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WYDARZENIA
4 Kwiecień w pigułce
5 Brikomarche i co dalej

Niedaleko szpitala budowany jest sklep 
Brikomarche. Są tacy, którzy obawiają 
się, że po uruchomieniu placówki za-
czną się komunikacyjne kłopoty. Wice-
dyrektor Józef Gawron uspokaja.  

6 Drugie rondo w Brzesku
Już w najbliższym czasie rozpocznie 
się budowa nowego w Brzesku ron-
da, które zlokalizowane zostanie 
u zbiegu ulic Kościuszki i Leśnej oraz 
„czwórki”.

7 Uwaga hazard
Od zeszłego roku w SP ZOZ Brze-
sko funkcjonują Poradnia Leczenia 
Uzależnień i Oddział Dzienny Le-
czenia Uzależnień (między innymi 
hazardu).

8 Będą tańsze mieszkania
Już od maja do końca bieżącego roku 
najemcy większości mieszkań nale-
żących do zasobów gminy Brzesko 
będą mogli nabyć je za jedyne 10 
procent realnej wartości.

9 Honorowy Obywatel Brzeska
Sylwetka księdza Tadeusza Górki 
z Jadownik.

9 Medale na wstędze
Radni miejscy uhonorowali medala-
mi Jana Opiłę i Michała Mleczkę.  

10 Odnowiony dworzec
Już wkrótce dojdzie do uroczystego 
otwarcia brzeskiego dworca PKP, któ-
rego remont trwał około dwóch lat. 

10 Przejściowe kłopoty 
     z wodociągiem 
PROSTO Z KOMEND

11 Strażacy w akcji
11 Z kroniki policyjnej

WOKÓŁ NAS
12 Z życia brzeskich harcerzy 

Brzeski Hufiec ZHP kieruje wspólnie 
z zuchami, harcerzami i instruktorami 
realizuje wiele zadań, które na stałe wpi-
sują się w działalność miasta i gminy. 

13 Na wskroś siedmiu mórz
Gdyby wszystko odbyło się zgodnie 
z ich planami, nigdy by się nie spot-
kali. Małgorzata miała wybrać się na 
wycieczkę do północnych Indii, a wy-
lądowała na południu tego. Shiva miał 
tej wycieczki nie obsługiwać.

15 Cheerleaderki z Jadownik 
Grupa Aida działająca przy MUKS 
Aslan Jadowniki może pochwalić się 
wieloma znaczącymi sukcesami. 

16 Literacki debiut Ryszarda Woj-
nowicza
Recenzja książki „Moich pór roku cztery”

16 Gminny konkurs ortograficzny 
30 uczniów wzięło udział w konkur-
sie, który odbył się w Szkole Podsta-
wowej Nr 2 w Jadownikach.  

17 Saga rodu cukierników
Firma „Czudeccy” funkcjonuje na 
brzeskim rynku już od blisko 70 lat. 

18 Małopolski Bibliotekarz Roku
Ten zaszczytny tytuł otrzymała 
w tym roku Maria Marek.  

OŚWIATA
23 BRD na wesoło

Uczniowie z SP 3 Brzesko zorganizo-
wali konkurs dla przedszkolaków.

23 Mali ekonomiści
W SP 2 Brzesko zorganizowano kon-
kurs matematyczno-ekonomiczny. 

24 Przełamywanie stereotypów
W ramach programu Comenius ucz-
niowie ZSP 2 Brzesko przebywali na 
Węgrzech.  

24 Kabecjanie dają radę
Uczniowie SP w Mokrzyskach reali-
zują edukacyjny program dotyczący 
bezpieczeństwa. 

25 Jubileusz w Jadownikach
Historia przedszkola opowiedziana 
przez Martę Łobodę
KULTURA
26 Uwielbiam śpiewać

Wywiad z Hubertem Zapiórem. 
28 CATL – regionalia brzeskie

W brzeskiej bibliotece publicznej 
możesz odnaleźć swoich przodków

29 Talenty Małopolski 
Dziesięcioro wokalistów z gminy 
Brzesko awansowało do finału wo-
jewódzkiego.

30 Fotograficzne pasje Werewki
W Brzeskiej Piwnicy czynna jest 
wystaw prac wziętego fotografika. 

MŁODZI PISZĄ
30 L-ki czyli drogowe nauczycielki

Refleksje Marty Bak na temat 
kursu prawa jazdy. 

HISTORIA
31 Niezłomni Ziemi Brzeskiej

Adam Kwaśniak o „żołnierzach 
wyklętych”. 

34 Saga rodu hrabiów Sumińskich
Rodzina od wieków związana z hi-
storią Brzeska i Słotwiny. 

SPORT
37 – Derby Krakowa w Brzesku

Na stadionie w Brzesku zagrały 
drużyny … Wisły i Cracovii. 

38 Miksty i sprinty w Brzesku
Relacja z Mistrzostw Polski 

38 Miasto inwestuje w stadion
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Czy stadion Okocimskiego Czy stadion Okocimskiego 
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Kwiecień w pigułce
4 – W filii PiMBP w Okocimiu odbyło 

się spotkanie z Wiesławem Drabikiem, 
autorem książek dla dzieci.

9 – W niedzielę wielkanocną ksiądz 
proboszcz poświęcił i uroczyście otworzył 
„Drzwi świętego Jakuba” w kościele pw. 
Najświętszej Marii Panny Matki Kościo-
ła i św. Jakuba. Nowe drzwi wykonane 
zostały z drewna dębowego w pracowni 
stolarskiej Adama Halika. Autorem 
projektu jest Alfred Budzioch.  

10 – W drugą rocznicę katastrofy 
smoleńskiej w brzeskim kościele pw. 
św. Jakuba odprawiona została msza 
w intencji jej ofiar. Brzescy samo-
rządowcy oraz przedstawiciele miej-
scowych organizacji złożyli wiązanki 
kwiatów pod tablicą upamiętniającą 
ofiary tej katastrofy. Uroczyste msze 
święte odbyły się także w Szczepanowie 
i Jadownikach. 

12 – W Regionalnym Centrum Kul-
turalno-Bibliotecznym gościła Małgorza-
ta Kalicińska, autorka między innymi 
bestselleru „Dom nad rozlewiskiem”.

13 – Brzesko było gospodarzem 
dwudniowych XIII Mistrzostw Polski 
w kręglach Osób Niewidomych i Słabo-
widzących. Zawody rozegrane zostały 
w kręgielni BOSiR, a uczestniczyło 
w nich 60 zawodników z całej Polski. 

13 – W hali sportowej Szkoły Pod-
stawowej w Okocimiu rozegrane zostały 
Mistrzostwa Gminy Brzesko szkół 
podstawowych w mini piłce ręcznej 
chłopców. Wystartowało 10 drużyn. 
Zwyciężyli gospodarze, którzy w finale 
pokonali po wyrównanym meczu 7:6 
Szkołę Podstawową Nr 3 w Brzesku. 
Trzecie miejsce zajęła Szkoła Podsta-
wowa Nr 1 w Jadownikach, a czwarte 
Szkoła Podstawowa w Jasieniu.   

16 – W sali widowiskowej RCK-B od-
było się spotkanie upamiętniające ofiary 
lotniczej katastrofy pod Smoleńskiem. 
Wspomnienia o prezydencie Lechu 
Kaczyńskim połączone były z projekcją 
filmu „Mgła”.

16 – Druhowie z jednostek OSP 
z terenu gminy Brzesko wzięli udział 
w szkoleniu z zakresu ratownictwa 
technicznego przeprowadzonym przez 
Komendę Powiatową PSP.

16 – Zainaugurowane zostały obcho-
dy jubileuszu 65-lecia istnienia Przed-
szkola Nr 1 w Jadownikach. 

20 – W RCK-B miała miejsce przygo-
towana przez Jacka Filipa multimedial-
na prezentacja „Judaizm poznać, znaczy 
zrozumieć”. Druga część projektu została 
zaprezentowana trzy dni później. 

21 – To historyczny dzień dla 
brzeskiej piłki nożnej. Tego dnia 
stało się jasne, że piłkarze Okocim-
skiego zapewnili sobie długo ocze-
kiwany awans do I ligi. Stało się tak 
po remisie Resovii ze Stalą w der-
bach Rzeszowa. „Piwosze” grający 
na drugi dzień z Wigrami Suwałki 
mieli już tylko jeden cel – utrzymać 
passę meczów bez porażki.  

21 – W strefie Stacji Uzdatniania 
Wody w Brzesku odbyło się wielkie 
wiosenne sprzątanie parku i zielonych 
terenów w rejonie Browaru Okocim. 
W akcji wzięło udział kilkudziesięciu 
pracowników browaru, którzy nie tylko 
usunęli śmieci, ale także zasadzili krze-
wy i drzewka.  

21 – W Przedszkolu Parafialnym 
w Mokrzyskach odbyło się spotkanie 
z księdzem Marianem Walem promu-
jącym jego książkę „Powstanie parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Mokrzyskach”.

21 – Publiczne Przedszkole Nr 1 
w Jadownikach obchodziło jubileusz 
65-lecia istnienia. Główna uroczystość 
odbyła się w Domu Ludowym.   

25 – W RCK-B otwarta została 
wystawa prac uczestników brzeskiego 
Warsztatu Terapii Zajęciowej. Ekspozy-
cji towarzyszyła aukcja prezentowanych 
prac  

26 – w MOK-u odbyły się powia-
towe eliminacje XIII Przeglądu Poezji 
i Pieśni Patriotycznej. Pierwsze miejsce 
zajęła Klaudia Zdybel, drugie Zuzanna 
Zachara.

27 – Na stadionie Okocimskiego ro-
zegrane zostały Wojewódzkie Eliminacje 
Danone Nations Cup 2012, piłkarskiej 
imprezy o zasięgu międzynarodowym. 
W turnieju wzięły udział 22 drużyny. 
Zwyciężyli młodzi piłkarze Wisły Kra-
ków. Zawodnicy Okocimskiego odpadli 
w 1/8 finału i sklasyfikowani zostali na 
miejscach 5-8.  

28 – W sali widowiskowej RCK-B 
odbył się Koncert Muzyki Filmowej 
przygotowany przez Brzeskie Smyczki, 
które wystąpiły pod dyrekcją Zbigniewa 
Kawalca.  

29 – Klub Honorowych Dawców 
Krwi przy Komendzie Powiatowej Stra-
ży Pożarnej zorganizował akcję odda-
wania krwi „Ognisty ratownik – gorąca 
krew” w ramach dwudniowej imprezy 
– Otwarcia Sezonu Motocyklowego zor-
ganizowanego przez młodzieżową grupę 
działającą przy parafii św. Prokopa 
w Jadownikach. 

Warto być Polakiem
Od 6 do 19 maja w RCK-B czynna jest 
wystawa „Warto być Polakiem”, która 
jest dokumentalnym zbiorem zdjęć 
wykonanych przez Macieja Chojnow-

Z obłoków na ziemię
6 maja w RCK-B odbył się koncert 
„Z obłoków na ziemię” wyreżyserowany 
przez Jana Nowickiego. W spektaklu 
wystąpili Edward Linde-Lubaszenko 
oraz muzycy Cezary Chmiel (synteza-
tory), Marek Stryszowski (saksofony, 
flet prosty i śpiew) i Krzysztof Bodzoń 
(kontrabas elektryczny). W przedsta-
wieniu granym od 6 lat prezentowana 
jest poezja księdza Jana Twardow-
skiego, Bolesława Leśmiana, Jana 
Nowickiego, a także Jana Pawła II. 
Cztery lata temu ukazała się płyta 
z nagraniem koncertu, w którym na 
przemian występują Jan Nowicki 
i Edward Linde-Lubaszenko. PRUD

Krótko...

skiego, a poświęconych dziedzictwu śp. 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 
Głównym organizatorem ekspozycji 
jest poseł Edward Czesak. Podczas 
otwarcia wystawy Justyna Wójtowicz-
Woda odczytała list od prezesa Prawa 
i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyń-
skiego, w którym wspominał swojego 
brata i jego żonę,. Marię Kaczyńską. 
„Pragniemy poprzez organizację wys-
tawy pokazać, jakim Wielkim Pa-
triotom był śp. Lech Kaczyński, dla 
którego Polska była Najważniejsza. 
Musimy nadal kontynuować dzieło 
Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki 
Marii i 94 ofiar katastrofy smoleńskiej. 
Jesteśmy to winni im i sobie samym.” 
– mówił podczas otwarcia Edward 
Czesak.  jww
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W handlowym krajobrazie Brzeska 
przybędzie jeszcze jeden wielkopo-
wierzchniowy sklep. Brikomarche 
to sieć sklepów oferujących wypo-
sażenie domów i ogrodów. Taka 
właśnie placówka budowana jest 
przy krajowej „czwórce” w bliskim 
sąsiedztwie szpitala. Mieszkańcy 
położonych w pobliżu bloków 
skarżą się na pewne niedogodności 
wynikające z tej budowy. Utyskują 
na kłopoty ze znalezieniem miejsca 
do parkowania. Niektórzy obawiają 
się, że jeszcze gorzej będzie z chwi-
lą uruchomienia sklepu, kiedy to 
część parkingów będą zajmować 
jego klienci. Są tacy, którzy zasta-
nawiają się, czy nie zostanie w ten 
sposób zakłócona komunikacja po-
między „czwórką”, a szpitalem. Czy 
przypadkiem nie będzie dochodzić 
do sytuacji, w których mknące na 
sygnale karetki pogotowia tkwić 
będą w gigantycznych korkach. 
Dyrekcja szpitala zapewnia, że po 
zakończeniu budowy sytuacja się 
wyklaruje, a w przyszłości powin-
no być zdecydowanie lepiej niż 
dotychczas.

- Nie podzielamy obaw, jakoby mia-
ły nam grozić kłopoty komunikacyjne 
– uspokaja Józef Gawron, zastępca 
dyrektora SP ZOZ ds. administracji 
i logistyki – Aktualnie na terenie 
przylegającym do szpitala znajduje 
się ponad 300 miejsc parkingowych. 
Samochodów parkujących tutaj fak-
tycznie w ostatnich latach przybyło, 
jednak każdego dnia w godzinach 
dopołudniowych, kiedy natężenie ru-
chu jest największe, jest ich najwyżej 
300. Teoretycznie każdy z kierowców 
powinien bez problemu znaleźć miej-
sce dla siebie. Z moich obserwacji 
wynika, że zmotoryzowani niechętnie 
parkują w miejscach bardziej oddalo-
nych od szpitala. Każdy chce mieć jak 
najbliżej. Stąd może brać się mylne 
przeświadczenie, że parkingów jest za 
mało. Jeśli chodzi o budowę Brikomar-
che, to prędzej czy później coś w tym 
miejscu by powstało. W końcu jest to 
teren przeznaczony pod działalność 
komercyjną. 

Wicedyrektor Gawron wskazuje, 
że problemów należy szukać gdzie 
indziej. Część miejsc postojowych 
pod szpitalem powstało samoistnie, 
poprzez systematyczne zajeżdżanie te-
renów zielonych. Należałoby te miejsca 

Brikomarche i co dalej?

„ucywilizować”, utwardzić nawierzch-
nię, poszerzyć ich powierzchnię. Teraz 
bywa tak, że auta stoją na resztkach 
trawy, często w błocie. Pod względem 
estetycznym nie wygląda to ciekawie. 
Kierowcy odwiedzjący szpital powinni 
też wiedzieć, że codziennie nie w pełni 
wykorzystane są miejsca parkingowe 
usytuowane w pobliżu Oddziału Cho-
rób Płuc i przy budynku Działu Tech-
nicznego. Wskazane są też remonty 
zarówno parkingów jak i dojazdowych 
dróg. W tym zakresie właściwie nic 
się nie zmieniło od 1983 roku, czyli 
od czasu, kiedy otwarto w Brzesku 
„nowy” szpital. 

Skąd wziąć pieniądze?
Właścicielem działki, na której znajdu-
je się szpital, jest brzeskie Starostwo, 
które nieodpłatnie przekazało ZOZ-owi 
ten teren w użytkowanie. Teoretycznie 
powiat może inwestować w tym miej-
scu. Może to uczynić także szpital. Jed-
nak obie instytucje nie mogą sobie na 
to pozwolić z prostej przyczyny – braku 
odpowiednich środków finansowych. 

- Mamy gotową koncepcję za-
gospodarowania posesji szpitala 
pod względem usprawnienia układu 
drogowego i uporządkowania miejsc 
parkingowych. Według niej droga do-
jazdowa powinna być poszerzona o 70 
centymetrów. Koncepcja zakłada także 
utworzenie dodatkowych miejsc posto-
jowych, które mają być usytuowane na 
krawędzi lądowiska dla helikopterów, 

które będzie tworzone. To tylko niektóre 
założenia projektu. Nie ma jednak 
takich możliwości finansowych, żeby 
całość prac wykonać w jednym etapie. 
W grę wchodzi tylko porządkowanie 
terenu na poszczególnych fragmentach, 
czyli wieloetapowo – wyjaśnia Józef 
Gawron. 

Nietrudno się z tym zgodzić, wszak 
według wstępnych obliczeń na reali-
zację całego założenia trzeba byłoby 
wydać ponad 2 miliony złotych. Wszak 
głównym zadaniem każdej placówki 
medycznej jest zabezpieczenie spraw 
związanych z leczeniem, a i na to led-
wie starcza pieniędzy. Priorytetem jest 
dla ZOZ-u na przykład zakup nowego 
tomografu niż remont odcinka drogi. 
Starostwo wspiera finansowo brzeski 
szpital, jednak przekazywane z tego 
źródła środki w pierwszej kolejno-
ści wykorzystywane są na remonty 
wewnątrz budynku (aktualnie trwa 
remont Oddziału Wewnętrznego). 

A może razem?
Podczas niedawnej konferencji praso-
wej z udziałem burmistrza Grzegorza 
Wawryki gospodarz gminy zasuge-
rował, że sprawę parkingów można 
by rozwiązać wspólnymi siłami, przy 
wsparciu finansowym ze strony po-
wiatu i każdej gminy w jego skład 
wchodzącej. Udziały byłyby zróżnico-
wane, a ich wysokość zależałaby od 
wysokości budżetów w poszczególnych 
gminach i liczby mieszkańców. Józef 

Czy po zakończeniu budowy skończą się komunikacyjne utrudnienia?
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Gawron popiera tę koncepcję, dodając 
przy tym, że jest ona rozpatrywana i 
w niedalekiej przyszłości powinna się 
skrystalizować. 

- Obecnie pilniejszym zadaniem jest 
dla nas położenie asfaltu przy nowym 
budynku tzw. ciepłej sieni, czyli wiaty 
dla ambulansów Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego – mówi Gawron – Ta 
wiata została wybudowana dzięki 85-
procentowemu dofinansowaniu z Unii 
Europejskiej. Na wyasfaltowanie tego 
odcinka Unia nam pieniędzy nie da, 
bo środki z tego źródła mogą być wyko-
rzystane tylko na poprawę ratownictwa, 
a remont drogi nie mieści się w tym 
zakresie. 

Obecne kłopoty komunikacyjne 
mieszkańców przyszpitalnego osiedla 
wicedyrektor tłumaczy tym, że takie 
utrudnienia powstają zawsze tam, 
gdzie realizowana jest jakaś budowa. 
Uważa jednak, że nie są to zbyt duże 
uciążliwości. Jak zauważył, tylko 20 
procent samochodów wjeżdżających 
z „czwórki” w stronę szpitala skręca 
zaraz w lewo, w kierunku budowane-
go sklepu i położonego w sąsiedztwie 
osiedla. 80 procent kierowców jedzie 
prosto do góry. Józef Gawron podkreśla 
też, że do tej pory do dyrekcji szpitala 
nie dotarł ani jeden sygnał od które-

gokolwiek kierowcy karetki pogotowia 
o ewentualnych kłopotach z płynnym 
przejazdem.

- Takich problemów po prostu nie 
ma. Uważam, że nie tyle ciężarowe sa-
mochody są uciążliwe, co zabrudzenie 
błotem i ziemią, co na budowie jest 
normalne – kwituje krótko. 

Zwraca przy okazji uwagę, że 
w przyszłości dojazd do szpitala może 
być tylko łatwiejszy, bo po uruchomie-
niu autostrady ruch na drodze krajowej 
K-4 zdecydowanie zmaleje. Czy będą 
kłopoty, kiedy ruszy Brikomarche?

- Zobaczymy, jak ukształtuje się sy-
tuacja, kiedy zaczną przyjeżdżać klienci 
sklepu. Brikomarche ma mieć własne 
miejsca parkingowe i powinna ich być 
wystarczająca ilość. Trudno z góry 
zakładać, że będzie źle. Jeśli pojawią 
się problemy, to na pewno będziemy 
interweniować. Najbardziej zaintere-
sowanym sprawną komunikacją ze 
sklepem jest jego właściciel, bo w razie 
jakichś kłopotów to on może ponieść 
straty  – odpowiada. 

Drogi nie, lądowisko tak
Najbliższym priorytetem dla brzeskiego 
SP ZOZ jest budowa lądowiska. Mówi 
się też o poprowadzeniu dojazdowej 
drogi do szpitala od strony Pomianow-

Trwa przebudowa odcinka drogi kra-
jowej K-4 położonego między innymi 
w ciągu brzeskiej obwodnicy. Już 
w najbliższym czasie rozpocznie się 
budowa nowego w Brzesku ronda, które 
zlokalizowane zostanie u zbiegu ulic 
Kościuszki i Leśnej oraz „czwórki”. Bę-
dzie to rondo w pewny sensie nietypo-
we, bo o kształcie elipsy. Jego promień 
wewnętrzny na „wirażach” wyniesie 
17 metrów, a promień zewnętrzny – 23 
metry. Zdaniem projektantów ronda 
nowe rozwiązanie znacznie usprawni 
płynność ruchu w tym miejscu. Jak 
zapewnia burmistrz Grzegorz Wawry-
ka, będzie to dodatkowe w mieście 
udogodnienie komunikacyjne. 

W trakcie trwania remontu nie zamknię-
to ruchu drogowego, jednak kierowcy muszą 
liczyć się z pewnymi utrudnieniami. 

Autorzy nowej koncepcji zakładają, 
że tzw. „lewoskręt” do szpitala zostanie 
zachowany. Czy może to spowodować, 
że kolejki aut skręcających do brze-
skiej lecznicy będą tworzyć korki na 
planowanym rondzie? – Nie widzę 
takiego zagrożenia – uspokaja bur-

skiego Stoku. Ma to być dojazd alter-
natywny (rezerwowy). Jest to jednak 
kwestia kilku, może nawet kilkunastu 
lat. Szpital ma również zezwolenie na 
budowę drogi przed samym SOR-em. 
Plan zakłada usytuowanie przestron-
nych i estetycznych przystanków dla 
busów i jednego stanowiska dla auto-
karu. Potrzeba na to około pół miliona 
złotych. 

Dyrekcja szpitala przede wszystkim 
skupiona jest na tym, aby bez przeszkód 
realizować kontrakt zawarty z NFZ, 
aby utrzymać płynność finansową. Dro-
gi wewnętrzne i dojazdowe też pozosta-
ją w sferze zainteresowań. Aktualnie 
nie ma możliwości, aby „doczepić” tę 
inwestycję do jakiegokolwiek priorytetu 
unijnego. Budowa lądowiska mieści 
się w zakresie projektów wspieranych 
przez Unię. Prawdopodobnie trzeba 
będzie remontować drogi i parkingi 
ze środków własnych, a to oznacza, że 
będzie to proces długi i podzielony na 
poszczególne etapy. Kończą się bowiem 
już dofinansowania do remontów dróg 
gminnych, a drogi wewnątrz posesji to 
już problem ich właścicieli. 

- Wierzę, że wszystko się poukłada. 
To kwestia czasu i pieniędzy, które w 
końcu muszą się znaleźć – twierdzi 
wicedyrektor.  EMIL  

Drugie rondo w Brzesku

mistrz. Gospodarz gminy wyjaśnia, że 
już w przyszłym roku powinien zostać 
oddany do użytku odcinek autostrady 
na trasie Szarów-Tarnów, w wyniku 
czego natężenie ruchu drogowego na 
krajowej „czwórce” powinno zmaleć 
o około 60 procent.  Ponadto rozpa-
trywana jest możliwość utworzenia 
alternatywnego dojazdu do szpitala od 
strony Pomianowskiego Stoku. 

Tylko „chwilowym” problemem po-
winien też być tymczasowy zjazd z au-
tostrady, który biec będzie ulicą Leśną. 
Funkcjonować ma jedynie do końca 
2014 roku – tak wynika z ustaleń 
z krakowskim oddziałem Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Docelowy projekt właściwego zjazdu 
jest już gotowy.  

PRUD

W tym miejscu ma powstać rondo, które usprawni ruch drogowy na obwodnicy
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Od zeszłego roku w SP ZOZ Brzesko 
funkcjonują Poradnia Leczenia 
Uzależnień i Oddział Dzienny Le-
czenia Uzależnień. W ten sposób 
wymazana została biała plama 
pomiędzy Tarnowem a Krakowem, 
jeśli chodzi o świadczenie usług 
medycznych w tym zakresie. Do tej 
pory Bochnia nie ma takiego ośrod-
ka, Brzesko wypełniło tę lukę. 

- Uruchomienie Poradni i Oddziału 
to efekt rozmów z Wojewódzkim Ośrod-
kiem Terapii Uzależnień, który prowadzi 
merytoryczny nadzór nad placówkami 
tego typu. Pomyślnie też zakończyły 
się negocjacje z NFZ – mówi Józefa 
Szczurek-Żelazko, dyrektor SP ZOZ 
Brzesko. 

Poradnia wpisuje się w reali-
zację Małopolskiego Programu 
Profilaktyki Uzależnień. 
Dyrektor SP ZOZ jest 
również radną woje-
wódzką, więc pełniąc tę 
funkcję, wnioskowała 
o umieszczenie Brze-
ska w tym programie, 
dzięki któremu łatwiej 
jest pozyskiwać środki 
na rozwój nowej pla-
cówki. 

W brzeskiej poradni 
leczy się wiele uzależnień 
– nie tylko alkoholizm, ale 
i lekomanię, nikotynizm, nar-
komanię i uzależnienie od sub-
stancji psychoaktywnych, a także 
patologiczny hazard. Na pomoc mogą 
tutaj liczyć także współuzależnieni, czy-
li członkowie rodzin osób dotkniętych 
nałogiem. 

Patologiczny hazard (zwany też 
hazardem przymusowym) jest chorobą 
ujętą w Międzynarodowej Statystycznej 
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdro-
wotnych (ICD -10), w rozdziale piątym 
– „Zaburzenia psychiczne i zaburzenia 
zachowania”, w podrozdziale – „Zabu-
rzenia nawyków i popędów”. Tymi zabu-
rzeniami są powtarzające się działania, 
którym nie towarzyszy żadna racjonalna 
motywacja. Działanie te szkodzą za-
równo osobie opętanej hazardem, ale 
także innym ludziom. ICD -10 definiuje 
patologiczny hazard jako zaburzenie 
polegające „na często powtarzającym się 
uprawnianiu hazardu, który przeważa 
w życiu człowieka ze szkodą dla wartości 
i zobowiązań społecznych, zawodowych, 
materialnych i rodzinnych”.    

Uwaga, hazard!
W Brzesku nie brakuje osób do-

tkniętych patologicznym hazardem. W 
brzeskiej poradni leczy się ich kilku, ale 
ich liczba w całym mieście jest na pewno 
znacznie wyższa. 

- W małym mieście patologiczni 
hazardziści niechętnie się ujawniają. 
Wstydzą się, że o ich chorobie dowie się 
lokalna społeczność. Boją się, że w ten 
sposób mogą znaleźć się na marginesie 
życia społecznego, towarzyskiego. Nie 
zdają sobie sprawy, że jeśli nie podda-
dzą się leczeniu, to faktycznie znajdą się 
na życiowej bocznicy. Zanim trafiłem 
do Brzeska, leczyłem między innymi 

o to głównie chodzi patologicznemu 
hazardziście. 

- Patologiczny hazard nie ma nic 
wspólnego z pieniędzmi. Dla osoby 
uzależnionej wygrana jest sprawą dru-
gorzędną. Podobnie jest z alkoholikiem. 
Przecież alkoholik nie pije dla smaku, 
bo przecież alkohol sam w sobie nie jest 
smaczny. On pije, bo alkohol powoduje 
pewne oczekiwane przez niego skutki. 
To zgubny sposób na radzenie sobie z 
uczuciami, na odreagowanie stresu, 
wyładowanie napięcia dnia codziennego. 
Nie organizuje sobie czasu na relaks 
(mógłby na przykład pójść na spacer). 
Grając,  zakłóca wewnętrzny smutek, 
żal, złość, samotność – wylicza Paweł 

Kamiński. 
Patologiczny hazardzista dłu-
go nie zdaje sobie sprawy, że 

jest uzależniony. Kiedy to 
zauważa, jak alkoholik, 

nie chce się do tego przy-
znać. Problemem jest 
to, że kiedy zbyt częste 
uprawianie hazardu 
doprowadza do życio-
wych kłopotów, osoba 
dotknięta uzależnie-

niem gra nadal. Kiedy 
wygrywa, zaczyna się 

pewnie czuć i uważa, że 
grę należy kontynuować. 

Jeśli przegrywa, traci do sie-
bie szacunek, ale jednocześnie 

wyzwala żądzę odegrania się. To 
jest błędne koło.  
Amerykańscy specjaliści oszacowali 

w 2000 roku liczbę osób uzależnionych 
w tym kraju od hazardu na poziomie 
4,6 miliona. Zwrócili przy tym uwagę, 
że te osoby częściej od innych sięgają 
też po alkohol i papierosy. Można być 
pewnym, że w Polsce też jest to coraz 
bardziej poważny problem.

- Prędzej czy później w przypadku 
patologicznych hazardzistów pojawia 
się kryzys. Popadają w długi. Dopóki 
są to długi zatajone, grają dalej. Zdarza 
się, że zaczynają okradać pracodawców. 
Na leczenie decydują się wtedy, kiedy 
prawda o ich zadłużeniu wychodzi na 
jaw. Na początku nie zdają sobie sprawy 
z zagrożeń, jakie niesie za sobą hazard. 
Opamiętanie przychodzi w chwili, kiedy 
pojawiają się groźby utraty pracy, roz-
padu związku lub nawet pozbawienia 
wolności – mówi Paweł Kamiński. 

W przypadku alkoholików istnieje 
możliwość kierowania na przymusowe 

hazardzistów w Krakowie i wiem, że 
zasięg tego zjawiska jest ogromny, 
stale też rośnie – tłumaczy Paweł Ka-
miński, kierownik Poradni i Oddziału 
Dziennego, certyfikowany specjalista 
psychoterapii uzależnień. 

Hazard tak jak alkohol, jest dla 
ludzi, tylko trzeba go umiejętnie dozo-
wać. Człowiek wolny od nałogu traktuje 
hazard jako zabawę. Przeznacza na grę 
określona kwotę pieniędzy, wyznacza 
też sobie limit czasu, jaki zamierza 
poświęcić na grę. I mocno trzyma się 
tych zasad. Oczywiście, jak każdy, 
chciałby wygrać, ale potrafi odstąpić od 
gry, niezależnie od jej wyniku. Patolo-
giczny hazardzista kieruje się innymi 
motywami.  

Według Słownika Języka Polskiego 
hazard to między innymi narażanie 
się na niebezpieczeństwo. I właśnie 
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leczenie, a decyzję taką może podjąć sąd. 
Hazardzisty nikt do leczenia nie zmusi. 
Paweł Kamiński przyznaje, że większość 
osób uzależnionych od hazardu, którym 
pomagał wyjść z nałogu, trafiało do 
niego za namową innych. Często na 
leczenie kierują ich pracodawcy. Nie 
zwalniają ich, tylko proponują leczenie. 
Bo z reguły są to bardzo dobrzy pra-
cownicy, zaangażowani i cenieni przez 
swoich przełożonych, oczywiście do dnia, 
w którym ich uzależnienie przestaje być 
tajemnicą. Często pacjenci podejmują le-
czenie w obawie przed konsekwencjami 
karnymi. Chcą pokazać, że próbują coś 
zmienić w swoim życiu na lepsze.

Kiedy do poradni trafia hazardzista, 
stawiana jest diagnoza. Psychoterape-
uta próbuje ustalić, jakie są dziedziny 
życia, z którymi chory nie może sobie 
poradzić. Proponuje się terapię, podpi-
suje kontrakt i ustala się cele leczenia, 
które trwa dwa lata. Początkowo jest 
to udział we wstępnej grupie psycho-
edukacyjnej. Drugi etap jest bardziej 

pogłębiony. Pacjent leczy się w grupie 
terapeutycznej, oprócz tego uczest-
niczy w zajęciach indywidualnych. 
Musi nauczyć się, co to jest nawrót. 
Bo z patologicznym hazardem jest tak 
samo jak z innymi uzależnieniami 
– zawsze istnieje ryzyko nawrotu cho-
roby. Zresztą leczenie patologicznego 
hazardzisty jest podobnie jak terapia 
innych nałogowców. Pacjent uczy się 
radzenia sobie ze złością, z głodem. 
Przechodzi treningi międzyludzkiej 
komunikacji (uczy się mówić wprost 
o swoich kłopotach i oczekiwaniach, wy-
rażania swoich potrzeb) i asertywności. 
Czasami stosuje się farmakoterapię, 
bo jednym ze skutków patologicznego 
hazardu może być depresja. Dobrze jest 
po zakończeniu leczenia uczestniczyć 
w mityngach, bo po zakończeniu terapii 
trzeba się stale pilnować. W Brzesku 
takich mityngów jeszcze się nie orga-
nizuje, w Krakowie są. 

Jeśli mowa o hazardzie w Brze-
sku, to oczywiście chodzi tutaj przede 

wszystkim o automaty do gier ustawione 
w lokalach gastronomicznych. Paweł 
Kamiński ostrzega: - Częste granie na 
automatach może doprowadzić do wyłą-
czenia z życia. Do sytuacji, kiedy jestem 
tylko ja i maszyna. 

Czy właściciel lokalu powinien za-
bronić patologicznemu hazardziście gry 
na maszynach?

- Jak już powiedziałem, hazard też 
jest dla ludzi. Zabronić grać nikomu 
nie można. Jest to raczej kwestia etyki. 
W wielu kasynach patologiczni hazar-
dziści trafiają na czarne listy, mają 
zakaz gry, bo szkodzą wizerunkowi 
lokalu – odpowiada Kamiński, który 
często prowadzi zajęcia profilaktyczne 
z dziećmi i młodzieżą. Uważa, że lepiej 
edukować niż leczyć. 

Warto więc wiedzieć, zanim zagra się 
pierwszy raz, że zaistnieć może utrata 
kontroli i kontynuacja gry nawet przy 
świadomości ponoszonych strat finan-
sowych. Bardzo łatwo utracić instynkt 
samozachowawczy.  PRUD

Już od maja do końca bieżącego 
roku najemcy większości miesz-
kań należących do zasobów gminy 
Brzesko (Miejski Zakład Gospo-
darki Mieszkaniowej) chcący 
wejść w ich posiadanie, będą mogli 
nabyć je za jedyne 10 procent re-
alnej wartości. Dla potencjalnych 
nabywców jest to niepowtarzalna 
okazja, natomiast władze gminy 
liczą na to, że dzięki tej ofercie 
w znacznym stopniu wzrosną do-
chody własne.     

Do tej pory przy zakupie mieszka-
nia komunalnego obowiązywała bonifi-
kata 80-procentowa, teraz podniesiona 
została do wysokości 90 procent, co 
oznacza zmniejszenie ceny o połowę. 
Oferta jest o tyle warta rozpatrzenia, 
że od 1 stycznia 2013 roku potencjalny 
nabywca lokalu będzie musiał wyłożyć 
nań już 40 procent realnej wartości, 
a więc zapłaci dwukrotnie więcej niż 
przy obecnej stawce. 

Nie wszystkie mieszkania zostaną 
przeznaczone do sprzedaży. Które zo-
staną z niej wyłączone? 

W tej kwestii pojawiło się najwięcej 
rozbieżnych opinii, dlatego właśnie 
uchwała nie została podjęta w marcu.

Według projektu przygotowane-
go na 28 marca nie będzie możliwa 
sprzedaż lokali znajdujących się w bu-
dynkach zakwalifikowanych do kapi-

Będą tańsze mieszkania
talnego remontu lub do wyburzenia. 
Podobnie rzecz ma się z pomieszcze-
niami tymczasowymi, lokalami wy-
najętymi i socjalnymi. Nie można też 
będzie kupić mieszkań w budynkach, 
które są przedmiotem roszczeń ze 
strony osób trzecich, a także w takich 
domach, które przeznaczone są do re-
alizacji zadań użyteczności publicznej 
(działalność opiekuńczo-wychowawcza, 
oświatowa, administracyjna, kultural-
na, medyczna). 

W uchwale zastrzeżono również, 
że wyłączone ze sprzedaży są lokale 
w budynkach położonych w tzw. Ob-
szarze Historycznego Układu Urbani-
stycznego Centrum Miasta – dotyczy to 
mieszkań przy ulicach Rynek 16 i 24, 
Kościuszki 4, Okocimska 1 oraz Żwirki 
i Wigury 8. Projekt przygotowany na 
marcową sesję przewidywał również 
wyłączenie ze sprzedaży lokali przy 
ulicach Głowackiego 33, Kościuszki 
4a, Krótkiej 3 oraz Matejki 3 i 4. Teraz 
można je będzie nabywać. Warto więc 
było czekać ten jeden miesiąc, bo ak-
tualna oferta samorządu jest znacznie 
obszerniejsza. 

Mieszkania (a jest ich spora jeszcze 
ilość) będzie można nabywać za 10 
procent ich wartości (przy zakupie na 
raty będzie to 35 procent wartości). 
Należy przy tym pamiętać, że o zakup 
takich lokali mogą starać się tylko ci 

najemcy, którzy zamieszkują przynaj-
mniej 10 lat. 

Uchwała dotyczy około 400 miesz-
kań, które mogą zostać sprzedane. 
Wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel zakłada, 
że nabywców znajdzie 75 procent prze-
znaczonych do sprzedaży  lokali. W ten 
sposób budżet gminy może zostać zasi-
lony około 3 milionami złotych. 

- Do każdego metra kwadratowego 
mieszkania będącego własnością gminy 
dokładamy jedną złotówkę miesięcznie, 
co w sumie daje niemałą kwotę – wy-
jaśnia Jerzy Tyrkiel – Każdy zakup 
mieszkania zwalnia nas z tej dopła-
ty, a to daje wymierne oszczędności. 
Jest to również korzystne dla nowych 
właścicieli, którzy z mocy prawa 
tworzą wspólnoty mieszkaniowe, a te 
w racjonalny sposób zarządzają admi-
nistrowanymi przez siebie zasobami. 
Chętniej wydają pieniądze na remonty, 
dzięki czemu podnosi się standard 
takich budynków. Mogą też korzystać 
z atrakcyjnych kredytów na przykład 
na termomodernizację. 

Dodajmy, że pomysł zwiększenia 
bonifikat przy zakupie mieszkań komu-
nalnych zaczerpnięty został z doświad-
czeń między innymi gminy Konstancin, 
której radni wprowadzili w życie taką 
uchwałę, a jej realizacja przyniosła 
pozytywne, a więc oczekiwane przez 
uchwałodawców skutki.  EMIL
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Podczas uroczystej sesji Rady Miej-
skiej, która miała miejsce 3 maja, 
odbyła się uroczystość przyznania 
tytułu „Honorowy Obywatel Miasta 
Brzeska” księdzu Tadeuszowi Górce, 
proboszczowi parafii Jadowniki. 

Funkcję proboszcza pełni ksiądz Ta-
deusz Górka od 1998 roku. Przez te 14 
lat dał się poznać jako dobry gospodarz, 
oddany posłudze kapłańskiej i sprawom 
społeczno-gospodarczym. Doprowadził 
do przeprowadzenia remontów w koś-
ciele parafialnym i w kościele św. Anny 
na Bocheńcu. Był inicjatorem wyasfal-
towania ulicy św. Prokopa i moderni-
zacji ulicy Pielgrzymkowej. Dokonał 
rewitalizacji terenów przylegających 
do ulicy św. Prokopa. Za jego sprawą 
w rejonie górki Plebańskiej powstał 
skwer, na którym postawiono figurę 
Matki Boskiej Fatimskiej.

Potrafi zjednywać sobie ludzi. To 
z myślą o najmłodszych parafianach wy-
konał boisko do siatkówki i przebudował 
dawną stodołę plebańską, by stworzyć 
w niej środowiskową świetlicę.  

Honorowy Obywatel Miasta Brzeska
Ksiądz Tadeusz Górka corocznie 

organizuje parafialne festyny i słyn-
ne, połączone z nabożeństwem bale 
sylwestrowe na Bocheńcu. Aktywnie 
wspiera osoby potrzebujące pomocy, 
a także Caritas. 

Według opinii wydanej przez ka-
pitułę przyznającą tytuł Honorowy 
Obywatel Miasta Brzeska, „ksiądz 
proboszcz posiada umiejętność pozy-
skiwania środków finansowych oraz 
właściwego ich wykorzystywania. 
W realizacji pomysłów nie ogranicza 
się do pozyskiwania funduszy pań-
stwowych, lecz do swoich pomysłów 
potrafi przekonać mieszkańców Ja-
downik. Swoją postawą zdobył szero-
kie uznanie parafian”.

Za sprawą proboszcza z Jadownik 
zostały odwodnione i pokryte brukową 
kostką tereny wokół obu kościołów. 
W świątyniach tych zainstalowano 
nowe nagłośnienie. W kościele para-
fialnym wymienione zostały wszystkie 
ławki. Przy ulicy św. Prokopa i Pod-
górskiej a także na terenie plebanii 

powstały trzy parkingi. Cmentarz 
parafialny został poszerzony, a bieg-
nące wewnątrz niego alejki wyłożone 
brukową kostką. Przy kościele św. 
Anny wykonano nowe dzwonnice. 
Wybudowano nowy budynek pleba-
nii. Została też przygotowana doku-
mentacja projektowo-kosztorysowa 
nowoczesnego ogrzewania kościoła 
parafialnego. O nadanie tego tytułu 
wnioskowali brzescy radni oraz sołtys 
i Rada Sołecka Jadownik.     EMIL

Jan Opiła oraz Michał Mleczko pod-
czas uroczystej sesji Rady Miejskiej 
zwołanej z okazji Święta 3 Maja zostali 
odznaczeni „Medalami na Wstędze za 
zasługi dla Miasta Brzeska.  

Urodzony w 1927 roku Jan Opi-
ła w wieku 16 lat wstąpił w szeregi 
Armii Krajowej. Uczestniczył w wielu 
akcjach zbrojnych, między innymi 
w słynnej operacji „III Most”. W 1944 
roku trafił do hitlerowskiego obozu 
pracy w Miechowicach, skąd został 
wywieziony do Niemiec. Udało mu się 
uciec, wykorzystując zamieszanie spo-
wodowane zbliżającym się frontem. 

Medale na wstędze

Szkołę średnią ukończył w 1951. 
Długo był prześladowany z uwagi na 
przynależność do AK. Pierwszą pracę 
zawodową otrzymał aż w dalekim Wał-
czu. Szybko jednak wrócił do Brzeska, 
gdzie do emerytury pracował w Po-
wiatowym Związku GS „Samopomoc 
Chłopska”, w większości jako główny 
księgowy. Był inicjatorem finansowe-
go wspierania takich instytucji jak 
brzeskie Liceum Ekonomiczne, Liga 
Obrony Kraju w Brzesku, czy Dom 
Dziecka w Jasieniu. 

W latach 80-tych ubiegłego stulecia 
został członkiem Solidarności przy GS 

w Brzesku. Jako żołnierz Armii Kra-
jowej został w 2003 roku mianowany 
do stopnia porucznika. Wśród wielu 
odznaczeń, jakie otrzymał, są m. in.: 
Krzyż Armii Krajowej przyznany 
przez były Rząd Polski w Londynie; 
Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski; 
Odznaka Honorowa 50-lecia Ligi 
Obrony Kraju; Odznaka za Zasługi dla 
Województwa Tarnowskiego.

Michał Mleczko urodził się 
w 1929 roku w Porąbce Uszewskiej. 
Jako 18-latek wyjechał do Krakowa, 
by zatrudnić się w Spółdzielni Pracy 
„Metalotechnika”. Równolegle uczył 
się w krakowskim Technikum Mierni-
czym. Później przez 33 lata pracował 
jako geodeta i topograf, między innymi 
w Urzędzie Powiatowym w Brzesku. 

Na emeryturze zaczął realizować 
swoją wielką życiową pasję – malar-
stwo. Ktoś wyliczył, że w sumie nama-
lował do tej pory 824 obrazy.

Jego prace trafiały do takich kra-
jów, jak Austria, Francja, Holandia, 
Niemcy, Republika Kongo, Stany Zjed-
noczone, Ukraina i Włochy. W kościele 
katolickim w Kongo można podziwiać 
jego obraz Miłosierdzia Bożego. Inny 
z obrazów trafił do kolekcji Jana Pawła 
II, za pośrednictwem obecnego burmi-
strza, Grzegorza Wawryki.      PRUD
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Już wkrótce dojdzie do uroczystego 
otwarcia brzeskiego dworca PKP, któ-
rego remont trwał około dwóch lat. 

- Ten obiekt został, mówiąc językiem 
sportowym, rzutem na taśmę wpisany 
na listę dworców zakwalifikowanych 
do modernizacji przed zbliżającymi 
się mistrzostwami EURO 2012. Dla 
gminnego budżetu istotne jest to, że 
koszty remontu pokryły w całości Pol-
skie Koleje Państwowe. Myśmy jedynie 
umiejętnie lobbowali uwzględnienie 
tej inwestycji w planach PKP – mówi 
burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Cały remont pochłonął kwotę około 
4 milionów złotych. Pierwotnie koszty 
modernizacji miała ponieść gmina, jednak 
udało się tak przeprowadzić negocjacje, że 
koszty wzięły na siebie PKP. Na podstawie 
zawartego pomiędzy obu stronami porozu-
mienia za utrzymanie części dworcowych 
pomieszczeń płacić będą władze gminy. 
Jest to jednak zrozumiałe, wszak z tych lo-
kali korzystać będą wyłącznie mieszkańcy 
Słotwiny, którzy będą mieli do dyspozycji 
między innymi świetlicę środowiskową 
i filię biblioteki. Tutaj też swoją siedzibę 
znajdzie Zarząd Osiedla. 

Powierzchnia poczekalni dla po-
dróżnych obecnie nieco się zmniejszy, 
ale – jak na brzeskie warunki – powin-
na być wystarczająca. Przed dworcem 
funkcjonować będzie parking na 30 
miejsc postojowych. 

Można stwierdzić, że ukończony 
został dopiero pierwszy etap moderni-

Odnowiony dworzec PKP
zacji brzeskiego dworca. Na drugi etap 
trzeba jeszcze trochę poczekać. Jest to 
spowodowane tym, że Polskie Koleje 
Państwowe podzielone są na wiele 
spółek, a każda z nich odpowiedzial-
na jest za inny „odcinek” kolejarskiej 
działalności. Oznacza to, że kto inny 
odpowiada za dworce, kto inny za tory, 
a jeszcze ktoś inny za perony. A drugi 
etap to przebudowa linii kolejowej na 
trasie Bochnia-Biadoliny, której koszty 
zamkną się kwotą około pół miliarda 
złotych. Zakres planowanych prac 
obejmie budowę nowego wiaduktu 
dla pasażerów, ale także przejścia 
podziemnego wzbogaconego o windę, 
co pozwoli na dogodne korzystanie 
z dworca przez osoby niepełnosprawne. 
Unowocześnione zosta-
ną też przejazdy bieg-

nące przez trakt kolejowy w Brzesku 
i najbliższych okolicach. Między inny-
mi przejazd w Sterkowcu zyska nowe, 
znacznie korzystniejsze rozwiązanie. 
Ma to bardzo ważne znaczenie, bo 
już w niedalekiej przyszłości pociągi 
będą poruszać się znacznie szybciej, 
a ich prędkość dochodzić będzie do 
150 kilometrów na godzinę. Na kolejo-
wych trasach pojawią się nowoczesne 
szybkobusy, unowocześnione zostaną 
przewozy regionalne i ogólnokrajowe. 
Niewykluczone przy tym, że gminy 
będą miały możliwość koordynowania 
komunikacji.  PRUD 

Trwają prace związane z budową wodo-
ciągu w Porębie Spytkowskiej, chociaż nie 
wszystko przebiega zgodnie z przyjętym 
przez inwestora harmonogramem. O ile 
I etap budowy został zrealizowany bez za-
kłóceń (polegał na doporowadzeniu wody do 
Poręby, o tyle problemy zaczęły się podczas 
kontynuacji prac w ramach II etapu. 

- Poprzedni wykonawca nie wywią-
zywał się z powierzonych mu zadań, 
głównie nie dotrzymując terminów, 
w związku z czym zmuszeni zostaliśmy 
do rozwiązania z nim umowy. Nowy 
kontrahent, któremu przekazaliśmy 
kontynuację prac, jest rzetelny i wszyst-
ko wraca do normy – poinformował nas 
burmistrz Grzegorz Wawryka. 

W Urzędzie Miasta zapewniają 
nas, że jeszcze pod koniec bieżącego 

Przejściowe kłopoty z wodociągiem
roku pierwsi odbiorcy wody będą mogli 
podłączać się do sieci. Władze samorzą-
dowe liczą na to, że uda się pozyskać 
jak największą liczbę odbiorców, co 
wpłynie na ustabilizowanie ceny wody. 
Trudno spodziewać się obniżki cen, 
jednak całkiem realne jest zahamowa-
nie systematycznych – jak do tej pory 
– podwyżek, następujących zawsze na 
początku każdego roku kalendarzowe-
go. Jest szansa, że uruchomienie sieci 
w Porębie Spytkowskiej pozwoli na 
dostarczania wody poza granice naszej 
gminy. Być może podłączy się Browar 
Okocim, który dotychczas korzysta 
z własnego ujęcia. 

Do czasu uruchomienia wodociągu 
mieszkańcy Poręby Spytkowskiej będą 
mogli nieodpłatnie korzystać z tzw. zdro-

ju, czyli specjalnego zbiornika zaopatrzo-
nego w wystarczające ilości wody. 

Realnie oceniając sytuację, należy 
wskazać, że w II i III etapie 30 pro-
cent gospodarstw w Porębie nadal 
nie będzie zwodociągowanych. Do 
tych domostw woda dotrze dopiero po 
zakończeniu czwartego etapu, którego 
rozpoczęcie uzależnione jest jednak od 
pozyskania unijnych funduszy. 

- Poręba przez cały czas się roz-
budowuje. Kiedy projektowaliśmy 
przebieg sieci, wielu domów, które 
teraz stoją, jeszcze nie było, stąd nie 
zostały w tym projekcie ujęte. Nie ma 
jednak obaw, do tych domów woda 
też w przyszłości dotrze, bo regularnie 
nanosimy poprawki do planów – wy-
jaśnia burmistrz.  EMIL       

fo
t.

 E
w

e
li

n
a

 S
tę

p
ie

ń
   

fo
t.

 E
w

e
li

n
a

 S
tę

p
ie

ń
   

Dworzec po remoncie będzie na pewno jedną z najważniejszych wizytówek Brzeska 
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Z kroniki policyjnej

Strażacy w akcji

„Kredytobiorczyni”
Kara do 3 lat pozbawienia wolności grozi 
50-letniej mieszkance Brzeska, która 
w jednym z banków usiłowała wyłudzić 
kredyt. Niedoszła oszustka wpadła, kie-
dy pracownica banku poddała w wątpli-
wość autentyczność dokumentów przed-
stawionych przez „kredytobiorczynię”. 
Fałszywe okazało się zaświadczenie 
o zatrudnieniu w firmie, w której kobieta 
nigdy nie pracowała. Sprawą zajmie się 
Sąd Rejonowy w Brzesku. red

Jasień najlepszy
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku 
była gospodarzem powiatowych elimi-
nacji XXXV Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. Do turniejowych 
zmagań przystąpiło ponad 100 uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów. Wśród 
„podstawówek” bezkonkurencyjna 
okazała się szkoła z Jasienia, która 
wyprzedziła szkołę z Przyborowa i brze-
ską „dwójkę”. Indywidualnie najlepszy 

„Bałtyk” w płomieniach
10 kwietnia, w godzinach popołudnio-
wych, wybuchł pożar w sali widowisko-
wej nieczynnego już od kilku lat kina 
„Bałtyk”. W akcji ratowniczej wzięły 
udział dwa zastępy gaśnicze i jeden spe-
cjalistyczny samochód. Wspomagały je 
jednostki OSP z Jadownik i Szczepano-
wa. Sporym utrudnieniem w prowadze-
niu akcji było zadymienie budynku oraz 
jego duża kubatura. Spaleniu uległa 
niewielka część sali widowiskowo-pro-
jekcyjnej. Większym stratom zapobiegła 
sprawnie przeprowadzona akcja. red   

Komenda zaprasza
Maj jest tradycyjnie miesiącem och-
rony przeciwpożarowej. W tym okresie 
KP PSP w Brzesku zaprasza wszyst-
kich przedszkolaków, uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych do zwiedzania 
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej przy 
ulicy Solskiego, w ramach akcji „Ot-
warte Strażnice 2012”. Komenda za-
pewnia zorganizowanym grupom dzieci 
i młodzieży możliwość zwiedzania jed-
nostki oraz zapoznania się ze sprzętem 
i działalnością PSP. Przyczyni się 
to do poszerzenia wiedzy o ochronie 
przeciwpożarowej wśród społeczeństwa, 

a przede wszystkim do zapoznania się 
dzieci i młodzieży z zawodem strażaka. 
Zgłoszenia chętnych do skorzystania 
z tej oferty można składać telefonicznie 
lub osobiście. Osoba odpowiedzialną do 
kontaktu w sprawie zwiedzania jest st. 
Kpt. Janusz Potera. Numery telefonów 
kontaktowych: 014 6865010 lub 014 
6865024. red

Śmierć w Tworkowej
3 maja na drodze K-75 w Tworkowej 
doszło do tragicznego w skutkach 
wypadku drogowego. W wyniku zder-
zenia dwóch samochodów osobowych 
zginął na miejscu kierujący pojazdem 
marki peugeot 307. Poszkodowani 
zostali wszyscy uczestnicy tego zdar-
zenia. Wszyscy poszkodowani zostali 
przewiezieni do szpitala. W działaniach 
ratowniczych brało udział 5 zastępów 
straży (2 zastępy JRG Brzesko oraz 3 
zastępy z jednostek OSP), 4 karetki 
pogotowia oraz policja. red 

Ford w ogniu
Awaria instalacji elektrycznej w pojeździe 
była prawdopodobną przyczyną pożaru 
do jakiego doszło w Biadolinach Szla-
checkich. Po przybyciu na miejsce 
zastępów straży z JRG Brzesko oraz 

byli Mateusz Kołodziej (SP Jasień). 
W konkurencji gimnazjów zwyciężyło 
PG 2 Brzesko przed PG Uszew i PG 
Przyborów. Indywidualnym zwycięzcą 
w tej kategorii został Maciej Mleczko 
(PG 2 Brzesko). PRUD

Napad na bankowóz
Brzescy policjanci wraz z funkcjona-
riuszami Straży Bankowej i druhami 
z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 
w Brzesku wzięli udział w ćwiczeniach 
doskonalących czynności podejmowane 
podczas ewentualnych napadów na 
konwoje z pieniędzmi. Zadaniem uczest-
ników szkolenia było zatrzymanie trzech 
napastników, którzy dokonali napadu. 
Akcja przebiegała sprawnie, a jej prze-
bieg potwierdził wysokie umiejętności 
brzeskich służb porządkowych. EMIL

Nieletni wandale
Trzech chłopców w wieku od 9 do 14 lat 
zdemolowali 12 działkowych altanek 

i ich otoczenie. Niecnym procederem 
zajmowali się już od marca bieżącego 
roku. Wandale zniszczyli wnętrza 
altanek, powybijali szyby i uszkodzili 
elementy ogrodzeń. Teraz o ich dalszym 
losie rozstrzygnie Sąd Rodzinny i ds. 
Nieletnich. PRUD  

Sowie na ratunek
W ostatnią niedzielę kwietnia funkcjo-
nariusze brzeskiej policji uczestniczyli 
w akcji, której celem było uratowanie 
rannej … sowy. Ptak z uszkodzonym 
skrzydłem leżał w jednym z przydroż-
nych rowów. Policjanci przekazali sowę 
pracownikom specjalistycznych służb 
zajmujących się opieką nad zwierzętami 
prawnie chronionymi. EMIL   

OSP stwierdzono, że pali się samochód 
ford Transit oraz będący w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynek gospodarczy. 
Zagrożony był także budynek miesz-
kalny. W działaniach uczestniczyły 4 
zastępy straży (jeden zastęp JRG Brz-
esko oraz 3 zastępy z jednostek OSP). 
Straty oszacowano wstępnie na 150 
000 zł. red

Groźny piorun
6 maja podczas burzy, która przeszła 
nad miejscowością Sufczyn, doszło do 
uderzenia pioruna w murowaną stodołę 
i stajnię mieszczące się pod jednym 
dachem. W wyniku pożaru spłonęły dach 
budynku oraz znajdujący się w stodole 
samochód osobowy. Pożar gasiły dwa 
zastępy Państwowej Straży Pożarnej 
z Brzeska oraz OSP Dębno i miejscowa 
OSP Sufczyn. Straty wstępnie oszacow-
ano na około 50 tysięcy złotych. red
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Brzeskim Hufcem ZHP kieruje ko-
mendantka hm Maria Tyka. Wspólnie 
z zuchami, harcerzami i instruktorami 
realizuje wiele zadań, które na stałe wpi-
sują się w działalność miasta i gminy. 

W marcu Komenda Hufca była orga-
nizatorem Publicznej Zbiórki Pieniężnej 
– specjalnego zadania z okazji Dnia 
Myśli Braterskiej. 9 i 12 marca zbiórkę 
prowadzono na listy i do puszek na 
terenie szkół, natomiast 10 i 11 marca 
zbierano pieniądze do puszek na ulicach. 
W akcji uczestniczyło 77 zuchów, 93 
harcerzy, 52 harcerzy starszych, 5 wę-
drowników, 28 instruktorów oraz dzieci 
i młodzież nienależąca do ZHP z ośmiu 
szkół terenu powiatu brzeskiego wraz 
z nauczycielami. Zebrano 12 308,74 zł.

Zgodnie z założeniami zbiórki 50 
procent zebranych środków w poszcze-
gólnych gminach zostało  przeznaczone 
i przekazane: w gminie Czchów dla 
Magdaleny Jaje – 2 400 zł, w gminie 
Szczurowa  dla Piotra Lechowicza – 700 
zł, w gminie Brzesko tradycyjnie dla 
brzeskich pięcioraczków – 3 100 zł.

25 kwietnia w Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Brzesku miało miejsce podsu-
mowanie dwóch zimowych konkursów: 
plastycznego ,,Moja miejscowość zimą’’ 
i fotograficznego ,, Rzeźba w śniegu’’. 

W pierwszym konkursie uczest-
niczyły Gromady Zuchowe – Leśne 
Ludki Czchów, Leśne Ludki Tworkowa, 
Ogrodowe Kwiatki Złota, Leśne Duszki 
Jasień i Przyjaciele Brzesko 2 (27 prac) 
oraz Drużyny Harcerskie – Czchowskie 
Orły Czchów, Iskierki Tworkowa, Po-
szukiwacze Przygód Jasień (16 prac), 
a także Drużyna Starszoharcerska: 
Sokoły PG Czchów (2 prace).

Pierwsze miejsce wśród zuchów 
zajęła Patrycja Kuśnierz z Tworkowej, 
drugie miejsce Jakub Maciaś z Tworko-
wej, a trzecie Beata Kamińska i Klaudia 
Suda ze Złotej.

Wśród harcerzy pierwsze miejsce 
zajęła Aleksandra Włodarz z Czchowa, 
drugie miejsce Magdalena Pawłowska 
i Filip Pawłowski z Czchowa, a trzecie 
Anna Matlak z Czchowa i Ewelina 
Kuśnierz z Tworkowej. Pierwsze miej-
sce w grupie harcerzy starszych zajęła  
Kamila Gondek z Czchowa.

Do drugiego konkursu przystąpiły 
Gromady Zuchowe – Ogrodowe Kwiatki 
Złota, GZ Leśne Duszki Jasień, Przyjaciele 
Brzesko 2, Drużyna Harcerska Czchow-
skie Orły Czchów oraz Drużyna Starszo-
harcerska  Sokoły PG Czchów (9 prac).

Z życia brzeskich harcerzy
W konkursie fotograficznym pierw-

sze miejsce zajęła Magdalena Piech ze 
Złotej, drugie miejsce zajęli Krystian 
Figiel ze Złotej, Jan Zięba z Czchowa, 
Filip Pawłowski z Czchowa, Maria 
Hajdecka z Brzeska, Kalina Sajdak 
z Brzeska, trzecie miejsce Nikola Cia-
stoń z Jasienia.

W tym samym dniu tj. 25 kwietnia, 
również w Szkole Podstawowej Nr 2 
w Brzesku, odbył się finał hufcowy Tur-
nieju Tenisa Stołowego w kategoriach: 
zuchy, harcerze, harcerze starsi - dziew-
częta, chłopcy. Brało udział 37 uczest-
ników. Odpowiedzialnymi za sprawny 
przebieg konkursu byli: phm Renata 
Rożkowicz , Dh Marcin Gromadzki. 

Miał też miejsce finał hufcowy 
konkursu recytatorskiego „Strofy o Oj-
czyźnie”. Uczestniczyli w nim zuchy, 
harcerze i harcerze starsi, łącznie 19 
osób. Każdy prezentował wiersz i frag-
ment prozy (tematyka utworów: Ojczy-
zna i Mikołaj Kopernik jako Bohater 
Hufca). Odpowiedzialną za imprezę 
była hm Irena Antosz. Przewodniczącą 
jury konkursowego była Dh Barbara 
Szczepaniec. Nagrody w obu konkursach 
ufundowane zostały przez organizatora, 
czyli Komendę Hufca ZHP Brzesko.

2 maja w Święto Flagi na Placu 
Kazimierza Wielkiego odbyła się prezen-
tacja flag biało-czerwonych wykonanych 
przez zuchów, harcerzy działających 
w PSP Nr 2 w Brzesku, PSP w Okoci-
miu, PSP w Mokrzyskach, PG w Jadow-
nikach oraz przez zespoły klasowe z PSP 
Nr 3 w Brzesku i PSP w Szczepanowie 
w ramach konkursu ph. ,,Najdłuższa 
Biało-Czerwona Brzesko 2012’’, którego 
organizatorem była Komenda Hufca 
ZHP w Brzesku. Pierwsze miejsce 
i puchar Komendy Hufca zdobyła 3 
DST ,,Jadowici” z PG w Jadownikach 
(długość ich flagi – 38, 40m), drugie 
miejsce – klasa V z PSP w Szczepanowie, 
a trzecie – zespół z PSP Nr 3 w Brzesku. 
Zaprezentowano siedem flag o łącznej 
długości ponad 280 metrów.

Komenda Hufca ZHP w Brzesku 
przygotowała też propozycje na Harcer-
skie Lato 2012. Do Ośrodka w Piaskach 
Drużkowie zaprasza zuchów, harcerzy 
a także  uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych nienależących do ZHP 
z powiatu brzeskiego. 

Terminy: I turnus 9.07.– 14.07. 
(przyjazd do Ośrodka 9.07. w godz. 10 
– 11; wyjazd 14.07. w godz. 10 -11); pełne 
5 dni; liczba uczestników – 55.

II turnus 16.07. – 21.07. (przyjazd 
do Ośrodka 16.07. godz. jw.; wyjazd 
21.07. godz. jw.), pełne 5 dni ; liczba 
uczestników – 55.

Zakwaterowanie: namioty 
Koszt turnusu 350 zł; odpłatność 

będzie ustalona po uzyskaniu informa-
cji dotyczących dotacji z odpowiednich 
urzędów; koszt obejmuje: zakwatero-
wanie, wyżywienie (4 posiłki dziennie), 
ubezpieczenie uczestników, 2 wycieczki, 
opiekę wychowawczą i medyczną. Przy-
jazd i powrót – we własnym zakresie.   

Program biwaku obejmuje m.in. 
- wycieczki piesze szlakami okolic 
Czchowa, wyjazd na kąpielisko w Lek-
sandrowej  oraz do Zakliczyna i Lusła-
wic, realizację specjalnego programu 
,,Przeciwdziałanie alkoholizmowi’’, 
zajęcia sportowo-rekreacyjne, turnieje 
piłki nożnej pod hasłem „Biwakowe 
EURO 2012” oraz wieczorne ogniska 
lub kominki.

Zgłoszenia uczestników przyjmowa-
ne będą do 7 czerwca.

I turnus proponujemy uczestnikom 
głównie z gmin Czchów i Szczurowa.

II turnus – uczestnikom z gminy 
Brzesko.

Więcej informacji nt. organizowa-
nego biwaku można uzyskać w Komen-
dzie Hufca: poniedziałek 10.00-12.00, 
środa 15.00 – 17.30 lub telefonicznie: 
697365003.  MC
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Gdyby wszystko odbyło się zgod-
nie z ich planami, nigdy by się nie 
spotkali. Małgorzata miała wybrać 
się na wycieczkę do północnych 
Indii. Z niezależnych od niej przy-
czyn wylądowała na południu tego 
ponad miliardowego kraju. Shiva, 
indyjski przewodnik turystyczny, 
miał tej wycieczki nie obsługiwać. 
Zmuszony został jednak obsłużyć 
jeszcze jedną grupę turystyczną, 
dzięki czemu poznał swoją przyszłą 
żonę. Dzisiaj stwierdza krótko: - It’s 
a destiny (To przeznaczenie).  

Na ślubnym kobiercu stanęli w koś-
ciele św. Jakuba w dniu szczególnym. 2 
października w kościele katolickim ob-
chodzi się Dzień Świętych Aniołów Stró-
żów. Tego samego dnia Hindusi czczą 
dzień urodzin Mahatmy Gandhiego, 
uważanego za ojca współczesnych Indii. 
Od 2007 roku na cześć Gandhiego cały 
świat obchodzi Dzień bez Przemocy. 

Chociaż ślub odbył się w katolickiej 
świątyni, to jednak jej wnętrze wystrojo-
ne zostało w klimatach indyjskich. Pań-
stwo młodzi sami zajęli się wystrojem 
kościoła. Było mnóstwo świec i płatków 
róż. Oboje ubrani byli w tradycyjne 
indyjskie stroje z jedwabiu. Shiva i Mał-
gorzata mieli charakterystyczne tiki 
na czole (czerwone kropki zwaną też 
tilakami) – u hinduistów jest to znak 
błogosławieństwa. Ręce pani młodej 
pomalowane były naturalną henną, 
zwaną mehendi. W czasie zakładania 
obrączek udzielający ślubu ksiądz Ma-
rek Jawor poświęcił specjalny medalik, 
który w Indiach jest symbolem męża. 
Była to chyba pierwsza w kościele św. 
Jakuba msza, podczas której ksiądz 
mówił po angielsku, dzięki czemu 
Shiva mógł wiele zrozumieć. Shiva jest 
bardzo wdzięczny księdzu proboszczowi 
Józefowi Drabikowi, który pomógł mło-
dym w załatwieniu wszelkich procedur 
związanych z zawarciem ślubu.   

W zdumienie wprawił wszystkich, 
z parą młodą na czele, śpiew dobywający 
się z kościelnego chóru. To Michalina 
Górnisiewicz zaśpiewała „Vande Maat-
haram” („Indie, moja matko”) – indyjską 
pieśń narodową, traktowaną przez wielu 
na równi z hymnem tego kraju, „Jana 
Gana Mana”, skomponowanym przez 
samego Rabindranatha Tagore. O tę 
niespodziankę postarała się mama Mał-
gorzaty, która nie uprzedziwszy młodych 
zamówiła tę pieśń. I jeszcze jedna ważna 
rzecz – wśród gości na ślubie Małgorzaty 

Na wskroś siedmiu mórz

i Shivy miała być ambasador Indii w Pol-
sce, Monika Kapil Mohta – obowiązki 
zatrzymały ją jednak w Warszawie, ale 
osobiście składała młodym życzenia 
podczas spotkania w Krakowie. Na ślu-
bie był Ashok Kumar Singh, właściciel 
ośrodka narciarskiego w Kluszkowcach 
i wielu innych obiektów sportowo-tury-
stycznych w Czorsztynie i okolicach. Był 
również Umesh Nautiyal, pracownik 
naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i prezes Indo-Polish Cultural Commitee. 
A także pani Barbara, którą Shiva nazy-
wa swoją drugą teściową. To ona towa-
rzyszyła Małgorzacie podczas pamiętnej 
wycieczki do Indii i ma duży wkład w to, 
że do tego ślubu doszło. Teraz Małgorza-
ta używa dwojga nazwisk – panieńskie 
Duśko i Shekar po mężu. 

Polska biurokracja 
Czy jest możliwe zawarcie w polskim 
kościele ślubu katoliczki z wyznawcą 
religii hindu? Tak, ale potrzebne są do 
twego odpowiednie zgody. Ze strony 
biskupa żadnych problemów nie było, 
wyraził zgodę niejako od ręki. Gorzej 
z jurysdykcją świecką. Trzeba było aż 
trzech rozpraw sądowych, aby zezwo-
lenie na zawarcie związku małżeń-
skiego zostało wydane. Polskie prawo 
potrzebowało aż trzech posiedzeń, aby 
ustalić, że Shiva Kumar Shekar jest 
rzeczywiście obywatelem Indii. Gdyby 
ślub zawierany był w Indiach, wystar-
czyłoby tylko jedno oświadczenie i po 

sprawie. Śpieszmy uprzedzić ewentual-
ne pytanie, czy Małgorzata będzie jedną 
z wielu żon Shivy. Czytelnicy mogą być 
spokojni, w hinduizmie poligamia jest 
niedopuszczalna.  

Przyjęcie weselne było tak niety-
powe jak sam ślub. Goście zjedli obiad 
w jednej z brzeskich restauracji, po 
czym przenieśli się do Dębna, gdzie 
u stóp zamku rozpalono ognisko. Młodzi, 
zgodnie z indyjskim obyczajem, musieli 
obejść to ognisko siedem razy, trzymając 
się przy tym za ręce. Obsypywani byli 
przy tym ryżem moczonym wcześniej 
w kurkumie. W tejże kurkumie państwo 
młodzi przed ślubem wzięli kąpiel – to 
też zwyczaj rodem z Indii.

Małgorzata w prezencie ślubnym 
dla swojego męża zaprosiła najlepszych 
polskich tancerzy wykonujących tańce 
indyjskie. Shiva docenił wartość tego 
prezentu, bo kunszt Polaków został 
przez niego wysoko oceniony.   

Good destiny
Do Indii wyjechała Małgorzata w towa-
rzystwie wspomnianej już tutaj pani 
Barbary, wytrawnej podróżniczki, która 
dotąd nie była jeszcze chyba tylko w Chi-
nach. Obie panie miały zamiar zwiedzić 
Indie północne, ale z różnych przyczyn 
zmuszone były wylądować na południu 
tego kraju. To właśnie ten „przymus” 
Shiva określa teraz mianem „Good 
destiny”. Ten przewodnik turystyczny 
działający pod auspicjami UNESCO, 
przez pięć lat pracował w Centrum 
Archeologicznym w Hampi, indyjskim 
mieście założonym w 1336 roku. Ruiny 
dawnych świątyń w Hampi wpisane 
zostały w 1986 roku na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Turyści zaglą-
dający tutaj mogą podziwiać między 
innymi świątynię Wirupaksza z XVI 
wieku, trzy pałace drawidyjskich książąt 
i stajnie dla słoni zdradzające w swojej 
architekturze wpływy kultury muzuł-
mańskiej. Tego dnia, kiedy Małgorzata 
z panią Barbarą stanęły na indyjskim 
gruncie Shiva miał już kończyć pracę. 
Oprowadził już wystarczającą ilość 
wycieczek, żeby udać się na zasłużony 
odpoczynek. Jednak zbieg okoliczności 
sprawił, że nie dane mu jeszcze było 
odpocząć, co pociągnęło za sobą splot 
zupełnie nieoczekiwanych dla obojga 
wydarzeń. Przełożony poprosił go, żeby 
obsłużył jeszcze jedną grupę turystycz-
ną. I w ten sposób poznał swoją przyszłą 
żonę. Bardzo szybko znaleźli wspólny 

fo
t.

 M
o
n

ik
a

 T
a

r
g
o
s
z

fo
t.

 M
o
n

ik
a

 T
a

r
g
o
s
z



14

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY maj 2012WOKÓŁ NAS

język, oczywiście angielski, a pani Bar-
bara widząc, co się święci, zaczęła tej 
znajomości gorąco kibicować. 

Później nie widzieli się przez długi 
rok, ale regularnie pisali do siebie listy. 
Wreszcie Małgorzata wyjechała do Indii 
ponownie, tym razem aż na miesiąc. 
Ich zażyłość coraz bardziej wzrastała, 
w końcu dojrzeli do tego, aby usankcjo-
nować swój związek przed ołtarzem.

Jak gwiazdy Bollywood
Po ślubie jeszcze przez pewien czas 
przebywali w Brzesku, po czym po-
stanowili wyjechać do Indii aż na trzy 
miesiące. W Hampi, dokąd przybyli, 
Shiva ma niezliczone grono przyjaciół. 
Ci zgotowali im specjalne nabożeństwo 
w jednej ze znaczących świątyń. Nie 
był to ślub, bo w tej świątyni takie cere-
monie zarezerwowane były jedynie dla 
rodów królewskich, i to dawno temu, bo 
w XIV wieku. To coś w rodzaju błogosła-
wieństwa – obrzędu, który trwał blisko 
trzy godziny. Odbyło się w świątyni 
Shivy, Słońca Lakshmi. W ten sposób 
Małgorzata po raz pierwszy w życiu 
uczestniczyła w obrzędzie zwanym pooja 
(czyt.: pudża, podczas którego  składa 
się Shivie (bóstwu, nie małżonkowi) 
ofiarę. W świątyni zgromadziło się około 
tysiąca gości, a wszyscy później wzięli 
udział w przyjęciu, które zgotował jeden 
z najbliższych przyjaciół hinduskiego 
przewodnika. Podczas tej uczty słonica 
o imieniu Lakshmi za pomocą trąby 
dekorowała młodych girlandami. 

- To było niesamowite przeżycie 
– wspomina Małgorzata – Ten obrzęd ob-
sługiwało 15 stacji telewizyjnych, w tym 
dwie o zasięgu ogólnokrajowym. Byli też 
przedstawiciele 15 gazet. W ciągu kilku 
godzin staliśmy się popularni w całych 
Indiach. Czuliśmy się jak gwiazdy Bol-

lywood. Indyjskie media sprzedały to 
wydarzenie jako miłosną historię, takie 
„love story”. Niektóre z tytułów telewizyj-
nych reportaży to między innymi „Miłość 
nie zna granic” lub „Na wskroś siedmiu 
mórz”. Podkreślano, że udało nam się 
poznać i związać węzłem małżeńskim 
mimo dzielących nas siedmiu tysięcy 
kilometrów. Kilkakrotnie gościliśmy 
w studio indyjskiej telewizji, by na żywo 
wystąpić przed kamerami.

Od tej pory doświadczyli jak smakuje 
popularność. Po uroczystości w Hampi 
przenieśli się do Bangalore, jednego 
z największych miast Indii. Chociaż za-
mieszkuje tam prawie 7 milionów ludzi, 
wszyscy rozpoznawali ich na ulicach. 
Zewsząd biegli, by złożyć im gratulacje. 
Zrobienie prostych zakupów zaczęło gra-
niczyć z cudem. Postanowili w końcu wy-
jechać i zaszyć się na kilka dni w jednej 
z wiosek. Shiva pożyczył od znajomego 
motocykl i wyruszyli w podróż. W pew-
nym momencie zauważyli, że ściga ich 
policjant. Myśleli, że ma to związek 
z przekroczeniem jakiegoś z przepisów 
drogowych. Nic podobnego, pan mundu-
rowy rozpoznał ich i również chciał dołą-
czyć z gratulacjami. Kiedy przejeżdżali 
wzdłuż pól ryżowych, pracujący na nich 
ludzie także ich rozpoznawali i machali 
do nich przyjaźnie. Bo Hindusi to bardzo 
pogodny i życzliwy naród. 

Spacerujący Bóg
Shiva ma bardzo ciekawy życiorys. Mię-
dzy innymi cztery lata spędził w klasz-
torze u mistrza Sri Sri Sri Shivakumary 
Swamiji, u którego zgłębiał tajniki 
sanskrytu, Wed, jogi, medytacji, języków 
hindi i angielskiego, a także etyki. Hindu-
si ze stanu Karnataka darzą Swamiji ol-
brzymim szacunkiem, porównywalnym 
z naszym podejściem do postaci Jana 

Pawła II. Ten guru zapewnia wykształ-
cenie, wyżywienie i schronienie dziesię-
ciu tysiącom młodych chłopców, którzy 
przebywają w jego klasztorze. Czyni to 
zupełnie bezinteresownie. Nietrudno 
domyślić się, że kiedy świeżo poślubieni 
wybrali się w trzymiesięczną podróż do 
Indii, jednym z miejsc, które odwiedzili, 
był właśnie ów klasztor. Shiva koniecz-
nie chciał przedstawić swojej żonie 
mistrza, który wywarł wielki wpływ na 
jego życie. Małgorzata zafascynowała 
się wiekowym mędrcem, który w tym 
roku skończył 105 lat. Mimo podeszłego 
wieku jest nadal w wyśmienitej formie 
fizycznej i umysłowej. Swamiji świadom 
jest tego, że coraz bliższy jest kres jego 
życia. Dlatego w podziemiach klasztoru 
przygotowane jest miejsce jego pochów-
ku. On sam, kiedy nadejdzie ten dzień, 
wejdzie do tego grobowca i przyjmie 
pozycję charakterystyczną dla medy-
tacji. Gdy opadną jego dłonie, zostanie 
zamurowany w pozycji siedzącej. 

Małgorzata przywiozła z Indii mnó-
stwo pamiątek i fotografii związanych 
z wizytą u Shivakumary Swamiji. 
W Brzesku, w bistro Bartollini przy-
gotowała wystawę poświęconą papie-
żowi Sri Siddaganga Math, bo takim 
mianem określają go Hindusi. Zdjęcia 
prezentowane były na skrawkach tek-
tury, bo tam – jak twierdzi Małgorzata 
– wszystko jest takie proste i dalekie od 
przepychu. 

- Indie to fascynujący kraj. Właściwie 
trzeba by spędzić w nim kilkanaście lat, 
a i tak człowiek nie zdołałby poznać 
wszystkich jego tajemnic. To 28 regio-
nów, co oznacza 28 języków i 28 kultur. 
To około 250 dialektów. W każdym 
zakątku tego kraju Indie są totalnie 
inne, dlatego tak interesujące – mówi 
Małgorzata, by zaraz potem godzinami 
opowiadać o indyjskich zwyczajach, ar-
chitekturze i świętych krowach leniwie 
wylegujących się na ulicach miast.  

Shiva
Mąż Małgorzaty jest pogodnym męż-
czyzną. Zgodnie z wyznawaną religią jest 
stuprocentowym wegetarianinem, nie je 
nawet jajek, ale za to pije dużo mleka. 
W jego rodzinnym domu nie do pomyślenia 
jest spożywanie alkoholu. Należy do kasty 
lingayath, będącą odmianą hindu. Polska 
bardzo mu się podoba. Martwi go jednak 
to, że w naszym kraju jego dwudziestolet-
nie doświadczenie zawodowe i dyplomy 
niewiele znaczą. A przecież jest autorem 
dziesięciu książek na temat zarządzania 
handlem napisanych w języku angielskim, 
wykorzystywanych między innymi na 
Uniwersytecie w Bangalore. Jedna z nich 
została przetłumaczona na język kanna-
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Małgorzata Duśko-Shekar była zafascynowana osobą Shivakumary Swamiji
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da. Mimo wszystko wierzy, że uda mu się 
w Polsce zrobić doktorat z archeologii albo 
turystyki. W tym drugim kierunku ma 
tytuł magistra. Chciałby tego dokonać na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, który darzy 
wielkim szacunkiem. Jest przekonany, 
że jego potencjał zostanie wreszcie u nas 
zauważony i odpowiednio wykorzystany. 

- W mojej krwi płynie joga – mówi 
o sobie, dlatego razem z Małgorzatą uczą 
brzeszczan jogi.

- Joga to nie jest religia. To rodzaj 
ćwiczeń dla ludzi, którzy chcą dosko-

nalić swoje ciało, składające się z krwi, 
komórek, mięśni, które nie mogą pozo-
stać w stagnacji. My zawsze te zmiany 
możemy obserwować i mieć wpływ na 
ich przebieg  – wyjaśnia. 

Uczą tzw. aktywnej medytacji. Co-
raz liczniejsze jest grono osób chcących 
poznać sekrety jogi i posiąść sztukę 
panowania nad swoim ciałem. 

Nie wszystkie zwyczaje europejskie 
przypadły Shivie do gustu. Denerwuje 
go, kiedy ktoś rozmawiając z Małgo-
rzatą dotyka na przykład jej ramienia. 

W Indiach taka nadmierna poufałość 
jest niedopuszczalna. Znosi to jednak 
z pokorą, powoli ucząc się życia w zgo-
dzie z naszymi normami obyczajowymi. 
I chroni swoją żonę, będąc w zgodzie 
z nakazami hinduizmu. 

Niedawno Shiva uruchomił działalność, 
jako POL-IND Tours. Polegać ma ona na 
obsłudze polskich turystów, którzy chcieliby 
zwiedzić Indie. Jego oferta jest niezwykle 
atrakcyjna, bo cena jest konkurencyjna 
w stosunku do tych, które proponują pol-
skie biura podróży.  EMIL 

Grupa Aida Cheerleaders reprezentująca 
MUKS Aslan Jadowniki gościła już na 
łamach BIM-u. Czytelnicy mogli przeczy-
tać o warsztatach, które w Jadownikach 
przeprowadziła dla zespołu Patricia Haw-
kins, brytyjska trenerka, sędzina i prezes 
UKCA (United Kingdom Cheerleading 
Association), a także o przygotowaniach 
do udziału w Mistrzostwach Europy 
Juniorów rozegranych w zeszłym roku 
w Lubljanie. Był to występ historyczny, 
ponieważ po raz pierwszy Polskie Sto-
warzyszenie Cheerleaders wysłało zespół 
w konkurencji group stunt, uprawianej 
przez Aidę.

Obecny sezon jest szczególny pod wie-
loma względami. Grupa Aida „postarzała 
się”, przechodząc do kategorii seniorek, 
reprezentującej znacznie wyższy poziom. 
Natalia Bujak, Patrycja Hudy, Agnieszka 
Nowacka, Paulina Okas i Ewa Smołucha 
stoją więc przed dużym wyzwaniem, 
zwłaszcza że z uwagi na popołudniowe 
godziny zajęć w nowych szkołach musieli-
śmy ograniczyć ilość treningów do jednego 
tygodniowo. W tym roku po raz pierwszy 
rozegrano Mistrzostwa Polski w naszej 
konkurencji. Widzimy w tym naszą nie-
wielką zasługę, ponieważ już dwukrotnie 
podczas poprzednich Mistrzostw promo-
waliśmy nowe konkurencje.

Tegoroczne Mistrzostwa Polski 
Cheerleaders odbyły się w Jezierzy-
cach koło Słupska. Przygotowania 
do tej imprezy trwały od początku 
sezonu. W czasie ferii dzięki rodzicom 
dziewczyn udało się zorganizować 
zgrupowanie w Nowym Sączu, gdzie 
halę do treningów użyczyło nam goś-
cinne Jezuickie Centrum Edukacji. 
Jedna z sądeckich firm udostępniła 
nam bus, a zaprzyjaźniony kierowca 
nieodpłatnie przewiózł nas na miejsce 
zawodów. Część paliwa otrzymaliśmy 
od Jadwigi Pacury, właścicielki jednej 
z brzeskich stacji benzynowych.

Tuż przed wyjazdem do Jezie-
rzyc okazało się, że nominację na Mi-
strzostwa Europy mamy zapewnioną. 
W każdej z pięciu nowych konkurencji, 
jakie rozegrano podczas Mistrzostw 
Polski (w tym w naszej), wystartowało 
po jednym zespole. To pokazuje, jak 
bardzo wyprzedziliśmy „swoje czasy”, 
zaczynając trenować group stunt trzy 
lata temu. Duże zainteresowanie, jakie 
towarzyszyło występom pionierskich 
grup, pozwala przypuszczać, że wkrótce 
nowe zespoły przystąpią do rywalizacji. 
W tej sytuacji nasza uwaga skupiona 
była na ocenach sędziowskich, szczegól-
nie czwórki sędziów zagranicznych. 

Cheerleaderki z Jadownik Dalszy rozwój sportowy zespołu wy-
maga sporo pracy i ciągłego podnoszenia 
kwalifikacji. Nasz obecny poziom trudno 
byłoby osiągnąć bez wsparcia trenerów 
i sędziów zagranicznych, którzy już od 
pierwszego naszego występu wspierają 
nas radami. Nie można tu pominąć 
zwłaszcza wspomnianej już  Patricii 
Hawkins. Cała ta praca poszłaby jednak 
na marne, gdyby nie ciągłe wsparcie 
niezawodnych sponsorów, rodziców 
zawodniczek, oraz Tomasza Wietechy, 
dyrektora gimnazjum w Jadownikach 
i prezesa MUKS Aslan. Realizacja na-
szych planów sportowych przekracza 
jednak możliwości rodziców i skromnych 
środków klubowych. Stąd też zmuszeni 
jesteśmy do rezygnacji z kolejnych 
międzynarodowych zawodów, na które 
otrzymujemy zaproszenia. Szkoda 
zwłaszcza kwietniowych klubowych 
mistrzostw na Florydzie. Z uwagi na 
koszty ominęła nas jednak możliwość 
zetknięcia się z elitą już nie tylko eu-
ropejską, ale i światową. Przed nami 
teraz zadanie pozyskania środków 
koniecznych do organizacji wyjazdu 
na Mistrzostwa Europy, który stoi pod 
znakiem zapytania. Mamy nadzieję, 
że starania zostaną uwieńczone sukce-
sem i gmina Brzesko będzie się mogła 
poszczycić reprezentantkami Polski 
w widowiskowym cheerleadingu.

Warto tu wspomnieć o miłym wy-
darzeniu, jakie miało miejsce po za-
kończeniu Mistrzostw Polski. Ja oraz 
dwie zawodniczki, Paulina Okas i Ewa 
Smołucha, otrzymaliśmy z rąk Patricii 
Hawkins certyfikaty potwierdzające 
zaliczenie kursów trenerskich, na które 
zostaliśmy zaproszeni w ubiegłym roku 
przez federację brytyjską jako pierwsi 
Polacy. Kończąc je z wynikiem pozytyw-
nym uzyskaliśmy – oprócz bezcennego 
doświadczenia i członkostwa w UKCA 
– uprawnienia do prowadzenia grup 
na terenie Wielkiej Brytanii. Na razie 
jednak będziemy wykorzystywać naszą 
wiedzę na terenie Polski.

Tomasz Filip
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Bogumiła Put

Tak pisze o sobie: „ Ja zwykły, bezimien-
ny przechodzień, jakich na ulicach co-
dziennie mijasz tysiące. Mały człowiek, 
który kocha żyć”…

Autor, przebywający ostatnio z dala 
od ojczyzny i dzielący emigracyjny los z 
wieloma Polakami w Ameryce, spędził 
znaczną część swojego zawodowego oraz 
rodzinnego życia w Brzesku. W miejsco-
wym ogólniaku jako nauczyciel wycho-
wania muzycznego rozwijał słuchową 
wrażliwość młodzieży, poszerzał jej 
wiedzę o możliwościach intelektualnych 
człowieka, a przede wszystkim uczył 
patrzenia na świat oczyma duszy. 

Wydany przez niego zbiór pt. … 
„ Moich pór roku cztery”… (Chicago-
Schaumburg 2011) to autobiograficzne 
rozpamiętywanie istotnych dla autora 
wydarzeń z życia. 

Główną bohaterką książki jest przy-
roda, którą bohater śledzi, podgląda i od 
której uczy się życia. Odbiera ją oczyma 
artysty potrafiącego ze swoich fascynacji 
naturą wykreować w utworze niezwy-
kły świat, świat pełen ptaków, roślin, 
kwiatów, owadów i drzew. A w centrum 

Literacki debiut Ryszarda Wojnowicza

tego bajecznie kolorowego, brzmiącego 
wieloma głosami i pachnącego różnymi 
wonnościami ziemskiego ogrodu umieścił 
autor siebie. Odbiera przyrodę wszystki-
mi zmysłami, a ta skłania go do rozważań 
egzystencjalnych i zmusza do stawiania 
pytań na temat szczęścia, przemijania, 
miłości, rozłąki. W jego głosie słychać 
jakąś nutę zawodu i żalu, że wszystko, „ 
czego nie dotkniesz pamiętaniem, jest ja-
kieś niespełnione, zaczęte a nieskończone, 
smakujące a zmącone goryczą czasem”. 
Ale jednocześnie to odkrywanie tajemnic 
przyrody i dostrzeganie jej zmienności 
uczy autora spokojnego godzenia się 
z koniecznością przemijania i swoją 
bezsilnością. „Tak już jest od zarania, że 
życie ustępuje śmierci, a śmierć w naturze 
wieszczy życie nowe”. Tę nadzieję podwa-
żają jednak słowa: „Ech… życie!”. W tym 
zwięzłym wykrzyknieniu słychać żal do 
czasu, iż „jakże niepokorny jest w obliczu 
ludzkich chęci i pragnień, a także żal do 
losu, że „często przegrywamy cudowny 
wyścig po szczęście”.

Przyroda jest też motorem, który 
uruchamia u autora liczne wspomnie-

nia, szczególnie dotyczące miłości. Na 
przekór współczesnej modzie pisarskiej 
swoje zafascynowanie dziewczyną 
przedstawia w sposób delikatny, jakby 
bojąc się, by nie spłoszyć jej jak piękne-
go motyla. Bliska sercu osoba jawi się 
w książce jako tajemnicza ONA. ONA to 
koleżanka z klasy, której wysyłał pierw-
sze miłosne liściki, a także ta, z którą 
poznawał urok poezji i przeżywał magię 
lirycznego słowa. ONA napisała też 
„Kochany odchodzę!” , ONA to wreszcie 
istota, z którą połączyły go „serca te same 
pragnienia, te same nadzieje”.

Czytelnik znajdzie w tym zbiorze 
wiele rozważań o charakterze uniwer-
salnym. Może w wielu miejscach utoż-
samić się z autorem i odnaleźć w jego 
rozmyślaniach swój własny los. Bo jest 
to książka o naturze, życiu, o jego zmien-
ności, o tym, że nie zawsze osiągamy 
upragniony cel. 

Jest to książka pokazująca nasze 
oczekiwania i marzenia, a także niepo-
wodzenia i tęsknoty.

Dlatego warto ją przeczytać!

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Jadownikach była gospodarzem IX 
Gminnego Konkursu Ortograficznego 
dla uczniów klas I-III organizowanego 
przez Samorządowe Centrum Edukacji 
w Tarnowie. Honorowy patronat nad 
konkursem objęli burmistrz Grzegorz 
Wawryka oraz naczelnik Wydziału Edu-
kacji Kultury i Sportu Józef Cierniak.  

Gminny konkurs ortograficzny

30 uczniów z dziesięciu szkół gminy 
Brzesko musiało się uporać z dyktandem 
o bardzo wysokim stopniu trudności. 
Zdaniem komisji konkursowej większość 
uczestników świetnie sobie poradziła.   

Na pierwszym miejscu konkurs ukoń-
czyła dwójka uczniów – Zuzanna Tarasek 
(SP 3 Brzesko – wychowawczyni Luiza 
Płaczek) i Gabriel Kraj (SP 2 Jadowniki 

– wychowawczyni Wanda Cyganik. Dru-
gie miejsce zajął Paweł Wacławik (SP 
2 Jadowniki – wychowawczyni Wanda 
Cyganik), a na trzecim uplasowali się 
Marcelina Widlak i Sebastian Ciuruś 
(oboje SP Okocim – wychowawczyni Aga-
ta Pączek). Cała piątka reprezentowała 
naszą gminę w finale IX Międzypowia-
towego Konkursu Ortograficznego, który 
odbył się w Porąbce Uszewskiej (wyniki 
finału podamy w czerwcowym wydaniu, 
BIM-u, ponieważ konkurs przeprowa-
dzony został już po zamknięciu bieżącego 
numeru).  

Nagrody ufundowane przez bur-
mistrza Brzeska wręczali najlepszym 
sekretarz gminy Stanisław Sułek oraz 
inspektor WEKiS Małgorzata Sajdak. 
Każdy z uczestników konkursu otrzymał 
dyplom i nagrodę książkową. 

Koordynacją gminnych eliminacji 
zajęły się nauczycielki wczesnoszkolnej 
edukacji – Wanda Cyganik, Małgorzata 
Pytel i Krystyna Węgrzyn. 

W konkursie uczestniczyli reprezen-
tanci SP 2 Brzesko, SP 3 Brzesko, SP 1 
Jadowniki, SP 2 Jadowniki, SP Jasień, 
SP Mokrzyska, SP Okocim, SP Poręba 
Spytkowska, SP Sterkowiec i SP Szcze-
panów. Zabrakło jedynie uczniów SP 
Bucze.  red   
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W 1936 roku na ślubnym kobiercu 
stanęli Franciszek Czudecki i Józefa 
z domu Kuropatwińska. Prawdopo-
dobnie w tym samym roku otworzyli 
przy Głowackiego 13 (naprzeciw 
dzisiejszej plebanii) swój pierwszy 
sklep spożywczy. Firma „Czudeccy” 
wpisana była w handlowy krajobraz 
Brzeska przez wiele lat. Po pewnym 
czasie zniknęła, choć cukiernia 
przez cały czas działała. Od dwóch 
lat, za sprawą wnuka pana Fran-
ciszka – Roberta – marka brzeskich 
cukierników znowu funkcjonuje. 

Franciszek Czudecki urodził się 
w Stobierni koło Dębicy, mieszkał 
w niedalekich Grabinach. Dorosłe życie 
zaczął jako pracownik u jaśnie państwa 
Jabłonowskich, którzy po latach pole-
cili go niejakim Pieniążkom z Brzeska 
– arystokratom mieszkającym w domu, 
w którym mieści się dzisiaj siedziba 
brzeskiego Sanepidu. Budynek, od 
nazwiska ich dawnych mieszkańców, 
przez wielu nazywany jest „Pieniąż-
kówką”.

Pieniążkowie okazali dużo serca 
nowemu pracownikowi. Dali mu wikt 
i opierunek, a od niego otrzymali to, 
czego wcześniej wyuczył się u Jabło-
nowskich. U nowych pracodawców pan 
Franciszek jeszcze tylko doskonalił swój 
fach – a był już wtedy wziętym kucha-
rzem i cukiernikiem. Jego przyszła żona, 
Józefa, mieszkała na Słotwinie, przy 
ulicy Solskiego. Młodsza była od niego 
o pięć lat. Po ślubie wynajęli skrawek 
kamienicy przy ulicy Głowackiego i tam 
otworzyli swój pierwszy sklep. Prowa-
dzili go nieprzerwanie do 1949 roku. 

 - To był mały sklepik spożywczy – 
opowiada Krystyna Stefek, córka Fran-
ciszka i Józefy Czudeckich – Po towar 
jeździło się do Krakowa, bo w Brzesku 
nie było wtedy żadnych wytwórni mo-
gących dostarczyć produkty, które moi 
rodzice oferowali. Towar sprowadzany 
był między innymi z krakowskiej sie-
dziby Wedla. Na przykład bombonierki. 
Wyroby cukiernicze kupowali wtedy 
przede wszystkim ludzie, których było na 
to stać. Dlatego tata przygotowywał co-
dziennie tylko jedną „blaszkę” ciastek. 

W Brzesku były wtedy tylko dwa 
samochody ciężarowe. Właścicielem jed-
nego z nich był niejaki Osika, z którego 
usług korzystali państwo Czudeccy.  

Dziadek pani Krystyny, a ojciec pani 
Józefy Czudeckiej, Jan Kuropatwiński, 
pracował jako stangret u Goetzów. Miał 

Saga rodu cukierników
dziesięcioro dzieci. Wszystkie, z wyjąt-
kiem jednego, dożyły spokojnej starości. 
Ten jeden syn zginął tragicznie podczas 
I wojny światowej. 

- Z opowieści rodzinnych wiem, że 
babcia nie pracowała. Zajmowała się 
domem, bo w tamtych czasach kobiety 
nie pracowały. Zresztą na brak zajęć 
narzekać nie mogła, przecież musiała 
wychować dziesięcioro dzieci – opowiada 
pani Krystyna.  

Wróćmy jednak na Głowackiego 
13, gdzie powoli rozkręcał się rodzinny 
interes. Franciszek i Józefa pracowali 
ciężko od świtu do wieczora. Nie było 
ich jeszcze wtedy stać na zatrudnienie 
pracownika, więc wszystko spoczy-
wało na ich barkach. Opierało się to 
na doświadczeniu Franciszka, który 
z magnackich dworów, wyniósł rzetel-
ne przygotowanie. I na pracowitości 
jego żony. Kiedy przyszła na świat 
Krystyna, jej chrzestną matką została 
Jadwiga Pieniążkowa, zacna kobieta, 
która zawsze miała otwarte serce dla 
Czudeckich. Okupacja hitlerowska 
mocno skomplikowała życie Pieniąż-
ków. Zmuszeni zostali do opuszczenia 
swojej posiadłości zawłaszczonej przez 
okupantów. Jadwiga przeniosła się 
do Krakowa, w którym dożyła ponad 
90 lat. Jej mąż oddał ducha w dość 
tajemniczych okolicznościach. Podobno 
po rozpoczęciu zawieruchy wojennej 
próbował przedostać się do Anglii. Miał 
płynąć statkiem, na którego pokładzie 
stracił życie. Czy był to zawał serca, 
czy też śmierć od zdradzieckiej kuli? 
Trudno dzisiaj ustalić. 

Państwo Czudeccy prowadzili swój 
sklepik przy Głowackiego do 1949 
roku. Wtedy to komuniści zajęli wy-
najmowany przez nich lokal i zabrali 
wyposażenie sklepu, bo „prywaciarze” 
w tamtym systemie byli zakałami sy-
stemu. Krystyny nie chcieli przyjąć do 
liceum, bo była „źle urodzona”. Naukę 
w końcu podjęła, bo ojciec załatwił 
zaświadczenie o zatrudnieniu w brze-
skim PSS. Było to poniekąd prawdą, bo 
zabrany przez komunistów dom przejęła 
właśnie PSS, w którym pan Franciszek 
otrzymał zatrudnienie. Zanim do tego 
doszło, Czudeccy często byli narażeni 
na kontrole i rewizje, podczas których 
najczęściej szukano nadmiaru zgroma-
dzonego cukru, zaglądając do wszelkich 
domowych zakamarków.           

W 1956 roku, na fali odwilży, Czu-
deccy odzyskali lokal ze sklepem i znowu 

ruszył sklep przy Głowackiego. W mię-
dzyczasie kupili część domu przy ulicy 
Kościuszki, odzyskanego wcześniej 
przez siostry Komarnickie, którym też 
kiedyś władza zabrała dobytek. Z wpro-
wadzeniem się do nowego domu było 
trochę kłopotów, bo mieściła się tam 
ówczesna siedziba Milicji Obywatelskiej. 
Byli lokatorzy opuszczali to lokum dosyć 
opieszale. 

Cukiernia Czudeckich umacniała 
swoją pozycję głównie za sprawą prze-
pysznych ptysiów z bitą śmietaną. Do 
tego dodać trzeba kremówki i rurki z kre-
mem – specjalność zakładu. Pan Fran-
ciszek komponował wyśmienite wyroby 
z palonego cukru. Ozdabiał je płatkami 
róż, po które codziennie chodził do róża-
nego ogrodu usytuowanego w miejscu, 
w którym mieści się dzisiaj hotel August. 
Były też lody, które zaczęto tu produko-
wać jeszcze w czasie okupacji. 

- To były lody produkowane na 
żółtkach, mleku i śmietanie kupowa-
nych u pana Jelonka „Na Równi”. Nie 
takie, jak dziś, które robi się na jakichś 
dziwnych proszkach – wspomina pani 
Krystyna.  

Lód sprowadzano z browaru. Same 
lody kręcone były ręcznie w drewnianej 
maszynie. Dopiero po 1956 roku Czu-
deccy zakupili nowoczesną niemiecką 
maszynę. Skąd pan Franciszek posiadł 
sztukę wytwarzania kunsztownych 
cudeniek z ciasta i cukru?

- Takie umiejętności można było 
nabyć tylko pracując w magnackich 
dworach. Tata miał to szczęście, że 
właśnie w takich miejscach pracował 
– wyjaśnia pani Krystyna. 

Jej mąż, Krzysztof Stefek, pochodzi 
z Kresów. Miał pecha, bo kiedy liczył 
sobie zaledwie półtora roku, jego 
mama wybrała się w odwiedziny do 
rodzinnej wioski, akurat w czasie, kie-
dy Rosjanie postanowili mieszkańców 
tej miejscowości wysiedlić na Sybir. 
To było w lutym. W powietrzu szalał 
siarczysty mróz, a na Sybir trzeba było 
jechać w nieogrzewanym wagonie. 
Mama Krzysztofa całą swoją uwagę 
skupiła na tym, żeby jej synek zdrowo 
i cało dotarł do celu przymusowej po-
dróży. Kiedy swoim ciałem ogrzewała 
dziecko, jej głowa niemal przymarzła 
do wagonowej ściany. Jej mąż był 
muzykiem grającym w wojskowej 
orkiestrze. Układy z mundurowymi 
pomogły w tym, że jego bliscy w miarę 
szybko powrócili z zsyłki. 
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- Miałam idealną teściową. Myślę, 
że jeśli ktoś przeżył Sybir, to nabrał na 
tyle pokory do życia, że musi być dobrym 
człowiekiem – mówi pani Krystyna 
– Kiedy urodziła się moja córka Małgo-
rzata, to głównie moja teściowa zajęła 
się opieka nad nią. Ja całymi dniami 
przebywałam w cukierni.

Pani Krystyna ma również syna 
Roberta. O sybirskich przeżyciach długo 
nie wolno było oficjalnie mówić. Kiedy 
wreszcie teściowa pani Krystyny spisała 
swoje wspomnienia w jednej z książek 
wydanych przez Sybiraków, przeczytał 
je właśnie Robert. Był wtedy licealistą. 
Nabrał takiej awersji do Związku Ra-
dzieckiego, że przez pół roku nie chodził 
na lekcje rosyjskiego. Groziło mu powta-
rzanie klasy. Ostatecznie dopuszczono 
go do komisyjnego egzaminu, dzięki 
czemu szkołę ukończył w terminie. 

Teść pani Krystyny był starszy od 
swojej żony o 17 lat. Los prawił, że 
oboje dożyli identycznego wieku – 75 
lat. Oboje zmarli tego samego dnia, 27 
marca. Oczywiście w odstępie 17-letnim. 
Pochowani są na brzeskim cmentarzu 
komunalnym. 

Skupmy się na osobie Krzysztofa 
Stefka. Z zawodu był kominiarzem. Bar-
dzo szybko jednak polubił specjalność 

Czudeckich i bezszelestnie z czarnego 
uniformu przerzucił się na biały fartuch 
cukiernika. Nowego fachu wyuczył się u 
swoich teściów. Potem z powodzeniem 
zdał w Krakowie najpierw egzamin 
czeladniczy, a później mistrzowski.   

Prawidłową koleją rzeczy pan Krzysz-
tof i pani Krystyna przejęli rodzinny 
interes. Rozpoczęli działalność z pracow-
nikiem odziedziczonym po rodzicach pani 
Krystyny. Pracownika wkrótce potem 
powołano do wojska, więc musieli sami 
gospodarzyć. 

- Właściwie od bardzo młodych 
lat ciężko pracowałam. Pamiętam, że 
zazdrościła moim rówieśniczkom, które 
miały czas na wyjście do kina lub na 
tańce. Ja spędzałam codziennie w skle-
pie pod dwanaście godzin. Później już 
nie miałam siły na nic – to słowa pani 
Krystyny. 

Otwierali sklep bardzo wcześnie, by 
przez dwie godziny sprzedawać droż-
dżówki, z których firma Czudeckich, a 
właściwie już wtedy Stefków, słynęła. 
Później zamykano i przygotowywano 
popołudniową produkcję, żeby znowu 
otworzyć sklep. Najgorzej było ze zdo-
bywaniem surowców. Na przykład po 
galaretki do ciastek trzeba było jeździć 
aż do Krosna lub Jasła. Miesięczny 

przydział starczał zaledwie na tydzień. 
Pani Krystyna miała też siostrę, o 15 lat 
młodszą Danutę. Jej cukiernictwo nie 
pociągało. Wyprowadziła się do Iwonicza 
Zdroju. Zmarła dość młodo, pochowana 
jest w Brzesku. 

Pałeczkę w rodzinnej sztafecie prze-
jął dwa lata temu syn państwa Stefków, 
Robert. Wprowadził pewną zmianę, 
bo znowu znakiem formowy stało się 
nazwisko „Czudeccy”. Chyba słusznie, 
bo większość mieszkańców Brzeska na 
starą cukiernię przy Kościuszki mówi 
„U Czudeckich”. Robert z wykształcenia 
jest wuefistą, ale i on uzyskał uprawnie-
nia umożliwiające wykonywanie zawodu 
cukiernika. 

- Przez te blisko 70 lat istnienia 
sklepu nauczyliśmy zawodu cukierni-
ka mnóstwo osób. To był zawsze mały 
rodzinny interes. Razem z mężem 
omijaliśmy pożyczki, bo mamy awer-
sję do jakichkolwiek rat. Być może 
dlatego nasz sklep pozostał taką małą 
placówką. Na biedę nie musieliśmy 
narzekać, ale do wszystkiego dochodzi-
liśmy ciężką pracą – podsumowuje pani 
Krystyna. 

Robert prowadzi sklep razem, z żona 
Małgorzatą. Mają córkę Asię. Zapewne 
więc ciąg dalszy nastąpi.  PRUD

8 maja w sali konferencyjnej Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej odbyła 
się uroczysta Gala Finałowa konkursu 
„Bibliotekarz Roku 2011 Województwa 
Małopolskiego” zorganizowana przez 
WBP oraz krakowski Zarząd Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Ten 
prestiżowy tytuł otrzymała Maria Ma-
rek, dyrektor PiMBP w Brzesku. 

Do tego zaszczytnego miana kan-
dydowało sześć pań i dwóch mężczyzn, 
Łukasz Mesek z Biblioteki Jagielloń-
skiej i Leszek Palus z Galerii Książki w 
Oświęcimu. Członkowie kapituły przy-
znającej ten tytuł podkreślają, że wybór 
Małopolskiego Bibliotekarza minionego 
roku nastręczał sporo trudności, bo 
poziom całej ósemki kandydatów był 
bardzo wysoki i wyrównany. Każdy 
z nich odnotował ważne osiągnięcia, 
różnorodna jest też specyfika poszcze-
gólnych bibliotek, w których pracują. 
Tym bardziej należy docenić sukces 
Marii Marek, która tym samym znala-
zła się w gronie kandydatów do miana 
Ogólnopolskiego Bibliotekarza Roku.  

„Uznanie znalazło zaangażowanie 
i wkład Pani Marii Marek w rozwój 
brzeskiej książnicy, a przede wszystkim 

Małopolski Bibliotekarz Roku
utworzenie Regionalnego Centrum Kul-
turalno-Bibliotecznego, zastosowanie 
nowoczesnego systemu identyfikacji 
i ochrony zbiorów oraz wdrożenie kom-
puterowego systemu ich udostępniania.” 
– czytamy w uzasadnieniu decyzji podję-
tej przez Kapitułę konkursu. W jej skład 
weszli Leszek Zegzda – przewodniczący 
Komisji Kultury Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, Jerzy Woźniakiewicz 
– dyrektor WBP, Ewa Dobrzyńska-Lan-
kosz – dyrektor Krakowskiego Zespołu 
Bibliotecznego, Wanda Dudek – dyrek-
tor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, 
Agnieszka Miśkiewicz – prezes Oddziału 
Krakowskiego Towarzystwa Nauczycieli 
Bibliotekarzy Szkół Polskich, Lucyna 
Kumala – dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Chrzanowie (laureatka 
pierwszej edycji Konkursu) oraz Jadwi-
ga Kosek – przewodnicząca Zarządu 
Krakowskiego Okręgu SBP. 

- Bardzo cieszę się z tego zaszczyt-
nego wyróżnienia i traktuję je przede 
wszystkim jako motywację do dalszej 
pracy w zawodzie, który daje mnóstwo 
satysfakcji. Muszę jednak podkreślić, 
że zasługi wskazane w uzasadnieniu 
do werdyktu Kapituły są nie tylko 

moje. Wybudowanie i uruchomienie 
Regionalnego Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego to efekt wieloletnich 
starań i działań władz samorządu 
miejskiego poprzednich i obecnej 
kadencji. Tytuł Małopolskiego Biblio-
tekarza Roku to także wyraz uznania 
i docenienia olbrzymiego wkładu pracy 
całego zespołu ludzi, którym kieruję. 
Wspólnie staramy się, aby działająca 
już blisko rok placówka tętniła życiem 
i była w pełni wykorzystywana. I nadal 
będziemy realizować wszystkie zamie-
rzenia, które podjęliśmy – powiedziała 
BIM-owi Maria Marek.  EMIL
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Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację)
na najem następujących lokali położonych w Brzesku:

- przy ul. Rynek Nr 16-(lokal na I piętrze) o powierzchni:97,16 m2, na cele działalności usługowo-biurowej, z moż-
liwością zmiany przeznaczenia na warunkach określonych w zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska Nr 54/2012 
z dnia 12 marca 2012r.

- przy ul. Piłsudskiego Nr 2 – o powierzchni: 23,30 m2, na cele działalności usługowo-handlowej, z wyłączeniem 
handlu artykułami spożywczymi,

Powyższe lokale przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2012r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowa-

ckiego 51,  o godz. 1400  w sali obrad.
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacje nie posiadające osobowości prawnej które wpłacą 

wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.
2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2 powierzchni użytkowej poszczególnych lokali wynosi:
- za lokal przy ul. Rynek Nr 16 - 20,00 złotych netto/m2,
- za lokal przy ul. Piłsudskiego Nr 2 14,00 złotych netto/m2

Do wylicytowanych stawek czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wy-
stawienia faktury.

3. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, 
z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 23 maja 
2012r. 

4. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji dokonywanej z początkiem każdego roku kalendarzowego, 
począwszy od 2013 roku w wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 
poprzedni opublikowanym przez Prezesa GUS.

5. Wadium dla poszczególnych lokali należy wpłacić w następujących wysokościach:
- za lokal przy ul. Rynek Nr 16 - 5829,60 złotych,
-za lokal przy ul. Piłsudskiego 2,  978,60 złotych,
Przy wpłacie należy zaznaczyć którego lokalu wadium dotyczy.
Wadia należy wpłacać gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Brzesku, ul. Głowackiego 51 najpóźniej 

do godziny 15-tej w dniu  11 maja 2012r. lub na konto Nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 
11 maja 2012r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 11 maja 2012r. wymagana kwota znajdowała 
się na wskazanym rachunku bankowym).

6. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu 
(regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).

Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju Nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530.
7. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni licząc od dnia 

zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju Nr 119.
8. a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu 

dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego 
za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.
9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia 

umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.
10. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowy o dostawę wody, energii elektrycznej, gazu ( 

Stosownie do wyposażenia lokali opisanego w załączniku Nr 1 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska Nr 54/2012 z dnia 
12.03.2012r. oraz w załączniku Nr 2 w Zarządzeniu Burmistrza Nr 55/2012 z dnia 12.03.2012r.).

11.W przypadku, gdy opłaty za media będą uiszczane w formie zaliczek pobieranych przez Miejski Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Brzesku, Najemca jest zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy z Zarządcą budynku.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, 
Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119, tel. 14,  68-63-100 wew.157

Ogłoszenie jest zamieszczone pod adresem: www.brzesko.pl – link – przetargi/przetargi nieruchomości.

Brzesko, dnia 26.04.2012r.

O G Ł O S Z E N I E
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Wiele się działo w Brzesku podczas długiego majowego weekendu. Już 2 maja, 
w Święto Flagi, Komenda Hufca ZHP w Brzesku zorganizowała konkurs (po raz 
pierwszy) na najdłuższą flagę. Na Placu Kazimierza Wielkiego zaprezentowało 
się siedem drużyn, a zwyciężyła ekipa 3 DST ,, Jadowici” z gimnazjum w Ja-
downikach, której długość sięgnęła prawie 40 metrów. Gdyby połączyć w całość 
wszystkie siedem flag, to biało-czerwone barwy rozciągałyby się na przestrzeni 
blisko 300 metrów. Konkurs na pewno będzie kontynuowany w przyszłości, być 
może zmieni się nieco jego formuła. 

Tego samego dnia wieczorem w sali wystawowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury odbył się „Majowy Koncert z piosenką”, w którym wystąpili wokaliści 
działający na co dzień pod egidą MOK-u. 

Na 3 maja została zwołana uroczysta sesja Rady Miejskiej, która 
wprawdzie trwała krótko, ale miała niezwykle doniosły charakter. W jej 
trakcie ksiądz Tadeusz Górka z Jadownik otrzymał tytuł „Honorowy Oby-
watel Miasta Brzeska”. Jan Opiła i Michał Mleczko udekorowani zostali 
Medalami na Wstędze „Za zasługi dla Miasta Brzeska” (piszemy o tym 
wewnątrz numeru). 
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Po sesji przed budynkiem Urzędu Miejskiego uformowała się kolumna 
złożona z przedstawicieli władz samorządowych oraz miejscowych instytucji 
i organizacji. Przemarsz na brzeski Rynek, na którym odprawiona została 
msza święta, poprowadzony został przez Miejską Orkiestrę Dętą. Po mszy 
świętej odsłonięta została tablica upamiętniająca żołnierzy, którzy toczyli 
walkę nie tylko z wrogiem zewnętrznym, ale i z władzą ludową. 

Wieczorem, jak nakazuje już kilkuletnia tradycja, mieszkańcy Brze-
ska przybyli na spotkanie, podczas którego wspólnie śpiewano pieśni 
patriotyczne. Po raz pierwszy odbyło się to na brzeskim Rynku, 
który okazał się miejscem wprost do takich wydarzeń stwo-
rzonym. Frekwencja, jak zwykle dopisała. Jak zwykle była 
grochówka przygotowana przez restaurację Galicyjską, 
a ufundowana przez burmistrza Brzeska. Do śpiewu 
akompaniował sprawdzony już zespół – siostra Maria, 
Andrzej Piotrowski i Krzysztof Szydłowski. 

Wieczorem impreza zamieniła się w wielką biesiadę, pod-
czas której  już nie tylko śpiewano, ale i tańczono.      EMIL
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Przedmiotem przetargu będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa obj. KW TR1B/00065482/4 będąca do dnia 26.09.2089 r 
w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko oznaczona numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

Lp.
Nr działki 

ewidencyjnej
Pow.  w ha Cena wywoławcza gruntu

Wysokość 
wadium w zł

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego

1. 1411/329 0,3700 601 200,00 + 23 % VAT 50 000,00 zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 

osiedla „Pomianowski Stok” 
w Brzesku jest to

teren usług z zakresu handlu, rzemiosła 
usługowego 

i produkcyjnego oraz zaplecza 
magazynowego. Jako funkcję 
towarzyszącą dopuszcza się 

mieszkalnictwo typu MN.

2. 1411/330 0,3703 602 100,00 + 23 % VAT 50 000,00

3. 1411/331 0,3691 600 300,00 + 23 % VAT 50 000,00

4. 1411/332 0,3614 587 700,00 + 23 % VAT 50 000,00

5. 1411/333 0,0288 44 100,00 + 23 % VAT 5 000,00

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo-zachodniej części miasta Brzesko w woj. małopolskim w od-
ległości około 1 km od jego centrum. Od strony Pd. Graniczy z ul. Pomianowską, która połączona jest z drogą krajową 
Brzesko-Nowy Sącz, znajduje się również w odległości około 200 m od obwodnicy miasta Brzeska o kierunku Kraków-
Tarnów. Wokół nieruchomości projektowane są drogi wewnętrzne, które stanowią własność Gminy Brzesko. Jest to teren 
niezabudowany, sklasyfikowany jako grunt klasy R IVa, PS IV, R III b. Elementy infrastruktury technicznej znajdują się 
w zasięgu. Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami powinny były złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2011 r.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prze-
szkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2012 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku powiat Brzesko 
woj. małopolskie przy ul Głowackiego 51 – sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną 
winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku 
ul Głowackiego 51 Nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006 w taki sposób, aby w dniu 24.05.2012r cała kwota znajdowała 
się na rachunku bankowym. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki na którą wpłacono wadium. 
Brak tej informacji będzie skutkować nie dopuszczeniem oferenta do przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.
Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji, 

Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 woj. małopolskie od poniedziałku 
do piątku w godz. 730 do 1530 pokój 119 lub telefonicznie (14) 68-63-100 wew. 157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia 
i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.pl /menu: przetargi/przetargi 
na nieruchomości.

Burmistrz Brzeska ogłasza drugi publiczny nieograniczony przetarg 
ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 

w Brzesku Pierwszy przetarg odbył się 16.11.2011 r 
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Dla propagowania wśród dzieci bez-
piecznych zachowań w ruchu drogowym 
uczniowie klasy IV b z Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Brzesku pod opieką 
Doroty Wojtyś, Teresy Sediwy, Renaty 
Libery i Janiny Górskiej zorganizowały 
II Turniej BRD (Bezpieczeństwo Ruchu 
Drogowego) na wesoło dla sześciolatków 
i pięciolatków z brzeskich przedszkoli. Do 
komisji czuwającej nad przebiegiem turnie-
ju zaproszona została Ewelina Buda z Po-
wiatowej Komendy Policji w Brzesku.

W turnieju wzięło udział 175 dzieci 
z zaproszonych przedszkoli: Nr 1, Nr 3, 
Nr 4, Nr 7, Nr 9, Nr 10 oraz Przedszkola 
Integracyjnego przy parafii Miłosierdzia 
Bożego wraz z wychowawcami.

Po uroczystym powitaniu i krótkiej 
części artystycznej, zaprezentowanej 

BRD na wesoło

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku 
zorganizowany został I Międzyszkolny 
Konkurs Matematyczno-Ekonomiczny 
dla uczniów klas piątych i szóstych. 
Celem rywalizacji była popularyzacja 
wiedzy ekonomicznej oraz doskonalenie 
umiejętności wykorzystania zdobytej wie-
dzy w praktyce. Na starcie stanęło 21 ucz-
niów reprezentujący siedem szkół. 

Konkurs podzielony został na dwa 
etapy. W pierwszej części matematycz-
no-ekonomicznej uczniowie zmagali się z 
czterema zadaniami. W drugiej walczyli 
o tytuł „Mistrza pojęć bankowych”. 

Zwyciężczynią pierwszego etapu 
została Karolina Klimek z SP 3 Brzesko, 
która wyprzedziła Izabelę Migdał z SP 
Bucze i Ewelinę Chudybę z SP 2 Brze-
sko. Mistrzynią pojęć bankowych została 
reprezentantka gospodarzy Wiktoria 

przez dzieci z klasy I c, II d i III d, 
rozpoczęły się różnorodne konkurencje 
sprawnościowe i manualne, przygoto-
wane tak, by dzieci bawiąc się, utrwa-
lały wiedzę i prawidłowe zachowania 
w ruchu drogowym oraz innych nie-
bezpiecznych sytuacjach. Przedszkolaki 
musiały się też wykazać elementarną 
wiedzą na temat bezpiecznego porusza-
nia się po drogach. Wspólne zmagania 
przebiegały w miłej i pełnej dopingu 
atmosferze.

Bez względu na zajęte miejsce przed-
szkola otrzymały dyplomy, gry edukacyj-
ne, a wszystkie dzieci słodycze. Wręczając 
skromne podziękowania opiekunkom 
grup, organizatorzy docenili ich zaan-
gażowanie, opiekę i przygotowanie 
sześciolatków do turnieju.  IzaCz

Kruk. Tuż za nią na podium uplasowały 
się Karolina Klimek i Ewelina Chudyba. 
Jurorzy i obserwatorzy konkursowych 
zmagań podkreślają, że poziom rywali-
zacji był bardzo wyrównany, a zarazem 
wysoki. Dlatego każdy z uczestników 
otrzymał nagrodę. 

Rozstrzygnięty został także kon-
kurs na najlepszy plakat propagujący 
oszczędzanie. Najwyżej oceniono pracę 
uczniów z SP  Brzesko, drugi miejsce 
zajęli uczniowie z SP Okocim, a trzecie 
reprezentanci SP Mokrzyska. 

Przewodniczącym komisji konkur-
sowej był dyrektor brzeskiego Oddziału 
PKO BP Antoni Skurnóg. Jedną z ju-
rorek była Barbara Robak, kierownik 
wydziału tej placówki. PKO BP był 
patronem konkursu, ufundował też na-
grody dla jego uczestników.      EB, IH   

Mali ekonomiści

Co w szkołach 
piszczy
Festiwal nauki
Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku 
byli organizatorami IV Festiwalu Nauki, 
który w tym roku przebiegał pod hasłem 
„Pogromcy mitów”. Uczestniczyli w nim 
gimnazjaliści z Brzeska, Jadownik, Kró-

lówki, Rzezawy, Sufczyna, Tworkowej 
i Złotej. Festiwal miał na celu popula-
ryzację nauk przyrodniczych. W jego 
ramach przeprowadzono zajęcia z fizyki, 
informatyki i geodezji. Jak informuje 
Ewa Kłuś, goście „Zielonki” mogli dowie-
dzieć się, czy można przeniknąć przez  
bryłę lodu, czy można zapalić zapałkę 
za pomocą pary wodnej, jak z kawałka 
plastiku wykonać monitor 3D, czy moż-
na cyrklem i linijką zmierzyć działkę, 
co łączy geodetę z atletą, czy zwykłe pu-
dełko może zastąpić mysz komputerową 
i co wspólnego ma matematyka z kodem 
kreskowym.  red  

Pisanka dla kierowcy
4 kwietnia br. uczniowie klasy IV b 
Szkoły Podstawowej  Nr 3 w Brze-
sku pod opieką Doroty Wojtyś oraz 
przedstawicieli Powiatowej Komendy 
Policji w Brzesku przeprowadzili koło 
swojej szkoły akcję pod hasłem „BRD 
– Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 
– Pisanka dla kierowcy”. Uczestnicy 
akcji rozdawali kierowcom wykonane 
własnoręcznie pisanki oraz kartki 
świąteczne z życzeniami i jajkami zdo-
bionymi znakami drogowymi. Rozdano 
ponad sto pisanek. Akcja ta miała na 
celu zwrócenie uwagi kierowcom na 
miejsca, w których powinni zachować 
szczególną ostrożność, a podarowana 
im pisanka, symbol zdrowia i życia, 
przypominać o wartościach jakimi są 
zdrowie i życie człowieka.        IzaCz

Na zdjęciu laureatki, organizatorzy i sponsorzy konkursu – fot. Ewa Bukowicz
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W kwietniu delegacja uczniów i na-
uczycieli ZSP 2 Brzesko przebywała 
z wizytą w Győr na Węgrzech. Było 
to trzecie spotkanie grupy szkół 
uczestniczących w projekcie Come-
nius – „Przełamywanie stereotypów”. 
W spotkaniu uczestniczyły także de-
legacje z Włoch, Estonii, Portugalii, 
Hiszpanii i Węgier.

W trakcie pobytu uczestnicy projek-
tu wzięli udział w działaniach opartych 
na grach integracyjnych i plenerowych 
oraz wspólnej zabawie. Przełamywaniu 
stereotypów posłużyły prezentacje 
pokazujące, jak sami postrzegamy 
siebie przez pryzmat schematycznego 
myślenia o danym narodzie. Okazją 
do wzajemnego poznania i zawiązania 
przyjaźni był wieczór karaoke. Pol-
skie „sokoły” zachęciły wszystkich do 
wspólnego śpiewania i biesiadowania. 
W kraju papryki i gulaszu realizujący 
projekt poznawali tradycyjne potrawy 
kuchni węgierskiej. 

Młodzież gościła w domach wę-
gierskich uczniów, poznając lokalne 
obyczaje i doskonaląc umiejętności języ-
kowe. Międzynarodowa grupa projektu 
uczestniczyła w licznych wycieczkach, 
m.in. do Budapesztu i Panonhalmy. 
W stolicy Węgier młodzież i nauczyciele 
zwiedzali Parlament, Zamek Kró-
lewski, Cytadelę na Wzgórzu Gelerta 

Przełamywanie 
stereotypów

oraz centrum miasta. W Panonhalmie 
klasztor benedyktynów ze średnio-
wieczną biblioteką oraz ogród botanicz-
ny z rzadko spotykanymi gatunkami 
drzew i krzewów. 

Polska delegacja w drodze na Węgry 
zwiedziła także Bratysławę, odwiedzając 
Katedrę św. Marcina, stare miasto z la-
biryntem urokliwych uliczek, na czele 
z najbardziej uczęszczaną ulicą Michal-
ską. Duże wrażenie na zwiedzających 
wywarł także rynek z renesansowym 
ratuszem i fontanną przedstawiającą 
cesarza Maksymiliana II. Ostatnim 
punktem wycieczki był Pałac Grassal-
kovichów będący obecnie siedzibą prezy-
denta Słowacji, skąd rozciąga się widok 
na majestatyczny zamek bratysławski 
wzniesiony na wystającej skale położo-
nej 85 metrów nad poziomem Dunaju. 

Ostatni dzień wyjazdu został prze-
znaczony na poznawanie trzeciej stolicy 
czyli Wiednia. Polscy uczestnicy projek-
tu podziwiali wystawę dzieł malarzy 
impresjonizmu w galerii Albertina, eks-
pozycję w Pałacu Hofburg poświęconą 
cesarzowej Sisi oraz panoramę Wiednia 
ze wzgórza Kahlenberg. 

Kolejne spotkanie odbędzie się 
jesienią w stolicy Estonii - Tallinie, 
a głównym tematem będą emigranci 
i ich nowa ojczyzna.  

Ewa Kłuś

Kabecjanie dają radę

Co w szkołach 
piszczy

Das Deutsch Diktat
W Siedlcach odbył się ogólnopolski finał 
Dyktanda Języka Niemieckiego „Das 
Deutsch Diktat”. W gronie około 40 fina-
listów znalazła się Joanna Zagórowska 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Brzesku. Uczennica brzeskiej 
szkoły okazała się najlepsza i zajęła 
pierwsze miejsce wyprzedzając Jakuba 
Barańskiego z II LO w Krakowie i Annę 
Marię Stanek z LO w Dębicy.   

Konkurs zorganizowany został przez 
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli 
Języka Niemieckiego we współpracy 
z warszawskim Instytutem Goethego 
pod patronatem Ambasadora Austrii, 
Ambasadora Niemiec, Ministra Eduka-
cji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty, Prezydenta Miasta Siedlce 
oraz JM Rektora Uniwersytetu Przy-
rodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 
Przebiegał w trzech etapach – szkolnego 
(listopad ub. r.), regionalnego (grudzień 
ub. r.) i ogólnopolskiego.  red 

Mechatronik z indeksem
Sławomir Pabian, czwartoklasista 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Brzesku awansował do fina-
łu XXXV Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, 
który odbędzie się w Wałbrzychu. Tym 
samym stał się już teraz posiadaczem 
indeksu do każdej wyższej szkoły 
technicznej w kraju. Jaka to będzie 
uczelnia, zależy od jego indywidual-
nego wyboru. 

Jak informuje nas Ewa Kłuś z ZSP 
2 Brzesko, „celem olimpiady organi-
zowanej tradycyjnie przez krakowską 
Akademię Górniczo-Hutniczą jest 
rozwijanie wśród uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych wiedzy z zakresu 
elektryki, elektroniki i mechatroni-
ki”. Olimpiada służy też wymianie 
doświadczeń pomiędzy nauczycielami 
oraz współpraca szkół o kierunku 
technicznym. 

Nie jest to pierwszy sukces ucz-
nia „Zielonki” w tej olimpiadzie. 
W ostatnich czterech latach trzy razy 
przedstawiciel tej placówki meldował 
się w ścisłym finale. W 2009 roku 
dokonał tego Tomasz Mendel, a przed 
rokiem finalistą został Paweł Obal. To 
świetna rekomendacja dla brzeskiej 
szkoły i dowód na to, że kształcenie 
tutaj prowadzone jest na najwyższym 
poziomie.  PRUD      

Od lutego uczniowie klas I-III z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach, pod 
opieką wychowawców i we współpracy z 
rodzicami, realizują projekt „Kabecjanie 
dają radę – JAK BYĆ BEZPIECZNYM 
NA CO DZIEŃ”. Organizatorami pro-
jektu są: Kredyt Bank, Towarzystwo 
Ubezpieczeń  i Reasekuracji Warta S.A., 
Stowarzyszenie Laboratorium Troski 
oraz PCK. Ideą przedsięwzięcia jest sze-
roko rozumiana profilaktyka, w ramach  
której propaguje się i wzywa do wspólnej 
troski  o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci 
oraz podejmuje starania w celu utrwa-
lenia wzorów prawidłowych zachowań i 
właściwych reakcji w obliczu zagrożeń. 

Tematyka zajęć dotyczy: zasad 
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu 
drogowym, pracy policjanta, znaczenia 

wzroku, słuchu, orientacji przestrzen-
nej w procesie bezpieczeństwa dzie-
cka, zakresu działań straży pożarnej, 
zachowania się w sytuacji zagrożeń ze 
strony osób trzecich, bezpieczeństwa w 
codziennych sytuacjach życiowych, pod-
stawowych zasad udzielania pierwszej 
pomocy oraz sytuacji, w których trzeba 
wezwać służby ratownictwa. 

Każdy uczeń na początku projektu 
otrzymał płytę z piosenkami oraz zeszyt 
ćwiczeń, w którym utrwala zdobyte 
wcześniej wiadomości. Po pogłębieniu 
wiedzy na dany temat i przeprowadzo-
nych ćwiczeniach, grach, zabawach, 
testach sprawdzających, badaniach 
wzroku, słuchu  i lateralizacji dzieci 
otrzymują certyfikaty, które przekazują 
w domu swoim rodzicom.  Mok

OŚWIATA
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65 lat Przedszkola w Jadownikach
Marta Łoboda

Jadowniki od zawsze miały dwie pla-
cówki przedszkolne. Losy ich były ze 
sobą ściśle powiązane, chociażby przez 
współpracę na rzecz dzieci i środowi-
ska, a także przez funkcjonowanie 
wspólnej Rady Pedagogicznej.

W roku szkolnym 1946/1947 w bu-
dynku starej przedwojennej szkoły, 
w miejscu obecnego pomnika przy 
Domu Ludowym, utworzono pierwsze 
przedszkole. Kierowniczką została 
Anna Wideł, nauczycielką Anna Wi-
tek, kucharką Maria Dadej. Placówka 
zajmowała dużą izbę i kuchnię, czynna 
była przez cały rok. Przebywały tu 
dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Całodzien-
ny pobyt dzieci wypełniony był nauką 
wierszy i piosenek patriotycznych, 
czytaniem czytanych książek, zaba-
wą i długim leżakowaniem, często po 
dwoje pod żołnierskim kocem. Posiłki 
gotowano głównie na mleku i kaszy 
z UNrY. Codziennie obowiązkowa łyż-
ka tranu. Brak ogródka i placu zabaw 
rekompensowały długie spacery. 

Tadeusz Tyka, jeden z pierwszych 
ówczesnych przedszkolaków pamięta do 
dziś swój czteroletni pobyt w przedszko-
lu. Sikanie do nocników umieszczonych 
pod deską z wyciętymi otworami. Pamię-
ta zabawki, wyłącznie drewniane, jak 
koniki, wózki, klocki i lalki szmacianki. 
Dozwolone i częste były kary cielesne, 
np. klęczenie na grochu w kącie. Po 
odbyciu kary, groch należało zebrać do 
woreczka i oddać pani. Kiedyś niesforny 
Tadziu, obolały po klęczeniu, schował 
woreczek za pazuchę, zaniósł do domu, 
a mama – zauważywszy to – jeszcze mu 
swoje dołożyła. Mimo wszystko dzieci 
kochały przedszkole, bo tu nie były 
głodne, a Pani była dla nich jak dobra 
wróżka.

Od 1955 do połowy 1961 r. kierow-
niczką była Zofia Senderak. W sierpniu 
1961 roku została zatrudniona Kazimie-
ra Pleśniarska, która była jednoosobowo 
kierowniczką, wychowawczynią i  inten-
dentką. Przedszkole było wtedy 5-go-
dzinne z jednym posiłkiem. Przez wiele 
lat funkcję przewodniczącej Komitetu 
Rodzicielskiego pełniła  Maria Kłos.  

We wrześniu 1963 przedszkole zosta-
ło przeniesione do prywatnego budynku 
u państwa Kubalów, gdzie warunki były 
o wiele lepsze. Wędrówka przedszkola 
się nie skończyła, bo Gromadzka Rada 
zakupiła od państwa Mroczków budy-
nek (w obecnym miejscu  przy ul. św. 

Prokopa 10) i tam we wrześniu 1969 
placówka wznowiła swoją działalność. 

1 stycznia 1970 przedszkole zostało 
przekształcone w 9-godzinne, wydawa-
no trzy posiłki dla dzieci  i dodatkowo 
zatrudniono nauczycielkę Halinę Gołąb. 
Po pół roku zastąpiła ją Maria Czyż, 
która we wrześniu 1978 roku przeszła 
do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jadow-
nikach. Po jej odejściu pani Pleśniarska 
przez ponad trzy miesiące sama pro-
wadziła grupę 40 dzieci przez 9 godzin 
dziennie. W styczniu 1979 zatrudniono 
nauczycielkę Urszulę Czapkę, która 
pracowała do 1985 roku. 

W czerwcu 1980 rozpoczęła się 
modernizacja przedszkola. Renowacja 
trwała dwa lata. Urządzanie przed-
szkola i przeprowadzka zajęły kolejne 
trzy miesiące. Uroczyste otwarcie miało 
miejsce 13 listopada 1982.  

We wrześniu 1985 zatrudniono 
nauczycielkę Małgorzatę Robak, która 
pracuje do dziś. Siedem lat później 
funkcję dyrektora placówki powierzono 
Marcie Łobodzie.  

Drugie przedszkole w Jadownikach 
(„na dole”) otwarto w roku szkolnym 
1947/1948, w prywatnym domu Stefanii 
Grzebieniarz, która później była w nim 
kucharką. Pierwszą kierowniczką zo-
stała Janina Socha. Dwa lata później 
zastąpiła ją Teresa Mrożek. We wrześniu 
1953 kierowniczką została Zofia Marty-
na (po mężu Gawenda). Przedszkole Nr 
2 było w tym czasie 5-godzinne. 

W styczniu 1987 przedszkole prze-
niesiono do domu Marii Świerad, która 
pracowała jako kucharka. Tradycją 

stało się, że gospodyni domu, w którym 
była umieszczana placówki, zostawała 
kucharką.

W marcu 1961 przedszkole zostało 
przeniesione do domu Anny Biernat 
przy ul. Wschodniej. Przedszkola Nr 1 
i Nr 2 funkcjonowały latem, a ferie trwa-
ły od połowy grudnia do połowy lutego. 
Od września 1967 nastąpiła zmiana 
przerw w zajęciach, na jeden miesiąc 
zimą i jeden miesiąc latem.

W marcu 1969 przedszkole ponownie 
przeniesiono, tym razem do budynku 
Stefanii Wawryki. 

Ostatnie przenosiny miały miejsce 
w październiku 1973, a nową siedzibą 
został budynek Marii Buciak i tak pozo-
stało do dziś. Istotna zmiana nastąpiła 
w 2000 roku, kiedy to „dwójka” została 
decyzją rady miejskiej filią Przedszkola 
Nr 1. 

65. urodziny przedszkola obchodzo-
no przez cały tydzień. Rozpoczęto je od 
posadzenia jubileuszowego drzewka 
w ogrodzie przez pierwszego absolwenta, 
Tadeusza Tykę. Od dzieci otrzymało ono 
imię „Tadek – Jubilatek”. Kolejny dzień 
był dniem zabaw ludycznych pod hasłem 
„Jak się nasze babcie bawiły i czym się 
bawiły”. Rozstrzygnięty został konkurs 
plastyczny „Moje przedszkole” i literacki 
„Wspomnienia o moim przedszkolu”. 
Odbyły się też spotkania z wychowan-
kami z lat 1947-1957 i urodzinowy tort 
dla dzieci. Na grobach zmarłych pracow-
ników złożone zostały kwiaty i znicze. 
Finałowa uroczystość miała miejsce 
w Domu Ludowym, a wzięło w niej 
udział wielu dostojnych gości. 

Jeden z pierwszych roczników Przedszkola w Jadownikach – fot. arch. PP Jadowniki



26

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY maj 2012KULTURA

Na początku kwietnia wyśpiewał 
pierwszą nagrodę w XII Ogólno-
polskim Konkursie Wokalnym im. 
Franciszki Platówny, który odbył 
się we Wrocławiu. To jedna z wielu 
nagród, jakie wywalczył śpiewa-
jąc. Od kilku lat uczy się śpiewu 
klasycznego w krakowskiej szkole 
II stopnia. Właśnie jest w trakcie 
zdawania matury, a już niedługo 
przystąpi do egzaminu na war-
szawski Uniwersytet. Marzy mu się 
kariera na miarę Mariusza Kwiet-
nia, najwybitniejszego polskiego 
barytonu. Rozmowę z Hubertem 
Zapiórem przeprowadziliśmy na 
dzień przed maturalnym egzami-
nem z języka polskiego. 

We wrocławskim konkursie starto-
wałeś w tzw. grupie młodszej, o któ-
rej mówi się, że jest mocniejsza od 
tej starszej. 

Tak jest w istocie. Młodsza grupa to 
śpiewacy do 20. roku życia. Jeśli ktoś 
w tym wieku odniesie sukces, to za 
rok już go w tym konkursie nie będzie, 
bo najprawdopodobniej będzie już na 
studiach, a ten konkurs przeznaczony 
jest dla uczniów muzycznych szkół II 
stopnia. Konkurencja była dość mocna. 
Wystartowało 64 śpiewaków. W mojej 
grupie było ich 42, a aż 27 dotarło do 
finału. Dlatego cenię sobie tę nagrodę, 
bo musiałem przebrnąć przez gęste 
sito …

… Śpiewając …
… „Per la gloria” Bonociniego 

i „Mów do mnie jeszcze” Mieczysła-
wa Karłowicza. To był repertuar na 
pierwszy etap. W pieśni Karłowicza 
po raz pierwszy w życiu zaśpiewałem 
fis. W finale postawiłem na „Non piu 
andrai” – arię z I aktu „Wesela Figara” 
Mozarta i „Dejte klec jestrabu” Anto-
niego Dvoraka. 

Śpiewałeś po czesku?
Sam bym tego nie wymyślił. Ten 

utwór zaproponował mi mój nauczyciel, 
dr Maciej Gallas. I to był trafny wybór, 
bo w tej pieśni można zaprezentować 
pełnię swoich umiejętności. 

Nagroda była finansowa? 
Rzeczowa, ale sprawiła mi dużo 

satysfakcji. Otrzymałem między inny-

Uwielbiam śpiewać 
– mówi w rozmowie z BIM-em Hubert Zapiór

mi nagranie „Pasji Mateusza” Bacha 
i biografię Piotra Czajkowskiego. To 
jest kompozytor, w którym jestem zako-
chany. Uwielbiam słuchać jego muzyki. 
To postać tragiczna, o dość mrocznym 
życiorysie, ale wspaniały artysta. 

Uczysz się w szkole muzycznej II 
stopnia im. Władysława Żeleńskie-
go w Krakowie, ale nie tylko.   

Jeżdżę jeszcze na prywatne lekcje 
do Warszawy do profesora Włodzimie-
rza Zalewskiego. To jeden z najlepszych 
pedagogów w naszym kraju. To spod 
jego ręki wyszedł Mariusz Kwiecień, 
który teraz z powodzeniem występuje 
między innymi w Metropolitan Opera. 
Profesora poznałem w Dusznikach 
Zdroju, gdzie miałem przyjemność 
śpiewać w dworku Szopena. Byłem 
tam na kursie mistrzowskim, który 
ufundowała mi Fundacja Pro Musica 

Bona, wspierająca uzdolnioną muzycz-
nie młodzież. 

Jaką skalą głosu dysponuje Hubert 
Zapiór?

Od początku nieźle radziłem sobie 
z dolnymi dźwiękami. Profesor Zalew-
ski otworzył mi górę. Już na drugiej 
lekcji udało mi się zaśpiewać B. Bez 
wysiłku radzę sobie na przestrzeni 
dwóch oktaw i tercji. Gdybym śpiewał 
kontratenorem, to bez problemów mieś-
ciłbym się w czterech oktawach.  

Czekają Cię teraz dwa pracowite 
miesiące. 

Właśnie skończyłem Liceum Ogól-
nokształcące i przystępuję do egza-
minów maturalnych. Zaraz potem 
wybieram się do Kielc na ogólnopolski 
konkurs dla śpiewaków. Wreszcie czeka 
mnie sprawdzian najważniejszy, bo 
egzaminy na studia wokalne. Złożyłem 
papiery do Warszawy. Gdyby się nie 
powiodło, chociaż liczę, że się uda, to 
ewentualnie spróbuję w Łodzi.  

Co się zmieni w Twoim życiu, jeśli 
dostaniesz się na studia?

Zabrzmi to paradoksalnie, ale jeśli 
wywalczę indeks, to … nie ukończę szkoły 
muzycznej w Krakowie. Mam przygo-
towany plan B, na wypadek, gdyby mi 
się (odpukać) nie udało. Na pewno nie 
podejmę żadnych innych studiów tyko po 
to, żeby zabić czas. Przez rok będę konty-
nuował tylko szkołę muzyczną, a potem 
ponownie będę zdawać na studia. Mam 
jednak nadzieję, że tak się nie stanie. Do 
tej pory dzieliłem naukę w Krakowie z li-
ceum i w pewnym sensie odbywało się to 
ze szkodą dla obu szkół. Jeśli skończyłbym 
naukę śpiewu w Krakowie, to mógłbym 
pracować na przykład w chórze w filhar-
monii, ale ja marzę o karierze solowej. 

Boisz się egzaminów? 
Niekoniecznie. Doskonale wiem, na 

czym polegają. Czekają mnie między 
innymi badania foniatryczne, podczas 
których lekarze sprawdzają, czy kandy-
dat m predyspozycje do wykonywania 
zawodu śpiewaka. Będą też scenki 
aktorskie i egzamin z kształcenia słu-
chu. Tutaj dobre przygotowanie dała mi 
szkoła w Krakowie, bez której nie ma 
szans, aby bezbłędnie rozpoznać inter-
wały. A to na pewno będą sprawdzać. 

fo
t.

 a
r
c
h

. 
H

Z
fo

t.
 a

r
c
h

. 
H

Z



27 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYmaj 2012 KULTURA

Czytasz nuty?
Oczywiście, ale nie a vista. Gdy 

otrzymuje partyturę, spokojnie musze 
ją przeanalizować. Najczęściej siadam 
przy fortepianie i gram zapisany ma-
teriał. 

Umiesz grać na fortepianie?
Wirtuozem nie jestem, ale radzę 

sobie z klawiaturą. Nauka gry na 
fortepianie jest moim drugim przed-
miotem w szkole muzycznej. Wcześniej 
pobierałem lekcje w Miejskim Ośrodku 
Kultury u pani Teresy Szydłowskiej, 
później u pana Andrzeja Gicali.

Podobno kiedyś nakrzyczał na Cie-
bie Krzysztof Szydłowski?

Dokładnie tak było. Pan Krzysztof 
podszedł do mnie kilka lat temu po 
przeglądzie kolęd i pastorałek o Muszlę 
św. Jakuba i zbeształ mnie, ale miało to 
wydźwięk pozytywny. Po prostu powie-
dział mi, że jeśli chcę coś w śpiewaniu 
osiągnąć, to powinienem ostro wziąć 
się do pracy. Do tamtej pory śpiewa-
łem najpierw w chórze parafialnym, 
później w MOK-u, najczęściej repertuar 
popularny. Po reprymendzie od pana 
Krzysztofa zacząłem uczyć się w szkole 
muzycznej I stopnia w Bochni, przez 
rok kształciła mnie pani Monika Kuciń-
ska. Ale MOK-owi dużo zawdzięczam, 
dlatego chętnie występuję w imprezach 
organizowanych przez tę placówkę. 
Teraz z uwagi na nawał zajęć czynię to 
coraz rzadziej. Zdaję sobie sprawę, że 
kiedy dostanę się na studia, nie będzie 
już w ogóle mowy o takich występach. 

Jest jeszcze jeden Krzysztof w two-
im życiu wokalnym. 

Tak, to Krzysiu Musiał, którego 
darzę wielką sympatią. Krzysiek od 
wielu lat mi akompaniuje  i zawsze 
jest do dyspozycji, gdy potrzebuję jego 
pomocy. Nawet nie pamiętam już, kiedy 
wystąpiliśmy razem po raz pierwszy. 
Tak się składa, że w lipcu będę miał 
pierwszy w życiu godzinny recital 
w Katowicach, i to właśnie Krzysiek 
będzie moim akompaniatorem. Przygo-
towujemy się do tego występu bardzo 
solidnie. Organizatorzy tego koncertu 
zażyczyli sobie, żeby repertuar obejmo-
wał piosenki aktorskie, musicalowe, ale 
i muzykę poważną. 

Skąd wzięła się propozycja zagra-
nia tego koncertu?

Swego czasu w Katowicach brałem 
udział w promocji książki „Bajka o Mo-
zarcie” wydanej przez Państwowe Wy-
dawnictwo Muzyczne. Jestem lektorem 
na płycie dołączonej do książki. To jest 

projekt mojej pani profesor ze szkoły 
– Joanny Wiśniowskiej. Podczas tej pro-
mocji zauważono mnie i stąd wzięła się 
ta propozycja. Zaprosiła mnie dyrekcja 
Katowickiego Centrum Kultury.  

Ale na konkursie we Wrocławiu 
akompaniował Ci kto inny.

Tam reprezentowałem krakowska 
szkołę, więc towarzyszyła mi akompa-
niatorka, przy której ćwiczę na co dzień. 
To Japonka, Mariko Kato, która mieszka 
w Polsce od 11 lat. Zatrudniła się w szko-
le wtedy, kiedy ja zacząłem się w niej 
uczyć. Ciekawa jest jej historia pobytu 
w naszym kraju. Kiedyś przyjechała 
tutaj, aby odbyć mistrzowski kurs. Jej 
nauczycielka zmarła i wtedy przygarnę-
ła ją córka pani pedagog. Pani Mariko 
od tego czasu mówi do niej „mama”. 
We Wrocławiu dzięki koneksjom mojej 
akompaniatorki mogłem wybrać się 
w jej towarzystwie na premierę „Otella” 
we Wrocławskiej Operze. Zrewanżowa-
łem się zapraszając ją na głośny musical 
„Jerry Springer – the opera”, w którym 
występują moi znajomi, których niegdyś 
poznałem w Dusznikach Zdroju. To 
skandalizujący – szczególnie w II akcie 
– spektakl, pełen wulgaryzmów i kon-
trowersyjnej akcji, ale ze wspaniałą 
muzyką. Ciekawie złożyło się, że na 
lekcjach u pana Zalewskiego również 
akompaniuje mi Azjatka, Suyeon Son.  

Wiesz o tym, że jeśli się dostaniesz 
na studia, nie będziesz pierwszym 
śpiewakiem operowym rodem 
z Brzeska? 

Tak, bodaj pierwszym śpiewakiem 
z Brzeska jest Mikołaj Zalasiński, nota 
bene również baryton, tak jak ja. To 
on polecił mi profesora Zalewskiego 

i przekonał, aby nie studiować w Kra-
kowie, lecz w Warszawie. Wcześniej ode 
mnie na deskach teatralnych powinien 
pojawić się mój kolega, Michał Dziedzic, 
który studiuje w Katowicach. On jest 
tenorem. 

Skoro mowa o teatrze, to nie ciąg-
nęło Cię nigdy do aktorstwa?

Aktorstwo to było jedno z moich 
pierwszych marzeń. Jednak teraz mogę 
z odpowiedzialnością powiedzieć, że lu-
bię śpiewać, wręcz kocham. Przyznaję, 
że początkowo widziałem siebie w reper-
tuarze lekkim, popularnym. O śpiewie 
klasycznym długo nie myślałem. Kiedy 
jednak spróbowałem, zrozumiałem, że 
to jest moje powołanie?

Czy ktoś w Twojej rodzinie śpie-
wał? Kontynuujesz może jakąś 
tradycję rodzinną? 

O żadnym śpiewaku w rodzinie nie 
słyszałem. Może coś tam odziedziczy-
łem po dziadku, który był skrzypkiem. 
Ale był przede wszystkim leśnikiem 
i myśliwym, dlatego mam na imię 
Hubert. 

Zanim poznasz wyniki matury, 
będziesz już w trakcie egzaminów 
na studia. 

Tak i dlatego nastawiam się na 
to, że maj i czerwiec będą dla mnie 
niezwykle emocjonujące. Ale jak już 
się to wszystko skończy, zrelaksuję się 
w krakowskiej Operze, do której wybie-
ram się na „Traviatę” Verdiego.

Dziękuję więc za rozmowę i w imie-
niu redakcji oraz Czytelników 
BIM-u życzę powodzenia. 

Rozmawiał EMIL  

Hubert Zapiór w towarzystwie swoich przyjaciół, Joanny Hanzel (wyróżnienie we Wroc-

ławiu), Mariko Kato i Radosława Ungura (II nagroda we Wrocławiu) – fot. arch. HZ



28

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY maj 2012KULTURA

W brzeskiej bibliotece publicznej 
możesz odnaleźć swoich przod-
ków!

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna od kilku miesięcy tworzy 
archiwum lokalnej tradycji. W tym 
archiwum gromadzone są zdjęcia – pa-
miątki rodzinne. Prezentują one wyda-
rzenia z historii Brzeska i okolicznych 
miejscowości np. Zjazd Kół Gospodyń 
Wiejskich w Okocimiu Górnym, są to też 
fotografie rodzinne, ślubne, komunijne, 
pocztówki. 

Tak powstało archiwum…
W maju 2011 roku lokalny pasjonat 
i historyk z wykształcenia – Mateusz 
Koczwara, zaproponował brzeskim 
bibliotekarzom współpracę polegającą 
na stworzeniu archiwum zdjęć, do-
kumentów i relacji ustnych – CATL 
(Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej). 
Współpraca taka była możliwa dzięki 
inicjatywie warszawskiego ośrodka 
KARTA w ramach Programu Rozwoju 
Bibliotek. Nasza placówka, zgodnie ze 
statutem, zapewnia dostęp do gromadzo-
nych materiałów i dysponuje prawami 
autorskimi do zeskanowanych zdjęć. 
Ośrodek KARTA stworzył warunki 
techniczne – stronę internetową (www.
brzesko.archiwa.org) i wyszukiwarkę. 
Wolontariusze przynoszą do Biblioteki 
stare zdjęcia i dokumenty lub nagrane 
wspomnienia najstarszych mieszkańców 
regionu. Czasem podają tylko informacje 
o osobach, które chętnie udostępnią swo-
je wspomnienia lub wypożyczą zdjęcia, 
wtedy bibliotekarz organizuje spotkanie 
i warunki współpracy z ofiarodawcą.

CATL - regionalia brzeskie
Jaki jest cel stwo-

rzenia archiwum?
Przede wszystkim, 

trzeba na to archiwum 
patrzeć nie jak na poje-
dynczy zbiór, ale część 
ogólnopolskiej sieci – 
http://www.archiwa.org/. 
Kilkadziesiąt bibliotek 
w całym kraju gromadzi 
stare zdjęcia, dokumenty 
i nagrywa wspomnienia 
najstarszych mieszkań-
ców, by jak największa 
część tych materiałów 
została zachowana dla 
kolejnych pokoleń. Już 
teraz pojawia się prob-
lem z ustaleniem daty 
wykonania zdjęcia lub 
przedstawienia osób 
znajdujących się na nim. 
Potomni nie znając war-
tości zdjęcia mogliby je 
lekkomyślnie wyrzucić. 
Dzięki takim lokalnym 
archiwom zdjęcie wy-
pożyczone Bibliotece do 
zeskanowania, zostanie 
dokładnie opisane i udo-
stępnione w Bibliotece oraz Internecie.

Co można przynieść do Biblioteki?
Cenne już teraz okazują się zarówno 
zdjęcia wykonane w XIX wieku jak 
i te sprzed dwudziestu lat. Wystarczy 
przejrzeć zasób brzeskiego archiwum, 
znajdują się tam zarówno fotografie 
dokumentujące ważne wydarzenia 
w życiu miasta i wsi, jak również 

zdjęcia rodzinne, ślubne, klasowe. Do 
niedawna zdjęcie Stanisława Dadeja 
– przedwojennego działacza SL, kieru-
jącego konspiracyjnym Stronnictwem 
„Roch” w czasie II wojny światowej, 
można było zobaczyć tylko w Domu 
Ludowym w Maszkienicach lub korzy-
stając z uprzejmości jego córki – w ro-
dzinnym archiwum. Obecnie – dzięki 
szybkiemu indeksowaniu brzeskiego 
archiwum przez wyszukiwarkę Google 
– zdjęcie Dadeja można wyszukać on-
line, a jego cyfrowa kopia o wysokiej 
jakości udostępniana jest w brzeskiej 
Bibliotece.

Maszkienice – Szczepanów
Pierwsze materiały udostępnione zo-
stały przez mieszkańców Maszkienic 
i Szczepanowa, bo stamtąd pochodzą 
wolontariusze, którzy zainaugurowali 
prace nad brzeskim archiwum. W tej 
chwili opracowywany jest spory zbiór 
zdjęć prezentujących historię Browaru 
Okocim. Bibliotekarze liczą na zain-
teresowanie mieszkańców powiatu 
brzeskiego, by większa liczba rodzin-
nych pamiątek była udostępniona do 
zeskanowania i zachowania dla młod-
szych pokoleń.

Dziewczynki w strojach krakowskich ze sztandarem 

misyjnym – Maszkienice, lata 50-te – fot. arch. PiMBP

Zdjęcie zbiorowe – Okocim Górny – fot. arch. PiMBP
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Znani, zasłużeni i … moja prababcia!
Archiwum ma nie tylko dokumentować 
ważne wydarzenia historyczne i pre-
zentować zasłużone i sławne osoby z re-
gionu. Ma ono posłużyć do zachowania 
wspomnień również o naszych bliskich 
– dzisiaj nestor rodu może nam opo-
wiedzieć, kto widnieje na zdjęciu i przy 
jakiej okazji zostało ono wykonane, ale 
po jego śmierci niezapisane informacje 
ulecą z pamięci, a osoby uwiecznione 
na zdjęciu będą patrzeć na nas anoni-
mowo.

Wspomnienia nagrane
Zdjęcia to nie jedyny typ dokumen-
tów, jaki pozwoli uchylić rąbka lokal-
nej historii. Nagrane wspomnienia 
okazują się w wielu momentach 
doskonałym komentarzem do po-
znawanej historii. W lutym bibliote-
karze zapraszali na projekcję filmu 
Huberta Czerepoka „Powtórzenie 
pamięci”. Ponieważ nie był to film 
dokumentalny, stworzono dla od-
biorców prezentację multimedialną 
z wykorzystaniem nagrania audio 

Kazimierza Zająca – najmłodszego 
uczestnika pierwszego transportu 
polskich więźniów z Tarnowa do obo-
zu w Auschwitz. Jego wspomnienia 
i wykorzystane fragmenty z książki 
Józefa Stósa „Moja wojaczka” stwo-
rzyły historyczne tło wprowadzające 
do artystycznej etiudy poświęconej 
więźniom.

Nowym nabytkiem archiwum są 
wspomnienia Karola Bernackiego, żoł-
nierza AK, rejestrującego wydarzenia 
z czasów II wojny światowej rozgrywa-
jące się na terenie powiatu brzeskiego. 
Jak wspomina rodzina pana Bernackie-
go – nie był on człowiekiem wylewnym, 
jeśli chodzi o wspomnienia wojenne, 
dlatego tym bardziej wartościowe jest 
40-minutowe nagranie jego wypowiedzi 
w czasie uroczystości rodzinnej w 1979 
r. Nagranie przekazał Bibliotece sam 
autor – pan Andrzej Kurtyka, który 
przechował taśmę szpulową do czasów 
współczesnych i dzięki niemu możliwa 
jest prezentacja tego materiału szerszej 
publiczności, już za pośrednictwem 
nowoczesnych nośników.

Szesnaścioro wokalistów i jeden zespół 
taneczny będą reprezentować brzeski 
powiat podczas finału wojewódzkiego 
XXV Festiwalu Form Muzycznych 
i Tanecznych „Talenty Małopolski 2012”, 
jaki odbędzie się w Czchowie. W tym 
gronie aż dziesięcioro wykonawców to 
przedstawiciel gminy Brzesko. Brzeskie 
Eliminacje Powiatowe odbyły się po raz 
czwarty (po raz drugi z rzędu w Czcho-
wie) i – co przyznają zgodnie słuchacze 
i jurorzy – w tym roku ich poziom był 
najwyższy.  

Spośród wokalistów w finale woje-
wódzkim naszą gminę reprezentować 
będą: Łukasz Rojkowicz z Jadownik, 
Katarzyna Szlachta z Miejskiego Ośrod-
ka Kultury, Gabriela Magiera z LO Nr 1 
Brzesko, Daria Reczek ze Szczepanowa, 
Małgorzata Nawrot z Publicznego Gim-
nazjum Nr 1 w Brzesku, Sara Widła 
z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brze-
sku, Maria Pabian z Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Ewa Wiśniowska z ZSP Nr 1 
Brzesko, Natalia Drużkowska z LO Nr 
1 Brzesko i Maria Mikołajek z SP Nr 3 
Brzesko. 

Z innych gmin powiatu brzeskiego do 
finału awansowali: Łukasz Pachel z ZS 
Czchów, Krzysztof Staszak z ZS Czchów, 
zespół Stodoła z ZS Czchów, Bartłomiej 
Kozdrój z ZS Czchów, Edyta Pałucka 

Talenty Małopolski 2012
z Publicznego Gimnazjum w Porąbce 
Uszewskiej, Sylwia Pasek z Dębińskiego 
Centrum Kultury oraz Paulina Kubala 
z Dębińskiego Centrum Kultury.

W kategorii tanecznej powiat brzeski 
reprezentować będzie zespół „Szkraby” 
ze Szkoły Podstawowej w Gnojniku. 

Jury w składzie: Adrian Kulik (prze-
wodniczący), Roman Michalik i Michał 
Krzywda przyznało też 16 wyróżnień. 
Wśród wyróżnionych z naszej gminy 
znalazły się: Zuzanna Zachara i Alek-
sandra Kaim z Publicznego Gimnazjum 
Nr 1 w Brzesku oraz Klaudia Zdybel 
i Daria Kukla z Miejskiego Ośrodka 
Kultury.  

   Młodzi muzycy i tancerze z powiatu 
brzeskiego biorą udział w „Talentach 
Małopolski” od czterech lat. W 2009 
roku główne nagrody otrzymali Berna-
detta Woźniak (MOK Brzesko – formy 
muzyczne) oraz zespół Szkraby (SP 
Gnojnik) i Wojciech Czesak (Jadowniki 
– formy taneczne). W 2010 roku po głów-
ne laury sięgnęli Hubert Zapiór (MOK 
Brzesko – formy muzyczne) oraz duet 
Topikan (Brzesko)) i Michał „Antonio” 
Topolski (Brzesko – formy taneczne). 
Ubiegłoroczny finał wojewódzki sypnął 
głównymi nagrodami dla reprezentan-
tów brzeskiego powiatu, bo jury tymi 
laurami uhonorowało aż czwórkę na-

szych przedstawicieli – Paulinę Kubalę 
z Dębna, Tomasza Mikę z Brzeska, We-
ronikę Kluskę z Publicznego Gimnazjum 
w Łysej Górze oraz Kingę Gurgul z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie. 
Jest spora szansa, że w tym roku rekord 
zostanie pobity.  PRUD

Kontakt:
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej 
powstaje w Dziale Bibliograficzno-
Informacyjnym brzeskiej Biblioteki. 
Godziny otwarcia działu:
Środa 10:00-18:00
Czwartek 8:00-15:00
Piątek 10:00-15:00
tel. do Działu: 14-66-31-202 wew. 17.

Dodaj coś od siebie
Podczas najbliższej wizyty w Bibliotece 
zapytaj Bibliotekarza o osobę pracującą 
nad lokalnym archiwum lub przyjdź 
w godzinach pracy Działu Bibliograficz-
no-Informacyjnego – tam są gromadzone 
i opracowywane zdjęcia i nagrania. 
Możesz skorzystać też z form elektro-
nicznych: e-mail, formularz na stronie 
www.brzesko.archiwa.org 
Wypożyczając prywatne i drogocenne dla 
siebie zdjęcia do Biblioteki niczym nie 
ryzykujesz, po zeskanowaniu oryginały 
zostają zwrócone do właściciela.

Leokadia Jamróz

Klaudia Zdybel – fot. Ewelina Stępień   
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Marta Bąk

Większość młodych ludzi zaraz po 
ukończeniu wieku dojrzałości decyduje 
się na kurs prawa jazdy, który obejmuje 
około 30 godzin wykładów i 30 godzin 
jazdy samochodem. Na początku brzescy 
kursanci próbują swoich możliwości na 
terenie naszego miasta i okolic, by po 
kilku pierwszych godzinach pojechać 
do Tarnowa, bo właśnie tam będą zda-
wać właściwy egzamin prawa jazdy. 
Na początku rzecz wydaje się nieco 
skomplikowana i niejednemu podnosi 
poziom stresu do maksimum, ale w mia-
rę upływającego czasu jazda staje się 
przyjemnością.

W sytuacji, gdy po ulicach Brzeska 
jeździ większość z dostępnych samocho-
dów nauki jazdy, doświadczeni kierowcy 
pewnie nie są zbyt zadowoleni, gdyż 
znacznie spowalnia to ruch, choć w wielu 
przypadkach zaobserwować można wiel-

ką wyrozumiałość z ich strony. Zdarzają 
się również śmieszne sytuacje, kiedy na 
przykład przed pojazdem L-ki pojawi 
się dojrzały wiekiem, niezdecydowany 
rowerzysta, który slalomem stara się 
dojechać do celu. Nie bierze on jednak 
pod uwagę tego, że bezpośrednio za nim 
ustawia się sznurek samochodów, które 
nie mogą go wyprzedzić, bo na jezdni 
zaznaczona jest podwójna linia ciągła. 
Cały ten korowód wygląda komicznie, 
ponieważ przewodzi mu wesoły rowe-
rzysta, a za nim pojazd L-ki i wężyk 
kilku samochodów ze zniecierpliwio-
nymi kierowcami, z których żaden nie 
wie, dlaczego tak wolno jedzie i wina 
spada na uczącego się jeździć kierowcę, 
bo rowerzysty przed nim nie widać. 
Cóż, początki bywają różne, dlatego 
kierowcy muszą wykazywać się dużą 
ostrożnością zbliżając się do pojazdów 

oznakowanych literką L, gdyż nigdy 
nie wiadomo, jaki numer nam kursant 
kierownicą wykręci.

Sama ostatnio skończyłam 18 lat 
i zapisałam się na kurs. Początkowo 
bardzo się denerwowałam i nie mogłam 
się przekonać do siedzenia za kierowni-
cą, ale jak się to mówi „najtrudniejszy 
pierwszy krok”, w tej sytuacji może 
bardziej pasuje pierwsze „wyczuwa-
nie” sprzęgła, bo później już jedzie się 
i z górki, i pod górkę bez większych 
problemów. Pozostaje skoordynować 
całe ciało, by prawidłowo reagowało na 
sytuacje uliczne, nauczyć się znaczenia 
poszczególnych znaków oraz pozostałych 
zasad ruchu drogowego, przy dużej daw-
ce szczęścia zdać egzamin za pierwszym 
razem i cieszyć się mianem prawowitego 
kierowcy drogowego.

L-ki czyli drogowe nauczycielki

– tak pisze sam o sobie Piotr Werewka. 
Chyba jednak przede wszystkim pasja, 
bo właśnie tytuł „Pasja” nosi krótki, 
niespełna 10-minutowy film Tadeusza 
Chudego o krakowskim fotografiku, 
który przyznaje (i widać to w tym do-
kumencie), że z aparatem praktycznie 
nie rozstaje się ani na chwilę. Artysta 
ma to szczęście, że wykonuje profesję, 
dzięki której dane mu jest poznawać 
wiele nowych miejsc i nowych ludzi, 
z którymi nawiązuje bliskie lub bardziej 
luźne kontakty. 

Pierwszy z prezentowanych cyklów to 
zbiór fotografii, które powstały podczas 
jednego dnia, bo tyle właśnie trwał pobyt 
Werewki w ukraińskiej miejscowości Hu-
mań. Były to jednak chwile szczególne, 
bo właśnie tego dnia spotkało się tam 
ponad 20 tysięcy Żydów, by uczcić pamięć 
pochowanego na tamtejszym cmentarzu 
cadyka Rabbiego Nachmana. Izraelici 
wierzą, że dzięki modlitwom nad jego 
grobem zmarły wstawi się za nich w cza-
sie sądu ostatecznego. On sam przed 
śmiercią złożył taką obietnicę, wierząc 
w swoją mesjańską moc. 

Zdjęcia z Gali MMA, która miała 
miejsce w hali krakowskiego Hut-
nika, miały być pierwotnie jedynie 
dokumentalnym zapisem wydarzenia, 
powstałym niejako na zamówienie. 
Autor jednak miał możliwość poznać 

bohaterów widowiska w trzech istot-
nych fazach, przed walką, w jej trakcie 
i już po końcowym gongu. Dostrzegł 
wówczas fascynujące zmiany, jakie 
zachodzą w zawodnikach w poszczegól-
nych fazach i właśnie te metamorfozy 
starał się utrwalić.

„Wenecja” to efekt pleneru foto-
graficznego zorganizowanego przez 
Włodzimierza Płanetę, u którego We-
rewka kiedyś się uczył . Miał to być 
wyjazd taki bardziej wypoczynkowy, 
ale żaden fotograf, który trafi do We-
necji, nie będzie się zachowywał jak 
przeciętny turysta. Bo jest to „miasto 
bogate w historię i obrazy”.  – Zachwy-
ca, czy nie zachwyca? – zastanawia 
się artysta. Odpowiedzi na to pytanie 
można szukać zwiedzając tę fascynu-
jącą wystawę. 

Podczas wernisażu można było 
również dowiedzieć się o najnowszych 
pasjach Werewki, związanych z filmo-
waniem. I uwierzyć, że artystyczne 
zdjęcia można wykonać także … tele-
fonem komórkowym. „Ale to nie tylko 
zdjęcia, to szereg różnych sytuacji, 
w których się znajdujemy, czasem dra-
maty, czasem radości i nierzadko w tych 
chwilach aparat jest wrogiem” – to też 
słowa artysty. Dlatego świadom jest od-
powiedzialności za każde uruchomienie 
migawki.  EMIL

Od 21 kwietnia w Piwnicy Brzeskiej 
Miejskiego Ośrodka Kultury czynna 
jest wystawa fotograficzna Piotra We-
rewki, krakowskiego artysty. Na ekspo-
zycję składa się pięć cyklów – „Chasydzi 
– Humań”, „Gala MMA”, „Wenecja”, 
„Plany filmowe” oraz „Kadry”. 

„Fotografia to dla mnie hobby, pa-
sja, ale też walka z samym sobą, walka 
z niezrozumiałymi dla mnie uwarunko-
waniami we mnie odnośnie kompozycji 
zdjęcia, czy sposobu pokazania historii” 

Fotograficzne pasje Werewki
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Adam Kwaśniak

Historia żołnierzy niezłomnych to jedna 
z najbardziej heroicznych w dziejach 
kraju kart, zapisanych przez tych, 
którzy dochowali wierności Ojczyźnie 
i samemu sobie, weszli na drogę męczeń-
stwa i wytrwali na niej do końca. 

Dowódcy i żołnierze z organizacji 
Wolność i Niezawisłość, Narodowych 
Sił Zbrojnych, Narodowego Związku 
Wojskowego, Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego, byli znieważani przez całe 
dziesięciolecia komunistycznych rządów. 
Nazywano ich „zaplutymi karłami reak-
cji”, a wszystkie niepodległościowe orga-
nizacje określano jako „faszystowskie 
bandy”. W latach 1945-1956, według 
ciągle niepełnych danych, z rąk polskich 
i sowieckich komunistów zginęło 8,6 tys. 
żołnierzy podziemia niepodległościowe-
go, a 5 tys. skazano na karę śmierci. 
W obozach i więzieniach śmierć poniosło 
ponad 20 tysięcy „żołnierzy wyklętych”. 
Tylko nielicznym udało się przetrwać 
stalinowski reżim. Dla tworzącej się 
władzy ludowej partyzanci stanowili po-
ważne zagrożenie. Żołnierzy podziemia 
niełatwo było wykryć, a ich działalność, 
skupiająca się na likwidacji Sowietów 
i kolaborujących z nimi polskich komu-
nistów, była znakiem sprzeciwu wobec 
radzieckiej okupacji. Partyzanci podzie-
mia wierzyli w rychły wybuch kolejnej 
wojny, który mógłby Polsce przynieść 
niepodległość. Jednak sfałszowane 
wybory z 1947 r. i bierność Zachodu 
zaczęły rodzić w „leśnych szeregach” pe-
symizm i przekonanie o bezsensowności 
dalszego oporu, a ustawa amnestyjna 
wprowadzona w marcu 1947 r. sprzyjała 
ujawnianiu się partyzantów. Amnestię 
przedstawiono jako akt dobrej woli, 
w rzeczywistości jej faktycznym celem 
okazała się likwidacja zorganizowanego 
oporu przeciwników władzy ludowej. 
Zebrana w toku przesłuchań wiedza 
posłużyła do późniejszych represji wobec 
ujawnionych i dotarcia do osób nadal 
prowadzących walkę. Amnestia objęła 
ponad 76 tys. osób. Jednak nie wszyscy 
postanowili się ujawniać, choć działania 
propagandy sprawiły, że informacja 
trafiła do większości partyzantów. Do 
bardziej znanych „żołnierzy wyklętych” 
należą: Józef Kuraś ps. „Ogień”, Zyg-
munt Szendzielarz ps. „Łupaszka”, Sta-
nisław Sojczyński ps. „Warszyc”, Danuta 
Siedzikówna ps. „Inka” i wielu innych. 
Ostatnim oficerem polskiego podziemia 

Niezłomni Ziemi Brzeskiej
był Stanisław Marchewka ps. „Ryba”, 
który zginął z bronią w ręku w marcu 
1957 r. Dłużej od niego przetrwał tylko 
Józef Franczak ps. „Lalek”, zabity przez 
SB na Lubelszczyźnie w marcu 1963 r. 

Od 2011 r. 1 marca obchodzony jest 
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. W czasie tegorocznych ob-
chodów w naszym mieście ks. Józef Dra-
bik proboszcz parafii św. Jakuba i NMP 
Matki Kościoła w Brzesku zaapelował 
o upamiętnienie żołnierzy niezłomnych 
z ziemi brzeskiej. Rzeczywiście, nie do-
szło dotychczas do Ich uhonorowania. 
Za to w centralnym miejscu cmentarza 
wojskowego wciąż stoi pomnik 19 funk-
cjonariuszy MO, UB i ORMO odsłonięty 
10 października 1964 r. Umieszczony 
na nim napis głosi, że „polegli na Ziemi 
Brzeskiej w walce o utrwalenie władzy 
ludowej w latach 1945–47”, a „cześć 
ich pamięci” oddaje „społeczeństwo”. 
Kilka lat temu, po moich interpelacjach 
na sesjach Rady Miejskiej oraz opinii 
przedstawiciela tarnowskiego oddziału 
ochrony zabytków wydawało się, że 
pomnik ku czci komunistów zniknie 
z krajobrazu Brzeska. Miałem też na-
dzieję, że mieszkańcy sami upomną się 
o jego likwidację. Nic takiego jednak 
nie nastąpiło. Co więcej – w dalszym 
ciągu oddaje się im cześć, kładzie 
kwiaty i zapala znicze, prowadzi pod 
ten pomnik najmłodsze pokolenie 
brzeszczan.

Jak bardzo pomnik ten ubliża pa-
mięci Żołnierzy Niezłomnych z ziemi 
brzeskiej i kto personalnie odpowiada 
za jego wybudowanie? Zapisy w Kro-
nice Powiatu Brzeskiego Jana Buli-
kowskiego wskazują na determinację 
w służbie „socjalistycznej Ojczyzny” 
funkcjonariuszy komunistycznych 
chcących uczcić 20-lecie MO. Ten 
pomnik hańbi pamięć żołnierzy nie-
złomnych, walczących ze zniewoleniem 
komunistycznym. Uwłacza też wszyst-
kim oficerom i żołnierzom AK i WiN 
z tego terenu, którzy polegli z rąk 
komunistów jeszcze w czasie okupacji 
niemieckiej i potem – w czasie okupacji 
sowieckiej i rządów PRL oraz tych, 
którzy po ubeckich torturach, sowie-
ckiej zsyłce, komunistycznych sądach 
i więzieniach dożywali swych dni jako 
obywatele PRL drugiej kategorii. Ten 
pomnik jest obelgą wobec dzieci żołnie-
rzy AK i WiN, które musiały ukrywać 

„bandycką” przeszłość swych rodziców 
przed komunistycznymi aparatczykami 
w szkołach i w pracy.

W wielu miejscach naszego kraju 
czci się pamięć żołnierzy niezłomnych.                                   
Ich imieniem nazywane są szkoły, ulice 
i place, stawiane są pomniki i pamiąt-
kowe tablice. W naszym mieście nie ma 
takich miejsc. Nie wszyscy też wiedzą, 
kto na naszym terenie prowadził taką 
działalność.

Odpowiadając na apel księdza Dra-
bika, postanowiłem zająć się tą sprawą. 
Zwróciłem się z prośbą do Instytutu 
Pamięci Narodowej w Krakowie o po-
moc w ustaleniu listy osób związanych 
z  niepodległościowym podziemiem 
z terenu powiatu brzeskiego. Udało 
się zweryfikować nazwiska ponad 100 
osób z dawnego powiatu brzeskiego 
(także z gminy Zakliczyn i Radłów, które 
obecnie do powiatu brzeskiego nie nale-
żą). Lista nie jest kompletna – została 
sporządzona na podstawie dostępnych 
źródeł naukowych IPN w Krakowie. Na 
pewno powinna być dłuższa, tym bar-
dziej, że trudno o informacje o osobach, 
którym udało się uniknąć represji. Także 
informacje o wyrokach i latach więzienia 
po szczegółowych badaniach mogą być 
jeszcze zweryfikowane. Należy też wziąć 
pod uwagę fakt, że wszystkie podziemne 
organizacje były zaciekle zwalczane 
przez UB, a podstawowym środkiem 
działania w celu dotarcia do grupy był 
werbunek agentury.  Niektóre osoby 
mogły więc być różnymi metodami, m.in. 
przez szantaż czy groźbę werbowane do 
współpracy. 

W Brzesku miała swoją siedzibę  
Rada WiN - regionalna struktura naj-
ważniejszej organizacji niepodległoś-
ciowej, będącej kontynuacją AK, choć 
o cywilno-politycznych założeniach, Nie 
byli to partyzanci, nie przebywali w le-
sie i nie koncentrowali się na akcjach 
zbrojnych, ale prowadzili konsekwentną 
pracę konspiracyjną – głównie propa-
gandową i wywiadowczą - ponosząc za 
to ciężkie konsekwencje. Do kierowni-
ctwa Rady należeli: Franciszek Blok 
„Soplica”, „Potocki”, ostatni komendant 
obwodu AK Brzesko oraz Erwin Mojże-
szek „Sobieraj”, „Marek”, „Ossendowski” 
z Wojnicza. Ich zastępcami byli Kazi-
mierz Nosek „Litwiński”, „Jaremski” 
z Łukanowic, (później WiN na Śląsku), 
skazany na 15 lat i Teofil Hebda „Bły-
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skawica” z Porąbki Uszewskiej, 
skazany na 15 lat. Kierownikiem 
placówki w Wojniczu był Erwin 
Mojżeszek, w Brzesku - Jan 
Jarosz „Straszewski”,skazany 
na 10 lat, w Dębnie - Józef 
Czyż z Jastwi, w Uszwi – Adam 
Gądek „Kruk” z Gosprzydowej, 
w Czchowie – Krystian Nowak 
„Skała”, w Zakliczynie – Kazi-
mierz Gołąb „Czarny”, „Kruk”, 
a później Ignacy Krakowski 
„Sędzia”, w Przybysławicach 
– (prawdopodobnie) Antoni Trze-
pla, skazany na karę śmierci 
i stracony za późniejszy udział 
w oddziale Pudełka „Zbroi”. Or-
ganizatorem placówek w Czcho-
wie i Zakliczynie był Edward Baj 
„Orlik” z Brzeska.

Na terenie powiatu brze-
skiego istniał również Obwód 
Brygad Wywiadowczych WiN 
– autonomicznej siatki wywia-
dowczej. Funkcje kierownicze 
pełnili Józef Ciastoń z Tarnowa 
(skazany na 4 lata zbiegł z wię-
zienia), Tadeusz Lenda „Less” 
z Tymowej oraz Stanisław Sak 
„Dąb” z tarnowskiego Rzędzina 
(skazany na 10 lat). Wśród wy-
wiadowców byli m.in. HeNryk 
Bach z Brzeska (skazany na 8 
lat), Tadeusz Stefaniak z Brze-
ska (skazany na 8 lat) i Józef Lulek 
z Paleśnicy (skazany na 8 lat).

Organizacją poakowską, okresowo 
podległą Radzie WiN Brzesko była Ar-
mia Wyzwolenia Tadeusza Kusiona 
„Zawalskiego” z Rudy Kameralnej (ska-
zanego na karę śmierci zamienioną na 10 
lat więzienia). Dowódcami drużyn w tym 
oddziale byli Jan Olchawa z Filipowic, 
Franciszek Malik z Woli Stróskiej (ska-
zany na 15 lat), Krystian Nowak „Skała” 
z Czchowa, Kazimierz Gołąb „Czarny” 
z Zakliczyna (zastrzelony) i Ignacy Kra-
kowski „Sędzia” z Zakliczyna” (po śmierci 
Gołąba). Do oddziału należeli Franciszek 
Bosowski z Filipowic (skazany na 15 lat), 
Antoni Gołąb „Kwiatek” z Wesołowa, 
Antoni Goryl „Żbik” z Czchowa, Leon 
Igielski „Ostry” z Filipowic, Józef Janawa 
„Przyjaciel” z Drużkowa, Tadeusz Jana-
wa „Nelski” z Czchowa, Jan Janowski 
„Kujawiak” z Wesołowa, Jan Jastrząb 
„Sroka” z Wesołowa (skazany na 15 lat), 
Tadeusz Kijowski z Filipowic (skazany na 
2 lata), Antoni Korcyl „Kulig” z Porąbki 
Uszewskiej, Eugeniusz Kozdrój „Neron” 
z Czchowa, Kazimierz Kozdrój „Ściubski” 
z Czchowa (skazany na 5 lat), Tadeusz 
Kruk „Dal” z Wesołowa, Kazimierz 
Lorek „Tarzan” z Czchowa, Piotr Lorek 
„Górski” z Czchowa, Antoni Łukasik „Ty-

grys” z Rudy Kameralnej, Józef Majda 
„Pstrąg” z Tropia, Wojciech Malik „Żółw” 
z Woli Stróskiej (skazany na 8 lat), Jan 
Nastałek z Filipowic (skazany na 15 lat), 
Stanisław Piechnik „Faszyna” z Filipo-
wic, Czesław Podosek „Cezi” z Czchowa, 
Stanisław Pyrek z Wesołowa (skazany 
na 5 lat), Władysław Pyrek „Tarzan” 
z Wesołowa, Władysław Ryba”Rybnik” 
z Wesołowa (skazany na 5 lat), Wacław 
Spieszny (Śpieszny) z Filipowic (skazany 
na 5 lat), Tomasz Sula z Dzierżanin (ska-
zany na 15 lat), Stefan Tekiela „Grzmot 
- Ryś” z Tworkowej, Stefan Włodarczyk 
z Wesołowa (skazany na 15 lat) Stanisław 
Wojtas „Puchacz”, Jan Zabrzański z Rudy 
Kameralnej (skazany na 15 lat).

Oddział Romana Horodyńskie-
go – Władysława Pudełka – Józe-
fa Jachimka od jesieni 1945 r. był 
związany z placówką WiN w Radłowie. 
Dowódcami byli: Roman Horodyński 
„Jastrząb” (zastrzelony 29 maja 1946 
roku  przez W. Pudełka za samowolne 
działania), Władysław Pudełek „Zbro-
ja” z Borzęcina (zastrzelony w listo-
padzie 1947 w zasadzce UB) i Józef 
Jachimek „Stalin” ur. w Krakowie (za-
strzelony 28 grudnia 1948 w zasadzce 
UB-KBW). Do członków grupy należeli 
Władysław Bąk „Wicher”z Borzęcina 

(skazany na 7 lat), Franciszek 
Boduch z Przybysławic (ska-
zany na śmierć, stracony 25 
listopada 1947), Stefan Boduch 
z Przybysławic (skazany na 
śmierć, stracony 25 listopada 
1947), Karol Boksa z Jadownik 
Mokrych, Kazimierz Curyło 
„Znicz” ur. w Jaworznie (ska-
zany na śmierć, stracony 10 
marca 1948), Mieczysław Dzik 
z Przybysławic, Stanisław 
Gofrom (właśc.. Gofron) ze 
Szczurowej, Stanisław Górak 
z Przybysławic ( powiesił się 
w areszcie PUBP w Dąbrowie 
Tarnowskiej 12 sierpnia 1947), 
Jan Kmieć ur. w Radogoszczy 
(skazany na śmierć, stracony 
12 maja 1948), Józef Kopacz 
„Bicz” z Borzęcina (skazany 
na 10 lat), Franciszek Kryzia 
z Woli Radłowskiej (skazany 
na 10 lat), Tadeusz Kryzia 
z Woli Radłowskiej (skazany 
na 3 lata), Ludwik Majcher 
z Jadownik Mokrych, Józef 
Michałowski z Przybysławic, 
Józef Padło z Siedlca (skazany 
na 4 lata), Mieczysław Pude-
łek z Borzęcina (zastrzelony 
28 grudnia w zasadzce UB), 
Franciszek Rogóż z Borzęcina, 
Edward Rudziński z Siedlca 

(skazany na 8 lat, po zwolnieniu w 1953 
działał w podziemiu na Śląsku, skazany 
na 10 lat), Józef Sikora (zastrzelony 28 
grudnia 1948 w zasadzce UB-KBW), 
Antoni Trzepla „Krakus”, ur. w Kra-
kowie (skazany na śmierć, stracony 16 
kwietnia/czerwca? 1948), Józef Urban 
z Jadownik Mokrych (zginął 5 listopada 
1946  w Borzęcinie podczas akcji UB-
WP), Tadeusz Ziejka z Radłowa. 

Oddział NZW Władysława Za-
gai „Kolca”/Władysława Pilcha 
„Szarego” powstał na bazie żołnie-
rzy kompanii „Janina” NOW-AK. 
Przestał działać po ucieczce „Kolca” 
za granicę w sierpniu 1945 r. Wznowił 
działalność w mniejszym, częściowo 
zmienionym składzie pod dowództwem 
Pilcha w marcu 1946 r. Okresowo współ-
pracował z oddziałem Pudełka „Zbroi”. 
Dowódcami oddziału byli Władysław 
Zagaja „Kolec” z Borzęcina (od sierpnia 
1945 za granicą) oraz Władysław Pilch 
„Szary” z Bielczy (skazany na śmierć, 
stracony 13 stycznia 1948).

Do oddziału należeli Władysław 
Baran „Skok” z Wał Rudy (skaza-
ny na dożywocie), Tadeusz Baszak 
„Tadek” i Zdzisław Baszak „Zidzich” 
z Kresów, zam. w Bielczy (zastrzeleni 
17 lipca 1945), Rudolf Bodzioch „Śliwa” 

Odsłonięcia tablicy dokonali 3 maja br. poseł Edward 

Czesak, burmistrz Grzegorz Wawryka i widoczny na zdjęciu 

autor tego tekstu, radny Adam Kwaśniak – fot. Marek Kotfis
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z Biadolin Szlacheckich (skazany na 
10, Franciszek Burzawa z Jadownik 
Mokrych (skazany na 5 lat), Jan Cnota 
„Suchy” z Borzęcina, Kazimierz Dzier-
wa z Biadolin Szlacheckich (skazany 
na 10 lat), Czesław Gągola „Goliat” 
z Brzozowej (zastrzelony przez UB 
w Słonem koło Zakliczyna 9 sierpnia 
1945), Tadeusz Jakubas „Vis” z Perły, 
Antoni Jarosz „Wicher” z Bielczy,  Ta-
deusz Jost „Dzik” z Krakowa, Edward 
Kogut z Jadownik Mokrych, Alojzy 
Król „Jaskier” z Zawady (skazany na 
7 lat), Julian Kutek „Gradów”, „Zefir” 
z Perły, Julian Kwaśniak „Zbyszek” 
z Borzęcina, Ludwik Kwaśniak „Fi-
cuś’, „Pigułka” z Borzęcina, Kazimierz 
Malec „Korsarz” z z Biadolin,(skazany 
na 10 lat), Władysław Mączko z Ja-
downik Mokrych, Aleksander Mika 
z Borzęcina, Kazimierz Oćwieja „Sęk” 
z Biadolin Szlacheckich Józef Pater 
„Zawieja” (skazany na śmierć, stra-
cony 13 stycznia 1948), Emil Pawlik 
„Kochan” z Jadownik Mokrych, Józef 
Pilch „Grabiec” z Bielczy (brat Wła-
dysława), Władysław Pudełek „Skiba” 
z Borzęcina, Piotr Rychlicki z Bielczy, 
Bronisław Siudut z Borzęcina, Józef 
Siudut „Kostek” z Bielczy, Bronisław 
Soja „Ren” z Ćwikowa pow. Dąbrowa 
Tarnowska, Adam Stoga „Jastrząb” 
ze Skrzyszowa (skazany na śmierć, 
stracony 13 stycznia 1948), HeNryk Sto-
larz „Twardy” z Biadolin Radłowskich, 
Stanisław Stolarz „Wilga” z Borzęcina 
(postrzelony 16 czerwca, zmarł 20 czerw-
ca 1945 w Borzęcinie), Józef Wojdak 
„Swoboda” z Bielczy, Piotr Wołek „Paw” 
z Jadownik Mokrych, Tadeusz Wołek 
„Tadek” z Biadolin Szlacheckich, Józef 
Wolnik „Orzeł” z Bielczy.

 Powyższe  listy zostały sporządzone 
na podstawie dostępnych potwierdzo-
nych danych IPN. Część z wymienionych 

osób aresztowano i skazano w wyniku 
działań podejmowanych poza grupą. 

Poakowski oddział Józefa Cier-
niaka „Libana”, okresowo współ-
działał z oddziałem Zagai „Kolca”. Jego 
żołnierze w dużej mierze uniknęli kary 
więzienia, ujawniając się w 1947 roku 
i nie podejmując dalszej działalności. 
Dowódca Józef Cierniak „Liban”, „Wy-
skok”, „Żbik” z Dąbrówki Morskiej. 
Członkowie: Mieczysław Jaroszewicz 
z Kresów, zam. Dąbrówka, Edward Ko-
recki „Zawisza” z Dąbrówki Morskiej, 
Antoni Kozak z Dąbrówki Morskiej, 
HeNryk Kozak z Dąbrówki Morskiej, 
Julian Kozak z Dąbrówki Morskiej, 
Tadeusz Kozak z Dąbrówki Morskiej 
(prawdopodobnie), Tomasz Kozak z Dą-
brówki Morskiej ( syn Michała ), Fran-
ciszek Krupa „Gil” z Dąbrówki Morskiej 
(skazany na 6 lat), Mieczysław Krupa 
„Janusz” z Dąbrówki Morskiej ( skaza-
ny na 8 lat), Julian Maciaszek „Wilk” 
z Dąbrówki Morskiej (skazany na 8 
lat), Eugeniusz Rodzaj z Kresów, zam. 
Strzelce Małe, Mieczysław Skrzyński 
z Dąbrówki Morskiej ( skazany na 5 
lat), Stefan Wilk z Dąbrówki Morskiej 
( skazany na 8 lat), Bronisław Zbiegieł 
z Dąbrówki Morskiej (skazany na 5 lat), 
Józef Zbiegieł z Dąbrówki Morskiej.

Do tej pory udało się potwierdzić tylko 
wyżej wymienione osoby. Podziękowania 
kieruję pod adresem pana Michała Wen-
klara, pracownika IPN, Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Krakowie, który weryfikował listę osób 
związanych z podziemiem niepodległoś-
ciowym z terenu powiatu brzeskiego. Na 
pewno lista nie jest kompletna. Mam 
nadzieję, że będzie uzupełniania przez 
osoby, które posiadają wiedzę w tym 
temacie. Tablica upamiętniająca ofiary 
represji komunistycznych została odsło-
nięta 3 maja br. 

„Mgła” w RCK-B
W Regionalnym Centrum Kultural-
no-Bibliotecznym gościli poseł Adam 
Kwiatkowski, senator Marek Marty-
nowski oraz Marcin Wierzchowski. Ich 
wizyta związana była z druga rocznicą 
lotniczej katastrofy pod Smoleńskiem, 
w wyniku której zginęło 96 osób, w tym 
prezydent RP śp. Lech Kaczyński. 
Spotkanie zorganizowali poseł Edward 
Czesak i burmistrz Grzegorz Wawry-
ka, a uczestniczyło w nim kilkaset 
osób (tyle, ile może pomieścić sala 
widowiskowa RCK-B).  

Goście do Brzeska przybyli na 
rowerach, pokonując wcześniej ponad 
100 kilometrów. Był to jeden z etapów 
II Rajdu Rowerowego szlakiem śp. 
Lecha Kaczyńskiego zorganizowanego 
przez byłych współpracowników Prezy-
denta. Przypomnijmy, że przed dwoma 
laty, 28 lutego 2010 roku, Brzesko 
było ostatnim polskim miastem, które 
przed tragiczną śmiercią odwiedził 
Prezydent RP. 

Uczestnicy spotkania mogli obej-
rzeć wystawę fotografii autorstwa 
Marka Kotfisa, prezentujących relację 
z pamiętnej wizyty. Wzięli też udział 
w pokazie głośnego filmu „Mgła”. 
Adam Kwiatkowski, Marcin Wierz-
chowski i Marek Martynowski wspo-
minali dokonania Lecha Kaczyńskiego. 
Zespół Pieśni i Tańca Jadowniczanie 
wystąpił z repertuarem składających 
się z najbardziej znanych polskich 
pieśni patriotycznych. 

Dzień po spotkaniu uczestnicy 
Rajdu Rowerowego wraz z posłem 
Edwardem Czesakiem złożyli wiązan-
kę kwiatów pod tablicą upamiętniająca 
ofiary smoleńskiej katastrofy. red

Pomoc z Chicago
Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta 
Brzeska i Okolic, które działa w Chi-
cago, przekazało 10 tysięcy dolarów 
dla uczniów z rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji finansowej. Pienią-
dze wykorzystane zostaną na zakup 
podręczników, pomocy naukowych oraz 
na dożywianie. 

Do Stowarzyszenia należą miesz-
kający na stałe w USA nasi rodacy 
z powiatu brzeskiego, którzy już od 
ośmiu lat wspierają w ten sposób szkoły 
z naszego terenu. Pieniądze zbierane 
są podczas integracyjnych pikników 
i balów charytatywnych. Do tej pory zza 
oceanu trafiło do powiatu brzeskiego 80 
tysięcy dolarów.  red  

Jakubowski Franciszek (86) – Brzesko
Kołek  Weronika Anna (89) - Brzesko
Krzywacka Maria Magdalena (70) – Okocim
Kusiak Ryszard Stanisław (56) – Brzesko
Serwatka Jan Wojciech (55) – Brzesko
Szczupał Krystyna (73) – Bucze
Wilk Ryszard Bogusław (55) – Jadowniki

Bugara Jan Michał (73) - Brzesko
Czernecka Anna (85) - Jadowniki
Dadej Wanda Anna (81) - Jadowniki
Góra Kazimierz (51) - Bucze
Grzymek Kazimiera (97) - Brzesko
Jemioło Teodor Andrzej (60) - Okocim

Kaczmarczyk Maria (76) - Jadowniki
Kasperczyk Janina (82) – Poręba Spytkowska
Klimek Genowefa (87) - Poręba Spytkowska
Matofij Orest Emilian (66) - Brzesko
Mędrek Jan (63) - Brzesko
Oleksiak Jan (65) - Jasień
Pacura Zofia Władysława (76) – Szczepanów
Przybylski Jan Roman (89) - Jasień
Rabiasz Mieczysław (81) - Okocim
Rojek Władysław (85) - Sterkowiec
Ropek Stefan Jan (80) - Okocim
Rożkowicz Felicja (77) - Brzesko
Ryncarz Bogusława (57) - Brzesko
Skoczylas Marian Franciszek (51) - Brzesko
Trzeciak Zbigniew Edward (56) - Brzesko
Tybon Władysław (58) - Bucze
Zgraja Wacław (73) - Poręba Spytkowska

ODESZLI W MARCU

ODESZLI W KWIETNIU

Krótko...
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Jerzy Wyczesany

Z historią Słotwiny i Brze-
ska, a także familią baronów 
Goetzów Okocimskich związa-
na jest od drugiej połowy XIX 
wieku, przybyła tu z północnego 
Mazowsza rodzina hrabiów 
Sumińskich herbu Leszczyc. 
Z tego zasłużonego dla Polski 
rodu pochodzili m.in. Piotr 
z Alkantary Sumiński, członek 
Rady Nieustającej i wojewoda 
inowrocławski, Antoni Ignacy 
Sumiński, powstaniec stycznio-
wy i emigrant, Stefan Antoni 
Sumiński, hipolog i dyrektor 
stadnin, pochowany na brze-
skim cmentarzu parafialnym 
Artur Edward Sumiński, autor 
prac z dziedziny myślistwa, 
Zofia Jadwiga z Sumińskich, 
żona Jana Albina Goetza Oko-
cimskiego, Piotr Paweł Sumiń-
ski, zoolog i leśnik, Stanisław 
Michał Sumiński, zoolog, ento-
molog i pedagog oraz jego syn, 
Michał Sumiński, niedawno 
zmarły znany przyrodnik i autor 
popularnego niegdyś programu 
telewizyjnego „Zwierzyniec”.

W ziemi dobrzyńskiej Lesz-
czyce osiedlili się już w 1358 
roku w następstwie zamiany posiad-
łości. Wówczas to, Hektor z Łącka 
– z kościeleckiej linii tego rodu, w za-
mian za Łącko Wielkie i Nowe wraz 
z przyległościami, leżące w ziemi na-
sielskiej przejął od cystersów z Bysze-
wa Szpetal Górny i Dolny, Zaduszniki 
oraz Złotopole w ziemi dobrzyńskiej. 
W styczniu 1434 roku na dokumencie 
dla króla Władysława Jagiełły w spra-
wie następstwa tronu, tamtejszych 
Leszczyców reprezentowali Grzymek 
z Chodorążka i Tomek z Sumina, który 
jako pierwszy  Leszczyc w Suminie był 
ojcem Jana Sumińskiego (zm. pomię-
dzy 1489 a 1492), protoplasty domu 
Leszczyców Sumińskich. Pochodził 
on z Sumina w ziemi dobrzyńskiej, 
wsi parafialnej leżącej na północny 
zachód od Lipna. Przed 1453 rokiem 
ożenił się z Elżbietą z Nowogrodu. 
Mariaż ów, przyniósł jego rodzinie trzy 
pobliskie Suminowi wsie. Rozpoczęte 
małżeństwem powiększanie fortuny 

Saga rodu hrabiów 
Sumińskich herbu Leszczyc

Sumińskiego trwało aż do jego śmierci. 
Mimo znacznej zamożności i dużych 
wpływów w dobrzyńskiej hierarchii 
ziemskiej nie osiągnął on jednak żad-
nego urzędu.

Bezpośrednim przodkiem osiadłych 
w Słotwinie Sumińskich był Piotr 
z Alkantary Sumiński, syn Antoniego 
(zm. po 1753) i Jadwigi z Karskich. 
Karierę polityczną rozpoczął jako 
przywódca stronnictwa Czartoryskich 
w ziemi dobrzyńskiej. Z ziemią tą pod-
pisał w 1764 roku elekcję Stanisława 
Poniatowskiego. Z chwilą gdy drogi 
Familii i Stanisława Poniatowskiego 
zaczęły się rozchodzić, opowiedział się 
po stronie króla. W 1790 roku został 
mianowany ostatnim wojewodą ino-
wrocławskim. Piotr Sumiński należał 
ponadto do orędowników budowy 
warzelni soli w okolicach Słońska na 
Kujawach (obecnie koło Ciechocinka). 
Przez cały czas systematycznie powięk-
szał majątek i piął się w górę hierarchii 

społecznej. Pod koniec życia 
był właścicielem dóbr Zbójno 
oraz dóbr Wielgie i Ciepień 
w powiecie rypińskim. Zmarł 
3 grudnia 1801 roku w Ośnie, 
a pochowany został w pobliskim 
Skępem. Za zasługi odznaczony 
był Orderem św. Stanisława 
i Orderem Orła Białego.

Z trzeciego albo czwarte-
go małżeństwa z Franciszką 
z Hołyńskich herbu Klamry 
miał m.in. syna Antoniego Ig-
nacego, urodzonego 18 VI 1783 
roku w rodzinnym majątku 
Zbójno. Antoni Ignacy Sumiń-
ski z woli wielkiego księcia 
Konstantego otrzymał w 1816 
roku nominację na stanowisko 
Dyrektora Generalnego Policji 
i Poczt Królestwa Polskiego. 
Ponadto z racji swego urzędu 
pełnił od 1817 roku obowiązki 
przewodniczącego Rady Ogólnej 
Dozorczej Szpitali. Był on także 
współautorem aktów prawnych 
m.in. o urządzaniu admini-
stracji pocztowej, o organizacji 
Dyrekcji Generalnej Poczt oraz 
o prerogatywach i obowiązkach 
poczt królewskich, które w nie-

długim czasie stały się podstawowymi 
dokumentami pocztowymi. Antoni Su-
miński cieszył się względami samego 
cara Aleksandra I i jego żony. Był trzy-
krotnie obdarowany złotą tabakierą 
z brylantami, a także odznaczony Or-
derem św. Stanisława I klasy i orderem 
św. Włodzimierza  III klasy. Był także 
znanym wolnomularzem. Przyczynił 
się w 1821 roku do założenia w Płocku 
staroszkockiej loży „Ludzkość”, której 
był mistrzem. Trzeba podkreślić, że 
poczta Królestwa Polskiego stała 
się w czasach jego dyrekcji w pełni 
nowoczesną i dochodową instytucją, 
a jej zyski zwiększyły się o ponad 280 
procent. Antoni Ignacy przyczynił się 
ponadto do podniesienia standardu 
usług pocztowych, rozbudowy sieci pla-
cówek i traktów oraz rozwoju poczto-
wego budownictwa. To właśnie dzięki 
niemu wprowadzono nowe uniformy 
pocztowe, zakupiono konie i dyliżanse, 
a także wprowadzono nową tytulaturę 

Zofia z hrabiów Sumińskich 

baronowa Goetz Okocimska – fot. arch. w zb. autora.  
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urzędów i placówek, w tym naczelnika 
urzędu pocztowego, urząd pocztowy 
i Główny Urząd Pocztowy. Gdy wybu-
chło powstanie listopadowe 1830 roku 
uciekł z Warszawy. Po jego upadku 
tymczasowo kierował Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych i Policji, a na-
stępnie ponownie objął stanowiskom 
Radcy Stanu Dyrektora Generalnego 
Policji i Poczty Królestwa Polskiego. 
W 1840 roku z powodu przewlekłej 
choroby oczu osiadł w rodzinnym 
Zbójnie, gdzie wzorowo i nowocześnie 
zarządzał dużym majątkiem. Wybudo-
wał w Zbójnie neoklasycystyczny pałac 
według projektu HeNryka Marconiego 
i swoim oraz założył tamże ogród i park 
krajobrazowy. Zmarł w Zbójnie 19 
maja 1854 roku, a pochowany został 
w kaplicy na cmentarzu w Oborach 
koło Lipna.

Z drugiego małżeństwa z  Zofią 
z Piwnickich herbu Lubicz (16 IV 1810 
– 24 XI 1891), córką Stanisława, mar-
szałka sejmu 1825 roku i Julii z Kar-
kowskich herbu Junosza, która została 
pochowana w kaplicy Sumińskich na 
brzeskim cmentarzu parafialnym po-
zostawił syna Artura Józefa Gabriela 
Sumińskiego. To właśnie on związał 
swój los z Brzeskiem, i tu na cmenta-
rzu parafialnym spoczął na wieki w ro-
dzinnej kaplicy. Artur Józef Gabriel 
hrabia Sumiński przyszedł na świat 19 
VII 1834 roku w Zbójnie. Po studiach 
w Belgii i śmierci ojca w 1854 roku 
odziedziczył rodzinny majątek, który 
na początku lat 60. XIX wieku liczył 
około 300 tys. morgów. Od wczesnej 
młodości brał czynny udział w patrio-
tycznych tajnych spotkaniach na Ma-
zowszu, a z chwilą wybuchu powstania 
styczniowego 1863 roku sformował 
w swej rodzinnej miejscowości Zbójno 
300 osobowy oddział powstańczy pod 
komendą Jana Waleriana Ostrowskie-
go, złożony ze szlachty, fornali i oko-
licznych chłopów. Oddział ten zajął 
Rypin a następnie Sierpc. Zaatakowa-
ny przez Rosjan został wyparty z tego 
miasta. Po jego rozbiciu i wzięciu do 
niewoli Ostrowskiego, Artur Sumiński 
pod pseudonimem Ludwik Wrotnowski 
sam objął dowództwo mocno przetrze-
bionej już grupy powstańców. W lasach 
pod Skrwilnem stoczył kilka potyczek, 
a następnie połączył się z oddziałami 
z powiatu mławskiego. 3 lipca 1863 
roku stoczył bitwę pod Rozwozinami 
nad rzeką Drwęcą. Ciężko ranny 
w czasie ucieczki, uratowany został 
przez jednego ze współtowarzyszy. 
W niedługim czasie został zaocznie 
osądzony i skazany na karę śmierci, 
którą zamieniono na dożywotnie 

więzienie. Jego majątki w tym Zbójno 
zostały skonfiskowane i wystawione 
na licytację. Bojąc się aresztowania, 
Artur Sumiński zbiegł do Prus, gdzie 
nabył dobra rolno-leśne Ryńsk koło 
Wąbrzeźna w ziemi chełmińskiej. 
W 1865 roku przebywał wraz z żoną 
w Strasburgu, a następnie w Dreźnie, 
gdzie zaprzyjaźnił się z mieszkającym 
tam znanym powieściopisarzem, poe-
tą, historykiem, krytykiem literackim, 
publicystą, wydawcą i malarzem Józe-
fem Ignacym Kraszewskim. W 1870 
roku Artur Józef Sumiński otrzymał 
od  króla saskiego dziedziczny tytuł 
hrabiego. Zamieszkując w Ryńsku, 
prowadził życie ponad stan i w 1881 
roku doprowadził do upadku majątku, 
a w konsekwencji został zmuszony do 
sprzedaży całego klucza ryńskiego. 
Przeniósł się wówczas z rodziną do Ga-
licji, gdzie administrował majątkiem 
Słotwina koło Brzeska, należącym do 
teścia Eugeniusza Piwnickiego z Ki-
koła herbu Lubicz. W jego skład wcho-
dziła Słotwina wraz z przyległościami, 
tamtejszy browar, Brzezowiec i Brze-
sko. Mieszkając w Słotwinie, w 1886 
roku został wybrany członkiem Rady 
Nadzorczej Towarzystwa Zaliczkowego 
w Brzesku. Niezmiernie ciekawym 
wydarzeniem w jego biografii jest fakt, 
iż podczas pobytów w Krakowie pozo-
wał Janowi Matejce do postaci Jana 
III Sobieskiego na obrazie „Sobieski 
pod Wiedniem” (wł. Zbiory Watykań-
skie). Zmarł 19 listopada 1886 roku 
w Słotwinie, a pochowany został- jak 
już wspomniano - w rodowej kaplicy 
Sumińskich na brzeskim cmentarzu.

Żoną Artura Józefa hrabiego Su-
mińskiego była jego stryjeczna siostra 
Julianna Karolina Prakseda Piwnicka 
herbu Lubicz, urodzona 11 września 
1842 roku w Kikole koło Lipna, córka 
Eugeniusza i Joanny hrabiny Zboiń-
skiej herbu Ogończyk. To ona właśnie 
sprzedała dobra słotwińskie wraz 
z browarem w 1889 roku zięciowi Jano-
wi Albinowi Goetzowi Okocimskiemu. 
Po śmierci męża dzierżawiła od zięcia 
Jana Albina Goetza dobra Uszew pod 
Brzeskiem, gdzie zmarła 22 sierpnia 
1923 roku. Jej ciało przewieziono do 
Brzeska i pochowano w kaplicy Sumiń-
skich na tutejszym cmentarzu.

Artur Józef i Julianna Sumińscy 
doczekali się dziewięciorga dzieci: 
dwóch synów i siedem córek. Najstar-
szym dzieckiem był Stefan Antoni 
Grzegorz hrabia Sumiński, urodzony 
29 października 1860 roku w Zbójnie, 
późniejszy absolwent Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, kawaler zakonu 
maltańskiego, major 6 pułku huzarów 

pruskich w Głupczycach (Leobschűtz), 
naczelny koniuszy na Wielkopolskę 
i Pomorze, dyrektor stadnin, znany 
hipolog, zmarły 25 listopada 1930 roku 
w Ugoszczu koło Lipna. W małżeń-
stwie z Julią Antoniną z Borowskich 
(1866-1924) miał czworo dzieci.

Drugi z synów Artur Edward hra-
bia Sumiński urodził się 26 sierpnia 
1865 roku w Strasburgu, gdzie rodzice 
znaleźli się po powstaniu styczniowym. 
Był podporucznikiem 1 pułku ułanów 
austriackich, urzędnikiem Towarzy-
stwa Kredytowego Ziemskiego we 
Lwowie, kawalerem maltańskim i za-
palonym myśliwym oraz autorem prac 
z dziedziny łowiectwa m.in. „Myśliwy” 
(Kraków 1902) i „Hodowla gołębia 
pocztowego” (Kraków 1898). Pod ko-
niec życia prowadził matce dzierżawę 
dóbr Uszew. Zmarł w tej miejscowości 
24 sierpnia 1910 roku, a pochowany 
został w kaplicy Sumińskich w Brze-
sku. Z małżeństwa zawartego w 1906 
roku we Lwowie z Sabiną (Niną) 
Anną z Oczosalskich herbu Paprzyca 
(ur. 1881 Rusiatycze – zm. 5 I 1949 
Kraków), córką Edwarda i Olgi z So-
zańskich herbu Korczak miał trzech 
synów: Alberta Marcina Sumińskiego 
(1906-1977), majora artylerii słu-
żącego podczas II wojny światowej 
pod komendą generała Stanisława 
Marczaka w X Brygadzie Kawalerii 
Zmotoryzowanej, następnie w I Dywi-
zji Pancernej, odznaczonego orderem 
Virtuti Militari V klasy, po wojnie za-
mieszkałego w Stanach Zjednoczonych 
i Artura Jana Marcina Sumińskiego 
(1908-1943), urzędnika Banku Pol-

Kaplica hr. Sumińskich na cmentarzu 

parafialnym w Brzesku 

– fot. Piotr Duda
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skiego w Bielsku, podczas II wojny 
światowej kapitana wojsk brytyjskich 
w Birmie, zmarłego na chorobę tropi-
kalna w szpitalu polowym w Dakce w 
Indiach (ob. Bangladesz) oraz Piotra 
Pawła Sumińskiego, urodzonego 11 
listopada 1908 roku we Lwowie. Nauki 
pobierał on w Gimnazjum im. Króla 
Jana III Sobieskiego i Państwowym 
Gimnazjum Nowodworskiego w Kra-
kowie oraz w Zakładzie Naukowo-Wy-
chowawczym oo. Jezuitów w Chyrowie 
koło Lwowa i ponownie w Gimnazjum 
Sobieskiego. Następnie studiował 
leśnictwo na Politechnice Lwowskiej, 
jednak studiów nie ukończył. Od 1933 
roku administrował dobrami leśnymi 
swego teścia Adema Ledóchowskiego 
w Tuminie na Wołyniu. Zmobilizowany 
w 1939 roku brał udział w kampanii 
wrześniowej, następnie działał w par-
tyzantce Armii Krajowej na terenie 
Warszawy. Po wojnie dokończył studia 
na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie. Opublikował wiele prac nauko-
wych i popularnonaukowych. Jego 
zasługą jest zainicjowanie komplek-
sowych badań nad wilkiem w Polsce. 
Piotr Sumiński zmarł 18 czerwca 1989 
roku w Warszawie i pochowany został 
w grobowcu rodzinnym na tamtejszym 
cmentarzu Bródnowskim.

Najstarszą z córek hrabiego Artura 
Józefa i Julianny z Piwnickich była Zo-
fia Jadwiga Sumińska, późniejsza żona 
barona Jana Albina Goetza Okocim-
skiego, urodzona 3 lutego 1857 roku 
w Dreźnie, podczas wygnania rodzi-
ców w ramach represji po powstaniu 
styczniowym. Wykształcenie średnie 
otrzymała na pensji w Poznaniu. W po-
czątku lat 80. XIX wieku zamieszkała 
wraz z rodzicami na Słotwinie. 12 
stycznia 1889 roku wyszła za mąż za 
Jana Albina Goetza . Ceremonia ślub-
na odbyła się w kościele parafialnym 
pw. św. Jakuba w Brzesku, wesele zaś 
w nieistniejącym już dzisiaj pałacu Su-
mińskich w Słotwinie. Po ślubie mał-
żonkowie zamieszkali w parterowym 
domku za domem „Pod Zegarem”w 
Okocimiu. Mieszkali w nim do 1900 
roku, do czasu wybudowania nowego 
pałacu, rodzinnego gniazda Goetzów. 
W 1904 roku Zofia Goetzowa ufun-
dowała dużą figurę Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy w górnej części 
parku okocimskiego. W nowym pałacu 
mieszkała jeszcze po śmierci męża, 
do 1934 roku, a następnie ze wzglę-
du na duże koszty jego utrzymania 
przeniosła się do tzw. „Zimowego” lub 
„Starego” pałacu, do syna Antoniego 
Jana. Zofia Goetzowa po śmierci męża 

skierowana do przytułku dla uchodź-
ców polskich w Bourg d’Oisans koło 
Grenoble w Alpach Francuskich. Tam 
spędziła okupację niemiecką współ-
działając z francuskim ruchem oporu. 
Zmarła w tym przytułku 7 lutego 1945 
roku wkrótce po wyzwoleniu przez 
Amerykanów nabawiwszy się w sku-
tek zimna zapalenia płuc. Pochowana 
została w kwaterze polskiej w dobrze 
oznaczonym grobie na tamtejszym 
cmentarzu. Poświęcona jej tablica 
epitafijna znajduje się w kościele pw. 
św. Trójcy w Okocimiu.

W małżeństwie z baronem Janem 
Albinem Goetzem Okocimskim miała 
dwóch synów i trzy córki: Zofię Albinę 
(1890-1981), żonę prof. Jana Zdzisława 
Włodka herbu Sulima z Dąbrowicy, 
Jana Reginalda (1891-1923), Elżbietę 
Różę (1892-1982), żonę Marcina hra-
biego Badeniego herbu Bończa, Marię 
Pię (1893-1974), żonę prof. Stefana Ko-
mornickiego herbu Nałęcz i Antoniego 
Jana (1895-1962), ostatniego dziedzica 
okocimskiego.

Pozostałym rodzeństwem Zofii 
z Sumińskich Goetzowej Okocimskiej 
były: bliźniaczki Julia Maria (1869-
1940) i Maria Julia (1869-1943), Feli-
cja Wanda, w zakonie Maria Karolina 
(1871-1904), urszulanka w Tarnowie, 
Ludwika Maria (1873 – 1943), Jadwiga 
Antonina (1874 – 1909), karmelitanka 
bosa w Krakowie oraz Izabella Maria, 
w zakonie Maria Immaculata (1876 
– 1906), urszulanka w Tarnowie.

Niezwykle popularną postacią 
w rodzinie był Michał Sumiński (1915-
2011), syn Stanisława Michała (1891-
1943), zoologa entomologa, czołowego 
badacza ważek w Polsce, pedagoga, 
autora podręczników biologii oraz Ja-
niny z Krupińskich. W czasie II wojny 
działał w ruchu oporu na terenie War-
szawy. Aresztowany w 1943 roku przez 
Niemców, więziony był na Pawiaku, 
w latach 1943-1945 w KL Auschwitz, 
a następnie w KL Mauthausen-Gusen, 
gdzie został wyzwolony przez wojska 
amerykańskie. Po wojnie związany był 
z Polskim Radiem i Telewizją, prowa-
dził audycje i programy przyrodnicze, 
w tym kultowy telewizyjny „Zwierzy-
niec”. Był nie tylko przyrodnikiem, 
ale też jachtowym kapitanem żeglugi 
wielkiej, dziennikarzem, literatem 
i zapalonym myśliwym.

Wznosząca się od początku lat 80. 
XIX wieku w centralnej części brze-
skiego cmentarza parafialnego neo-
gotycka kaplica hrabiów Sumińskich 
herbu Leszczyc, jest od kilkunastu lat 
również miejscem pochówku rodziny 
Ożegalskich herbu Kościesza.

24 kwietnia 1931 roku, w latach 1932-
1939 była pierwszym wiceprezesem 
Spółki Akcyjnej browaru i zakładów 
przemysłowych w Okocimiu, ponadto 
działała w Akcji Katolickiej i była 
opiekunką Ochronki ss. służebniczek 
w Okocimiu, oraz należała do Sodalicji 
Pań Wiejskich. W 1920 roku w cza-
sie wojny polsko-bolszewickiej wraz 
z Marią Surowiecką zorganizowała 
w Okocimiu czytelnię Organizacji 
Obrony Narodowej. Ukochany Oko-
cim opuściła na zawsze rankiem 5 

września1939 roku, by nigdy tu już 
nie powrócić. „Długo opierała się przed 
wyjazdem – jak pisał jej wnuk  prof. 
dr hab. Jan Marian Włodek – Nie 
chcąc jednak zaszkodzić synowi jako 
potencjalna zakładniczka niemiecka, 
zgodziła się wyjechać wraz z nim. 
Wzięła ze sobą grudkę okocimskiej 
ziemi, z którą potem się nie rozstawa-
ła na wygnaniu i, z która kazała się 
pochować”. Po zaciągnięciu się syna 
Antoniego do Polskich Sił Zbrojnych 
we Francji zamieszkała wraz z synową 
Zofią z Chrząszczów Goetz Okocimską 
w pensjonacie w Paryżu. Po klęsce 
Francji, w czerwcu 1940 roku została 

Tablice nagrobne Sumińskich z kapli-

cy cmentarnej – fot. Piotr Duda. 
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Na stadionie Okocimskiego Brzesko 
rozegrane zostały wojewódzkie eli-
minacje Danone Nations Cup Pol-
ska 2012. 24 małopolskie drużyny 
walczyły o zwycięstwo i awans do 
krajowego finału, w którym rywali-
zacja toczyć się będzie o prawo re-
prezentowanie Polski w światowym 
finale. Zwyciężyli 12-latkowie Wisły 
Kraków, a gospodarze – Okocimski 
Brzesko – sklasyfikowani zostali na 
miejscu 5-8. 

W turnieju wystartowało aż sześć 
krakowskich drużyn i wśród nich upa-
trywano faworyta do końcowego zwycię-
stwa. Najwięcej szans dawano Akademii 
Piłkarskiej 21 Kraków, której piłkarze 
przewodzą małopolskiej lidze trampka-
rzy. W fazie grupowej najlepsze wrażenie 
sprawili jednak zawodnicy UKS Kraków 
i Cracovii. Los sprawił, że w fazie grupo-
wej doszło do wielkich derbów Krakowa. 
Po raz pierwszy w historii na stadionie 
Okocimskiego naprzeciw siebie stanęły 
ekipy Cracovii i Białej Gwiazdy. I chociaż 
po boisku biegali 12-latkowie, to emocji 
dostarczyli tyle samo, co dorośli piłkarze. 
Lepsza w tej konfrontacji okazała się 
Cracovia, która wygrała 2:0. 

Trenowani przez Rafała Polichta 
młodzi piłkarze Okocimskiego rozpoczęli 
od zwycięstwa 1:0 nad Szkołą Podstawo-
wą z Zembrzyc. Ponieważ nie dotarła 
do Brzeska druga drużyna Dujawy 
Gładyszów, gospodarze awansowali do 
1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie. 
Awans do ćwierćfinału wywalczyli po 
pewnej wygranej 4:1 z Orlikami Boch-
nia. W kolejnej rundzie trafili jednak na 
faworyzowaną drużynę Piłkarza Kra-
ków, z która jednak stoczyli wyrównany 
pojedynek ulegając 0:2. Rafał Policht 
mimo tej przegranej był zadowolony 
z postawy swoich podopiecznych, a miej-
sce w pierwszej ósemce turnieju uważa 
za spory sukces. 

Derby Krakowa w Brzesku

W fazie pucharowej sypnęło niespo-
dziankami. Zaliczyć do nich można na 
pewno przegraną AP 21 Kraków z Wisłą. 
O niespodziankę sporego kalibru posta-
rali się zawodnicy Dunajca Nowy Sącz, 
którzy ograli wyżej notowaną Cracovię, 
nie pozwalając swoim przeciwnikom 
na oddanie choćby jednego strzału na 
bramkę. Sądeczanie byli bliscy awansu 
do finału, jednak po remisie z MOSiR 
Bochnia przegrali w rzutach karnych. 
Od 1/8 finału coraz lepiej spisywali się 
piłkarze spod znaku Białej Gwiazdy, 
którzy przede wszystkim górowali nad 
rywalami dzięki taktycznej dyscyplinie. 
Oni też sięgnęli po puchar za zwycięstwo, 
pokonując w finale MOSiR Bochnia.

Organizacją turnieju zajęły się 
Anetta Śnieg i Ewa Witkowska, które 
ze swojego zadania wywiązały się bez 
zarzutu. Już teraz przygotowują się do 
następnego turnieju, który 26 maja roze-
grany zostanie na boisku Orlik 2012.             

Wyniki fazy pucharowej
1/8 finału: Okocimski Brzesko – Or-

liki Bochnia 4:1, UKS Piłkarz Kraków 
– Wietrzychowice 7:0, Górnik Libiąż 
– Inter Campus Kraków 0:0, k. 2:1, 
Wisła Kraków – Akademia Piłkarska 21 
Kraków 1:0, SP Zembrzyce – KS Zuber 
Krynica 0:0, k. 3:2, MOSiR Bochnia 
– Radłovia Radłów 3:0, Jaskółki Tarnów 
– UKS Dwójka Zakopane I 1:0, Dunajec 
Nowy Sącz – Cracovia Kraków 1:0.

Ćwierćfinały: UKS Piłkarz Kra-
ków – Okocimski Brzesko 2:0, Wisła 
Kraków – Górnik Libiąż 1:0, MOSiR 
Bochnia – SP Zembrzyce 3:0, Dunajec 
Nowy Sącz – Jaskółki Tarnów 1:0.

Półfinały: Wisła Kraków – UKS 
Piłkarz Kraków 1:0, MOSiR Bochnia 
– Dunajec Nowy Sącz 1:1, k. 2:1.

Mecz o 3. miejsce: UKS Piłkarz 
Kraków – Dunajec Nowy Sącz 1:0.

Finał: Wisła Kraków – MOSiR 
Bochnia 2:0.  PRUD

Zaproszenie na turniej
2 i 3 czerwca na kortach tenisowych 
Okocimskiego Klubu Sportowego 
zostanie rozegrany V Memoriał Jó-
zefa Wojciechowskiego dla amatorów. 
Głównym organizatorem zawodów 
jest tradycyjnie jego pomysłodawca, 
syn znanego przed laty działacza 
sportowego, Wojciech Wojciechowski. 
W organizacji turnieju wspiera go 
Krzysztof Kostur. 

Majowe zawody
Po raz siódmy w pływalni BOSiR-u od-
były się zawody z okazji Dnia Flagi RP 
pod patronatem burmistrza Brzeska 
Grzegorza Wawryki. 49 zawodników 
rywalizowało o nagrody ufundowane 
przez Urząd Miejski, BOSiR, SKOK 
Jaworzno oraz Cyfrowy Polsat. 

Zwycięzcami w stylu dowolnym 
w poszczególnych kategoriach wieko-
wych zostali (w kolejności alfabetycz-
nej): Julia Gdowska, Patryk Gibuła, 
Gabriela Gnyla, Radosław Gucwa, 
Marceli Jędryka, Maja Madej, Alek-
sandra Maksylewicz i Filip Litwora 

W stylu klasycznym pierwsze miej-
sca zajęli: Hubert Koczwara, Anita 
Kopeć, Arkadiusz Marecik, Klaudia 
Stefaniak i Erwin Szydłowski.     red

Sprintem...

Zawody z roku na rok cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem, 
toteż organizatorzy spodziewają się, że 
w tym roku padnie rekord frekwencji. 
W zeszłym roku po raz pierwszy roze-
grano turniej pań, dlatego tenisistki 
są mile widziane przez organizatorów. 
Podobnie, jak w ubiegłych latach obo-
wiązywać będzie podział na kategorie 
wiekowe: + 35 lat, + 45 lat, + 55 lat i + 
60 lat. Osobno będzie toczyć się rywa-
lizacja debli. Warunek udziału w grze 
podwójnej jest tylko jeden – łączny 
wiek obu partnerów musi wynosić 
minimum 90 lat. Dla najlepszych 
przewidziane są puchary i dyplomy. 
W ramach wpisowego organizatorzy 
zapewniają między innymi ciepłe po-
siłki i napoje.  PRUD   

Reprezentacja Orlików Okocimskiego Brzesko – fot. Ewa Witkowska
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5 i 6 maja rozgrywane były w Brzesku 
kręglarskie Mistrzostwa Polski w tan-
demach mieszanych i sprintach. Perfek-
cyjnie zorganizowane zawody odbyły się 
w kręgielni Brzeskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy ulicy Browarnej.  

W pierwszym dniu do walki o medale 
Mistrzostw Polski przystąpiły tandemy 
mieszane. TKKF Sokół Brzesko zgłosił 
trzy miksty, które rozpoczęły walkę od 
kwalifikacji. Jadwiga Baran i Marcel 
Kociołek przegrali 0:2 z parą Dorota Janu-
szewska/Leszek Gierszewski (Tucholanka 
Tuchola). Brzeski duet każdą z dwóch 
partii przegrał różnicą zaledwie 6 punk-
tów. Do eliminacji nie udało się także 
awansować parze Joanna Smaga/Damian 
Haluch, która również w stosunku 0:2 ule-
gła tandemowi Monika Kozłowska/Michał 
Dębicki (Pilica Tomaszów Mazowiecki). 
W grze pozostał jedynie duet Joanna 
Woźniak/Piotr Cichostępski, która pew-
nie pokonała parę Aneta Szostek/Kamil 
Fajkus (Polonia Łaziska Górne). To było 
jednak wszystko na co brzeszczan było 
tego dnia stać. W eliminacjach Woźniak 
i Cichostępski ulegli 0:2 Dorocie Orłow-
skiej (Dębinki Gdańsk) i Tadeuszowi 
Śliwińskiemu (Pilica Tomaszów Mazowie-
cki). Nie mają się jednak czego wstydzić, 
bo stoczyli wyrównany pojedynek, a drugą 
partię przegrali tylko 3 punktami. Na po-
cieszenie pozostaje fakt, że ich zwycięzcy 
sięgnęli ostatecznie po srebrny medal. 
Mistrzami Polski zostali Joanna Latke 
i Michał Konopka z Polonii 1912 Leszno. 
Brązowy medal również powędrował do 
Leszna, a wywalczyli go Anna Chwasty-
niuk i Adrian Szulc.   

Do sprintu kobiet gospodarze zgłosili 
trzy zawodniczki. Jadwiga Baran i Joanna 

Miksty i sprinty w Brzesku

Woźniak musiały zacząć od kwalifikacji. 
Pierwsza z nich uległa Agacie Kalinow-
skiej z Pilicy Tomaszów Mazowiecki, 
jednak po remisie 1:1 przegrała dopiero po 
serii tzw. victorów (17:19). Woźniak zosta-
ła pokonana 0:2 przez Alinę Pstrąg-Wil-
gałę (Tucholanka Tuchola). Pasjonujący 
pojedynek stoczyła w eliminacjach Joanna 
Smaga z Dorotą Orłowską (późniejszą 
brązową medalistką). O jej przegranej 
zadecydowały jednak dopiero victory. 
W finale Beata Włodarczyk (Polonia 1912 
Leszno) wygrała z Joanną Niemczycką 
(OZK Wielkopolski). 

5-osobową reprezentację wystawił 
Sokół do sprintów mężczyzn. W kwalifi-
kacjach odpadli Marek Serwin, Damian 
Haluch i Marcel Kociołek. Piotr Cicho-
stępski wygrał pewnie z Jarosławem 
Maćkowiakiem (Czarna Kula Poznań). 
Marek Szczupak w tej fazie turnieju mu-
siał rozegrać dwa mecze i  obu zwyciężył 

– kolejno z Robertem Jakubowskim 
(Start Gostyń) i Mikołajem Konopką, 
co było sporą niespodzianką. 

Cichostępski sprawił jeszcze większą 
niespodziankę, pokonując w elimina-
cjach Adriana Szulca. Niestety, decyzją 
sędziów został zdyskwalifikowany za 
… doping. Alkohol zawsze kłócił się ze 
sportem, w kręglach traktowany jest 
jako niedozwolony wspomagacz. Żeby 
było ciekawie, Szulc, który już z wielkim 
trudem przeszedł przez kwalifikacje, po 
dyskwalifikacji brzeszczanina pozostał 
w grze, by w finale pokonać Włodzimie-
rza Dutkiewicza ze Startu Gostyń. Brą-
zowy medal wywalczył Piotr Mendyka 
(również z Gostynia). 

Wielkie brawa należą się Szczupa-
kowi, który przystępował do zawodów 
z ostatniego miejsca w kręglarskim 
rankingu. Wprawdzie udział w turnieju 
zakończył na eliminacjach, ale stoczył 
bodaj najbardziej porywający pojedynek. 
Pierwszą partię meczu z Michałem Dę-
bickim rozstrzygnął na swoją korzyść. 
W drugiej długo prowadził, jednak 
zupełnie pogubił się w rzutach do „zbie-
ranych”. Tomaszowianin doprowadził do 
remisu, a przy victorach wykazał lepszą 
odporność psychiczną. 

Najbardziej zadowoleni wyjeżdżali 
z Brzeska kręglarze Polonii 1912 Lesz-
no. Zdobyli aż cztery medale, w tym 
wszystkie trzy złote. Lepiej chyba nie 
można uczcić 100-lecia klubu, które 
przypada właśnie w tym roku. 

Zawody w Brzesku to dla naszego 
miasta i BOSiR-u na pewno sukces 
organizacyjny. Wszyscy byli zachwyceni 
automatyką na jednej z najnowocześ-
niejszych kręgielni w kraju. Można być 
pewnym, że PZK powierzy BOSiR-owi 
organizację jeszcze niej3ednego turnieju 
rangi ogólnopolskiej.  PRUD 

Piłkarską I ligę Brzesko już ma. Py-
tanie tylko, czy stadion Okocimskiego 
otrzyma licencję. Czy kibiców czeka 
oglądane meczów tylko na wyjaz-
dach, a rolę gospodarza pełnić będzie 
na przykład Tarnów? Prezes klubu 
Czesław Kwaśniak z optymizmem 
zakłada, że PZPN przyzna przynaj-
mniej warunkową licencję, choć po 
pierwszych oględzinach opinie wydał 
negatywną. Na łaskawość piłkarskiej 
centrali liczą także władze gminy, 
tym bardziej, że planują przebudowę 
stadionu i dostosowanie go do PZPN-
owskich wymogów. 

Tylko ostatnio Urząd Miejski zain-
westował w stadionową infrastrukturę 

Miasto inwestuje w stadion
300 tysięcy złotych. W ogóle w okresie od 
awansu OKS-u z III ligi do teraz gmina 
wydała na klub około 2 milionów. 

Wykonano już sektor dla przyjezd-
nych kibiców i dostosowaliśmy go do 
obowiązujących w tym zakresie przepi-
sów. Ponadto zainstalowaliśmy zgodny 
z wymogami monitoring, a właściwie 
system rejestracji obrazu i dźwięku. 

Zlecono już wykonanie dokumentacji 
pod kątem przebudowy stadionu. Jej 
koszt to 61 tysięcy złotych. Po sporzą-
dzeniu kompletnej dokumentacji znane 
będą rzeczywiste koszty planowanych 
prac. Wykonawca dokumentacji wszel-
kie działania konsultuje z zarządem 
klubu i władzami PZPN, aby uniknąć 

jakichkolwiek niespodzianek na etapie 
realizacji projektu. 

Planowana jest w pierwszej kolejno-
ści rozbudowa trybuny, która pomieścić 
ma 2 tysiące miejsc siedzących, w tym 
600 zadaszonych. Do zwiększonej liczby 
kibiców zostanie dostosowana sanitarna 
sieć. Kłopotów, z którymi samorząd 
i klub muszą się zmierzyć, jest sporo. 
Przede wszystkim przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa, które bez przerwy się 
zmieniają. Po drugie wymogi ze strony 
PZPN, których z roku na rok przybywa. 
W Urzędzie myślą o zainstalowaniu 
sztucznego oświetlenia. Może kiedyś 
wykonana zostanie podgrzewana mu-
rawa. Czynnikiem warunkującym 
zrealizowanie wszystkich zamierzeń są 
pieniądze.  EMIL    
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