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Maj to piękny czas, nie tylko ze wzglę-
du na rozkwitające kwiaty. Ważnym 
świętem obchodzonym w tym miesią-
cu jest Dzień Matki. Im wszystkim ży-
czymy w tym miejscu, aby łzy radości 
popłynęły im tego dnia po twarzach. 
W BIM prezentujemy materiał zaty-
tułowany „Mama mojej mamy”, który 
niech będzie skromniutkim prezentem 
dla mam.

W BIM obszernie relacjonujemy 
trzeciomajowe święta. Warto przy oka-
zji zauważyć, że obchody uroczystości 
państwowych zyskują na popularności. 
Dzieje się to dzięki temu, że organizato-
rzy wymyślają coraz bardziej atrakcyjne 
programy, a to przyciąga na Plac Kazi-
mierza Wielkiego coraz większą grupę 
młodych ludzi. Tak było i w tym roku. 
Zawody sportowe w BOSiR i wspólne 
patriotyczne śpiewy w MOK sprawiły, 
że liczba uczestników przeszła najśmiel-
sze oczekiwania organizatorów. 

Dużo miejsca poświęcamy wydarze-
niom szkolnym. Na uwagę zasługuje 
Szkoła Podstawowa w Porębie Spyt-
kowskiej, której uczniowie w ciągu kil-
ku ostatnich lat zwiedzili już niemal 
całą Europę. Realizowany w szkole pro-
gram Commenius pozwala nie tylko na 
zwiedzanie egzotycznych miejsc, dzięki 
niemu wychowankowie uczą się języ-
ków obcych i nawiązują przyjaźnie ze 
swoimi rówieśnikami z innych krajów. 

Wielkie kontrowersje wzbudził  
w Brzesku mecz, zwycięsko rozegra-
ny przez OKS z Motorem Lublin,  
a który odbył się przy zamkniętym sta-
dionie. Przedstawiamy Czytelnikom 
wyjaśnienia, jakie skierowali w tej 
sprawie Urząd Miejski oraz Komenda 
Powiatowa Policji. Warto przy okazji 
nadmienić, że drużyna Piwoszy jest li-
derem w tabeli i najprawdopodobniej 
czeka ją awans. Zapraszam do lektury.                            
                                    Zofia Sitarz

Zapraszamy do lektury

15 maja na stadionie Okocimskie-
go Klubu Sportowego odbył się mecz 
Piwoszy z drużyną Motor Lublin. Po 
raz pierwszy w historii klubu spotka-
nie odbyło się bez udziału kibiców. 
Już na początku sezonu policja uznała 
je za imprezę podwyższonego ryzyka  
i zaleciła zarządowi klubu odpowiednie 
przygotowanie stadionu. Pracownicy 
Urzędu Miejskiego wraz z funkcjona-
riuszami Komendy Powiatowej Policji 
kilkakrotnie kontrolowali obiekt i za 
każdym razem „wyłapywali” usterki, 
które należało usunąć. Działacze klubo-
wi obiecywali, że owszem, zostaną one 
poprawione, jednak ostatnia policyjna 
kontrola przeprowadzona na dwa dni 
przed spotkaniem wykazała, że nie zo-
stało zrobione nic.

Główny zarzut dotyczył braku monito-
ringu, co, zdaniem policji, uniemożliwia-
ło organizację meczu z udziałem kibiców. 
Tego samego dnia burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka zdecydował o za-
mknięciu spotkania. Odpowiedzią dzia-
łaczy OKS było umieszczenie na stro-
nie internetowej klubu oświadczenia,  
w którym przeczytać można, że mecz zo-
stał zamknięty z „niezrozumiałych przy-
czyn”. Burmistrz Grzegorz Wawryka 
wyjaśnił, że mecz rozegrany został bez 
kibiców z powodu niewypełnienia przez 
klub wymagań dotyczących organizacji 
imprez podwyższonego ryzyka. W cało-
ści potwierdza to także opinia Komendy 
Powiatowej Policji w Brzesku.

Treść wszystkich oświadczeń publi-
kujemy na stronie 34.                     red

Mecz bez kibiców
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W szkołach dochodzi do zdarzeń o nie-
wysokim ciężarze gatunkowym, które 
jednakże z uwagi na swoją szkodliwość 
wychowawczą wymagają działań inter-
wencyjnych policji. Do takich zdarzeń 
zaliczyć można aroganckie zachowania 
wobec nauczycieli, używanie wulgarnych 
słów, palenie papierosów, czy też uporczy-
we uchylanie się od obowiązku szkolnego. 
Takie sprawy analizowane są przez poli-
cjantów Wydziału Prewencji i, w uzasad-
nionych przypadkach, mają swój dalszy 
ciąg w postaci skierowania wniosku do 
Sądu Rodzinnego. 

Do poważnych zdarzeń o znamionach 
przestępstw ściganych z oskarżenia pu-
blicznego należą wymuszenia rozbójnicze. 
Czyny te polegają na zabieraniu kolegom 
pieniędzy lub wartościowych przedmiotów, 
po pobiciu lub pod groźbą pobicia. W jed-
nym z brzeskich gimnazjów działała pięcio-
osobowa grupa, która dokonała wielu wy-
muszeń, a także kradzieży z włamaniem. 

-Nieletni używali przemocy lub grozili 
poszkodowanym pobiciem i zabierali im 
pieniądze. Dokonywali także włamań do 
szafek uczniowskich, do altan na terenie 
ogródków działkowych, do nowobudowa-
nych domów oraz piwnic w blokach. Kra-
dli narzędzia budowlane oraz przedmioty 
metalowe, które mogli sprzedawać na 
złomowisku. Grupa popełniła łącznie 400 
czynów karalnych – mówi komisarz Jaro-
sław Dudzik z Wydziału Prewencji.

Dużą bolączką są częste zniszczenia 
mienia szkolnego. Za przykład może słu-
żyć sprawa czterech nieletnich, którzy 
sprejem i markerem pomalowali okna  
i elewację na budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 2. Szkody oszacowano na 1900 
złotych. W ustalaniu czynów sprawców 
zniszczeń pomaga monitoring wizyjny, 
który przy okazji eliminuje działalność di-
lerów narkotykowych. 

Jak mówi komisarz Dudek, najpoważ-
niejszym zagrożeniem dla młodzieży jest 
alkoholizm. Policja ujawnia ogromną 
liczbę nieletnich znajdujących się pod 
wpływem alkoholu, niejednokrotnie są to 
przypadki skrajnie groźne dla życia i zdro-
wia młodych ludzi. Obrazuje to zdarzenie, 
kiedy dwie piętnastolatki piły wódkę nad 
brzegiem Uszwicy. Jedna z nich, komplet-

nie już pijana, zeszła nad sam brzeg i znik-
nęła koleżance z pola widzenia. Okazało 
się, że wpadła do głębokiej wody, na szczę-
ście zauważył ją kierowca auta jadącego 
mostem nad Uszwicą. Obydwie amatorki 
alkoholowego szaleństwa zabrane zostały 
przez pogotowie ratunkowe, badania wy-
kazały, że miały we krwi prawie dwa pro-
mile. Policja przeprowadziła śledztwo ma-
jące na celu ustalenie miejsca, w którym 
dziewczęta kupiły wódkę. Okazało się, że 
w zakupie pomógł im osiemnastoletni ko-
lega, za co stanął przed sądem.

-Warto wspomnieć o determinacji,  
z jaką nieletni dążą do tego, aby zdobyć 
alkohol. Jeżeli nie uda im się kupić go bez-
pośrednio w sklepie, proszą o jego zakup 
starszych kolegów lub przygodnie spotka-
nych dorosłych. Przysługa ta zwykle kosz-
tuje, na przykład jedno piwo. Mieliśmy już 
także do czynienia z młodymi ludźmi, któ-
rzy wyrabiali sobie dowody osobiste. Te 
tymczasowe nie różnią się niczym od tych 
wydawanych dorosłym. A sprzedawca jak 
widzi taki dokument, od razu sprzedaje 
alkohol – opowiada komisarz Jarosław 
Dudek.

Młodzi piją najczęściej w czasie organi-
zowanych przez siebie imprez, w czasie 
dyskotek, a także na wagarach lub przed 
rozpoczęciem zajęć. Coraz modniejsze sta-
je się „oblewanie” różnych okazji, na przy-
kład zakończenia roku szkolnego, zdania 

egzaminów, urodzin, itp. Niestety, staje 
się normą, że osoba pijąca staje się auto-
rytetem w grupie nieformalnej, co jest do-
datkową zachętą do sięgania po alkohol.

Innym istotnym zagrożeniem dla mło-
dzieży są środki odurzające – łatwo do-
stępne pod różnymi postaciami, modne  
i coraz tańsze. W ubiegłym roku brzeska 
komenda policji zdominowana była przez 
problem handlu dopalaczami. Kwestia ta 
była przedmiotem działań mundurowych, 
zarówno w sferze, jak i profilaktyki. 

-Z prowadzonego przez nas rozeznania 
wynika, że na lokalny rynek trafiają nar-
kotyki z dużych aglomeracji – Krakowa, 
Tarnowa, Nowego Sącza. W obrocie znaj-
dowały się także specyfiki wytworzone  
z konopi indyjskich uprawianych sposo-
bem domowym. Najczęściej spotykane 
narkotyki to: amfetamina, marihuana 
oraz grzyby halucynogenne, pojawia się 
także haszysz – wylicza komisarz.

Do dystrybucji narkotyków dochodzi  
w dyskotekach i lokalach gastronomicz-
nych, a także w okolicach szkół. „Towar” 
przekazywany jest zwykle w umówionych 
miejscach. Komisarz Dudek ubolewa nad 
tym, że narkotyki są coraz tańsze i stać jest 
na nie coraz większą grupę młodzieży. 

Policja stale podejmuje przedsięwzię-
cia o charakterze profilaktycznym, są to 
głównie spotkania z uczniami szkół, które 
mają na celu uświadamianie im szkodli-
wości środków odurzających, a także kon-
sekwencji prawnych, jakie wynikają z fak-
tu angażowania się w obrót czy zażywanie 
narkotyków.

W październiku ubiegłego roku w Brze-
sku zlikwidowany został sklep, w którym 
handlowano dopalaczami. Policja wraz  
z sanepidem zarekwirowały kilkaset 
sztuk tych groźnych dla zdrowia i życia 
substancji.                     Opracowała ZS

Bezpiecznie w szkołach?
Na terenie gminy funkcjonuje 11 szkół podstawowych, 4 gimnazja i 3 szkoły 

średnie. Jak podaje raport brzeskiej policji, najwięcej przestępstw dokonu-
ją wychowankowie gimnazjów. Wynika to z różnych przyczyn – właściwości 
wieku adolescencji, w jakim znajdują się gimnazjaliści, chęci zaimponowa-
nia rówieśnikom, brylowania w grupie, zdobycia szacunku w grupie. 
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Do organizacji tegorocznych Dni Brze-
ska włączyli się właściciele Centrum Kon-
ferencyjno-Rozrywkowego „Planeta”, któ-
rzy zaproponowali dwudniowy przegląd 
filmów poświęconych Janowi Pawłowi II. 
Przegląd odbędzie się w sobotę i niedzielę  
11 i 12 czerwca, oczywiście w kinie „Pla-
neta”. Wstęp na seanse będzie bezpłatny, 
ale zaproponowane filmy obejrzeć będzie 
można tylko na podstawie specjalnych 
darmowych wejściówek, które będą roz-
prowadzane w Biurze Promocji i Rozwoju 
Urzędu Miejskiego w Brzesku. 

16 czerwca (czwartek) w siedzibie Miej-
skiego Ośrodka Kultury odbędzie się wer-
nisaż wystawy malarstwa Adama Faglio. 
Artysta urodził się 13 grudnia 1954 roku 
w Nowym Wiśniczu, jest absolwentem bo-
cheńskiego Liceum Ogólnokształcącego. 
Do tej pory parał się wieloma zajęciami, 
jednak najdłużej pracował jako konserwa-
tor zabytków, między innymi w Tallinie  
i na terenie Niemiec. Jest w pewnym 
sensie malarskim samoukiem, jednak 
jego sztuka prezentuje tak wysoki po-
ziom, że w 1983 roku specjalna komisja 
przy Ministerstwie Kultury i Sztuki wy-
stawiła mu zaświadczenie stwierdzające, 
że ma pełne prawo wykonywać zawód 
artysty malarza. Jego ulubionym moty-
wem jest martwa natura, nie stroni też 
od portretów, pejzaży. To, co wyróżnia 
jego malarstwo, to zabawa z kolorami, 
na grę których jest bardzo wrażliwy. Jego 
pierwsza indywidualna wystawa zapre-
zentowana została w miejscu szczegól-
nym, bo w krakowskiej Piwnicy Pod Ba-
ranami, a działo się to w 1976 roku. Od 
tej pory wystawiał swoje obrazy w ponad  
30 indywidualnych ekspozycjach, w tym 
między innymi w słowackim Bardejovie  
w Dillingen (Niemcy).  Uczestniczy też  
w blisko 30 wystawach zbiorowych.  

Piątek 17 czerwca przebiegać będzie, co 
już nakazuje tradycja, pod znakiem folklo-
ru i orkiestr dętych. Wystąpią zatem nasze 
trzy zespoły ludowe – Jadowniczanie, Po-
rębianie oraz Krakowiacy Ziemi Brzeskiej.  
W porównaniu do ubiegłych lat różnica 
polegać będzie na tym, że zespoły wystę-
pować będą w różnych punktach miasta 
podczas barwnego korowodu (każdy ze-
spół wyruszy w innym kierunku). Na 

Placu Kazimierza Wielkiego zaprezen-
tują się orkiestry dęte, a gospodarzem 
tej prezentacji będzie Miejska Orkiestra 
Dęta z Brzeska. Tego samego dnia na 
głównej scenie odbędą się też prezenta-
cje laureatów Festiwalu Form Muzycz-
nych i Tanecznych „Talenty Małopolski 
2011”, którzy reprezentują powiat brze-
ski. Przypomnijmy, że z naszej gminy 
do finału wojewódzkiego, który odbył się 
w Zawoi, zakwalifikowali się Bernadeta 
Woźniak z Jadownik, Ewelina Ćwikło  
z Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku, 
Ewa Wiśniowska z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Brzesku,  Tomasz 
Mika z Brzeska oraz Łukasz Rojkowicz  
z Jadownik (formya muzyczne), a także 
Wojciech Czesak z Jadownik, Michał Anto-
nio Topolski z Brzeska oraz duet Topikan  
z Brzeska (formy taneczne). 

W sobotę 18 czerwca, zanim rozpoczną 
się koncerty muzyczne, w Ogródku Jor-
danowskim, co też stało się już tradycją, 
spotkają się miłośnicy i właściciele czwo-
ronogów. Po raz kolejny odbędą się wy-
bory najsympatyczniejszego psa. Na sce-
nie jako pierwsi zaprezentują się młodzi 
artyści ćwiczący w sekcjach tanecznych  
i muzycznych Miejskiego Ośrodka Kultury.  
W tym roku, wzorem lat ubiegłych go-
ścić też będziemy właścicieli zabytko-
wych samochodów, którzy coraz chęt-
niej odwiedzają Brzesko. Na tym nie 
koniec motoryzacyjnych atrakcji. Go-
ściem tegorocznych Dni Brzeska bę-
dzie znany tarnowski żużlowiec Ro-
bert Wardzała, który opowiadać będzie  
o swojej pełnej sukcesów karierze spor-
towej, oczywiście przybędzie wyposażony  
w żużlowy motocykl. 

Sobotni, popołudniowo-wieczorny blok 
muzyczny rozpocznie się od koncertu bo-
cheńskiej formacji Chee-Psy. Jest to zespół 
obracający się w kręgu takich gatunków 
jak hardcore, grunge i hard rock. W jego 
muzyce można dopatrzeć takich wzorców 
jak na przykład Pearl Jam, Led Zeppelin 
czy The Doors. Skład grupy tworzą: Jacek 
Szwed (gitara), Tomasz Szwed (gitara), 
Tomasz Pulak (bass), Paweł Korta (wokal)  
i Kuba Moskalik (perkusja). 

Jedną z gwiazd tegorocznych Dni Brze-
ska będą Bracia. Ten zespół wprawdzie 

już w Brzesku występował, jednak od tego 
czasu przeszedł sporą metamorfozę i zde-
cydowanie ewoluował stając się aktualnie 
jedną z grup najbardziej pożądanych przez 
organizatorów imprez masowych i ich pu-
bliczność. Ta formacja istnieje na naszym 
rynku muzycznym od 1997 roku, a zało-
żona została przez Wojciecha i Piotra Cu-
gowskich, synów legendarnego wokalisty 
Budki Suflera, z którą początkowo często 
koncertowali. Swój pierwszy znaczący 
sukces święcili w 2001 roku, kiedy to wy-
grali koncert Debiutów Festiwalu Piosen-
ki Polskiej w Opolu. Swoją pierwszą płytę 
długogrającą, „Fobrock”, nagrali dopiero  
w 2005 roku. Ciekawy materiał zarejestro-
wali na krążku wydanym w 2008 roku,  
a zawierającym utwory legendarnego ze-
społu Queen. Ich druga płyta autorska, 
„Zapamiętaj” (2009) bardzo szybko zyska-
ła status bestsellera i ugruntowała coraz 
mocniejszą pozycję zespołu na rodzimym 
rynku muzycznym. Piotr Cugowski coraz 
częściej zapraszany jest doudziału w pro-
jektach, w których występuje jako solista. 
Obecny skład obok niego i Wojciecha, uzu-
pełniają Tomasz Gołąb (gitara basowa), 
Krzysztof Patocki (perkusja) i Jarosław 
Chilkiewicz (gitara). 

Sobotni wieczór 18 czerwca zakończy 
koncert Pawła Kukiza i założonego przez 
niego zespołu Piersi. Ta formacja już  
w Brzesku występowała (było to bodajże 
w 1998 roku), ale na pewno warto przypo-
mnieć sobie przeboje, które kiedyś, przede 
wszystkim ze względu na teksty, wywoły-
wały wiele kontrowersji. Przypomnieć na-
leży, że Paweł Kukiz to nie tylko muzyk  
i wokalista, ale także aktor (słynna rola 
Józefa Galicy w „Girl Guide” Juliusza Ma-
chulskiego), a ostatnio również telewizyj-
ny publicysta. W sobotę i niedzielę 18 i 19 
czerwca, na kortach Okocimskiego Klubu 
Sportowego rozegrany zostanie rozgrywa-
ny już regularnie od kilku lat turniej teni-
sowy, Memoriał Józefa Wojciechowskiego, 
znanego przed laty działacza sportowego. 
Turniej organizowany jest przez jego syna 
Wojciecha, a w tym roku po raz pierwszy 
do organizacji imprezy włączyły się Urząd 
Miejski i Miejski Ośrodek Kultury. 

Ostatnim akcentem tegorocznych Dni 
Brzeska będzie uroczyste otwarcie Regio-
nalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecz-
nego, które nosić będzie imię Jana Pawła 
II (dlatego wszystko rozpocznie się od fil-
mowego maratonu poświęconego polskie-
mu papieżowi. Przypomnijmy, że koszt 
budowy Centrum zamknął się kwotą około 
15 milionów złotych, a w trzech czwartych 
został pokryty z funduszy unijnych. Obiekt 
pełnić będzie funkcję biblioteczną, kultu-
ralno-rozrywkową i edukacyjną.     PRUD

Dni brzeska 2011
Prawie dopięty jest już program tegorocznych Dni Brzeska, które wy-

jątkowo będą rozciągnięte w czasie i rozpoczną się 11 czerwca, a ostatnim 
ich akcentem będzie uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Kultural-
no-Bibliotecznego, które zaplanowano na 25 czerwca. Oprócz koncertów 
muzycznych odbędą się też imprezy o charakterze sportowym. 
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Idea Maratonu Czytania zrodziła się 
po tym, jak media zaczęły propagować 
głośne czytanie dzieciakom w myśl 
hasła „Cała Polska czyta dzieciom”.  
W dobie wszechobecnej i panoszącej 
się bezprecedensowo kultury obrazko-
wej, Internetu, gier komputerowych 
podupada znaczenie słowa pisanego, 
a o wielkiej wartości intelektualnej  
i duchowej książki mało kto pamięta. 
Słownik dzieci jest coraz uboższy, nie 
rozumieją i nie używają wielu polskich 
słów, coraz trudniej budują spójne sty-
listycznie i gramatycznie wypowiedzi. 
Niełatwo jest im też poruszać wyobraź-
nię, rozwijać empatię i wczuwać się  
w rolę innych ludzi.  

Stąd też w brzeskiej Dwójce pani 
dyrektor Urszula Białka dała zielone 
światło na organizowanie tego typu im-
prez i sama w nich czynnie uczestniczy 
przez całą dobę.

„Czytając dzieciom, otwiera-
my  przyszłym pokoleniom drzwi do 
kultury wysokiej” – tłumaczy inicja-
torka i organizatorka maratonów Agata 
Podłęcka.

Istotnie tak jest. Dzieci są wyraźnie 
poruszone tym, co dzieje się w szkole, 

aktywnie włączają się wraz z rodzicami 
w przygotowanie maratonu, a potem w 
nim uczestniczą.  Tego roku Maraton 
Czytania  pt. „Cudowny świat baśni 
braci Grimm i Andersena” spotkał 
się z ogromnym zrozumieniem nauczy-
cieli, rodziców i przyjaciół  dzieci. Ze-

wsząd napływała pomoc organizacyjna 
i dopisali goście. Co ciekawe, chętnie 
przychodzili ci, którzy zetknęli się tyl-
ko z afiszem, a nie otrzymali zaproszeń 
imiennych. To wielka radość dla orga-
nizatorów i szkoły. Nie zabrakło też 
sponsorów, którzy wsparli materialnie 
całe przedsięwzięcie. Były to: sklep za-
bawkowy „PIPI”, pizzeria  „U Włocha”, 
sklep spożywczy „U Chmury”,  Liceum 
dla Dorosłych pana Stanisława Mak-
sylewicza i pani Józefy Ozorki. Pomocą 
swą służyła też plastyczka, mama jed-
nej z uczennic pani Iskra. W przygoto-
wania zaangażowały się wychowawczy-
nie świetlicy, a w szczególności panie 
Elżbieta Gibas i Joanna Kołodziej.  Tyl-
ko w nocy czytało 130 dzieci i członków 
Grupy Teatralnej pani Podłęckiej, nie 
wspominając o gościach i czuwających 
całą noc nauczycielach. O północy na 
sali znajdowało się 140 osób. Jest to 
swoistego rodzaju rekord. W ubiegłym 
roku liczba nocnych entuzjastów sięga-
ła 80, co też zdawało się być znakomi-
tym wynikiem.

Wytworzyła się już stałą grupa na-
uczycieli maratończyków, trwających 
przy dzieciach od czwartku do piątku 
rano, a potem wracających do czynnych 
lekcji. Są to p. dyr. Urszula Białka, 
Agata Podłęcka, Kamil Stanczykiewicz, 
Jadwiga Janas, Urszula Kural, Marcin 
Gromadzki , Magdalena Płachta, Szcze-
pan Smoleń, gościnnie Piotr Podłęcki 
oraz wielu innych, którzy nocą czuwali 
po kilka godzin. Wszyscy godni są wiel-
kiego uznania.

Maraton tradycyjnie rozpoczął czy-
taniem burmistrz Grzegorz Wawryka, 
a zakończyła dyrektor Urszula Biał-

Po III maratonie 
czytania w brzeskiej Dwójce

W dniach 14-15 kwietnia 2011 roku odbył się już III dwudziestocztero-
godzinny Maraton Czytania. Rozpoczął się we czwartek o godzinie 10.15  
i  o godzinie 10.15 dnia następnego został zakończony przy wtórze głosów 
dziecięcych odliczających ostatnie sekundy.
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ka. Przez 24 godziny czytało dzieciom 
wielu zacnych gości ze świata polityki, 

ludzi kultury  
i oświaty, poli-
cji, straży pożar-
nej, duchownych  
i biznesmenów, 
s y m p a t y k ó w 
dzieci i książ-
ki.  Specjalnie  
z Krakowa przy-
był na maraton 
profesor Edward 
Dobrzański – ak-
tor Teatru Sta-
rego, który dał 
popis czytania 
n a j m ł o d s z y m 

uczestnikom imprezy, czyli przybyłym 
przedszkolakom i pierwszoklasistom. 

Dzieci śmiały się serdecznie i miały 
lekcję deklamacji. Przedszkolaki to 
szczególnie mili goście, stanowiący naj-
wdzięczniejszą publiczność. To przede 
wszystkim w nich trzeba zaszczepiać 
miłość do książek.  Za uczestnictwo  
w maratonie zostały obdarowane 
skromnymi podarunkami – kolorowymi 
motylkami na patyczkach i słodyczami.

Już dziś wiele osób pyta czy będzie 
następny maraton. Wielu dorosłych de-
klaruje swą obowiązkową obecność  za 
rok. Wypada tylko wszystkim uczest-
nikom i współorganizatorom gorąco 
podziękować, wyrazić wdzięczność tym 
wszystkim, którzy otwarcie odpowie-
dzieli na zaproszenia i swą postawą da-
wali przykład przyszłym pokoleniom. 

WIELKIE CZYTANIE

Już po raz siódmy w naszej szkole 
obchodziliśmy Światowy Dzień Książki 
- doroczne święto ogłoszone przez UNE-
SCO w 1995 roku. Ideą tego dnia jest 
popularyzacja książki i czytelnictwa. 
Oprawa święta nawiązuje do starego 
katalońskiego zwyczaju, który hołdo-
wany jest na pamiątkę zwycięstwa 
świętego Jerzego w walce ze smokiem. 
Legenda głosi, że z krwi smoka mia-
ły wyrastać róże, którymi obdarowy-
wano kobiety. Potem- w zamian- ko-
biety zaczęły darować swoim mężom  
i narzeczonym książki. Podarunek z róż 
i książek to dziś przepiękny zwyczaj 
związany ze Świętem Książki nie tyl-
ko w Hiszpanii, ale również w Polsce, 
a także w naszej szkole. Aby tradycji 
stało się zadość, panie z naszej szkoły 

otrzymały od uczniów czerwone róże.
W ostatnich tygodniach szkoła pro-

mowała książki i ich czytanie. Wszyscy 
uczniowie klas IV, V, VI wzięli udział 
w konkursie  „Pięknego Czytania”, 
którego mottem były słowa Cypriana 
Kamila Norwida „Czytanie to rzecz 
przedziwna- jak gałązka oliwna, jak 
migdałowy kwiat”. Konkurs rozegrał 
się w dwóch etapach- klasowym i mię-
dzyklasowym w trzech kategoriach: 
klasy IV, klasy V, klasy VI.

W kategorii klas IV:
I miejsce-Julia Dudek IVb
II miejsce-Aleksandra Pacura IVc
III miejsce-Julia Kraj IVc
Wyróżnienie-Kamila Magiera IVd
W kategorii klas V:

I miejsce- Małgorzata Świątek Vb
II miejsce- Dominka Gorczyca Vc
III miejsce- Daria Legutko Va, Karoli-
na Jarosz Vb
Wyróżnienie- Iwona Sumara Vd, Do-
minika Burdy Vb
W kategorii klas VI:
I miejsce-Julia Bober i Katarzyna Ra-
dziak VIa
II miejsce-Zuzanna Magiera Via i Ka-
mil Barnaś VIb
III miejsce-Julia Kraj VIc
Wyróżnienie- Agnieszka Obal VId

Aby zachęcić wszystkich do czytania, 
nauczycielki Marzena Rzenno, Aneta 
Mierzwa, Sabina Wąsikiewicz  czytały 
uczniom fragmenty opowiadań.

Na zakończenie rodzice naszych uczniów, 
nauczyciele i uczniowie przygotowali spek-
takl pt.: „Czerwony Kapturek szuka księ-
cia”. W inscenizacji wzięli udział: 
Czerwony Kapturek- Maria Pawełczyk
Wilk- Agnieszka Wąs (rodzic)
Smok- Paweł Sitarz
Narrator- Mariusz Stańczyk (rodzic)
Babcia- Agnieszka Widła (rodzic)
Żaba- Monika Kowal-Osyba
Książę- Lucyna Szot
Księżniczka-Agata Rabjasz (rodzic)
Wiedźma- Teresa Sediwy 

Oraz uczniowie naszej szkoły. Reży-
serem całego przedsięwzięcia była Ma-
ria Pawełczyk, scenografię przygotowa-
ła Dorota Wojtyś i panie ze Świetlicy 
oraz Biblioteki, nad oprawą muzyczną 
czuwała Aneta Franczyk

Zabawa była przednia, a to dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu nauczy-
cieli, uczniów i rodziców, którzy, mamy 
nadzieję, już na stałe wpiszą się we 
wspólne tworzenie „szkolnego teatru”.   
                            Izabella Czernecka

Szkolny teatr
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Narodowe Siły Rezerwowe są 
utrzymywane na potrzeby reagowa-
nia kryzysowego, jako wzmocnienie 
jednostek w sytuacjach kryzysowych  
i wybrani w czasie kwalifikacji ochot-
nicy są przydzielani do już istniejących 
jednostek. Będą zwiększali potencjał 
jednostek wojskowych m.in. zwalcza-
jąc klęski żywiołowe, przeciwdziałając 
aktom terroru, prowadząc akcje poszu-
kiwawcze i ratownicze. Żołnierze Na-
rodowych Sił Rezerwowych mogą wraz 
ze swoimi jednostkami pełnić służbę  
w strukturach Polskich Kontyngentów 
Wojskowych.

Najlepsi żołnierze rezerwy - ochotnicy 
podpisują kontrakt z dowódcą jednostki 
na okres od 2 do 6 lat (z możliwością 
przedłużenia aż do 15 lat). Wyselekcjo-
nowani z najlepszych  żołnierze otrzy-
mają przydział kryzysowy, który będzie 
oznaczał zaliczenie ich do Narodowych 

Sił Rezerwowych i nałoży na nich obo-
wiązek pełnienia określonej formy czyn-
nej służby wojskowej lub dyspozycję do 
jej pełnienia w razie zaistnienia takiej 
potrzeby. 

Dołączając do Narodowych Sił Re-
zerwowych, ochotnik otrzyma wyna-
grodzenie za każdy dzień ćwiczeń,  
a także okresowej i przygotowawczej 
służby wojskowej. Przewidziane są 
również uznaniowe nagrody pieniężne 
oraz zwrot kosztów przejazdu środkami 
komunikacji publicznej z miejsca za-
mieszkania do miejsca pełnienia służ-
by. Zaplanowano również formę finan-
sowego ekwiwalentu za pozostawanie  
w gotowości do podjęcia służby.

Pracownicy będący żołnierzami NSR 
są chronieni przed zwolnieniem przez 
cały okres trwania kontraktu, a czas 
czynnej służby wojskowej będzie wli-
czany do wysługi pracowniczej. Jedno-

cześnie podczas ćwiczeń oraz pełnienia 
okresowej służby żołnierz NSR podlega 
opiece medycznej, a także może korzy-
stać z bezpłatnych badań i szczepień 
profilaktycznych. W tym okresie rów-
nież będzie ubezpieczony od wypad-
ków.

Obecnie już kilkunastu żołnierzy 
NSR pochodzących z ziemi brzeskiej 
odbyło różne formy ćwiczeń wojsko-
wych i w większości przypadków mogli 
się pochwalić możliwością szkolenia  
z wykorzystaniem najnowszego sprzętu 
wojskowego. 

 Ze względu na niewielką ilość jed-
nostek wojskowych w województwie 
małopolskim najczęściej oferowane są 
stanowiska w innych garnizonach, ale 
mogących zaproponować dalszą karie-
rę wojskową już w szeregach żołnierzy 
zawodowych. W najbliższych dniach 
do podpisania kontraktów do NSR wy-
typowano kilka osób z naszego regio-
nu w jednostkach wojskowych, m.in.  
w Międzyrzeczu, Żaganiu, Szczecinie, 
ale również w Krakowie i Balicach. 

Wszystkich szczegółów na temat NSR 
można się dowiedzieć osobiście w sie-
dzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Tarnowie, przy ul. Dąbrowskiego 11, 
ale również w punkcie informacji tele-
fonicznej 14 621 33 71 oraz na stronie 
internetowej www.tarnow.wku.wp.mil.pl, 
e-mail: wku.tarnow@sow.mil.pl. 

Czekają na ochotników
Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczęło tworzenie Narodowych Sił 

Rezerwowych (NSR). Trzonem NSR stali się ochotnicy: żołnierze rezerwy, 
którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową oraz byli żołnierze zawodowi, 
czyli osoby, które posiadają już przeszkolenie wojskowe. Dla wszystkich 
chętnych, których obowiązkowa służba już nie objęła oraz tych, którzy służ-
by wojskowej nie odbyli ze względu na studia, a także dla kobiet przepro-
wadzono pierwsze 4 – miesięczne turnusy szkolenia przygotowawczego. 
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Krążą pogłoski, jakoby dług gminy 
przekroczył już dawno dopuszczalny 
próg. Jest to prawdą?
Jest to oczywiście wierutna bzdura, bo za-
dłużenie gminy powyżej dopuszczalnych 
norm nie jest praktycznie możliwe. Pilnują 
nas Regionalna Izba Obrachunkowa, nad-
zór finansowy wojewody i przede wszystkim 
przepisy, do których musimy się restrykcyj-
nie stosować. Ustawa o finansach publicz-
nych zakłada, że zobowiązania gminy nie 
mogą przekroczyć 60 procent jej dochodów. 
Tego progu nigdy nie przekroczyliśmy. Do-
dam jeszcze, że stan zadłużenia utrzymuje 
się na stałym poziomie już od lat i w żad-
nym stopniu nie zagraża bezpieczeństwu 
gminy. Już za czasów mojego poprzednika 
Jana Musiała stworzone zostały prognozy 
zadłużenia aż do 2015 roku. Pierwsze duże 
pożyczki i kredyty zaciągane przez samo-
rząd sięgają właśnie czasów obecnego pana 
posła. Z reguły jest tak, że pożyczamy pie-
niądze, które stają się wkładem własnym 
gminy w konkretną inwestycję. Dodam tyl-
ko, że na większość inwestycji zrealizowa-
nych w ostatnich latach pozyskaliśmy fun-
dusze europejskie. Gdyby nie nasz wkład, 
na co właśnie zaciągamy kredyty, nigdy nie 
powstałoby w mieście wiele ulic i placów. 
O placówce takiej jak Regionalne Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne moglibyśmy tylko 
pomarzyć. Gdybyśmy nie sięgnęli po fun-
dusze unijne na pewno usłyszelibyśmy 
zarzut, że bezmyślnie tracimy okazję na 
dodatkowe środki do budżetu. 

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej pod-
jęta została uchwała o emisji kolejnej 
transzy obligacji komunalnych. To też 
jest dług gminy, tylko bardziej rozło-
żony w czasie.
To jest zobowiązanie, ale jego spłata jest 
dla gminy bardziej łagodna. Wykupienie 
obligacji jest tańsze niż spłata kredytów 
czy pożyczek. Obligacje gminne można na-
być na Giełdzie Papierów Wartościowych. 
Przypomnę, że byliśmy pierwszym w Ma-
łopolsce samorządem, który spełnił wy-
magane kryteria i zadebiutował na GPW. 
Oprócz pieniędzy zyskaliśmy także rozgłos, 
co ma bez wątpienia wymiar promocyjny. 

Co samorząd robi, aby jednak tych zo-
bowiązań było coraz mniej?
Pierwszą zasadą obowiązującą w urzędzie 
jest oszczędzanie.  Obowiązuje to także  
w podległych urzędowi placówkach, jed-

nostkach, spółkach gminnych. Odkąd je-
stem burmistrzem, mam tylko jednego za-
stępcę. Mój poprzednik miał ich dwóch, ale 
ja po objęciu urzędu stwierdziłem, że będę 
miał tylko jednego zastępcę. Co prawda 
zdarzają się sytuacje, że praca spiętrza się 
ogromnie, ale dajemy radę. 

Na pewno dużą szansą dla gminy, jak 
i dla jej mieszkańców byłoby ścią-
gnięcie do Brzeska dużego inwestora. 
Mówi się o tym od lat, czy nadzieje te 
mają szanse się ziścić?
Od lat czynimy starania aby zwiększać do-
chody gminy. Dobrym przykładem może 
być Pomianowski Stok. Uzbroiliśmy strefę 
przemysłową z własnych pieniędzy, a na-
stępnie wystąpiliśmy do Urzędu Marszał-
kowskiego z wnioskiem o dofinansowanie 
budowy strefy. Dzięki tej inwestycji przy-
było miejsc pracy zaś gmina będzie czerpać 
dochody z podatków. Rozbudowa infra-
struktury – budowa dróg, kanalizacji, itp. 
ma na celu nie tylko poprawienie jakości 
życia mieszkańców, ale także zaintereso-
wanie naszą gminą inwestorów. Kolejnymi 
miejscami gdzie mogą powstać strefy ak-
tywności przemysłowej są tereny Jadow-
niki-Rędziny oraz tereny znajdujące się  
w Buczu. Tereny w Jadownikach należą do 
spółki Carlsberg Okocim. Wspólnie  pró-
bujemy zainteresować nimi inwestorów, 
najlepiej takich, którzy mogliby prowadzić 
działalność na dużą skalę, dać zatrudnienie 
mieszkańcom i generować dochody gminy. 
Tereny w Buczu zostaną skomunikowane 
w niedługim czasie z węzłem autostrado-
wym. Stanie się tak dzięki również spore-
mu zaangażowaniu gminy.

Szanse byłyby większe, gdyby w Brze-
sku powstał zjazd z autostrady…
Dlatego właśnie od wielu miesięcy podej-
mujemy działania zmierzające do tego 
celu. Projekt zjazdu, jak zapewnia Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad, ma być gotowy do połowy  2013 
roku. Wraz ze starostą czynimy stara-
nia, aby budowa zjazdy została wpisana 
do planów Ministerstwa Infrastruktury. 
Staramy się przekonać ministra Cezare-
go Grabarczyka, że zaniechanie budowy 
przyczyni się do paraliżu miasta i całej 
gminy. Wokół tego problemu staramy się 
stworzyć parlamentarne lobby, w czym 
pomagają nam posłowie i senatorowie  
z całej Małopolski. Mamy nadzieję, że nasze 

plany w tym względzie się spełnią i zjazd 
powstanie w ciągu najbliższych kilku lat.

W ostatnich latach mnóstwo pienię-
dzy przeznaczonych zostało na upięk-
szanie miasta. Czy w dobie zaciskania 
pasa są to inwestycje konieczne?
Powiedziałbym, że owo upiększanie jest 
częścią składową inwestycji, jakie wy-
konywane są w mieście i w gminie. Re-
montowane są ulice, a niejako przy okazji 
wykonujemy przy nich kwietniki, sadzi-
my krzewy. Doskonałym przykładem jest 
Plac Żwirki-Wigury, wyremontowany zo-
stał tam parking, a przy okazji miejsce 
to zostało całkowicie zmienione. Służy 
kierowcom, a przy tym cieszy oko przecho-
dzących. Z większą starannością traktu-
jemy miejskie zieleńce. Inwestycją, która 
faktycznie ma poprawić wygląd miasta 
jest remont płyty rynkowej. Prace dobie-
gają już końca, ta cześć Brzeska odzyska 
swój pierwotny wygląd, co bez wątpienia 
przyczyni się do podniesienia walorów hi-
storycznych i turystycznych miasta. 

Niefortunnie złożyło się dla miasta, 
że w ostatnim czasie aż dwóch wyko-
nawców odstąpiło od wykonania re-
alizowanych przez gminę inwestycji. 
Jak dalej potoczy się sprawa budowy 
wodociągu w Porębie i Sali sportowej 
przy szkole „trójce”?
Wykonawca wodociągu przerwał pracę 
tłumacząc się trudną sytuacją finansową 
jego firmy. Wykonawca hali również prze-
rwał roboty , gdyż błędnie przygotował 
ofertę do przetargu i żąda dodatkowego 
wynagrodzenia.
Będziemy zmuszeni zinwentaryzować wy-
konane już roboty i ogłosić nowy przetarg 
na oba zadania.
Niestety, w obydwu przypadkach, przedłu-
żony zostanie okres ich wykonania. 

Dług pod kontrolą
z burmistrzem Brzeska Grzegorzem Wawryką rozmawiała Zofia Sitarz
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Kontynuując rozważania na temat 
”Aborcja a zdrowie psychiczne kobiety”, 
rozpoczęte w numerze kwietniowym, 
posłużę się cytatami zaczerpniętymi  
z książki Karin Struck, matki piątki dzie-
ci: czwórki żyjących i jednego, któremu nie 
pozwoliła się urodzić. Po dokonanej abor-
cji autorka,  jak i jej rozmówczynie prze-
żywały straszliwe koszmary. A przecież 
przekonywano je, że jest to sprawa prosta: 
wycięcie zlepka komórek i można żyć 
jak dotąd. W praktyce dla milionów 
kobiet z zespołem PAS i PAD życie 
nigdy już nie będzie takie samo. Przyj-
rzyjmy się tym skutkom poaborcyjnym,  
o których nie mówi się kobietom.

„Podczas następnej ciąży, cztery lata po 
aborcji, również śniłam o nieżywych dzie-
ciach. Śniłam, że wszędzie ich szukam, 
na przykład w piecu, w którym znajdu-
ję resztki ubrań jednego z moich dzieci.  
O roztrzaskanej główce jednego z nich, 
o szyderczych uśmiechach ludzi, o starej 
czarownicy, która zamierza zabić moje 
dziecko. Śniłam o piłach, śniegu i denty-
stach, którzy prezentowali mi lodowate 
ręce nieżywych dzieci leżących w misce 
(...). Inna kobieta opowiadała, że w pierw-
szą noc po aborcji śniły jej się latające ręce 
i głowy dzieci próbujące w nią uderzyć”.                                                                                   
O takich snach się nie mówi. Ani w me-
diach, ani wśród znajomych, ani w domu. 
Zbyt straszne, by o tym mówić?  Wobec 
tego jaką tragedią musi być dla kobiety 
życie z tym brzemieniem przez lata? 

Mamo, dlaczego? 
Do gabinetu psychologa przyszła zrozpa-
czona kobieta. Mąż alkoholik, w domu 
bieda, dzieci nieraz szły spać głodne. Po 
miesiącach poszukiwań dostała pracę. 

Znalazły się pieniądze na podręczniki, 
na ubrania. I wtedy ta wiadomość: kolej-
ne dziecko w drodze. Mąż był wściekły. 
Matka, do której zwróciła się po radę, 
powiedziała: „Usuń”. Zaszczuta kobieta 
posłuchała.

Dzień w dzień mam przed sobą taki ob-
raz: umieram, staję przed Bogiem i wtedy 
podchodzi do mnie to dziecko. Pyta mnie: 
„Mamusiu, dlaczego to zrobiłaś?”. I jest 
już za późno. Czy pani wie - pyta psycho-
log - co to znaczy za późno?

Nasuwa się pytanie, co powoduje tak 
wielkie cierpienie? Czy rzeczywiście jest 
tak, jak twierdzą zwolennicy aborcji, że 
wszystkie jej psychologiczne konsekwen-
cje da się sprowadzić do poczucia winy 
zaszczepionego przez tradycyjne wycho-
wanie? Czy metodą na wyjście z traumy 
jest przekonanie siebie o tym, że nic się 
nie stało?

Według profesor  Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego Marii Ryś, 
kierownika katedry Psychologii Rodziny 
w Instytucie Psychologii na UKSW, kie-
rownika Podyplomowego Studium Relacji 
Interpersonalnych, psychologa i autorki 
wielu publikacji, jest wręcz odwrotnie. 
Stwierdza, że  Pan Bóg wybacza za-
wsze, człowiek czasami, a natura 
nigdy. Aborcji nie da się zapomnieć.  
Twierdzi, że w swojej wieloletniej pracy 
nie spotkała większych dramatów niż 
podczas rozmów z kobietami, które się jej 
poddały.

Twierdzeniu zaś, jakoby problem syn-
dromów postaborcyjnych dotyczył tylko 
kobiet wierzących, przeczą przypadki osób 
zupełnie z Kościołem niezwiązanych. Jed-
ną z nich jest wspomniana Karin Struck, 
niemiecka pisarka, w młodości zaangażo-

wana w działalność ruchów lewicowych, 
autorka książki „Widzę moje dziecko we 
śnie”. Pomimo zdecydowanie laickiego 
światopoglądu, po dokonanej w 1975 r. 
aborcji przez wiele kolejnych lat zmagała 
się z syndromem PAS, który nie pozwolił 
jej na odzyskanie równowagi emocjonal-
nej. „Spotkałam się z moją przyjaciółką. 
Opowiadała, że widzi swoje nienarodzone 
dzieci przy stole. Siedziałyśmy więc przy 
stole razem z piątką żyjących i czwórką 
martwych dzieci” - napisała w książce. 

Profesor Maria  Ryś  twierdzi, że  tak 
zwany zespół postaborcyjny często ma 
przebieg psychotyczny, dlatego zdarza 
się, że kobiety mają poczucie, iż widzą nie-
narodzone dzieci, słyszą ich głosy. Jedna  
z pacjentek czuła obecność dzieci, a nawet 
widziała, jak przychodzą do niej i siadają 
na brzegu łóżka. 

Trauma  i  rozpacz
Świat wewnętrzny kobiety, która zabiła 
dziecko, został  zburzony. Doktor Wan-
da Półtawska, psychiatra, współtwórca 
Instytutu Teologii Rodziny, twierdzi, że 
kobieta decydująca się na przerwanie 
ciąży znajduje się w reakcji depresyjno-
lękowej. Uczucia towarzyszące tej decy-
zji to lęk, paraliż emocjonalny i poczucie 
braku innego wyjścia z sytuacji. Do tego 
należy dołożyć brutalne przerwanie prze-
mian hormonalnych, które rozpoczęły się 
w jej organizmie. Kobieta w tak trauma-
tycznym momencie może pogrążyć się 
w rozpaczy, określanej mianem zespołu 
PAD (Post Abortion Distress) albo spró-
bować przekonać siebie, że nic ważnego 
się nie wydarzyło. Dokonać tego może 
jedynie za pomocą bardzo silnych me-
chanizmów wyparcia i racjonalizacji. Wy-
parte przeżycia zagnieżdżają się jednak  
w psychice. Można tak żyć latami, jednak 
ceną, jaką trzeba zapłacić, jest znaczące 
zawężenie skali przeżywanych emocji.                                                                     
Profesor  Maria  Ryś  potwierdza, że kie-
dy pracowała z kobietami cierpiącymi 
na zespoły posttraumatyczne, najczę-
ściej zgłaszanym problemem było to, że 
nie potrafiły odczuwać radości, wchodzić  
w głębokie relacje. Czuły, jakby były same 
na rozległej pustyni. 

Mur wyparcia zwykle pęka niespodzie-
wanie. Jakieś pozornie niezwiązane wyda-
rzenie zrywa tamę powstrzymującą morze 
tłumionych emocji. Mogą to być narodziny 
dziecka w rodzinie, czyjaś Pierwsza Ko-
munia Święta, która nagle przypomni, że 
tamto dziecko też by ją teraz obchodziło. 
Zespół PAS zaczyna się podstępnie, od 
urywków wspomnień, powracających na-
tarczywie obrazów, dźwięków, zapachów. 
Ale najsilniejsze są inne objawy - obniżone 

Piekło aborcji

Otoczmy troską życie (V)
Zdrowie psychiczne matki
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poczucie własnej wartości, depresja, myśli, 
a nawet próby samobójcze.

Dane dotyczące liczby kobiet cierpią-
cych na zespół PAS (Post Abortion Syn-
drom) są rozbieżne - w niektórych krajach 
szacuje się, że dotyka on 7 proc. kobiet, 
które przerwały ciążę. W innych ma na 
niego cierpieć aż 57 proc. Rozbieżność ta 
jest wynikiem  „zmowy milczenia”, czyli 
świadomego zatajania skutków aborcji. 

Śmierć miłości 
Doktor Wanda Półtawska stwierdza na-
stępujący fakt, że kobieta nigdy nie zde-
cydowałaby się na zabicie dziecka, gdyby 
jego ojciec otoczył ją serdeczną troską  
i opieką.  Dlatego często odpowiedzialność 
moralna za tragedię aborcji jest większa 
po stronie mężczyzny.  Dramat pogłębia 
się, jeśli kobieta dokonała aborcji pod 
wpływem postawionego przez ojca dziec-
ka ultimatum. Kiedy wraca do domu, 
odkrywa, że pod jednym dachem miesz-
ka z nią zupełnie obcy człowiek, którego 
dodatkowo obarcza winą za całą sytuację. 
Okazuje się, że wraz z dzieckiem umar-
ła też jej miłość do niego, gdyż nie umiał 
ochronić dziecka, a teraz nie rozumie jej 
przeżyć. Regułą jest też silna niechęć do 
kontaktów seksualnych i lęk przed kolej-
ną ciążą.

Profesor Maria  Ryś mówi, że po doko-
nanej aborcji,  nadszarpnięta zostaje nie 
tylko więź między rodzicami. Aborcja jest 
jak wirus, którym zainfekowana zostaje 
cała rodzina. Emocjonalne skostnienie 
lub narastająca rozpacz matki nie może 
pozostać bez znaczenia dla jej relacji z po-
zostałymi dziećmi. Często dzieci, których 

matka dokonywała w przeszłości aborcji, 
opisują swój dom jako zimny i pozbawiony 
serdecznych relacji, a matkę  jako drażli-
wą i depresyjną.  W dorosłym życiu czę-
sto cierpią na „syndrom ocaleńca”, który 
objawia się nieuzasadnionym poczuciem 
winy. Życie wydaje im się pozbawione 
sensu, choć nie wiedzą dlaczego. 

Gwałt na Stwórcy
Dr Wanda Półtawska podsumowując po-
wyższe zagadnienie stwierdza, że ludz-
kość doszła do niewyobrażalnej sytuacji. 
Dokonuje się gwałt na Stwórcy.  Rodzice 
zabijają dziecko, którym ich Bóg obdarzył, 
a później wymuszają poczęcie, jeśli do nie-
go nie dochodzi, kiedy oni tego chcą. Wiel-
kie dzieło, jakim jest człowiek, zależne od 
kaprysu? Jeśli uznać, że macierzyństwo 
jest najgłębszym powołaniem kobiety  
i wszystko w niej naturalnie działa dla 
dobra dziecka, nie można zgodzić się, że 
przeżywane po aborcji poczucie winy jest 
wmówione. Ma ono bowiem wymiar eg-
zystencjalny, a fakt, że wiele kobiet okre-
ślających się  jako niewierzące nie może 
uwolnić się od niego przez lata, tylko to 
potwierdza. Uparte twierdzenie, że „to 
nie było dziecko” przynosi ostatecznie 
więcej cierpienia niż ulgi. Czy zatem ko-
biety cierpiące na syndrom postaborcyjny 
mają szansę na normalne życie? Zarówno 
dr Półtawska, jak i prof. Ryś wskazują 
na ogromną rolę przebaczenia w procesie 
zdrowienia. Przypadki kobiet takich jak 
Karin Struck, która odnalazła sens życia 
w działalności na rzecz nienarodzonych 
pokazują, jak ważne jest odkupienie win  
i działania ekspiacyjne. Jest to jednak dro-

ga, na którą mogą wejść przede wszystkim 
te kobiety, które dramat aborcji przeżyły 
świadome. Pierwszym krokiem musi być 
spojrzenie w oczy demonom, przed który-
mi ucieka się od lat 

Dla wielu kobiet uświadomienie sobie, 
że to było dziecko, i przebaczenie sobie  
i innym jest drogą ratunku - mówi prof. 
Ryś. - Stanięcie w prawdzie może spowo-
dować głęboką przemianę i prowadzić do 
wewnętrznej integracji. Kobieta zawsze 
będzie matką tego dziecka, o macierzyń-
stwie nie da się zapomnieć. Kobiety-
matki mogą jednak odnaleźć prawdziwe 
szczęście pomimo cierpienia. Jest to długa 
i bolesna droga. Droga poprzez przebacze-
nie.  Prorok Izajasz zawoła: „Usuńcie 
zło waszych uczynków sprzed mo-
ich oczu! Przestańcie czynić zło!... 
Zaprawiajcie się w dobrem!... Choć-
by wasze grzechy były jak szkarłat, 
jak śnieg wybieleją; choćby były  
czerwone jak purpura, staną się 
jak wełna białe (Iz 1,16 nn). Zmieniły 
się okoliczności popełnianego zła, ale zło 
ciągle jest takie samo. I jest tak samo de-
strukcyjne – boleśnie dotyka swoich ofiar, 
niszcząc także sprawców. Pośród gróźb  
i napomnień pojawia się  inny ton. Ciepły 
i serdeczny. Słowa Boga skierowane do 
grzesznych ludzi. Słowa nawet nie prze-
baczenia, ale słowa oczyszczenia. Nie ma 
grzechu tak wielkiego i strasznego, by 
Bóg był wobec niego bezradny. I by nie 
chciał przebaczyć. Czy jest jakiś waru-
nek? Inaczej trzeba powiedzieć – to 
Boże przebaczenie jest warunkiem 
powrotu do dobra. 
Oprac. na podst. Pro Life  Ks. W. Pasiut

Zebraniem sprawozdawczo-wybor-
czym na osiedlu Kościuszki-Ogrodowa 
zakończono wybory do jednostek po-
mocniczych gminy.  Ustępujący zarząd 
złożył sprawozdanie ze swojej działal-
ności, które zostało przyjęte jednogło-
śnie. Obecni na zebraniu mieszkańcy 
dziękowali przewodniczącej zarządu 
oraz jej członkom za dobrze wykona-
ną pracę. Jednogłośnie zdecydowali, 
że przewodniczącą na kolejną kaden-
cję zostanie Maria Kądziołka, radna, 
wiceprzewodnicząca rady miejskiej. 
W poprzedniej kadencji była przewod-
niczącą komisji rewizyjnej Rady Miej-
skiej. Wraz z nią do zarządu osiedla zo-

stali wybrani: Józef Kania, Bogumiła 
Dyla, Małgorzata Zachara, Magdalena 
Wolak, Marta Szuba oraz Franciszek 
Stec.

-Dziękujemy mieszkańcom osiedla za 
udzielane wsparcie, współpracę oraz za-
ufanie, którym ich obdarzyli. Dziękuje-
my burmistrzowi, pracownikom urzędu 
Miejskiego, radnym, dyrektorom placó-
wek oświatowych: Urszuli Białce, Ma-
rii Obruśnik, siostrze Marcie, dyrekcji 
i pracownikom MOK, prezesom spółek 
i Spółdzielni Mieszkaniowej, władzom 
cechu oraz wszystkim sponsorom, któ-
rzy współpracowali z nami przez ostat-
nie cztery lata.  Przed nami wiele wy-

zwań, mamy nadzieję, że uda nam się je 
zrealizować – powiedziała po wyborach 
Maria Kądziołka.                            red

Wybory na osiedlu 
Kościuszki-Ogrodowa
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Celem wyjazdu było poznanie turec-
kich symboli narodowych, upowszech-
nienie wiedzy na temat historii, kul-
tury, a także walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych Turcji, jej osiągnięć 
gospodarczych oraz promowanie naszej 
szkoły i regionu.

Projekt koordynowany i prowadzony 
już drugi rok przez naszą szkołę nosi na-
zwę „Symbole narodowe i lokalne wspie-
rają europejską przyjaźń”, a uczestniczą 
w nim nasi przyjaciele z Włoch, Bułgarii, 
Hiszpanii, Turcji, Grecji i Walii.

Wyjazd do Ankary w dniach  7 - 11 
kwietnia 2011 r., w którym uczestniczy-
ło 9 osób (uczniowie: Gabriela Jurgała 
– kl.IV, Natalia Cichoń, Ilona Hamow-
ska, Patrycja Skalska – kl.V, nauczycie-
le: Magdalena Mardoń, Elżbieta Żółta, 
Marek Serwin, ks. Stanisław Borycz-
ka i dyrektor szkoły Piotr Tota) z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Porębie 
Spytkowskiej, był ostatnią zagraniczną 
wizytą przed czekającą nas na przeło-
mie maja i czerwca rewizytą wszystkich 
partnerów w Polsce.

Już w trakcie lotu zaskoczyła nas 
wielkość stolicy Turcji, którą zamiesz-
kuje ponad 4 miliony mieszkańców,  
a jej przedmieścia rozciągają się na 
kilkadziesiąt kilometrów. Serdeczność, 
jaką okazali nam od samego początku 
gospodarze, była niesamowita. Dzieci, 
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, 
były goszczone u rodzin, które przyje-

chały odebrać je już z lotniska.
W pierwszym dniu pobytu byliśmy  

w szkole, gdzie po uroczystym powi-
taniu uczestniczyliśmy w lekcjach  
i prezentacjach poszczególnych klas. 
Tureccy uczniowie przygotowali cieka-
we ekspozycje na temat naszego kraju, 
jego historii, miejsc, które warto zoba-
czyć, znanych ludzi i charakterystycz-
nych potraw. Zaprezentowali nam rów-
nież swoje tradycyjne tańce narodowe. 
W tym dniu także wspólnie omówiliśmy 
szczegóły dotyczące wizyty partnerów 
projektu w Polsce,  z uwzględnieniem 
ich sugestii.

Mimo różnic językowych i kulturo-

wych nasi wychowankowie bardzo szyb-
ko nawiązywali kontakty ze swoimi ró-
wieśnikami i aktywnie uczestniczyli 
w zajęciach szkolnych, wśród których 
prym wiodła plastyka.

W czasie wizyty braliśmy udział  
w przygotowanej przez gospodarzy wy-
cieczce do oddalonej o ponad 300 km od 
Ankary Kapadocji – niezwykłego miej-
sca, gdzie natura od milionów lat two-
rzyła piękne formy skalne, a człowiek 
wykorzystał je do budowy swoich siedzib, 
a nawet całych podziemnych miast.

Obowiązkowym punktem podczas 
zwiedzania Ankary było ogromne mau-
zoleum twórcy nowoczesnego państwa 
tureckiego – Ataturka. Historia Turcji 
z początku XX wieku, przedstawiona  
w bardzo nowoczesnej formie, zrobiła 
na nas duże wrażenie.

Tureccy organizatorzy zadbali rów-
nież o odpowiednią oprawę medialną 
wizyty. W niedzielę udzieliliśmy wy-
wiadu dla publicznej telewizji TRT, 
który emitowany był w wieczornych 
wiadomościach dostępnych na terenie 
całej Turcji.

Niestety, bardzo szybko nastąpił czas 
pożegnania i wtedy okazało się jak 
szczere i życzliwe są relacje nawiązane 
między nami- łzom nie było końca.

Wyjazd do Turcji pokazał nam, że jest 
to nowoczesne państwo o bardzo boga-
tej historii i kulturze, z serdecznymi  
i życzliwymi ludźmi oraz kuchnią z nie-
zliczoną ilością smaków.

Wspaniałe wspomnienia z wizy-
ty, uwiecznione na zdjęciach, zostaną  
w naszej pamięci na zawsze. Mamy na-
dzieję, że współpraca z turecką szkołą 
zainicjowana w programie Comenius 
będzie kontynuowana w innych, już 
przygotowywanych projektach. 

                                 Marek Serwin

Zwiedzali Turcję
Jeszcze w naszych wspomnieniach nie przebrzmiał lutowy wyjazd do 

Hiszpanii, w trakcie którego zwiedzaliśmy Sewillę i Madryt, poznawali-
śmy kulturę i tradycję naszych partnerów w ramach programu „Uczenie 
się przez całe życie – Comenius”, prezentowaliśmy nasze narodowe tańce, 
uczestniczyliśmy w wieczorze flamenco, jedliśmy tapas…, a już trzeba było 
pakować walizki, by reprezentować naszą szkołę w stolicy Turcji Ankarze.
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Bogatsi o doświadczenia w koordyno-
waniu tych działań pragniemy przybli-
żyć nauczycielom, uczniom, rodzicom  
i środowisku lokalnemu ideę uczestni-
czenia w programach unijnych.

Włączając się do europejskich obcho-
dów Święta Programu Comenius, za-
mierzamy podjąć szereg różnorodnych 
działań.

W bibliotece szkolnej zostanie przy-
gotowana wystawa pokazująca nasze 
pierwsze kroki w projekcie Sokrates 
Comenius pt. „Kultura, tradycje i zwy-
czaje naszego regionu” w którym uczest-
niczyły szkoły z: Włoch, Turcji, Łotwy, 
Hiszpanii i Słowacji. Wyeksponowane 
zostaną również pamiątki otrzyma-
ne od szkół partnerskich z Hiszpanii, 
Grecji, Bułgarii, Włoch, Walii, Turcji  

i Rumunii współ-
pracujących przy 
obecnym projek-
cie nt. „Symbole 
lokalne i naro-
dowe wspierają 
europejską przy-
jaźń”. Wystawę 
przygotuje pani 
Magdalena Tota 
wraz z wybra-
nymi uczniami. 
Korytarz zosta-
nie udekorowany 
pracami plastycz-

nymi powstałymi w trakcie realizowa-
nego projektu, jak również zdjęciami  
z poszczególnych wyjazdów. Czym zaj-
mie się pani Maria Tota. Ogłosimy kon-
kurs plastyczny i poetycki pt.”Nasza 
szkoła w Comeniusie”.

Każda klasa  wraz ze swoim wycho-
wawcą przygotuje podstawowe infor-
macje (hymn, stolica, flaga, symbol, 

godło, ciekawe zabytki, itp.) dotyczące 
jednego kraju partnerskiego, którymi 
podzieli się z pozostałymi uczniami  
w ciągu przydzielonego jej dnia. Zebra-
ne wiadomości zostaną umieszczone na 
gazetkach klasowych i udostępnione 
wszystkim chętnym do zapoznania się 
z nimi.

Ponadto pani Monika Brzezina – 
Adamczyk przygotuje zwroty grzeczno-
ściowe w językach: greckim, włoskim, 
hiszpańskim, bułgarskim, angielskim, 
walijskim i tureckim, które w danym 
dniu będą obowiązywać w naszej szko-
le. Dzięki temu, gdy odwiedzą nas re-
prezentacje z zaprzyjaźnionych szkół, 
uczniowie przywitają przybyłych gości 
w ich ojczystych językach.

Niewątpliwie atrakcją będzie „Mara-
ton filmowy”. Pani Elżbieta Żółta zorga-
nizuje projekcję filmów z zagranicznych 
wyjazdów. Codziennie będzie można 
obejrzeć nagranie z innego kraju.

Na zakończenie Tygodnia Comeniusa 
zorganizujemy happening, na który za-
proszeni zostaną przedstawiciele władz 
oświatowych oraz dyrektorzy z innych 
szkół. Na spotkaniu przybliżymy histo-
rię powstania programu Comenius oraz 
ideę jego twórcy.  Dzieci podzielą się 
przeżyciami z wyjazdów do szkół part-
nerskich. Pozostali uczniowie będą mo-
gli zapytać swoich kolegów o ich wra-
żenia dotyczące tradycji, kultury, stylu 
życia w danym kraju.

Tego dnia planujemy również roz-
strzygnięcie konkursów: plastycznego 
i poetyckiego oraz wręczenie nagród 
zwycięzcom.

Na zakończenie wszyscy odśpiewają pio-
senkę projektu pt. „You are my brother”.

Informacje o Tygodniu Comeniusa 
będziemy upowszechniać za pośrednic-
twem strony internetowej porebaspyt-
kowska.pl/szkola.

Wszystkie te działania będą dla nas 
przygotowaniem do przyjęcia delegacji 
z współpracujących w obecnym pro-
jekcie państw. Wizyta w Polsce będzie 
ostatnim spotkaniem w ramach projek-
tu Comenius „Symbole lokalne i naro-
dowe wspierają europejską przyjaźń”.   
                                     Elżbieta Żółta

Europejski tydzień Commeniusa
W pierwszych dniach maja 2011r. na terenie naszej szkoły zostanie zor-

ganizowany „Europejski Tydzień Comeniusa”. Celem tego przedsięwzięcia 
będzie promowanie osiągnięć naszej szkoły realizującej międzynarodowe 
projekty partnerskiej współpracy w ramach Programu Comenius. Chcemy 
również pokazać ewolucję naszej szkoły – od małej, wiejskiej szkółki do 
placówki reprezentującej Polskę w innych krajach europejskich.

Harmonogram Tygodnia Comeniusa:
• 04.05. (środa) – kl.6 – Włochy – wychowawca Maria Tota 
• 05.05. (czwartek) – kl.2 – Walia – wychowawca Bernadeta Zapiór 
• 06.05. (piątek) – kl.5 – Turcja – wychowawca Piotr Tota 
• 09.05. (poniedziałek) – kl.1 – Hiszpania – wych. Renata Dudziak – Mularz 
• 10.05. (wtorek) – kl.3 – Bułgaria – wychowawca Renata Zawadzka 
• 11.05. (środa) – kl.4 – Grecja – wychowawca Agnieszka Zgraja 
• 12.05. (czwartek) – podsumowanie – happening
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W listopadzie br. mój rozmówca stał 
się jednym z setek tysięcy pielgrzymów 
odwiedzających aśram Sai Baby. Uwa-
ża że był świadkiem czegoś niezwykłe-
go, co pozwala zagubionemu dzisiaj 
w chaosie życia człowiekowi znaleźć 
prawdziwy cel naszej ziemskiej wę-
drówki.

Sai Baba urodził się 23 listopada 
1926 roku we wsi Puttaparthi w połu-
dniowych Indiach. Jest drugim wcie-
leniem świętego Sai Baby z Shirdi 
(zmarł w 1918 roku). Jak głosił – trze-
cim, po jego śmierci, będzie Prema Sai, 
który ma zjednoczyć wszystkie religie 
świata i zaprowadzić powszechną mi-
łość i pokój. Sai Baba jako dziesięcio-
latek widywany był w kilku miejscach 
równocześnie. Kiedy miał 14 lat od-
szedł od rodziny i poświęcił się naucza-
niu. Przybył na świat, żeby odbudować 
sprawiedliwość i utraconą przez ludzi 
siłę wiary, która powinna opierać się 

na pięciu obowiązujących wszystkich 
zasadach – przykazaniach: prawdy, 
prawości, pokoju, miłości i niekrzyw-
dzeniu. Wyrastające z hinduizmu po-
glądy Sai Baby nie są nową religią, tym 
bardziej nie tworzy on nowej sekty. Sai 
Baba zachęca przybyłych pielgrzymów 
do praktykowania ich własnej religii, 
ponieważ „Bóg jest ponad wszelkimi 
formami i imionami”.

 W swoim aśramie w Prasanthi Ni-
layam prowadzi rozległą działalność 
charytatywną. Utrzymuje własne 
przedszkola, szkoły podstawowe, śred-
nie i uniwersytety w kilku miejscowo-
ściach. Zbudował duży, nowoczesny 
szpital, w którym leczą się za darmo 
Hindusi i cudzoziemcy. Pracują w nim 
jako wolontariusze z wielu krajów, 
także z Polski wybitni lekarze specja-
liści. Powstała w 1965 roku międzyna-
rodowa organizacja Sathya Sai działa 
w ponad 6000 ośrodkach w 155 krajach 

świata, w tym Polski. W Polsce ośrod-
ki takie funkcjonują w 23 miastach. 
Najbardziej aktywnie w Warszawie, 
Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, gdzie 
wychodzi kwartalnik „Sai Ram”.

W niedzielę, 1 maja po długiej choro-
bie Sathya Sai Baba zmarł. Pozostawił 
około 30 milionów wyznawców w 170 
krajach, w tym byłego prezydenta 
i premiera Indii. Wartość imperium 
Sai Baby indyjskie media oceniają 
na setki milionów, a nawet na miliar-
dy dolarów.

– Czy wyprawa do Prasanthi Nilay-
am, to duże wyrzeczenie dla przecięt-
nego Polaka?

 Trasa przelotu z Warszawy przez 
Moskwę, Delhi i z powrotem wynosi 
17.500 km i trwa 20 godzin. Do tego 
dochodzi 38 godzin jazdy pociągiem 
(2250 km). Po przeliczeniu dolarów 
na złote na podróż i blisko miesięcz-
ny pobyt wydałem około 2500 złotych, 
łącznie z zakupami upominków dla ro-
dziny.

 – Jakie są pierwsze wrażenia z po-
bytu w tym ponad miliardowym pań-
stwie?

 Szokuje poruszanie się na ulicach 
setek różnych pojazdów w wielkim tłu-
mie ludzi. Ruch pojazdów powinien być 
lewostronny, ale auta, riksze motoro-
we i rowerowe oraz motocykliści jadą 
w różnych kierunkach pomiędzy prze-
chodniami, których jest wszędzie peł-
no. Powolny ruch pojazdów i ogromna 
ich liczba w dużych miastach powodu-
je znaczne stężenie spalin, trudności 
w oddychaniu i pieczenie oczu. Indyj-
skie miasta są szczelnie otulone smo-
giem. Jest to między innymi powodem 
dużej umieralności ludności. Średnia 
życia mieszkańców dużych miast nie 
przekracza pięćdziesięciu lat.

Ulice, chodniki i podwórka są bar-
dzo zaśmiecone. Wszędzie płyną strugi 
cuchnących ścieków. Na chodnikach 
toczy się całodobowe życie biedoty 
miejskiej. Tu ludzie śpią, gotują, je-
dzą, piorą, pieką placki naleśnikowe, 
ziemniaki, kukurydzę. Tu strzygą wło-
sy i golą brody, szyją ubrania, prasują 
i... załatwiają czynności fizjologiczne. 
Poza tym wszystkim handlują i że-
brzą. Stałym elementem są wałęsające 
się po mieście krowy, kozy, małpy. Wi-
działem jak na chodniku przy sklepach 
leżeli chorzy, wychudzeni do granic 
możliwości. Nie mieli już siły bronić 
się przed atakującymi ich muchami. 
Umierali wśród obojętnie przechodzą-
cych obok nich ludzi.

W Indiach na każdym kroku widoczna 

Zmarł Sathya Sai 
Baba z Puttaparthi

Franciszek Giernacki (71lat) jest emerytowanym nauczycielem, byłym 
naczelnikiem wydziału radomskiego Kuratorium. Pochodzi z niewielkiej 
wsi Łopoń w powiecie brzeskim. Obecnie mieszka wraz rodziną w Rado-
miu. Przed kilku laty zetknął się z literaturą, a następnie z ludźmi, którzy 
odbyli pielgrzymkę do Prasanthi Nilayam w południowych Indiach, gdzie 
ma swoją siedzibę znany dziś na całym świecie prorok Sai Baba.
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jest kastowość. Na dworcu kolejowym 
w Delhi są trzy rodzaje poczekalni – dla 
gości zagranicznych, dla kasty wyż-
szej i dla kasty średniej. Biedota czeka 
na pociąg na chodniku przy budynku 
dworca w holu i na peronach. Koczują 
całymi rodzinami. Porządku pilnuje po-
licja, której jest wszędzie pełno. Za prze-
kroczenia policjanci nie wystawiają 
mandatów tylko biją bambusową pałką. 
Za poważniejsze przestępstwa od razu 
zabierają do więzienia.

 – Jak wygląda siedziba Sai Baby? 
Na terenie aśramu znajduje się kilka-
naście wielkich budynków hotelowych 
oraz tzw. szedy – hangary dla ludzi, 
których nie stać na hotel. Przed siedzi-
bą Sai Baby znajduje się 15–metrowa 
kamienna kolumna zakończona kwia-
tem lotosu, symbolizująca jedność pię-
ciu religii. Obok wznosi się ogromna 
hala Sai Kulwant Hall, gdzie odbywają 
się codziennie dwa spotkania Sai Baby 
z pielgrzymami. Może ona pomieścić 
jednocześnie 2O tysięcy osób. Za nią 
stoi druga hala widowiskowa Purna-
czandra na 15 tysięcy osób. Na ścia-
nach znajdują się malowidła przedsta-
wiające postacie awatarów, świętych 
i proroków wszystkich religii świata 
(jest 15 rzeźb i obrazów Jezusa Chry-
stusa). W Mandirze odbywają się co-
dzienne modlitwy – omkar, polegające 
na dwudziestojednokrotnym śpiewa-
niu mantry OM, a potem 10–minuto-
wej medytacji. W aśramie jest również 
kompleks handlowy. Moża tam zaku-

pić żywność, ubrania, leki, sprzęt foto-
graficzny oraz przedmioty codziennego 
użytku. Jedzenie jest bardzo tanie. 
Śniadanie i kolacja w hotelu kosztuje 
pół dolara, natomiast w asramie każda 
potrawa kosztuje tylko 5 centów.

_ Czy miałeś możność zetknąć się 
bezpośrednio z Sai Babą?

W piątym dniu mego pobytu w aśra-
mie, czekając na przybycie Sai Baby 
w hali darszanowej, doznałem niezwy-
kłego przeżycia. W czasie medytacji 
i modlitwy o zdrowie moich bliźnich 
nagle zobaczyłem uśmiechniętą twarz 
Sai patrzącą na mnie. Łzy radości 
pociekły mi po twarzy. Byłem bardzo 
szczęśliwy. Dopiero po 20 minutach 
od tego wydarzenia do hali przybył Sai 
Baba i z daleka patrzył w moją stro-
nę. Przekonałem się, że Sai Baba wie 
o moim przybyciu do aśramu, uwierzy-
łem, że jestem pod jego opieką, Wte-
dy postanowiłem rozpocząć głodówkę 
uzdrowiającą. Przez dwanaście dni nic 
nie jadłem, piłem tylko wodę z kranu 
i soki owocowe. Wróciłem z Indii zdro-
wy i pełen energii, mimo że nie szcze-
piłem się przeciwko chorobom tropi-
kalnym i piłem nie przegotowaną wodę 
z kranu. Badanie krwi po powrocie wy-
kazało, że wszystkie wskaźniki miałem 
znacznie lepsze niż przed wyjazdem, 
a mój poziom cholesterolu obniżył się 
z 250 do 150. Głodówka to wspaniałe 
lekarstwo na wszystkie choroby. Nasi 
lekarze wiedzą o tym dobrze, ale nie 
chcą się dobrowolnie pozbywać źródła 

własnych dochodów i zysków przemy-
słu farmaceutycznego.

– Czy byłeś świadkiem wydarzeń, 
które są trudne do wytłumaczenia 
przy pomocy zmysłów?

Widywałem kilkakrotnie cudowną 
materializację przedmiotów. Na przy-
kład ozdobnych szat sari, które kobie-
ty otrzymały w prezencie od Sai Baby. 
Widziałem też jak za pomocą ruchu 
ręki materializował on duże złote me-
daliony z cudownym proszkiem wibut-
thi w środku. Trzykrotnie w okresie 
świąt Sai Baba z kilkunastu kotłów, 
w których przygotowano jedzenie na-
karmił ponad 20 tysięcy pielgrzymów. 
Za każdym razem w kotłach pozostało 
wiele żywności, którą rozdawano bied-
nym ludziom poza aśramem. Tego się 
nie da wytłumaczyć rozumowo.

 – Jako wierzący katolik musiałeś się 
zastanawiać czy nie łamiesz pierwsze-
go przykazania Bożego: Nie będziesz 
miał bogów cudzych przede mną.

Sai Baba nie każe modlić się do nie-
go. Zachęca wszystkich, aby modlili się 
do Boga Wszechmogącego najwyższego 
Absolutu. Modlenie się do Buddy, Ma-
hometa, Jezusa, Siwy, to jest modlenie 
się do tego samego i jedynego Boga. 
Sathya Sai Baba powiedział: Módl-
cie się do jakiego Boga chcecie i tak 
wszystkie modlitwy trafiają do mnie. 
Ja w to wierzę. Jest tylko jeden jedy-
ny Bóg, którego każdy człowiek nosi 
w sercu bez względu na wyznawaną 
religię.                   Jerzy Gawroński
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Nabożeństwo dziękczynne z okazji be-
atyfikacji Jana Pawła II oraz w intencji 
ojczyzny było głównym punktem obcho-

dów Święta Konstytucji. Przybyło na nie 
wielu mieszkańców, a swoją obecnością 
uświetnili je przedstawiciele władz mia-

sta i powiatu, stowarzyszeń, zakładów 
pracy, szkół, radni. Organizatorami uro-
czystości byli: burmistrz Grzegorz Waw-
ryka, starosta Andrzej Potępa, Miejski 
Ośrodek Kultury oraz miejskie Biuro 
Promocji. 

Ksiądz Józef Drabik w głoszonej przez 
siebie homilii nawoływał do zachowania 
spokoju nad trumnami smoleńskimi, na-
woływał także polityków do dbałości o za-
pewnienie godnego życia wszystkim Po-
lakom. Po mszy, wszyscy na niej zebrani 
udali się pod Grób Nieznanego Żołnierza, 
gdzie złożone zostały kwiaty. 

-Uchwalenie konstytucji majowej 
miało ogromny wpływ na kształtowanie 
świadomości narodowej Polaków – mówił 
burmistrz Grzegorz Wawryka. -Do dzi-
siaj korzystamy z wzorców i postaw wiel-
kich patriotów. Powinniśmy być dumni 
z dokonań naszego kraju i jego pozycji  
w świecie. Organizowanie imprez patrio-
tycznych integruje lokalną społeczność, 
uczy miłości do małej ojczyzny.

Przypomnijmy, że przed majowymi 
świętami, pracownicy Biura Promocji 
rozdawali mieszkańcom flagi – narodowe 
i papieskie oraz portrety Jana Pawła II, 
którymi dekorowali swoje domy.       red

Z okazji Święta 
Konstytucji 3 Maja

Mieszkańcy Brzeska mają dwa razy 
w roku okazję do wspólnego biesiado-
wania, podczas którego wspólnie śpie-
wają znane polskie pieśni patriotyczne. 
Do tej pory zawsze spotykali się w tym 
celu na Placu Kazimierza Wielkiego 
w rocznicę Odzyskania Niepodległo-
ści i Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
W tym roku patriotyczne śpiewanie 
odbyło się w zupełnie innej scenerii,  
a spowodowały to rzęsisty deszcz i chłód, 
które 3 maja nawiedziły nasze miasto. 
Mimo to imprezę można uznać za uda-
ną i chociaż tym razem uczestniczyło  
w niej mniej osób, to jednak można wy-
snuć wniosek, że w Brzesku patriotów, 
a przy tym pogodnych, rozśpiewanych 
ludzi nie brakuje. 

Z powodu niesprzyjających warunków 
atmosferycznych organizatorzy zosta-
li zmuszeni przenieść imprezę do sali 
wystawowej Miejskiego Ośrodka Kul-
tury. Decyzja została podjęta niemal  
w ostatniej chwili, dlatego na Placu Ka-
zimierza Wielkiego pozostali specjalni 
„umyślni”, którzy informowali o zmia-
nie miejsca tych, którzy mimo fatalnej 
pogody uczestniczyć we wspólnym śpie-

waniu nadal, i mimo wszystko, chcieli. 
Akompaniował, a właściwie nada-

wał ton temu śpiewaniu zespół, któ-
rego liderem był, jak co roku, Andrzej 
Piotrowski. Na saksofonie grał ksiądz 
Rafał Poręba. Dołączyła z akordeonem 
siostra Maria, która na co dzień jest 
organistką w kościele pw. św. Jakuba 
Apostoła. Nieco w tle usadowił się per-
kusista Krzysztof Szydłowski. Godne 
uwagi jest to, że ta czwórka praktycznie 
nie ma okazji do wspólnego muzykowa-
nia, a jednak 3 maja tego roku w sali 
wystawowej Miejskiego Ośrodka Kul-
tury sprawiali wrażenie świetnie rozu-
miejącego się, współpracującego ze sobą 
od dawna kolektywu. Wirtuozerska gra 
siostry Marii nakazuje nawet muzykom 
słynnego Motion Trio zastanowić się 
nad powiększeniem składu i przemia-
nowaniem się na Motion Quartet. 

Dobrym rozwiązaniem okazał się po-
mysł zainstalowania ekranu, na któ-
rym za pomocą specjalnego rzutnika 
wyświetlane były teksty poszczególnych 
pieśni, co znacznie ułatwiało wspólne 
śpiewanie. W kilku przypadkach ekran 
był niepotrzebny, bo ci mieszkańcy 

Brzeska, którzy przybyli tego dnia do 
MOK-u, znają świetnie wiele utworów 
na pamięć. Repertuar był bardzo zróż-
nicowany, bo w miarę upływu czasu 
rozszerzany był o piosenki bardziej 
biesiadne, ale to tylko oznaczało, że 
uczestnicy tego mityngu doskonale się 
bawią. W rezultacie czas trwania im-
prezy znacznie wydłużył się ponad ten, 
który był zaplanowany przez organiza-
torów imprezy. 

Charakter biesiady podkreślała ser-
wowana wszystkim darmowa grochów-
ka przygotowana, jak zwykle, przez ku-
charzy restauracji Galicyjskiej. 

Pomimo tego, że tym razem impreza 
miała charakter kameralny, był to na 
pewno udany wieczór, podczas którego 
można było przekonać się, że miesz-
kańcy Brzeska potrafią się integrować 
i wspólnie bawić. 

Następne wspólne śpiewanie odbę-
dzie się 11 listopada, kiedy będziemy 
świętować kolejną rocznicę Odzyska-
nia Niepodległości. Nawet jeśli nie bę-
dzie nam sprzyjać pogoda, w imprezie 
będzie mogła wziąć udział znacznie 
większa liczba uczestników. Czynne 
już wtedy będzie Regionalne Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne z salą mogącą 
pomieścić znacznie więcej osób, niż było 
to teraz możliwe.                       PRUD

Kameralnie i patriotycznie





Z okazji święta Konstytucji
Fotorelacja
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O godzinie 10.00 z Kaplicy Narodze-
nia, pod przewodnictwem biskupa tar-
nowskiego ks. Wiesława Lechowicza 
wyruszyła do szczepanowskiej Bazyliki 
uroczysta procesja z relikwiami świę-
tego Stanisława BM, w której oprócz 
szczepanowskich parafian wzięli udział 
również pielgrzymi, księża, kanonicy 
kapituły tarnowskiej oraz członkowie 
kolegiaty sądeckiej i bocheńskiej, dele-
gacje z relikwiami świętych i błogosła-

wionych z terenu diecezji tarnowskiej,  
a także przedstawiciele lokalnych władz 
samorządowych. Biskup Wiesław Le-
chowicz poświęcił również nową figurę 
św. Stanisława, która została ustawio-
na na kolumnie obok Kaplicy Narodze-
nia.

Sumę odpustową koncelebrowali, 
pod przewodnictwem księdza biskupa 
ordynariusza Wiktora Skworca, bi-
skupa Wiesława Lechowicza, biskupa 

Andrzeja Jeża oraz biskupa seniora 
Władysława Bobowskiego, księża z Ka-
pituły Tarnowskiej, Kolegiaty Sądeckiej  
i Bocheńskiej, księża profesorowie Tar-
nowskiego Seminarium, a także księża, 
którzy pracowali w Szczepanowie.

W trakcie uroczystości nad bezpie-
czeństwem pielgrzymów czuwali jak co 
roku członkowie OSP Szczepanów oraz 
brzeska policja.

Tegoroczny odpust odbywał się pod 
hasłem: „Trwajmy w komunii z Bogiem, 
na wzór św. Stanisława” Szczepanow-
skie sanktuarium odwiedziło tysiące 
pielgrzymów z całej Polski. Każdy dzień 
odpustu był wypełniony modlitwą w in-
tencjach: osób starszych i chorych, mło-
dzieży, rodzin, powołań kapłańskich 
i zakonnych. Odpust zakończył się  
w poniedziałek 9 maja mszą w Kaplicy 
Narodzenia.                                    red

Po wielkim odpuście
Kościół katolicki w Polsce obchodzi 8 maja uroczystości ku czci świę-

tego Stanisława. Jest on głównym patronem naszego kraju, archidiece-
zji krakowskiej i diecezji tarnowskiej. W Szczepanowie, miejscu urodzin  
św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 7 maja odbyły się  główne uroczy-
stości odpustowe ku jego czci.
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Zarząd Stowarzyszenia „Kwartet 
na Przedgórzu” zaprasza wszystkich 
mieszkańców Gminy Borzęcin zain-
teresowanych składaniem wniosków 
o pomoc w ramach działań Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-
2013 do biura Stowarzyszenia w Wa-
rysiu.

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

Informujemy, że najbliższy planowa-
ny termin naboru wniosków został usta-
lony na okres od 11 maja do 9 czerwca 
2011r. Dotyczył będzie działania „Małe 
projekty”, czyli operacji przyczyniają-
cych się do poprawy jakości życia na 
wsi. Budżet naboru to 600 tys. złotych 
(kwota dofinansowania projektów ze 
strony Stowarzyszenia).

- Szczegółowe informacje o zasa-
dach przygotowania i składania 
wniosków można uzyskać na stro-
nie internetowej Stowarzyszenia: 
www.przedgorze.pl oraz w biurach 
Stowarzyszenia w Warysiu, Brzesku  
i Dębnie – zachęca Piotr Kania, prezes 
Stowarzyszenia Kwartet na Przedgórzu.

Dla wszystkich zainteresowanych 
złożeniem wniosków w naborach, które 
zostaną ogłoszone w najbliższym cza-
sie, Stowarzyszenie Kwartet na Przed-
górzu przygotowało odpowiednie szko-
lenia. W każdej gminie odbędą się one 
dwukrotnie. Jedno poświęcone będzie 
wszystkim czterem ścieżkom finanso-
wania, a drugie – już w formie szkole-
nia połączonego z praktycznymi warsz-
tatami – dedykowane będzie naborowi 
w ramach „Małych Projektów”.

 Ogólne szkolenie z 4 w/w działań 
zostanie przeprowadzone w Radłowie  
w dniu 27 kwietnia (środa), w Brzesku 
w dniu 28 kwietnia (czwartek), w Dęb-
nie w dniu 5 maja (czwartek) i w Borzę-
cinie w dniu 10 maja (wtorek). 

 Szkolenie o charakterze warszta-
towym poświęcone Małym Projek-
tom odbędzie się w Radłowie w dniu  
17 maja (wtorek), w Brzesku w dniu  
19 maja (czwartek), w Borzęcinie  
w dniu 24 maja (wtorek),  w Dębnie  
w dniu 26 maja (czwartek).

 - Dodatkowo w dniach od 1 do 
7 czerwca odbędą się 4 spotkania 
konsultacyjne: dwa w filii Stowa-
rzyszenia w Brzesku dla miesz-
kańców Brzeska i Dębna, a kolejne 
dwa w siedzibie Stowarzyszenia  
w Warysiu dla mieszkańców Ra-
dłowa i Borzęcina. Koniec naborów 
to najgorętszy czas dla wszystkich 
piszących wnioski, którzy często 
niepotrzebnie czekają ze złożeniem 
wniosku do ostatniego dnia, a na-
wet ostatniej godziny – komentuje 
prezes Kania.

 Planowane szkolenia we wszystkich 
gminach będą miały miejsce zawsze  
o godzinie 16.00 tak, aby mogły z nich 
skorzystać również osoby pracujące.  
W Radłowie szkolenia odbędą się  
w sali Gminnej Biblioteki Publicznej,  
w Brzesku w sali narad Urzędu Mia-
sta, w Borzęcinie w sali imprez Domu 
Ludowego, a w Dębnie w sali narad 
Urzędu Gminy.

 Szczegółowe informacje na te-
mat szkoleń zostaną umieszczone na 
stronie internetowej Stowarzyszenia  
www.przedgórze.pl, oficjalnych stro-
nach internetowych  wszystkich urzę-
dów gmin, oraz okolicznych portalach 
informacyjnych. 

 Niezbędne informacje na temat wa-
runków oraz podmiotów uprawnionych 
do składania wniosków można również 
uzyskać osobiście w biurze Stowarzy-
szenia w Warysiu, od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00 do 16.00, te-
lefonicznie pod numerem 14 68 46 666, 
lub za pomocą poczty elektronicznej 
biuroprzedgorze@gmail.com

 Dodatkowo w Punktach Informa-
cyjnych w Dębnie (w budynku Urzędu 
Gminy) we wszystkie środy, czwartki  
i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 

telefonicznie 14 63 18 588, lub za pomo-
cą e-mail: lgddebno@gmail.com oraz 
w Brzesku przy Pl. Kazimierza (budy-
nek Multimedia) pok. 104, w dniach od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 
16.00 (z wyjątkiem środy w godz. 7.30 
do 15.30), telefonicznie 14 68 58 788 
lub za pomocą e-mail: lgdbrzesko@
gmail.com

 Za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Kwartet na Przedgórzu mieszkańcy 
gmin mogą ubiegać się o finansowanie 
operacji przyczyniających się do rozwo-
ju obszarów wiejskich, z zakresu:
1. Różnicowanie w kierunku dzia-
łalności nierolniczej– polega na róż-
nicowaniu działalności w kierunku po-
dejmowania lub rozwijania działalności 
nierolniczej lub związanej z rolnictwem, 
co wpłynie na tworzenie pozarolniczych 
źródeł dochodów oraz promocję zatrud-
nienia poza rolnictwem na obszarach 
wiejskich. 
• Do korzystania z pomocy finanso-
wej uprawniona jest osoba fizyczna  
w rozumieniu przepisów o ubezpiecze-
niu społecznym rolników, jako rolnik, 
małżonek rolnika oraz domownik, oraz 
spełniająca dodatkowe kryteria.
• Pomoc ma formę zwrotu części kosz-
tów kwalifikowanych operacji. Maksy-
malna wysokość pomocy udzielonej jed-
nemu beneficjentowi w gospodarstwie 
rolnym, w okresie realizacji Programu 
nie może przekraczać 100 tys. zł. Po-
ziom pomocy finansowej wynosi mak-
symalnie 50 % kosztów kwalifikowa-
nych operacji.  
2. Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw –  celem działania 
jest wzrost konkurencyjności gospo-
darczej obszarów wiejskich, rozwój 
przedsiębiorczości i rynku pracy,  
a w konsekwencji - wzrost zatrudnie-
nia na obszarach wiejskich.  
• Do korzystania z pomocy finansowej 
uprawnione są osoby fizyczne, a także 
osoby prawne, wspólnicy spółek cywil-
nych oraz spółki prawa handlowego 
nieposiadające osobowości prawnej. 
• Pomoc udzielana jest w formie refun-
dacji maksymalnie  50% poniesionych 
kosztów kwalifikowalnych operacji. 
Maksymalna wysokość pomocy udzie-
lonej jednemu beneficjentowi w okre-
sie realizacji Programu wynosi od 100 
tys. zł do 300 tys. zł, w zależności od 
liczby miejsc pracy, których utworzenie 
przewiduje się w biznesplanie (od 1 do 
3 miejsc pracy).
3. Odnowa i rozwój wsi - to działanie, 
które ma na celu wpływać na poprawę 
jakości życia na obszarach wiejskich 

Skorzystaj ze środków Lidera
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu po-

myślnie zakończyła proces rozszerzania, pod koniec marca podpisano  
w Urzędzie Marszałkowskim stosowną umowę w tym zakresie. Obecnie 
obejmuje cztery gminy: Borzęcin, Radłów oraz Brzesko i Dębno. Tak więc 
w bieżącym roku po raz pierwszy wszyscy mieszkańcy całego poszerzone-
go obszaru będą mogli uczestniczyć w naborach w ogłaszanych przez LGD 
konkursach grantowych.
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przez zaspokojenie potrzeb społecz-
nych i kulturalnych mieszkańców wsi 
oraz promowanie obszarów wiejskich. 
Umożliwi rozwój tożsamości społeczno-
ści wiejskiej, zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i specyfiki obszarów wiej-
skich oraz wpłynięcie na wzrost atrak-
cyjności turystycznej i inwestycyjnej 
obszarów wiejskich.
• Do korzystania z pomocy finansowej 
uprawniona jest gmina, instytucja kul-
tury, dla której organizatorem jest jed-
nostka samorządu terytorialnego, oso-
ba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej,  
w szczególności kościół lub inny zwią-
zek wyznaniowy, organizacja pozarzą-
dowa mająca status organizacji pożyt-
ku publicznego (w rozumieniu ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i wolontariacie) 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
• Pomoc ma formę refundacji części 
kosztów kwalifikowanych projektu. 
Maksymalna wysokość pomocy na 
realizację projektów w jednej miej-
scowości wynosi 500 000 zł w okre-
sie wdrażania LSR. Wielkość pomocy 
przyznanej na realizację jednego pro-
jektu nie może być niższa niż 25 000 
zł. Poziom pomocy finansowej wynosi 
maksymalnie 75% kosztów kwalifiko-
walnych projektu.
4. Małe projekty” –  to operacje przy-
czyniające się do rozwoju terenów wiej-
skich - przede wszystkim do poprawy 
jakości życia, zachowania i wykorzy-
stania zasobów dziedzictwa przyrody 
i kultury oraz wzmocnienia lokalnego 
kapitału społecznego. 
• Pomoc mogą otrzymać: osoby fizycz-
ne będące obywatelami państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej, pełnolet-
nie i mające miejsce zamieszkania na 
obszarze objętym LSR (gminy: Radłów, 
Borzęcin, Dębno, Brzesko) lub wyko-
nujące działalność gospodarczą na tym 
obszarze; osoby prawne, albo jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowo-
ści prawnej, kościoły, ochotnicze straże 
pożarne, koła gospodyń wiejskich, in-
stytucje kultury, fundacje albo stowa-
rzyszenia, które posiadają siedzibę na 
obszarze objętym LSR lub prowadzące 
działalność na tym obszarze.
• Pomoc ma formę zwrotu części kosz-
tów w wysokości 70% kosztów kwali-
fikowanych. Wysokość pomocy przy-
znanej na realizację operacji nie może 
przekroczyć 25 tys. zł na operację. Li-
mit w całym okresie programowania 
dla jednego beneficjenta wynosi 100 
tys. zł.

W ramach obchodów Międzynaro-
dowego Dnia Ziemi, który przypada 
22 kwietnia, w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Brzesku odbył się 
Turniej Ekologiczny dla uczniów klas 
pierwszych i drugich L.O. oraz drugich  
i trzecich Technikum pod hasłem: ,,Chro-
niąc Ziemię, Chronisz Człowieka”.

 Po raz pierwszy ,,Dzień Ziemi” święto-
wali Amerykanie w 1970 r. Od 1990 roku 
,,Dzień Ziemi’’ obchodzony jest również  
w Polsce. Głównym zadaniem tego święta 
jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich 
problemów związanych ze współczesną 
ekologią, upowszechnienie czystych tech-
nologii, szeroko pojęta edukacja w zakre-
sie ochrony środowiska. Jest to również 
okazja do dyskusji na temat zagrożeń 
naszej planety oraz propagowanie działań 
mających na celu ochronę środowiska na-
turalnego.

Turniej obejmował: Konkurs Wie-
dzy Ekologicznej i Konkurs Plastyczny.  
W klasyfikacji nagrody zdobyli:

Konkurs Wiedzy Ekologicznej:
I miejsce: Patrycja Gnyla, klasa 2C
II miejsce: Magdalena Bober, klasa 2E
III miejsce: Karolina Smoleń, klasa 2C

Konkurs Plastyczny (plakat):
I miejsce: Karolina Hebla, Paulina Okas, 
klasa 1A (praca zespołowa)
II miejsce: Agnieszka Pasek, klasa 3AT 
(praca indywidualna)
III miejsce: Marta Góra, Monika Zamoj-
ska, klasa 3AT (praca zespołowa)
Wyróżnienie: Agnieszka Korczyńska, kla-
sa 3AT (praca indywidualna)
Zwycięzcom Turnieju serdecznie gratulujemy!

Nagrody dla zwycięzców zostały ufun-
dowane przez Starostwo Powiatowe  
w Brzesku i wręczone 20 kwietnia 2011 r. 
na szkolnej akademii przez Panią Dyrek-
tor ZSP NR1 w Brzesku Marię Górę.

Współorganizatorem Turnieju był Wy-
dział Ochrony Środowiska Gospodarki 
Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiato-
wego w Brzesku. Główną organizatorką 
Turnieju Ekologicznego była nauczycielka 
biologii Pani Aleksandra Jarzembska.

Turniej miał na celu rozwijanie wśród 
młodzieży świadomości ekologicznej  
i ochrony środowiska naturalnego, pobu-
dzanie i rozwijanie inwencji twórczej oraz 
kształtowanie postawy proekologicznej  
w swoim środowisku.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z prze-
biegu Turnieju Ekologicznego. Fot. 
Krzysztof Kołodziej. 

Organizator Turnieju Ekologicznego:  
A. Jarzembska

Chroniąc ziemię, 
chronisz człowieka
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Tak jak w latach ubiegłych, imprezę 
zorganizowano we współpracy z Gim-
nazjum i Liceum Katolickim, które 
przygotowało okolicznościowy program 
artystyczny. Młodzież w strojach re-
gionalnych odtańczyła poloneza, wi-
dzów zachwycił on tak bardzo, że sami 
przyłączyli się do tanecznego orszaku. 
Dziękujemy dyrektorowi szkoły Hali-
nie Podolańskiej-Nabożny oraz Annie 
Węgrzyn za współpracę. Dziękujemy 
także Wacławowi Jaworowi, który 
wspiera naszą inicjatywę oraz  wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do uświetnienia tego dnia.

Dla nadania tej uroczystości kolorytu, 
w imprezie udział wzięła grupa brze-
skich harcerzy i członkowie Stowarzy-
szenia Strzeleckiego. Pomagali w ob-

słudze i rozdawaniu flag. Były dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego czytał stro-
fy „Pana Tadeusza”. 

Dzięki przychylności burmistrza 
Grzegorza Waw-
ryki  stowarzy-
szenie otrzyma-
ło pieniądze na 
zorganizowanie 
tej imprezy, za 
co składamy 
serdeczne po-
dziękowanie. Do 
organizowania 
Dnia Flagi w 
Brzesku przeko-
nał mnie zarząd 
stowarzyszenia 
„Porozumienie”, 

które nie chce, aby ktokolwiek odebrał 
im ten przywilej, ponieważ to właśnie 
oni organizują go nieprzerwanie od po-
czątku ustanowienia tego święta. Na 
społecznym i narodowym rynku dzia-
łania jest miejsce dla wielu, chcących 
wykazać się pomysłami i pracą, nie 
wchodząc sobie w drogę, bez prób dys-
kredytowania innych. Bo można istnieć 
obok siebie i różnić się, a nie zwalczać, 
niszczyć czy działać destrukcyjnie.

Zapraszamy za rok, 2 maja 2012 r. 
Do zobaczenia na Placu Kazimierza 
Wielkiego.             

                           Jadwiga Kramer

Przy stoliku patriotycznym
Po raz szósty Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej „Porozumienie”  zorgani-

zowało na Placu Kazimierza Wielkiego „stolik patriotyczny”, przy którym 
rozdawano flagi narodowe. Choć Dzień Flagi wypada 2 maja, to w tym 
roku stowarzyszenie zorganizowało go już 30 kwietnia, aby mieszkańcy 
miasta i gminy mogli jeszcze nabyć flagi i udekorować nimi swoje domy  
i balkony przed beatyfikacją Jana Pawła II i przed 3 Maja.  
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Jan Burlikowski urodził się 19 paździer-
nika 1912 roku w miejscowości Brzozdow-
ce, położonej około 50 kilometrów na po-
łudnie od Lwowa. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej uczęszczał do gimnazjum  
w Rawie Ruskiej, a następnie do szkoły we 
Lwowie, w której wyuczył się zawodu lito-
grafa. W tym zawodzie pracował we lwow-
skiej Książnicy „Atlas” pod kierunkiem 
profesora Eugeniusza Romera. Po utracie 
pracy powrócił do Brzozdowiec, gdzie po 
pewnym czasie podjął pracę w zarządzie 
gminnym. W okresie międzywojennym 
brał czynny udział w życiu społecznym 
rodzinnej miejscowości. Był prezesem 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Męskiej. Brał udział w przedstawieniach 
teatralnych, a także w zawodach sporto-
wych organizowanych przez klub spor-
towy „Strzelec”, którego był kapitanem.  
W 1938 roku przewodniczył grupie brzoz-
dowieckiej w zlocie katolickiej młodzieży 
męskiej w Częstochowie. 

Przedwojenny działacz patriotyczny już 
w październiku 1939 roku został aresz-
towany przez Sowietów. Tylko jakimś 
cudem udało się go wyrwać z aresztu  
w powiatowej Bóbrce. W okresie okupacji 
niemieckiej wzmógł się terror nacjonali-
stów ukraińskich. Jako członek oddziału 
AK brał udział w organizowaniu samo-
obrony. W 1944 roku wraz z rodziną wy-
jechał na zachód zatrzymując się na stacji 
kolejowej Słotwina–Brzesko. Urząd repa-
triacyjny skierował ich do Przyborowa.

W 1945 roku przeniósł się do sąsiedniego 

Szczepanowa, gdzie podjął pracę sekreta-
rza urzędu gminy. Swoją pracą przyczynił 
się do rozwoju gminy, przeprowadzając, 
m. in., elektryfikację, meliorację, budowę 
dróg, szkół, remizy.

W 1955 roku został kierownikiem Wy-
działu Organizacyjno – Prawnego Pre-
zydium Powiatowej Rady Narodowej  
w Brzesku. Funkcje tę pełnił do przejścia 
na emeryturę w roku 1973. 

W latach 1955 – 1975 prowadził brzeski 
radiowęzeł, będąc jedynym jego redak-
torem i równocześnie spikerem. Już na 
emeryturze przez kilkanaście lat prowadził 
brzeskie koło Polskiego Związku Głuchych, 
organizując wiele imprez kulturalnych i tu-
rystycznych. Odbył również wiele spotkań  
i odczytów, głównie z młodzieżą, prezen-
tując swoje kroniki. One były najważ-
niejszym dziełem jego życia. Praca nad 
opracowaniem Kroniki Miasta Brzeska  
i Historii Powiatu Brzeskiego zajęła mu około  
20 lat. Z materiałów zawartych w kroni-
kach skorzystało wielu magistrantów oraz 
osób zajmujących się historią Brzeska. 
Kronika Miasta Brzeska obejmująca okres 
lat 1385 – 1944 zawarta w 5 tomach, zo-
stała wydana w formie książek, z czego 
niezmiernie się cieszę. Tato opracował rów-
nież monografie miejscowości, z którymi 
był do końca życia związany uczuciowo, to 
jest Szczepanowa i Brzozdowiec. Ta ostat-
nia została wydana w formie książkowej 
pt. „Moje miasteczko Brzozdowce” (wydaw-
nictwo „Czuwajmy”– Kraków 2003 r). 

Zmarł nagle 1 czerwca 1997 roku  

w Brzesku i został pochowany na cmenta-
rzu komunalnym. 

Tato od młodych lat interesował się 
historią ojczystą, zwłaszcza historią i za-
bytkami tych okolic, w których przyszło 
mu mieszkać. Tę pasję starał się i mnie 
zaszczepić, zabierając ze sobą na liczne 
bliższe i dalsze wycieczki, zakupując prze-
wodniki i mapy zwiedzanych okolic. Dzię-
ki temu już jako młody chłopak poznałem 
najpiękniejsze zakątki naszego kraju.  
W późniejszym okresie, mimo zaawanso-
wanego wieku taty, jeździliśmy obaj ro-
werami po okolicach Brzeska, wykonując 
wiele zdjęć i robiąc wywiady ze starszymi 
ludźmi, co później było wykorzystywane  
w kronikach. 

Pamiętam spotkania z panem Karolem 
Bernackim, znawcą historii Jadownik  
i Bocheńca, a także „przekopywanie się” 
przez bogate archiwum szklanych klisz 
zakładu fotograficznego pani Marii Sro-
kowej. Wiele godzin spędził Tato w ar-
chiwach Bochni, Tarnowa i Krakowa. Ze-
brane materiały segregował tematycznie, 
a następnie zasiadał do starej maszyny  
i pisał swoje kroniki. Były tych materiałów 
całe stosy, poukładane na dwóch szafach 
prawie do sufitu. Poszczególne tomy opra-
wiał zwykle jedyny w Brzesku introligator 
pan Antoni Herbert.

Tato miał zamiar pozostawić dzieło 
swojego życia rodzinie. Jeszcze w listo-
padzie 1996 roku w wywiadzie dla BIM-
u powiedział, że cały dorobek powierzy 
synowi. Jednak krótko przed śmiercią 
zmienił zdanie i postanowił przekazać go 
miastu. Pozostał jedynie nie oprawiony  
6. tom Kroniki Miasta Brzeska obejmują-
cy lata 1945-1960. Mimo, że byłem emo-
cjonalnie przywiązany do tych ksiąg uwa-
żam, że postąpił bardzo słusznie. Dzięki 
temu służyć będą następnym pokoleniom 
mieszkańców regionu zainteresowanych 
historią swojej małej ojczyzny. 

                      Stanisław Burlikowski

Wspomnienie o moim 
Tacie Janie Burlikowskim

Zbliża się kolejna rocznica śmierci Jana Burlikowskiego, który brzesz-
czanom znany jest z opracowania kronik miasta i powiatu. Poniżej przed-
stawiamy tekst syna kronikarza, Stanisława Burlikowskiego.

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 
odbyły się rejonowe eliminacje XIX Ogól-
nopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Mistrzo-
stwa organizowane są dla młodzieży ze 
szkół ponadgimnazjalnych. Startują w nich 
pięcioosobowe zespoły, które w trakcie mi-
strzostw udzielają pierwszej pomocy na sta-
cjach pozoracyjno - urazowych, specjalnie 

zaaranżowanych na potrzeby mistrzostw. 
Na stacjach przygotowywane są charakte-
ryzacje przy użyciu profesjonalnych środ-
ków, (sztuczna krew, pudry, farby itp.) oraz 
rekwizytów. Celem mistrzostw jest podnie-
sienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy oraz przeciw-
działanie występowaniu wypadków poprzez 
upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. 

W tegorocznych eliminacjach udział bra-
ło sześć zespołów ze szkół ponadgimnazjal-
nych z terenu powiatu brzeskiego. W jury 
zasiadali brzescy strażacy z Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej w Brzesku. 

Po najwyższe trofeum sięgnęli uczniowie 
Zespołu Szkół w Czchowie, drugie miejsce 
zajęli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Brzesku, trzecia lokata 
przypadła reprezentacji Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku. Laure-
aci pierwszych miejsc na szczeblu powiatu 
będą brali udział w mistrzostwach w etapie 
okręgowym.                        Piotr Słowiak

Mistrzostwa 
pierwszej pomocy
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Z tego źródła wynika, że  Polska Or-
ganizacja Wojskowa została utworzo-
na przez grupę mieszkańców miasta 
Brzeska z por. Julianem Merakiem 
„Kalinowskim” na czele, później awan-
sowanym do stopnia majora WP, który 
był jej organizatorem i dowódcą  w po-
wiecie Brzesko.

Komendantem Obwodu POW Boch-
nia – Brzesko został wówczas Feliks 
Jędrychowski, później awansowany 
do stopnia podpułkownika w 22 puł-
ku piechoty w Siedlcach. Obok niego 
do tej organizacji należeli m. in. por. 
Jan Ogiński „Odrowąż”, sierżant Ta-
deusz Wicherek „Machno”- instruk-
tor POW w Brzesku, kpt. Rajca – in-
struktor POW w Brzesku, Aleksander 
Bernadzikowski „Dąbski”, Franciszek 
Berkowski „ Narcyz”, Antoni Jaworski 
„Sas”, Szymon Korczyński „Zawoja”, 
Józef Wawrykiewicz „Szeliga”, Augu-
styn Bernacki , Stefan Topolski, Lu-
dwik Karczyński,  Florian Trzecieski 
„Białas”, ppor. Bolesław Makarewicz, 
Stanisław Knauer, Wiktor Łowczow-
ski /z Wojnicza/, kpt. Wincenty Dyla, 
por. Józef Jakubowski, Adam Ludzi-
mir Marzec , Bolesław Ogiela „Orlicz”, 
Leon Czerwień, Stanisław Rogoziński, 
Jan Michno i Jan Leśniowski .

POW, była wojskową organizacją kon-
spiracyjna, podporządkowaną Józefowi 
Piłsudskiemu, utrzymującą ścisłe kon-
taktu z Leginami Polskimi i dążącą do  
wywalczenia zjednoczonej i niepodle-
głej  Polski o ustroju demokratycznym. 
Podstawową jej jednostką organizacyj-
ną była sekcja licząca, wraz z dowódcą  
9 członków. Do 1916 r. działalność 
POW wymierzona była przede wszyst-
kim w rosyjskie panowanie na ziemiach 
polskich. Od 1917 r. Rosja była dalej 
uważana za głównego wroga odradza-
jącego się państwa polskiego, ale rów-
nocześnie podobne kwalifikacje  otrzy-
mała Rzesza Niemiecka i jej sojusznik 
monarchia habsburska. Członkiem tej 

organizacji mógł być każdy Polak, który 
ukończył 17 lat, bez względu na przy-
należność partyjną, gotowy do walki  
i poświęcenia się dla ojczyzny. Działal-
nością swoją obejmowała zarówno cały 
kraj, jak i polskie środowiska polonijne. 
W ramach przygotowań do walki zbroj-
nej z zaborcami, kładła duży nacisk na 
wychowanie obywatelskie i wyszkole-
nie oraz wyposażenie wojskowe swoich 
członków. Chodziło w tym wypadku 
o to, by byli oni  gotowi, nawet w naj-
cięższych warunkach klimatycznych  
i terenowych, przystąpić do walki zbroj-
nej o niepodległość Polski. W ramach 
wychowania obywatelskiego, młodzi jej 
adepci  z Brzeska brali udział w uroczy-
stościach narodowych i  licznych ma-
nifestacjach i akcjach patriotycznych, 
gromadzili broń i amunicję oraz ekwi-
punek wojskowy. Każda brzeska sekcja 
POW już w połowie 1918 r. posiadała  
dostateczną ilość broni palnej  i amuni-
cji. A nie brakowało takich sekcji , które 
były w  pełni wyposażone w ekwipunek 
bojowy.

Wielu członków sekcji  P0W, należa-
ło później do brzeskiego gniazda „Soko-
ła” lub  zadeklarowało przynależność 
do SKL . 

Problem dalszego rozwoju SKL  
w 1917 r. był szeroko dyskutowany 
w prasie galicyjskiej. Szczególne zna-
czenie miała w tej dyskusji „Gazeta 
Kościelna” – organ Towarzystwa Wza-
jemnej Pomocy Kapłanów. Chodziło  
o to, czy kapłani powinni się jedno-
znacznie angażować  w lansowaną  
w diecezji tarnowskiej działalność SKL. 
Już w numerze 1 z 4 stycznia 1918 r. 
korespondent z Przemyśla zauważył, 
że  utworzenie tej organizacji  może 
negatywnie oddziaływać na katolickie 
społeczeństwo w Galicji. Bo, chociaż 
sam pomysł utworzenia takiej orga-
nizacji jest słuszny, to jednak aby go 
zrealizować, „trzeba by przedtem całe 
stronnictwo ludowe  /PSL, PSL – Le-

wicę i PSL „Piast”/ potępić w czambuł” 
i ogłosić za jawnego i niepoprawnego 
wroga „religii i Kościoła”. Tymczasem 
w tych stronnictwach nie brakuje lu-
dzi, którzy nie reprezentują postaw 
antykościelnych. Jeżeli nawet są  
w stronnictwach ludowych takie osoby, 
które występują przeciwko Kościołowi, 
to należy ich ponownie pozyskać dla 
Kościoła „miłością chrystusową” i całą 
siłą „dążyć do utrzymania w stron-
nictwach ludowych przywiązania do 
wiary  katolickiej”, by nie łączyły się 
z działalnością socjalistyczną i libera-
łami. Bo „czego miłość nie zrobi, tego 
siła nie dokona”. Autor tej wypowiedzi 
w konkluzji stwierdził, że utworzenie  
SKL było działalnością przedwczesną. 

Byli także korespondenci, którzy 
niepodzielali tych poglądów. 18 stycz-
nia 1918 r. jeden z nich podkreślał ko-
nieczność rozwijania działalności SKL. 
Bo, „kto pilnie śledzi ruchliwość ludo-
wców /PSL – Lewica, PSL „Piast”/ , ten 
zaprzeczyć nie może, że ich organizacja 
czyni postępy nawet teraz w czasie wo-
jennym, że coraz liczniejsze jednostki 
garnie do siebie, a przede wszystkim 
poluje na chłopów zamożniejszych  
i inteligentniejszych”, których umie 
pozyskać interesem chłopskim. Czas 
więc nagli, podkreślał autor, bo kto 
zna fanatyzm ludowców, ten zdaje so-
bie sprawę,  że później mieszkańców 
wsi, /którzy przystąpią do któregoś 
stronnictwa ludowego/ nie będzie moż-
na pozyskać dla stronnictwa katolic-
ko – ludowego. „Bez przykrego tarcia  
i walki nie obejdzie się”, ale im dłużej 
będziemy zwlekać z realizacją tego 
zamiaru, tym będzie ona ostrzejsza. 
Tymczasem teraz można znaleźć wielu 
mieszkańców wsi, którzy do istnieją-
cych partii ludowych nie chcą należeć. 
I to przekonanie zwyciężyło w powie-
cie brzeskim i diecezji tarnowskiej. Bo 
„cała  przeszłość ludowców , była we-
dług powszechnego zdania kapłanów... 
dla katolicyzmu bardzo szkodliwa i nie 
mogła być inną pod  dyktaturą /Jana/ 
Stapińskiego, fanatycznego przeciw-
nika kleru”. Obecnie polskie stronnic-
twa ludowe /tak „Piast”, jak i Lewica/ 
uważają się za kontynuację dawnego 
PSL, ale nie zdobyły się na potępienie 
dawnych błędów i zerwanie z tamtą 
tradycją. Pozytywnym zjawiskiem, jak 
zauważył autor tej wypowiedzi było to, 
że  PSL „Piast” stał się w „napaściach 
na księży więcej umiarkowany”.

Równocześnie „Gazeta Kościelna” 
podkreślała, że duża część prasy  nie 
tylko nie uszlachetnia czytelników, ale 

Dalsze szczegóły życia politycznego ziemi brzeskiej możemy poznać  
z „Czasu” krakowskiego, „ Gazety Kościelnej”, „ Pogoni” tarnowskiej , „ Kro-
niki miasta Brzeska” oraz innych źródeł. Opierając się na takiej  podsta-
wie źródłowej, pragnę do ustalonych już faktów dorzucić garść informacji   
o działalności Polskiej Organizacji Wojskowej, której jednym z członków był 
Błażej Skrzyński „ Litwin” zamieszkały przy ul. Wąskiej, biegnącej tuż za 
karczmą Tracz. Pozostawił on po sobie mały objętościowo, ale ważny pa-
miętnik, który jest przechowywany w Archiwum Państwowym w Bochni. 

Jeszcze o życiu społeczno-politycznym 
w ziemi brzeskiej w latach 1917-1918 r.
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wręcz ich ogłupia i zbydlęca. Proces 
ten  rozpoczął się w tamtym okresie 
czasu i trwa do dnia dzisiejszego, obej-
mując coraz więcej środków masowego 
przekazu.

Jedną z najważniejszych spraw 
jaką zajmowało się na początku 1918 
r. SKL, był traktat brzeski zawarty 
miedzy utworzoną przez Austro – Wę-
gry i Niemcy, Ukraińską Republiką 
Ludową, a mocarstwami centralnymi  
/Niemcami i Austro – Węgrami/. Układ 
ten z 9. lutego 1918 r./ oddawał Ukra-
inie Chełmszczyznę i część Podlasia,  
a w tajnej klauzuli dzielił Galicję mię-
dzy Ukrainę i Austrię, lekceważąc 
zupełnie polskie aspiracje niepodle-
głościowe.  Temu układowi sprzeci-
wiała się cała Polska. Od 16 do 18 
lutego 1918 r. mieszkańcy Brzeska  
w sposób manifestacyjny zaprotesto-
wali przeciwko tym postanowieniem. 
Wtedy także w Brzesku zerwano po 
raz pierwszy godła austriackie z urzę-
dów państwowych. A Władysław Brze-
ski powiedział, że Polaków sprzedano 
w Brześciu w łajdacki sposób. W ak-
cji protestacyjnej brylowała młodzież 
gimnazjalna i studencka zrzeszona  
w POW. „Gazeta Kościelna” podkre-
śliła wówczas, że postanowienia brze-
skie /z Brześcia/ wywołały „ ból głęboki  
i oburzenie w każdym polskim sercu”. 
Był to przecież  zamach na naszą zie-
mię, którą Austro – Węgry i Niemcy 
oddawali w ręce ukraińskie. Biskup 
Sebastian Pelczar, podobnie jak pozo-
stali biskupi, będąc reprezentantem 
narodu polskiego, w imieniu własnym 
i duchowieństwa diecezji przemyskiej, 
podczas wiecu, który odbył się w stolicy 
tej diecezji, powiedział m. in., że trak-
tat brzeski jest wymierzony w serce 
narodu polskiego i „woła o pomstę do 
nieba krzywdą wyrządzoną mieszkań-
com Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej”. 

11 marca 1918 r. w tarnowskiej 
Sali „Sokoła” odbył się wiec, w którym 
uczestniczyli delegaci SKL m. in. z po-
wiatu nad Uszwicą. „Mimo, że wojna 
prawie ogołociła wsie i miasta z męż-
czyzn, mimo ...trudności komunikacyj-
nych na zjazd przybyło... 800 do 1000  
delegatów. Spotkanie to  udowodniło, 
że nauczycielstwo, inteligencja i duża 
część rolników rozumie, co to znaczy 
być Polakiem i katolikiem. Wiec ten 
rozpoczął się mszą św. Jej uczestnicy 
po jej wysłuchaniu udali się do budyn-
ku „Sokoła”, gdzie ks. prałat Chendyń-
ski, prezes komitetu organizacyjnego, 
otworzył obrady. Stanowisko sekre-
tarza przypadło Janowi Gawronowi  

z Tymowej. W pierwszej z uchwalo-
nych rezolucji, uczestnicy wiecu zwra-
cali się do arcybiskupów i biskupów na 
ziemiach polskich, aby wspierali dzia-
łalność organizacyjna SKL w swoich 
diecezjach. W ten sposób zainicjowano 
tworzenie stronnictwa ogólnopolskiego. 
Podziękowano także ks. biskupowi tar-
nowskiemu za wkład pracy związany 
z tworzeniem struktur SKL w diecezji 
tarnowskiej. Równocześnie uczestnicy 
tego spotkania złożyli Benedyktowi XV 
„wyrazy czci, miłości i posłuszeństwa” 
oraz prośbę o błogosławieństwo dla 
ich działalności. Papież, w lipcu 1918 
r. „wszystkim, którzy się zapisali lub 
zapiszą” do SKL udzielił z serca Apo-
stolskiego Błogosławieństwa. Tu warto 
podkreślić, że 20 lipca 1918 r. ducho-
wieństwo diecezji krakowskiej, prawie 
jednogłośnie, postanowiło wspierać 
działalność SKL. Gorzej jednak było  
z wykonaniem tej rezolucji. Bo biskupi 
galicyjscy nie palili się do działalności 
politycznej. 

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy 
odbyło się 12 powiatowych zebrań or-
ganizacyjnych SKL  / m. in. w Bochni, 
Dąbrowie Tarnowskiej,  Kolbuszowej, 
Mielcu, Nowym Sączu, Ropczycach, 
Pilźnie  i Brzesku/. 13 czerwca 1918 
r. odbyło się zebranie organizacyjne 
ZP w Brzesku. Jego prezesem został  
dr Stanisław Wisłocki, a wicepreze-
sem ks. Jan Czuj. Ponadto do ZP SKL  
w Brzesku wybrano m.in. Jakuba Ma-
terę z Borzęcina, Henryka Bukowskie-
go z Brzeska, Józefa Zdrocheckiego 
– nauczyciela z Brzeska /sekretarz ZP/, 
Franciszka Sęka – nauczyciela z Łęk, 
Teofila Sadego z Porąbki Uszewskiej, 
Walentego Królikiewicza z Wojnicza, 
Stanisława Nitę ze Szczurowej, Balta-
zara Szafrańskiego z Jadownik i Woj-
ciecha Zydronia z Okocimia.   

We wszystkich 12 powiatach ukon-
stytuowały się nowe zarządy powiatowe 
SKL, które odbyły równocześnie swoje 
pierwsze posiedzenia. W ich skład we-
szli reprezentanci ludności rolniczej, 
mieszczaństwa, inteligencji w tym 
nauczycielstwa i duchowieństwa. Ta 
50 000 organizacja, bo tylu prenume-
ratorów posiadał w połowie lipca 1918 
r. „Lud Katolicki”, starała się zasady 
chrześcijańskie wprowadzić w życie pu-
bliczne i bronić praw Kościoła środkami 
i sposobami wynikającymi z przykaza-
nia miłości bliźniego. Równocześnie to 
stronnictwo negatywnie oceniało wszel-
kie próby prześladowań za przekonania 
religijne. Najważniejszym jednak jego 
zadaniem była praca „nad powstaniem 

wolnej, niepodległej, zjednoczonej Pol-
ski z dostępem do morza”. 

Program mówił również o koniecz-
ności rozszerzenia oświaty wśród 
ludu, o rozwoju rolnictwa, przemysłu, 
handlu i rzemiosła, zreformowaniu 
szkół i zwiększeniu ilości szkół ludo-
wych i zawodowych /w tym rolniczych/.  
W sprawach robotniczych postulował 
ścisły nadzór nad ustawami fabryczny-
mi, należytą płacę za pracę, zapewnie-
nia wolnych niedziel dla pracujących  
i szczególnej opieki nad kobietami i nie-
pełnoletnimi, wprowadzenia emerytur, 
rent i zasiłków dla bezrobotnych. Po-
nadto SKL domagała się budowy tanich 
mieszkań dla ludności robotniczej. Na 
tym wiecu przestrzegano mieszkańców 
Polski przed agitatorami- komunista-
mi, „którzy wzywają do napadów na 
dwory i sklepy żydowskie i wmawiają 
mieszkańcom wsi, że „jak będzie Polska 
– to będzie przywrócona pańszczyzna”. 
Jednym z referentów na tym spotkaniu 
działaczy SKL był Franciszek Zbyszew-
ski. Jego wystąpienie dotyczące spraw 
rolniczych zyskało powszechna akcep-
tację zebranych. 

W dyskusji nad programem brali 
udział m.in. delegaci z ziemi brzeskiej: 
Jan Biel najprawdopodobniej z Jasienia 
i Jan Gawron.      Marian Stolarczyk

Janusz Adamczyk (40) - Okocim
Bolesław Biel (78) - Jasień
Jan Cabała (42) - Brzesko 
Józef Chamielec (62) - Brzesko
Józef Chmielarz (72) - Brzesko
Maria Ćwik (74) - Poręba Spytkowska
Antoni Dadej (52) - Jadowniki
Stefan Dudek (63) - Brzesko 
Grzegorz Glapiński (76) - Brzesko
Zofia Górowska (73) - Brzesko
Stanisława Gurgul (87) - Brzesko
Cecylia Huda (72) - Jasień
Zofia Jaworska (86) - Jasień
Jan Kornaś (88) - Brzesko
Edward Krężołek (80) - Brzesko
Zuzanna Marzec (80) - Brzesko
Zbigniew Migdał (61) - Brzesko
Stanisław Mucha (62) - Brzesko
Teresa Papież (81) - Poręba Spytkowska
Jadwiga Paschek (91) - Brzesko
Emilia Rudnik (75) - Jasień
Bożena Sacha (62) - Brzesko
Józef Sacha (90) - Brzesko
Władysław Sikora (87) - Bucze
Janusz Staszczyk (35) - Brzesko

ODESZLI
w kwietniu
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-Zebrano śmieci z przydrożnych ro-
wów, obrzeży lasów. Udało się zlikwi-
dować kilka dzikich wysypisk. Cenne 
jest to, że mieszkańcy gminy, zarówno 
dorośli, jak i dzieci chętnie w takiej 
akcji biorą udział. Byłoby wspaniale, 
gdybyśmy wszyscy potrafili uszanować 
pracę, jaką włożyli w sprzątanie swoich 
miejscowości. Niestety, dzieje się wręcz 
odwrotnie. Ludzie na potęgę wyrzucają 
śmieci w miejsca niedozwolone –mówi 
Henryk Piela. 

Na osiedlu Browarna do sprzątania 
stawiło się wielu mieszkańców, mimo 
że pogoda była fatalna. Po zakończe-
niu porządków na świetlicy w budynku 
kręgielni przeprowadzono konkursy 
i zabawy o tematyce ekologicznej dla 
dzieci i dorosłych. Organizatorami oraz 
fundatorami nagród w konkursach byli: 
Urząd Miejski, Zarząd Osiedla Okocim-
skie oraz Miejski Ośrodek Kultury. 

Do akcji sprzątania Jadownik, która 
odbyła się w ramach Święta Ziemi, za-
praszał sołtys z radą sołecką. Posprzą-
tano tereny przy ul. Grodzkiej, Witosa, 
Prokopa, Sportowej, Witosa Bocznej, 
na Bocheńcu przy Kościółku Św. Anny, 

na ul. Podgórskiej, Pielgrzymkowej, 
Królewskiej, Szczęśliwej, Staropolskiej  
i Szkolnej. Zebrano 100 worków śmieci, 
w miejscach, gdzie było ich najwięcej 
zostały zainstalowane tablice o treści 
ekologicznej. Podsumowanie akcji od-
było się w miłej atmosferze przy grillu, 
gdzie wszyscy uczestnicy akcji oprócz 
kiełbasek, napojów, lodów otrzymali na 
pamiątkę wizerunek papieża. Jednak 
wcześniej, podczas gdy panie przygo-
towywały posiłek, męska część uczest-
ników wyrównała i wygrabiła teren , 
posiano również trawę na terenie LKS 
Jadowniczanka. Serdeczne podzię-
kowania dla wszystkich uczestników 
akcji, począwszy od seniorki Marii do  
2-letniego Maksia oraz wszystkich tych, 
którzy poświecili swój wolny czas i nie 
pozostali obojętni, składa sołtys-Jaro-
sław Sorys.

-W związku z zakończeniem akcji 
porządkowania naszej gminy z racji 
„Światowego Dnia Ziemi” serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w akcję: uczniom, nauczycie-
lom, sołtysom, przewodniczącym zarzą-
dów osiedli i mieszkańcom naszej gminy 

– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. 
-Akcje takie, poza porządkowaniem 
zaśmieconych terenów mają charakter 
edukacyjny. Uświadamiamy  mieszkań-
com, jak dużym problemem jest niewła-
ściwa gospodarka odpadami. 

Gmina porządkuje tereny, które są jej 
własnością i ponosi z tego tytułu spore 
koszty. Niestety, ciągle przybywa niele-
galnych składowisk odpadów. Dlatego 
burmistrz apeluje do mieszkańców, aby 
każdy właściciel nieruchomości odda-
wał odpady firmie posiadającej zezwo-
lenie na ich odbiór, przypomina także  
o obowiązku segregacji odpadów.    red

Sprzątanie świata
Wszystkie zarządy osiedli, sołectwa i szkoły włączyły się w akcję sprząta-

nia z okazji Święta Ziemi. Jak podsumowuje Henryk Piela, kierownik re-
feratu ds. ochrony środowiska, łącznie zebrano ponad 500 worków śmieci, 
koszt akcji zamknął się kwotą 10 tysięcy złotych. 
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Zastanawiam się, czy rzeczywiście 
tak bardzo zmieniły się czasy, w jakich 
przyszło nam żyć obecnie od tych, gdy 
to nasze babcie biegały z długimi war-
koczami po mokrej od rosy łące.

Jakie były ich mamy? Czy miały tyle 
obaw i wątpliwości, co my dzisiaj? Czy 
w takim samym stopniu martwiły się  
o dobre wykształcenie swoich dzieci, czy 
raczej o to, żeby zdobyły one konieczne 
w życiu umiejętności, 
które pomogą im prze-
trwać trudne chwile. 

Sądzę, że większość 
współczesnych mam 
pamięta jeszcze dobrze 
swoje dzieciństwo. I nie 
mam tu na myśli tylko 
tych młodziutkich, któ-
re mimo iż zmęczone,  
z dumą popychają wózek 
z potomkiem, ale przede 
wszystkim te dojrzałe 
kobiety, które dawno 
przekroczyły wiek bal-
zakowski i albo już są, 
albo za chwilę przyjdzie 
im wcielić się w nową 
rolę babci . One  wie-
dzą, że najpiękniejsze 
chwile macierzyństwa 
to te, które wymagają 
od nas dużego wysiłku 
fizycznego. Kiedy dzie-
ci są jeszcze małe i po-
trzebują naszej troskliwej opieki, kiedy 
trzeba pogodzić obowiązki zawodowe  
z rodzinnymi. Na szczęście, nie straszą 
nas puste półki w sklepach, nie musi-
my się martwić, gdzie kupimy mleko, 
chleb czy mięso na obiad. Za to pojawiły 
się nowe zagrożenia w związku z nad-
miarem dóbr materialnych. Czy nasze 
dzieci oprą się wszechobecnej konsump-
cji, czy słowo ,,galerianki’’ odejdzie do 
lamusa, a może zostanie już w naszym 
słowniku i będzie oznaczać nową grupę 
zawodową. 

Nie, żebym tęskniła za dawnymi 
czasy, ale trudno mi jest pogodzić się 
z tym, że moje nastoletnie dzieci robią 
zakupy przez Internet, a ja jeszcze do 
niedawna broniłam się zawzięcie przed 
wysyłaniem przelewów, bo uważałam, 
że nic nie może zastąpić kontaktu wzro-
kowego z panią kasjerką i z moimi cięż-
ko zarobionymi pieniędzmi, które teraz 
znikają nagle gdzieś w przestrzeni. 

Patrzę z podziwem na koleżanki, któ-
re mają przecież tyle lat co ja, a jednak 
nie boją się rozpocząć nowego życia, 
powiększyć rodziny albo zainwestować  
w swój rozwój. Takie czasy. A tak na 
marginesie, ciekawa jestem czy dzisiej-
sze dzieciaki, tak jak my kiedyś, licytu-
ją się, która mama upiekła więcej ciast 
na święta? 

Cokolwiek byśmy nie robiły, jak bar-
dzo byśmy się nie starały, zawsze zo-
staje w nas niedosyt, że coś można było 
zrobić lepiej, że czemuś można było po-

święcić więcej czasu. Jeśli to chodziłoby 
tylko o domowe prace, to nic stracone-
go. Można nadrobić. Gorzej, jeśli minął 
już bezpowrotnie czas, kiedy mogłyśmy 
porozmawiać z naszymi dziećmi, wysłu-
chać je, pocieszyć. Wytłumaczyć, że nikt 
tak jak my ich nie zrozumie, bo przecież 
same niedawno przeżywałyśmy podob-
ne dylematy, miałyśmy te same obawy, 
byłyśmy dziećmi…, a teraz mimo iż my-
ślimy podobnie jak one, nie możemy się 
z tym ujawniać, bo nadszedł czas bycia 
rodzicem (chociaż nigdy nie przestały-
śmy być dziećmi). 

Ksiądz Jan Twardowski pisał, że 
można mieć lat 50 i 80 i stale być dziec-
kiem. Nie dziecinnym, bo to oznacza 
infantylnym, nieodpowiedzialnym, ale 

dziecięcym; takim, który zachwyca się 
,,odpustowym sercem z piernika, li-
stem, fotografią z dzieciństwa’’. Kimś, 
kto niezależnie od wieku jest ,,świeży, 
nie zmanierowany, nie wykrzywiony 
przez życie (…) kto nie nauczył się kła-
mać, wciąż wierzy w dobro i miłość’’. 

Dlatego życzę Wam, wszystkim 
wspaniałym mamom,  abyście w oczach 
Waszych dzieci były nie tylko dobre, 
piękne, mądre i niezastąpione, ale aby 
widziały w Was także ufne i szczęśliwe 
dziewczęta.               Iwona Krzysztof

DZIEŃ MATKI

Mama mojej mamy
Bez obawy. Nie zamierzam rozpisywać się na temat rodzinnych historii ani 

zajmować się etymologią słowa babcia. Postanowiłam poświęcić chwilę uwa-
gi wszystkim wspaniałym kobietom, które 26 maja obchodzą swoje święto.

PODZIĘKOWANIA
„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo pozostawiają ślad w naszych sercach”. 
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach, dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca  
i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej śp. Stanisławy Gurgul serdeczne po-
dziękowania składa córka Elżbieta Pajor z mężem
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Naszą relację zacznijmy od tej najmłod-
szej, Poli Kusiak, która swój nietuzinko-
wy talent pływacki zasygnalizowała już  
w pierwszym starcie. Na sprinterskim dy-
stansie 50 metrów stylem grzbietowym 
zajęła wysokie czwarte miejsce, tracąc do 
brązowego medalu ledwie pięć setnych se-
kundy. A była jedną z najmłodszych w staw-
ce 37 pływaczek (to najliczniej obsadzona 
kategoria wiekowa w tych mistrzostwach). 
Mało tego – podkreślić należy, że we wszyst-
kich kategoriach wiekowych na tym dystan-
sie wystartowały 63 zawodniczki, a kate-
goria Poli była najmłodsza. Po porównaniu 
wszystkich wyników okazało się, że młoda 
Kusiakówna uzyskała 26. czas w kategorii 
open, bijąc przy okazji swój rekord życiowy. 
Zwyciężyła Natalia Bugajska (Gilus Gilowi-
ce) z czasem 42,89, drugie miejsce zajęła Ju-
lia Rogala (Fala Ropczyce) z czasem 43,01, 
a trzecia była Weronika Jagiełło (Korona-
Swim Kielce) – 43,39. Pola osiągnęła fanta-
styczny czas 43,44. Dla porównania – jej ró-
wieśniczka, Anna Ślęk z Orlika Przeworsk 
przepłynęła ten dystans w czasie 1:06,15,  
a 13-letnia Veronika Pylypiv ze Szkoły Spor-
towej w Dolynie uzyskała czas 45,14. Pola 
w swoich następnych startach potwierdziła 

świetne przygotowanie do rozkręcającego 
się dopiero sezonu, bo na każdym dystansie 
poprawiała swoje „życiówki”.

Na dystansie 50 metrów stylem dowol-
nym uzyskała Pola czas 40,46, co dało jej 
ósme miejsce w stawce 28 startujących 
dziewcząt. Pierwsze miejsce zajęła Mag-
dalena Golenia z Fali Ropczyce (35,00), 
drugie Karolina Pawełczak z Fali Ropczy-
ce (36,22), a trzecie Sylwia Kozak z Orlika 
Przeworsk (36,66).   

Jeszcze lepiej poszło 10-latce z Brzeska 
na dystansie 200 metrów stylem dowolnym. 
Była jedną z 29 startujących pływaczek,  
a rywalizację zakończyła na 6. pozycji  
z czasem 3:12,17. Najszybciej popłynęła Na-
talia Bugajska (2:51,71), która wyprzedziła 
Magdalenę Golenię (2:54,68) i Julię Roga-
lę (2:59,40). Pola wyprzedziła nie tylko 23 
rywalki w swojej kategorii, ale także trzy 
znacznie starsze zawodniczki.

„Setka” kraulem to też dla Poli powód do 
satysfakcji. 7. miejsce z czasem 1:28,68 ujmy 
młodziutkiej pływaczce nie przynosi. Po me-
dale na tym dystansie sięgnęły Magdalena 
Golenia (1:19,46), Julia Rogala (1:22,81)  
i Weronika Jagiełło (1:23,44).  

Swoje starty w Dębicy zwieńczyła Pola 

znakomitym wyczynem na dystansie 
100 metrów stylem grzbietowym. Zajęła  
5. miejsce, osiągając czas 1:36,79. Najlepsza 
w tej konkurencji była Karolina Pawełczak 
(1:30,25), a na podium ponadto stanęły 
Natalia Nadybska z Glosatora Kraków 
(1:32,35) i Natalia Bugajska (1:34,39).  

Miesiąc temu, opisując dokonania sekcji 
pływackiej BOSiR-u Brzesko zwracaliśmy 
uwagę, że trener naszych pływaków Mar-
cin Kacer waha się, w jakiej specjalności 
powinna się Pola rozwijać. Wydaje się, że 
dębickie zawody tych wątpliwości do koń-
ca nie rozwiały, bo jego podopieczna zna-
komicie się czuje zarówno w kraulu jak  
i w pływaniu grzbietem. Właściwie moż-
na być już teraz pewnym, że w przyszłości 
wybierze oba style. 

- Cieszy nas fakt, że do mocnej grupy re-
prezentującej Brzeski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji na arenach pływackich całej Polski  
dołączają kolejni zawodnicy, czego przykła-
dem jest Pola – podsumowuje starty w Dębi-
cy dyrektor BOSiR, Marek Dadej.  

Krystian Bałabuch wystartował w Dę-
bicy cztery razy i tyle samo odniósł suk-
cesów. Rozpoczął w imponujący sposób, 
bo od „nokautu” na dystansie 400 metrów 
stylem zmiennym. Zwyciężył z czasem 
4:49,23. Drugiego na mecie Tomasza Po-
lewkę z Ruchu Grudziądz wyprzedził  
o ponad cztery sekundy (4:53,25). „Brązo-
wy” Michał Dudek z Bobrów Dębica poko-
nał ten dystans w czasie 4:57,91. Krystian 
pod kierunkiem Marcina Kacera obrał  
w tym wyścigu bardzo dobrą taktykę. Do 
połowy dystansu płynął na drugim miej-
scu, tracąc do Tomasza Polewki aż 5 se-
kund. Po półmetku włączył jednak „dopa-
lacze”, szybko minął rywala, a później już 
tylko powiększał stale rosnącą przewagę.  

„Pięćdziesiątkę” motylkiem pokonał Kry-
stian w czasie 27,53 i o blisko sekundę wy-
przedził Rafała Dziurgota z Ikara Mielec 
(28,51). Trzeci był Maciej Koczułap z Delfina 
Tarnobrzeg (28,83). 

Najwięcej problemów z odniesieniem zwy-
cięstwa miał Krystian na dystansie 200 me-
trów stylem zmiennym. Jego czas – 2:14,44 
– był najlepszy, ale drugi na mecie Tomasz 
Polewka stracił do niego tylko szesnaście 
setnych sekundy (2:14,60). Trzeci był Jakub 
Skrzypczak z Ikara Mielec (2:16,52). 

Dominacja Krystiana na dystansie  
100 metrów stylem motylkowym nie pod-
legała już żadnej dyskusji. Triumfował  
z czasem 1:00,65, podczas gdy drugi na me-
cie Piotr Hydzik (Karol Wadowice) popłynął 
w czasie 1:04,54, a trzeci Piotr Żuczek z Ika-
ra Mielec zanotował czas 1:08,04. 

Jeśli chodzi o starty kraulisty Wojciecha 
Wojdaka, to chyba nikt nie miał wątpliwo-
ści, że multimedalista Mistrzostw Polski 

Wojtek, Krystian i... Pola
Dębickie Bobry zdobyte

Pierwszy pełny weekend maja trójka pływaków klubu sportowego BO-
SiR Brzesko wspominać będzie jako czas kolejnych znaczących sukcesów. 
Wojciech Wojdak aż pięciokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium, 
Krystian Bałabuch cztery razy odbierał gratulacje za zwycięstwo, a debiu-
tująca na pływackich salonach Pola Kusiak ocierała się o pudło, a przecież 
walczyła ze starszymi o rok rywalkami. Kiedy ma się 10 lat, ten jeden rok 
różnicy to spory dystans, ale nie dla ambitnej pływaczki z Brzeska. Takie 
są pierwsze wnioski po Wiosennych Mistrzostwach Klubu Bobry, które 
tradycyjnie rozegrane zostały w Dębicy. 
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zwycięży na wszystkich dystansach, do 
których został zgłoszony. Pewnym zasko-
czeniem mogło być jedynie zwycięstwo na 
dystansie 50 metrów, bo Wojtek raczej nie 
jest sprinterem. Tymczasem wygrał z cza-
sem 26,76 pokonując Grzegorza Walczyka  
z Delfina Tarnobrzeg (26,85) i Krzysztofa Li-
twę z Jordana Kraków (27,01). We wszyst-
kich kategoriach wystartowała równa set-
ka pływaków, a Wojtek osiągnął w sumie  
4. czas. Szybsi byli od niego tylko trzej pływacy  
z najstarszej kategorii wiekowej. 

Pozostałe cztery starty Wojtka można 
określić mianem występów jednego akto-
ra. 400 metrów pokonał w czasie 4:11,78, 
podczas gdy drugi na mecie Radosław 

Kalina z Bobrów Dębica był wolniejszy 
aż o 43 sekundy (4:54,71). Dodajmy, że 
najlepszy szesnastolatek (Wojtek startuje  
w kategorii 15 lat) przegrał z brzeskim 
pływakiem o 12 sekund. 

„Setka” w wykonaniu Wojciecha to 
również pokaz hegemonii. Jego czas to 
56,12, „srebrny” Krzysztof Litwa popłynął  
w czasie 589,40, a trzeci Grzegorz Walczyk  
w czasie 1:01,06. 

Na pokonanie dystansu 200 metrów 
potrzebował podopieczny Marcina Kacera 
2:01,39, Grzegorzowi Walczykowi zajęło 
to 2:10,46, a Adamowi Różańskiemu z Bo-
brów Dębica 2:15,55.  

Na swoim koronnym dystansie 800 me-

trów Wojtek po prostu zmiażdżył rywali. 
Wystarczy porównać czasy – jego wynik to 
8:32,46, czas drugiego na mecie Grzegorza 
Walczyka to 9:36,19, a trzeciego Radosła-
wa Kaliny 9:56,40.

Tylko laików mógłby nieco zaniepoko-
ić fakt, że czasy osiągnięte przez Wojtka  
w Dębicy znacznie odbiegały od wyników 
uzyskanych podczas niedawnych Zimo-
wych Mistrzostw Polski. Nie ma powodów 
do paniki. Należy wziąć pod uwagę, że 
Wojdak nie miał na tych zawodach zbyt 
wymagającej konkurencji, a poza tym obaj 
z trenerem planują szczyt formy na Letnie 
Mistrzostwa Polski, które odbędą się w lip-
cu w Oświęcimiu.                             PRUD

Przeczytałam niedawno dość kontrower-
syjną bajkę chińską przeznaczoną dla doro-
słych. Co prawda, nie ma w niej nic gorszą-
cego, chyba że za taki weźmiemy płynący  
z niej morał, ale lepiej byłoby, gdyby jednak 
lekturze tej historii oddały się już ukształto-
wane dorosłe umysły. Tylko, które to są do-
rosłe umysły, bo jak przypomnę sobie naszą 
porażającą niewiedzę studentek pierwszego 
roku filologii polskiej, to robi mi się słabo.  
A mianowicie: udało nam się namówić pew-
nego razu wykładowcę, abyśmy zamiast 
tradycyjnych zajęć mogły obejrzeć jakiś film. 
Pan się zgodził i dał nam do wyboru kilka 
tytułów. Brzmiały bardzo poważnie. Nie po 
to zorganizowałyśmy akcję Kino, żeby teraz 
męczyć się przy odbiorze ambitnego dzieła. 
Na szczęście, jeden tytuł przypadł wszyst-
kim do gustu: Eroica. Cudownie! Skojarze-
nia z Erosem, mitycznym bogiem miłości  
i namiętności, gwarantowały lekką, łatwą 
i przyjemną rozrywkę. Jakież było nasze 
zdziwienie, gdy zamiast pełnych namięt-
ności scen, dane nam było obejrzeć polski 
czarno-biały film o tematyce wojennej, a na 
zadanie miałyśmy napisać recenzję wybra-
nego przez nas filmu. Od tej pory, nie daję 
się już tak łatwo zwieść ,,atrakcyjnym’’ ty-
tułom.

A wracając do bajki dla dorosłych. Na 
okładce książki Zbigniewa Królickiego mo-
żemy przeczytać takie zdanie: ,,Okazuje się, 
że dziś pomimo lepszego wykształcenia wca-
le nie jesteśmy mądrzejsi niż ludzie w daw-
nych epokach’’. Na dowód tego niech posłuży 
bajka o portierze w domu publicznym. 

W małym obskurnym amerykańskim 
miasteczku w połowie XIX wieku mieszkał 
Andrew. Mężczyźni z jego rodziny od po-
koleń dziedziczyli posadę portiera w domu 
publicznym. Praca ta nie wymagała żad-

nych umiejętności i kwalifikacji. Aż któregoś 
roku nowy właściciel zażądał, aby portier 
składał mu tygodniowe raporty. Niestety, 
Andrew nie umiał ani pisać, ani czytać. Dla-
tego został zwolniony. Nie wiedział, co ze 
sobą począć. Ponieważ lubił majsterkować, 
postanowił zrobić stół i krzesła na werandę.  
A ponieważ nie miał żadnych narzędzi, mu-
siał iść po nie do sąsiedniego miasteczka. 
Wydał wszystkie swoje oszczędności. Kiedy 
sąsiedzi dowiedzieli się, że Andrew ma nowy 
młotek, gwoździe i obcęgi, zaczęli u niego 
pożyczać, płacąc mu za to. Później, gdy ich 
potrzeby rosły, Andrew zaopatrywał ich  
w potrzebne narzędzia. Najpierw chodził, 
a potem jeździł po nie do miasta. Rozniosło 
się po okolicy, że można u niego kupić naj-
potrzebniejsze rzeczy. Z czasem narzędzia 
zaczęli produkować dla niego znajomy ko-
wal i stolarz. Po roku był już właścicielem 
kuźni, stolarni i kilku sklepów w pobliskich 
miastach. Zatrudniał ponad sto osób, a jego 
firma była powszechnie znana i szanowa-
na.  Po dwudziestu latach Andrew został 

obwołany ,,królem stali’’, będąc właścicielem 
największych hut i posiadając kilkusetmi-
liardowy majątek. Nie był egoistą. Zasłynął 
z ogromnej hojności: fundował biblioteki, 
szkoły, domy opieki społecznej. Gdy podczas 
jednej z ceremonii otwarcia nowej biblioteki 
burmistrz miasta poprosił go o złożenie wpi-
su do księgi pamiątkowej, z przerażeniem 
odkrył, że darczyńca nie umie pisać. Zawołał: 
,,Boże! Nie umie pan pisać i doszedł pan do 
takich osiągnięć i takiego majątku. To, co by 
pan osiągnął, umiejąc pisać?’’. Na to Andrew 
odpowiedział refleksyjnie: ,, No, cóż. Pewnie 
byłbym portierem w domu publicznym’’.  

 Tak więc nie rozpaczajmy, gdy czasem 
coś nie układa się po naszej myśli. Nigdy 
nie wiadomo, czy los nie szykuje nam czegoś 
lepszego. Nie jesteśmy osamotnieni w na-
szych pragnieniach. Pamiętajmy, że marzy-
my o tym samym: miłości, szczęściu, przy-
jaźni. Czasem musimy przełknąć porażkę, 
ale nigdy nie możemy się poddać, odpuścić. 
Leopold Staff napisał: ,,O to chodzi jedynie, 
By naprzód wciąż iść śmiało, Bo zawsze się 
dochodzi Gdzie indziej, niż się chciało’’. I zo-
staje mi tylko życzyć, abyśmy odnaleźli się 
w nowym miejscu i nie zapominali, że szczę-
ście nosimy w sobie.        Iwona Krzysztof  

Mądrość płynąca z bajek
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Zgodnie z założeniem organizatorów 
te turnieje mają charakter przyjaciel-
ski, stąd wynik pozostaje tutaj sprawą 
drugorzędną (liczą się przede wszyst-
kim udział i dobra zabawa), niemniej 
jednak zawsze tym zmaganiom towa-
rzyszą emocje, a młodziutcy piłkarze  
z determinacją, ale zgodnie z zasadami 
fair play, walczą o jak najlepsze wy-
niki. Dla wielu jest to także świetna 
okazja do nauki piłkarskiego rzemio-
sła, dlatego na pochwałę zasługuje po-
stawa drużyny Tarnowskiej Akademii 
Piłkarskiej (TAP), która wprawdzie 
przegrała wszystkie swoje trzy mecze, 
ale należy pamiętać, że był to rocznik 
najmłodszy w tym turnieju. 

Turniej chłopców miał bardzo emo-
cjonujący przebieg, a sprawa pierw-
szego miejsca rozstrzygnięta została 
dopiero w ostatnim meczu. W spotka-
niu inauguracyjnym faworyzowana 
Tarnovia pokonała 5:0 TAP, a Norbert 
Jaworski strzelając dwa pierwsze gole 
zgłosił poważne aspiracje do tytułu 
króla strzelców. Bardzo wyrównany 
był pojedynek Okocimskiego z MOSiR-
em. Optyczną przewagę przez cały czas 
mieli podopieczni Rafała Polichta, jed-
nak bochnianie po jednej z nielicznych 

kontr objęli prowadzenie, którego nie 
oddali już do końca meczu. 

W drugiej kolejce faworyzowany 
MOSiR wysoko wygrał z TAP, a dru-
gim meczu tej rundy Okocimski w dra-
matycznych okolicznościach wywalczył 
zwycięstwo nad Tarnovią. Pierwszą 
bramkę zdobyli tarnowianie (znowu 
dał o sobie znać Norbert Jaworski), 
ale od tego momentu zarysowała się 
wyraźna przewaga brzeskich orlików, 
którzy jednak przez długi czas nie 
mogli zdobyć gola. Dwie dające trzy 
punkty bramki strzelili w samej koń-
cówce spotkania, dzięki czemu zacho-
wali szanse na końcowy sukces. War-
te podkreślenia jest to, że mecz toczył 
się przy ogłuszającym dopingu mam  
z Tarnowa i Brzeska. 

Kiedy Tarnovia wygrała 2:0 z MO-
SiR-em po bramkach Mateusza i Ma-
cieja Prokopów, stało się jasne, że 
piłkarze Okocimskiego chcąc triumfo-
wać w całym turnieju muszą pokonać 
TAP przynajmniej 6:0. Sytuacja moc-
no skomplikowała się już na początku 
spotkania, kiedy to nieoczekiwanie 
najmłodszy uczestnik zawodów, Mar-
cin Kumorek zaskakującym strzałem 
pokonał Nikodema Śniega. W tym 

momencie trzeba było już wygrać 7:1. 
Wydawało się to niemożliwe, bo naci-
skający piłkarze Okocimskiego przed 
przerwą zdołali jedynie wyrównać. 
W drugiej odsłonie rozwiązał się wo-
rek z bramkami, a Sebastian Musiał 
i Łukasz Zagórowski zaliczyli po hat-
tricku. Ostatecznie prowadzona przez 
Rafała Polichta drużyna zwyciężyła 
8:1 z zajęła pierwsze miejsce (zgodni  
z regulaminem, przy jednakowej licz-
bie punktów o końcowej klasyfikacji 
decydował lepszy bilans bramkowy).  

Równie emocjonujący był turniej 
mam, a mecz Okocimskiego z Tarnovią 
to już istny horror, którego nie wymy-
śliłby nawet sam Alfred Hitchcock. Bo-
haterką spotkania była Marta Prokop, 
która najpierw zdobyła bramkę dającą 
tarnowiankom prowadzenie. W drugiej 
połowie wyrównała Maria Jaworska, 
a największe emocje miały miejsce  
w ostatniej sekundzie meczu. Wtedy 
to za zagranie ręką sędzia podyktował 
rzut karny dla Okocimskiego. W bram-
ce stanęła Marta Prokop i chociaż Anet-
ta Śnieg precyzyjnie i mocno uderzyła 
w lewy górny róg, to pani Marta zdołała 
ten strzał obronić. Arbiter już nie wzna-
wiał gry odgwizdując koniec spotkania. 
Jak się później okazało, była to obrona 
na wagę końcowego sukcesu Tarnovii. 
Dla mam Okocimskiego na pocieszenie 
pozostaje fakt, że mimo, iż zajęły drugie 
miejsce, nie przegrały żadnego meczu.      

Najskuteczniejszym strzelcem tur-
nieju okazał się Sebastian Musiał (Oko-
cimski), który 4-krotnie pokonał bram-
karzy rywali. Najlepszym bramkarzem 
turnieju uznany został Nikodem Śnieg 

Turniej przyjaźni na Orliku 
Cztery drużyny złożone z najmłodszych piłkarzy wzięły udział  

w III Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Brzeska. Równolegle po raz 
drugi rozegrany zostały zawody, w których uczestniczyły mamy młodych 
sportowców. Na boisku Orlik 2012 wystąpiły ekipy Tarnovii, Tarnowskiej 
Akademii Piłkarskiej, MOSiR-u Bochnia i Okocimskiego Brzesko. 
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(Okocimski), najlepszym obrońcą uzna-
no Jakuba Burkowskiego (MOSiR),  
a najlepszym pomocnikiem Mateusza 
Prokopa (Tarnovia). Najmłodszym 
uczestnikiem zawodów był Marcin Ku-
morek (TAP). Nagrodę fair play otrzy-
mał Tomasz Marek (Tarnovia). Za 
najlepszych piłkarzy w poszczególnych 
drużynach uznani zostali Dominik 
Rzepka (Tarnovia), Paweł Matras (MO-
SiR), Patryk Król (TAP) i Kacper Kar-
pień (Okocimski). Przyznano też spe-
cjalną nagrodę Marcie Prokop, której 
nadano tytuł Najsprawniejszej Nóżki. 

Organizacją zawodów zajęły się 
mamy najmłodszych piłkarzy Oko-
cimskiego, które zadbały także o po-
częstunek dla każdego uczestnika  
i uczestniczki turnieju. Specjalne po-
dziękowania odebrała pani Maria Ja-
worska, która wspiera drużynę nie 
tylko przy okazji turniejów. Pomocą 
służył też pełniący funkcję gospodarza 
obiektu Kazimierz Sproski. Puchary, 
dyplomy, medale i nagrody rzeczowe 
wręczali młodym sportowcom bur-
mistrz Grzegorz Wawryka, przewodni-

czący rady miejskiej Krzysztof Ojczyk 
oraz prezes Małopolskiej Wytwórni 
Maszyn Marek Puzia. 

Sponsorami turnieju byli Urząd 
Miejski w Brzesku, Can-Pack S.A., 
Centrum Konferencyjno-Rozrywkowe 
Planeta, Statoil sp. z o.o. Warszawa, 
Małopolska Wytwórnia Maszyn, ALTI 
Brzesko, PSS Społem Brzesko, Pizze-
ria Soprano, Uzdrowisko Kopalnia Soli 
w Bochni, Wawel S.A. Kraków oraz fir-
ma Bert Sport Kraków.    

Wszystkie mecze sędziowała na prze-
mian dwójka arbitrów z Brzeska – Mi-
rosław Nieć i Grzegorz Migdał. 

Wyniki turnieju chłopców
Tarnovia – Tarnowska Akademia Pił-
karska 5:0 (Norbert Jaworski 2, Ma-
teusz Prokop, Patryk Klich, Tomasz 
Marek), Okocimski Brzesko – MO-
SiR Bochnia 0:1 (Dawid Burek), TAP 
– MOSiR 0:5 (Bartłomiej Klimek 2, 
Paweł Matras, Marcin Biernat, Jakub 
Polański), Okocimski – Tarnovia 2:1 
(Bartosz Biel, Sebastian Musiał – Nor-
bert Jaworski), Tarnovia – MOSiR 

2:0 (Mateusz Prokop, Maciej Prokop), 
Okocimski – TAP 8:1 (Sebastian Mu-
siał 3, Łukasz Zagórowski 3, Bartosz 
Biel, Patryk Król – sam. – Marcin Ku-
morek). 

1. Okocimski 3 6 10:3
2. Tarnovia 3 6 8:2
3. MOSiR 3 6 6:2
4. TAP 3 0 1:18

1. Tarnovia 3 7 5:1
2. Okocimski 3 5 6:4
3. MOSiR 3 2 2:4
4. TAP 3 1 1:5

Wyniki turnieju mam
Tarnovia – TAP 2:0 (Barbara Ży-
chowska, Marta Prokop), Okocimski 
– MOSiR 2:2 (Anetta Śnieg, Ewa Biel 
– Paulina Kica 2), TAP – MOSiR 0:0, 
Okocimski – Tarnovia 1:1 (Maria Ja-
worska – Marta Prokop), Tarnovia 
– MOSiR 2:0 (Renata Marak, Marta 
Prokop), Okocimski – TAP 3:1 (Mał-
gorzata Karpień 2, Maria Jaworska 
– Edyta Włodarczyk). 

Podopieczni Krzysztofa Łętochy potrze-
bowali zaledwie dziesięciu rewanżowych 
meczów, by zdobyć tyle samo punktów, ile 
uzbierali przez całą rundę jesienną. Jede-
nastu, by znaleźć się na czele II-ligowej ta-
beli. Dwunastu, by zwiększyć swoją prze-
wagę nad liderem do czterech punktów. 
Owszem, zarówno działacze klubu, jak  
i trenerzy oraz piłkarze zapowiadali przed 
wiosną walkę o awans, ale chyba nawet 
najwięksi optymiści nie spodziewali się, że 
będą na zawołanie gromadzić punkty, nie 
uznając w tej rundzie wyników remiso-
wych. Wygrali dziesięć spotkań, żadnego 
nie zremisowali, a tylko dwa razy scho-
dzili z boiska pokonani. Bilans mógł być 
jeszcze lepszy, bo o ile wyjazdowa przegra-
na z Olimpią Elbląg ujmy „Piwoszom” nie 

przynosi, o tyle może trochę boleć wpadka 
na własnym boisku z Jeziorakiem Iława. 
Imponujące jest to, że zawodnicy Oko-
cimskiego w tych dwunastu wiosennych 
meczach strzelili aż osiemnaście goli tra-
cąc tylko cztery. Optymistyczne jest rów-
nież to, że w tym tuzinie spotkań na listę 
strzelców wpisało się 12 zawodników (jed-
na bramka padła po golu samobójczym),  
a to oznacza, że w drużynie Krzysztofa Łę-
tochy egzekutorem może być każdy. Traf-
ny okazał się transfer Pawła Smółki, który 
oprócz trzech strzelonych przez siebie goli 
może pochwalić się też kilkoma asystami  
i wypracowaniem kilku strzeleckich pozy-
cji dla partnerów z zespołu.  Od pięciu ko-
lejek trwa więc seria samych zwycięstw. 
W tych pięciu meczach brzeszczanie strze-

lili osiem goli tracąc tylko jedną bramkę. 
Przyjrzyjmy się zatem, z kim jeszcze 

grać będzie drużyna Okocimskiego przed 
zakończeniem sezonu. Na początek,  
21 maja, wyjazdowy pojedynek z Sokołem 
Sokółka (w pierwszym meczu pomiędzy 
tymi drużynami padł bezbramkowy re-
mis). Cztery dni później, 25 maja, na wła-
snym boisku z Puszczą Niepołomice (2:1). 
30 maja wyjazd na mecz z Pelikanem 
Łowicz (1:2). 5 czerwca u siebie ze Star-
tem Otwock (1:2). Wreszcie 12 czerwca 
wyjazdowe spotkanie z Ruchem Wysokie 
Mazowieckie (4:1). Wszystkie te zespoły 
zajmują miejsca od 13. do 18. Teoretycz-
nie o punkty w tych meczach powinno być 
łatwo. Ale tylko teoretycznie, bo przecież 
każda z tych drużyn, być za wyjątkiem po-
godzonego już z losem Startu Otwock, wal-
czyć będzie o prolongatę II-ligowego bytu, 
a trener Krzysztof Łętocha wielokrotnie  
w prasowych wywiadach przestrzegał, że 
w tej grupie rozgrywkowej każdy może 
wygrać z każdym. 

Podczas karnawałowego balu w Cen-
trum Konferencyjno-Rozrywkowym „Pla-
neta”, podczas którego odbyła się prezen-
tacja drużyny Okocimskiego przed rundą 
wiosenną, Janusz Niemiec zapowiedział, 
że ewentualny i oczekiwany awans do  
I ligi uczci osobną imprezą. Wydaje się, że 
już powoli może układać menu i program 
fety z powodu, na który wszyscy brzescy 
kibice bardzo liczą.                         PRUD

Oj, będzie bal
Wszystko wskazuje na to, że trener Krzysztof Łętocha i jego piłkarze narobią 

„kłopotów” paru ludziom w tym mieście. Wprawdzie nie powinno się dzielić 
skóry na niedźwiedziu, ale wydaje się, że upragniony awans, który już w ze-
szłym roku znajdował się na wyciągnięcie ręki, tym razem stanie się faktem. 
Cztery punkty przewagi nad drugą w tabeli Olimpią Elbląg na pięć kolejek 
przed końcem sezonu, a w perspektywie mecze z teoretycznie słabszymi prze-
ciwnikami, to powinien być wystarczający kapitał. A to oznacza, że panowie 
Janusz Niemiec i Piotr Czyżycki będą musieli spełnić złożoną przed wiosną 
obietnicę zorganizowania balu dla piłkarzy w przypadku wywalczenia awan-
su. Sponsorzy będą musieli sięgnąć po ukryte rezerwy, aby działacze mogli 
sprostać wymaganiom stawianym przez władze PZPN na szczeblu I ligi. 
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W dniu 15.05.2011 r. o godz. 17.00 na terenie stadionu Okocimskiego Klubu Spor-
towego w Brzesku zaplanowano rozegranie meczu o podwyższonym stopniu ryzyka, 
pomiędzy zespołami „Okocimski” Brzesko - „Motor” Lublin. W świetle Ustawy o bezpie-
czeństwie imprez masowych za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie 
trwania odpowiada organizator. To na organizatorze spoczywa obowiązek spełnienia 
warunków bezpieczeństwa poprzez przygotowanie obiektu i zabezpieczenie impre-
zy masowej, w tym zapewnienie m.in. monitoringu spełniającego warunki określone  
w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, 
należytej identyfikacji kibiców, odpowiedniego przygotowania obiektu oraz zapewnienia 
służby porządkowej. Tymczasem Okocimski Klub Sportowy w Brzesku, jako organiza-
tor nie spełnił wymogów bezpieczeństwa określonych przepisami prawa, a odnoszących 
się do ww. uchybień. Już w lutym br. temat ten był omawiany z przedstawicielami 
klubu. Z ich pisemnej deklaracji wynikało, że do dnia 5 marca 2011 r. wyeliminują 
najistotniejsze nieprawidłowości i zostanie zainstalowany monitoring. Problematyka 
bezpieczeństwa w trakcie meczu poruszana była podczas kilkukrotnych spotkań, w któ-
rych uczestniczyli przedstawiciele klubu, Policji oraz Burmistrz Brzeska. Pomimo wielu 
zapewnień organizator nie dołożył starań i nawet w terminie 14 dni przed imprezą ma-
sową nie posiadał kompletu dokumentacji. Kolejna wizytacja obiektu w dniu 12.05.2011 
r. potwierdziła brak przygotowania stadionu do meczu podwyższonego ryzyka.

W związku z oświadczeniem Zarządu 
Okocimskiego klubu Sportowego,  
w którym mieszkańcy zostali poinfor-
mowani o zamknięciu stadionu dla pu-
bliczności na mecz Okocimski–Motor  
z „niewiadomych przyczyn” Urząd Miej-
ski w Brzesku wyjaśnia:

Zawody Okocimski Brzesko – Motor 
Lublin zostały zakwalifikowany jako 
mecz podwyższonego ryzyka przed run-
dą wiosenną sezonu 2010/2011 tj. w lu-
tym br. Następnie Zarząd Okocimskie-
go Klubu Sportowego podjął działania 
mające na celu montaż monitoringu na 
stadionie tak, aby mogły się na nim od-
bywać tzw. mecze podwyższonego ryzy-
ka. W związku z meczem OKS – Motor 
stadion został ponownie sprawdzony 
i okazało się, że zawody nie mogą się 
odbyć z udziałem publiczności, gdyż 
organizator zawodów tj. Zarząd OKS 
nie dopełnił wymogów dotyczących bez-
pieczeństwa widzów. Po sprawdzeniu 
stadionu policja dwukrotnie wydała ne-
gatywną opinię w zakresie bezpieczeń-
stwa imprezy masowej podwyższonego 
ryzyka. 

W związku z powyższym decyzja  
o zamknięciu stadionu dla publiczno-
ści podczas meczu Okocimski – Motor 
została wydana zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, w celu uniknię-
cia ewentualnych zagrożeń i łamania 
prawa.

Mecz bez kibiców
Zarząd Okocimskiego Klubu Sportowego z przykrością informuje, że mecz 

o mistrzostwo II ligi grupy wschodniej pomiędzy Okocimskim KS Brzesko  
a Motorem Lublin w dniu 15 maja 2011 r. decyzją burmistrza Brzeska, na wniosek 
Komendy Powiatowej Policji w Brzesku jest meczem podwyższonego ryzyka i odbę-
dzie się bez udziału publiczności. Za zaistniałą sytuację przepraszamy sympatyków 
naszego klubu, równocześnie zapraszamy kibiców na następne mecze naszej druży-
ny, które nie będą już spotkaniami podwyższonego ryzyka i będą się mogły odbywać  
z udziałem kibiców gospodarzy.           

W imieniu zarządu, prezes, Józef Gawenda

Na brzeskim basenie odbyły się VI Za-
wody Pływackie z okazji Dnia Flagi RP 
pod patronatem burmistrza Grzegorza 
Wawryki, które już na stałe weszły do 
kalendarza imprez Brzeskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji. Zawody organi-

zowane przez BOSiR cieszą się zawsze 
dużym zainteresowaniem, szczególnie 
wśród najmłodszych pływaków. I tym 
razem frekwencja była wysoka. 

W zawodach wystartowało 89 zawod-
ników w 32 kategoriach wiekowych  

i 3 stylach pływackich - grzbietowym, 
klasycznym oraz dowolnym. W więk-
szości byli to sportowcy z Brzeska  
i okolic, ale nie zabrakło także zawod-
ników z Dąbrowy Tarnowskiej, Gorlic 
czy Niepołomic.  Sponsorami tej impre-
zy byli: Urząd Miasta Brzeska, BOSiR, 
firma NetCom, Macland oraz portal  
www.brzesko.org, który objął patronat 
medialny nad zawodami.                red

Z okazji Dnia Flagi

Komunikat Zarządu Okocimskiego Klubu Sportowego

Komunikat Urzędu Miejskiego

Oświadczenie policji



Zaprasza na kolonię oraz wypoczynek rodzinny do miejscowości 
SIANOŻĘTY k. Ustronia Morskiego w terminach:

I  TURNUS   04.07.2011 – 16.07.2011 r.
II TURNUS   28.07.2011 – 08.08.2011 r.

Zapewniamy:
• Zakwaterowanie w Ośrodku Imperiall około 100 m. od morza.

• Pokoje typu studio – 2 pokoje 3 osobowe z aneksem i pełnym węzłem sanitarnym.

• Wyżywienie – 3posiłki dziennie + podwieczorek.

• Opiekę medyczną – pielęgniarka na terenie ośrodka, lekarz na telefon.

• Korzystanie z atrakcji na terenie ośrodka: profesjonalnego boiska wielofunkcyjnego, zewnętrznego basenu 

z podgrzewaną wodą, placów zabaw, boiska do siatkówki plażowej, sali TV, kolorowego świata zabaw Imperiall.

• W programie kolonii liczne wycieczki: piesze, rowerowe i autokarowe po okolicy, 

ognisko z kiełbaskami i dyskoteki.

• Przejazd autokarem w obydwie strony.

KOSZT KOLONII: 950 zł
Zapisy na kolonię w punkcie Caritas od poniedziałku do piątku około godziny 18:00 po nabożeństwie majowym.

Kontakt telefoniczny (po godzinie 20:00):  792  854  980,  793  416  205 

Parafii Miłosierdzia 
CARITAS

Bożego w Brzesku



ZETO S.A.
Oddział w Brzesku 
ul. Solskiego 9 
32-800 Brzesko 
tel. 14 663 16 64

Godziny otwarcia: 
pn. - pt.: 8:00 - 16:00 
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne
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Dostęp do radiowej sieci jest zależny od lokalizacji punktu odbioru sygnału. Przed uruchomieniem usługi pracownicy ZETO S.A. 
 dokonają pomiaru sygnału w celu potwierdzenia dostępu do internetu. 

*

24 miesiące
Umowa na: 

30zł z VAT

Abonament 
miesięczny: 

1zł z VAT
Opłata instalacyjna:

Zasięg sieci ZETO S.A.

30 zł z VAT /m-c
w Brzesku i okolicy *
INTERNET 2Mbit/s


