwra-
cam się do rady, aby zostawić te środki 
w gestii burmistrza. Jeszcze nie będąc 
radnym, zwracałem się często o pienią-
dze na organizację wyjazdów – przy-

wołał swoje doświadczenia. – Muszę 
bronić interesu mojego środowiska 
– przekonywał.
Mirosław Wiśniowski z troską mówił: 
– Mam propozycję zmiany w uchwale 
budżetowej. Myślę, że odciąży ona 
pana burmistrza od pewnych spraw.
Po tym wstępie radny wystąpił z ideą 
pozbawienia burmistrza prawa do 
przesuwania zarządzeniami środków 
między rozdziałami w planie finanso-
wym gminy. Zamiast dotychczasowych, 
dużych zmian w działach, radni de-
cydowaliby więc także o najdrobniej-
szych korektach w budżecie. – Jest 
to troszeczkę niepoważne – łagodnie 
oceniła skarbnik gminy Celina Ła-
nocha. – W grupach rozdziałów, gdzie 
jest większe rozdrobnienie, będziecie 
mieć państwo do czynienia z dużą 
ilością zmian i drobnych kwot.
Dziwił się także Jan Musiał. – Cieszę 
się, że pan dba o moje zdrowie, ale 
lubię pracować i ponoszę odpowiedzial-
ność za moje decyzje. Odpowiedzial-
ność zbiorowa jest bardzo wygodna 
– skomentował. – Ważna jest szybkość 
podejmowania decyzji.
Po kolejnej tego dnia przerwie radni 
jednogłośnie przegłosowali projekt 
zmian w budżecie, nie wprowadzając 
do niego własnych poprawek.

Plotki zamiast informacji
Najważniejsze i ostatnie tego dnia 
głosowanie dotyczyło udzielenia bur-
mistrzowi absolutorium za 2006 rok. 
Przewodniczący Ojczyk podniósł wąt-
pliwości m.in. w odniesieniu do umo-
rzenia jednej zaległości i wydatków na 
promocję Brzeska. – Wszystkie gminy 
mają obowiązek informowania społe-
czeństwa – burmistrz zwrócił się do 
części rady, która obcięła wydatki na 
ten cel i zlikwidowała bezpłatny biu-
letyn dla mieszkańców. Przypomniał, 
iż brak wiadomości owocuje plotkami 
i pomówieniami. 
Za absolutorium opowiedziało się 12 
radnych. Ośmiu wstrzymało się od 
głosu wbrew stanowisku Regionalnej 
Izby Obrachunkowej i zespołu rewizyj-
nego rady, co skomentował Jan Musiał. 
– To jest tak, jakby nie udzielić bur-
mistrzowi legitymacji, by dalej działał 
– podkreślił. – Społeczeństwo jednak 
dało wyraz swojej akceptacji w wybo-
rach, chociaż inwestycje w wodociągi 
i kanalizację nie były populistyczne. 
Zrobiliśmy je kosztem chodników, 
lamp i dróg. Mieszkańcy to docenili 
i o tym informowaliśmy w prasie 
i Brzeskim Informatorze Samorządo-
wym – zauważył.

Iwona DOJKA
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Przedstawiony rajcom projekt 
uchwały przewidywał sprzedaż 
budynku wraz z niemal 14 ha 

gruntu wokół niego w drodze przetar-
gu ustnego zapewniającego uzyskanie 
wysokiej ceny. Prawo pierwszeństwa 
zakupu przysługuje w takiej sytuacji 
potomkom rodu, jeśli wniosek złożą 
wszyscy spadkobiercy. 
Wartość nieruchomości nie jest znana, 
bowiem operat szacunkowy z wrze-
śnia 2003 roku, opiewający na kwotę 
3 800 000 zł (2 506 203 zł miałby 
kosztować budynek, 1 278 268 zł 
– grunt), stracił ważność. Ten fakt był 
dla Jarosława Zachary decydujący 
o przyjęciu postawy sprzeciwiającej 
się zbyciu obiektu. – Nie powinniśmy 
wszystkich sreber rodowych wyprze-
dawać – apelował radny.

Jego głos poparł były starosta Grze-
gorz Wawryka. – Powinniśmy znać 
wartość tego obiektu – przekonywał. 
– Może warto zapytać, czy jest szansa 
na pozyskanie środków zewnętrznych? 
– proponował. Opowiedział się za 
sprzedażą zabytku bez dużego terenu 
wokół niego. – Niesolidny nabywca 
może coś postawić na gruncie, a pałac 
nadal będzie ulegał dewastacji.
– Obawiam się, żebyśmy nie przedysku-
towali kolejnej kadencji – zabrała głos 
Ewa Cierniak-Lambert. – Uważam, 
że powinniśmy taką decyzję podjąć.
Wicestarosta Stanisław Pacura przy-
pomniał o ostatniej dewastacji: – Obiekt 
jest zabezpieczany, ale tylko doraźnie. 

W DRuGIM ROKu realizacji 
programu Socrates-Comenius 
w Szkole Podstawowej w Po-
rębie Spytkowskiej uczniowie 
pojadą do partnerskiej szkoły 
w Hiszpanii. Wyprawa potrwa 
od 21 do 27 maja.

PORTAL InTERnETOWy 
brzesko.com.pl uruchomił Brzeski 
Przewodnik Muzyczny, mający 
na celu promocję lokalnej sceny. 
Administratorzy nadal czekają na 
zgłoszenia chętnych muzyków. 

„ŚWIęTO POEZJI Dziecięcej” 
to nazwa konkursu recytator-
skiego Oddziału dla Dzieci Po-
wiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.25 kwietnia wzięło 
w nim udział 14 czytelników 
wykazujących się znajomością 
wierszy Wandy Chotomskiej 
i Agnieszki Frączek. Komisja 
pierwsze miejsce przyznała Jo-
annie Pajor, a kolejne Alek-
sandrze Witkowskiej i Ka-
rolinie Kluza oraz wyróżniła 
Beatę Zych, Patryka Habera 
i Piotra Kanownika. 

KRAKOWIAK, polonez, polka 
to tańce, które przedszkolaki 
z Poręby Spytkowskiej poznały 
30 marca na spotkaniu w tamtej-
szej filii Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. O strojach 
opowiadała Maria Karaś, a tań-
ce pokazali „Porabianie”. 

ELIMInACJE do Ogólnopol-
skiej Olimpiady Promocji Zdro-
wia PCK odbył się 13 kwietnia. 
Do etapu okręgowego przeszły 
Ewa Mariankowska z PG nr 2 
oraz Rozalia Regiec z ZSP nr 1. 
Pytania testowe dotyczyły zasad 
higieny osobistej, żywienia, śro-
dowiska przyrodniczego, profi-
laktyki uzależnień, zapobiegania 
chorobom zakaźnym i cywiliza-
cyjnym, historii PCK.

II REJOnOWE Mistrzostwa 
Pierwszej Pomocy 27 kwiet-
nia W ZSP nr 2 na pierwszym 
miejscu ukończyła drużyna pod 
kierunkiem Doroty Tomczyk. 
Rafał Wawryka, Karolina 
Wilczyńska, Anna nowacka 
i Wojciech Przybyło pojadą na 
Okręgowe Mistrzostwa Pierw-
szej Pomocy do Krakowa.

Poczekają na Godota
Radni powiatowi 27 marca mieli zdecydować o sprzedaży pałacu Götzów.

Po raz kolejny gremium odłożyło głosowanie.

Ktoś wszedł nocą i ordynarnie zerwał 
miedziane blachy z kopuły.
Odrzucił sugestie poszukiwania środ-
ków pomocowych jako zbyt niepewne. 
Poparł go Kazimierz Brzyk: – Wstęp-
ne wyceny to ok.40 mln zł. Musieliby-
śmy mieć 8 mln wkładu własnego. Skąd 
to wziąć? – pytał retorycznie. – Jestem 
skrajnym liberałem i święcie wierzę 
we własność prywatną – uzasadniał 
przyjęcie uchwały o sprzedaży.
Starosta Ryszard Ożóg przypomniał 
„drugą stronę medalu”: – Ten obiekt 
powinien bezdyskusyjnie wrócić do pra-
wowitych właścicieli. Tak powinno być 
w cywilizowanym kraju. Ale nie jest.
– Możemy nadal trwać, czekając na 
Godota – przywołał dotychczasowe 
bezowocne narady, w których nie 
przedstawiono racjonalnych wizji na 
zagospodarowanie pałacu. – Musimy 
mieć świadomość, że obecni oferenci 
odejdą za jakiś czas – przekonywał do 
szybkiej decyzji.
– Jestem święcie przekonany – opono-
wał Tadeusz Kanownik – że ten błąd 
zaniechania przyniesie zyski.
Radny uznał za błędne przeniesienie 
szkoły do nowego budynku. – Podno-
sząc rękę, muszę wiedzieć, jaka jest 
wartość, na Boga! – apelował o nową 
wycenę. Odzewu wśród radnych nie 
znalazła salomonowa propozycja wice-
starosty dopisania do tekstu uchwały 
adnotacji o możliwości sprzedaży 
całości lub części nieruchomości oraz 
wyboru między przetargiem ustnym 
a ofertowym, gwarantującym wpływ 
na poczynania nabywcy.
Jako reprezentant Rady Miejskiej 
przemawiał także Krzysztof Ojczyk. 
– Jednomyślne stanowisko radnych 
jest takie, że mimo wielu uwag, trosk, 
obaw, po doświadczeniach ostatnich 
lat, ten obiekt należy sprzedać.
– Stałaby się katastrofa z racji braku 
wiarygodności jednego z fundatorów 
– mówił o niezrealizowanej koncepcji 
utworzenia Fudnacji Götz-Okocim-
skich. – Wyrażę tu prywatne zdanie. 
Mam dużo większe zaufanie do obec-
nych władz powiatu niż ówczesnych. 
Przychylam się do tego, by ten obiekt 
sprzedać – oświadczył.
Ostatecznie na wniosek starosty de-
cyzję odłożono do czasu sporządzenia 
aktualnej wyceny. Nie dostarczono jej 
jednak na sesję 24 kwietnia.    (ID)

Te ściany już nie mogą czekać…
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Nabór wniosków o dotacje z Ma-
łopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego zacznie 

się na przełomie września i paździer-
nika. Jednak już teraz marszałek 
apelował o właściwe konstruowanie 
projektów. – Nie możemy w Małopolsce 
mieszać stref przemysłowych i miesz-
kalnych – przestrzegał. – Należy zwró-
cić uwagę na to, by duże przedsięwzię-
cia podzielić na etapy, wtedy łatwiej 
jest je rozliczyć. Z dużymi projektami 
trudno zmieścić się w czasie.

spore szanse na dozbrojenie
– Myślę, że ten projekt powinien zmie-
ścić się w ramach naszych wymagań 
konkursowych – ocenił Nawara pomysł 
na inwestycje w zakresie wodociągów 
i kanalizacji w Brzesku, Wojniczu, 
Zakliczynie i Gnojniku. Reprezentu-
jący je Związek Międzygminny ds. 
Wodociągów i Kanalizacji wystąpił 
o wsparcie finansowe do Narodowego 
Funduszu Środowiska.

Gmina stara się o dotacje dla trzech 
stref przemysłowych. W Buczu samo-
rząd planuje przygotowanie 42 ha dla 
biznesu. Jednak Marek Nawara po-
stawił na inny pomysł. – Gdy myślimy 
o strefach, musimy wybierać. Wydaje 
mi się, że silniejsza jest przy gruncie 
Carlsberga – podsumował. Gmina 
ubiega się o środki pomocowe z Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego, by obszar dozbroić.
Przedsiębiorcy, którzy wykupili grunty 
na Pomianowskim Stoku, już teraz do-

Stanisław MAZUR (lat 88, Brzesko)
Anna BOROWIEC (87, Bucze)
Władysława MLECZKO (85, Brzesko)
Rozalia PUKAL (83, Brzesko)
Antonina KANIA (82, Bucze)
Helena MAZGAJ (82, Brzesko)
Maria PŁANETA (79, Brzesko)
Maria KONIECZNA (74, Brzesko)
Edward PYZIK (72, Brzesko)
Andrzej STAŃCZYK (67, Brzesko)
Julian WOŁOSZCZAK (66, Brzesko)
Teresa MAYER (66, Brzesko)
Zofia LIS (65, Sterkowiec)
Władysława KAŁUŻA (65, Jasień)
Czesław KARGOL (64, Wokowice)
Antoni PYTEL (62, Jadowniki)
Fryderyk SZUBA (62, Brzesko)
Zofia ŻAK (58, Jadowniki)
Jan PLUSKWA (57, Mokrzyska)
Maria PACHOWSKA (57, Brzesko)
Janusz DODA (47, Brzesko)
Marian ADAMCZYK (47, Sterkowiec)
Jan PABIJAN (81, Maszkienice)
Piotr ŚWISTAK (52, Dębno)
Janina NIEĆ (82, Tworkowa)
Anna KOZA (81, Dołęga)
Julia PACURA (83, Maszkienice)
Antoni SZYBALSKI (80, Bielcza)
Józef CHAMIOŁO (74, Łysa Góra)
Władysława PAMUŁA (81, Jastew)
Wiktoria KWAŚNIAK (91, Bielcza)
Jan RĄPAŁA (79, Gwoździec)
Stefania JAKÓBCZYK (80, Biesiadki)
Zdzisław TARLAGA (65, Wrząpia)
Stanisław CZESAK (74, Uszew)
Franciszek BARNACKI (72, Gwoździec)
Czesława KÓZKA (79, Borzęcin)
Stefania PRZYBYŁO (92, Łopoń)
Stefania PANNA (80, Pojawie)

ODESZLI
w kwietniu

POD KOnIEC KWIETnIA Józefa 
Szczurek wystąpiła do Starostwa 
Powiatowego o rozwiązanie umowy 
w trybie porozumienia stron. Dyrektor 
powiatowego szpitala wygrała konkurs 
na stanowisko zastępcy dyrektora 
KRUS w Nowym Sączu, z którego 
codziennie dojeżdżała do Brzeska. 
Nie wiadomo, kiedy władze powiatu 
wybiorą nowego dyrektora. – Trudno 
wyznaczyć dokładny termin. Zanim 
rozpoczną się procedury konkursowe, 
trzeba opracować regulamin i wyłonić 
komisję konkursową, a te czynności 
wymagają czasu – tłumaczy starosta 
Ryszard Ożóg.             (d)

Kołatając po dotacje

Samorząd gminy posiada listę priorytetowych inwestycji, które zamierza przedstawić we wnio-
skach o dofinansowanie. Na spotkaniu z marszałkiem województwa Markiem Nawarą burmistrz 
Jan Musiał, starosta Ryszard Ożóg i poseł Edward Czesak dyskutowali o tym, jakie kryteria będą 
podstawą oceny i które argumenty przeważą szalę na korzyść wnioskodawcy.

magają się budowy drogi dojazdowej. 
– Jest spora szansa na to, że dosta-
niemy dotację na to zadanie. Wniosek 
możemy poprzeć rzeczowymi argu-
mentami, gdyż inwestycja warunkuje 
rozpoczęcie działalności gospodarczej 
i stworzenie nowych miejsc pracy 
– mówił po spotkaniu burmistrz. 

zdobyć siłę przebicia
– Zastanawiam się, czy to miejsce nie 
znalazłoby się w Małopolskim Progra-
mie Rozwoju Regionalnego – zasuge-
rował marszałek władzom powiatu 
możliwość ubiegania się o środki na 
renowację siedziby rodu Götzów. – Pa-
łac jest gwiazdką Brzeska. Wraz z oto-
czeniem powinien stanowić ozdobę.
– Dla mnie to wyraz realnych potrzeb 
– skomentował pomysł starostwa na 
poszukiwanie dotacji na budowę hali 
sportowej przy Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2.
Włodarz województwa nie określił 
szans na zakończenie sukcesem za-

biegów powiatu o zdobycie 
dopłaty na stworzenie sieci 
dróg związanych z transpor-
tem materiału z okolicznych 
żwirowni. – Jak oszacu-
jemy projekty gminne, to 
zobaczymy, jakie duże będzie 
dofinansowanie – uniknął 
rozstrzygnięcia.
– Dużo planów tej kaden-
cji jest realnych – podkre-
ślił Marek Nawara. – Nie 
myślmy tylko w kategoriach 
czterech lat – upominał się 
o perspektywiczne spojrzenie 
na proces inwestowania. 

Spotkanie pokazało, iż priorytetem 
w podziale środków unijnych jest przy-
gotowanie warunków do działalności 
biznesowej. – Uzyskaliśmy konkretne 
informacje, jak racjonalnie przygoto-
wać wnioski, by miały siłę przebicia 
– burmistrz Musiał nie skrywał zado-
wolenia. – Marszałek zwrócił uwagę na 
to, co będzie podstawowym kryterium 
oceny. Dyskusja wyjaśniła wiele spraw 
formalnych i prawnych, które będą 
miały wpływ na przygotowanie się do 
realizacji strategicznych inwestycji 
– skomentował rozmowy.   (i)

szpital bez szefa?

Rozmowy zakończyły się konkretnymi radami.
Od samorządów zależy, czy je wykorzystają
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ZARZąD POWIATOWy PSL 2  kwiet-
nia otworzył w swojej siedzibie wystawę 
„Proces krakowski działaczy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego i Zrzeszenia 
»Wolność i Niezawisłość«” opartą o ma-
teriały archiwalne Instytutu Pamięci 
Narodowej. Merytoryczną pieczę nad 
całością sprawował nauczyciel histo-
rii ZSP nr 1, Piotr Duda. – Walka 
w tamtym okresie nie była zbrojna, ale 
miała podtrzymywać ducha wolności, 
patriotyzmu, wzmacniać zaangażowa-
nie w życie polityczne – mówił on na 
otwarciu. 
Poseł Wiesław Woda podkreślił 
cel, jaki przyświecał organizatorom. 
– Otwarcie tej wystawy jest impulsem 
do zadumy nad historią i tym, czym 
zaowocowała ona dla współczesności. 
IPN pomógł w przygotowaniu, jednak 
sama lustracja budzi moje wątpliwo-
ści. Jeśli ma ona trwać 10-20 lat, może 
sprowadzić się do odkrywania życio-
rysów w niewygodnych sytuacjach. 
Będzie to przyczynek do ciągłych 
wojen domowych – mówił. – Cieszę 
się jednak, że pojawili się tu młodzi 
ludzie, bo to dla nich odsłonięcie ko-
lejnej karty historii.

7 MAJA brzeskie placówki dołączyły 
do ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bi-
bliotek”, organizowanej przez Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich pod 
patronatem Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Na inauguracji 
obchodów w MOK-u Zofia Rogowska 
tłumaczyła wartość zawodu biblioteka-
rza. Iwona Haberny z Wydawnictwa 
Literackiego prezentowała ofertę, 
zwracając uwagę na nowości. Oddział 
dla Dzieci PiMBP serdecznie zaprasza 
na Majowe Dni Książki, które w tym 
roku przebiegać będą pod hasłem 
„Krakowskim szlakiem zabytków i le-
gend”. Tematyka spotkań związana 
jest z 750. rocznicą lokacji Krakowa 
oraz ogłoszeniem roku 2007 Rokiem 
Krakowa. Dzieci biorące udział w lek-
cjach bibliotecznych poznają historię 
miasta, jego zabytki i legendy. Ten sam 
cel ma wystawa „Kraków, całej Polski 
miasto najsławniejsze” oraz konkurs 
plastyczny dla uczniów szkół podsta-
wowych „Spacerem po Krakowie”. Naj-
młodszym czytelnikom o byłej stolicy 
opowie pisarka Ewa Stadtmüller 
podczas spotkania autorskiego „Wy-
prawa do grodu Kraka”.
Uwaga! Z okazji Tygodnia Bibliotek i Ma-
jowych Dni Książki nastanie „abolicja” dla 
czytelników, którzy zalegają ze zwrotem 
książek. Przez cały maj nie zapłacą kar za 
przetrzymywanie woluminów.     (da)

OD POŁOWy MARCA kupić można 
nowy produkt Carlsberga. Rubinowo-
czerwone Karmi nosi nazwę „Malino-
wa pasja”. – W poszukiwaniach no-
wego smaku kierowaliśmy się bardzo 
prostą zasadą – wyjaśnia Magdalena 
Wesołowska, Senior Brand Manager 
marki Karmi w Carlsberg Polska. 
– Chcieliśmy, aby był to smak, który 
w pewien sposób uosabia kobiecą 
naturę. Smak maliny wydał nam się 
idealny – łączy on w sobie zmysłowy 
smak i niezwykle wyrazisty aromat.  
Chcieliśmy także, aby był to smak 
w pewien sposób bliski naszym konsu-
mentkom; taki, który znają, cenią i po 
prostu lubią od lat. Tutaj także malina 
okazała się doskonałym wyborem, tym 
bardziej że jej smak bardzo dobrze 
komponuje się z delikatną, karmelową 
bazą piwa Karmi. 
Zachęcać może także niska kalorycz-
ność nowego produktu – zaledwie 45 
kcal w 100 ml piwa.      (mk)

odkryte karty historii

Gościem honorowym prezentacji był 
Henryk Bach, ofiara pokazowego 
procesu przeciw członkom WiN. – Dla 
mnie to historyczna chwila. Cieszę się, że 
mogę być wśród was wszystkich. Uznano 
nas za wrogów państwa sowieckiego. 
Czym walczyliśmy? Nie mieliśmy broni, 
walczyliśmy słowem. Zostałem skazany 
na 12 lat, amnestia zbiła mi cztery. 
Namawiano mnie do bycia kapusiem; 
nie zgodziłem się... – zabrał głos Bach. 
– Nie zapomniałem krzywd, często wspo-
minam tamte czasy. Przeszła mi jednak 
złość – mówił o przeszłości. – Dobrze, że 
IPN udostępnia materiały, ale mam żal 
do obecnego rządu, że rozlicza współpra-
cowników, a ubecy pozostają bezkarni.
Bach należy do Związku Więźniów 
Politycznych Okresu Stalinowskie-
go. Dostał stopień podporucznika. 
– Teraz młodzież nie interesuje się 
przeszłością. Żyje w czasach, gdy nie 
trzeba się bać aresztowania. Staram 
się przekazywać dzieciom i wnukom, 
jak było w PRL-u. Sam interesuję się 
historią. Wiem, ile musieli przejść 
moi przodkowie, bo sam przeszedłem 
represje – podsumowuje.

Karina GAWEŁ

POD KOnIEC MARCA na członków osiedlowego samorządu głosowali miesz-
kańcy dwóch dzielnic: Okocimskie i Kościuszki-Ogrodowa. 26 marca Jadwigę 
Kramer zastąpił Krzysztof Stępak. Dopiero 17 kwietnia wypowiedzieli się 
w tej sprawie uczestnicy zebrania osiedla Kościuszki-Ogrodowa. 39 głosami prze-
wodniczącą osiedla ponownie została Maria Kądziołka. Członkami samorządu 
będą także: Bogumiła Dyla, Józef Kania, Franciszek Stec, Marta Szuba, 
Małgorzata Wolak i Małgorzata Zachara.
W Porębie Spytkowskiej 25 marca sołtysem został Wacław Ćwioro, wspie-
rany przez pozostałych członków Rady Sołeckiej: Henryka Anioła, Pawła 
Bakalarza, Jerzego Brzezinę, Józefa Jędrykę, Mariana Kasperczyka 
i Stanisława Lekkiego. 15 kwietnia kadencję zaczął sołtys Jadownik Jerzy 
Gawiak. Oprócz niego rządy we wsi objęli: Dorota Gałat, Sławomir Kita, 
Elżbieta Loranty, Edward Mach, Wiesław Piasecki, Małgorzata Piękosz, 
Stanisław Rams i Jarosław Sorys.           (i)

abolicja dla spóźnialskich

Malinowa pasja

wyborów ciąg dalszy

Prezes powiatowego 
PSL Lech Pikuła zor-
ganizował wystawę, by 
wspomnieć przeszłość 
partii (na zdjęciu 
z Henrykiem Bachem)

fo
t.

 K
. 
G

a
w

eł



� 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYmaj 2007 wydarzenia

– Ministerstwo Budownictwa powołało 
zespół redakcyjny do spraw opraco-
wania nowej ustawy. Nieoficjalnie 
wiadomo, że jego członkowie są na 
etapie 1/3 lub 1/4 pracy – referował 
poseł Adamczyk. – Liczę na to, że pań-
stwo krytycznie podejdą do przyjętych 
założeń – miał nadzieję. – Staramy się 
państwa głosy przekuć na wnioski, 
wysuwane już w czasie tworzenia 
ustawy, a nie podczas dyskusji w sej-
mie – obiecywał. – Na tym etapie jeste-
śmy w stanie coś zmienić – wyjaśniał 
potrzebę dyskusji.

wygoda inwestora
Marek Adamczyk przypomniał, iż 
twórcom dokumentu przyświecać 
będzie przedwojenna wersja aktu 
prawnego, którą określił jako „sprzy-
jającą przedsiębiorcom”. Jego zdaniem 
przepisy obowiązujące od 13 lat nie 
sprawdziły się, bo w tym czasie popra-
wiano je już 37 razy. 
– Dominuje przesłanie, aby nowe 
prawo budowlane ułatwiało proces in-
westycyjny – tłumaczył. – Trzeba sobie 
zadać pytanie, na ile i na jakim etapie 
potrzebny jest inwestorowi urząd? 
– sugerował potrzebę ograniczenia 
ingerencji państwa. – Dlaczego w róż-
nych krajach Europy można zgłosić 
tylko i wyłącznie gotowość podjęcia się 
zadania? – pytał retorycznie.
Wśród przewidywanych ułatwień 
wymienił zniesienie konieczności 
uzyskiwania decyzji o warunkach 
zabudowy. – Dla obszarów nie ob-
jętych planem zagospodarowania 
przestrzennego będzie obowiązywał 
normatyw urbanistyczny – referował 
i przewidywał konsekwencje: – Może 
okazać się, że samorządy będą spo-
rządzać plan zagospodarowania 
przestrzennego dla dwóch, trzech 
procent gminy. Będzie to dotyczyło 
sfer przemysłowych lub usługowych 
oddziałujących na środowisko.

zabraknie kierowników?
Głosy polemiczne dotyczyły przepisów 
obowiązujących na terenach objętych 
programem Natura 2000. – Powstanie 
problem jak przy Rospudzie i inwesto-
rzy od nas odejdą – obawiał się jeden 
z urzędników. Inny zwrócił uwagę na 

Bliski sąsiad

Burmistrz Jaworowa (na pierwszym planie)
oferował współpracę, mówiąc po polsku

SAMORZąDOWCy z ukraińskiego 
Jaworowa zaproponowali Brzesku 
partnerską umowę. W 15-tysięcznym, 
powiatowym miasteczku oddalonym 
o 12 km od granicy znajduje się zakład 
produkcyjny należący do CanPack 
S.A. Przedstawiciele firmy towarzy-
szyli Ukraińcom 25 kwietnia podczas 
spotkania w magistracie z burmi-
strzem Janem Musiałem. – Dobrze 
się stało, że Euro 2012 odbędzie się 
w Polsce i Ukrainie. Wejście do Unii 
powinno się zacząć od małych miast – 
przekonywał do współpracy burmistrz 
Wołydymir Postawytiuk. – W oko-
licy bardzo dobrze znamy język polski 
– zachęcał do organizacji wyjazdów dla 
dzieci, a na dowód świetnie posługiwał 
się polszczyzną.
Przedstawiciel CanPack zwrócił uwagę 
na argumenty ekonomiczne. – Mamy 
zamiar inwestować w Jaworowie. Nie 
ma się co oszukiwać, że to interes obo-
pólny – wyjaśniał. – Euro 2012 z całą 
pewnością nakręci koniunkturę dla au-
tostrady, która na wschodzie na pewno 
natrafi na Jaworów. Mówimy więc 
o bliskim połączeniu komunikacyjnym 
– dowodził. – Patrząc szerzej, rysuje 
się u nas deficyt siły roboczej. Być 
może jest to także pole do współpracy 
– wskazał kolejną zaletę pomysłu.
– Jesteśmy otwarci na tego rodzaju 
współpracę – zaaprobował propozycję 
burmistrz Musiał.
– Tutaj nie będzie żadnych proble-
mów. Radni już się cieszą – zapew-
nił przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Ojczyk.      (da)

Bitwa na argumenty

Pretekstem do zorganizowania w Brzesku konferencji dla samorządowców i pracowników 
administracji przez posłów Marka Adamczyka i Edwarda Czesaka były prace nad nowym 
prawem budowlanym.18 kwietnia dyskusje rozgorzały już od początku spotkania.

brak korelacji w pracach nad nowym 
prawem budowlanym ze zmianami 
w ustawach o ochronie środowiska 
i zamówieniach publicznych. Obawy 
podzielił poseł Adamczyk: – Trudność 
polega na przekonaniu pracowników 
ministerstw do tego, by zmniejszać 
bariery w inwestowaniu.
Dalsze wywody wskazały, iż liberali-
zacja procesu inwestycyjnego odbędzie 
się kosztem jego uczestników. – Nowe 
prawo budowlane powinno prowadzić 
do sytuacji, że całkowitą odpowiedzial-
ność za projekt ponosi projektant, a za 
wykonanie i użyte materiały – wy-
konawca – wyjaśniał, dodając iż obu 
podmiotom groziłby nawet przepadek 
całego majątku.
– To dopiero zabije budownictwo! 
– podniosły się sprzeciwy. – Jeżeli 
będzie groziła utrata mienia, nikt nie 
zostanie kierownikiem budowy!

dodatkowe wydatki
Protesty wzbudziła propozycja wpro-
wadzenia instytucji „odbioru technicz-
nego” dokonywanego przez „niezależ-
ne, wyspecjalizowane i rejestrowane 
podmioty”. Nawet Marek Adamczyk 
odniósł się do niej sceptycznie. – Wpro-
wadza się nową instytucję, generowa-
nie kosztów i – podejrzewam – utrud-
nienie. – mówił. – Uważam, że takie 
przepisy są korupcjogenne.
Antoni Staszczyk z Urzędu Miejskie-
go także oponował. – Inwestor nie może 
płacić za odbiór. Co będzie, jeżeli robota 
zostanie wykonana źle? Inwestor za-
płaci kilka razy? – dopytywał.
– Trwa proces legislacyjny – uspokajał 
rozgorączkowanych dyskutantów Mar-
cin Piotrkowski. – To daje szansę 
na zaprezentowanie państwa uwag 
– wskazał na cel spotkania. Swoje 
wystąpienie poświęcił zasadom przygo-
towywania lokalnych planów rozwoju 
stanowiących podstawę ubiegania się 
o dotacje. Przygotowanie wniosków 
o unijne dofinansowanie omówił tak-
że Krzysztof Kowalski. Natomiast 
Krzysztof Bednarz i Paweł Maliga 
z Banku Ochrony Środowiska swoją 
prelekcję zatytułowali „Inżynieria 
finansowa w zakresie pozyskiwania 
środków Unii Europejskiej”.

(ID)
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Obecna na sesji radna Katarzyna 
Pacewicz-Pyrek zaproponowa-
ła młodym rajcom współpracę 

z internetowym Radiem Rocker. Radny 
Jerzy Tyrkiel zaproponował współor-
ganizację imprez, np. gminnego Dnia 
Dziecka. Michał Kostecki, pracownik 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, na 
pytanie przewodniczącego Michała Dzie-
dzica o plany wakacyjne dla młodzieży 
zaznaczył: – W tamtym roku było mało 
chętnych. Mamy plany kontynuowania za-
jęć, jednak ważne jest, by było dla kogo. 

Gorzka pigułka
Po sprawozdaniach poszczególnych ze-
społów z wykonanych zadań, zawodów 
narciarskich i pierwszego dnia wiosny, 
głos zabrała opiekunka MRG urszula 
Białka. – Jeśli chodzi o pierwszy dzień 
wiosny, czuję rozczarowanie. Okazujemy 
niekompetencję, organizując imprezę 
i w ostatni dzień wycofując się z niej. 
Musimy wyciągnąć wnioski. Jeśli po-
dejmujemy się czegoś, prowadźmy to do 
końca. Wysłaliśmy zawiadomienia do 
szkół o planowanym koncercie, a dzień 
przed nim musiałam dzwonić i mówić, że 
będzie „coś innego” – reprymendowała. 
Młodzież broniła się, twierdząc, że bra-
kło informacji. – To nie jest wytłuma-
czenie. Jeśli dyrekcja była poinformo-
wana, a do was to nie dotarło, świadczy 
to o złym przepływie informacji za-
równo do uczniów, jak i was, radnych. 
W ilu szkołach są tablice informacyjne 
MRG? – pytała. – Musimy wypracować 
sposób komunikacji – podsumowała. 

Lokal
pod okiem opatrzności

JESZCZE nIE MAJą nAZWy, ale 
już zaczęli działalność. Od 18 marca 
kawiarenka przy parafii Miłosierdzia 
Bożego działa na parterze plebanii 
w miejscu niebagatelnym, bo tuż za 
sceną teatralną. – Jesteśmy na etapie 
promocji i rozwoju – patron przedsię-
wzięcia ks. Piotr Mucha przewiduje 
sukces. – Z kawiarni korzystają wszy-
scy, począwszy do dzieci, na starszych 
kończąc – cieszy się.
Lokalem opiekują się wolontariusze: 
Anna Rudnik, Krzysztof Szydłow-
ski i Daniel Majcher. Za barem stają 
od piątku do soboty, od 17.00 do 21.30. 
Natomiast niedzielę poświęcają na 
pracę już od 9.30. Ich pomysły wska-
zują na to, że wkrótce przy kawiarni 
powstanie silny ośrodek kulturalny 
i towarzyski. – Wspólnie z młodzieżą 
chcemy słuchać muzyki, dawać kon-
certy i dyskutować o nich – zapowiada 
Szydłowski, znawca perkusji. – Zależy 
nam na tym, by pokazali swoje zain-
teresowania, bo okazuje się, że cały 
wieczór potrafią spędzić przy kawie, 
mówiąc o swoich pasjach!     (D)

charytatywne granie

SALA KInOWA trzykrotnie wypełniła 
się po brzegi, a zebrane przez uczniów 
prawie 2 200 zł przekazano na rzecz 
nauczyciela „Zielonki”, któremu spło-
nął dom. 16 kwietnia uczniowie ZSP 
nr 2 zorganizowali koncert charyta-
tywny na jego rzecz. 
Piosenki zespołów Greenpower oraz 
Swamp of Dream przeplatały skecze ka-
baretowe w świetnym wykonaniu Marci-
na Gneli i Artura Pogwizda. Imprezę 
prowadził Maciej Stolarz oraz dzienni-
karz Waldemar Pączek. Nad całością 
czuwały Anna Rudnik, Małgorzata 
Bielawska i Iwona Franczyk.  (g)

Zaczęli od wpadki

Obietnice i zachęty do współpracy ze strony Rady Miejskiej, sprawozdanie z wyjazdowego 
posiedzenia, podsumowanie dotychczasowej działalności i podjęcie decyzji w sprawie planów 
na następne miesiące – tak streścić można marcową sesję Młodzieżowej Rady Gminy.

Obradujący postawili na tablice oraz 
pocztę elektroniczną.
Małą wpadkę „zaliczył” zespół ds. sportu 
i rekreacji. Przy czytaniu sprawozda-
nia okazało się, że członkowie nie byli 
w stanie nic powiedzieć o planowanych 
imprezach. – Jak na kartkówce! Wszy-
scy piszą ze ściągi i nikt z tego nic nie 
wie – gorzko podsumowała Białka.
Ostrzejsza wymiana zdań miała miej-
sce podczas dyskusji o planowanym 
pokazie mody, który jedni widzieli jako 
prezentację, inni jako konkurs. – Jeśli 
włączymy się w organizację Dnia Dziec-
ka, można zorganizować pokaz mody 
dla dzieci, wybrać księżniczkę imprezy 
– zaproponował Artur Pogwizd.

ambitne zamiary
Ruszy strona internetowa Młodzieżo-
wej Rady Gminy. Sekcja kulturalno-
rozrywkowa planuje wernisaż młodych 
artystów, na którym każdy, kto chce się 
pochwalić swoimi pracami, znajdzie dla 
siebie miejsce. Sezon letni zainauguru-
je turniej siatkówki. Zespół ds. wolon-
tariatu planuje utworzenie ogólnego 
koła pracy charytatywnej skupiającego 
społeczników z całej okolicy.
W sprawie ścieżek rowerowych radny 
Franciszek Brzyk zapewnił, że posia-
da już ich plany. Pomyślnie zapowiada 
się również współpraca z Małgorzatą 
Cuber, dyr. Miejskiego Ośrodka Kultury. 
MRG chce wykorzystać Dni Brzeska jako 
okazję do promocji i zapewnienia rozryw-
ki rówieśnikom.

Karina GAWEŁ

3 KWIETnIA w ZSP nr 1 odbył się kiermasz świąteczny, z którego dochód trafił 
do rodziny wychowującej troje dzieci z porażeniem mózgowym. Akcja jest już 
niemal tradycją. Tym razem przeprowadziły ją klasy 2 i 1 Ko. Na całość imprezy 
złożyły się: loteria fantowa, mecz koszykówki dziewcząt i chłopców oraz sprzedaż 
świątecznych wyrobów i wypieków. Udało się zdobyć prawie 2 000 zł. Pieniądze 
wraz z paczką świąteczną przygotowaną przez klasę 2 Ao i Bernadettę Styczeń 
trafiły do rodziny. Organizatorka Pamela Zych jest zadowolona z rezultatu akcji. 
– Wszystko odbyło się bardzo sprawnie. Dyrekcja była przychylna, sponsorzy po 
raz kolejny pokazali, że nieobojętny jest im los innych, a i uczniowie nie zawie-
dli. Ten fakt napawa optymizmem i cieszę się, iż wciąż istnieją ludzie, którzy 
w potrzebie potrafią wykazać się prawdziwym gestem hojności – podsumowuje. 
Sponsorzy imprezy: Hurtownia BOMAS, Plus GSM, Multimedia Polska S.A, 
BOSiR, Tomi-Sport, Can-Pack, Zakład fotograficzny „Lambert”, Climax, Kwia-
ciarnia Bazar i wielu innych.     Piotr GŁADySZ

dobry gest licealistów

Wolontariuszom opiekującym się 
kawiarnią zależy na tym, by młodzi 
mogli pokazać w niej swoje pasje
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19 KWIETnIA w ZSP nr 1 uczniowie 
technikum pod kierunkiem Reginy 
Łobody oraz Grażyny Wójcik przy-
gotowali wystawę poświęconą sztu-
ce użytkowej regionu z lat 1930-70. 
Zbiórka eksponatów trwała kilka lat. 
Organizatorzy pokazali stare żelazka na 
rozgrzany węgiel, lampy naftowe, zabyt-
kowe wrzeciona, ręcznie malowane wa-
zony, obrazy, ozdobną porcelanę i wiele 
innych przedmiotów użytkowych.
Wystawa miała na celu zapoznanie 
uczniów ze sztuką, która kształtowała 
wrażliwość artystyczną ubiegłych po-
koleń. – Najistotniejszym elementem 
procesu wychowania jest rozwijanie 
twórczej aktywności, samodzielności 
i odpowiedzialności za podejmowane 

uROCZySTą MSZę w intencji zało-
życiela, dawnych i obecnych zarządców 
oraz pracowników browaru odprawio-
no 29 kwietnia w ufundowanym przez 
Jana Ewangelistę Götza kościele pw. 
Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu. 
Od założenia okocimskiego zakładu 
minęły już 162 lata.   (i)

Uczeń na drodze

Czyżby przepisy lepiej znali
uczniowie niż kierowcy?

W KWIETnIu 69 gimnazjalistów 
i uczniów szkół podstawowych stanęło do 
współzawodnictwa w powiatowym Tur-
nieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku. 
Zawodnicy pisali test z bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym i rywalizowali w jeź-
dzie sprawnościowej na rowerze. Według 
przewodniczącego jury naczelnika Sekcji 
Ruchu Drogowego brzeskiej policji pod-
insp. Zbigniewa Barusia wykazali się 
wysokim poziomem wiedzy oraz dużymi 
umiejętnościami.
W kategorii szkół podstawowych pierw-
sze miejsce zajęła drużyna SP w Porębie 
Spytkowskiej (Piotr Jurgała, Kamil 
Wojewoda i Krzysztof Jędryka) pod 
opieką Piotra Toty. Indywidualnie 
w tej kategorii wiekowej zwyciężyli, 
uzyskując taką samą liczbę punktów, 
Mateusz Myszka (SP w Biesiadkach) 
i Kamil Skura (SP w Mokrzyskach). 
Natomiast wśród gimnazjalistów naj-
lepszy był zespół z placówki w Przy-
borowie (Damian Jurkiewicz, Piotr 
Świerczek i Krystian Wąsik) pod 
kierunkiem Stanisława Raciborskie-
go. Indywidualnie zwyciężył Michał 
Ropek z PG nr 2 w Brzesku.   (mk)

na meczach występują w kominiarkach

ZACZąŁ SIę SEZOn piłkarski. Na 
stadionie OKS-u oprócz sportowców 
pojawiają się także członkowie SPAP 
– Samodzielnego Pododdziału Antyter-
rorystycznego Policji. Grupa interwen-
cyjna powstała na mocy decyzji Komen-
danta Powiatowego Policji w Brzesku 
28 czerwca zeszłego roku.
Tworzy ją siedmiu funkcjonariuszy, 
którzy na co dzień pracują w prewen-
cji i ruchu drogowym. Dowódcą jest 
mł. asp. Janusz Malisz, asystent ds. 
zarządzania kryzysowego brzeskiej 
policji. – Zabezpieczamy imprezy ma-
sowe, mecze podwyższonego ryzyka, 
działania i operacje policyjne, wspoma-

gamy grupę pirotechniczną. Jednostka 
będzie wykorzystywana na terenie 
całego powiatu, a także jako konwój 
wahadłowy dla kibiców na meczach 
wyjazdowych. Do mnie należy przygo-
towywanie planów oraz dokumentacji 
dotyczącej zabezpieczania tego typu 
akcji – wylicza obowiązki.
– Nie jest to jednostka stricte antyterro-
rystyczna, a raczej namiastka takowej 
– zaznacza naczelnik sekcji prewencji 
Piotr Wójciak. – To grupa nieetatowa, 
składająca się z policjantów, którzy 
dobrowolnie zgłosili się do jednostki. 
W ramach służby szkolą się na dodat-
kowych kursach taktyki interwencji 
oraz treningach fizycznych, np. w za-
kresie obezwładniania osób – dodaje.
W planach jednostki jest zakup spe-
cjalistycznego sprzętu: kamizelek tak-
tycznych, ochraniaczy, kabur udowych 
na broń, gogli, latarek, pistoletów, 
a także urządzeń łączności. Starosta 
Ryszard Ożóg zapewnił brzeską poli-
cję o sfinansowaniu sprzętu, który ma 
zagwarantować skuteczność działań 
oraz bezpieczeństwo policjantów.
W zakresie działań jednostki anty-
terrorystycznej znajdują się nie tylko 
masowe imprezy, ale także osiedla 
miejskie. – Działamy w granicach 
tych przepisów, co inni policjanci, ale 
po specjalistycznych przeszkoleniach, 
odpowiednio wyposażeni możemy 
podjąć bardziej skuteczne akcje. Poza 
tym powstanie takiej grupy na komen-
dzie wiąże się z prestiżem. Można się 
pochwalić przede wszystkim skutecz-
nością – cieszy się Wójciak.

Karina GAWEŁ

artyzm przodków

decyzje. Sztuka nadaje barwy i kształ-
ty, ukazuje fakty i wydarzenia w ich 
zindywidualizowanych aspektach i na-
strojach. Jest czymś wyjątkowym. Rola 
jej, a raczej wychowanie przez nią, 
wydaje się dziś szczególnie ważne przy 
realizacji programu dydaktyczno-wy-
chowawczego w tak ważnej instytucji, 
jaką jest szkoła. Stąd cały ten pomysł 
– tłumaczyła Łoboda.
Wystawa łączyła się z sesją naukową 
na temat „Czy znasz swoje korze-
nie?”, w czasie której klasa 2 AT 
stworzyła drzewa genealogiczne 
rodzin. Wygrzebane ze strychów 
i piwnic domów zdjęcia przyciągnęły 
uwagę wszystkich. 

(pg)

Tacy funkcjunariusze to prestiż dla komendy
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Intryguje mnie geneza kształtu 
miejskiego rynku. Zawsze kanciasty, 
czworoboczny… Dlaczego nie mamy 
okrągłych? Nic też nie stało na prze-
szkodzie, by wyznaczać trójkątne…
– Znam przypadki miast, gdzie nie ma 
klasycznego rynku na planie kwadratu 
lub prostokąta. Są to na przykład ryn-
ki na Słowacji, między innymi w Pre-
szowie, Kieżmarku czy Spiskiej Nowej 
Wsi, które mają kształt wrzecionowaty. 
Niemieckie „Ring” oznacza wprawdzie 
koło, ale wydaje mi się, że prosta pie-
rzeja, czyli kwadrat lub prostokąt, są 
pod względem rozplanowania urbani-
stycznego bardziej funkcjonalne i chy-
ba optymalne. Ciężko byłoby zbudować 
domy przy rynku na planie koła. Kwa-
drat lub prostokąt sprzyjał wytyczeniu 
działek przyrynkowych i był związany 
niemal organicznie z szachownicowym 
układem ulic.

Zastanawiam się, czy czworobocz-
ny układ nie ma czegoś wspólnego 
z układem dróg rozchodzących się 
w cztery strony świata?
– Oczywiście, takie logiczne rozplano-
wanie niewątpliwie wynika z potrzeby 
związania rynku, a więc centralnego 
placu miasta, z kierunkami. Np. w Boch-
ni możemy mówić o kierunku zachód 
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– wschód i południowym, bo kierunek 
północny pozostaje „niedomknięty”. By-
wało i tak, że rynek wpisywano w starszą 
strukturę osadniczą, a zasadźcy miasta 
musieli dopasować się do zastanej struk-
tury, nieraz dość chaotycznej. Stąd nie 
wszystkie ulice są konsekwentnie popro-
wadzone jako prostopadłe i równoległe 
względem siebie, lecz czasem „domykają” 
owal. W Bochni mamy taki przypadek 
w postaci ul. Gołębiej, Różanej, Brackiej 
czy Władysława Kiernika…

Jednak ład stał się modny w XIX 
wieku. Natomiast w Brzesku Rada 
Gminna dopiero po pożarze w 1904 
roku przystąpiła do porządkowania 
zabudowy i poszerzania ulic. Czy w za-
cieraniu średniowiecznej plątaniny 
dróg jest jakaś prawidłowość?
– W XVIII wieku, kiedy te tereny 
zagarnęli Austriacy, dała o sobie znać 
ich skłonność do komunikacyjnego po-
rządkowania miast. Dzisiaj bochnianie 
myślą, że główna droga prowadząca do 
miasta zawsze wiodła ulicą Kazimierza 
Wielkiego, zaś jej przedłużeniem były 
południowa pierzeja Rynku i dalej 
ul. Trudna. Tymczasem okazuje się, 
że do 1785 roku taką rolę pełniły ulice 
Krakowska i Biała. Przybysz postrzegał 
więc rynek od strony północnej. Nawet 
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K A L E N D A R I U M
(na podstawie

kronik Jana Burlikowskiego)

1472 – Kazimierz Jagiellończyk nadał 
miastu prawo jarmarku 8 września.
1596 i 1604 – Zygmunt III Waza 
zezwolił na cztery jarmarki.
1669 – Michał Wiśniowiecki dał prawo 
kolejnego jarmarku w ciągu roku.
25 listopada 1731 – na Rynku stanął 
pomnik św. Floriana dla upamiętnie-
nia pożaru z roku 1723.
1847 – Rynek miał prawie kwadratowy 
kształt. Sąsiadowała z nim główna 
ulica nazywana Traktem Cesarskim. 
Druga zwana Na Pomianową biegła 
na południe ku Nowemu Sączowi. 
W zwartej zabudowie tylko cztery domy 
były murowane. Na Rynku mieściły się 
też drewniane kramy, a oprócz nich 
– przeciwpożarowy, sześciobocz-
ny zbiornik wodny o powierzchni 
ok. 300 m2, głębokości 1,50 m i pojem-
ności ok. 300 m3. Powierzchnia placu 
wybrukowana była tzw. kocimi łbami.
17 lipca 1863 – kronika parafialna 
w Jadownikach notuje, że w Brzesku 
„spaliło się w ten czas wiele domów 
prywatnych naokoło rynku, jak apteka, 
bożnica żydowska, pański dom muro-
wany.” Pożar zniszczył wiele budynków 
drewnianych, w miejsce których po-
wstawały murowane, głównie w Rynku 
i przy ulicy Głowackiego.
4 maja 1874 – starostwo nakazało 
zburzenie wszystkich drewnianych 
bud w mieście w związku z niebezpie-
czeństwem pożaru. Wiele z nich stało 
na Rynku, a niektóre zamieszkiwała 
żydowska biedota.
25 lipca 1876 – radni miejscy roz-
patrywali sprawę szpecących miasto 
bud. Berl Landau oświadczył wtedy: 
„mamy biednych, którzy się w tych 
budkach mieszczą, również i pod 
straganami siedzą, tylko to jest ich 
schronienie na utrzymanie”. 
18 sierpnia 1876 – rada postano-
wiła zaciągnąć pożyczkę w Kasie 
Zaliczkowej w wysokości 2 000 złr. 
na wykup budek.
28 kwietnia 1885 – w Rynku, naprze-
ciw kościoła, w domu piekarza wy-
buchł pożar. Spłonęło 17 domów.
10 grudnia 1898 – roboty brukarskie 
na płycie Rynku odebrał rzeczoznawca 
techniczny Jana Götza–Okocimskiego.

Odzyskać
Miejskie rynki nie zawsze były czystymi placami, wokół których znajdowały się najlepsze i naj-
droższe sklepy. Zanim zyskały urodę, stanowiły handlowe zaplecze miasta zastawione kramami 
i budami, zawalone odpadkami. O tym, dlaczego kapuściane liście są dziś nie do pomyślenia 
w centrum i skąd wzięły się na rynkach pomniki, mówi Jan Flasza, dyrektor Muzeum im. Stani-
sława Fischera w Bochni, autor książki „Rynek bocheński: szkice o dziejach i zabytkach”.

Tętniące życiem, handlowe centrum

fo
t.

 a
rc

h
.



�� 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYmaj 2007 kwadratUra rynkU

25 lipca 1904 – największy w dziejach 
miasta pożar zniszczył 228 domów oraz 
przeszło 400 budynków gospodarczych, 
łącznie z kościołem parafialnym i drew-
nianym kościółkiem św. Ducha. 3 500 
osób, a więc prawie wszyscy mieszkań-
cy, pozostali bez dachu nad głową.
11 sierpnia 1904 – podczas naprawy 
studni w Rynku na skutek uduszenia 
gazem ginie ślusarz Stanisław Zając 
i jego uczeń Adam Górski.
2 września 1904 – rada miejska posta-
nowiła uregulować ulice. Skutkiem tych 
poczynań dzisiejsze Brzesko ma regular-
ną zabudowę oraz proste i stosunkowo 
szerokie ciągi komunikacyjne. Wtedy też 
podjęto uchwałę: „Ponieważ koniecznie 
wypada, aby przynajmniej Rynek główny 
tut. miasta miał wygląd uczciwy, koło któ-
rego winny stać budynki jednopiętrowe, 
równe i jedną, elegancką fasadą opatrzo-
ne, przeto Rada Gminna uchwala, że 
wszystkie budynki w Rynku głównym 
muszą być jednakowej wysokości zbu-
dowane i jednopiętrowe.”
1904 – zasypanie gruzem cembro-
wanej studni miejskiej znajdującej się 
na obszarze byłego stawu przeciw-
pożarowego
1906 – figura św. Floriana, stojąca 
bliżej ciągu obecnych ulic Kościuszki-
Głowackiego, zostaje przeniesiona na 
środek Rynku.
22 listopada 1914 – na Rynek padł 
pierwszy granat rosyjski.
18 grudnia 1914 – przez plac w stro-
nę Tarnowa przemieszcza się konnica 
i piechota. Przejeżdżają austriackie 
armaty, automobile, forszpany.
31 grudnia 1914 – egzekucja przez 
powieszenie Piotra Lizaka, wieśniaka 
ze Skrzydlanej, który za 2000 koron 
miał wskazać pozycje austriackie.
21 października 1917 – obchody 
setnej rocznicy śmierci Tadeusza Ko-
ściuszki. Mieszkańcy zgromadzili się 
przy tablicy pamiątkowej w Rynku.
7 października 1918 – młodzież gim-
nazjalna tłumnie zgromadziła się na 
Rynku, gdzie pod figurą św. Floriana 
przemówił uczeń Bernadzikowski, 
a następnie pod tablicą Kościuszki 
prof. Franciszek Kulisiewicz.
25 marca 1919 – publiczne uroczy-
stości kościuszkowskie
3 maja 1919 – obchody rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. Przemawiali 
ks. dr Jan Czuj i prof. Kulisiewicz.

centrum!
wejście do ówczesnego ratusza prowa-
dziło z tamtego kierunku. Natomiast 
dzisiejsza ul. Kazimierza Wielkiego była 
naówczas peryferyjną ul. Piekarską 
i dopiero w końcu XVIII wieku stała się 
główną ulicą miasta, przy której zaczęła 
powstawać reprezentacyjna zabudowa.

W Brzesku najbardziej reprezenta-
cyjne kamienice mamy po północnej 
i wschodniej stronie Rynku. Połu-
dniowa prezentuje się dość skrom-
nie, choć przecież pod względem 
oświetlenia była najkorzystniejsza do 
zabudowy. Być może więc wiąże się to 
z faktem, iż przybywający od Tarnowa 
lub od Nowego Sącza widzieli naj-
pierw stronę wschodnią lub północną 
placu… Główny trakt komunikacyjny 
nie zmienił przecież kierunku wschód 
– zachód. Jest jeszcze inna kwestia 
warta rozważenia: czemu służyło zabu-
dowywanie rynków?
– Pierwsza wzmianka o ratuszu na bo-
cheńskim rynku pochodzi z 1378 roku. 
Przypuszczam jednak, że stał tam już 
wcześniej. Była to ceglana, piętrowa 
budowla gotycka z wieżą od północy. 
O wieży wiemy stąd, iż zachowała się 
informacja, że trębacz miejski „trąbił 
z niej godziny”. Przy rynku funkcjono-
wała postrzygalnia dla sukienników, 
zaś na samym placu blok zabudowy 
śródrynkowej. W Krakowie śladem 
tej zabudowy są Sukiennice. Stoi też 
wieża ratuszowa, ale, niestety, nie 
ma ratusza. W Poznaniu zachował 
się natomiast ratusz, a nawet domki 
budników. Takie budowle, wspoma-
gające handel, tworzyły „mini-rynek” 

n

w rynku. Rynek był agorą, miejscem, 
gdzie ludzie spotykali się, aby han-
dlować. Sklepy nie działały jeszcze 
wtedy w budynkach przyrynkowych 
lub w sąsiednich ulicach. Dziś Rynek 
postrzegamy jako miejsce eleganckie, 
niemal salon miasta, ale zapominamy 
o tym, że niegdyś odbywały się na nim 
zupełnie prozaiczne zajęcia, a pod 
nogami przechodniów nieraz plątały 
się kapuściane liście. Nikomu to nie 
przeszkadzało, podobnie jak nikomu 
nie wadziły pochówki na cmentarzach 
przykościelnych. Dziś ludzie mają 
większą skłonność do wyznaczania 
stref, w których coś wypada lub nie.

To oznacza, że w którymś mo-
mencie musiało dojść do przełamania 
świadomości, skoro rynki przeszły 
ewolucję od zaplecza gospodarczego 
do reprezentacyjnego salonu miasta. 
W Brzesku np., na rynku funkcjonowa-
ła studnia miejska, a nawet zbiornik 
przeciwpożarowy, a dopiero w 1921 
roku zaczął obowiązywać zakaz wysy-
pywania śmieci na place i chodniki.
– W XIX wieku nastąpiło definitywne 
odejście od średniowiecznego sposobu 
życia. Wiele ośrodków miejskich przy-
stąpiło do budowy nowoczesnych sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Two-
rzono rozmaite towarzystwa sprzątania 
miast, zaczął się czas estetyzowania 
przestrzeni miejskiej. A to oznaczało, 
że w powszechnej świadomości pojawiło 
się dążenie do nadania przynajmniej 
centrom formy akceptowanej jako coś, 
co wyznacza poczucie lokalnej dumy 
i przynależności do ośrodka miejskiego, 
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W tym miejscu Brzesko
czciło patriotyczne rocznice
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21 lutego 1920 – obchody uzyskania 
dostępu Polski do morza. Pod figurą 
św. Floriana przemawiali dr Kazimierz 
Sciborowski i Kazimierz Missona.
3 maja 1920 – zebranie mieszkańców 
i przemówienia: dra Władysława Brze-
skiego, dra Cygi, Kazimierza Missony.
28 lipca 1921 – zarząd miasta wydaje 
właścicielom domów nakaz zamiatania 
chodników przed domami w lecie 
przed 6.00, a w zimie przed 8.00. 
Zabrania wysypywania śmieci na ulicę, 
place i trotuary, wieszania pościeli, 
dywanów, bielizny na balkonach 
i w oknach, a trzepać dywany dozwala 
tylko na podwórzach kamienic (w le-
cie do 10.00, a w zimie do 11.00).
18 grudnia 1928 – Rada Gminna 
postanowiła zawrzeć umowę z firmą 
Standard Möbel na budowę stacji 
benzynowej na Rynku za 1000 zł 
spłacanych przez 10 lat.
28 września 1933 – na wniosek Zarzą-
du Gminy Rada Przyboczna zmieniła 
nazwę Rynek Główny na Rynek Mar-
szałka Piłsudskiego, Rynek Sienny na 
Rynek Kazimierza Wielkiego i Rynek 
Dolny na Rynek Żwirki i Wigury.
6 października 1936 – Zarząd Miejski 
uchwalił przestawienie transformato-
ra z Rynku pod synagogę.
31 maja 1940 – w związku z pole-
ceniem władz okupacyjnych Zarząd 
Miejski opodatkował właścicieli 
domów czynszowych i przedsię-
biorstw w celu uzyskania pieniędzy 
na stworzenie na Rynku zieleńca. Na 
mapie miasta z tego okresu zamiast 
„Rynku” widnieje „Ring”.
4 lipca 1940 – przeniesienie targów 
z Rynku na pl. Kazimierza Wielkiego, 
początek prac przy tworzeniu zieleńca 
pod kierunkiem Józefa Gancarza. 
17 i 18 września 1942 – likwidacja 
getta. Na Rynek Niemcy spędzili 
wszystkich Żydów, a potem pognali 
ich na stację kolejową.

***

POZOSTAŁE PLACE MIASTA

Rynkowi Dolnemu (obecnie pl. Żwirki 
i Wigury) 18 grudnia 1928 roku Rada 
Gminna nadała nazwę Mały Rynek. 
W czasie II wojny światowej Niemcy 
nazwali go Altmark.

gminy miejskiej. W Galicji przyłożyli 
trochę do tego rękę zaborcy. Ponie-
waż dotychczasowe ratusze popadły 
w ruinę, a miasta nie miały pieniędzy 
na remonty, nakazali ich rozebranie. 
W Bochni stało się to w 1794 roku.

Tendencja do porządkowania prze-
obraziła rynki w scenę np. manifesta-
cji patriotycznych.
– W XIX stuleciu rynek przestał 
być miejscem przaśnym… Dziś razi 
wyrzucanie nieczystości w miejscach 
publicznych, a przecież tak było całe 
wieki, także na rynkach! W Bochni re-
gulaminy utrzymania czystości zawie-
rające np. zakaz wywieszania pościeli 
na oknach przyrynkowych pojawiły 
się pod koniec XIX wieku. Wtedy też 
miasto podzielono na okręgi budowla-
ne. Pierwszy stanowiło centrum, gdzie 
dozwolone było wznoszenie budynków 
murowanych, piętrowych, krytych 
ogniotrwałym pokryciem dachowym. 
Drugi okręg dopuszczał zabudowę 
jednopiętrową drewnianą, krytą rów-
nież „ogniotrwale”, a trzeci – obiekty 
pod strzechą lub papą. Zastosowanie 
gradacji wskazuje na konsekwentne 
działania mające na celu nadanie 
rynkom cech reprezentacyjnych. 
Określono przecież, że pewne domy 
nie mogą przy nich po prostu powstać. 
Dotąd zdarzały się i w ścisłym cen-
trum chaty drewniane kryte gontem. 
Dzięki takim i innym zabiegom rynek 
bocheński przyjął inne funkcje i już 
w 1871 roku odsłonięto na nim po-
mnik króla Kazimierza Wielkiego, a to 
świadczy, iż dla lokalnej społeczności 
było to miejsce najbardziej godne dla 
wystawienia monumentu dobroczyńcy 
miasta. Poza tym, z chwilą ogranicze-
nia handlu na Rynku, przeniósł się on 
do budynków okołorynkowych. Tam 
funkcjonowały najbardziej zamożne 
sklepy i magazyny.

n

Z drugiej strony tę właściwość 
rynków wykorzystywano do zastrasza-
nia społeczeństwa. W Brzesku w 1914 
roku na głównym placu austriaccy żoł-
nierze dokonali publicznej egzekucji.
– W Bochni w listopadzie tego samego 
roku, kiedy z tych terenów zostali wy-
parci Austriacy, Rosjanie zorganizowa-
li na Rynku nabożeństwo prawosławne 
na cześć carowej matki z udziałem 
dwóch tysięcy sołdatów. 

Całość miała zapewne charakter 
propagandowy…
– Owszem. W 1939 roku Niemcy po-
stawili zakładników pod pomnikiem 
Kazimierza Wielkiego, żeby zastraszyć 
mieszkańców. Tych ludzi trzymano, 
aby pod Uzbornią 18 grudnia prze-
prowadzić egzekucje kilkudziesięciu 
osób. Ci na rynku byli gwarancją, że 
do czasu egzekucji nie zajdą nieprzewi-
dziane okoliczności. Ale i w przeszłości 
rynek był miejscem demonstrowania 
siły władzy. Miał uczyć poszanowa-
nia prawa. Stąd wzięły się stracenia 
na rynkach i publiczne karanie przy 
pręgierzach, w klatce hańby, ścinanie, 
zakuwanie w dyby… To była okrutna 
rozrywka wpisana w mentalność ludzi 
nie tylko tamtych czasów.

Skoro Rosjanie już w 1914 roku 
wybrali na masowe nabożeństwo 
rynek, to można poważyć się na tezę, 
że na początku XX wieku mieliśmy 
za sobą ewolucję rynku od zaplecza 
gospodarczego do miejsca reprezenta-
cyjnego, przyciągającego masy.
– Tak, na bocheńskim Rynku stał już 
pomnik królewski, a poza czwartkami 
nie było tu urządzeń handlowych. Nie 
na, lecz przy rynku mieściły się presti-
żowe sklepy z wszelkimi nowościami, 
jak: kosmetyki, alkohole z różnych 
stron świata, wyroby tytoniowe, „ma-
szynki do elektryzowania”, patefony, 
zaś na południowej pierzei – skład win 
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Na miejskiej agorze spotykali się 
katoliccy i żydowscy mieszkańcy
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Rynek Sienny (dzisiejszy pl. Kazimierz 
Wielkiego) na mocy decyzji Rady 
Gminnej z 4 lipca 1894 roku nosił 
nazwę Targowicy Siennej. 26 sierpnia 
1903 roku rada wydała decyzję o za-
kupie gruntu na jego poszerzenie. Na 
posiedzeniu 21 listopada następnego 
roku w sprawie regulacji zabudowy 
miejskiej radni postanowili, iż plac roz-
rośnie się do wymiarów 100 x 100 m. 
Jednak dopiero 2 grudnia wybra-
li 5-osobową komisję do wykupu 
względnie wywłaszczenia prywatnych 
parcel objętych planem. 18 grudnia 
1928 roku Rada zatwierdziła umo-
wy kupna-sprzedaży części parcel. 
Komisja przygotowała umowy z An-
tonim Gosiewskim, Marią Bernacką, 
Marią Mącznik, Julią Wilczyńską, 
ks. Stosurem i spadkobiercami Fla-
kowej i Klapholzowej. 26 marca 1914 
roku Rada Gminna podjęła uchwałę 
o budowie wychodków publicznych 
wraz z pisuarami. Decyzję cofnięto 
jednak 24 czerwca z uwagi na brak 
wodociągów. 18 grudnia 1928 roku 
radni postanowili, że budynki przy 
Rynku Siennym mają być murowa-
ne, z ogniotrwałymi dachami, zaś 
fundamenty na tyle mocne, by móc 
dobudować później piętro. 29 maja 
1929 uchwalili, by zlokalizować tam 
dworzec autobusowy. W lipcu 1929 
roku została oddana do użytku łaźnia 
miejska, której budynek wyburzono 
w 2006 roku. Budowla powstała 
z inicjatywy burmistrza dra Jana 
Brzeskiego. Nad projektem i wykona-
niem czuwali Stanisław Filipkiewicz 
i Julian Kolanowski. Na początku 
II wojny światowej okupant nadał 
placowi nazwę Marktplatz.

Targowica, gdzie handlowano by-
dłem, leżała poza terenem miasta. 
W 1874 roku właściciel gruntu 
hr. Józef Sulimirski zażądał zawarcia 
w tej sprawie kontraktu. 4 lipca 1894 
roku na mocy uchwały Rady Gminnej 
plac otrzymał nazwę Targowicy By-
dlęcej. 11 kwietnia 1899 roku radni 
zatwierdzili warunki kupna 2 morgów 
gruntu na rozszerzenie placu. 24 lip-
ca 1913 roku powierzyli Józefowi 
Hajdo budowę kancelarii dla komisji 
targowej za 995,88 koron. 
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z Szarospataku i Tokaju. To już był 
salon miasta, który malowali artyści, 
np. Ludwik Stasiak, Antoni Broszkie-
wicz, czy Franciszek Mollo. Od lat 90. 
XIX wieku wydawano już widokówki 
z wizerunkiem rynku, co oznacza, że 
uznano to miejsce za absolutnie repre-
zentacyjne, którym się można pochwa-
lić. Jednak średniowieczna, ludyczna 
funkcja rynku bocheńskiego pozostała, 
bo dziś na nim odbywają się koncerty, 
tak jak kiedyś pokazy kuglarzy, wa-
gabundów. Tymczasem kluczowe dla 
miasta jest inne zjawisko. Mianowicie, 
każdy bochnianin musi przejść przez 
rynek przynajmniej raz dziennie. 
W ten sposób niejako odświeża w sobie 
dzień po dniu poczucie emocjonalnej 
łączności z miejscem. Rynek dlatego 
żyje w świadomości mieszkańców, bo 
oni codziennie go doświadczają. Na-
tomiast tam, gdzie rynki – a tak stało 
się w Brzesku – zostały zadrzewione, 
człowiek nie ma takiej potrzeby. Taki 
zadrzewiony plac rynkowy jest martwy 
i niedostępny.

Może ta myśl przyświecała Niem-
com w czasie II wojny światowej, 
gdy wyplantowali Rynek w Brzesku 
i zasadzili roślinność? Przecież w ten 
sposób wyłączyli z życia miejskiego 
centrum, a na dodatek odebrali miesz-
kańcom miejsce, gdzie ci mogliby 
protestować.
– Proszę zauważyć, że Rynek bocheń-
ski w końcu XIX wieku był miejscem, 
gdzie przemawiali: Wincenty Witos, 
Jakub Bojko, Ignacy Daszyński, Ję-
drzej Moraczewski. Na nim witano 
prymasa Hlonda i prezydenta Ignacego 
Mościckiego. Także tutaj przemawiał 
prezydent Aleksander Kwaśniewski. 
A gdzie w Brzesku można powitać 
prezydenta? Potrzebę posiadania pla-
cu do masowych zgromadzeń spełnia 
teraz pl. Kazimierza Wielkiego, ale 

n

paradoks polega na tym, że macie 
taki piękny Rynek... Proszę spojrzeć 
na Brzesko z perspektywy obecnych 
plant i z perspektywy pl. Kazimierza 
Wielkiego. Przybysz zobaczy dwa różne 
wizerunki tego samego miasta.

Bochnia dzięki rynkowi stała się 
miastem koncentrycznym z wyrazi-
stym centrum. W Brzesku życie wyda-
je się rozpływać na mniejsze ośrodki 
wokół placu, któremu na skutek 
okoliczności historycznych odebrano 
zwyczajową funkcję.
– W Bochni pojawiały się głosy, by 
wycofać z Rynku część imprez, ale na 
szczęście nigdy ich nie zrealizowano. 
Gdy jeden z radnych rzucił pomysł, 
by zorganizować na tym miejscu par-
king, podniosły się zdecydowane głosy 
sprzeciwu. Społeczeństwo akceptuje 
obecne funkcje rynku. W soboty i nie-
dziele jest to po prostu miejsce żywe. 
Młodzi ludzie nawet króla Kazimierza 
z pomnika Gadomskiego uznali za 
„swojego”. Siedzą na murkach i koły-
szą się na łańcuchach przy pomniku. 
W Sylwestra przychodzą tu wypić 
szampana. W Brzesku Rynek jest 
martwy… Wyobraźmy sobie jednak, 
co by się stało, gdyby przywrócić mu 
pierwotne funkcje? Natychmiast zmie-
niłaby się infrastruktura usługowa 
wokół, a zasłonięte dotąd kamieniczki 
nabrałyby urody. Szybko pojawiłby się 
na pocztówkach, czego teraz zupełnie 
nie widać.

Z tego wynika, że idea rewitali-
zacji oznacza nie tylko remonty, ale 
także zmianę funkcji miejsca…
– … oraz przebicie się do świadomości 
społecznej z przesłaniem „To jest na-
sze centrum!” Rynek – forum, rynek 
– agora, rynek – serce miasta!

Rozmawiała
Iwona DOJKA
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Świątynia do dziś wznosi się nad świecką zabudową
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SZEŚCIO- I SIEDMIOLATKI na 
całym świecie uczą się, jak rozmawiać 
z innymi, kiedy jest im smutno oraz 
jak słuchać tych, których ogarnia złość. 
Międzynarodowy program realizuje 
Centrum Metodyczne Pomocy Psycho-
logiczno-Pedagogicznej we współpracy 
z organizacją Partnership for Children. 
W 2003 roku przedsięwzięcie ruszyło 
w Warszawie, a w tym roku szkolnym 
umiejętności psychospołecznych uczą się 
dzieci z Przedszkola nr 9 w Brzesku.
– Program afirmuje dziecięce zdolności 
zarówno w zakresie udzielania pomocy, 
jak i korzystania z udzielanego wspar-
cia – informuje Grażyna Skrzekucka 
doradca metodyczny z Samorządowego 
Centrum Edukacji w Tarnowie. Jako 
trener szkoli w zakresie realizacji po-
mysłu nauczycieli z placówek w byłym 
województwie tarnowskim.

Celem przedsięwzięcia jest doskona-
lenie u dzieci zdolności rozpoznawa-
nia uczuć, komunikowania o nich, 
rozwiązywania konfliktów, radzenia 
sobie ze zmianą, stratą, odrzuceniem 
i samotnością, nawiązywania przyjaź-
ni. Program „Przyjaciele Zippiego” nie 
mówi dzieciom, co robić, ani nie mówi: 
„To rozwiązanie jest dobre a tamto 
złe” – wyjaśnia metodyk w piśmie 
rozesłanym do nauczycieli przed-
szkoli. – Natomiast zachęca dzieci do 
analizowania i zastanawiania się nad 
sobą. Kształtuje i rozwija umiejętności 
psychospołeczne 5-7 letnich dzieci. 
Uczy różnych sposobów radzenia sobie 
z trudnościami, rozwiązywania kon-
fliktów, wykorzystywania nabytych 
umiejętności w codziennym życiu oraz 
doskonali relacje dzieci z innymi.
Cykl zajęć dla przedszkolaków w od-
działach zerowych obejmuje 24 godziny 
lekcyjne. W roku szkolnym 2005/2006 
prowadziło go 110 placówek w całej 
Polsce dla 2 840 dzieci, rok później – już 
172 przedszkola. Inicjacja programu 
w kolejnych uzależniona jest od udziału 
pedagogów, prowadzących lekcje dla 
maluchów, w 12-godzinnym szkoleniu. 
Kolejne ruszy w Tarnowie jesienią. (i)

Powiedz mi, co czujesz?

Przedszkolaki grały w zielone

LAuREACI etapów regionalnych 
w Dębnie i Brzesku wystąpili 24 kwiet-
nia w finale konkursu „Wiosna wstąż-
kami malowana”. – Wszyscy staran-
nie się przygotowali – gratulowała 
przedszkolakom przewodnicząca jury 
Regina Głuszak. – Poziom był bardzo 
wyrównany. Gdyby nie regulamin kon-
kursu, komisja przyznałaby pierwsze 
miejsce każdej grupie.
Przewodnicząca razem z pozostałymi 
członkiniami jury: Małgorzatą Saj-
dak i Stanisławą Zięciną, przyznały 

zwycięstwo maluchom z brzeskiej 
placówki nr 1. Drugą lokatę zajęła 
grupa z Maszkienic, a trzecią – z Łysej 
Góry. Dzieci z miejscowej „dziewiątki” 
dostały wyróżnienie, bo wystąpiły jako 
najmłodsze. Natomiast przedszkolaki 
z „czwórki” zostały podobnie uhono-
rowane za recytację i elementy baletu 
w tańcu, a oddział przedszkolny przy 
Szkole Podstawowej w Dębnie – za 
stroje i choreografię. Organizatorem 
współzawodnictwa było Samorządowe 
Centrum Edukacji w Tarnowie.  (d)

dekalog zdrowego życia

„nASZE ZDROWIE W nASZyCH RęKACH” to projekt edukacyjny zrealizo-
wany przez Szkołę Podstawową nr 3. Od 15 lutego do 15 kwietnia uczniowie klas 
czwartych, piątych i szóstych wraz z nauczycielami pracowali nad zadaniami 
dotyczącymi bezpiecznego poruszania się po drogach, propagowania zdrowego 
i higienicznego trybu życia, kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. 
Prezentacja wyników pracy dzieci odbyła się 26 kwietnia. Wspólnie stworzyły 10 
przykazań zdrowego stylu życia: 1. Prawidłowo się odżywiaj! 2. Dbaj o higienę 
ciała i umysłu! 3. Ubieraj się odpowiednio do warunków pogodowych! 4. Pamiętaj 
o bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy! 5. Zadbaj o relaks i aktywny wy-
poczynek! 6. Nie ulegaj nałogom! 7. Dużo się śmiej! 8. Wysypiaj się! 9. Dbaj o swoje 
bezpieczeństwo! 10. Dbaj o swoje środowisko, by sprzyjało Twemu zdrowiu! 
Nad projektem czuwały: Anna Wesołowska, Maria Bawół, Dorota Woj-
tyś, Dorota Król, Małgorzata Sadowska, Zofia Pabian, Teresa Sediwy, 
Jadwiga Grocholska i Łucja Dzierwa.       (gaw)
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Fot. M. Targosz



W nocy, 6 kwietnia ulicami mia-
sta przeszła procesja z pło-
nącymi świecami. – Przyszło 

nas tutaj kilka tysięcy – podsumował 
wielkopiątkową drogę krzyżową ks. 
proboszcz Józef Drabik. – Ponieśli-
śmy własne krzyże – mówił na pl. Ka-
zimierza Wielkiego, gdzie zakończyło 
się rozważanie Męki Pańskiej. 



Nad nami

Nagi blask nocy
owija ciało i krew

ciszą narodzenia
dotykaniem krzyża
milczeniem pragnienia

twego słowa
twego oblicza Panie

tak codziennie
tak czule nad nami

jak słońce nad ziemią
jak matka nad całunem
jak OJCIEC nad TOBĄ

Zbigniew Ważydrąg



wyróżnienie w konkUrsie

Solarium na Pływalni
Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wiejska 12

Nowoczesna kabina opalająca COMETA
– solarium stojące
– duża moc - 60 / 180W – łącznie 10 800 WATT !!!
– nowe lampy
– krótki czas opalania

Atrakcyjne ceny
Gotówka – 1 minuta / 1 złoty
Karnet – 1 minuta / 80 groszy

Solarium czynne codziennie
w godzinach: 6.30 – 22.00

Rezerwacje tel.: 14 68 65 002 lub w kasie
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Nie zgodził się na rozpoczęcie 
opowieści na maju 1940 roku, 
gdy został aresztowany. Ważne 

rzeczy działy się już w sierpniu 1939 
roku. Istotny był obóz harcerski w Cet-
niewie nad Bałtykiem i baraki Przyspo-
sobienia Wojskowego po drugiej stronie 
drogi. Tam z inspekcją przyjechał gen. 
Michał Tokarzewski-Karaszewicz, 
mężczyzna z drobnym wąsikiem, dużym 
pomarszczonym czołem i gładko zacze-
sanymi włosami. Odwiedził też harce-
rzy. Franciszek Sediwy w zapiętym 
pod brodą czaku złożył mu meldunek 
przy bramie. Zdjęcie z wojskowym po-
słało go potem do Auschwitz.

na wietrze
– 25 lub 26 sierpnia mieli-
śmy zaplanowaną wycieczkę 
na granicę niemiecką, do 
Żarnowca. Szliśmy piechotą. 
Około dziesięciu kilometrów 
przed celem zobaczyliśmy 
bardzo dużo wojska, a po-
tem już pustka. Przed samą 
linią graniczną wybiegł do 
nas policjant. Krzyczał: „Nie 
wiecie, co się dzieje!” Dalej 
widzieliśmy już tylko Niem-
ców – rzeczowo opowiada, 
siadając wygodnie w fotelu. 
Tymczasem powracający 
harcerze z jego historii spo-
glądają na powiewające 
płachty rozsznurowanych 
namiotów. – Dostaliśmy 
wojskowy rozkaz likwidacji 
obozu.
Żołnierskie samochody za-
wiozły chłopców do Pucka. 
Stamtąd pociągiem dostali 
się do Brzeska. – Wybuchła 
wojna. Przez miasto ruszyła masa lu-
dzi, furmanek i samochodów. Po bom-
bardowaniu na Słotwinie pomagałem 
przy rannych. To był okropny widok 
– oszczędza słowa.

Porządny niemiec
Zapanował strach. Także do domu 
przy ulicy Siennej, obecnie Sobieskie-
go, docierały opowieści ewakuujących 

Zdjęcie z generałem
Jeden szczegół, drobiazg; rzecz

– ot, tak nikomu niezawadzająca
– nabrała raptem znaczenia i jednym 

ruchem przekreśliła rok życia.

się o okrucieństwach Niemców. Ra-
zem z bratem Romanem postanowili 
uciekać. Dołączyli do nich bracia Jan 
i Jerzy Grzyb, Zdzisław Skrzyński 
i Roman Skwirut. Biłgoraj w Lubel-
skiem okazał się wypełniony wojskiem. 
Gimnazjaliści z Brzeska wyruszyli 
więc w stronę Zwierzyńca. Po trzech 
kilometrach marszu usłyszeli nadla-
tujące samoloty. Z miejscowości za ich 
plecami nic nie zostało.
W Zwierzyńcu, gdzie był browar, zna-
leźli piwowara z Brzeska. Przenocowa-
li i odpoczęli u niego. Następnego dnia 
ruszyli w drogę. Pomni na biłgorajskie 
doświadczenie rozłożyli się z obozem 
w lesie. Nic to nie pomogło. – Jak tyl-
ko usłyszeliśmy buczenie nad głową, 
położyliśmy się – relacjonuje ówczesny 
szesnastolatek. 
Obrali kierunek na Zamość. – Rano 
okazało się, że stamtąd nadchodzą 

Niemcy. Wyruszyliśmy polnymi dro-
gami do Janowa Lubelskiego. Przed 
Wierzchowiną zobaczyliśmy wycofują-
cych się polskich żołnierzy. Wokół wy-
buchały granatniki. Panował ogromny 
huk – 83-latek przestaje stopniowo 
panować nad porządkiem opowieści. 
– Nad nami nisko leciał junkers. Mógł 
nas ściąć z karabinu. Widocznie jakiś 
porządny żołnierz tam był…

Pamiętaj, kim jesteś
– Nie wiedzieliśmy, gdzie iść, bo ze 
wszystkich stron nadciągali Niem-
cy – relacjonuje kilkudniowy pobyt 
w Wierzchowinie. Gospodarz, u które-
go się zatrzymali, odwiedził pobliskie 
miasteczko. – Powiedział, że oni już 
tam są i żyje się normalnie…
Zapadła decyzja o powrocie. Brzeszcza-
nie doszli do Sanu. W Nisku okupanci 
wylegitymowali ich i pozwolili prze-
prawić się przez rzekę.
Zima z 1939 na 1940 była długa. Wojna 
wypędziła brzeskich gimnazjalistów ze 
szkół na… narty. – Jeździliśmy przez 
„Pańskie” do Poręby, potem na Kamie-
niec. Wracało się przez Trojanowskie 
Doły i aleję kasztanową. Robiliśmy 
slalom i wbijaliśmy kijki. To trwało 
do marca. Miałem niezłą kondycję; 
wydawało mi się, że wyskoczę na pięć 
metrów do góry – śmieje się emeryt.

3 maja 1940 roku ktoś za-
stukał do drzwi domu przy 
Siennej. Przez okno widać 
było tylko żandarma Je-
zierskiego. Tymczasem 
do środka wszedł uzbro-
jony esesman i gestapo-
wiec po cywilu, który – nie 
wiedzieć dlaczego – pytał 
o Franciszka. Chodził po 
pomieszczeniach, przeglą-
dał książki. Jego uwagę 
przykuła huculska, inkru-
stowana kaseta. Harcerz 
przywiózł ją sobie z obozu 
w Diłoku przy rumuńskiej 
granicy i przechowywał 
w niej fotografie. Widok 
zdjęcia gimnazjalisty z ge-
nerałem z jakiegoś powodu 
zakończył przegląd pamią-
tek. Niemiec zatrzasnął 
wieczko, a szkatułkę zabrał. 
– Jak mnie wyprowadzali, 
brat wyszedł na schody 
i krzyknął: „Pamiętaj, że 
jesteś Polakiem!”

to obóz. to gorzej
Na posterunku przy Okocimskiej 
Franciszek ponownie spotkał brata. 
– Staliśmy pod ścianą. Wprowadzili 
go. Miał zakrwawiony prochowiec, 
a krew leciała mu z nosa. Gestapowiec 
zawinął mu zwisający płaszcz, tak by 
nie widać było czerwonych plam, a on 
rozkładał go z powrotem. Żołnierz zno-

3 maja zeszłego roku 
Franciszek Sediwy 
otrzymał statuetkę 

Honorowego Obywa-
tela Miasta Brzeska
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wu zwijał okrycie. Wtedy pobili brata 
ponownie, kopnęli i kazali stać z nami 
– emeryt przywołuje ponury spektakl 
w swoim mieszkaniu w Nowej Hucie.
Pojazd na gąsienicach zawiózł do 
Tarnowa „ładunek ludzki” z Brzeska. 
W więzieniu funkcjonariusz wypyty-
wał po polsku Franciszka Sediwego 
o innych harcerzy. – Tych, co znam, 
zobaczyłem tutaj – odparł chłopak.
Po sześciu tygodniach, po południu ko-
lumna więźniów ruszyła do żydowskiej 
łaźni. Po kąpieli i odwszeniu spędzili 
tam całą noc. Rano żołnierze popro-
wadzili ich na dworzec kolejowy. – Na 
torach stały osobowe wagony. Każdego 
pilnował esesman. Cieszyliśmy się, że 
nie będziemy siedzieć, tylko pojedzie-
my na roboty do Niemiec, na powietrze 
– opowiada.
Kolejne etapy podróży odzierały więź-
niów ze złudzeń. – W Krakowie stanę-
liśmy na peronie najbliższym budynko-
wi dworca. Ludzie podawali nam dużo 
rzeczy do jedzenia i palenia. Żołnierze 
krzyczeli, że nie wolno – pogodny ton 
opowieści staje się poważny. – W Trze-
bini skręciliśmy na boczny tor. Zdziwi-
ło nas, że nie jedziemy na Katowice. 
Stanęliśmy na stacji Oświęcim. Pociąg 
wjechał na boczny tor i zobaczyliśmy 
napis „Lager”. Starsi mówili: „To obóz. 
To nie roboty. To gorzej.”

avozupa
– Bili nas pałkami, żeby od razu pognę-
bić – Franciszek Sediwy zaplata ręce. 
– Całą naszą pracą była gimnastyka. 
Od rana do wieczora, z przerwą na 
śniadanie, obiad, kolację.
Po przeszło tygodniu przebywania 
w upale ofiary „kultury fizycznej” 
opuchły od słońca. – Jeśli ktoś padł, po-
lewali wodą i kopali. Trzeba było mieć 
końską kondycję, by to wytrzymać. 
Tak solidnie ćwiczyłem w zimie, że 
teraz nie miałem kłopotów – wyjaśnia 
ówczesny siedemnastolatek. 
Niemcy tworzyli szpital i potrzebowali 
lekarzy. Okazało się, że wśród więź-
niów jest ich za mało. Pytali o stu-
dentów medycyny. Zgłosił się Roman 
Sediwy. Przed wybuchem wojny zdą-
żył ukończyć rok na Akademii Wycho-
wania Fizycznego i zdał anatomię. Na 
apelu skłamał, że trzy lata studiował 
na wydziale lekarskim. W ten sposób 
został sanitariuszem. – Ćwiczyłem cały 
dzień, a on patrzył na mnie z okna 
i pytał, jak się czuję – przypomina 
sobie jego młodszy brat.
Roman kazał mu jeść. Jednak wątpli-
wej jakości ziemniaki w mundurkach 
i avozupa gimnazjaliście nie mogły 
początkowo przejść przez gardło. – To 

wyglądało jak woda zarzucona mąką. 
Dopiero potem, gdy głodowałem, 
doszedłem do wniosku, że to dobre 
jedzenie – wyjaśnia.

i tak ci zabiorą!
Po dwóch miesiącach nastały pasiaki 
i wydrążone w drewnie holenderki 
z kawałkiem dermy. – Szurało się 
tym, bo inaczej nie dało się chodzić 
– zwraca uwagę na szczegóły obozowej 
rzeczywistości.
– To był najporządniejszy facet… tam 
– przywołuje arbeitsdiensta Ottona. 
– Jak na nas krzyczeli, to on jeden 
mrugał i mówił, żebyśmy się nie bali.
Franciszek Sediwy spotkał innych 
uczniów aresztowanych w Brzesku: 
żyjących do dziś Zbigniewa Tryczyń-
skiego, Kazimierza Zająca, Józefa 
Stósa oraz tych, którzy nie przeżyli 
m.in.: Leszka Zajączkowskiego, 
Stanisława Cierniaka i dwóch Ży-
dów: mecenasa Henryka Blocha, 
a także kupca Kleina.
Wszyscy znosili ten sam rygor. – Spali-
śmy jeden koło drugiego. Na komendę 
trzeba było przewracać się z boku na 
bok. Budzili krzykiem i pałą – tłuma-
czy przebieg poranków, które zaczynały 
się o 5 rano. W każdym pomieszczeniu 
więźniowie składali sienniki na wielki 
stos pod ścianą i przykrywali go koca-
mi. Wszystko, także mycie, odbywało 
się w szybkim tempie. – Gnali nas 
cały czas. Po pewnym czasie każdy się 
przyzwyczaił – kwituje.
Tylko głodu nie można było znieść. 
W środku obozu, po ujeżdżalni dla 
polskiej kawalerii, pozostał dół po 
części zasypany gruzem, śmieciami 
i ziemią. Kiedy na jesień 1940 roku 
bydlęce wagony zaczęły przywozić do 
Auschwitz ofiary łapanek, te miały 
ze sobą bochny chleba wręczone przy 
wyjeździe – rzekomo – do pracy. Na 
pierwszym apelu, późną nocą, za 
bramą z napisem „Arbeit macht frei” 
musiały wyrzucić je do metalowych 
taczek. Wiedzieli o tym więźniowie. 
Od strony dołu podpełzali ostrożnie 
i perswadowali szeptem: – Rzuć chleb. 
Zostaw sobie, ile zjesz, a resztę daj, bo 
i tak ci zabiorą.
Udało się i Franciszkowi Sediwemu. 
Porwał bochen i uciekał. Zza budki 
wyszedł strażnik o wyglądzie Azjaty. 
Chleb wypadł i potoczył się. Przestra-
szony „zdobywca” już nigdy nie próbo-
wał go w ten sposób zdobyć.

Pod dachem, choć wilgotno
– W lecie 1940 było nas 728 zwykłych 
więźniów i 30 kapów. Ja miałem nu-
mer 271. Na początku mieszkałem 

w bloku numer trzy, potem Niemcy 
zrobili blok dla młodocianych, numer 
pięć. Z Brzeska był tam Kazek Zając 
i ja – relacjonuje. 
Najpierw uczył się murarki u starego 
górala z Zakopanego. W końcu został… 
zdunem. Stawiał piece w dole na placu 
apelowym. Jednak władcy świata za 
drutami zrezygnowali z kształcenia 
w tym rzemiośle, podobnie jak z in-
nych pedagogicznych zapędów – lekcji 
niemieckiego dla młodocianych. – Wi-
docznie ktoś stwierdził, że to przecież 
obóz zagłady – lapidarnie podsumowu-
je starszy pan.
Rozbierał baraki, których budowy 
nie dokończył rezydujący tu niegdyś 
oddział polskiego wojska. Nieustannie 
poganiany woził cegły w metalowych 
taczkach. Miał świadomość, co z nich 
powstanie. – Przecież tam pracowa-
li nasi budowniczy. Widzieli plany 
– wspomina rosnące krematorium.
Starał się znaleźć sobie zajęcie we-
wnątrz obozu i nie wychodzić do robót 
poza nim. – Tam był rygor, a za dru-
tami luźniej – wskazuje na paradoks. 
Szukał z kolegą krawężników. Gdy 
tylko napotkali wytyczony nimi trakt, 
rozrabiali cement, piasek i wodę, by 
wylać kolejny betonowy chodnik. – Ro-
biliśmy to, choć nikt nam nie kazał. 
Ci, co nie mieli pracy, musieli iść na 
gimnastykę – tłumaczy. – Byli nawet 
tacy, co z drutami do zbierania śmieci 
chodzili po całym obozie. Niemcy wi-
dzieli tylko, że są zajęci. W tej sprawie 
byli naiwni.
– Słuchaj! Tam brakuje ludzi – usły-
szał brzeszczanin. Nie czekał długo. 
– Trzeba było zakombinować. Podejść 
do tego, co rozdziela pracę i… – pod-
nosi głos Sediwy. – Dobra praca, pod 
dachem, choć wilgotno – komentuje za-
trudnienie w pralni. Szczotką ryżową 
czyścił drelichowe fartuchy kucharzy.

nie tylko przez komin
– W lipcu 1942 roku wywołali nas na 
apelu wieczornym – mówi z powagą 
o losie swoim i brata. – Przyszedł la-
gerfűhrer i oznajmił, że jesteśmy wol-
ni! – Uwierzył pan? – A skąd! – podnosi 
głos, emocjonując się nawet po latach. 
– Przeczuwałem, iż to lipa, gdy Nie-
miec zapowiedział sześciotygodniową 
kwarantannę, bo w obozie panuje tyfus 
plamisty – ciągnie opowieść. 
Wyznaczeni tego dnia więźniowie do-
stali blok oddzielony od reszty drutem 
kolczastym. Osobno też chodzili do 
pracy na żniwa w widłach Wisły i Soły. 
W nadrzecznych zaroślach znaleźli 
worki z chlebem z masłem. Dozoro-
wani niezbyt gorliwie, opróżniali je 
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w ciągu dnia, a rankiem zastawali 
pełne. Kwarantanna skończyła się, 
esesmani zaczęli odprowadzać kolejne 
grupy „ułaskawionych” na dworzec 
kolejowy i kupować im bilety. – Zastęp-
ca komendanta obozu Karl Fritsch 
w płomiennym przemówieniu powie-
dział, że mamy duże szczęście, bo stąd 
wychodzi się kominem. 
Więźniowie czuli się wolni, choć ze 
strachu nie rozmawiali o tym między 
sobą. Ze skierowaniem na gestapo 
pojechali do Krakowa. Dorożkarz 
obejrzał się lękliwie, gdy podali adres: 
Pomorska 2. Na miejscu wysłano ich 
jednak do Tarnowa. Tymczasem ro-
dziny w Brzesku zostały uprzedzone 
i oczekiwały na stacji w Słotwinie. 
– Wyjechał po nas furmanką kuzyn 
Tadeusz Kubala. Przyjechaliśmy 
do domu i… jak tu wytłumaczyć, że 
musimy zameldować się w Tarnowie? 
– snuje tylko pozornie kończący się wą-
tek. – Wykombinowaliśmy z bratem, że 
zgłosimy się w Brzesku. Komendant 
żandarmerii Makuch przez telefon 
wytłumaczył wszystko tamtejszemu 
gestapo i kazał meldować się codzien-
nie rano, potem tylko dwa razy w ty-
godniu, raz na tydzień, a w końcu raz 
w miesiącu, wreszcie w ogóle.
– Mój ojciec miał brata, który jeszcze 
przed I wojną światową ożenił się 
z Niemką. Mieszkali w Hamburgu 
i byli majętni. Rodzeństwo korespon-
dowało ze sobą do lat dwudziestych, 
kiedy to wujek zmarł. Potem kontak-
ty stały się sporadyczne, a w końcu 
się urwały. Po aresztowaniu mama 
napisała do Hamburga, ale adres 
okazał się nieaktualny. Zwróciła się do 
tamtejszej rady miejskiej i otrzymała 
informacje o kuzynach. Wysłała listy 
do wszystkich. Odpowiedział jeden. Co 
się dalej działo, nie wiadomo. Faktem 
jest, że nas wypuścili – odsłania kulisy 
zwolnienia z obozu.

dobre ostrzeżenie
Jeszcze zanim Niemcy zamknęli miej-
scowych i okolicznych Żydów w getcie, 
zjechał do Brzeska elegancki, wiedeń-
ski krawiec. – Herzog. Ale czy tak się 
nazywał? Chyba tak mu mówili. Prze-
zywali go „Książę” – opowiada Sediwy, 
szeroko otwierając oczy. 
W lecie 1942 roku po mieście rozbiegło 
się niemieckie żołdactwo, mordując 
mieszkańców, którzy wiele pokoleń 
wstecz zapuścili tu korzenie, choć 
modlili się w odrębnych świątyniach. 
Zwolniony z Auschwitz obserwował 
wtedy esesmana, który z założonymi 
rękami stanął na Rynku Siennym. 
Wtem z przeciwległego rogu placu nad-

szedł nieśpiesznie w bladoniebieskich 
ogrodniczkach „Książę” z piłą na ra-
mieniu. Przecinał rynek po przekątnej, 
a gdy był już na środku, obok studni, 
usłyszał butne: „Bist du Jude?” Ze 
stoickim spokojem, nawet nie patrząc 
na oficera, odparł, mieszając znane 
mu języki: „Nie Jude” i… jakby nic się 
wokół nie działo, odszedł. 
Herzog przeżył wojnę. – Nawet w fer-
szalunku miał pańską postawę – 
uśmiecha się do swojego wspomnienia 
żona Franciszka Sediwego, Maria 
z domu Garczyńska. 
Tymczasem jej przyszły mąż nadal się 
bał. Rzadko sypiał w domu. Na każdy 
łomot do drzwi był gotowy do ucieczki, 
której trasę starannie obmyślił.
Po sąsiedzku działała restauracja 
Garczyńskich (obecnie róg Sobieskiego 
i pl. Kazimierza Wielkiego), do której 
często zaglądali Niemcy. – Przychodził 
też kucharz z policji. Ostrzegł właści-
ciela, że gestapo z Tarnowa zamówiło 
u niego obiady. To oznaczało, że Niem-
cy zamierzają przyjechać do Brzeska 
w większej sile. Od tej pory ani ja, ani 
brat nie spaliśmy w domu. To było do-
bre ostrzeżenie – ocenia z perspektywy 
lat emerytowany pracownik nowohuc-
kiej odlewni staliwa.
W byłej łaźni miejskiej i w budynku 
należącym do księdza Jana Fortuny, 
na rogu ówczesnego Rynku Siennego 
i dzisiejszej ulicy Uczestników Ruchu 
Oporu, mieścił się szpital. Lekarze po-
tajemnie leczyli tam rannych akowców. 
– Ktoś sypnął i gestapo przyszło po 
chirurga Wojcieszyna. Inny medyk, 
Jerzy Dudkiewicz, skoczył z okna, 
a oprawcy postrzelili go w brzuch. 
Mimo rany udało mu się zbiec. Tym-
czasem żołnierze przeszukali restau-
rację Garczyńskich i załomotali do 
mieszkania Wojcieszynów przy ulicy 
Mickiewicza. Uwierzyli żonie lekarza, 
Niemce, iż męża nie ma w domu. Zasa-
lutowali i odeszli, choć ścigany stał za 
uchylonymi przez kobietę drzwiami.

dobry nos
Praca jakoś Franciszka Sediwego nie 
omijała. Podczas gdy inni klęli na robo-
ty dla okupanta, on nie narzekał. – Dla 
mnie to pestka, relaks po Oświęcimiu 
– przyznaje teraz z przekorą w głosie. 
– Nie było problemu! Człowiek był 
pojedzony i ciepło ubrany.
Niemcy powołali go do Baudienstu i sko-
szarowali w Tarnowie. Nosił cement 
i rozładowywał wagony w Zakładach 
Kolejowych. Kiedy Armia Czerwona 
stanęła pod Dębicą, władze niemieckie 
uciekły z miasta. Sediwy w czerwcu 
1944 roku zastał puste koszary.

Tymczasem roboty przymusowe w oko-
licy dopiero się zaczynały. Mieszkań-
ców pędzono najpierw do kopania 
okopów na Brzezowcu. – Mieliśmy 
super warunki! – rozmarza się świa-
dek zdarzeń tonem, który o wściekłość 
przyprawiłby w 1944 roku niejednego 
brzeszczanina. – Raz na tydzień 
dostawaliśmy konserwy, papierosy, 
a nawet mieloną szynkę z magazynów 
Wehrmachtu. Dobre skończyło się, 
gdy poszliśmy kopać w Jasieniu. Tam 
panowała dyscyplina.
Najgorsze okazało się Kobyle. Żoł-
nierze zawieźli tam Polaków i na noc 
rozlokowali ich w stodołach. – Zakopa-
łem się w sianie, a tu pan Ziółkowski 
tłumaczy mi, że zanosi się na coś nie-
dobrego. Mnie to pachniało obozem. 
Przespaliśmy się, a rano zamiast 
wyjść, ukryliśmy się. Poczekaliśmy, 
a po wyjściu okazało się, iż jesteśmy 
sami. Ruszyliśmy przez pola do Ja-
sienia, ominęliśmy okopy, idąc przez 
Pomianową, aż zeszliśmy do Brzeska 
– opisuje trasę ucieczki. Opłaciło się, 
w Kobylu powstał obóz pracy.

niebezpieczny dla rzeszy harcerz
– Gdy nadeszła zmiana, przebywałem 
w piwnicach – żartobliwym tonem 
Franciszek Sediwy przywołuje wyda-
rzenia z końca wojny. Brzesko bało 
się nalotów. Tymczasem pod domem 
Garczyńskich strop był solidny… 
Wkrótce miejskie ulice miały wytrzy-
mać prymitywizm czerwonoarmistów 
obutych w walonki.
Uczniowie powrócili do nauki w mar-
cu 1945 roku. Sediwy w jednym roku 
przerobił materiał dwóch klas i poszedł 
do Państwowej Szkoły Górniczo-Hut-
niczej na Krzemionkach w Krakowie. 
Skończył ją w 1948 roku. – Nie lubiłem 
Śląska. Wykombinowałem więc, że 
pojadę do Żywca, gdzie były Zakłady 
Przemysłu Terenowego – wspomina. 
Po roku wrócił do Krakowa i zatrudnił 
się w odlewni staliwa na ulicy Paster-
skiej. – W 1953 roku uznałem, że to za 
mało i przeniosłem się do Nowej Huty 
– uśmiecha się.
Z pogodą może już rozważać, dlacze-
go w maju 1940 roku gestapowiec 
znalazł u niego zdjęcie z generałem. 
– Myślę, że wcześniej mieli listy. 
Działała przecież piąta kolumna… 
– zastanawia się. – Aresztowali wtedy 
prawie wszystkich harcerzy. Uznali 
nas za niebezpiecznych dla Rzeszy. 
W końcu w Oświęcimiu nazwali mnie 
Schutzhäftlingiem, czyli zagrażającym 
bezpieczeństwu – przekonuje.

Iwona DOJKA
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12 grudnia 1981 roku na 
drzwiach biurowca wisiała 
ulotka. „Panie Dulemba 

pańska prawda jest taka sama wstręt-
na jak pańska gęba” – głosił czyjś nie-
wyparzony język. Zbigniew Dulemba 
był wtedy szefem bocheńsko-brzeskiej 
delegatury „Solidarności”. Związek 
miał siedzibę na pierwszym piętrze 
budynku. Biuro codziennie otwierała 
i zamykała Stefania Bryła.
Kiedy jej zwierzchnik zatrzymał samo-
chód przed urzędem, spotkał naczelni-
ka miasta i gminy, który przeprosił go 
za plakat. – To nie jest nasza robota 
– powiedział. Ostrzegł, że coś się szy-
kuje, ale sam nie domyślał się co.
– Wtedy jeszcze niczego nie przeczu-
wałem. Wiedziałem, że sytuacja była 
napięta. Może dwa dni wcześniej 
słyszałem jakąś plotkę, ale była zbyt 
niejasna, aby przewidzieć bieg zdarzeń 
– wspomina uczestnik tej lakonicz-
nej rozmowy, Jerzy Skórnóg. – Ta 
ulotka była ordynarna. Kto to zrobił? 
– powtarza pytanie. – Nie wiem. Może 
ktoś nastawiony antagonistycznie do 
„Solidarności”… Czy to była jednak 
osoba czy grupa albo odpowiednie 
służby? Nie wiem – macha ręką.

Umocnienie dyscypliny społecznej
Kiedy Polacy, mówiąc o polityce, uży-
wali opozycji „my” – „oni”, Skórnóg stał 
po tej drugiej stronie. Miał czerwoną 
książeczkę, którą „partyjni” wykorzy-
stywali jako przepustkę do wygodnego 
życia. Jednak brzeski naczelnik jakby 
o niej zapomniał. Na pewno swoją 
przynależność zawieszał na kołku, gdy 
godzinami przesiadywał w mieszkaniu 
ks. proboszcza Józefa Kopacza. – Co 
przegadaliśmy, pozostało w murach 
plebanii – kwituje.
– Nie pasował do tej władzy. Był zbyt 
uczciwy – ocenił po latach sytuację z 12 
grudnia 1981 roku Zbigniew Dulemba. 
Ale Skórnóg wystąpił z PZPR dopiero 
w 1988 roku, tuż przed Okrągłym Stołem. 
Wierzył w ideologię? Wtedy już nie.
Naczelnikiem gminy został w kwietniu 
1981 roku. Miasto odetchnęło właśnie 
po marcu, gdy czołowe zakłady gro-
madziły konserwy i śpiwory, szykując 

Kto nas poróżnił?

Świat staje się zrozumiały dopiero wtedy, gdy jest podzielony na dobrą i złą część. Człowiek zyskuje orientację, bo wie, po której stronie 
ma stać. Chaos powraca, gdy niewidzialna ręka stwarza podziały ponad głowami innych. Nie mając o tym pojęcia, ofiary stają się funk-
cjonariuszami systemu.

się do strajku, a w okolicy Niedzielisk 
stacjonowało wojsko.
– Dotychczas sprawował tę funkcję 
człowiek, do którego było wiele za-
strzeżeń… ze strony lokalnej i władz 
wojewódzkich… merytorycznych i nie 
tylko… – Jerzy Skórnóg powoli przy-
wołuje fakty. Stanowisko otrzymał po 
rozmowie w gabinecie wojewody tar-
nowskiego Stanisława nowaka.
– Dogadywałem się z „Solidarnością” 
– zastanawia się. – Ludzie często nie-
potrzebnie antagonizowali sytuację. 
Wiedziałem, że działacze związku mają 
rację, więc ich popierałem i w sprawach 
konfliktowych starałem się rozmawiać 
z dyrekcją zakładów tak, by problem 
konstruktywnie rozwiązać.

spokój, ład i porządek publiczny
O 8.00 rano13 grudnia 1981 roku Zbi-
gniewa Dulemby już nie było w domu 
przy ul. Browarnej. Bezpieka prze-
szukała mieszkanie, ale nie znalazła 
solidarnościowca. O tej porze był już 
w bocheńskiej hucie stali. Wiedział, że 
nastał stan wojenny.
Przy tej samej ulicy mieszkał naczel-
nik gminy. O 8.00 usłyszał pukanie. 
Zamiast niego drzwi otworzyła żona. 
Stojący w nich milicjant przekazał 
tylko polecenie, by jej mąż udał się 
do urzędu i tam czekał na dalsze 
wskazówki. Panowała niedzielna ci-
sza, dzieci spały. Skórnóg nie włączył 
jeszcze radia ani telewizora. Gdy to 
zrobił, usłyszał słowa „stan wojenny”. 
– Nie wiedziałem, na czym ta rzecz 
polega. Znałem postępowanie zgodne 
z procedurami obrony cywilnej. Powi-
nienem dostać zaszyfrowaną wiado-
mość z informacją na wypadek sytuacji 
„W” (wojny – przyp. ID) – relacjonuje 
ciąg myśli, jakie przeszły mu wtedy 
przez głowę.
Do biurowca przy ul. Głowackiego 
dotarł na piechotę. Tam dowie-
dział się, że ma zwołać kierowników 
wydziałów i czekać na dyspozycje. 
W urzędzie pokazali się zdezorien-
towani członkowie formacji obrony 
cywilnej z plecakami. Wysłał ich do 
domu. Tymczasem pracownicy wraz 
z szefem czekali…

ze względu
na bezpieczeństwo państwa

Początek stanu wojennego był jak nocne 
podchody. Co rusz ktoś podrzucał wska-
zówkę, a dalej należało iść po omacku.
– Człowiek nie mógł się dowiedzieć, 
co my tu robimy – z niecierpliwością 
relacjonuje Skórnóg. – Wojska nie było 
widać. Póki co…
Telefony milczały, a radio na okrągło 
powtarzało przemówienie gen. Wojcie-
cha Jaruzelskiego przeplatane muzyką 
klasyczną. Tymczasem w mieście 
pojawiły się plakaty z treścią dekretu 
o stanie wojennym. Tyle że nie rozwie-
szał ich nikt z urzędu.
Po południu do oczekujących dotarł 
wysłannik wojewody. Mieli zorga-
nizować całonocny dyżur i… czekać 
dalej. – Nagle pojawiła się grupa ludzi 
w mundurach. Sądząc po kolorach, 
była to formacja MSW. Dwójka z nich 
siedziała w urzędzie od końca godzin 
urzędowania do rana. Nie pochodzili 
stąd. Dopiero potem przyznali się, że 
w karabinach nie mają amunicji – były 
naczelnik lekko uśmiecha się.
Od tej pory zadania przychodziły 
z Tarnowa na piśmie. Jednym z nich 
były nocne dyżury. Podwładni Skórnó-
ga wymieniali się. Przykry obowiązek 
wypełniali głównie mężczyźni. – Syl-
westra z 1981 na 1982 rok spędziłem 
w towarzystwie trzech wojskowych. 
Przebywaliśmy w pokoju naczelni-
ka. Na zewnątrz był zainstalowany 
dzwonek – przypomina sobie przebieg 
„czuwania” Antoni Sumara. Nocne 
„posiedzenia” powtarzały się przez cały 
okres stanu wojennego. – Petenci?! To 
nie był dyżur dla ludzi. Do dziś nie 
wiem, po co tam siedzieliśmy… Cza-
sem zadzwonił telefon. Do nich. Nieraz 
wypraszali i rozmawiali na osobności 
– wzrusza ramionami.

interesy ochrony spokoju,
ładu i porządku publicznego

Krystyna Duda, w 1981 roku kie-
rownik Referatu Wydziału Handlu, 
między 8 a 9 rano 13 grudnia otrzy-
mała wiadomość, że musi stawić się 
w pracy. Że w niedzielę? … dziś już jej 
to nie dziwi.
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Na parterze urzędu zastała zdezo-
rientowanych ludzi oczekujących na 
pierwsze rozprawy przed kolegium. 
Ich przestępstwo polegało na nieświa-
domości, że zaczął się stan wojenny. 
Godzina milicyjna zaskoczyła ich poza 
domem, bez przepustek.
Punkt drugi obwieszczenia o stanie 
wojennym głosił: „nałożyć obowiązek 
uprzedniego uzyskiwania zezwole-
nia właściwego terenowego organu 
administracji państwowej na zmianę 
miejsce pobytu, polegającą na przenie-
sieniu do innej miejscowości na czas 
dłuższy niż 48 godzin oraz obowiąz-
ku niezwłocznego zameldowania się 
w miejscu nowego pobytu.”
– … Ale który będzie ten „właściwy”? 
Nie wiedzieliśmy – przywołuje wąt-
pliwości urzędników niegdysiejszy 
naczelnik Skórnóg.
Szybko okazało się, że druki prze-
pustek są już gotowe. W wolną od 
pracy niedzielę posłaniec przywiózł je 
z Tarnowa. Krystyna Duda wydawała 
je potem mieszkańcom w biurze na 
parterze. – Coście zrobili?! – słyszała 
od zdenerwowanych ludzi, którzy mi-
mowolnie stawiali ją po drugiej, „pań-
stwowo-partyjnej” stronie barykady.
– W praktyce zezwolenia na zmianę 
miejsca pobytu na dłużej niż 48 godzin 
otrzymywał każdy chętny. Prócz tego 
jednak musieliśmy rejestrować tych, 
którzy przyjeżdżali na teren gminy. 
To oznaczało dodatkową robotę dla 
urzędników. Musieliśmy uruchomić 
specjalne dyżury w Wydziale Ewiden-
cji Ludności – gorzko podsumowuje 
Skórnóg biurokratyczne praktyki, za-
kładające totalną kontrolę Polaków.
Szkoda tylko, że społeczni inżynie-
rowie z Warszawy nie uwzględnili 
wynagrodzenia za nadgodziny. – Za 
stan wojenny nikt nie pobierał do-
datkowej gratyfikacji – ironizuje 
naczelnik, dziś nauczyciel geografii 
w gimnazjum.

siły uprawnione są do użycia
środków przymusu bezpośredniego
16 grudnia Jerzy Skórnóg pracował 
w urzędzie do 20.00. Zamiast do domu, 
wrócił do kolegi. Włączyli radio. – Sły-
szymy komunikat. Kopalnia „Wujek”… 
Dla jednych to może obojętne, że giną 
ludzie… Dla nas nie – wspomina. – Tak 
naprawdę nie wiedzieliśmy wtedy, co 
dzieje się w Polsce. A tu okazało się, iż 
doszło do rozlewu krwi… Bałem się, że 
tak to się skończy – zawiesza głos.
W wigilię i Nowy Rok nie widział 
rodziny, bo przepisy wymagały cało-
nocnego dyżuru. W styczniu następ-
nego roku zaczęła działać lokalna linia 

telefoniczna. Pod koniec marca wróciły 
połączenia międzymiastowe.
Pierwszy samochód opancerzony na-
czelnik zobaczył jeszcze w grudniu na 
rogatkach Tarnowa. – W Brzesku woj-
skowe patrole pojawiały się przelotnie. 
Chyba tylko po to, by zademonstrować 
swoją obecność – przypuszcza. Jednak 
władza wiedziała, jak wykorzystać 
inne możliwości wywołania strachu. 
W administracji zaczęła się weryfi-
kacja. – Nikt z około 50 pracowników 
urzędu nie został zwolniony. Jednak 
ludzie bali się, a najbardziej ja, by 
komuś nie puściły nerwy – relacjonuje. 
– Zaszkodzić komuś?! Po co? Tu miesz-
kałem, mieszkam i będę mieszkał. 
Chcę spokojnie przejść przez Brzesko 
– obrusza się.
W grudniu 1981 roku wielokrotnie 
przechodził przez miasto. Główne ulice 
przemierzali też kolejni wojskowi ko-
misarze, ale żaden z nich nie zwrócił 
uwagi na stojącą pod kościołem św. 
Jakuba AP tablicę „Solidarności”. 
– Według przepisów stanu wojennego 
wszelka symbolika związku powin-
na zniknąć – stwierdza naczelnik. 
– Tymczasem nie zwrócił na nią uwagi 
żaden z brzeskich wojskowych. Awan-
turę urządził mi dopiero mundurowy 
z Bochni, który tędy przejeżdżał. Kazał 
połączyć się z dyrektorem Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i wydał polecenie usunięcia 
tablicy. Potem ona znikła…

zakazać używania
określonych odznak

Znikały też inne rzeczy. – 14 grudnia, 
w poniedziałek, normalnie przyszłam 
do pracy i otworzyłam biuro na pierw-
szym piętrze – wspomina Stefania 
Bryła, etatowy pracownik brzeskiej 
delegatury „Solidarności”. Zapakowała 
dokumenty związkowe, listy członków 
komisji zakładowych, wypożyczoną 
z Bochni kronikę z czasów Piłsudskie-
go i prasę z drugiego obiegu. Wszystko 
podała dwóm mężczyznom oczekują-
cym na tylnych schodach, a ci wynieśli 
„trefne” materiały. Żadne drzwi nie 
otworzyły się, gdy przenosiła papie-
ry. Magistrat był jak wymarły. – Nic 
kompletnie nie zostało, poza maszyną 
do pisania, dywanem, fotografiami 
z mszy na pl. Kazimierza Wielkiego 
(17 września 1981 roku działacze 
lokalnej „Solidarności” zorganizowali 
nabożeństwo, podczas którego po-
święcono krzyże komisji zakładowych 
– przyp. ID) i niezałatwionymi pisma-
mi – wylicza.
W kieszeni zatrzymała tylko pieczątki 
i klucze. Szafę, biurko, wewnętrzne 

drzwi i starą „Olimpię” do pisania 
zaplombowali pracownicy urzędu Jan 
Kasprzyk, kierownik Wydziału Spraw 
Wewnętrznych, Społecznych i Admi-
nistracyjnych oraz Elżbieta nowak. 
Klucze Stefania Bryła nosiła jeszcze 
tydzień. Nie pamięta, który pracownik 
z biurowca zażądał zwrotu. Oddała je 
kierownikowi Kasprzykowi.
Jerzy Skórnóg zapamiętał trzech 
esbeków. Przyjechali w niedzielę 
po to, by „dokonać likwidacji biura 
»Solidarności«”. Ponieważ nie dostali 
kluczy, zagrozili wyważeniem drzwi. 
Doszło do scysji. Naczelnik zabronił 
niszczenia: – Będę wysyłał skargi, 
gdzie popadnie.
Widział, że funkcjonariusze wyjechali 
z urzędu. Skąd po powrocie wzięli 
klucze? Nie wie. Faktem jest, że 
weszli do biura związku i rozpoczęli 
sprawdzanie szaf. – Widziałem, jak 
przeglądali dokumenty i jakąś litera-
turę. Na skraju biurka odłożyli zaka-
zaną publikację z relacją esbeka, płk. 
Kazimierza Światły. Zażartowałem, 
że mogliby mi pożyczyć – przypomina 
sobie szef urzędu.

istnieje uzasadnione podejrzenie
– Chyba w pierwszym tygodniu sta-
nu wojennego pojawił się komisarz 
w mundurze z pistoletem u boku 
i dwoma żołnierzami uzbrojonymi 
w kałasznikowy. Powiedział, że został 
tu oddelegowany przez wojsko – Skór-
nóg zaczyna kolejny wątek relacji. 
– Mieszał się do wszystkiego, do czego 
tylko można było. Od mleka po buty. 
A zachowywał się bardzo ordynarnie 
– charakteryzuje pierwszego nadzorcę 
w murach biurowca.
Wojskowy miał gabinet tuż obok naczel-
nika. Zza ściany dobiegały przekleń-
stwa. – Próbowałem z nim rozmawiać. 
Nie dało się – kwituje z goryczą.
Po dwóch, trzech miesiącach z War-
szawy przybył kolejny komisarz, który 
chwalił się ukończeniem szkoły w Le-
ningradzie. – Tamten był ordynarny, 
a ten w obyciu i słownictwie – kul-
turalny. Ale charakter miał perfidny 
– kreśli kolejny portret. – Miał styl 
kacyka. Przyszedł porządzić.
Skórnóga niecierpliwiły niekończące 
się kontrole. W Rejonowym Przed-
siębiorstwie Gospodarki Komunalnej 
żołnierz zrobił awanturę, „że sprzęt 
stoi krzywo, nie po wojskowemu”. 
W sklepie przy ul. Browarnej kie-
rownik w jego obecności ważył całą 
wędlinę. Udało się, bo wtedy mógł 
mieć zapas 10-20 kilogramów. Okazało 
się, że brakuje 10 dkg. Tym razem też 
doszło do krzyków.



��

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY maj 2007stan wojenny

Bezwzględne przestrzeganie
wprowadzonych zakazów

– Najgorsze były tzw. grupy opera-
cyjne, które sprawdzały pomieszcze-
nia w urzędzie – przypomina sobie 
architekt Antoni Sumara. – Jedna 
z urzędniczek miała na szyi medalik 
na łańcuszku. Zwrócili na to uwagę, 
że jako pracownik rządowy nie po-
winna go nosić.
Sprawdzanie „laickości” zapamiętał 
też Jerzy Skórnóg. – To była jedna 
z najbardziej ohydnych rzeczy, jakie 
przeżyłem. W kontrolach pomieszczeń 
pracowników lubił się udzielać komi-
sarz z Warszawy. Chodził tam, gdzie 
nawet ja nie bywałem – do Wojewódz-
kiego Zarządu Inwestycji Rolniczych 
lub do geodezji. Kiedyś przyszedł do 
mnie i kazał pójść za sobą. Wszedł do 
jednego pomieszczenia i pokazał krzyż. 
W drugim to samo. „Pan za to odpowia-

da” – usłyszałem. Powiedziałem mu, że 
w te sprawy nie będę ingerował.
Deptanie ludzkiej godności, obsztorcowy-
wanie podwładnych za to tylko, że noszą 
krzyże na szyi było ponad ludzką wytrzy-
małość. Naczelnik zawiózł do Tarnowa 
pismo z dymisją. Otrzymał odmowę.
Trzeci komisarz, porucznik, pochodził 
z Bochni. – Starał się pomagać. Nikogo 
nie poniżył – ocenia go brzeski naczel-
nik. Czwarty przybył ze stolicy w mun-
durze jednostki powietrzno-desanto-
wej. – Przyjechałem tu, bo musiałem 
– oświadczył włodarzowi gminy. – Nie 
będę się w nic mieszał.

wzmożona ochrona
podstawowych

interesów państwa
W stanie wojennym brakowało wszyst-
kiego. W urzędzie Krystyna Duda dzie-
liła „kartki” uprawniające do zakupów 

między zakłady pracy i wydawała je 
emerytom oraz rencistom. – Mieli-
śmy włamanie. Ktoś przewrócił sejf, 
otworzył go przez dno i wyniósł kartki 
– opowiada obecna pracownica Wydzia-
łu Ewidencji Gospodarczej.
Ćwierć wieku temu talony na zakupy były 
drukami ścisłego zarachowania, a ona 
z Tarnowa przywoziła je w zwykłej skó-
rzanej torbie. Podróżowała „okazją” lub 
korzystała z milicyjnych suk, gdy funkcjo-
nariusze wieźli kogoś do więzienia.
Urząd dzielił materiały. Miał też zapas 
benzyny na szczególne przypadki. – Za-
łóżmy, że dostaliśmy sto arkuszy blachy 
ocynkowanej, a chętnych było na dwa 
tysiące. Nie tylko na budowy, także na 
remonty. Jak to podzielić? – retorycznie 
pyta Skórnóg, usiłując wyjaśnić realia 
dziś już nie do pojęcia. – Pracownicy 
jeździli w teren, by porównać zapisane 
w podaniach uzasadnienia ze stanem 
faktycznym. Tymczasem ludzie byli zde-
sperowani. Ktoś musiał dowieźć towar, 
a inny pojechać z chorym dzieckiem do 
Prokocimia… – urywa zdanie.
Niektórzy, bardziej przedsiębiorczy, 
starali się ominąć procedury. – Komi-
sarze w ciągu dnia przyjmowali strony. 
Ludzie nie mogli sobie niczego załatwić 
i próbowali uzyskać przydziały u woj-
skowych – tłumaczy ówczesny urzędnik 
Antoni Sumara.

na rzecz obrony państwa
– Ciekawy jestem, jak wyglądała ta 
druga strona: o czym myśleli ci ludzie, 
kiedy się ukrywałem; czy też się bali? 
– po ćwierćwieczu Zbigniew Dulemba 
mnoży pytania. – Naczelnik Miasta 
i Gminy podchodził do nas życzliwie. 
Przyjmował nasze postulaty. Nie wahał 
się nawet usunąć kierownika jednej 
z brzeskich spółdzielni – rozważa.
– To byli normalni ludzie. Przychodzili 
do mnie ze swoimi problemami. Między 
nami był dobry przepływ informacji 
– Jerzy Skórnóg spogląda w okno.
Członkowie broniącej stanu posiadania 
władzy, którzy postawili Polaków po prze-
ciwnych stronach sztucznie stworzonych 
okopów, do dziś pozostają anonimowi.

Iwona DOJKA
* Jako śródtytuły wykorzystałam frag-
menty obwieszczenia o wprowadzeniu 

stanu wojennego.

SPRZEDAM 6-tygodniowe szczenięta 
owczarka niemieckiego krótkowłose-
go. Rodzice rodowodowi. Odrobaczo-
ne, szczepione. Cena: 500,-
tel. kontaktowy 600 261 437



�� 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYmaj 2007 twórcza Pasja

Wystawiłeś swoje fotografie 
w zwyczajnej kawiarni. Szukasz nowe-
go, masowego odbiorcy?
– Nie miałem takiego zamiaru. Pre-
zentacja to wynik propozycji właści-
cieli lokalu. Pokazałem tylko część 
mojej kolekcji. To 20 spośród 60 prac, 
jakie prezentowałem w 2003 roku na 
wystawie retrospektywnej w Piwnicy 
Brzeskiej. Pochodzą z lat 1994-2003.

Budujesz instalacje. Skąd wzięła 
się idea ich tworzenia? Czy to pomysł 
na zmianę percepcji fotografii? 
Czyżby tradycyjny sposób prezentacji 
wyczerpał się?
– We Wrocławiu, gdzie studiowałem, 
uczono nas patrzeć na fotografię z po-
zycji innych dziedzin sztuki. Może to 
specyfika formy edukacji, ale myślę, że 
we wszystkich szkołach o profilu arty-
stycznym kształtuje się osobowość zdolną 
do rozszerzania horyzontów myślowych, 
do ogarnięcia podstawowej wiedzy z za-
kresu  rysunku, malarstwa, rzeźby czy 
wideoartu. Instalacja fotograficzna wiąże 
się z działaniem artystycznym w obszarze 
multimediów. Jest wykroczeniem poza 
zwykłą fotografię. W kawiarni nie poka-
załem instalacji, ale wybrałem pojedyncze 
fotografie. Chodziło raczej o swobodną 
dekorację harmonizującą z wnętrzem.

n

n

     Wyjść dalej
niż fotografia

Ekspozycja na ścianie brzeskiej kawiarni sprawiła, że twórczość Artura Gawendy stała się 
dostępna nie tylko dla bywalców elitarnych galerii. Okazało się też, iż komercyjne miejsce 
nie szkodzi ambitnym dziełom.

Czy mam rozumieć, że instalacja 
to świadome i celowe nawiązanie do 
innych dziedzin sztuki?
– W pewnym sensie nawiązuję też do 
rzeźby. Patrzę na fotografię w szerszym 
aspekcie. Szczególnie interesuje mnie 
fotografia analogowa, tradycyjna, zło-
żona z procesu naświetlania negatywu 
i wykonywania odbitek. Wydaje mi się, 
że fotografia podbudowana bagażem 
fotochemicznym – myślę tu w kate-
goriach ciągłości historycznej – jest 
czymś bardzo złożonym i nieprzewidy-
walnym, a sam negatyw ze względu na 
swoją wielowarstwową, strukturalną 
budowę przypomina relief...

Tyle że widz nie ogląda negatywu 
tylko odbitkę.
– Jednak oglądając odbitkę analogową, 
ma się świadomość, że powstała z ne-
gatywu przenoszącego oprócz czystej 
treści jego cechy fizyczne takie, jak: 
ziarnistość, gęstość czy wszelkiego 
rodzaju niedoskonałości, ślady uszko-
dzeń. Tworzy to wartość określaną 
„estetyką błędu”. Uważam, że obraz 
uzyskany drogą chemiczną ma większe 
predyspozycje do manipulowania au-
tentyczną przestrzenią przed kamerą, 
jakby dotykał rzeczywistości i przez to 
był bliższy rzeźbie. Przeciwieństwem 

n

n

jest fotografia cyfrowa, która przez 
swoją łatwość i szybkość bardziej wią-
że się z naszą wyobraźnią ograniczoną 
jedynie narzędziem – programem 
komputerowym. Niestety, refleksja 
na temat materialności zdjęć dziś 
już zanikła. Fotografia stała się czy-
stym przekazem. Mniejsze znaczenie 
przywiązuje się do wartości odbitki 
papierowej, a większe do treści. Ludzie 
robią zdjęcia i zlecają w laboratoriach 
odbitki z plików cyfrowych lub dru-
kują je na własnych drukarkach, nie 
zwracając uwagi na jakość i trwałość 
obrazu fotograficznego. Przeważnie 
magazynują je na dyskach elektronicz-
nych, ale nie realizują ich materialnie. 
Tak zgromadzone czekają na wybraną 
formę prezentacji przestrzennej lub 
kiedyś ulegną destrukcji.

W 2003 roku w MOK-u pokazałeś 
cykl zdjęć polaroidowych prezentują-
cych etapy tragedii World Trade Cen-
ter. Czy można potraktować tę insta-
lację jak próbę stworzenia linearnego 
opowiadania w obrazach? Nawiązałbyś 
wtedy do tradycji średniowiecznego 
malarstwa opowiadającego…
– Nie myślałem tu o żadnej stylistyce 
opisowej realizmu. To był zapis reak-
cji na wydarzenie. 11 września 2003 
roku byłem na wyjeździe służbowym 
w Warszawie. Dojeżdżałem właśnie 
do ośrodka badawczego na szkolenie, 
gdy od kierowcy autobusu usłysza-
łem: „Panowie, Ameryka została 
zaatakowana.” Po powrocie do domu 
wciąż siedziało to we mnie: tragedia 
ludzka, determinacja zamachowców. 
Postanowiłem dać upust wrażeniom, 
wykonując serię autoportretów jako 
pytanie: „Jak można się czuć po jednej 
i po drugiej stronie barykady?”. Zu-
pełnie świadomie wybrałem materiał 
Polaroida. To symbol amerykańskiej 
popkultury. Zresztą Andy Warhol 
korzystał z niego. Z drugiej strony 
był to genialny wynalazek poprzedza-
jący fotografię cyfrową pod względem 
szybkości.

Intryguje mnie także instalacja 
„Opakowani”. Z samej fotografii 
przeniosłeś punkt ciężkości na sposób 
jej prezentacji. Więcej o intencjach 
artysty mówi tu przeźroczysta folia 
i karton niż sam produkt…
– „Opakowani” to nowe doświadcze-
nie. Projekt zrodził się we Wrocławiu, 
przed 2003 rokiem, a większość prac 
wykonałem w latach 2003-2004. To 
też jest działanie złożone. Poruszyłem 
problemy związane z istotą samej 
fotografii, ale również odwołałem się 
do problematyki społecznej, do trakto-
wania człowieka jako produktu. Zwięk-

n

n

Artur Gawenda 
tropi rzeczywi-

stość, by dać jej 
ślad w fotografii
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szyła się przecież migracja zarobkowa. 
Młodzi ludzie masowo wyjeżdżają za 
granicę i traktują siebie jako coś, co 
służy do wymiany umiejętności, zdol-
ności, pracy za pieniądze… To brutalny 
komentarz o taniej sile roboczej, który 
dotyka nie tylko naszych rodaków.

Oprócz zdjęć artystycznych masz 
w dorobku reportaże i fotografię re-
klamową. Ta ostatnia żyje tak długo, 
jak długo produkt istnieje na rynku. 
Zdjęcia w prasie dezaktualizują się po 
wyrzuceniu gazety do kosza. Tymcza-
sem fotografia artystyczna wydaje 
się przemawiać niezależnie od czasu 
i miejsca.
– Na początku używałem aparatu 
w celach dokumentacyjnych lub dla 
prób technicznych. Raczej nie była to 
fotografia pamiątkowa. Byłem samo-
ukiem. Przeszedłem żmudną i okrężną 
drogę przez świadome samodoskona-
lenie. Dopiero po tym okresie, czyli 
około 20 lat temu, zacząłem myśleć 
o fotografii poważnie.

Co to znaczy „myśleć 
poważnie o fotografii”?
– To oznacza zaintereso-
wanie się medium na ca-
łej płaszczyźnie, zarówno 
pod względem historii, 
jak i techniki; trakto-
wanie go jako dziedziny 
sztuki, zgłębianie jego hi-
storii i głównych nurtów. 
Co ciekawe, nigdy nie 
traktowałem tej dziedzi-
ny lekko, jak „pstrykania 
zdjęć”. Miałem zupeł-
nie inne powody. Otóż, 
wcześniej pasjonowałem 
się literaturą i poezją. 
Do dziś mam stos wier-
szy, których nigdy nie 
wydałem. Przed 20 laty 
nastąpił kryzys moich możliwości 
przelewania uczuć i refleksji na pa-
pier. Może to i dobrze. Dziś dostrzegam 
w tych wersach potrzebę zmiany formy 
przekazu na obrazową. Wiele w tych 
utworach motywów malarskich, obra-
zów fotograficznych, portretów. Myślę, 
że fotografia sama we mnie dojrzała. 
Symbolem tej myśli jest jaskinia pla-
tońska, gdzie człowiek obserwuje wła-
sne cienie zniekształcone na ścianie. 
Taka pierwsza w dziejach ludzkości 
camera obscura. Natomiast mi bardzo 
zależało na tym, by tworzyć własny, 
subiektywny, poparty doświadczeniem 
obraz. Oczywiście, równolegle pozna-
wałem fotografię od strony technicznej. 
Czytałem wszystko z zakresu jej histo-
rii, historii sztuki, krytyki i filozofii 
fotografii. Imałem się różnych zajęć, 
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podejmowałem się zleceń reklamo-
wych, bo to była najlepsza forma, żeby 
sprawdzić technikę. Musiałem poczuć 
problem, zmierzyć się z wysiłkiem. 
Robienie zdjęć i zlecanie obróbki to 
za mało. Musiałem sam od początku 
do końca wykonać wszystkie prace, 
łącznie z wywołaniem diapozytywów 
barwnych.
Reportaże były konsekwencją mojej 
zabłąkanej drogi życiowej. Zaraz 
po ukończeniu szkoły zdawałem na 
nauki polityczne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, bo chciałem studiować 
dziennikarstwo. Start skończył się 
niepowodzeniem. Skąd to się wzięło? 
Z chęci poznania innych zakątków 
fotografii. Reporterka jest najbliższa 
komuś, kto robi zdjęcia.

Fotografia jest silnie związana 
z kontekstem. Uparty odbiorca nawet 
zdjęć kreacyjnych odnajdzie miejsce 
i osobę, które na nich widnieją. Czy 
fotograf jest w stanie zerwać z doku-
mentalizmem, czystym odtwarzaniem?

– Oczywiście. Dzisiaj panuje moda na 
fotografię opisową, dokładnie kopiują-
cą rzeczywistość. Natomiast kontekst 
jej prezentacji jest czymś kluczowym. 
Wyobraź sobie zdjęcia np. z kartoteki 
policyjnej lub z dowodów osobistych, 
które zostaną powiększone do dużych 
formatów i wystawione w galerii… 
Mam na myśli wykorzystanie takiego 
działania przez Thomasa Ruffa, nie-
mieckiego konceptualistę, który w spo-
sób obiektywny sportretował swoich 
przyjaciół, znajomych. Nawet pozwolił 
modelom na wybór kolorystyki, tła 
wynikającego z ich upodobań. Później 
wykonał nadnaturalnej wielkości 
powiększenia i pokazywał je w gale-
riach. W ten sposób zwykła fotografia 

n

dokumentalna powiększona do dużych 
rozmiarów i pokazana w szacownym 
miejscu uzyskała wartość dodaną, 
okazała się dziełem sztuki. Można 
też postępować odwrotnie – zdjęcie 
artystyczne, nawet najbardziej zmody-
fikowane, wydrukować w albumie np. 
poświęconym architekturze, przewod-
niku turystycznym lub zaprezentować 
na wystawie antropologicznej albo 
w kronice policyjnej. Wtedy będzie słu-
żyć zupełnie czemu innemu. Wszystko 
zależy od kontekstu.

To znaczy, że fotograf nie może ze-
rwać z dokumentalizmem całkowicie?
– Nie, fotografia jest ściśle związana 
z rzeczywistością, jest jej śladem.

Odwróćmy problem – czy fotograf 
może być w pełni obiektywny, wierny 
wobec portretowanej rzeczywistości?
– Może być, ale na ile to jest wiarygod-
ne? Problem polega na tym, że żyjemy 
w wieku telewizyjnym, który zglobali-
zował horyzont widzów, zarówno od-
biorców fotografii, jak i autorów zdjęć. 

Zglobalizował, a jednocze-
śnie rozbił spójność tego 
horyzontu, która niegdyś 
polegała na osobistym do-
świadczeniu. Doprowadził 
do narzucenia odbiorcom 
pewnych wzorców w spo-
sobie patrzenia.

To znaczy, że – tak 
czy inaczej – widz nawet 
obiektywny obraz odbierze 
subiektywnie, po swojemu.
– Tak. Co gorsza, nie będzie 
zdawał sobie sprawy z tego, 
że ten obraz jest mu narzu-
cany. Codziennie jesteśmy 
ładowani obrazami reklam, 
nad którymi pracuje sztab 
ludzi: psychologów, spe-
cjalistów od marketingu, 

artystów. Znawcy sztuki odczuwają 
motywy z reklam jako znajome, co 

wynika ze stosowania pastiszu, czyli 
świadomego nawiązania do znanych 
dzieł, zakodowanych w naszej świado-
mości. Przeciętny człowiek, który dziś 
obcuje z obrazami na ulicy, na billbo-
ardach, jeśli zechce zrobić zdjęcie, nie 
będzie w stanie wyzwolić się z konwen-
cji silnie obecnych w jego umyśle. Jego 
zdjęcia będą ładnie zakomponowane, 
choć on nigdy nie studiował kompozy-
cji. To estetyka nabyta.

Gdzie jest tajemnica kadru? Czy 
przez to, że fotografia skazana jest na 
wybieranie fragmentów z rzeczywisto-
ści, nie wynika jej upośledzenie?
– Nie. Kadr to wyważony wycinek 
rzeczywistości. Są różne poziomy 
kadrowania: w czasie fotografowania 
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Opakowanie fotograficznych portretów
to komentarz do „wysyłki” młodych za granicę
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i potem, w trakcie obróbki materiału, 
kiedy spokojnie zastanawiamy się 
i dopasowujemy materiał do swoich 
intencji. Chodzi tu o harmonię z tre-
ścią przekazu. Kadrowanie jest ściśle 
związane z kompozycją.

Masz dużą wiedzę na temat tech-
niki, a jednak Twoje fotografie są bar-
dzo ascetyczne w formie. Dlaczego?
– Ascetyczne, może nawet minimali-
styczne… Preferuję fotografię warszta-
tową, czarno-białą, bo ona spełnia moje 
oczekiwania w zakresie formy przeka-
zu, walorów estetycznych i możliwości. 
Kolor jest bardziej problematyczny… 
Mam wrażenie, że boję się barw. Dla 
mnie monochromatyczność oznacza 
większą ekspresję. Chociaż kolor mnie 
pociąga… Wymaga wtedy zupełnie 
innego zaangażowania, środków tech-
nicznych, oświetlenia, kontroli tem-
peratury barwowej. To nie to samo co 
użycie kolorowej kliszy w normalnej, 
codziennej rzeczywistości i wierne jej 
odtworzenie. Kolor musi harmonizo-
wać z tematem.

A jednak w Twojej fotografii go nie 
widać.
– Może wynika to z mojej wewnętrznej 
walki z piktorializmem w fotografii. 
Studiując historię fotografii, zwróci-
łem uwagę na zmagania fotografów 
w XIX wieku o to, by ich prace zostały 
dopuszczone do galerii i traktowane 
na równi z dziełami malarskimi. Ich 
determinacja była dla mnie godna 
podziwu. Np. Robert de la Sizarenne 
w swoim manifeście wydanym w 1900 
roku w Paryżu twierdził, że fotografia 
jest tym bardziej sztuką, im bardziej 
przypomina inne techniki, np. rysunek 
sangwią czy tuszem. Naówczas chodzi-
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ło o to, by tworzyć obrazy fotograficzne 
na wzór malarstwa. Od strony istoty 
fotografii nie było to zjawiskiem pozy-
tywnym, choć osiągnięć piktorializmu 
nie można całkowicie przekreślać. 
Jedna z moich pierwszych prac „Mistrz 
i Małgorzata” z 1994 roku nawiązywa-
ła do twórczości mistrzów polskiego 
piktorializmu, Wiktora i Mariana 
Dederków, którzy stworzyli specyficz-
ny styl w latach 30. ubiegłego wieku 
Wykonywali zdjęcia na papierze i pod-
dawali je później retuszowi węglem 
i kredą, aby osiągnąć odpowiednią 
ekspresję tematu i jednocześnie ogra-
niczyć zbytnią „gadatliwość” fotografii. 
Myślę, że dzisiejsze upowszechnienie 
technologii cyfrowej oznacza nowe 
możliwości piktorializmu.

To znaczy, że granica między ma-
larstwem a fotografią została osta-
tecznie zamazana. Gdzie jest miejsce 
na indywidualizm w fotografii?
– Styl przychodzi z czasem. Kształtuje 
się przez osobiste doświadczenie. Nie 
da się go zdobyć wyłącznie z literatu-
ry, rozmów, kontaktów w środowisku 
twórczym. Pragnę tutaj zacytować sło-
wa mojego mentora, czeskiego fotogra-
fa Josefa Mouchy: „Szukam wyrażania 
mojego doświadczenia świata w jego 
zmienności. Jednocześnie staram się 
go wyrazić poprzez czystą, niemani-
pulowaną fotografię. Czasy, w których 
łatwo można wyrysować komputerowo 
zdjęcie nie do odróżnienia, wymagają 
wysiłku, by wzbogacić fotografię ina-
czej niż przez manipulację”.

Rozmawiała Iwona DOJKA
Fot. arch. Artura GAWEnDy

n

WAŻNIEJSZE PREZENTACJE

* 1998 „Pejzaże beskidzkie”, indy-
widualna wystawa fotografii z okazji 
70-lecia Oddziału PTTK w Bochni
* 1999 XIX Międzynarodowy Konkurs 
Fotograficzny im. Jana Sunderlanda 
„Krajobraz górski”, Nowy Targ 
* 2000 „Beskidy w obiektywie” wysta-
wa pokonkursowa PTTK, Nowy Sącz
* 2001 „Beskidzkie wędrówki”, 
Żegocina (prace nagrodzone w kon-
kursie ZG PTTK, Warszawa 2000 
– wystawa indywidualna)
* 2001 „Granica, która łączy” wy-
brane prace poplenerowe na wy-
stawie okolicznościowej Muzeum 
Zamojskiego
* 2002 Ogólnopolski Konkurs Fo-
tograficzny „Portret”, wystawa 
pokonkursowa, Trzcianka
* 2003 „Rzeczywistość banalna, 
rzeczywistość magiczna”, BWA 
Awangarda, Wrocław
* 2003 – MOCNA GRUPPA „4xPFK”, 
Galeria Fotografii Domek Romański, 
Wrocław
* 2003 „Fotografie 1994-2003” 
– Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku 
(wystawa indywidualna)
* 2004 „Dyplomy”, Galeria BWA 
Design, Wrocław

ARTUR GAWENDA urodzony 13 maja 
1966 roku w Brzesku ukończył Wyż-
sze Studium Fotografii AFA we Wro-
cławiu. Dyplom uzyskał w pracowni 
fotografii klasycznej u prof. Mirosława 
Araszewskiego. Brał udział w Między-
narodowych Warsztatach Fotografii 
organizowanych przez Galerię Sztuki 
Współczesnej BWA we Wrocławiu. 
Uczestniczył w plenerach fotogra-
ficznych Telekomunikacji Polskiej 
w kraju i zagranicą (Ukraina, Czechy, 
Słowacja) oraz ekspozycjach pople-
nerowych w Kazimierzu Dolnym, 
Zamościu i Warszawie. Od roku 1994 
uprawiał różne dziedziny fotografii: re-
portażową, dokumentalną, użytkową 
i reklamową. Obecnie koncentruje się 
na aspektach formalno-artystycznych 
tego medium. Członek kolektywu 
twórczego MOCNA GRUPPA. Współ-
założyciel Bocheńskiego Towarzystwa 
Fotograficznego.

„Mistrz i Małgorzata” to fotonit z 1994, będący śladem wpływu twórczości Dederków
na fotografię Artura Gawendy 
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PODWóJną OPTyKą wykazały się 
autorki grafik zaprezentowanych na 
wystawie w MOK-u, która miała swój 
wernisaż 27 kwietnia. Magdalena 
Śliwa, studentka Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie, przenika 
świat do jego najdrobniejszych części. 
Chciwie łowi organiczne obrazy w mi-
kroskopowym powiększeniu i czyni 
z nich podstawę własnej kreacji. Tworzy 
bowiem swoje wyobrażenie mikrobiolo-
gicznego wymiaru roślinnej egzystencji. 
Prywatny aspekt powoływania do życia 
nowych gatunków flory podkreślają 
tytuły litografii: śluzorośl, owocnik, or-
ganowce, roztoczki, chromatefory…
Twórczość Weroniki Śliwy, absol-
wentki Akademii Świętokrzyskiej, cha-
rakteryzuje się scalającym obrazowaną 
postać spojrzeniem z zewnątrz, co 
widać w cyklu „Intymność”. Artystka 
główną bohaterką czyni kobietę, której 

DZIEWCZęCy CHóR Katedralny 
z Tarnowa „Puellae orantes” sprawił, 
iż w kościele św. Jakuba muzyka za-
wijała się w słowach zsakralizowanej 
łaciny, a czystość głosów cięła prze-
strzeń i szybowała w nieskończoność. 
28 kwietnia zespołem dyrygował ks. 
Władysław Pachota. Pod jego kie-
runkiem śpiewaczki wykonały utwór 
liturgiczny Josepha Haydna „Te 
deum”. Nie mniej wspaniale zabrzmiał 
współczesny, bo skomponowany w 2004 
roku na zamówienie grupy z okazji jej 
20-lecia, „Magnificat” nieżyjącego już 
Mariana Sawy. Kompozycja miała 
swoje polskie prawykonanie dwa lata 
temu w tarnowskiej katedrze. Następ-
nie znalazła się na nominowanej do 
Fryderyka 2006 płycie „Magnificate 
et glorificate Dominum”. W lipcu chór 
poprowadzi we Francji poświęcone jej 
warsztaty. W kościele św. Jakuba AP 
śpiewaczki wystąpiły na zaproszenie 
burmistrza, starosty i MOK-u.     (i)

Piękne orantki

AuTORZy PROGRAMu Przeglądu 
Piosenki Amatorskiej dla młodzieży 
postawili na repertuar z lat 60.,70. i 80. 
i nie pomylili się w wyborze, bo ucznio-
wie szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i średnich poradzili sobie z utworami 
z czasów młodości swoich dziadków 
i rodziców. Każdy spośród dziewięciu 
zespołów i 19 solistów z całego powiatu 
przedstawił po dwie piosenki. W grupie 
licealistów wyróżnienia zdobyli The 
Trampex z ZSP nr 1 i Anna Rojek 
z ZSTiO w Łysej Górze. W kategorii 
gimnazjów pierwsze miejsce zajął Mi-
chał Dziedzic z MOK-u, a kolejne: 
Katarzyna Kozub z PG nr 1, Ewa 
Wiśniowska z Gnojnika i Łukasz Se-
rafin z Czchowa. Wyróżnienie dostała 
Barbara Kargol z WTZ w Zawadzie 
Uszewskiej. Wśród zespołów najlepsi 
okazali się gimnazjaliści z Czchowa, 
drugie miejsce zajęło Fortissimo z Woli 
Dębińskiej, a trzecie – chór ze Złotej. 
Grupa ze Świetlicy Wiejskiej w Jadowni-
kach zdobyła wyróżnienie. W kategorii 
szkół podstawowych zwycięstwo wyśpie-
wały sobie Wirgiliuszowe Dzieci z SP 
w Gnojniku. Spośród solistów czołową 
lokatę zdobyła natalia Dróżkowska 
z SP nr 3, drugą – Justyna Polak 
z MOK-u, a trzecią ex aequo – Aleksan-
dra Sikora z Gnojnika i Damian Śli-
wa z Łysej Góry. Wyróżnienie otrzymała 
Gabriela Magiera z MOK-u.    (d)

Powtórka z klasyki

Obie artystki tworzą świat według własnej wizji

cielesność na dwóch biegunach życia

twarz starannie ukrywa. Nagie ciało 
kuli się, pochyla, starając się schronić 
we własnym wnętrzu. Od świata ze-
wnętrznego oddzielają je wyraziste li-
nie czerni i bieli. Nawet, jeśli przyjmuje 
ono pozę wyprostowaną, to wydaje się, 
iż towarzyszący mu w tle prostokątny 
kształt szczelnie owinie postać, krępu-
jąc ruchy. Ukrytą rozpacz i bezradność 
bohaterek podkreśla ograniczenie 
barw do monochromatycznej gamy. 
Zaskoczenie czeka w ostatnim linorycie 
ze srebrnym tłem. Połysk sprawia, że 
nawet skrzywdzona kobieta zachowuje 
w tych dziełach swoje piękno.
Obie artystki łączy nie tylko zami-
łowanie do pracochłonnej techniki 
plastycznej. Zadziwiają także pasją 
badawczą, którą realizują, biorąc na 
warsztat organizmy stojące na prze-
ciwległych biegunach ewolucji: formy 
roślinne i człowieka.     (ID)

ZAnIM CZWóRKA absolwentów kra-
kowskiej PWST pokazała kabaretowe 
prześmiewanie, ich dziekan Edward Do-
brzański poświęcił chwilę na wspomnie-
nia. – Kończyłem gimnazjum i liceum 
w Brzesku. Najwcześniejsze sukcesy te-
atralne miałem w Brzesku. Największym 
z nich była rola Lucyfera w jasełkach 
– konsekwentnie wyliczał. – Moi koledzy 
wyszli na ludzi, a ja zostałem… błaznem! 
– kwaśno zakończył aktor-ironista.
12 kwietnia w Restauracji „Galicyjska” 
jego uczniowie: Beata Rybarska, 

kabaret pod wyrwigroszem

Łukasz Rybarski, Maurycy Polaski 
i Andrzej Kozłowski, wykorzystali 
teksty Tomasza Olbratowskiego 
i bez żenady wydrwili plejadę polskich 
polityków. Sprytnie zabezpieczyli się 
jednak przez wszelakimi zarzutami. 
– Ja swoje poglądy mam, ale czasy są 
niepewne i na wszelki wypadek się 
z nimi nie zgadzam! – padło ze sceny. 
Nawet dane statystyczne z zeszłego 
roku nie zanudziły publiczności: – Sied-
miu na dziesięciu Polaków żyło w stre-
sie, a trzech w Londynie!        (da)
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To przypadek, bo właśnie w tym 
dzienniku Grabowski debiuto-
wał jako poeta przed 30 laty. 

Kolejny polega na tym, iż 2006 jest 
dla twórcy rokiem szczególnym. – Po 
raz pierwszy zmieniliśmy nazwę 
naszej imprezy z „Jesieni Literackiej 
Pogórza” na „Galicyjską Jesień Lite-
racką”. Ona już dawno przekroczyła 
granice Pogórza, ogarnęła Podkarpacie 
i wyszła na Powiśle. Okazało się, że 
jest to największe przedsięwzięcie 
literackie w Polsce! – cieszy się au-
tor. – W tamtym roku uczestniczyło 
w niej kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Jej 
współorganizatorem było ponad 60 
bibliotek i 40 placówek oświatowych. 
Bez tych ludzi, bez ich mrówczej pracy 
nie udałoby się. 

oddech mistrzów na plecach
Nie dość na tym, w zeszłym roku An-
drzej Grabowski dostał nagrodę im. 
Klemensa Janickiego przyznawaną 
przez kwartalnik literacki „Metafora”. 
– Otrzymało ją wielu twórców, których 
bardzo cenię, choćby Ernest Bryll. 
Kiedyś był moim mistrzem – komen-
tuje poeta. 5 maja w Porębie Wielkiej 
wręczono mu kolejne wyróżnienie, tym 
razem im. Władysława Orkana. – Ten 
pisarz według mnie jest prekursorem 
regionalizmu. Był człowiekiem, który 
zwracał uwagę na małą ojczyznę. To 
miejsca szczególne, wspaniałe, cudow-
ne. W nich wzrastamy, mieszkamy, 
z nich czerpiemy całą swoją energię… 
– tłumaczy literat z Ciężkowic.
– Praca dla innych daje wiele radości, 
a kiedy przyjaciele to dostrzegają, wte-
dy przychodzi moment, że zaczyna się 
okres zbiorów. To chyba jest ten okres. 
Takie przynajmniej mam odczucie 
– rozważa Grabowski. 
Jego działalność wykracza poza gra-
nice Małopolski. Redagowana przez 

„PO PIęKnIEJSZEJ stronie życia” 
– ten cytat z wiersza Andrzeja Gra-
bowskiego stał się nazwą konkursu 
recytatorskiego dla uczniów szkół 
podstawowych. 27 kwietnia 21 dzieci 
przygotowało po dwa utwory, którymi 
popisały się przed poetą. – Nie zauwa-
żyłem tu nikogo, kto pomyliłby adres 
– uśmiechnął się twórca „Literackiej 
Jesieni Pogórza”. – Wszystko zostało 
powiedziane z radością.
Specjalną nagrodę jury przyznało 
pięcioletniej Milenie Holik z Przed-
szkola nr 7 w Brzesku. W kategorii 
uczniów najmłodszych zwyciężyli 
Maciej Gicala z SP nr 2 w Brzesku 
i Filip Cebula z SP nr 2 w Jadowni-
kach. Drugie miejsce zajął Mateusz 
Musiał z Jasienia, a trzecie – Kami-
la Kania z SP nr 2 w Jadownikach. 
Wśród starszych dzieci najwyższą 
notę komisja przyznała Karolinie 
Hebdzie z SP nr 2 w Jadownikach, 
a kolejne: Kamilowi Wodce z SP 
nr 2 w Brzesku, Agnieszce Żmii ze 
Sterkowca i Bartłomiejowi Kani 
z SP nr 2 w Jadownikach. Wyróżnienie 
otrzymała Dominika Staszak z Ja-
sienia. Organizatorami recytatorskich 
zmagań był MOK oraz Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna.  (da)

notatnik kulturalny
OD 14 KWIETnIA w siedzibie 
MOK-u oglądać będzie można pra-
ce wychowanków Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej, które 10 dni później 
trafią na aukcję. 16 maja Jerzy 
Skarżyński w Piwnicy Brzeskiej 
zaprezentuje zapis koncertu De-
peche Mode. 17 maja zagorzali 
wielbiciele Raz, dwa, trzy z pew-
nością trafią do kina „Bałtyk”. 
Zespół wystąpi tam z repertuarem 
Wojciecha Młynarskiego. 
Pod koniec miesiąca MOK planuje 
rockowy koncert na Rancho Pasja. 
W każdy czwartek w budynku 
ośrodka chętni mogą korzystać 
z bezpłatnych konwersacji w ję-
zyku angielskim z native spe-
akerem. Wiadomo już, że na 
Dni Brzeska na pl. Kazimierz 
Wielkiego zagra VooVoo.
20 maja artysta fotograf z Brze-
ska Małgorzata Duśko wystawi 
w Muzeum w Bochni zdjęcia 
z wyprawy do Tajlandii.      (i)

Dobosz
w okresie zbiorów

Andrzeja Grabowskiego z Brzeskiem 
wiąże organizacja Galicyjskiej Jesieni 

Literackiej i częste spotkania z naj-
młodszymi czytelnikami. Kawaler 
Orderu Uśmiechu, poeta, prozaik 

i publicysta, autor licznych fraszek, 
satyr i humoresek od czytelników 

„Gazety Krakowskiej” otrzymał tytuł 
Człowieka Roku 2006. 

niego w Ciężkowicach „Iskra”  trafia do 
Australii, Japonii, na Ukrainę, Litwę, 
do Niemiec. – Łamy pisma są otwarte 
i czekają na pierwsze utwory młodych 
ludzi. Dzięki temu piszą pod okiem 
mistrzów. Niech czują ich oddech na 
plecach, bo wtedy popełniają mniej 
błędów. Autorytety są nam potrzeb-
ne, wręcz nieodzowne. Życie bez nich 
byłoby wędrówką we mgle. Mistrzowie 
zawsze są potrzebni. To jest cała tajem-
nica wynajdywania własnej drogi, bo 
każdy z nas jakieś uzdolnienia posiada 
– tłumaczy sens swoich działań.

jak jest w Brzesku?
– Szczerze powiedziawszy, przez 
ćwierćwiecze znajomości z Brzeskiem 
zawsze spotykały mnie tu rzeczy 
miłe, związane z wieloma imprezami 
kulturalnymi, których kwintesencją 
jest „Jesień”. Także w ciągu roku 
wielokrotnie tu bywam. Uczestniczę 
w życiu kulturalnym, wspierając 
moich przyjaciół. Są miejsca, które 
sprzyjają poszerzaniu „piękniejszej 
strony świata” i tak jest w Brzesku 
– uśmiecha się.
Nie ma wątpliwości. W świecie komer-
cji i popkultury jest miejsce dla poezji. 
– Powstają enklawy, w których ludzie 
czują się znudzeni, zmęczeni pośpie-
chem, komercjalizacją, hamburgeryza-
cją, tym wszystkim, co sprowadza kul-
turę do poziomu rynsztoka – twierdzi. 
– Kiedy ludzie osiągną już to, na czym 
im zależało: domy, samochody, konta 
chcą zaistnieć. Przecież każda epoka 
ma swoich doboszy. Jesteśmy teraz 
w fazie poszukiwań wartości, wracania 
do korzeni. To jest ruch oddolny. Książ-
ka cieszy się coraz większą popularno-
ścią. Wystarczy zapytać bibliotekarzy 
– optymistycznie stwierdza.

Iwona DOJKA

Poeta najmłodszych
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ZWyCIęZCą CZWARTEJ EDyCJI 
rozgrywek Piłkarskiej Ligi Halowej 
została drużyna Mebluxu. Powtórzyła 
tym samym sukces z poprzedniego 
sezonu i zrównała się z zawodnikami 
Imexu ilością tytułów mistrzowskich 
(najlepsi w pierwszych dwóch edy-
cjach). O ile walka o mistrzostwo roz-
grywała się pomiędzy dwoma druży-
nami (Proster), o tyle w grupie drużyn 
zagrożonych spadkiem zacięta walka 
toczyła się między kilkoma zespołami. 
Ostatecznie I ligę opuściły zespoły 
Restauracja Klimaty i Profil Sokoły, 
natomiast o spadku trzeciego rozstrzy-

Piłka nożna – iii liga
PIŁKARZE OKOCIMSKIEGO grają w krat-
kę. Po niemrawym starcie nadszedł czas 
stabilizacji i ważnych zwycięstw. Nie-
stety, po trzech kolejnych wygranych, 
podopieczni trenera Zbigniewa Kordeli 
przegrali na własnym boisku ze Stalą 
Rzeszów. Goście z zawodnikami z I-li-
gowym doświadczeniem w składzie byli 
w zasięgu drużyny z Brzeska, ale „Piwo-
sze” zagrali zbyt asekurancko, bojaźliwie 
i bez należytego zaangażowania.
Po 23 kolejkach OKS zajmował 8. miejsce 
w tabeli, z dorobkiem 32 pkt.

18. kolejka
OKS – MOTOR Lublin 1:0 (0:0)
Bramka: Matras
OKS: Palej – Okas, D. Policht, Atanasko-
vić, Bizoń, Wawryka (80 Drużkowski), 
Kostecki, Metz, Matras (77 Jagła), Kozieł 
(90 Stanula), Imiołek (88 Ogar).
19. kolejka
OKS – WISŁOKA Dębica 1:3 (0:1)
Bramka dla OKS-u: Kobylski
OKS: Palej – Okas (46 Stanula), D. Po-
licht, Bizoń, Wawryka, Kostecki (58 
Kobylski), Metz, Ogar (70 Drużkowski), 
Matras, Kozieł, Imiołek (46 Jagła).
20. kolejka
HETMAN Zamość – OKS 0:1 (0:0)
Bramka: Atanasković
OKS: Palej – Stanula, D. Policht, Atana-
sković, Okas, Wawryka, Kostecki, Metz, 
Matras, Kozieł, Ogar (70 Kobylski).
21. kolejka
OKS – HUTNIK Kraków 2:0 (0:0)
Bramki: Matras, Kiwacki (samobójcza)
OKS: Palej – Okas, D. Policht, Atanasko-
vić, Bizoń, Wawryka, Kostecki, Kozieł, 
Matras, Ogar (73 Kobylski), Imiołek (90 
Drużkowski).
22. kolejka
STAL Sanok – OKS 0:2 (0:0)
Bramki: Atanasković, Ogar
OKS: Palej – Stanula, D. Policht, Ata-
nasković, Bizoń – Okas (46 Ogar), Ko-
stecki (89 Drużkowski), Metz, Mateusz 
Wawryka (86 Kobylski) – Imiołek (71 
Karwat), Kozieł.
23. kolejka
OKS – STAL Rzeszów 0:2 (0:0)
OKS: Palej – Stanula, D. Policht, Atana-
sković, Bizoń – Mateusz Wawryka (79 
Kobylski), Kostecki, Metz, Matras (74 Okas) 
– Kozieł (60 Karwat), Imiołek (66 Ogar).

PUCHAR POLSKI
UNIA Tarnów – OKS 0:3 (0:0)
Bramki dla OKS: Imiołek (2), Stanula 
OKS: Palej – Okas, Stanula, Atanasko-
vič, Bizoń, Wawryka (86 Drużkowski), 
Kozieł, Kostecki, Matras, Imiołek (83 
Kobylski), Karwat (46 Ogar).

PO ELIMInACJACH GMInnyCH 
w biegach przełajowych szkół podsta-
wowych awans do zawodów powiato-
wych uzyskali zdobywcy 1. miejsca: 
chłopcy z SP nr 1 w Jadownikach 
(Arkadiusz Topolski, Seweryn 
Strzałka, Bartłomiej Dadej, Ja-
cek Grodny, Daniel Przybylski, 
Mateusz Szczęch, Oskar Musiał, 
Oskar Czernecki, Kamil Legutko) 
oraz uplasowani na 2. lokacie ucznio-
wie z SP w Porębie Spytkowskiej. Do 
następnego etapu przeszły też zwy-
cięskie dziewczęta z SP nr 3 (Sylwia 
Grabowicz, Joanna noga, natalia 

Pobiegli na przełaj

Wójcik, Joanna Dumańska, Daria 
Pietrusińska, Joanna Hładuń, 
Monika Kopeć, Monika Klecka, 
Róża Małajowicz) i z drugiej lokaty 
– SP nr 2 w Brzesku.9-osobowe skła-
dy startowały na odcinkach: chłopcy 
1000 m, a dziewczęta 800 m. W etapie 
powiatowym w kategorii chłopców 
zwyciężyła SP z Czchowa, a SP nr 1 
w Jadownikach zajęła drugie miejsce; 
zaś wśród dziewcząt prowadziła SP 
nr 2 w Brzesku przed SP nr 3. Zwycię-
skie drużyny wzięły udział we współza-
wodnictwie na szczeblu województwa 
w Nowym Targu.       (K)

Młodzi próbują sił

SERGIuSZ SORyS zajął 4. miejsce wśród 42 zawodników na zawodach rozegra-
nych w ramach Pucharu Polski w Drzonkowie koło Zielonej Góry od 30 marca do 
1 kwietnia. Dobrze wypadł w strzelaniu, zdobywając najwyższą liczbę punktów. 
Oprócz niego wystartował Dawid Curyło, zajmując w trójboju 37. miejsce, oraz 
Paweł Malik, który ukończył dwubój na 24. lokacie. 21 kwietnia w Częstochowie 
w ramach 3. edycji Pucharu Polski w dwu- i trójboju nowoczesnym wystartowali: 
Malik, Curyło, Krystian Bałabuch oraz Sorys. Wszyscy sportowcy trenują pod 
okiem Marcina Kacera.
Piotr Franczyk z BKB „Magic Boxing” był jedynym reprezentantem Małopolski 
na Turnieju Bokserskim Grand Prix od 19 do 22 kwietnia w Kowalewie Pomor-
skim. Przegrał z reprezentantem Gwardii Warszawa w wadze 75 kg.     (g)

Finisz Ligi halowej: Meblux mistrzem!

gnął mecz barażowy, w którym trzecia 
ekipa II ligi – Klimax Alsen zwyciężyła 
pierwszoligowców „Swallows”. Do I ligi 
automatycznie awansowały Arak-
Janina i AGRA&DamDam. Warto 
odnotować 6. miejsce w końcowej tabeli 
II ligi drużyny WAW – najstarszej wie-
kowo (średnia powyżej 50 lat).
Organizator rozgrywek, Starostwo 
Powiatowe w Brzesku, doceniając 
licznych kibiców obserwujących roz-
grywki, zaprosił do Brzeska na mecz 
pokazowy aktualnych Mistrzów Euro-
py Księży w piłce halowej, którzy zmie-
rzyli się z tegorocznymi zwycięzcami 
ligi, pokonując ich 8:7. W drużynie 
księży wystąpiło trzech reprezentan-
tów powiatu: Piotr Cichoń (Okocim), 
Sławomir Szyszka (Szczepanów) 
i Tadeusz Piotrowski (Brzesko).
Inaugurację 5. edycji halowej ligi organi-
zatorzy zapowiadają na październik.
Najlepszy bramkarz: Marcin Przybyl-
ski (Alternatywy 4), najlepszy strzelec: 
Tomasz Mikuliński przed Tomaszem 
Prokopem (ciekawostką jest zdobycie 
15 bramek w jednym meczu). Puchar fair 
play przyznano drużynie „Jawor”. (mk)Zasłużone zwycięstwo
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Jednym z ważniejszych zadań do realizacji sygnalizowanych przez obecnego 
właściciela pałacu i parku Götza, starostę brzeskiego, jest pozyskanie gospodarza 
dla pałacu, który będzie w stanie szybko dokonać jego renowacji oraz zapewnić 
jego właściwą eksploatację w przyszłości. 

***
Wiele osób, z którymi miałem okazję rozmawiać na temat najlepszej możliwości 
wykorzystania parku Götza, jest zdania, że park – przynajmniej w większej części 
– powinien pozostać własnością społeczną. Moim zdaniem winien on być przeka-
zany przez obecnego gospodarza – powiat brzeski – na rzecz miasta Brzeska. Prze-
mawiają za tym przesłanki prawne – zadaniem ustawowym gmin jest prowadze-
nie i utrzymywanie terenów rekreacyjnych. Przemawiają za tym także przesłanki 
organizacyjne – gmina w swoich strukturach posiada prężny ośrodek, Brzeski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, który może zapewnić sprawne zarządzanie obszarem 
zarówno w zakresie merytorycznym, jak też w zakresie eksploatacji technicznej.  

***
W różnych obszarach parku w przeszłości można było, lub można nadal, upra-
wiać wiele dyscyplin sportowych. Wśród nich należy wspomnieć: siatkówkę 
(także w hali), koszykówkę (także w hali), tenis ziemny (i tutaj także w hali), 
badminton, piłkę nożną, biegi, narciarstwo, strzelectwo czy też kolarstwo. 
Hala na terenie parku (własność Gminy Brzesko) jest obecnie wykorzystywana 
przez Okocimski Klub Sportowy. Klub dokłada wszelkich starań – z bardzo 
dobrym skutkiem – aby zarówno hala, jak i szatnie były utrzymane w dobrym 
stanie technicznym. Członkowie zarządu klubu zapewniają, że możliwe byłoby 
korzystanie z hali także dla chętnych spoza grupy zawodniczej trenującej w OKS.  
Takie poszerzenie grupy korzystających wymagałoby udziału miasta w utrzy-
maniu obiektu. W sąsiedztwie hali (ten sam kompleks budynków) znajdują się 
niewykorzystane pomieszczenia. Władze klubu chętnie widziałyby zlokalizowanie 
tam siłowni i pomieszczeń do odnowy biologicznej, które sąsiadowałyby z główną 
bazą treningową klubu. Również te obiekty mogłyby być dostępne dla chętnych 
spoza grupy zawodniczej „Okocimskiego”. Poza zapleczem sportowym park to 
także wymarzone miejsce dla osób w każdym wieku, preferujących odpoczynek czy 
to w trakcie spacerów, czy to przy dobrej książce czytanej na parkowej ławce.

***
Jak widać potencjał parku Götza w zakresie różnorodnych pomysłów na rekreację 
jest ogromny. Całkowicie zaś niepowtarzalne w skali całego miasta jest otoczenie 
przyrodnicze i historyczne, sprzyjające odpoczynkowi mieszkańców zarówno 
miasta Brzeska, jak i powiatu.
Jako że park i kompleks hali sportowej to obiekty zabytkowe, z pewnością możliwe 
jest pozyskanie znacznych środków unijnych na ich renowację. Gmina Brzesko 
pokazała, że potrafi takie środki skutecznie zdobywać. To kolejny argument za 
przekazaniem parku na rzecz miasta Brzeska. 
Ufam głęboko, że powyższe zdjęcie nie będzie podsumowaniem żadnej decyzji 
władz, zarówno powiatowych jak i miejskich w sprawie losów parku Götza. 
Serdecznie zapraszam do dyskusji na temat przyszłości parku Götza. 

radny Jerzy Tyrkiel  

DO WSPóŁZAWODnICTWA zorgani-
zowanego przez KKS Olimp 29 kwietnia 
na Stadionie OKS zgłosiło się 50 fanów 
kolarstwa górskiego. Puchar Burmistrza 
Brzeska dla najlepszego zawodnika 
przypadł Adrianowi Stanuszkowi.

Z W Y C I ę Z C Y
* DZIeWCZęTA: (poniżej 7 lat): 1. Anna 
Chrościńska, 2. Anna Pacura; (7–10): 1. 
Anna Miłek; (11-12): 1. Hanna Zemanek, 2. 
Maria Dadej; (13–14): 1. Mirosława Cisak, 
2. Natalia Świątkowska
* KOBIeTy: (pow.15): 1. Gabriela Aleksie-
wicz–Drab, 2. Agnieszka Wielgosińska
* CHŁOPCy: (7–10): 1. Jakub Pytel, 2. Nor-
bert Serwin, 3. Oskar Simon; (11–12): 1. 
Kamil Woda, 2. Piotr Lis, 3. Dominik Serwin; 
(13–14): 1. Krzysztof Pacura, 2. Bartłomiej 
Pudełek, 3. Mateusz Wańkowicz
* JUNIORZy: (15–16): 1. Adrian Stanuszek, 
2. Łukasz Patulski, 3. Grzegorz Pacura; 
(17–18): 1. Artur Simon, 2. Marcin Glapka, 
3. Tomasz Nawalaniec
* MęŻCZyźNI: (pow.18): 1. Adrian Barnaś, 
2. Bogusław Gołębiewicz, 3. Wojciech 
Nawalaniec

W TuRnIEJu piłki nożnej wystarto-
wało 10 drużyn ze szkół podstawowych 
oraz 12 gimnazjalistów i licealistów. 
Wśród najmłodszych zwyciężył team 
F.C. Jasień, a następne lokaty zajęły: 
Sokoły i Jagiełły. Młodzież uplasowała 
się na miejscach: 1. Os. Jagiełły, 2. Ja-
kub, 3. Brzesko–Wiejska. Nagroda 
dla najlepszego zawodnika trafiła do 
Joanny Gicali.
2 maja w turnieju piłki koszykowej 
w Ogródku Jordanowskim w kategorii 
podstawówek kolejne miejsca zajęły 
drużyny: 1. X-MAN, 2. No Name, 3. Pa-
chołki. Natomiast wśród starszych ze-
spół A.B.C. zajął pierwszą lokatę, 2. wy-
walczyły F. C. Barany, a 3. Kamyki.
W zawodach pływackich z okazji Święta 
Flagi Narodowej, pod patronatem staro-
sty brzeskiego spośród uczniów z klas 
I–III szkół podstawowych na dystansie 
25 metrów najlepsi okazali się: Sabina 
Pieron, nikola Kopp i Kalina Gu-
cwa oraz chłopcy: Filip Pawłowski, 
Kacper Zawiślak i Jakub Moszczyń-
ski. Młodzież z klas starszych do prze-
płynięcia miała 50 metrów. Najlepsze na 
tym dystansie dziewczęta to: Joanna 
Chorabik, Joanna Rokosz i natalia 
Podmokły, natomiast chłopcy: Woj-
ciech Wojdak i Kamil Zych.     (K)

zawody MtB

sportowa majówka

 Propozycja dla 
pałacowego parku

Zdaniem radnego Tyrkiela potencjał
parku Götza w zakresie rekreacji jest ogromny
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Ukazujący się od września 1992 roku 
Brzeski Magazyn Informacyjny „BIM” 
był jedną z pierwszych gazet samorzą-
dowych na terenie Małopolski. Jako 
jedyne naówczas pismo poruszał tylko 
i wyłącznie sprawy dotyczące lokalne-
go środowiska. Ukazywały się w nim 
naukowe opracowania z dziedziny 
historii, historii sztuki i archeologii. 
Dzięki temu czytelnicy otrzymali dostęp 
do informacji naukowej, którego nie 
mieli. Fachowe artykuły pojawiające 
się w specjalistycznych biuletynach 
mają przecież obieg ograniczony do 
bibliotek w wielkich miastach. Ponadto 
publikacje tego typu nie ukazywały się 
przecież w prasie codziennej. Do tego 
obszernie informowano o działalności 
młodego samorządu, który powstał na 
początku lat 90.
Ten stan rzeczy trwa do dziś, a „BIM” 
wciąż zapełnia lukę informacyjną na 
lokalnym rynku prasowym. Skoro 
przez 15 lat ukazywania się zdobył 
sobie wyrobioną pozycję i jak najlepszą 
opinię, to zupełnie niezrozumiałe są 
dla mnie wszelkie próby ingerowania 
w jego funkcjonowanie.

***
Brzescy radni PO i PiS obecnej kadencji 
od początku krytykują pismo i sugerują 
konieczność jego likwidacji. Natomiast 
ostatnie zabiegi zmierzające do powoła-
nia kolegium redakcyjno-programowego 
dają rządzącej koalicji możliwość ingero-
wania w pismo. Jest to – moim zdaniem 
– forma zakamuflowanej cenzury! 
W ten sposób zwolennicy uchwały 
o powołaniu rzeczonego gremium się-
gają do skompromitowanej przeszłości, 
do czasów, gdy funkcjonował Główny 
Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Wi-
dowisk oraz wszelakie rady programo-
we przy ośrodkach kultury i lokalnie 
działających pismach. Żadna z tych 
instytucji słowa „cenzura” w swojej 
nazwie co prawda nie zawierała, ale 
i tak wszyscy Polacy wiedzieli, czym 
się zajmowała.

***
Powołanie kolegium świadczy też 
o braku zaufania do redaktorów two-
rzących miesięcznik. A przecież ich 
doświadczenia i kwalifikacji nie da się 
podważyć. Przeciwko nim wysuwa się 
jedynie ogólnikowe, nieoparte na fak-
tach argumenty. Żaden ze zwolenników 

Logika drwala
wprowadzenia kolegium redakcyjno-
programowego w czasie dyskusji nie 
wskazał konkretnych przykładów na 
nierzetelność lub kłamstwo na łamach 
naszego pisma! Brak rzeczowych dowo-
dów dezawuuje uczestników takiej de-
baty i podważa sens jej prowadzenia.
Niektórzy radni zarzucają obecność ko-
mentarza w relacjach z sesji. Uważam 
za niedorzeczność formułowanie takich 
opinii, jeśli artykuły opierają się na cy-
tatach z interpelacji, sprawozdań i in-
nych wypowiedzi, które padły na forum 
Rady Miejskiej. Jak można krytykować 
dziennikarza za to, że przytoczył słowa 
radnego lub radnej? Może to właśnie 
ci mówcy powinni zastanowić się nad 
tym, co i jak głoszą na sesjach?
Przykładem takiego stanowiska jest 
wypowiedź radnego Franciszka Brzy-
ka, który na marcowej sesji stwierdził: 
„Staram się czytać ze zrozumieniem”. 
Wypowiedź doświadczonego pedagoga, 
do niedawna dyrektora Publicznego 
Gimnazjum nr 1 stawia go w niezbyt 
korzystnym świetle.
Równie nonsensownie brzmiało jego 
pytanie na sesji RM: „Czy biegający 
po sali reporterzy BIM-u próbujący 
uwiecznić radnych, jak głosują nad 
budżetem, nie mieli lepszych zdjęć do 
prezentacji radnych?” Jakoś żaden 
z radnych nie zastanawia się, ani na-
wet nie protestuje, gdy fotografie robią 
dziennikarze „Dziennika Polskiego”, 
„Gazety Krakowskiej” lub (do niedaw-
na) „Mojego Brzeska”.

***
Samorząd brzeskiej gminy znany jest 
nie tylko w Małopolsce z dobrej pro-
mocji. Ostatnia kontrola NIK spraw-
dzająca politykę przestrzenną gminy 
wykazała: „NIK pozytywnie ocenia po-
dejmowane przez gminę działania pro-
mocyjne dla terenów inwestycyjnych 
w prasie lokalnej oraz w dodatkach 
lokalnych do prasy ogólnopolskiej”. To 
kolejna zasługa naszego BIM-u. 
W kontekście tych pozytywnych opinii 
mocno dziwi mnie przeforsowana 
w uchwale budżetowej przez radnych 
PiS i PO decyzja o likwidacji wydat-
ków na promocję w telewizji kablowej 
i całkowite wykreślenie z budżetu 
bezpłatnie dostarczanego mieszkań-
com biuletynu „BIS”, szeroko rela-
cjonującego sposób gospodarowania 
samorządu. 

Równie nieprzemyślane wydają się też 
zmiany polegające na ograniczeniu 
wydatków na promocję w radiu oraz 
obcięcie finansów na „BIM”. Nie mogę 
nazwać tych kroków inaczej, jak pod-
cinaniem gałęzi, na której się siedzi. 
Jaki sens ma likwidacja atutów gmi-
ny? Komu zależy na odcięciu miesz-
kańców od informacji o poczynaniach 
radnych i samorządu? Czy uczestnicy 
sesji mają aż tyle do ukrycia przed 
swoimi wyborcami? Chyba że takie jest 
myślenie nierozważnego drwala!
Ci, którzy skrzętnie usuwają możli-
wości informowania lub też usiłują 
wpływać na treści przekazywane 
mieszkańcom, posuwają się do czystej 
manipulacji. W kilka miesięcy po wy-
borach zapomnieli, od kogo otrzymali 
mandat. Każdy mieszkaniec gminy 
ma przecież niezbywalne prawo do in-
formacji o publicznych wystąpieniach 
swoich reprezentantów i ich działa-
niach na rzecz lokalnej społeczności.

***
Pismo dotychczas nigdy nie było cenzu-
rowane i mam nadzieję, że nie będzie 
również w przyszłości. „BIM” powstał 
jeszcze w czasie mojej kadencji jako 
burmistrza Brzeska. Nieraz ukazywały 
się tam teksty krytykujące władzę, ale 
nigdy nie podejmowano interwencji 
w postaci cenzury prewencyjnej przed 
ukazaniem się kolejnego numeru. Nie-
stety, proponowany projekt uchwały 
o kolegium redakcyjno-programowym 
taką możliwość stwarza.

Lech Pikuła
Radny miejski i powiatowy pięciu kadencji, 

burmistrz Brzeska w latach 1990-1997

Miejski Ośrodek Kultury 
i Urząd Miejski w Brzesku

organizują

KOLONIE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ochotnica Dolna, 7-18 lipca,
cena: 560 zł od osoby

Krościenko, 23 lipca – 3 sierpnia,
 cena 610 zł od osoby

Zapisy przyjmuje oraz informacji 
udziela Miejski Ośrodek Kultury, 
tel. (014) 68 496 61; 68 496 60

Istnieje możliwość
dofinansowania kolonii.



Przodkowie byli sprawniejsi. 
3 maja 1791 roku doszli do 
wniosku, iż politykiem może 

być każdy, ale niewielu mężami stanu. 
Sprzedajną gołotę pozbawili więc praw 
politycznych, ale za to nadali je naj-
bardziej prężnemu gospodarczo miesz-
czaństwu. Po raz pierwszy nie-szlachta 
otrzymała prawo do bezpieczeństwa 
osobistego, posiadania majątków 
ziemskich, zajmowania stanowisk 
oficerskich i w administracji państwo-
wej. Odtąd o awansie decydowała nie 
przynależność do zamkniętego stanu, 
a osobiste zdolności.
Polacy końca XVIII wieku byli wobec 
siebie na tyle krytyczni, że uznali wła-
sną omylność i postanowili co ćwierć 
wieku zbierać Sejm Konstytucyjny, 
by poprawiać ustawę zasadniczą. Nie 
tylko z samooceną nie mieli kłopotu. 
Szybciej niż rodacy z XXI wieku zde-
cydowali się na jeden próg podatkowy: 
10 proc. dla szlachty i 20 proc. dla 
duchowieństwa.
Posłowie nie bali się konkurencji. 
Wiedzieli, że państwo wszystkiego za 
obywateli nie załatwi, dlatego stanow-
czo podkreślali: „Naród winien jest 
sobie samemu obronę od napaści i dla 
przestrzegania całości swojej. Wszyscy 
przeto obywatele są obrońcami całości 
i swobód narodowych”.
Wzór męża stanu z Konstytucji 3 Maja 
to człowiek patrzący perspektywicz-
nie, a nie do najbliższych wyborów; 
odpowiedzialny za dobro wspólne; 
niewypierający się własnych błędów; 
który nie strzeże władzy dla wybra-
nych popleczników, a dzieli się nią 
z rzutkimi obywatelami.

Iwona DOJKA

wzór
do lamusa
złożony

3 Maja

Kwiaty przy Grobie Niezna-
nego Żołnierza złożyli wszy-
scy przedstawiciele władzy 
samorządowej (na zdjęciu 
burmistrz Jan Musiał)

Plac Kazimierza Wielkiego stał się miejscem patriotycznych nabożeństw

Kombatanci II wojny światowej walczyli za te same wartości,
jakie przyświecały Nieznanym Żołnierzom w każdym momencie dziejów Polski
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