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Na ok³adce:
Zbigniew Dulemba - bohater reporta¿u o czasach
etosu, pogardy i nadziei. Marzy³, ¿e doczeka tej

chwili...

fot. Monika Targosz.

Euforia zwolenników integracji z Uni¹ Europejsk¹, smutek
jej przeciwników. Nadzieja i zawód. Tak i nie... Zapewne d³u-
go jeszcze bêd¹ �cieraæ siê pogl¹dy euroentuzjastów i unijnych
sceptyków. I - niestety - s¹ podstawy ku temu, by prognozo-
waæ, i¿ przez jaki� czas triumfowaæ bêd¹ ci drudzy. Optymi-
�ci nie chc¹ wprawdzie czekaæ i s³uchaæ o tym, ¿e sporo jeszcze
wody up³ynie w Wi�le zanim bêdzie siê nam ¿y³o tak, jak nad
Sekwan¹, aczkolwiek okres przej�ciowy jest absolutnie nie-
unikniony.
To z³owieszcze pojêcie �okres przej�ciowy� prze�laduje kilka ostatnich pokoleñ Po-
laków. Po drugiej wojnie by³ mozolny czas odbudowy, pó�niej lata wypaczeñ w uto-
pijnym przechodzeniu od socjalizmu do komunizmu. Kiedy wreszcie miejsca przy
Okr¹g³ym Stole zosta³y zajête, dochodzenie do normalno�ci tak¿e poch³onê³o nie-
ma³o czasu i pewnikiem meta nie zosta³a osi¹gniêta. Kiedy zatem tak¿e teraz,

w momencie wchodzenia do unijnych struktur, ze szczególn¹ moc¹ powraca ter-
min �okres przej�ciowy�, nie ma innej rady, jak uczyniæ wszystko, by go maksy-
malnie skróciæ. To przecie¿ od nas tak naprawdê zale¿eæ bêdzie, jak d³ugo potrwa
dojazd do zachodnich standardów ¿ycia. Na to bowiem, ¿e kto� zechce nas holo-
waæ, albo podarowaæ atomowy napêd, liczyæ nie mo¿na.
Czeka nas wiêc kolejny czas wielkiej próby lub brutalniej mówi¹c - okres wyrze-
czeñ i po�wiêceñ. Nadzieja w tym, ¿e przej�ciowych. Zarazem jednak¿e obawa, ¿e
przestraszymy siê czekaj¹cych wyzwañ i w zbiorowej niezgodzie nie zdo³amy po-
konaæ pojawiaj¹cych siê przeszkód.
Ci¹gle wszak wielu z nas zachowuje siê jak mieszkañcy zoo po niespodziewanym
wypuszczeniu na wolno�æ. U�wiadomi³ mi tê prawid³owo�æ bohater tej edycji BIM-
u, cz³owiek maj¹cy wielkie zas³ugi w otwarciu bram komunistycznego obozu. -
Przez lata ¿yli�my w zamkniêciu, jak zwierzêta w klatkach - t³umaczy³ mi pan
Zbyszek. - Byli�my pozbawieni wolno�ci, ale za to ka¿dy móg³ liczyæ na sk¹p¹
miskê strawy. Gdy trzeba by³o powalczyæ o ni¹ w warunkach surowej konkuren-
cji, wielu podda³o siê, chc¹c wracaæ do klatki i darmowej miski. Ludzie nie wy-
trzymali bezgranicznej wolno�ci, jedni oszaleli ze szczê�cia, inni przymieraj¹ g³odem,
zatraciwszy instynkt walki o przetrwanie.

Dlatego ten przeklêty dla wielu przej�ciowy okres jest konieczny. By nie zad³awiæ
siê dobrobytem i odtworzyæ ów instynkt do walki, ale tak¿e zdusiæ w sobie zazdro�æ,
zawi�æ i to, co okre�laj¹ Niemcy jako �Schadenfreude� (rado�æ z cudzego nieszczê-
�cia). To czas, by doceniæ sens w³asnego rozwoju, jak równie¿ pozytywnej oceny
sukcesów innych. Nie stanowi¹ wszak zagro¿enia naszej egzystencji zbyt niskie
dop³aty rolnicze i skomplikowane procedury siêgania po fundusze strukturalne.
Nie ucierpi te¿ nasza narodowa to¿samo�æ przez to, ¿e Holendrzy prawnie zalegali-
zowali zwi¹zki homoseksualne. Do nieszczê�cia raczej mo¿e prowadziæ przemo¿na
chêæ zniszczenia dorobku s¹siada, który maj¹tku dorobi³ siê, my�l¹c po nowemu...

Marek Latasiewicz
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Ponad 16 tys. mieszkañców gminy Brze-
sko, z 26.739 uprawnionych do g³oso-
wania, wziê³o udzia³ w dwudniowym
referendum unijnym, które przeprowa-
dzano w ca³ym kraju w dniach 7-8
czerwca. Frekwencja okaza³a siê wy-
soka, chocia¿ po pierwszym dniu
otwarcia lokali wy-
borczych siêga³a nie-
spe³na 12 procent.
Wska�niki zani¿ali
mieszkañcy wsi.
Choæ w podmiejskich
Jadownikach fre-
kwencja wynios³a 11,6
proc., to ju¿ w Buczu
i Porêbie Spytkow-
skiej niewiele prze-
kroczy³a 4 proc.
A w gminie Iwkowa
ledwie 2,67 proc.
Znacznie lepiej by³o
w niedzielê, kiedy
t³oczno przy urnach
robi³o siê po mszach.
£¹cznie w gminie do
urn posz³o w sumie
59,98 procent wyborców, czyli �rednio
tyle, co w ca³ym kraju. Najwiêcej osób
zdecydowa³o siê oddaæ swój g³os w Ob-
wodowej Komisji ds. Referendum
z siedzib¹ w Szkole Podstawowej nr 2
w Brzesku - 66,28 proc. Najni¿sza fre-
kwencja odnotowana zosta³a w Porêbie
Spytkowskiej - 50,44 proc. Z danych spo-

REFERENDUM UNIJNE

TAK dla Unii!!!

Za przyst¹pieniem naszego kraju do Unii Europejskiej g³osowa³o
³¹cznie 12.459 mieszkañców naszej gminy, przeciwko by³o 3486.
Brzesko powiedzia³o Unii �tak�! W skali kraju frekwencja wynios³a
58,85%, g³osów na tak by³o 77,45%, przeciw - 22,55%.

rz¹dzonych przez Gminne Biuro ds. Re-
ferendum wynika, i¿ najwiêcej miesz-
kañców pragnê³o zadecydowaæ o dalszej
przysz³o�ci Polski w samym Brzesku.
W so³ectwach natomiast odsetek osób
przychodz¹cych do lokali wyborczych by³
nieco mniejszy.

Za przyst¹pieniem
naszego kraju do
Unii Europejskiej
g³osowa³o ³¹cznie
12.459 mieszkañ-
ców gminy, prze-
ciwko by³o 3486.
Euroentuzja�ci do-
minowali podczas
g³osowania w Komi-
sji nr 1 z siedzib¹
w MOK-u, gdzie sta-
nowili 83,32 proc.
ogó³u g³osuj¹cych.
Z kolei Unia ma naj-
wiêcej swoich prze-
ciwników w Buczu,
gdzie odnotowano
41,1 proc. g³osów
przeciwko przyst¹-

pieniu do struktur zjednoczonej
Europy.
Dwudniowe referendum przebiega³o
w gminie Brzesko bez ¿adnych incyden-
tów. Cz³onkowie osiemnastu obwodo-
wych komisji szybko uwinêli siê tak¿e
z podliczaniem oddanych przez wybor-
ców g³osów.

Tak g³osowali�my
OBWÓD 1
Miejski O�rodek Kultury w Brzesku
64,19% 83,32% 16,68%

OBWÓD 2
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Brzesku
58,71% 79,71% 20,29%

OBWÓD 3
Cech Rzemios³ Ró¿nych w Brzesku
64,31% 81,5% 18,5%

OBWÓD 4
Szko³a Podstawowa nr 3 w Brzesku
63,92% 82,38% 17,62%

OBWÓD 5
LOK
62,4% 78,85% 21,15%

OBWÓD 6
Szko³a Podstawowa nr 1 w Brzesku
63,64% 82,06% 17,94%

OBWÓD 7
TKKF Sok ó³
65,22% 79,59% 20,41%

OBWÓD 8
Szko³a Podstawowa nr 2 w Brzesku
66,28% 82,21% 17,79%

OBWÓD 9
Szko³a Podstawowa w Jasieniu
59,36% 69,49% 30,51%

OBWÓD 10
Szko³a Podstawowa w Porêbie
Spytkowskiej
50,44% 73,56% 26,44%

OBWÓD 11
Dom Ludowy w Okocimiu
55,08% 74,37% 25,63%

OBWÓD 12
Szko³a Podstawowa nr 1 w Jadownikach
55,96% 77,35% 22,65%

OBWÓD 13
Szko³a Podstawowa nr 2 w Jadownikach
57,34% 75,38% 24,62%

OBWÓD 14
GOSiR w Mokrzyskach
58,33% 79,54% 20,46%

OBWÓD 15
Szko³a Podstawowa w Buczu
53,2% 58,9% 41,1%

OBWÓD 16
Dom Kultury w Sterkowcu
61,98% 82,86% 17,14%

OBWÓD 17
Szko³a Podstawowa w Szczepanowie
57,69% 76,33% 23,67%

OBWÓD 18
SP ZOZ w Brzesku
28,87% 75% 25%

Wszystkim mieszkañcom naszej gminy,
którzy spe³nili sw¹ obywatelsk¹ powinno�æ

i wziêli udzia³ w referendum unijnym
sk³adam serdeczne podziêkowania.

Burmistrz Brzeska
Jan Musia³
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Referendum unijne
w obiektywie

Moniki Targosz

78%
�ZA�
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JESTE�MY W UNII

- Kiedy decydowa³y siê jeszcze losy
przyst¹pienia Polski do Unii Euro-
pejskiej, nasze miasto i gmina od-
nios³y wymierne korzy�ci p³yn¹ce
z UE. Proszê przypomnieæ, jakie
konkretne korzy�ci odnie�li miesz-
kañcy naszego miasta z funduszy
przedakcesyjnych?
- Generalnie pozyskiwano �rodki z ró¿-
nych programów Unii Europejskiej.
Najwiêcej �rodków gmina pozyska³a
z funduszy PHARE-Odbudowa oraz
PHARE-Spójno�æ Spo³eczno-Gospodar-
cza. Pozyskanie �rodków z funduszu
Phare-Odbudowa by³o zwi¹zane z likwi-
dacj¹ skutków powodzi, która nawiedzi³a
nasz region w 1997 roku. Usuwanie tych-
¿e skutków zosta³o w 100% sfinansowa-
ne przez Uniê Europejsk¹. Miêdzy
innymi odbudowa kanalizacji sanitar-
nej i opadowej na os. Równia, remont
piwnic i parteru internatu, a tak¿e sali
gimnastycznej w ZSME oraz sali gim-
nastycznej, piwnic i �w      ietlicy w Szkole
Podstawowej nr 1, odbudowa kanaliza-
cji sanitarnej i opadowej przy ulicy Ber-
ka Joselewicza. Odbudowano ponadto
uszkodzony podczas powodzi wodoci¹g
w Okocimiu oraz drogi dojazdowe do pól
uprawnych w piêciu so³ectwach. Sfinan-
sowano tak¿e zakup pasz dla hodowców.
£¹czna pomoc Unii Europejskiej to
1.346.966z³. W trakcie realizacji jest po-
rz¹dkowanie kanalizacji na osiedlu Zie-
lonka - pierwszy etap, jako zabezpieczenie
przed powodzi¹ i jej skutkami. Buduje-
my aktualnie kanalizacjê rozdzielcz¹,
czyli osobno sanitarn¹ i osobno opado-
w¹. Dotacja Unii Europejskiej na to za-
danie wynosi a¿ 89,9%.
- To, o czym Pan mówi, w du¿ej
mierze uda³o siê wykonaæ. Co
w takim razie jeszcze pozostaje do
zrobienia w najbli¿szej przysz³o�ci?
- W ramach Phare - Programu Spójno-
�ci Spo³eczno-Gospodarczej, pozyskali-
�my 13,7 mln z³ na rozwój gospodarczy
Gminy Brzesko, co stanowi blisko jed-
n¹ trzeci¹ rocznego bud¿etu gminy.
Sama gmina do³o¿y³a nieco ponad 5,1

u¿ sporo otrzymali�my od Unii Europejskiej, ale jeszcze wiêcej mamy do
zyskania. I nie trzeba obawiaæ siê, ¿e nie potrafimy wykorzystaæ tej
szansy - zapewnia zastêpca  burmistrza miasta - Bogdan Dobranowski.

J

Przygotowani
na konsumpcjê

mln z³otych. Warto wspomnieæ, ze nasz
projekt zosta³ przyjêty i bêdzie realizo-
wany jako jeden z piêciu, a wniosków
nap³ynê³o ponad 100. Jako pierwsi przy-
gotowali�my kompletn¹ dokumentacjê
techniczn¹ i przetargow¹. W ramach
tego projektu realizowaæ bêdziemy piêæ
zadañ: kanalizacjê wsi Okocim i Jasieñ-
Pomianowa oraz drugi etap kanaliza-
cji osiedla Zielonka, to jest ³¹cznie oko³o
50 km sieci, uzbrojenie terenu i budo-
wê zjazdu z obwodnicy na nasze gmin-
ne tereny, zwane �Pomianowskim
Stokiem� - czê�æ komercyjna, a tak¿e
dodatkowo przebudowê 5 km dróg. Do-
finansowanie UE stanowi 67% tego za-
dania. Koordynatorem projektu jest
firma CITEC z Katowic, której zada-
niem by³o przygotowanie przetargu
wed³ug procedur unijnych. Przetarg
zostanie og³oszony z pocz¹tkiem czerw-
ca i my�lê, ¿e rozstrzygniêcie nast¹pi
w sierpniu, a wraz z pocz¹tkiem wrze-
�nia rozpoczn¹ siê pierwsze prace.
Zachêceni tymi sukcesami, przygotowu-
jemy siê do pozyskiwania �rodków
z funduszy strukturalnych UE, ju¿ dzi-
siaj wystêpujemy do marsza³ka woje-
wództwa ma³opolskiego z projektami,
maj¹cymi na celu pozyskanie funduszy
na lata 2004-2006. Bardzo wa¿na jest
kanalizacja Wokowic, Jadownik i pó³-
nocnej strony miasta, czê�æ osiedla �Le-
�ne�. W naszej gestii znalaz³y siê g³ówne
ci¹gi komunikacyjne w mie�cie, ulice:
G³owackiego, Ko�ciuszki i Mickiewicza.
Chcieliby�my je pokryæ nowym dywa-
nikiem asfaltowym, oczywi�cie po wcze-
�niejszej przebudowie kanalizacji.
- To rzeczywi�cie imponuj¹ce. Je-
¿eli mówimy o korzy�ciach, to za-
pewne istniej¹ jakie� zagro¿enia.
Czego mo¿emy siê obawiaæ wstêpu-
j¹c do struktur unijnych?
- Przeciwnicy wymieniaj¹ szereg zagro-
¿eñ. Najczê�ciej mówi siê, ¿e gmin nie
bêdzie staæ, mimo pozyskania �rodków,
na udzia³ w³asny inwestycji, jako ¿e
�rodki pomocowe z UE s¹ wyp³acane,
pod warunkiem zaanga¿owania �rod-

ków w³asnych gmin. Czêstym argumen-
tem eurosceptyków jest nieprzygotowa-
nie gmin do prawid³owego wype³niania
wniosków. Ale ja nie widzê ¿adnego
problemu, mamy w tych dzia³aniach
spore do�wiadczenie. Wzmocnione ka-
drowo zosta³o Biuro Promocji i Rozwo-
ju, a nasze dotychczasowe projekty
zyska³y wysok¹ ocenê. Czêsto mówi siê
tak¿e, ¿e nawet je�li �rodki finansowe
zostan¹ przyznane, to i tak nie bêdzie-
my umieli ich w³a�ciwie wykorzystaæ.
Ale ja jestem optymist¹, bo uwa¿am,
¿e nasza gmina jest dobrze przygoto-
wana do konsumpcji �rodków unijnych.

Rozmawia³ RYSZARD CUBER

BOGDAN DOBRANOWSKI
- urodzony w 1964 roku w Brzesku.
Jest absolwentem Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego  im. Miko³aja Kopernika
w Brzesku i Politechniki Krakowskiej
(kierunek - Budownictwo L¹dowe),
ponadto ukoñczy³ Studium Podyplo-
mowe, specjalno�æ - rzeczoznawca
maj¹tkowy. Pracowa³ w krakowskiej
Chemobudowie, a tak¿e na budowach
eksportowych w Niemczech. W latach
1993-1996 w Urzêdzie Miejskim
w Brzesku, a nastêpnie w Browarze
Okocim, na stanowisku kierownika
dzia³u inwestycji. Od 2001 roku po-
nownie w Urzêdzie Miejskim na sta-
nowisku Naczelnika Wydzia³u
Infrastruktury Technicznej i Komunal-
nej. Aktualnie pe³ni funkcjê zastêpcy
burmistrza Brzeska.
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y³ taki czas, kiedy karano nie tylko za
mówienie o wolnym �wiecie, ale i s³uchanie o

nim by³o zakazane. By³ taki czas, kiedy mrzonk¹
by³o my�lenie o Polsce zrzucaj¹cej jarzmo
wschodniej zale¿no�ci. By³ taki czas, kiedy brat
donosi³ na brata, a porz¹dek zaprowadzano
pa³k¹, gazem ³zawi¹cym i czo³gami na ulicy. By³
czas pogardy, strachu, represji. Czas beznadziei,
upokorzenia, ucieczki, ¿ycia w ukryciu
i paszportów w jedn¹ stronê. By³ czas walki,
solidarno�ci i by³y wreszcie chwile triumfu.
Minê³o zaledwie kilkana�cie lat od czasów
okraszonych etosem i bohaterstwem wielu ludzi.
Ryzykowali wolno�æ, karierê zawodow¹, utratê
rodziny, niejednokrotnie ¿ycie. W imiê wolnego
kraju, lepszej przysz³o�ci swoich dzieci,
wnuków, nastêpnych pokoleñ. Czy w naj-
�mielszych prognozach �nili o Polsce w NATO
i znajduj¹cej swe miejsce w Unii Europejskiej?
Có¿ teraz mog¹ czuæ, kiedy ¿ycie zadrwi³o z ich
solidarno�ci, a plany, które wówczas wydawa³y
siê utopi¹, urzeczywistniaj¹ dzisiaj polityczni
przeciwnicy, czêsto stoj¹cy wtedy w pierwszych
szeregach ideologicznego frontu? Czy¿ mog¹
mieæ pretensje do niesprawiedliwego losu, do
wspó³towarzyszy, na których siê zawiedli?
Czy mimo codziennych trudów, których nie sk¹pi
im wolna ojczyzna, mog¹ jednak czuæ siê
przegrani? Czy w chwili, gdy Polska wraca do
europejskiej rodziny, wzbudzaj¹c coraz wiêkszy
szacunek i respekt, powinni wstydziæ siê swej
walki z minionym re¿imem? A mo¿e wrêcz
przeciwnie, to ich powinna dzisiaj rozpieraæ
duma?! ¯yj¹ najczê�ciej w zapomnieniu,
skromni, nie nadstawiaj¹ piersi do orderów. Tak
jak ZBIGNIEW DULEMBA, przez ponad rok
�cigany listem goñczym przez S³u¿bê
Bezpieczeñstwa...

Etos, pogarda, nadzieja
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BY£ TAKI CZAS...

Nie dla pieniêdzy
Rok 1981. Wzrasta niezadowolenie spo-
³eczne, robotnicy wychodz¹ na ulice,
w zak³adach pracy mno¿¹ siê strajki.
Po zarejestrowaniu NSZZ �Solidarno�æ�
w³adza przestaje kontrolowaæ sytuacjê.
13 grudnia gen. Wojciech Jaruzelski
wprowadza stan wojenny. Na ulicach
pojawiaj¹ siê uzbrojone oddzia³y
ZOMO, si³¹ wyprowadzaj¹ z zak³adów
strajkuj¹cych, internuj¹ przywódców
zwi¹zkowych.
Brzesk¹ �Solidarno�ci¹� kierowa³ Zbi-
gniew Dulemba. By³ cz³onkiem zarz¹-
du Regionu Ma³opolski i jako jedyny
z okrêgu wyborczego nr 12, obejmuj¹-
cego Brzesko i Bochniê, delegatem na
I Krajowy Zjazd NSZZ �Solidarno�æ�.
- Dzisiaj ³atwo siê mówi, ale wówczas
zgoda na kandydowanie i objêcie funk-
cji zwi¹zkowej wymaga³y niema³ej od-
wagi - rozpoczyna sw¹ opowie�æ
Dulemba. - Teraz, wrêcz przeciwnie -
wej�cie do w³adz zwi¹zku traktowane
jest jak trampolina, daj¹ca odskoczniê
do kariery politycznej. Wtedy nie robi-
³o siê tego dla pieniêdzy, wiele siê
ryzykowa³o. Trzeba by³o byæ przygoto-
wanym na represje, inwigilacje, prze-
s³uchania w SB. Za kolportowanie
�Robotnika� Komitetu Obrony Robotni-
ków grozi³o kilka lat wiêzienia...

Czekali na prawdê
- Ju¿ przed 1981 rokiem pojawia³y siê
g³osy o tym, jak wyrwaæ siê z imperium
sowieckiego - twierdzi. - Miros³aw
Dzielski napisa³ ksi¹¿kê �Droga ewo-
lucji�, w której przedstawi³ wizjê
zmian, jakim mia³a podlegaæ partia, jej
demokratyzacji. Nie zgadza³em siê
z tym, uwa¿a³em prognozy Dzielskie-
go za utopiê, choæ teraz muszê mu przy-
znaæ racjê, bo istotnie droga do
demokracji wiod³a poprzez stopniow¹
ewolucjê. Marzy³o siê nam podobne
¿ycie jak na Zachodzie, który zawsze
by³ nam bli¿szy, ale tak naprawdê to
wówczas nikomu nawet nie �ni³o siê,
¿e jeszcze za naszego ¿ycia doczekamy
takich czasów. Wtedy, w marcu 1981
roku, kiedy do rejestracji w s¹dzie
opracowywano statut �Solidarno�ci�,
najwa¿niejszy by³ zapis o wolno�ci s³o-
wa. M¹drzy ludzie, tacy jak Mazowiec-
ki czy Geremek wiedzieli, ¿e
nieskrêpowany przep³yw informacji to
fundamentalna kwestia dla budowy
demokracji. Oni nam u�wiadomili, jak
wielk¹ przeszkod¹ jest cenzura. Pod-
czas I Zjazdu NSZZ �Solidarno�æ�, pe³-
ni¹cy rolê rzecznika prasowego Janusz
Onyszkiewicz, og³osi³ podczas prze-
rwy w obradach, ¿e flota sowiecka
wp³ynê³a do Zatoki Gdañskiej. To by³a

próba zastraszenia nas. Wtedy te¿ do-
wiedzieli�my siê z Radia Wolna Euro-
pa, ¿e w³adza prowadzi �ledztwo
w sprawie antyradzieckich wyst¹-
pieñ w Bochni i Brzesku, gdzie by³em
kierownikiem delegatury. Na rocznicê
napadu wojsk sowieckich na Polskê

przygotowali�my specjalne plakaty.
Zorganizowali�my te¿ wiece w obu
miastach. W Brzesku piêkn¹ homiliê
wyg³osi³ �.p. biskup tarnowski Jerzy
Ablewicz. Na Plac Kazimierza przysz³o
10 tysiêcy ludzi. Czekali na prawdê
o 17 wrze�nia 1939 roku, o Katyniu.

Skok do huty
O przygotowaniach do wprowadzenia
stanu wojennego dowiedzia³ siê 12
grudnia, w sobotê po po³udniu. Za-
dzwoni³ do niego znajomy z Urzêdu
Pocztowego, informuj¹c, ¿e milicja za-
jê³a budynek i blokuje po³¹czenia tele-
foniczne. Rano w gmachu Urzêdu

Miejskiego przeciwnicy �Solidarno�ci�
rozklejali plakaty z podobizn¹ prze-
wodnicz¹cego zwi¹zku i podpisem: �Pa-
nie Dulemba, pana prawda jest tak
wstrêtna, jak pana gêba�. To
w odpowiedzi na ulotki szefa �Solidar-
no�ci�, który poirytowany zrywaniem

zwi¹zkowych og³oszeñ, rozwiesza³ rów-
nie w swej wymowie prostackie has³a:
�Prawda ciê w oczy kole? Nie zrywaj
ulotek matole!� - Dzisiaj bym siê wsty-
dzi³ takich reakcji - mówi Dulemba.
Po telefonie znajomego uda³o mu siê
jeszcze nawi¹zaæ kontakt z Regionem.

Zosta³ ostrze¿ony, ¿e wojsko szykuje
jak¹� akcjê w najbli¿szym czasie. Kie-
dy w nocy na ulicach pojawi³y siê uzbro-
jone oddzia³y ZOMO, nie mia³
z³udzeñ. O pi¹tej rano, z chust¹ na g³o-
wie, przemkn¹³ miêdzy funkcjonariu-
szami z grup¹ kobiet udaj¹cych siê do
ko�cio³a na roraty.

Przed hal¹ Olivii w Gdañsku podczas pamiêtnego zjazdu NSZZ �Solidarno�æ�. Z prawej
tarnowski dzia³acz zwi¹zkowy Wac³aw Sikora.

Wiec na Placu Kazimierza Wielkiego zgromadzi³ 10 tysiêcy brzeszczan.
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Uciek³ do bocheñskiej filii nowohuckiego
kombinatu. Przedosta³ siê za mury za-
k³adu, do³¹czaj¹c do kolegów z Komitetu
Zak³adowego. - By³o mi wtedy wszystko
jedno, postanowi³em zostaæ tam i walczyæ
do koñca, a¿ mnie zaaresztuj¹ - wspomi-
na. - Wiedzia³em, ¿e je�li mnie schwyta-
j¹, to grozi mi nawet kara �mierci. Ale
nie chcia³em siê nigdzie ukrywaæ.
Przekona³ go jednak Jan Klasa, ówcze-
sny sekretarz partii i zarazem wiceprze-
wodnicz¹cy Komitetu Strajkowego
w bocheñskiej hucie. - Powiedzia³ mi, ¿e
nie mo¿na daæ satysfakcji komuchom -
wyra�nie o¿ywia siê Dulemba. - Nie mo¿-
na dopu�ciæ do tego, ¿eby z³apali wszyst-
kich, których sobie wyznaczyli. Musimy
ciê ukryæ - wtórowa³ mu Jurek Orze³, pó�-
niejszy pose³ na Sejm. Tu¿ przed atakiem
ZOMO na hutê, 16 grudnia, wywieziono
mnie �maluchem� poza zak³ad. Parê go-

dzin pó�niej w podobnych okoliczno�ciach
ucieka³ z kopalni soli Józef Mroczek,
z którym jaki� czas wspólnie siê ukrywa-
li�my. Pierwszy tydzieñ przebywali�my
w budynku parafialnym u ks. Wójcika.
Nie byli�my tam jednak bezpieczni. W³a-
dze musia³y co� podejrzewaæ, bo po tygo-
dniu zjawi³a siê na plebani  pewna
kobieta, która chcia³a wrêczyæ ksiêdzu
Wójcikowi ofiarê na mszê w intencji �za-
strzelonego pod Nowym S¹czem pana
Dulemby�. Oczywi�cie, ksi¹dz szybko zo-
rientowa³ siê w tej szytej grubymi niæmi
prowokacji, wiêc zby³ j¹ stwierdzeniem,
¿e nie mo¿e przyj¹æ pieniêdzy, dopóki nie
bêdzie pewnej informacji o rzekomej
�mierci. Nie ulega³o w¹tpliwo�ci, ¿e ple-
bania znajduje siê pod lup¹ SB, trzeba
by³o zmieniæ miejsce kryjówki...

�cigany
Przeszli w pobli¿u gmachu milicji, prze-
brani w sutannê i kobiec¹ sukniê, do
pobliskiej kamienicy. Zamkniêci

w suterenie, bez �wiat³a, spêdzili noc
wigilijn¹. - Pod sto³em nakrytym kocem
zapalili�my �wieczkê i tak skuleni ³a-
mali�my siê op³atkiem - wspomina. -
Potrawy przygotowa³a nam pewna
pani, pamiêtaj¹ca czasy AK. Nie prze-
stawali�my s³uchaæ Wolnej Europy,
maj¹c nadziejê, ¿e wreszcie co� dobre-
go siê wydarzy...
Ryzykowali wiele, ale nie byli bezpieczni
tak¿e ci, którzy pomagali ukrywaj¹cym
siê. Im tak¿e grozi³o kilka lat wiêzie-
nia. Tymczasem utworzy³a siê kolejka
chêtnych do przyjêcia uciekinierów.
Wziêli sobie za punkt honoru przecho-
wania ich choæby przez kilka dni. Na
krótko bezpieczni poczuli siê dopiero
w Okulicach.
- Pocz¹tkowo mia³a nas tam przewie�æ
saniami, pod sianem, pani Kolasowa
z �Solidarno�ci Rolniczej�, ale okaza³o siê,

¿e w dniu, kiedy na ni¹ czekali�my, sama
zosta³a internowana - opowiada. - Prze-
wiezienia nas podj¹³ siê, pochodz¹cy
z Borzêcina, ksi¹dz Marian Kwa�niak.
Pamiêtam, ¿e prowadz¹c �malucha� ca³¹
drogê siê modli³. W Okulicach wreszcie
mieli�my jakie� zajêcie, bo zabrali�my
siê za pisanie ulotek, które roznosi³
in¿. Andrzej Blum z bocheñskiej kopal-
ni soli. Stamt¹d trafili�my na plebaniê
do Che³ma, gdzie ukrywa³ nas ksi¹dz,
który w czasie wojny by³ kapelanem AK.
Z rodzin¹ nie mia³ ¿adnego kontaktu.
Nie mo¿na by³o ryzykowaæ bezpieczeñ-
stwa bliskich. Tylko raz ukrywaj¹cy go
ksi¹dz wybra³ siê do Brzeska, ¿eby po-
informowaæ matkê o nieprawdziwych
pog³oskach, jakoby zosta³ zabity podczas
ucieczki. Znakomicie mu siê przys³u¿y-
³a pewna polska dziennikarka, która
zbieg³a do Pary¿a. Wiedzia³a, w jakiej
sytuacji znajduje siê Dulemba, wiêc po-
stanowi³a zdezorientowaæ w³adze, poda-
j¹c informacjê do Radia Wolna Europa

o tym, ¿e widzia³a go na promie p³yn¹-
cym do Szwecji. - Od tej pory dali spokój
mojej mamie, któr¹ raz po raz nacho-
dzili w mieszkaniu, nagabuj¹c pytania-
mi w stylu: gdzie jest ten bandyta? -
potwierdza.  - Na czele grupy, która przy-
sz³a mnie aresztowaæ, sta³ mój kolega
z pi³karskiej dru¿yny Okocimskiego -
u�miecha siê wymownie.
- Z Che³ma przenie�li�my siê z moim
wspó³towarzyszem ucieczki do Drwina
- kontynuuje sw¹ fascynuj¹c¹ opowie�æ
Zbigniew Dulemba. - Pewien rolnik z tej
wsi uzna³, ¿e musi mieæ swoj¹ cegie³kê
w walce z komun¹ i choæby przez dwa
tygodnie chcia³ nas przechowaæ. Nieste-
ty, po tygodniu trzeba by³o stamt¹d wiaæ,
bo pewnego dnia pod dom s¹siada zaje-
cha³o piêæ �suk� z kilkunastoma zomow-
cami. Nie mieli jednak dok³adnych
informacji. Przez zamarzniêt¹ Rabê, po
pas w �niegu, przedostali�my siê do Mi-
kluszowic. Po paru dniach wrócili�my
jednak stamt¹d do Che³ma, a potem roz-
dzieli�my siê. Uznali�my, ¿e trudniej
bêdzie nas z³apaæ ukrywaj¹cych siê osob-
no. Mroczka przewieziono do Nowego
S¹cza, a ja nadal ukrywa³em siê
w Bochni...

Jedyny na wolno�ci
Dulemba by³ wówczas ju¿ jedynym,
oprócz W³adys³awa Hardka, ukrywaj¹-
cego siê w Krakowie, cz³onkiem zarz¹-
du Regionu Ma³opolska NSZZ
�Solidarno�æ�. Rozes³ano za nim list goñ-
czy, a za wskazanie miejsca jego kryjów-
ki by³a wyznaczona nagroda - 120 tysiêcy
z³otych. To �rednia roczna p³aca. Har-
dek tymczasem podpisywa³ odezwy, ape-
le, koordynowa³ akcj¹ Zwi¹zku.
Dulemba mia³ siê z nim spotkaæ
i odebraæ kontakty do dzia³aczy
w Krakowie na wypadek, gdyby Hardek
zosta³ aresztowany, mia³ od niego prze-
j¹æ jego zwi¹zkowe kompetencje.
- Ostatecznie jednak do tego spotkania,
zaplanowanego gdzie� na skraju Pusz-
czy Niepo³omickiej, nie dosz³o - opowia-
da Dulemba. - Hardek zosta³ z³apany,
podczas przes³uchañ za³ama³ siê i do tego
stopnia �wyprali mu mózg�, ¿e wyg³osi³
o�wiadczenie w telewizji o bezsensownej
kontynuacji naszej walki.
Kolejny miesi¹c spêdzi³ w zupe³nym za-
mkniêciu, w prywatnym mieszkaniu
bocheñskiej rodziny. Nie opu�ci³ tego
miejsca ani na piêæ minut, zbyt du¿e by³o
ryzyko. Nastêpn¹ kryjówk¹ by³ przy uli-
cy Karosek strych domu, nale¿¹cego do
sióstr zakonnych. - Tam trochê od¿y³em
- wspomina. - Mia³em wreszcie jakie�
zajêcie: produkowa³em rozmaite ulotki,
rozrzucane pó�niej przez Bo¿enê Dr¹¿-
kiewicz i Adrzeja Bluma. Z nikim innym

W dru¿ynie OKS-u (stoi czwarty od lewej) zdobywa³ najwiêcej bramek.
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nie kontaktowa³em siê. Zreszt¹, tylko
noc¹ wychodzi³em do ogrodu, by za¿yæ
�wie¿ego powietrza.

Ujawnienie
I tak mija³ rok ¿ycia w zupe³nej kon-
spiracji. Tarnowska �bezpieka� szala³a,
bo z jej rejonu tylko Dulemby nie uda³o
siê schwytaæ. Próbowali ró¿nych sposo-
bów i forteli, wreszcie trafili do Kurii
Biskupiej. - Negocjacje prowadzi³ praw-
nik kurialny, ks. profesor £omnicki -
relacjonuje pan Zbyszek. - Powiedzia-
³em, ¿e ujawniê siê, ale bez jakichkol-
wiek warunków, bez podpisywania
¿adnych �lojalek�. Po kilku tygodniach
targowania, wreszcie zgodzili siê, ¿e
bêdê potraktowany tak samo, jak wszy-
scy inni internowani...
Okoliczno�ci tego ujawnienia
mog³yby pos³u¿yæ za scenariusz
sensacyjnego filmu. Opowiada
Dulemba: - Oczywi�cie, ks. £om-
nicki musia³ otrzymaæ od SB za-
pewnienie i jakie� pisemne
gwarancje. Dopiero wówczas wy-
znaczono dzieñ mojego zg³oszenia
siê w tarnowskiej �bezpiece�. Trze-
ba by³o jednak zachowaæ do koñca
ostro¿no�æ, nie wierzyli�my im. Za-
nim wiêc opu�ci³em swoj¹ kryjów-
kê, rozpuszczono wiadomo�æ, ¿e na
spotkanie z oficerem SB pojadê
czarn¹ �wo³g¹�, z Krakowa przez Ra-
d³ów, do Tarnowa. Dali siê nabraæ.
Owszem, ks. £omnicki przyjecha³ po
mnie, ale nie czarn¹ �wo³g¹�, tylko
�maluchem� i nie jechali�my
z Krakowa, lecz z Bochni przez Brze-
sko. Wst¹pili�my nawet jeszcze na
Osiedlow¹ do mojej mamy, która zu-
pe³nie zaskoczona nawet nie chcia³a s³y-
szeæ, bym móg³ jechaæ bez niej.
Towarzyszy³a nam jeszcze moja  siostra.
�Jak¿e�cie tutaj siê przedostali?!� - po-
wita³ nas zdziwiony pu³kownik SB.
Rozmowa z wysokimi funkcjonariusza-
mi SB przypomina³a momentami grote-
skê. Odbywa³a siê ona w obecno�ci ks.
profesora £omnickiego. Zbigniew Du-
lemba nie traci³ zimnej krwi, nie pozwo-
li³ siê sprowokowaæ. - W pewnym
momencie zapytali mnie, dlaczego siê
ukrywa³em. Zakpi³em z nich: - Panowie,
us³ysza³em, ¿e wojna, wiêc da³em dyla
w krzoki...
Dosta³ obietnicê powrotu do swej po-
przedniej pracy oraz przyrzeczenie, ¿e
brzeska milicja da mu spokój. - Na ko-
niec - jak wspomina Dulemba - pu³kow-
nik poprosili, bym tylko ja zosta³
z nim w pokoju. Gdy ks. £omnicki wy-
szed³, pu³kownik podsun¹³ mi pismo,
prosz¹c o podpisanie, ¿e nie bêdê wiê-
cej dzia³a³ na szkodê Polski. Wtedy

pierwszy raz zdenerwowa³em siê. Od-
par³em, ¿e nigdy nie robi³em nic, co mia-
³oby szkodziæ mojemu krajowi, wiêc
niczego nie bêdê podpisywa³! I dopiero
wtedy kaza³ mi i�æ wolno...

Pod którym
krzakiem  ciê zabiæ?
Dla Dulemby rozpocz¹³ siê czas jawnej
inwigilacji. Oczywi�cie, do pracy
w Fabryce Opakowañ Blaszanych nie
zosta³ przywrócony. Nie przyjêto go tak-
¿e w bocheñskiej hucie i w kilku innych
miejscach. Zatrudnienie znalaz³ dopie-
ro u swego dawnego przyjaciela w jego
prywatnej firmie, produkuj¹cej szafki
narzêdziowe. �ci¹gn¹³ przez to na w³a-
�ciciela liczne restryk-

cje i ca³e pasmo
kontroli. - Ca³y czas, przez blisko osiem
lat, mia³em swojego anio³a stró¿a - snuje
swe wspomnienia Zbigniew Dulemba.
- By³ porucznikiem SB, nie odstêpowa³
mnie na krok. A je�li nie móg³, to zastê-
powa³ go inny oficer z Tarnowa. Wycho-
dzi³em z domu i ju¿ k³ania³ mi siê po
drugiej stronie ulicy, wchodzi³em do ka-
wiarni, a on zajmowa³ stolik obok mo-
jego. Przychodzili czêsto do warsztatu,
gdzie pracowa³em, szanta¿owali mnie...
Nie brakowa³o i dramatycznych mo-
mentów. - Pewnego dnia, kiedy by³em
sam w warsztacie, moi �opiekunowie�
przyjechali milicyjn¹ �nys¹�. Kazali mi
zamkn¹æ zak³ad i wsiadaæ do auta.
Zd¹¿y³em jedynie powiedzieæ s¹siado-
wi, by o tym, co siê wydarzy³o, poin-
formowa³ mojego wspólnika. Wozili
mnie przez ponad trzy godziny. Nie po-
znawa³em okolicy, bo droga wiod³a ca³y
czas wzd³u¿ lasów. Nagle zatrzymali
auto i kazali mi wysiadaæ. Gdy wysze-
d³em, tarnowski �opiekun� wyci¹gn¹³
spluwê, za³adowa³ j¹ i zapyta³ tego

z Brzeska: �Pod którym krzakiem go
za³atwiæ?� Dopiero wtedy poczu³em
powagê sytuacji, bo u�wiadomi³em so-
bie, ¿e tydzieñ wcze�niej zosta³ zamor-
dowany ksi¹dz Popie³uszko. �Róbcie co
chcecie, ale s¹siad wie, kto mnie za-
bra³� - odpar³em. Ponownie za³adowa³
pistolet i znowu mnie straszy³. Wresz-
cie schowa³ broñ i kaza³ z powrotem
wej�æ do �suki�.
Na komendzie by³ czêstym go�ciem.
Pod byle pretekstem przyje¿d¿ali po
niego, szukali najmniejszego powodu,
by z³o¿yæ doniesienie do prokurato-
ra. Podsuwali ró¿ne pisma do podpi-
su, byle tylko na czym� go z³apaæ. Bez
skutku. Mimo ¿e kolportowa³ �Ku-
rierka Bocheñskiego�, powiela³ ró¿-
ne ulotki i apele, nie da³ siê
przy³apaæ. W 1984 roku dopiêli jed-
nak swego, doprowadzaj¹c do ro-
dzinnej tragedii Dulembów. Nie
mog¹c sobie z nim poradziæ, zapro-
ponowali wydanie paszportu, ale
bez mo¿liwo�ci powrotu do kraju.
- Stanowczo odmówi³em - wspomi-
na ³ami¹cym siê g³osem tamt¹ sy-
tuacjê. - Nie dawali za wygran¹
i tak¹ sam¹ propozycjê z³o¿yli
mojej ¿onie. Zgodzi³a siê. Rozu-
miem j¹, nie chcia³a, nie mog³a
d³u¿ej ¿yæ pod tak wielk¹ pre-
sj¹. Za³atwili jej nawet jak¹�
pracê w Austrii. Zabra³a trójkê
dzieci i wyjecha³a...

�miecie historii
Nie by³o mu ³atwo, ale nie

przestawa³ my�leæ o lepszym jutrze.
Okr¹g³y Stó³ dawa³ nadziejê na
triumf �utopijnej� koncepcji ewolu-
cji doktora Dzielskiego. I zwyciêstwo
to sta³o siê faktem, choæ - jak dzisiaj
uwa¿a - teraz trzeba p³aciæ za tê bez-
krwaw¹ transformacjê. - Jak wiatr
wieje, to siê �mieci unosz¹ - Zbi-
gniew Dulemba trawestuje s³owa po-
ety. - A ten wiatr historii ci¹gle
jeszcze wieje. Dlatego tak du¿o �mie-
ci w tej w³adzy. Móg³bym mieæ ¿al
do tych ludzi, przez których tyle wy-
cierpia³em. Rozbili mi rodzinê,
a teraz nie�le im siê powodzi. Pro-
wadz¹ biznesy, tak jak ten mój wie-
loletni opiekun. By³y porucznik SB
ma dzisiaj wypo¿yczalniê kaset wi-
deo i pewnie dorabia sobie do nie-
z³ej emerytury policyjnej. Niedawno
spotka³em go na ulicy, tak jak kie-
dy� mija³em siê z nim codziennie.
Podszed³ do mnie i zagadn¹³: �Jak
tam zdrowie, panie Zbyszku?� Ten
z Tarnowa te¿ pewnie nie narzeka,
przekonuj¹c wnuki o potrzebie inte-
gracji z Uni¹ Europejsk¹...

Mandat delegata na I Krajowy Zjazd �Solidarno�ci�
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ZBIGNIEW DULEMBA
- l. 64, przez 17 lat pracowa³ w Zak³a-
dach Piwowarskich w Okocimiu, pó�-
niej od 1975 do 1981 r. w Fabryce
Opakowañ Blaszanych. By³ wspó³za-
³o¿ycielem NSZZ �Solidarno�æ�, pó�-
niej cz³onkiem zarz¹du Regionu
Ma³opolska, delegatem na I Krajowy
Zjazd NSZZ �Solidarno�æ�. Wyznaczo-
ny do internowania w stanie wojen-
nym, przez ponad rok ukrywa³ siê
przed S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa. Do pra-
cy w �blaszance� wróci³ jednak dopie-
ro w 1990 r., w której pracowa³ do
przej�cia na emeryturê w 2000 roku.

Solidarni wobec wroga
W 1989 roku mia³ konkretne propozycje
otrzymania rekompensaty za czas pogar-
dy. Dawni wspó³towarzysze z Zarz¹du Re-
gionu - Tadeusz Syryjczyk, Józef Lassota,
Tadeusz Piekarz, Mieczys³aw Gil, An-
drzej Borzêcki - przekonywali, by nadal
pozosta³ z nimi. Zrezygnowa³. - To ludzie
bardzo m¹drzy, predestynowani do spra-
wowania w³adzy - t³umaczy pan Zbi-
gniew. - Uwa¿a³em, ¿e skoro mamy woln¹

Polskê, to niech ka¿dy przys³u¿y siê jej
tym, co umie robiæ najlepiej. Nie mam
kompleksu w stosunku do ludzi wy-
kszta³conych, ale nie szanujê tych, któ-
rzy nie potrafi¹ wykorzystaæ posiadanej
wiedzy, brakuje im ¿yciowej m¹dro�ci.
Dlatego zawsze powtarzam s³owa Le-
opolda Staffa: �Nauk¹ i pieniêdzmi to
siê drudzy wzbogac¹, a m¹dro�æ w³asn¹
musisz zdobyæ prac¹�...
Po chwili dodaje: - Nie szukam sobie wro-
gów i my�lê, ¿e tak naprawdê ich nie
posiadam. Próbujê zapomnieæ to, co z³e-
go mi uczyniono. Jedynymi lud�mi, dla
których nie mam szacunku, to ci, którzy
maj¹ czo³a nieska¿one ¿adn¹ my�l¹, któ-
rzy niszcz¹ autorytety, na chama pn¹ siê
po szczeblach kariery, dla których ho-
nor i ojczyzna s¹ pustymi frazesami. Czy
jednak mam obra¿aæ siê na SLD, skoro
nasi przeciwnicy robi¹ to, co my�my za-
mierzali?
Dulemba nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e reakty-
wowanie �Solidarno�ci� by³o wielkim b³ê-
dem. - Gdy ja by³em dzia³aczem
�Solidarno�ci�, do zwi¹zku nale¿a³o 12 mi-
lionów ludzi - przekonuje. - Ka¿dy z tych
ludzi mia³ w³asn¹ wizjê rozwoju gospo-
darczego i politycznego Polski, ale ³¹czy³
nas wspólny wróg. Nietrudno wiêc by³o

przewidzieæ, ¿e je�li zabraknie tego wro-
ga, to nie da siê odtworzyæ tak licznej or-
ganizacji. Dlatego powsta³o mnóstwo
nowych partii prawicowych, a pó�niej na-
st¹pi³o rozczarowanie, ¿e ta prawica zo-
sta³a rozbita na zwalczaj¹ce siê
ugrupowania. Niestety, wielu z dawnych
dzia³aczy zaczê³o realizowaæ wy³¹cznie in-
dywidualne ambicje polityczne i to - nie-
stety - by³ koniec wspólnej drogi.
Nast¹pi³a powtórka z historii, sta³o siê

tak, jak mo¿na wyczytaæ w powie�ci Sien-
kiewicza, kiedy Radziwi³³ w rozmowie
z Kmicicem porównywa³ Polskê do czer-
wonego sukna, które szarpi¹ i rozrywaj¹ z
ka¿dej strony. Niestety, dla wielu rz¹dz¹-
cych Polska jest tym suknem...

S³uchaæ m¹drzejszych
- To dla mnie przera¿aj¹ce, jak kto�
mówi, ¿e po wej�ciu do Unii Polska
utraci to¿samo�æ narodow¹. Taki kto�
nie zna historii i nie wie, ¿e przez po-
nad 120 lat trwa³y rozbiory Polski. Nie
jestem ekonomist¹, ani socjologiem,
dlatego zdajê siê na m¹drzejszych ode
mnie. Dlatego ws³uchyjê siê w s³owa
papie¿a Jana Paw³a II. To najwiêkszy,
zapewne nie tylko dla mnie, autorytet
moralny, cz³owiek siêgaj¹cy szczytów
intelektualnych. Bardzo ceniê Jana
Nowaka Jeziorañskiego, który tak¿e
bardzo wiele zrobi³ dla Polski i dziêki
któremu wielu rodaków nie zatraci³o
ducha wolno�ci. I skoro oni mówi¹, ¿e
nasze miejsce jest w Europie, to nale-
¿y ich s³uchaæ. W szkole, gdy by³em nie-
przygotowany do klasówki, z¿yna³em
od prymusa, a nie od s³abeusza. Dla-
tego i teraz, kiedy brakuje mi wiedzy
na temat Unii Europejskiej, to staram

siê kierowaæ podpowiedzi¹ autoryte-
tów, a nie ludzi z³o�liwych, przekor-
nych, my�l¹cych tylko o w³asnym
interesie.
Tych za�, którzy boj¹ siê wykupienia
przez obcokrajowców naszej ziemi, chcê
uspokoiæ i przypomnieæ, ¿e w³a�nie do
Brzeska przyby³ przed laty pewien Au-
striak, który kupi³ ziemiê i zbudowa³
browar, ko�ció³, przedszkole, za³o¿y³
gospodarstwa rolne i przecie¿ tego
wszystkiego nie zabra³ ze sob¹ do wa-
lizki. A gdy go zabrak³o, browar sta-
n¹³ przed wielkim problemem dalszego
rozwoju. Czego siê wiêc baæ? To prze-
cie¿ dziêki Goetzowi nasze miasto mia-
³o szansê rozwoju i rozkwitu. Dlaczego
wiêc dzisiaj mamy siê baæ obcych in-
westorów? Je�li tu przyjd¹, wybuduj¹
nowe fabryki i dadz¹ m³odym ludziom
pracê, to tylko nale¿a³oby siê z tego fak-
tu cieszyæ...

***
D³ugo namawia³em go do tych wspo-
mnieñ. - Nie czujê siê bohaterem, tylu
jest ludzi naprawdê zas³u¿onych - opie-
ra³ siê Dulemba. - Nawet wtedy nie
zdawa³em sobie sprawy, ile ryzykujê.
W koñcu wyci¹gn¹³ schowan¹ za sza-
f¹ zakurzon¹ walizkê, a z niej wysypa³
najcenniejsze pami¹tki: mandat na
I Krajowy Zjazd NSZZ �Solidarno�c�,
zdjêcia, okoliczno�ciowe znaczki, ulot-
ki, które wykonywa³ w konspiracji, tro-
chê ksi¹¿ek, a w�ród nich ta
najbardziej cenna, z dedykacj¹ autora
- �Etyka solidarno�ci� ks. prof. Józefa
Tischnera. - Gdyby siê t¹ etyk¹ kiero-
wano, nie by³oby w�ród nas tyle z³a -
wzdycha...

MAREK LATASIEWICZ

�wiadectwa tamtych lat skrzêtnie skrywane w walizce...
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SESJA RADY MIEJSKIEJ

WIO� zawsze prowadzi³ regularne ba-
dania jako�ci wód, powietrza i opadów,
jednak wyniki tych badañ s¹ niezwy-
kle sk¹pe. Skromne za� �rodki finan-
sowe nie pozwalaj¹ na rozszerzenie
monitoringu. Obecnie na terenie powia-
tu brzeskiego wodê w rzekach kontro-
luje siê zaledwie w trzech punktach,
a stê¿enie substancji szkodliwych w po-
wietrzu, tylko w jednym miejscu.

Monitorowanie Uszwicy
Przep³ywaj¹ca przez miasto Uszwica,
niemal z miesi¹ca na miesi¹c robi psi-
kusa inspektorom ochrony �rodowiska.
- Z czysto�ci¹ tych wód bywa bardzo
ró¿nie w ró¿nych okresach czasu. Ge-
neralnie jednak, wody rzeki wyp³ywa-
j¹ce z Brzeska s¹ ju¿ pozaklasowe.
Znajduje siê tutaj mnóstwo zanieczysz-
czeñ biogennych, czyli przede wszyst-
kim �cieków komunalnych. Nieco lepiej
jest w górnym biegu Uszwicy - twier-
dzi Krystyna Go³êbiowska, kierow-
nik sekcji monitoringu krakowskiego
WIO�. Z prowadzonych statystyk wy-
nika, i¿ �zawarto�æ� rzeki niewiele zmie-
ni³a siê w ci¹gu ostatnich czterech lat.
Na tym jednak raport siê koñczy, bo
wody pozosta³ych rzek nie s¹ monito-
rowane.
Nie mo¿emy równie¿ oddychaæ pe³n¹
piersi¹, gdy¿ zwi¹zki chemiczne,
wszechobecne w powietrzu, nie zawsze
trzymaj¹ siê wyznaczonych norm. O ile
na nadmiar tlenków siarki nie mo¿e-
my narzekaæ, to ju¿ tlenki azotu czêsto
siêgaj¹ najwy¿szego pu³apu dopuszczal-
nej skali. W normie natomiast jest stê-
¿enie py³u zawieszonego.
Problemu nie mamy tylko z opadami,
byæ mo¿e dlatego, ¿e nikt nie ma spe-
cjalnego wp³ywu na to co �pada z nie-
ba�. Raport WIO� mówi tutaj tylko
o opadach bardziej kwa�nych w porze
zimowej i obojêtnym wspó³czynniku pH
deszczów w porze letniej.

Sól w studni
Wojewódzki Inspektorat Ochrony �ro-
dowiska przeprowadzi³ tak¿e w 2002 r.
23 kontrole w zak³adach pracy na tere-
nie miasta, polegaj¹ce na pomiarze
emisji zanieczyszczeñ, ha³asu, sk³ado-
wania substancji szkodliwych itp. -

Ani
dobrze,
ani �le

ajowa sesja Rady Miejskiej zosta³a zdominowana dwugodzinn¹ dyskusj¹
na temat oceny stanu ochrony �rodowiska na terenie gminy. Zdaniem
obecnych podczas posiedzenia specjalistów z Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony �rodowiska i Sanepidu, sytuacja w mie�cie pod wzglêdem
zanieczyszczenia powietrza i wód powierzchniowych nie jest zado-
walaj¹ca, ale zdecydowanie lepsza ni¿ przed kilkoma laty.

M

Najwiêksz¹ bol¹czk¹ inspekcji jest to,
¿e nie mo¿e ona karaæ instytucji, które
nie posiadaj¹ aktualnego uzgodnienia
wodno-prawnego, a �le gospodaruj¹
�ciekami - mówi³ Tadeusz Michalik,
kierownik sekcji kontroli.
Radni zainteresowani byli ponadto sta-
nem przydatno�ci do spo¿ycia wody
w studniach publicznych. - W po³owie
z tych studni woda jest dobrej jako�ci,
a na os. Jagie³³y nawet bardzo dobrej.
W ostatnim czasie odnotowano spory
postêp w zakresie czysto�ci wód - twier-
dzi Kazimierz Brzeziñski z brzeskie-
go Sanepidu. Niestety, czê�æ punktów
czerpania wody pozostawia wiele do
¿yczenia, np. woda w studni przy ul.
Ko�ciuszki jest tak zasolona, ¿e nawet
jej odpompowywanie nie przynosi po-
¿¹danego efektu.

Ha³a�liwa obwodnica
Innym dra¿liwym tematem obrad miej-
skich rajców by³ problem wp³ywu ob-
wodnicy na �rodowisko miejskie.
Okazuje siê, i¿ pomimo modernizacji
przeprowadzonej przez Generaln¹ Dy-
rekcjê Dróg Krajowych i Autostrad, nie
spe³nia ona nadal wymogów ochrony
przed ha³asem. Po przeprowadzonych
badaniach wp³ywu inwestycji na �ro-
dowisko, inwestor przedstawi³ doku-
menty za�wiadczaj¹ce o wyd³u¿eniu
kilku ekranów akustycznych. Mimo to
poziom ha³asu nadal przekracza³ usta-
lone normy, co spowodowa³o dalszy
sprzeciw WIO�. Odpowiedzi¹ GDDKiA
by³o z kolei rozpisanie przetargu na
wymianê 93 okien w kilku budynkach
przy ulicach: 11 Listopada, 19 Stycz-
nia, Osiedlowej, W¹skiej, Cegielnianej
i Mickiewicza. Dotychczas jednak nie
ma dokumentacji potwierdzaj¹cej za-
koñczenie tego zamierzenia, dlatego po
raz kolejny inspektorzy wnie�li pro-
test w tej sprawie.
Ale majowa sesja to nie tylko debata
na temat ochrony �rodowiska. Radni
m.in. podjêli uchwa³ê w sprawie usta-
lenia najni¿szego wynagrodzenia zasad-
niczego (500 z³) oraz akceptacji
ustalonej przez pracodawców warto�ci
jednego punktu (7 z³ dla MZGM i Kry-
tej P³ywalni oraz 5 z³ dla MOPS i szkó³)
dla celów okre�lenia wynagrodzenia

zasadniczego pracowników MZGM,
MOPS, Gminnego Zak³adu Bud¿etowe-
go �Kryta P³ywalnia� oraz gimnazjów,
szkó³ podstawowych i przedszkoli.
Podjêto równie¿ uchwa³ê porz¹dkuj¹-
c¹, na mocy której 30 ulic z terenu mia-
sta i 37 ulic z terenu gminy w³¹czonych
zosta³o w poczet dróg gminnych. Pozo-
sta³e ulice tzw. �lepe, krótkie i o na-
wierzchni gruntowej, posiadaæ bêd¹
status dróg wewnêtrznych.

Kasa radnych
Od maja uleg³a zmianie wysoko�æ i za-
sady wyp³acania diet radnym. Obecnie
rajcy otrzymywaæ bêd¹ wynagrodzenie
miesiêczne w postaci rycza³tu, zró¿ni-
cowanego w zale¿no�ci od funkcji pe³-
nionej przez radnego. Przyk³adowo,
przewodnicz¹cy RM bêdzie pobiera³ die-
tê w wysoko�ci 1800 z³, wiceprzewod-
nicz¹cy RM oraz przewodnicz¹cy
komisji sta³ych rady - 850 z³, natomiast
radni nie pe³ni¹cy ¿adnej z powy¿szych
funkcji - 650 z³. Dodatkowo przewodni-
cz¹cym organów wykonawczych jedno-
stek pomocniczych gminy Brzesko
przys³uguje za udzia³ w sesjach dieta
i zwrot kosztów podró¿y, wyp³acane
³¹cznie w formie rycza³tu miesiêczne-
go w wysoko�ci 220 z³.
Warto jeszcze dodaæ, ¿e sesja w dniu
28 maja by³a dla Jana Waresiaka
ostatni¹, podczas której pe³ni³ on
funkcjê radnego. Jego mandat wy-
gas³ w zwi¹zku z objêciem przez nie-
go funkcji dyrektora Gminnego
Zak³adu Bud¿etowego �Kryta P³ywal-
nia� w Brzesku.

IRENEUSZ WÊGLOWSKI
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M³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych nr 1 uczci³a Miêdzynarodowy
Dzieñ Ziemi organizuj¹c turniej ekolo-
giczny. Reprezentanci klas trzecich
poddali ocenie swoj¹ wiedzê ekologicz-
n¹, umiejêtno�ci wokalne, plastyczne
i poetyckie.  W ogólnym rozrachunku
zwyciêsko z rywalizacji wysz³a kl. III Fo
z LO im. M. Kopernika. Drugie miejsce
zajê³a kl. III m z Liceum Ekonomiczne-
go im. St. Staszica, a trzecie kl. III Eo
z LO im. M. Kopernika.

Brzeski szpital wzbogaci³ siê o laparo-
skop, urz¹dzenie bardzo przydatne na
oddziale chirurgicznym, które umo¿liwia
wykonanie szeregu zabiegów, z niewiel-
kim tylko otwarciem jamy brzusznej.
Znacznie w ten sposób zostaje skróco-
na rekonwalescencja pacjentów. Zakup
aparatu sfinansowany zosta³ w po³owie
przez istniej¹ce od 6 lat Stowarzyszenie
Rozwoju Chirurgii w Brzesku, którego
prezesem jest ordynator oddzia³u chirur-
gicznego dr Andrzej Skórzyñski oraz
w po³owie przez Narodowy Fundusz
Ochrony Zdrowia.

Po raz kolejny przedstawiciele francu-
skiego stowarzyszenia Cassiopee od-
wiedzili Dom Dziecka w Jasieniu,
z którym wspó³pracuj¹ ju¿ od piêciu lat.
Stowarzyszenie, zgodnie ze swoim sta-
tutem, pomaga dzieciom z domów
dziecka m.in. poprzez organizacjê wy-
jazdów wakacyjnych, a tak¿e wspiera-
nie wychowanków rozpoczynaj¹cych
samodzielne ¿ycie. Nowo�ci¹ tej wizy-
ty by³a inicjatywa mera miasta Velle-
preux nawi¹zania �ci�lejszej
wspó³pracy. Tym samym, obok miast
partnerskich z Niemiec, Rumunii i Wê-
gier, byæ mo¿e pojawi siê tak¿e zaprzy-
ja�nione z nasz¹ gmin¹ miasto z Francji.

ZAPISKI  REPORTERA

Na brzeskich chodnikach i ulicach pa-
nuje o¿ywiony ruch. Dotychczas za
kwotê 100 tys. z³ uda³o siê zakoñczyæ
pozimow¹ naprawê dróg, teraz
przysz³a kolej na ich przebudowê
i modernizacjê, które prowadzone s¹
równolegle z du¿ymi inwestycjami ko-
munikacyjnymi, takimi choæby jak:
budowa chodnika na d³ugo�ci ponad
400 metrów przy ul. Kopernika oraz
budowa ulic Kosynierów czy Jasnej.

Kostka w modzie
W pierwszej kolejno�ci ekipy remonto-
we pojawi¹ siê tam, gdzie stan na-
wierzchni ci¹gów pieszych i jezdni jest
najgorszy. Nowe oblicze zyska m.in. uli-
ca Puszkina na ca³ej swej d³ugo�ci. Tu-
taj poszerzony zostanie pas jezdny
i u³o¿one chodniki z kolorowej kostki
brukowej. Modernizacjê poprzedzi³a
wymiana sieci kanalizacyjnej. Na wspo-
mnianej ulicy, na lewym pasie usytu-
owany jest parking, wiêc po
przebudowie ³atwiej bêdzie omin¹æ sto-
j¹ce tam pojazdy.
W koñcu pomy�lano tak¿e o ulicy Sza-
rych Szeregów, wiod¹cej w kierunku
placu targowego. Tutaj równie¿ powsta-
n¹ nowe chodniki, które dodatkowo
maj¹ byæ poszerzone do dwóch me-
trów, a jezdnia zyska nak³adkê bitu-
miczn¹ na ca³ej d³ugo�ci.
Kolejn¹ inwestycj¹, na któr¹ od dawna
czekaj¹ mieszkañcy ulicy Ogrodowej,
bêdzie remont nawierzchni w tym w³a-
�nie miejscu. Na razie pracownicy Re-
jonowego Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji prowadz¹
badania uzbrojenia podziemnego, by
sprawdziæ czy sieæ nie wymaga rozbu-
dowy. Od tego zale¿eæ bêdzie, jak d³ugi
odcinek ulicy Ogrodowej uda siê wyas-
faltowaæ w tym roku.
Przysz³a ponadto kolej na wymianê
chodnika przy ul. Uczestników Ruchu
Oporu, a konkretnie na fragment bez-
po�rednio przylegaj¹cy do dworca PKS.
U³o¿one zostanie tutaj ok. 500 metrów
kwadratowych kostki brukowej. Kost-
ka pojawi siê tak¿e na ci¹gach pieszych
przy ul. S³owackiego i D³ugiej, na od-
cinku od Puszkina do Chopina. Ostat-
nim sporym przedsiêwziêciem ma byæ
wymiana starych p³yt betonowych na
atrakcyjn¹ wizualnie kostkê wibropra-
sowan¹ przy ul. Legionów Pi³sudskie-
go, na odcinku od ul. Uczestników
Ruchu Oporu do sklepu �Alti�. Wszyst-
kie powy¿sze inwestycje poch³on¹  oko-
³o 200 tys. z³.

Nie bêd¹ natomiast modernizowane
fragmenty chodników przy ulicach G³o-
wackiego i Ko�ciuszki, mimo ¿e wcze-
�niej planowano tam wykonanie prac.
Okaza³o siê, i¿ Zak³ad Energetyczny pla-
nuje na przysz³y rok wymianê sieci ener-
getycznej z napowietrznej na kablow¹,
co niesie za sob¹ konieczno�æ wykona-
nia wykopów. Zatem budowanie nowe-
go chodnika teraz, mija³oby siê z celem.

Zawi³e skrzy¿owania
Spore zmiany czekaj¹ w tym roku kie-
rowców na niektórych brzeskich skrzy-
¿owaniach. Ju¿ niebawem zakoñczy siê
drugi etap przebudowy ulicy Wiej-
skiej, a wraz z nim modernizacja skrzy-
¿owania Wiejska - Czarnowiejska - �w.
Brata Alberta. Wêze³ zostanie na nowo
wyprofilowany i oznakowany, co ma
znacznie u³atwiæ dojazd np. na kryt¹
p³ywalniê.
D³ugo natomiast rozwa¿ano sposób roz-
wi¹zania skrzy¿owania Czarnowiejska
- Okulickiego - Królowej Jadwigi. Wie-
lokrotnie w tej sprawie zbiera³ siê Ze-
spó³ In¿ynierii Ruchu Drogowego,
dzia³aj¹cy przy starostwie. Nieszczê-
�ciem tego miejsca jest to, ¿e wszystkie
wloty skrzy¿owania spotykaj¹ siê na
szczycie wzniesienia, przez co staj¹ siê
wzglêdem siebie niewidoczne. Propono-
wano tutaj m.in. wybudowanie ma³ego
ronda. Ostatecznie zwyciê¿y³a koncep-
cja rozwa¿nej modernizacji jezdni
i chodników oraz zamontowania sygna-
lizacji �wietlnej.
Skoro mowa ju¿ o sygnalizacji, to kolej-
nym miejscem, gdzie zaproponowano jej
usytuowanie, jest newralgiczne skrzy-
¿owanie ulic Solskiego, Starowiejskiej
i Legionów Pi³sudskiego. Poniewa¿ wê-
ze³ ten znajduje siê w ci¹gu drogi woje-
wódzkiej, inwestycj¹ powinien zaj¹æ siê
jej administrator, czyli Urz¹d Marsza³-
kowski. Zdaniem Henryka Pieli
z Wydzia³u Infrastruktury Technicznej i
Komunalnej UM w Brzesku, zarówno
gmina jak i powiat zadeklarowa³y par-
tycypacjê w kosztach modernizacji do
wysoko�ci 50 %. Warto równie¿ wspo-
mnieæ, ¿e chyba najbardziej oczekiwa-
na budowa sygnalizacji przy wylocie ul.
Solskiego na obwodnicê nie le¿y ani
w gestii miasta, ani powiatu. Admini-
stratorem wêz³a jest Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad, która
przychyla siê do pomys³u wprowadze-
nia elektronicznego sterowania ru-
chem w tym miejscu i to ona bêdzie
wykonawc¹ zadania.         (IW)

Ruch na drogach

Nie ujecha³ daleko C. K. - radny sejmiku
wojewódzkiego i prominentny dzia³acz
zwi¹zkowy z Brzeska - zatrzymany 21 maja
br. w Tarnowie przez policyjny patrol. Jak
potwierdzi³ Andrzej Sus, rzecznik prasowy
Komendy Miejskiej w Tarnowie, podczas
rutynowej kontroli funkcjonariusze dro-
gówki stwierdzili, ¿e C. K. prowadzi³ samo-
chód pod wp³ywem alkoholu. Na tyle
du¿ym, ¿e zatrzymano mu prawo jazdy
i wszczêto postêpowanie przygotowawcze.

Radny �pod gazem�
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Z mieszkañcami Brzeska spotka³ siê by³y
pose³ Polskiego Stronnictwa Ludowego,
a obecnie Ligi Polskich Rodzin - Bogdan
Pêk. W sali kina �Ba³tyk� oczekiwa³o go
kilkudziesiêciu brzeszczan, w zdecydowa-
nej wiêkszo�ci przeciwników wst¹pienia
Polski do Unii Europejskiej. Pose³ nie za-
wiód³ eurosceptyków, oskar¿a³ wszystkich
i o wszystko -  dezinformacjê, oszustwa, a
nawet zdradê narodow¹.

Ordynator oddzia³u wewnêtrznego brze-
skiego szpitala, profesor Paulin Mosz-
czyñski, wybitny naukowiec, autor ponad
500 prac naukowych publikowanych na
ca³ym �wiecie, do dziesi¹tków tytu³ów,
wyró¿nieñ i certyfikatów dorzuci³ kolej-
ny. Zosta³ honorowym cz³onkiem Rady
Naukowej Miêdzynarodowego Centrum
Biografii w Cambridge. Gratulujemy.

Pod koniec maja restauracja �Galicyj-
ska�, prowadzona przez pp. Kuralów,
obchodzi³a 10-lecie swojej dzia³alno�ci.
W tym czasie nabra³a ona zas³u¿onej
renomy, panuje w niej znakomita at-
mosfera, doceniaj¹ to te¿ jej pracowni-
cy. - Jeste�my tutaj jak w rodzinie,
w³a�ciciel jest wymagaj¹cy, ale ¿yczli-
wy i serdeczny. To �ród³o naszych suk-
cesów - mówi¹. Do³¹czamy gratulacje.

31 maja w Publicznym Gimnazjum nr 2
w Brzesku zorganizowano tradycyjne ju¿
�wiêto Szko³y. Przebiega³o ono pod ha-
s³em: �Zrozumieæ �wiat�. Uczniowie zapre-
zentowali swoje osi¹gniêcia naukowe i
artystyczne, odby³y siê rozgrywki sporto-
we. Mo¿na te¿ by³o kupiæ podrêczniki na
kiermaszu. Samorz¹d Uczniowski zorga-
nizowa³ dyskotekê. M³odzie¿ bawi³a siê zna-
komicie, a wraz z ni¹ zaproszeni go�cie -
m.in. burmistrz Jan Musia³ i jego zastêpcy
Krzysztof Bigaj i Bogdan Dobranowski.

ZAPISKI  REPORTERA

Tu¿ po podpisaniu przez polski rz¹d kon-
traktu z Amerykanami na zakup
i dostawê samolotów bojowych F-16, wiele
firm podjê³o starania o nowe, intratne
zlecenia produkcyjne. Jest to dla niektó-
rych zak³adów niepowtarzalna szansa na
rozwój, wyrobienie dobrej marki, a dla
innych - po prostu - na przetrwanie.
W�ród firm, które z³o¿y³y ju¿ swoje ofer-
ty, jest tak¿e Ma³opolska Wytwórnia
Maszyn z Brzeska, na co dzieñ zajmuj¹-
ca siê produkcj¹ sprzêtu komunalnego.
O szanse MWM na podpisanie umowy
na realizacjê choæby cz¹stki zadañ wyni-
kaj¹cych z offsetu zapytali�my senatora,
Mieczys³awa Miet³ê: - Dotychczas
wp³ynê³o ponad 700 ofert od firm z ca³ej
Polski, jest w�ród nich tak¿e oferta
z Brzeska. Nie ukrywam, ¿e najwiêksze
szanse na intratne kontrakty maj¹ du¿e
przedsiêbiorstwa - mówi senator Miet³a. -

Takie jak tarnowskie Zak³ady Mechanicz-
ne, bêd¹ce jednym z liderów w wy�cigu
o amerykañskie pieni¹dze. Aktualnie 42
miasta mog¹ siê ju¿ cieszyæ swoim �udzia-
³em� w kontrakcie na F-16. Dla Brzeska
ta sprawa wci¹¿ pozostaje otwarta.
Nie jest tajemnic¹, i¿ mniejsze firmy, ta-
kie jak Ma³opolska Wytwórnia Maszyn,
musz¹ liczyæ na odrobinê szczê�cia. Za-
inwestowane pieni¹dze maj¹ siê Amery-
kanom zwróciæ najpó�niej po up³ywie
dziesiêciu lat. Dla brzeskiej firmy by³aby
to szansa na rozwój, wprowadzenie no-
wych technologii i dodatkowe zatrudnie-
nie. - Z³o¿yli�my ofertê i, póki co, czekamy.
Jeste�my sk³onni wykonywaæ wszelkie
czê�ci z bran¿y mechanicznej. Jednak
z informacji jakie posiadam wynika, ¿e
¿adnych zleceñ jeszcze nie ma - twierdzi
dyrektor MWM, Bogus³aw Tolasz. Je-
�li nie wypali kontrakt offsetowy, byæ
mo¿e brzeski zak³ad skorzysta z ofert,
zwi¹zanych z odbudow¹ Iraku.

IW

26 maja przed S¹dem Pracy odby³a siê
pierwsza rozprawa, jak¹ spó³ce Can-Pack
Pol-Am-Pack Transport wytoczy³a ponad
30-osobowa grupa pracowników. Chodzi
o wyp³acenie zaleg³ych diet dla kierow-
ców wykonuj¹cych swoj¹ pracê poza gra-
nicami kraju.
Spó³ka znajduje siê obecnie w stanie li-
kwidacji. ¯¹dania dotycz¹ rozmaitych
kwot, a wiêc w zale¿no�ci od ich wysoko-
�ci czê�æ spraw bêdzie rozstrzygana
w Bochni, a czê�æ w wy¿szej instancji
w Tarnowie. Pracownicy nie mogli
w sprawie wyp³acenia zaleg³ych diet doj�æ
do porozumienia z w³adzami firmy,

Szansa na offset

Kilkuset tegorocznych brzeskich ma-
turzystów pierwszy wa¿ny egzamin ¿y-
ciowy ma ju¿ za sob¹. Wiêkszo�æ
przygotowuje siê teraz do egzaminów
wstêpnych na wy¿sze uczelnie. Wielu
abiturientów zdawa³o egzamin dojrza-
³o�ci po³¹czony z egzaminem wstêpnym
na wy¿sz¹ uczelniê i niektórzy z nich
indeksy maj¹ ju¿ w kieszeni.
Zgodnie z nowymi przepisami, ci któ-
rzy z pisemnej czê�ci egzaminu otrzy-
mali ocenê niedostateczn¹, mogli
przyst¹piæ do czê�ci ustnej,
a w przysz³ym roku bêd¹ zdawaæ tyl-
ko te przedmioty, z których im siê te-
raz nie powiod³o. Z kolei, je¿eli
maturzysta obla³ który� z egzaminów

a problem pojawi³ siê po zmianie przepi-
sów reguluj¹cych tego typu zwroty kosz-
tów. Jak twierdz¹ byli kierowcy CPT,
w ich obronie nie stan¹³ nawet zak³ado-
wy zwi¹zek NSZZ �Solidarno�æ�. Spory
na lini pracodawca - pracownicy tocz¹ siê
tak¿e w wielu innych kwestiach. Do spra-
wy wrócimy po kolejnej s¹dowej rozpra-
wie, któr¹ wyznaczono na 23 czerwca.

(IW)

�Solidarno�æ�
nie obroni³a

Fa³szywa
�ci¹ga...

ustnych, mo¿e go zdawaæ pod koniec
sierpnia i podj¹æ studia tam, gdzie re-
krutacja odbywa siê we wrze�niu, lub
na tzw. kierunkach deficytowych.
 - Na 262 zdaj¹cych by³a tylko jedna
ocena niedostateczna - mówi polonist-
ka z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych nr 1. - Podobnie z matematyki -
tylko 2 oceny niedostateczne, przy
czym jedna mia³a mo¿liwo�æ natych-
miastowej poprawki (oceny co najmniej
dobre na koniec trzeciej i czwartej kla-
sy) i oczywi�cie zda³a.
Trochê gorzej sytuacja wygl¹da w ZSP
nr 2, gdzie by³o kilkadziesi¹t ocen
niedostatecznych z matematyki
i jêzyka polskiego. Jak twierdzi jeden
z maturzystów, przyczyn¹ niepowodze-
nia by³a... �ci¹ga z nieprawid³owo roz-
wi¹zanymi zadaniami.

RC

Tak trudno dzisiaj o wspania³ego
wychowawcê - pedagoga.
My mieli�my szczê�cie.

Pani Agnieszka Wid³a
jest t¹ Osob¹, której sk³adamy

serdeczne podziêkowania
za wszystko.

Wychowankowie kl.3 �a�
z Publicznego Gimnazjum nr 1
w Brzesku wraz z rodzicami.
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Kubusiowa biblioteka
Znana w ca³ej Polsce Fundacja im. An-
drzeja Urbañczyka od ponad roku nie-
sie pomoc dla dzieci i m³odzie¿y oraz
dla bibliotek, maj¹c swój wk³ad w po-
prawê i tworzenie nowych baz kompu-
terowych. Najwiêcej zyskuj¹ te
placówki, w których komputer czy In-
ternet to nadal egzotyka.
Fundacja dzia³a przede wszystkim na
terenie województwa ma³opolskiego,
gdy¿ z tym regionem mocno by³ zwi¹-
zany jej patron, tragicznie zmar³y
w sierpniu 2001 r. Andrzej Urbañ-
czyk - pose³ na Sejm RP, rzecznik SLD,
dziennikarz, przez wiele lat prezes kra-
kowskiej �Ku�nicy�. Od czasu powsta-
nia fundacja skutecznie realizuje,
w ramach dzia³alno�ci pomocowej, pro-
gram �Internet dla bibliotek�,
a ostatnio zrodzi³ siê kolejny równole-
g³y pomys³ pod nazw¹ �Kubusiowa bi-
blioteka�. Ma on na celu wsparcie
w dzia³aniach edukacyjnych ma³ych
bibliotek szkolnych oraz wyrównanie
szans m³odzie¿y pochodz¹cej ze �rodo-
wisk wiejskich. Nie od dzi� wiadomo,
¿e biblioteki nie posiadaj¹ wystarcza-
j¹cych �rodków na zakup komputerów i
tworzenie stanowisk ze sta³ym ³¹czem
internetowym. Naprzeciw wychodzi im
w³a�nie Fundacja im. Andrzeja Urbañ-
czyka, w oparciu o �rodki finansowe
zadeklarowane przez firmê Maspex
z Wadowic. Powsta³e w ten sposób sta-
nowiska internetowe maj¹ byæ przede
wszystkim dostêpne dla m³odych czy-
telników.
W ramach programu �Kubusiowa bi-
blioteka� pierwsz¹ placówk¹ w powie-
cie brzeskim, która zosta³a
obdarowana komputerem wraz
z pe³nym wyposa¿eniem jest Szko³a
Podstawowa w miejscowo�ci Dobro-
ciesz. W sumie, w pierwszej transzy
zakupiono 20 komputerów, które prze-
kazano ró¿nym szko³om w Ma³opolsce.
Do powiatu brzeskiego trafi nato-
miast w ramach drugiej transzy jesz-
cze jeden komputer. Która szko³a go
otrzyma? Jeszcze nie wiadomo. Jak
twierdzi prezes fundacji, Wojciech Fi-
lemonowicz, sprawa jest ci¹gle
otwarta. - Wybór szkó³ odbywa siê na
podstawie nades³anych do Fundacji
wniosków. My natomiast wybieramy
spo�ród nich placówki, w których do-
stêp do Internetu jest najbardziej
utrudniony - twierdzi Filemonowicz.
Zainteresowane szko³y z terenu powia-
tów brzeskiego i bocheñskiego powin-
ny przesy³aæ wnioski o dofinansowanie
na adres Biura Senatorskiego Mieczy-
s³awa Miet³y w Brzesku.

IW

Poci¹g do Europy
W przedostatni majowy weekend na Pla-
cu Kazimierza dosz³o do starcia miêdzy
euroentuzjastami a eurosceptykami.
Ofiar nie by³o, ale argumenty za
i przeciw pada³y ostre. Trudno oceniæ,
jaki ta agitacja mia³a wp³yw na wyniki
g³osowania w referendum akcesyjnym,
ale zabawa by³a przednia. Oczywi�cie,
najlepiej bawili siê najm³odsi, którzy
oblegali kursuj¹c¹ ulicami miasta
ciuchciê o dumnej nazwie - �Poci¹g do
Europy� (na zdjêciu powy¿ej). Mo¿na
te¿ by³o skosztowaæ specjalno�ci, ja-

kie oferuj¹ kuchnie pañstw cz³onkow-
skich UE.
Rozstrzygniêcia doczeka³ siê równie¿
konkurs plastyczny pod tytu³em �M³o-
dzie¿ w Zjednoczonej Europie�, na któ-
ry nap³ynê³o ponad 30 prac. Najwy¿ej
oceniono pracê Anny Borowiec, któ-
ra w nagrodê otrzyma³a z r¹k funda-
tora, senatora Mieczys³awa Miet³y,
rower górski. Drugie miejsce przypa-

d³o wspólnie Kindze Pytel i Paulinie
Matras, a trzecie Agnieszce Æwik.
W konkursie literackim, który nie cie-
szy³ siê tak du¿ym zainteresowaniem,
zwyciê¿y³ Marek Zaczyñski. Rower
górski, który by³ g³ówn¹ nagrod¹, zosta³
ufundowany przez Stowarzyszenie
Przedsiêbiorców Brzeskich. Przekaza³ go
zwyciêzcy prezes Kazimierz Piwowarski.
W wieczornym koncercie wyst¹pi³y ze-
spo³y �Tia Maria�, �Classic� oraz Danu-
ta B³a¿ejczyk.

Nowy sprzêt i ordery
16 maja w Komendzie Powiatowej Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Brzesku od-
by³y siê uroczyste obchody Dnia
Stra¿aka, po³¹czone z przekazaniem
i po�wiêceniem nowego podno�nika hy-
draulicznego, który zast¹pi wys³u¿on¹
ju¿ drabinê. Ratownicy otrzymali tak¿e
zestaw zapór przeciwolejowych, ufundo-
wanych przez Carlsberg Okocim S.A.
�wiêto by³o te¿ okazj¹ do wrêczenia od-
znaczeñ resortowych, wyró¿nieñ
i awansów na wy¿sze stopnie s³u¿bo-
we. Prezydent RP nada³ medal �Za
ofiarno�æ i odwagê� Franciszkowi
Bab³o i Kazimierzowi Tyrcha.
Z kolei Minister Spraw Wewnêtrznych i
Administracji nada³ br¹zow¹ odznakê
�Zas³u¿ony dla ochrony przeciwpo¿aro-
wej� aspirantowi Jerzemu Boronio-
wi. Zwi¹zek OSP RP postanowi³
ponadto odznaczyæ Jerzego Rêbacza,
Piotra Strojnego i Daniela S³obo-
dziana. Kilkunastu stra¿aków zawo-

dowych awansowa³o
na wy¿sze stopnie.
Rangê aspiranta szta-
bowego otrzyma³ An-
drzej W¹s, aspiranta
Tomasz Jachimek
i £ukasz Litwora,
starszego ogniomi-
strza Henryk Giem-
za, ogniomistrza
Barbara Baran
i Dorota Legutko,
natomiast m³odszego
ogniomistrza Iwona
Jakubas i Marek
�mietana. Na stopieñ
starszego sekcyjnego
awansowali ponadto

Wies³aw Kowalczyk, W³adys³aw
Nieæ oraz Tomasz Nowak.
Uczestnicz¹cy w uroczysto�ciach z-ca
komendanta wojewódzkiego PSP, m³.
bryg. Bogus³aw Kogut, przekaza³ mi³¹
informacjê o tym, ¿e komendant woje-
wódzki podj¹³ decyzjê o wpisaniu brze-
skiej jednostki na listê inwestycji w roku
2004. Oznacza to, ¿e tutejsza komenda
zostanie rozbudowana. IW
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Czym dla nas bêdzie ta Unia?
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Pomoc dla Gracjana
W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Brzesku odby³ siê, tradycyjnie
ju¿ na po¿egnanie maturzystów, mecz
pi³ki siatkowej - nauczyciele kontra ab-
solwenci klas maturalnych. Organiza-
torami imprezy sportowej byli
nauczyciele wychowania fizycznego -
Anna Gibes i Mariusz Opi³a. Jak
w poprzednich latach, zwyciêzcami za-
wodów okazali siê nauczyciele, wygry-
waj¹c 3:0. Nie wynik, oczywi�cie, by³
wa¿ny, ale w tym roku zawody mia³y
szczególne charakter, bo zosta³y po³¹-
czone ze zbiórk¹ pieniêdzy na opera-
cjê dla chorego na zanik miê�ni
15-letniego Gracjana. Ch³opiec zosta³ za-
kwalifikowany do leczenia w kijowskiej
klinice. Przeprowadzenie operacji jest
jednak bardzo kosztowne, potrzeba oko³o
80 tysiêcy euro. Zbiórkê funduszy prze-
znaczonych na pomoc choremu Gracja-
nowi zorganizowa³o Szkolne Ko³o
Wolontariuszy, dzia³aj¹ce przy ZSP
nr 1 w Brzesku pod kierunkiem nauczy-
cielek Jolanty Krokosz i Marii Cier-
niak.          ReS

Z wizyt¹ na Ukrainie
W dniach 21-23 maja br. przebywa³a na
Ukrainie delegacja dyrektorów szkó³
ponadgimnazjalnych i placówek o�wia-
towo - wychowawczych powiatu brze-
skiego, która zapozna³a siê
z warunkami pracy i systemem kszta³-
cenia w szko³ach polskich we Lwowie.
Uczestnicy wizyty spotkali siê
z dzia³aczami Towarzystwa Kultury
Polskiej Ziemii Lwowskiej i redakcj¹
�Gazety Lwowskiej�. Na zakoñczenie
wizyty odby³o siê spotkanie
w Konsulacie Polskim we Lwowie,
gdzie m.in. omówiono formy pomocy
miêdzy szko³ami.

Lokalne partnerstwo
12 maja br. odby³a siê uroczysta inaugu-
racja programu �Wdra¿anie Programu
Partnerstwa Lokalnego�, opracowanego
przez Departament Pracy Stanów Zjed-
noczonych, pod honorowym patronatem
prezydenta RP. W  Teatrze im. Juliusza
S³owackiego w Krakowie zosta³y podpi-
sane stosowne umowy pomiêdzy marsza³-
kiem województwa ma³opolskiego
a starostami. Model Partnerstwa Lokal-
nego ma na celu podjêcie dzia³añ na rzecz
rozwiniêcia polityki lokalnej, zmierzaj¹-
cej do wzrostu zatrudnienia i tworzenia
nowych miejsc pracy. Powiat brzeski jest
jednym z dwunastu powiatów
w Ma³opolsce który przyst¹pi³ do reali-
zacji programu.

Dzieci sadz¹ drzewa
M³odzie¿ z brzeskich gimnazjów wziê³a
udzia³ w akcji sadzenia drzew przy uli-
cach, które wiod¹ w kierunku ich szkó³.
Dziêki pomocy pracowników Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony �ro-
dowiska Urzêdu Miejskiego uda³o siê
przygotowaæ osiem miejsc wzd³u¿ chod-
nika przy ulicy Czarnowiejskiej,
w których posadzono m³ode wi�nie kuli-
ste i migda³ki. Teraz trzeba ich tylko
dogl¹daæ i chroniæ przed wandalami. Nie
bêdzie to trudne, gdy¿ m³odzie¿ w³a�nie
obok tych drzew niemal codziennie po-
d¹¿a do szko³y.
Z podobn¹ inicjatywn¹ wyszli tak¿e
uczniowie Zespo³u Szkó³ przy ul. G³owac-
kiego. Tak¿e wzd³u¿ tej ulicy przygoto-
wano kilka punktów do posadzenia
nowych drzew. Dodatkowo pomiêdzy
nimi ustawiono s³upki, które maj¹ unie-
mo¿liwiæ wje¿d¿anie samochodów na
chodnik. Warto dodaæ, i¿ poprzednia pró-
ba sadzenia w tym miejscu drzewek za-
koñczy³a siê niepowodzeniem. Auta
po³ama³y je w ci¹gu kilku dni. IW

O mediach w Brukseli
Stowarzyszenie Polskich Mediów by³o
organizatorem wyjazdu szkoleniowego
do Brukseli dla przedstawicieli prasy lo-
kalnej oraz osób odpowiedzialnych za
kontakty z mediami. W szkoleniu tym
wzi¹³ udzia³ Bogus³aw Babicz, obec-
ny sekretarz Urzêdu Miejskiego. Patro-
nat nad spotkaniem edukacyjnym obj¹³
minister spraw zagranicznych W³odzi-
mierz Cimoszewicz.
Przybyli przedstawiciele mediów lokal-
nych mieli wiele okazji do spotkañ
i konferencji prasowych ze znanymi, nie
tylko krajowymi, politykami. Obecni byli
cz³onkowie Parlamentu Europejskiego,
sekretarz generalny ds. rozszerzenia UE
Gunther Verheugen, Jos Chabert -
zajmuj¹cy siê pracami nad tworzeniem
przysz³ej konstytucji unii, a tak¿e przed-
stawiciel naszego kraju przy Unii Euro-
pejskiej, ambasador Marek Grela
i wicepremier Marek Pol. Warsztaty
mia³y formê konferencji prasowych, dziê-
ki którym zebrani mogli poznaæ wiele
zagadnieñ z zakresu funkcjonowania in-
stytucji europejskich.
- Politycy bardzo pozytywnie wyra¿ali
siê o Polsce i zauwa¿yli, ¿e w naszym
kraju tkwi olbrzymi potencja³ - relacjo-
nuje Bogus³aw Babicz. - Polska, le¿¹ca
na styku dwóch ró¿nych kultur i syste-
mów gospodarczych, jest dla Zachodu
wa¿nym punktem. Panuje powszechna
opinia, ¿e Polska jest niezbêdnym ogni-
wem uzupe³niaj¹cym Uniê Europejsk¹.

Bruksela, to przysz³a siedziba Parla-
mentu Europejskiego, powstaje tam
kompleks obiektów, które ju¿ niebawem
bêd¹ s³u¿yæ mieszkañcom zjednoczonej
Europy. Ju¿ teraz wspó³¿yj¹ tutaj obok
siebie przedstawiciele wielu kultur
i ró¿nych narodowo�ci. Oko³o 50 pro-
cent ludno�ci nie jest rdzennymi Fla-
mandami i Walonami.
W szkoleniu wziê³o udzia³ 170 dzienni-
karzy z ca³ej Polski. Dziêki mo¿liwo�ci
wyjazdu uczestnicy zajêæ zapoznali siê
przede wszystkim ze strukturami Unii
Europejskiej, zasadami dyplomacji po-
litycznej oraz kultur¹ kontaktów
z mediami.

         (IW)

Bogus³aw Babicz w Parlamencie Europejskim.

Do akcji sadzenia drzew w³¹czyli sie tak¿e
najm³odsi. Na zdjêciu wychowankowie
Przedszkola Publicznego nr 7 w Brzesku.
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Edukacja
przynosi efekty

- Od wielu lat brzeska komenda
utrzymuje siê w czo³ówce najlep-
szych jednostek w województwie pod
wzglêdem ilo�ci wykrywanych prze-
stêpstw. Czy taka tendencja utrzymu-
je siê tak¿e w bie¿¹cym roku?
- Obecnie wykrywalno�æ przestêpstw za
pierwsze cztery miesi¹ce tego roku siê-
gnê³a 81,5 procent i jest to niewielki spa-
dek tego wska�nika w porównaniu
z poprzednim, który wyniós³ a¿ 87,6 pro-
centa. Daje nam to drugie miejsce
w województwie, a trzeba dodaæ, ¿e �red-
nia wojewódzka to zaledwie 47,7 procen-
ta. Ostatnio notujemy ponadto znaczny
spadek przestêpczo�ci nieletnich.
- A¿ trudno w to uwierzyæ�
- Wiele zawdziêczamy szeroko prowa-
dzonym kampaniom edukacyjnym,
programom opracowanym przez sek-
cjê prewencji, jak np. �Nieletni
a prawo�. W ci¹gu ostatnich dwóch
tygodni policjanci z Zespo³u ds. Nie-
letnich odbyli a¿ 20 spotkañ
z m³odzie¿¹ w szko³ach na terenie
gminy Brzesko w ramach ma³opolskie-

Z naczelnikiem Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Brzesku,
komisarzem Piotrem Wójciakiem, rozmawia Ireneusz Wêglowski.

go programu �Unikaj zagro¿eñ�.
Z drugiej strony mniejsza ilo�æ noto-
wanych przez nas przestêpstw nielet-
nich, mo¿e byæ spowodowana brakiem
zg³oszeñ przez osoby poszkodowane,
ale na to nie mamy wp³ywu.
- Jak mo¿na zatem oceniæ ciê¿ar
czynów karalnych, pope³nianych
na terenie powiatu?
- Na szczê�cie, w ostatnim czasie nie
notowali�my przestêpstw najbardziej
brutalnych, czyli zabójstw i zgwa³ceñ.
Natomiast na co dzieñ borykamy siê
z kradzie¿ami, w³amaniami, rozboja-
mi. W przypadku kradzie¿y udaje nam
siê ujawniæ blisko po³owê sprawców. Nie-
mal tyle samo w³amywaczy staje przed
s¹dem. O wiele lepiej jest pod wzglêdem
wykrywalno�ci sprawców rozbojów. Siê-
ga ona obecnie 95,7 procenta, chocia¿
by³o ju¿ niegdy� nawet 99,4. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e zapanowa³ spokój na sta-
dionach. W tym roku mieli�my jeden
mecz tzw. podwy¿szonego ryzyka, jed-
nak nie byli�my zmuszeni interwenio-
waæ, aby uspokajaæ kibiców.

- Od kilku miesiêcy dzia³a w Brze-
sku rozszerzony system monitorin-
gu telewizyjnego. Czy oko kamery
mo¿e byæ skutecznym straszakiem?
- Rzeczywi�cie, po rozpoczêciu pracy sys-
temu centrum miasta zosta³o przede
wszystkim pozbawione amatorów picia
alkoholu �pod chmurk¹� oraz osób wy-
³udzaj¹cych pieni¹dze. Nie notujemy
te¿ aktów wandalizmu. Dziêki monito-
ringowi mogli�my przesun¹æ s³u¿by po-
licyjne z centrum miasta na osiedla
mieszkalne i do innych miejscowo�ci
gminy i powiatu. So³tysi ju¿ zauwa¿yli,
¿e na terenach ich wsi pojawiaj¹ siê czê-
�ciej patrole w oznakowanych radiowo-
zach. W przypadku zaistnienia
przestêpstwa w centrum Brzeska, pa-
trol mo¿e byæ na miejscu w ci¹gu zale-
dwie kilku minut, ale nie ma potrzeby,
by by³ tam obecny bez przerwy.
- System pomóg³ ju¿ zapobiec po-
pe³nieniu jakich� powa¿niejszych
przestêpstw?
- Dotychczas, dziêki kamerom, reago-
wali�my g³ównie na drobne wykrocze-
nia drogowe. Wzywano wtedy patrol,
a sprawcom mogli�my odtworzyæ mo-
ment pope³nienia wykroczenia.

Pojêcie nieuchronno�ci �mierci towarzy-
szy ka¿demu cz³owiekowi. �mieræ zawsze
powoduje rozpacz tych, którzy
z odchodz¹cym zwi¹zani byli wiêzami
rodzinnymi, przyjacielskimi czy kole¿eñ-
skimi. Rzecz¹ naturaln¹ jest, ¿e dzieci
chowaj¹ swoich rodziców. Znacznie go-
rzej, je¿eli to rodzice musz¹ pochowaæ
swoje dziecko. Ró¿ne s¹ przyczyny
- choroba, wypadek, ale tak¿e co-
raz czê�ciej samobójstwo.
Najczêstszymi przyczynami tar-
gniêcia siê na swoje ¿ycie u ludzi
doros³ych jest niemo¿no�æ pora-
dzenia sobie z problemami codzienne-
go ¿ycia: zbyt szybkim jego tempem,
brakiem pracy, �rodków do utrzyma-
nia rodziny itp. W�ród m³odzie¿y, czê-
sto zaniedbywanej przez zabieganych,
zapracowanych rodziców, powodem s¹
zawody mi³osne, brak akceptacji rówie-
�ników, problemy w nauce, brak zrozu-
mienia ze strony rodziców i nauczycieli,
czy te¿ bardzo czêsto chêæ zwrócenia na
siebie uwagi.

Kilka lat temu odebra³ sobie ¿ycie uczeñ
brzeskiego ZSME, oskar¿aj¹c w li�cie po-
¿egnalnym nauczycieli, którzy - jego zda-
niem - nies³usznie wystawili mu oceny
niedostateczne. Do tragedii dosz³o pod wp³y-
wem impulsu, strachu przed otoczeniem.
Kilka tygodni temu wstrz¹snê³a mieszkañ-
cami naszego miasta nastêpna wiadomo�æ o
tragicznej �mierci ucznia klasy pierwszej

ZSP nr 1, który pope³ni³ samobójstwo, ska-
cz¹c z tamy w Solinie. Do dzisiaj nikt nie
mo¿e wyt³umaczyæ motywów dzia³ania 17-
latka. Problemów w szkole nie mia³, by³
dobrym uczniem, sytuacja rodzinna
w normie, lubiany przez kole¿anki i kolegów,
chêtny do pomocy, zawsze pogodny
i u�miechniêty. Próbowali tê zagadkê wy-
ja�niæ psychologowie, którzy spotkali siê
z m³odzie¿¹ klasy, do której uczêszcza³.
Okaza³o siê, ¿e kilku rówie�ników w klasie

od wielu miesiêcy wiedzia³o o jego samo-
bójczych planach. Scenariusz dochodzenia
do �ostatecznego rozwi¹zania� znajdowa³
siê na prywatnych stronach w Internecie.
Jeszcze w przeddzieñ �mierci prosi³ on ko-
le¿ankê, aby pojecha³a z nim w Bieszczady.
Nikt z m³odych ludzi, w my�l �le pojêtej
solidarno�ci, nie poinformowa³ o tych pla-
nach nikogo z doros³ych. Gdyby taka in-

formacja dotar³a do wychowawcy,
pedagoga szkolnego lub rodziców, byæ
mo¿e tej tragedii uda³oby siê zapobiec.

Dlatego tym bardziej niezrozumia³a wy-
daje siê postawa rodziców uczniów klasy,
do której uczêszcza³ zmar³y ch³opiec. Kiedy
wychowawca chcia³ zaprosiæ na spotkanie z
rodzicami psychologa, rodzice odmówili.
Czego siê obawiali? Rozmowy o problemach
m³odych ludzi, które mog¹ powodowaæ ta-
kie tragiczne reakcje? Czy sprawa zosta³a
naprawdê zamkniêta? Czy nie bêdzie na-
stêpnego, nastêpnej? Dlaczego? - pytanie
wci¹¿ jest aktualne�

Maksym

Dlaczego?
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KONTROWERSJE

Awantura
o ogólniaka

ostatnim czasie powsta³o Stowarzyszenie Przyjació³ Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika w Brzesku, którego celem jest
wy³¹czenie Liceum Ogólnokszta³c¹cego ze struktur Zespo³u Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Brzesku. Przedstawiciele stowarzyszenia uczestnicz¹
w zebraniach osiedli, docieraj¹ do mieszkañców, nie zawsze przedstawiaj¹c
rzetelne informacje na temat aktualnego funkcjonowania liceum. Warto wiêc
przypomnieæ najistotniejsze fakty, zwi¹zane z t¹ spraw¹.

W

26 marca 2002 r. Rada Powiatu Brze-
skiego podjê³a uchwa³ê nr XXVII/269/
02 w sprawie zmiany siedziby i nazwy
Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych im. Sta-
nis³awa Staszica w Brzesku na Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1
w Brzesku oraz zmiany siedziby
i w³¹czeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Miko³aja Kopernika w Brzesku
do Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr 1. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w dniu podej-
mowania w/w uchwa³y nie by³o ¿adnych
uwag ze strony radnych. Uchwa³a zo-
sta³a podjêta przy 28 g³osach za, 1
wstrzymuj¹cym siê, za� 4 radnych nie
uczestniczy³o w g³osowaniu. Tak¿e pod-
czas nadzwyczajnej sesji, która zosta³a
zwo³ana 14 czerwca 2002 r. w celu po-
nownego rozpatrzenia przedmiotowej
uchwa³y, radni po wys³uchaniu opinii
nauczycieli, rodziców, uczniów
i przedstawiciela kuratorium nie zmie-
nili zdania w tej sprawie.
W § 5 uchwa³y czytamy, ¿e w sk³ad ZSP
nr 1 wchodz¹ nastêpuj¹ce szko³y: Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Koper-
nika, Liceum Ekonomiczne, Liceum
Handlowe, Technikum Zawodowe, Za-
sadnicza Szko³a Zawodowa, Liceum
Handlowe na podbudowie programowej
ZSZ, Technikum Zawodowe na podbu-
dowie programowej ZSZ, Szko³a Poli-
cealna, Liceum Profilowane,
Technikum, Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w stanie likwidacji.
Jak zatem widaæ, w sk³ad Zespo³u wcho-
dz¹ ró¿ne typy szkó³ i to przede wszyst-
kim rodzaj szko³y decyduje o tym, jakie
wykszta³cenie siê zdobywa. ZSP jest je-
dynie form¹ organizacyjn¹
i administracyjn¹, pozwalaj¹c¹ spraw-
nie zarz¹dzaæ posiadan¹ infrastruktu-
r¹, za³atwiaæ sprawy administracyjne,
finansowe i kadrowe. Natomiast ka¿dy

typ szko³y posiada w³a-
sny program naucza-
nia i realizuje go bez
wzglêdu na to, czy
dana szko³a jest jednostk¹ odrêbn¹, czy
w³¹czon¹ do zespo³u. Absolwent danej
szko³y otrzymuje �wiadectwo ukoñcze-
nia danego typu szko³y, a nie zespo³u,
czyli koñcz¹c liceum ogólnokszta³c¹ce
otrzymuje �wiadectwo ukoñczenia li-
ceum ogólnokszta³c¹cego. Nowa organi-
zacja uzyska³a tak¿e akceptacjê
Kuratorium O�wiaty.

Tak¿e Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. M. Kopernika zachowa³o ca³kowicie
swoj¹ autonomiê, mimo i¿ Stowarzysze-
nie czêsto podkre�la, ¿e j¹ utraci³o. Li-
ceum po w³¹czeniu w sk³ad ZSP przesz³o
do nowej struktury organizacyjnej
z ca³ym swoim ponad 90-letnim dorob-
kiem, imieniem, uczniami, nauczyciela-
mi, programami nauczania i tradycjami.
Zmieni³a siê jedynie siedziba szko³y
i dyrekcja. Na pro�bê �rodowiska na-
uczycieli, uczniów i rodziców zachowa-
no tak¿e odrêbno�æ rad pedagogicznych,
samorz¹dów uczniowskich oraz rad ro-
dziców. Liceum Ogólnokszta³c¹ce posia-
da wreszcie odrêbny statut.
Funkcjonowanie szko³y w ramach zespo-
³u poprawia równie¿ sytuacjê nauczycie-
li, którzy maj¹ zdecydowanie wiêksze
mo¿liwo�ci w otrzymaniu odpowiedniej
liczby godzin, wystarczaj¹cej do pe³ne-
go etatu, którego nie byliby w stanie
otrzymaæ w jednej placówce.
Bardzo czêsto podkre�la siê, ¿e LO utra-
ci³o swoj¹ ponad 90-letni¹ tradycjê. Za-
pomniano jednak, ¿e tradycjê przede
wszystkim tworz¹ ludzie, a nie instytu-
cje. Je�li prze�ledzimy historiê i dzieje
obecnego Liceum Ogólnokszta³c¹cego, to
zauwa¿ymy, ¿e bardzo czêsto zmienia³a

siê nie tylko siedziba szko³y, ale równie¿
jej nazwa i imiê, a mimo to tradycja tej
szko³y jest nadal kultywowana.
W monografii wydanej z okazji 90 lat
Gimnazjum i Liceum w Brzesku mo¿e-
my przeczytaæ, ¿e szko³a rozpoczyna³a
swoja dzia³alno�æ jako Prywatne Gim-
nazjum Klasyczne, z prawem publicz-
nym im. Jana Goetza w Brzesku.

Od roku 1921 szko³a zosta³a upañstwo-
wiona i funkcjonowa³a jako Pañstwowe
Gimnazjum w Brzesku, a w roku szkol-
nym 1935/36 szko³a otrzyma³a nazwê
Pañstwowe Gimnazjum im. Józefa Pi³-
sudskiego. W okresie okupacji szko³a
zosta³a zamkniêta, a nauka odbywa³a
siê w ramach tajnego nauczania. Tu¿ po
wyzwoleniu reaktywowano dzia³alno�æ
Pañstwowego Gimnazjum i Liceum
w Brzesku, i wtedy liceum tworzy³o wraz
ze szko³¹ podstawow¹ integraln¹ XI-kla-
sow¹ szko³ê ogólnokszta³c¹c¹, pod wspól-
nym kierownictwem. By³o tak a¿ do1967
roku, kiedy po wdro¿eniu nowej refor-
my szkolnictwa LO zaczê³o dzia³aæ jako
oddzielna jednostka. W roku 1973 szko-
le nadano imiê Miko³aja Kopernika.
Szko³a przetrwa³a wiele reform, zmianê
siedziby, nazwy i patrona, a mimo to
funkcjonuje nadal, a zdobyte do�wiad-
czenia owocuj¹ tak¿e obecnie, bêd¹c
wa¿nym elementem edukacyjnym. Dla-
tego g³osy o likwidacji szko³y s¹ bardzo
krzywdz¹ce.

Szko³a nie zosta³a zlikwidowana,
wprost przeciwnie - funkcjonowanie pod
jednym dachem ró¿nych typów szkó³
mo¿e okazaæ siê cennym do�wiadcze-
niem edukacyjnym, zarówno dla
uczniów, jak i nauczycieli. Warto te¿ za-
znaczyæ, ¿e zwieñczeniem wszystkich
dzia³añ, jakie powiat brzeski prowadzi³
i prowadzi na rzecz o�wiaty jest przy-
znanie przez Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu tytu³u �Mened¿er
O�wiaty 2002�.

AGATA BRZESKA-LEBIECKA
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istnieniu wczesno�redniowiecznego grodziska na Bocheñcu w Jadownikach
nauka polska dowiedzia³a siê dopiero sto lat temu od W³odzimierza
Demetrykiewicza, kustosza krakowskiego Muzeum Archeologicznego. By³o
to na posiedzeniu Komisji Antropologicznej Polskiej Akademii Umiejêtno�ci
w Krakowie, które odby³o siê 28 czerwca 1906 roku.

O

Odkrywanie grodziska

na Bocheñcu

Demetrykiewiczowi te¿ zawdziêczamy
pierwszy jego plan, który opracowa³ we-
spó³ z Marianem Wawrzenieckim. Ale
pierwsze, zakrojone na szersz¹ skalê ba-
dania tego obiektu przeprowadzi³a dopie-
ro w latach 1961-1968 Karpacka
Ekspedycja Archeologiczna krakowskiego
Oddzia³u PAN pod kierunkiem doc. An-
drzeja ¯akiego oraz A. Jod³owskiego
z Muzeum ¯up Krakowskich w Wieliczce,
podczas których odkryto na Bocheñcu frag-
menty ceramiki z okresu br¹zu i wczesnego
�redniowiecza. To ¯aki w³a�nie po³¹czy³
znajduj¹ce siê tu grodzisko z grodami typu
wi�lañskiego, a Jod³owski da³ dok³adny jego
opis. Wed³ug Jod³owskiego �gród w³a�ciwy
le¿y na zachodniej czê�ci wzgórza i obejmuje
najwy¿sz¹ kulminacjê terenu (400 m
n.p.m.). Posiada kszta³t nieregularnego
owalu o wymiarach 200 na 125 metrów.
Otoczony jest wa³em okrê¿nym, dobrze za-
chowanym w czê�ci po³udniowej
i zachodniej, a silnie zniwelowanym od
wschodu przez zabudowê gospodarcz¹ /.../.
Wa³ drugi przebiega na zewn¹trz od pierw-
szego, w odleg³o�ci 20-30 metrów. Otacza
on zarówno gród w³a�ciwy, jak i przylegaj¹ce
do niego od wschodu obszerne podgrodzie, w
przybli¿eniu czworok¹tne, o wymiarach 140
na 133 m, na ca³ej przestrzeni wa³ jest do-
brze zachowany /.../. Wa³ ten najlepiej za-

chowany jest od wschodu na podgrodziu,
gdzie posiada szeroko�æ 10 metrów, a wy-
soko�æ 4 metry. W odleg³o�ci 25 metrów od
wa³u drugiego, na pó³nocnym i zachodnim
zboczu wzniesienia, znajdowa³ siê trzeci,
który uleg³ prawie ca³kowitemu zniszcze-
niu. O jego istnieniu �wiadcz¹ tylko tara-
sowate uskoki oraz s³abo widoczne nasypy
ziemne. Bardzo prawdopodobne wydaje siê,
¿e jeszcze jeden wa³ okrê¿ny (czwarty) prze-
biega³ wewn¹trz wa³u pierwszego /.../�.

Z rozplanowania owych umocnieñ obron-
nych wnosiæ mo¿emy, ¿e bochenieckie gro-
dzisko jest pozosta³o�ci¹ jednego z wielu
grodów wielodzia³owych, jakie funkcjono-
wa³y na obszarze Ma³opolski w starszej
fazie wczesnego �redniowiecza,
a u¿ytkowane by³o przez ludno�æ plemie-
nia Wi�lan od 8 do pocz¹tków 11 wieku.
To, ¿e licz¹ce grubo ponad tysi¹c lat grodzi-
sko na Bocheñcu jest najstarszym, najwiêk-
szym i najcenniejszym �wiadectwem
przesz³o�ci ziemi brzeskiej wiemy nie od
wczoraj. A mieszkañcy Jadownik za� mieli
tego �wiadomo�æ ju¿ od dawna. Dowodz¹
tego zapiski w wiejskich ksiêgach s¹do-
wych i protoko³y z gromadzkich zebrañ.
Oto w jednym z nich czytamy m.in.:
�Wa³y na Bocheñcu winny byæ pod specjal-
n¹ ochron¹ jako wiekowy zabytek /.../. Pre-

zydium Gromady na specjalnym zebraniu
winno powzi¹æ uchwa³ê, i¿ wa³y na górze
Bocheniec uznaje siê za pomnik kultury
narodowej. Niszczenie wa³ów przez ich roz-
kopywanie, rozorywanie, zabudowê, jest za-
kazane pod kar¹ równ¹: od jednego metra
kwadratowego powierzchni, po jeden ko-
rzec pszenicy�.

Bochenieckie grodzisko jest jednak nie tyl-
ko bezcennym zabytkiem, ale równie¿
szczególnym elementem krajobrazu kultu-
rowego ziemi brzeskiej. Usytuowane na
kulminacji Bocheñca, góruj¹cego nad znacz-
n¹ jej czê�ci¹, ju¿ teraz jest obiektem bar-
dzo interesuj¹cym. A mo¿e staæ siê
prawdziw¹ atrakcj¹ turystyczn¹. Nie ma
bowiem w bezpo�redniej blisko�ci Brzeska
drugiego miejsca o tak znacz¹cych walo-
rach. Ka¿da jego piêd� ziemi, to znakomity
punkt widokowy, daj¹cy mo¿liwo�æ objêcia
wzrokiem, nie tylko ³añcuch zabudowañ
Jadownik, zalesiony pó³nocny stok s¹sied-
niego Kamieñca, wzgórze okocimskie
i wy³aniaj¹ce siê zza niego Brzesko, ale tak-
¿e dalekie wzniesienia Beskidu Wyspowe-
go, sylwetkê ko�cio³a w Szczepanowie i ca³¹,
siêgaj¹c¹ odleg³ego horyzontu, równinê
brzeskiego Powiela, z ciemnym pasmem
Puszczy Niepo³omickiej po jej zachodniej
i kompleksem lasów rad³owskich po
wschodniej stronie.
Oprócz wymienionych, posiada Bocheniec
i inne jeszcze walory. Przecie¿ równie¿ sama
jego kulminacja ma wiele swoistego uro-
ku. Oto ju¿ na podej�ciu do grodziska od
strony Jadownik wita nas pobielanymi �cia-
nami ko�ció³ek �w. Anny, otoczony wieñ-
cem starych drzew oraz stoj¹c¹ na
po³udniowym sk³onie wzgórza,
w towarzystwie wszêdobylskich lip
i jesionów, figurka �w. Anny Samotrzeæ
z 1856 r. Pe³no tu bujnej zieleni i trzy zale-
dwie zagrody w pobli¿u ko�ció³ka. Dalej na
zachód pojawia siê mokre oczko wysycha-
j¹cego stawku, brzozowy zagajnik i zarys
tysi¹cletniego wa³u, i wspinaj¹cy siê, po po-
³udniowym i zachodnim zboczu wzgórza,
przepiêkny mieszany las. Wszystko to ra-
zem sprawia, ¿e grodzisko jawi siê jako wy-
marzony cel sobotnio-niedzielnych
spacerów, wypadów za miasto, a nawet
d³u¿szego odpoczynku pod namiotami.

Króluj¹cy na granicy karpackiego pogó-
rza i rozleg³ej nadwi�lañskiej równiny, Bo-
cheniec prezentuje siê wspaniale o ka¿dej
porze roku. Ale szczególnie teraz intryguje
swoim widokiem. Zaciekawia zastyg³a
w wa³ach i przekopach tajemnic¹, potê¿-
nego niegdy� pañstwa, plemienia Wi�lan.
I ju¿ dzisiaj zaprasza do zwiedzania go.
A chocia¿ nie sposób nañ nie trafiæ, to jed-
nak pomy�la³y w³adze Brzeska wspólnie
ze specjalistami od turystyki

(2)

Bocheniec 2003
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i mieszkañcami Jadownik, aby wytyczyæ
i oznakowaæ najatrakcyjniejsze trasy
i doj�cia. Powsta³ nawet pierwszy punkt
odpoczynkowo-widokowy, usytuowany przy
drodze prowadz¹cej przez wschodni¹ czê�æ
garbu bochenieckiego z Jadownik do Po-
r¹bki Uszewskiej.
Gdy w 1933 r. odkryto resztki grodu kultu-
ry ³u¿yckiej w Biskupinie, powsta³ego dwa i
pó³ tysi¹ca lat temu, postanowiono go zre-
konstruowaæ. Tak dosz³o do powstania naj-
bardziej znanego w Europie rezerwatu
archeologicznego, odwiedzanego przez ty-
si¹ce turystów ciekawych tego, jak ¿yli naj-
dawniejsi mieszkañcy ziem polskich.
Równie¿ i my mogliby�my siê pokusiæ
o wydobycie z niebytu i ukazanie cz¹stki
�wiata naszych praprzodków - Wi�lan.
A przecie¿ grodzisko na Bocheñcu, ze
wszystkich grodzisk wi�lañskich, najlepiej
siê do tego nadaje. Do�æ by tylko uporz¹d-
kowaæ i urz¹dziæ zaniedbany jego teren,
oczy�ciæ z wyros³ych dziko drzew i krzewów
wa³y i fosy, podwy¿szyæ i ustabilizowaæ ich
zbocza oraz korony, wytyczyæ �cie¿ki
i punkty widokowe, a na koniec utworzyæ
niewielki rezerwat archeologiczny
z infrastruktur¹ turystyczn¹: pawilonik
sezonowej gastronomii z punktem informa-
cyjnym, przeciwdeszczowe wiaty, toalety,
a mo¿e i niewielkie pole namiotowe w jego
pobli¿u.

Najwiêksz¹ atrakcj¹ grodziska na Bocheñ-
cu by³by z ca³¹ pewno�ci¹ proponowany
rezerwat archeologiczny. Móg³by on po-
wstaæ na terenie grodu w³a�ciwego, a ju¿
otoczonym trwa³ym, estetycznym ogrodze-
niem. Znalaz³by siê tu odcinek odtworzo-
nego wa³u z ukazan¹ jego wewnêtrzn¹
i zewnêtrzn¹ konstrukcj¹, odtworzony dla
celów pogl¹dowych profil archeologiczne-
go wykopu badawczego oraz kilka zrekon-
struowanych budynków mieszkalnych
i gospodarczych sprzed tysi¹ca lat.
Wszystko to jest mo¿liwe do zrealizowania
przy niewielkich stosunkowo nak³adach
finansowych. Ale w podej�ciu do owego
przedsiêwziêcia od pocz¹tku do koñca dzia-
³ania winny byæ w pe³ni kompetentne, zgod-
ne z g³ównym przykazaniem lekarzy, ale
i konserwatorów zabytków: primum non
nocere (po pierwsze nie szkodziæ) zarówno
zabytkowej substancji grodziska, jak i jego
walorom krajobrazowym. Dziêki temu po-
wiat brzeski, miasto i gmina Brzesko,
a przede wszystkim wie� Jadowniki, zna-
laz³yby swoje trwa³e miejsce w nauce pol-
skiej oraz we wszystkich baedekerach
i mapach turystycznych kraju. Jadowni-
czanom za� i mieszkañcom Bocheñca przy-
sporzy³oby nowych miejsc pracy i innych
wymiernych korzy�ci.

ANDRZEJ B. KRUPIÑSKI

Po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie, w wieku
95 lat, zmar³a 13 kwietnia w Warszawie
mgr Helena Seweryna z Wawrykie-
wiczów Wróblowa, uczestniczka taj-
nego nauczania, profesor Pañstwowego
Liceum i Gimnazjum, Pañstwowego
Liceum Administracyjno-Handlowe-
go w Brzesku, a nastêpnie LO
w Rembertowie i Warszawie.
H. Wróblowa urodzi³a siê 8 listopada
1908 r. w Brzesku, w rodzinie piwo-
wara Jana Wawrykiewicza i Albiny
z Jaworskich. Po ukoñczeniu Szko³y
Powszechnej w Brzesku, uczy³a siê
w tutejszym gimnazjum w latach
1919-27. Nastêpnie w latach 1927-33
studiowa³a historiê na Wydziale Filo-
zoficznym Uniwersytetu Jagielloñskie-
go. Ponadto w 1933 r. ukoñczy³a
Studium Pedagogiczne UJ, otrzymu-
j¹c dyplom nauczyciela szkó³ �rednich.
Przed wojn¹, wobec braku posady
w szkolnictwie �rednim, pracowa³a
w szko³ach powszechnych w Toruniu
(1934), W¹brze�nie (1934-35), ponow-
nie w Toruniu (1935-37), Br¹chowie
(1937), P³u¿nicy (1937-38)
i Inowroc³awiu (1938-39).
W czasie pierwszych dni wrze�nia
1939 r. powróci³a do rodzinnego mia-
sta i niemal od razu, wraz z siostr¹ Sta-
nis³aw¹, w³¹czy³a siê w tajne nauczanie,
pocz¹tkowo niezorganizowane (1939-

Mgr HELENA
Z WAWRYKIEWICZÓW

WRÓBLOWA (1908-2003)

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê w sierpniu
40. rocznic¹ �mierci wybitnego humani-
sty, pedagoga, wychowawcy i dzia³acza
kultury, odznaczonego Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi prof. Stanis³awa Stefañskiego,
byli absolwenci Ogólnokszta³c¹cego Gim-
nazjum i Liceum oraz Gimnazjum
i Liceum Handlowego w Brzesku zwróci-
li siê do w³adz miejskich o nazwanie Jego
imieniem jednej z nowopowstaj¹cych ulic
lub placówki kulturalnej w Brzesku.
Stanis³aw Stefañski, wybitny polonista
i germanista, urodzi³ siê 17 listopada 1889
roku w Gosprzydowej. By³ absolwentem

42), a nastêpnie zorganizowane (1942-
45), zarówno powszechne, jak i �rednie.
Ponadto w latach 1943-45 pracowa³a
jako kierownik referatu personalne-
go w Spó³dzielni Rolniczo-Handlowej
�Miarka�.
W lutym 1945 r. podjê³a pracê
w reaktywowanym w Brzesku Pañstwo-
wym Liceum i Gimnazjum, a w latach
1948-50 uczy³a równie¿ w tutejszym
Liceum Administracyjno-Handlowym.
W 1951 r., po wyj�ciu za m¹¿, przenio-
s³a siê do Warszawy, gdzie pracowa³a
w LO w Rembertowie, a pó�niej w 48.
LO im. E. Dembowskiego w Warszawie.
Na emeryturê przesz³a w 1969 r., lecz
w szkole tej pracowa³a nadal
w niepe³nym wymiarze godzin,
a nastêpnie do roku 1977 w Technikum
Ekonomicznym na Pradze.
Zmar³a odznaczona by³a: Medalem
Komisji Edukacji Narodowej, Z³ot¹
Odznak¹ TON 1939 - 45 i Z³ot¹ Od-
znak¹ ZNP.
Pogrzeb Heleny z Wawrykiewiczów
Wróblowej odby³ siê 22 kwietnia br. na
warszawskim cmentarzu na Bródnie.

JW

Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz sty-
pendyst¹ na Uniwersytecie Berliñskim,
na którym pog³êbia³ znajomo�æ jêzyka
niemieckiego, literatury polskiej
i s³owackiej. By³ wyk³adowc¹ tych przed-
miotów w szko³ach �rednich ̄ ywca, Biel-
ska i Brzeska. Niezale¿nie od dzia³alno�ci
zawodowej, z pasj¹ oddawa³ siê pracy
kulturalno-o�wiatowej w Towarzystwie
Szkó³ Ludowych. Zak³ada³ biblioteki
i czytelnie, wyg³asza³ odczyty w miastach i
wsiach. Prowadzi³ zespo³y recytatorsko-
teatralne, wyró¿niane w powiecie
i województwie. W czasach terroru hitle-
rowskiego prowadzi³ tajne nauczanie
m³odzie¿y w Brzesku, £ysej Górze
i Por¹bce Uszewskiej. By³ cz³onkiem Taj-
nej Komisji Egzaminacyjnej.

Ulica
prof. Stefañskiego?
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Urodzi³ siê 18 lutego 1882 r. w Sokalu,
w dawnym województwie lwowskim,
w rodzinie Józefa Baltazara Spissa - na-
uczyciela i inspektora szkolnego oraz Lu-
dwiki z Lomache«ów. Jego m³odszym
bratem by³ Ludwik Stanis³aw Spiss
(1889-1949), przemys³owiec, propagator
domowej produkcji win owocowych, na-
tomiast stryjem Stanis³aw Spiss (1843-
1920), wybitny biblista, kanonik Kapitu³y
Krakowskiej, profesor i rektor Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego.
W 1888 r. rodzina Spissów zamieszka³a
w Krakowie, gdzie m³ody Tadeusz uczêsz-
cza³ do szko³y powszechnej przy semina-
rium nauczycielskim, a nastêpnie
w latach 1892-1900 do Gimnazjum �w.
Anny. Studia odby³ na Wydziale Prawa
UJ, które ukoñczy³ w 1905 r., uzyskuj¹c
tytu³ doktora praw. W czasie studiów
pe³ni³ wiele funkcji spo³ecznych, by³ m.in.
wiceprezesem, a pó�niej prezesem Biblio-
teki S³uchaczów Prawa UJ i prezesem
Wydzia³u Bratniej Pomocy UJ.
Po ukoñczeniu studiów, w latach 1905-
1907 Spiss pracowa³ w Namiestnictwie
we Lwowie, w sekcji szkó³ �rednich
Rady Szkolnej Krajowej, a potem
w Departamencie ds. Szkó³ Wy¿szych.
Lata 1907-1910 spêdzi³ w Tarnowie, pe³-
ni¹c s³u¿bê w tamtejszym starostwie
(referat spraw wojskowych oraz nadzór
nad cechami rzemie�lniczymi). Jego za-
anga¿owanie siê w rozwój tarnowskie-
go rzemios³a w³adze zwierzchnie
potraktowa³y nieprzychylnie i w 1911 r.
przenios³y go do starostwa w Tarnobrze-
gu. Po kilku miesi¹cach Spiss wyjecha³
na praktykê urzêdnicz¹ i doskonalenie
jêzyka niemieckiego do Salzburga. Po
roku powróci³ do Lwowa, gdzie jako
komisarz powiatowy pracowa³
w Namiestnictwie. W 1913 r. zosta³ na
w³asn¹ pro�bê przeniesiony do staro-
stwa w Chrzanowie, gdzie w czasie
I wojny �wiatowej zajmowa³ siê m.in.
mobilizacj¹ i opiek¹ nad uciekinierami z
Galicji Wschodniej. Za starania
o polepszenie aprowizacji powiatu otrzy-

Przyjaciel Goetza
Dr Tadeusz Spiss  (1882-1954)

poczcie starostów brzeskich, jedno z wa¿niejszych miejsc zajmuje dr
Tadeusz Ludwik Spiss, wcze�niej urzêdnik Namiestnictwa we Lwowie,
starosta w Tarnowie, Chrzanowie i £añcucie, z czasem starosta w
Tarnobrzegu i Rzeszowie, honorowy obywatel Jaworzna, Trzebini,
Chrzanowa, Tarnobrzega i Rozwadowa.

W

ma³ obywatelstwo honorowe Jaworzna,
Trzebini i Chrzanowa.

W styczniu 1917 r. zosta³ niespodzie-
wanie aresztowany na sze�æ tygodni,
które spêdzi³ w wiêzieniu w Krakowie.
Przyczyn¹ by³o podejrzenie w³adz za-
borczych o �zbrodniê przeciwko austry-
jackiej sile zbrojnej�, a konkretnie
o sprawy zwi¹zane z aprowizacj¹. Po-
niewa¿ po zwolnieniu z wiêzienia w³a-
dze wojskowe nie zezwoli³y mu na
powrót do Chrzanowa, zosta³ oddelego-
wany do starostwa w £añcucie. Tam,
po likwidacji w³adz zaborczych na prze-
³omie pa�dziernika i listopada 1918 r.,
przeciwdzia³a³ anarchii, zapobieg³ na-
pa�ciom ch³opów na ¯ydów, a tak¿e
utworzy³ przy pomocy ordynata Alfre-
da hr. Potockiego ¿andarmeriê, zwal-
czaj¹c¹ bandy by³ych dezerterów.
Z czasem pe³ni³ funkcjê zastêpcy komi-
sarza likwidacyjnego w powiecie ³añcuc-
kim, tworz¹c podstawy polskiej
administracji i policji.

W grudniu 1919 r. Spiss zosta³ prze-
niesiony na urz¹d starosty w Brzesku.
By³ to czas niepokojów spo³ecznych,
walk o granice Polski i zmagania z fal¹
uchod�ców, mimo to wiele uda³o mu siê
zdzia³aæ dla miasta i powiatu. Powstrzy-
ma³ ci¹g³e napady mieszkañców s¹sied-
nich Jadownik na brzeskich ̄ ydów, m.in.
zorganizowa³ akcje wsparcia dla Wojska
Polskiego, walcz¹cego z Rosj¹ Sowieck¹ i
plebiscytów na Górnym �l¹sku. Prê¿nie
dzia³a³ równie¿ w Organizacji Obrony
Narodowej m.in. podpisuj¹c odezwê �Do
broni�, Tymczasowym Komitecie Obro-
ny Pañstwa (sekcja organizacyjna) oraz
od 26 lipca 1920 r. jako przewodnicz¹cy
brzeskiego Powiatowego Komitetu Obro-
ny Pañstwa.
Warto nadmieniæ, ¿e jego nastêpc¹
w tym komitecie by³ prezes Rady Po-
wiatowej - baron Jan Albin Goetz Oko-
cimski. W sekcji opieki nad uchod�cami
Powiatowego Komitetu Obrony Pañ-

stwa dzia³a³a tak¿e jego ¿ona, Zofia
z Szymkiewiczów. Urzêduj¹c
w Brzesku, zetkn¹³ siê kilkakrotnie
z mieszkaj¹cym w pobliskich Wierzcho-
s³awicach Wincentym Witosem
i politycznie zbli¿y³ siê do PSL �Piast�.
Pracuj¹c w Brzesku, Spiss zaprzyja�ni³
siê m.in. z rodzin¹ Goetzów, Kazimie-
rzem Misson¹ - dyrektorem gimnazjum,
dr. Janem W³adys³awem Brzeskim, dr.
W³adys³awem Cyg¹ - prezesem �Soko-
³a�, dr. Henrykiem Bukowskim - radc¹,
dr. Stanis³awem Wis³ockim - burmi-
strzem miasta, ks. dr. Janem Czujem
i dr. Wilhelmem Khauerem.
Uroczyste po¿egnanie starosty T. Spis-
sa odby³o siê w Brzesku 27 marca 1921
r., w sali �Soko³a�. Jako skuteczny li-
kwidator napiêæ spo³ecznych zosta³
w kwietniu 1921 r. mianowany staro-
st¹ w Tarnobrzegu. W pa�dzierniku
1924 r. zosta³ mianowany radc¹ woje-
wódzkim i starost¹ w Rzeszowie. Na-
dal wspiera³ PSL �Piast�, zwalcza³ za�
pozosta³e radykalne stronnictwa ludo-
we, co spowodowa³o, ¿e po przewrocie
majowym w 1926 r. zosta³ przez w³a-
dze sanacyjne uznany za stronnika opo-
zycji i w grudniu tego roku usuniêty
z Rzeszowa.

Po II wojnie �wiatowej powróci³ do
wspó³pracy z ruchem ludowym. Bêd¹c
radnym Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej w Krakowie, nale¿a³ do klubu PSL,
by³ te¿ cz³onkiem Miejskiej Rady Na-
rodowej w Krakowie.
Dr Tadeusz Spiss zmar³ 18 czerwca 1954
roku w Krakowie i pochowany zosta³ na
tamtejszym Cmentarzu Rakowickim.

JERZY WYCZESANY

(Autor sk³ada podziêkowania pani dr
Annie Spiss za informacje

i udostêpnienie fotografii portretu.)

Z. Wierciak, portret dr Tadeusza
Spissa ol. p³.,1.30. 20 wiek, w³.
Rodziny, fot. A. Spiss.



21

BRZESKI  MAGAZYN  INFORMACYJNYczerwiec  2003

        

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

DANE OSOBISTE
Zalety doceniane przez bliskich
Kole¿eñsko�æ, a tak¿e pogoda ducha.
Zalety niedoceniane przez bliskich
Nie umiem powiedzieæ.
Rodzina jest dla mnie...
Bardzo wa¿nym ogniwem funkcjonowania.
Ukryta s³abo�æ
£atwowierno�æ.
Decyzja, której ¿a³ujê
Nie by³o takiej decyzji.

OTOCZENIE
Moim rodzicom chcia³bym podziê-
kowaæ...
Za wychowanie, wykszta³cenie, a tak¿e
wiarê, któr¹ mi przekazali.
Co ceni¹ w Panu przyjaciele
Przyja�ñ i otwarto�æ.
O co pomawiaj¹ Pana wrogowie
Nie mam wrogów.
Dla swoich dzieci chcia³bym...
Aby byli lud�mi.

PRACA
Praca zawodowa to...
Jest �ród³em utrzymania, spe³nieniem
moich oczekiwañ, równie¿ do�wiadcze-
niem ¿yciowym.
Dziêki pracy zawodowej
Mam przede wszystkim �ród³o utrzyma-
nia rodziny, jest tak¿e wype³nieniem mego
czasu.
Pieni¹dze w moim ¿yciu
Absolutnie nie s¹ najwa¿niejsze.

WIARA I NADZIEJA
Najwiêksza nadzieja
To, ¿e w Polsce bêdzie ¿y³o siê lepiej.
Byæ szczê�liwym znaczy...
Umieæ kochaæ ludzi.
Gdy wybiegam w przysz³o�æ, widzê...
Jak spe³niaj¹ siê proroctwa dla naszego
kraju, dotycz¹ce lepszego jutra.

JADOWNIKI
W Jadownikach czuje siê...

LECH
PIKU£A

Krótko mówi¹c, dobrze.
W Jadownikach lubiê
Lubiê tam przebywaæ, bo szanujê
mieszkañców.
Mieszkañcy Jadownik s¹...
¯yczliwi i otwarci na drugiego cz³owieka.
Gdybym ponownie zosta³ burmistrzem
Brzeska, natychmiast zrobi³bym...
Nie bêdê �gdyba³�. Mój czas ju¿ min¹³.

POLITYKA
Co znaczy byæ politykiem?
Nale¿y mieæ silny krêgos³up polityczny,
wa¿na jest wiarygodno�æ, my�lê ¿e polityk
powinien byæ prostolinijny.
Sztuka uprawiania polityki to...
Skuteczno�æ.
Polityka a moralno�æ
Musi miêdzy nimi istnieæ �cis³y zwi¹zek.
Polityka a ekonomia
Polityka nie mo¿e górowaæ nad ekonomi¹.
Anga¿ujê siê w dzia³alno�æ spo³ecz-
n¹, poniewa¿...
Cz³owiek jest wart tyle, ile zrobi dla
drugiego cz³owieka
Jaki, Pana zdaniem, powinien byæ
idea³ wspó³czesnego polityka?
To taki polityk, który przestrzega Dekalogu.
Swoje sympatie polityczne odnajdujê
W Polskim Stronnictwie Ludowym,
jestem w nim od prawie trzydziestu lat.
Celem dzia³alno�ci partii politycz-
nych jest...
D¹¿enie do celu, który partia sobie obra³a.

DOM I HOBBY
Wolny czas spêdzam najchêtniej
Lubiê podró¿owaæ.
W domu lubiê, gdy...
Jestem z ca³¹ rodzin¹.
Prace domowe s¹ dla mnie...
Rado�ci¹, ¿e mogê co� zrobiæ dla moich
bliskich.
Swym dzieciom zawsze wpaja³em...
Ponadczasowe warto�ci religijne, uczci-
wo�æ, dobroæ, kole¿eñsko�æ.

Opracowa³ £ukasz Piet raszek

- Jakimi kryteriami kierowa-
³o siê gremium dokonuj¹ce
oceny powiatów w zakresie
zarz¹dzania o�wiat¹?
- Komisja kierowa³a siê bardzo
szerokim kryterium oceny. Przede
wszystkim badano stopieñ inwe-
stycji o�wiatowych, sposoby zarz¹-
dzania szko³ami, wdra¿anie
programów pilota¿owych przez
starostwa, nowe kierunki
w placówkach kszta³cenia, a tak¿e
oceniano pracê z m³odzie¿¹.
- Wraz z przyznaniem tytu³u
jedna ze szkó³ z terenu powia-
tu otrzyma kompleksowe
wyposa¿enie pracowni infor-
matycznej. Ma to byæ dodatko-
wy bonus dla samorz¹du,
a zarazem materialna czê�æ
wyró¿nienia...
- Zakupu tego sprzêtu dokonuje
Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej. Ju¿ wiemy, ¿e komputery na
pewno trafi¹ jeszcze w czerwcu do
pracowni w Zespole Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Brzesku.
- Czy zatem na terenie powia-
tu bêd¹ kontynuowane inwe-
stycje o�wiatowe? Jakie
w pierwszej kolejno�ci s¹ po-
trzeby w tym zakresie?
- Oczywi�cie nadal inwestujemy
i to w niema³ym zakresie. Obecnie,
wspólnie z gmin¹ Czchów, po po³o-
wie, partycypujemy w kosztach bu-
dowy zespo³u szkó³ wraz z hal¹
sportow¹. Bêdzie to obiekt porów-
nywalny z tym, który niedawno po-
wsta³ w Brzesku. Koszt inwestycji
wyniesie oko³o 8 mln z³, z czego
sama hala poch³onie ok. 3 mln. z³.

Rozmawia³ IW

Motto na jutro:
�Na stanowisku siê bywa,

a cz³owiekiem
trzeba byæ zawsze�.

Urodzi³ siê 5 sierpnia 1950 roku
w Hrubieszowie. Zootechnik, absol-
went Akademii Rolniczej w Lublinie.
Jest ¿onaty, ma czwórkê dzieci. Jest
prezesem Zarz¹du Banku Spó³dziel-
czego oraz Przewodnicz¹cym Rady
Miejskiej w Brzesku. Cieszy siê sza-
cunkiem mieszkañców naszej gmi-
ny, czego najlpeszym dowodem jest
fakt, ¿e w latach 1990-97 by³ burmi-
strzem Brzeska.

Jak ju¿ informowali�my, star-
tostwu powiatowemu przyzna-
no tytu³ �Mened¿er O�wiaty
2002�. Powiat brzeski okaza³
siê najlepszy w�ród ponad
130 w ca³ym kraju. - To ogrom-
ne wyró¿nienie dla naszego re-
gionu - o presti¿owej nagrodzie
Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej i Sportu oraz kolejnych in-
westycjach o�wiatowych mówi
starosta Grzegorz Wawryka.

Mened¿er
 o�wiaty
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MARIA K¥DZIO£KA
Osiedle Ko�ciuszki

* 47 lat, urodzona w Brzesku, mê¿at-
ka, dwoje dzieci, pracuje w Urzêdzie
Gminy Szczurowa, pe³ni¹c w nim funk-
cjê sekretarza.
* Sprawy do za³atwienia:
- zmiana planu zagospodarowania dla
terenu po³o¿onego miêdzy sklepem �Al-
bert� a osiedlem Ogrodowa, tak, aby na
tym terenie powsta³ park rekreacyjny,
z boiskami i placami do zabaw;
- uruchomienie �wietlicy �rodowisko-
wej z prawdziwego zdarzenia, gdy¿ brze-
ska m³odzie¿ nie ma odpowiedniego
miejsca, gdzie mog³aby mi³o i po¿ytecznie
spêdzaæ wolny czas;
- uruchomienie dwóch boisk do pi³ki
no¿nej dla mieszkañców ul. Ogrodowej
i ul. Ko�ciuszki
- wykonanie lub odnowienie placów zie-
lonych oraz postawienie jednej du¿ej
tablicy informacyjnej dla mieszkañców
osiedla �Ko�ciuszki�.

Rz¹dz¹
na osiedlach

pierwszych miesi¹cach bie¿¹cego roku odby³y siê walne zebrania
sprawozdawczo- wyborcze do zarz¹dów osiedli w naszym mie�cie.
Podsumowano czteroletni¹ kadencjê, przedstawiano problemy z którymi
powinny poradziæ sobie nowe zarz¹dy osiedli.
Przedstawiamy przewodnicz¹cych zarz¹dów siedmiu brzeskich osiedli,
a tak¿e - w ich odczuciu - najwa¿niejsze zadania, przed jakimi stanêli.

W

EDWARD KNAGA
Osiedle Jagie³³y

* Druga kadencja, lat 56, wykszta³ce-
nie �rednie, ¿onaty, ma czworo dzieci.
Cz³onek zarz¹du Towarzystwa Gimna-
stycznego �Sokó³� w Brzesku.
* Sprawy do za³atwienia:
- wykonanie kanalizacji zachodniej stro-
ny osiedla Jagie³³y, w rejonie ulic Wiej-
skiej, Poprzecznej, Zacisze, Le�nej
i Jod³owej. W ramach powo³anego Spo-
³ecznego Komitetu Kanalizacji wykona-
nie dokumentacji i uzgodnieñ w terenie.
Byæ mo¿e przy pomocy �rodków Unii
Europejskiej zadanie da siê zrealizo-
waæ w latach 2005-2006.
- zapewnienie bezpieczeñstwa dzie-
ciom i m³odzie¿y w kampusie obiektów
szkolnych i sportowych na osiedlu. Ide-
alnym rozwi¹zaniem by³oby monitoro-
wanie ca³ego kompleksu obiektów oraz
czê�ci bloków osiedla Jagie³³y.

KATARZYNA PACEWICZ-PYREK
Osiedle Brzezowieckie

* Brzeszczanka, absolwentka LO im. M.
Kopernika i Akademii Ekonomicznej
w Krakowie. Wiceprezes Krakowskiej
Kongregacji Kupieckiej o/Brzesko. Pro-
wadzi w³asn¹ firmê handlow¹. Mê¿at-
ka, jedno dziecko.
* Sprawy do za³atwienia:
- starania o to, by w przysz³orocznym bu-
d¿ecie powiatu brzeskiego znalaz³y siê
pieni¹dze na wybudowanie chodnika przy
ul. Starowiejskiej;
- nak³onienie gminy do budowy kanali-
zacji przy ul. S³onecznej;
- zorganizowanie dla dzieci wakacyjne-
go konkursu plastycznego �Osiedle
w oczach dziecka�;
- zorganizowanie dla doros³ych konkur-
su na naj³adniejszy balkon i ogródek;
- wybudowanie boiska sportowego dla
dzieci przy ul. Partyzantów.
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KADRY

ADAM KWA�NIAK
Osiedle Stare Miasto

* Lat 44, urodzony w Brzesku, absol-
went Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej
w Krakowie. ¯onaty, dwoje doros³ych
dzieci.
* Sprawy do za³atwienia:
- zintegrowanie �rodowiska;
- niesienie pomocy w rozwi¹zywaniu
lokalnych problemów;
- stworzenie mieszkañcom warunków
do wiêkszej aktywno�ci i czerpania
przyjemno�ci z ¿ycia na osiedlu.

W£ADYS£AW SMULSKI
Osiedle S³otwina

* lat 66, absolwent brzeskiego LO, by³
pracownikiem Polskich Kolei Pañ-
stwowych, aktualnie na emeryturze.
Kawaler. W po³owie uprzedniej kaden-
cji zosta³ przewodnicz¹cym zarz¹du
osiedla.
* Sprawy do za³atwienia:
- pe³ne zagospodarowanie placu przy
ul. Sk³adowej, znanego jako Park Le-
�ny. W ramach posiadanych �rodków,
przy udziale czynu spo³ecznego miesz-
kañców, planuje wykonanie klombów,
alejek z ³aweczkami i koszami na
�mieci;
- poprawa stanu dróg i chodników,
zw³aszcza ulic Solskiego i Kopernika;
- przed³u¿enie chodnika do granic
miasta;
- wyja�nienie sprawy zlokalizowania
w �rodku osiedla Zak³adu Utylizacji
Krak Eko-Ba³t.

JADWIGA KRAMER
Osiedle Okocimskie

* Druga kadencja, 55 lat, wykszta³ce-
nie �rednie ekonomiczne. Mê¿atka,
czworo doros³ych dzieci. Od 10 lat na
rencie inwalidzkiej.
* Sprawy do za³atwienia:
- permanentna troska o wychowanie
dzieci;
- upiêkszanie i porz¹dkowanie �osiedlo-
wego podwórka� (sadzenie drzew
i krzewów; ustawienie kilkunastu ko-
szy na �mieci, a tak¿e hu�tawek
i innych urz¹dzeñ zabawowych);
- organizowanie z dzieæmi akcji sprz¹-
tania, ognisk, zbiorowe wyj�cia na kry-
t¹ p³ywalniê itp;
- zorganizowanie osiedlowej imprezy
integracyjnej.

MAREK �WI¥TEK
Osiedle Zielonka

* Druga kadencja, absolwent Akademii
Rolniczej w Krakowie, pracuje
w Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej
w Szczurowej. ¯onaty, troje dzieci.
* Sprawy do za³atwienia:
- dokoñczenie budowy instalacji kanaliza-
cyjnej na terenie osiedla. Do tej pory by³ to
powa¿ny problem mieszkañców, bowiem z³y
stan istniej¹cej i brak na powa¿nej czê�ci
obszaru kanalizacji powodowa³ zatapianie
osiedla przez wody opadowe. W celu zapo-
bie¿enia takim problemom wykonano rów
odwadniaj¹cy, czyszczono studzienki, ure-
gulowano potok, a obecnie przebudowywa-
na jest kanalizacja.
- ze wzglêdu na uruchomienie drugiej
czê�ci obwodnicy powa¿nym zadaniem
jest zminimalizowanie dokuczliwych
skutków ha³asu;
- poprawa nawierzchni dróg i chodników;
- poprawa wygl¹du i estetyki osiedla.

BIM przyjmie w okresie wakacyj-
nym na praktyki redakcyjne stu-
dentów dziennikarstwa. Chêtnych
prosimy o kontakt w redakcji lub
telefonicznie: 68-63-100 w. 152.

Zachêcamy równie¿ do dyskusji
na naszych ³amach. Chcesz wy-
raziæ swoj¹ opiniê w istotnej dla
naszej gminy sprawie lub pole-
mizowaæ z zamieszczanymi
w BIM-ie artyku³ami - napisz!
W³¹cz siê do redagowania na-
szego magazynu.

BIM
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Tym razem najm³odsi �wiêtowali
przez dwa dni. Atrakcji w sobotê
31 maja i niedzielê 1 czerwca nie
brakowa³o.
W sobotê odby³ siê, w ramach VII Prezen-
tacji Dorobku Uczniów w Publicznej Szko-
le Podstawowej im. Tadeusza Ko�ciuszki
w Mokrzyskach, Festiwal Nauki.
W programie znalaz³y siê m.in.: widowi-
sko plenerowe zwi¹zane z oznakowaniem
pomnika przyrody, recytacje wierszy
i �piewy piosenek, sesja naukowa po�wiê-
cona roli wody w �rodowisku. Pami¹tko-
wy g³az, który znajduje siê na terenie
szko³y, zosta³ wpisany do rejestru zabyt-
ków przyrody.
Tego samego dnia w Publicznym Gimna-
zjum nr 2 w Brzesku zorganizowano Fe-
stiwal Nauki, Rekreacji i Sportu �Zrozumieæ
�wiat�. Uczniowie zaprezentowali wykona-

ne przez siebie projekty badawcze
i prezentacje zwi¹zane z tematyk¹ unijn¹,
kulturow¹ i problematyk¹ uzale¿nieñ.
Natomiast na placu Kazimierza Wielkie-
go zaprezentowany zosta³ program arty-
styczny w wykonaniu zespo³u tanecznego z
Woli Dêbiñskiej. Piosenki �piewa³y
Agnieszka Sowa, Dagmara Ple�niar-
ska, wyst¹pi³ te¿ zespó³ �Integracja� oraz
formacja taneczna z MOK. Du¿ym wziê-
ciem cieszy³y siê zorganizowane przez
MOK konkursy: plastyczny, taneczny,
muzyczny. Nagrody ufundowane zosta³y
przez firmê �Jawor�, hurtowniê �Bomas�,
biuro senatora Mieczys³awa Miet³y.
W obchody Dnia Dziecka mocno zaanga-
¿owa³a siê Rada So³ecka i znany spo³ecz-

Weekend dzieci
nik, so³tys Bucza Stanis³aw Milewski.
Odby³a siê tam impreza �rodowiskowa
pt. �Mama, tata i ja�. Wyst¹pi³y  zespo³y
taneczne ze Szko³y Podstawowej
w Buczu, zorganizowano szereg konkur-
sów i turniejów, w których uczestniczy³o
ponad 200 dzieci. Spore zainteresowanie
wzbudzi³ mecz pi³karski Olimpia Bucze
- LZS Biadoliny, wygrany 2:0 przez go-
spodarzy. Festyn zakoñczy³a zabawa ta-
neczna i dyskoteka  z udzia³em blisko
tysi¹ca osób.
TKKF �Sokó³� przygotowa³ natomiast tur-
niej krêglarski z okazji Dnia Dziecka.
W kategorii wiekowej do 12 lat najlepsz¹
okaza³a siê Anna Rabiasz, w przedziale
wiekowym 12-15 lat - Jadwiga Baran,
natomiast w�ród m³odszych ch³opców
triumfowali Marek Kocio³ek
i Krzysztof Zuzia.

Oprócz zawodów krêglarskich rozegrano
tak¿e zawody coraz bardziej popularne-
go w Brzesku darta i przeprowadzono kon-
kurencjê �rzutów do kosza�. W zawodach
darta najlepszym by³ Piotr Rabiasz,
a w konkurencji �rzutów do kosza�- Piotr
Czy¿ycki. Wspó³organizatorami tej im-
prezy by³ Miejski O�rodek Kultury i TKKF
�Sokó³�, a  nagrody ufundowali firma �Ja-
wor� i MOK.
W niedzielê, w godzinach popo³udniowych
w siedzibie �Soko³a� odby³y siê kolejne za-
wody krêglarskie, tym razem o Mistrzostwo
Brzeska, w których najlepszym okaza³ siê
Pawe³ Policht. W turnieju VIP-ów bez-
konkurencyjny by³ zastêpca burmistrza
Krzysztof Bigaj.          (IW)

ZAPROSZENIE
NA DNI BRZESKA
(27-29 czerwca)

27 czerwca
17.00: wernisa¿ malarstwa Micha³a
Mleczki (MOK)
18.00: parada i wystêpy zespo³ów folk-
lorystycznych i orkiestry dêtej (pl. Kazi-
mierza Wielkiego)

28 czerwca
8.00: otwarte zawody wêdkarskie
o puchar burmistrza Brzeska (Trzy Stawy)
10.00: otwarty turniej szachowy (GOSiR
w Mokrzyskach)
13.00: miejsko-gminna otwarta spar-
takiada LZS o puchar burmistrza Brze-
ska (LKS �B³êkitni� w Sterkowcu)
14.00: mecz pi³karski �Or³y Górskie-
go� - pracownicy browaru (stadion
OKS-u)
15.00: wystêpy dzieciêcych zespo³ów
muzycznych i tanecznych (pl. Kazimie-
rza Wielkiego)
17.00: koncerty brzeskich zespo³ów
rockowych �Swoi�, �Frunee�, �Fatal
Tragedy� (pl. Kazimierza Wielkiego)
19.30: konkursy z nagrodami (pl. Ka-
zimierza Wielkiego)
20.00: koncert Artura Gadowskiego
i zespo³u �IRA� (pl. Kazimierza Wielkiego)

29 czerwca
10.00: otwarte zawody p³ywackie - za-
wody o puchar dyrektora browaru Oko-
cim (kryta p³ywalnia w Brzesku)
14.00: gminne zawody sportowo-po-
¿arnicze
15.00: wystêpy dzieciêcych zespo³ów
muzycznych i tanecznych (pl. Kazimie-
rza Wielkiego)
17.00: koncert zespo³u �Futro z ryby�
(pl. Kazimierza Wielkiego)
18.00: konkursy z nagrodami (pl. Ka-
zimierza Wielkiego)
18.30: koncert zespo³u �Sztywny Pal
Azji� (pl. Kazmierza Wielkiego)
20.30: koncert Zbigniewa Wodeckiego
z zespo³em  (pl. Kazimierza Wielkiego)
22.00: pokaz sztucznych ogni
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Nagrody dla �dêciaków�
Dzia³aj¹ca w strukturach MOK Orkie-
stra Dêta miasta Brzeska zajê³a ex
aequo wraz ze Stra¿ack¹ Orkiestr¹
Dêt¹ z Grobli k. Bochni II miejsce w IV
Wi�nickiej Paradzie Orkiestr Dêtych,
która odby³a siê na Rynku w Nowym
Wi�niczu. Ka¿da z prezentuj¹cych siê
na Paradzie orkiestr musia³a wykonaæ
trzy utwory, w tym jeden w marszu.
O dobrej formie brzeskich �dêciaków�
�wiadczy fakt, i¿ przed rokiem orkie-
stra zajê³a trzecie miejsce. Tak trzymaæ!

Na Dzieñ Matki
30 maja w kinie �Ba³tyk� odby³ siê wie-
czór muzyczno-baletowy, przygotowany
przez Miejski O�rodek Kultury z okazji
Dnia Matki. Licznie zgromadzonej widow-
ni zaprezentowali siê uczniowie uczêszcza-
j¹cy na zajêcia nauki gry na fortepianie,
a tak¿e m³ode adeptki sztuki baletowej.
Wieczór up³yn¹³ w serdecznej atmosfe-
rze, a matkom dostarczy³ wielu wzruszeñ.

Piwnicowe koncerty
W piwnicy Brzeskiej, administrowa-
nej przez MOK, odby³y siê w maju
koncerty Roberta Janowskiego
i Niny Repetowskiej.
Janowski - aktor, wokalista, kompozy-
tor, poeta, znany równie¿ widzom TVP
jako prezenter teleturnieju �Jaka to
melodia?� oraz aktor ciesz¹cego siê du-
¿ym wziêciem serialu �Na dobre i na
z³e�. W �Piwnicy� artysta zaprezentowa³
recital �Najpiêkniej o mi³o�ci�. Wywiad
z nim przedstawiamy w innym miejscu.
Natomiast Nina Repetowska (na zdjê-
ciu obok) - aktorka krakowskiego Teatru
im. Juliusza S³owackiego wyst¹pi³a

z programem �Ja
jestem tylko po to,
¿eby kochaæ�, po-
�wiêcony dwóm
gwiazdom pol-
skiego kabaretu
okresu miêdzy-
wojnia: Hance
O r d o n ó w n i e
(1902-1950) i Zuli Pogorzelskiej (1898-
1936). Dziêki artystce od¿y³ nastrój war-
szawskich kabaretów i teatrzyków
rewiowych, takich jak: �Qui pro quo�,
�Banda�, �Cyrulik Warszawski�, czy
�Morskie Oko�. Koncert Repetowskiej
zorganizowany zosta³ przy wspó³udzia-
le Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej.

W Porêbie wiosna...
Trwa II Porêbska Wiosna Artystyczna,
przebiegaj¹ca pod has³em �Porêba Spyt-
kowska - moja miejscowo�æ, moja mi-
³o�æ�. W ramach zorganizowanej
w Domu Ludowym wystawy mo¿na zo-
baczyæ rêkodzie³o artystyczne wykona-
ne przez lokalnych twórców ludowych.
Zaprezentowano szereg eksponatów: wy-
roby ze s³omy, sznurka, trudn¹ sztukê
bibu³karstwa, obrazy na szkle, koronkar-
stwo, wyroby z wikliny i drzewa, malar-
stwo, szkice i wyroby tkane. Prace
wykonali, doskonale znani w porêbskim
�rodowisku: Lucyna Duch, Anna Put,
Ma³gorzata Frankowicz, Anna Ka-
ra� i Kazimierz �wierczek.     (iw)

Przegl¹d Ma³ych Form
30 maja w kinie �Ba³tyk� odby³ siê tra-
dycyjnie organizowany przez brzeski
MOK Powiatowy Przegl¹d Ma³ych
Form Muzycznych i Tanecznych. Naj-
lepszych nagrodzono. W kategorii wo-
klistów zwyciê¿y³a Agnieszka Sowa
z Publicznego Gimnazjum w Woli Dê-
biñskiej. Wyró¿nienie otrzyma³a te¿
Dagmara Ple�niarska ze SP nr 3
w Brzesku.
W kategorii tanecznej natomiast naj-
wy¿ej oceniono wystêp zespo³u �Szkra-
by� ze SP w Gnojniku. 2. miejsce zaj¹³
zespó³ �Wolania� ze SP w Woli Dêbiñ-
skiej, a 3. �M³odzi Uszwianie� ze �wie-
tlicy wiejskiej w Uszwi.

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tar-
nowie by³o organizatorem akcji �Ca³a
Polska czyta dzieciom�. MOK, jako wspó³-
organizator, udostêpni³ sale dla uczestników
konkursów. W ramach tej akcji 28 maja
w kinie �Ba³tyk� odby³ siê przegl¹d grup te-
atralnych dzieci z klas I-III szkó³ podstawo-
wych. Miêdzy kolejnymi przedstawieniami
czytana by³a literatura dzieciêca.
Dwa dni pó�niej, w �Piwnicy Brzeskiej�
przeprowadzony zosta³ konkurs piêkne-
go czytania. Wziêli w nim udzia³ ucznio-
wie szkó³ podstawowych klas IV-VI.
Zwyciê¿y³a uczennica SP nr 3  z Brzeska -
Patrycja Wijas, przed Wojtkiem Su-
kiennikiem, tak¿e z �trójki�. 3. by³a Klau-
dia Zachara (SP w Jasieniu), a wyró¿nienie
przyznano Krzysztofowi  Bernackie-
mu (SP nr 1 w Jadownikach).
Do piêknego czytania zaproszeni zostali
te¿ go�cie: zastêpca burmistrza Krzysz-
tof Bigaj, naczelnik wydzia³u Józef Cier-
niak oraz wójt Dêbna Grzegorz Brach.
W spotkaniu uczestniczyli równie¿ dyr.
Samorz¹dowego Centrum Edukacji
w Tarnowie - Barbara Dagmara Nizio-
³ek oraz przewodnicz¹cy Rady Powiatu -
Andrzej Potêpa. Inicjatorka akcji - na-
uczyciel doradca ds. bibliotek, Teresa
Kwa�niak, zapewnia, ¿e podobne impre-
zy bêd¹ organizowana cyklicznie.

Ca³e Brzesko
czyta dzieciom

A¿ 62 uczestników wziê³o udzia³
w zawodach wêdkarskich, zorga-
nizowanych przez Ko³o PZW Brze-
sko Miasto z okazji Dnia Dziecka.
Na Trzech Stawach, w najm³odsz-
sej grupie 10-latków zwyciê¿yli
Gabriela Woda (na zdjêciu z za-
stêpc¹ burmistrza, Krzysztofem
Bigajem) oraz Krzysztof Dzie-
dzic. W�ród dzieci starszych do lat
15 wygra³ Tomasz Rybka, mini-
malnie pokonuj¹c Micha³a Dzie-
dzica. O nagrody, g³ównie sprzêt
wêdkarski, zadba³o a¿ 18 sponso-
rów, nic dziwnego wiêc, ¿e wszy-
scy m³odzi wêdkarze zapowiedzieli
start w przysz³ym roku.

Dzieñ Dziecka
z wêdk¹
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- W latach osiemdziesi¹tych wystê-
powa³ Pan w wielu formacjach roc-
kowych, miêdzy innymi w Oddziale
Zamkniêtym, Exodusie, ZOO. Jak
wspomina Pan tamten okres
i wspó³pracê z tymi zespo³ami?
- Kiedy zaczyna³em karierê artystycz-
n¹, wtedy w moim ¿yciu trwa³ czas �bu-
rzy i naporu�. By³em m³odym
studentem i imponowa³a mi jakakolwiek
dzia³alno�æ pozaakademicka. Gra³em
w grupach rockowych, które mia³y
ugruntowan¹ pozycjê na rynku, a moje
wystêpy stanowi³y równie¿ formê spê-
dzania wolnego czasu, zgodnie z w³asny-
mi zainteresowaniami. Zatem, te lata
oraz moich kolegów z zespo³u wspomi-
nam niezwykle ciep³o.
 - Jest Pan aktorem, piosenkarzem,
kompozytorem, poet¹, gospoda-
rzem teleturnieju �Jaka to melo-
dia?�. Z jak¹ rol¹ najbardziej siê
Pan identyfikuje?
- Wszystkie wymienione role uk³adaj¹
siê w jedn¹ ca³o�æ, która nazywa siê Ro-
bert Janowski. Gdybym musia³ wybraæ,
dokona³bym samookaleczenia, amputa-
cji nogi, rêki. Nie potrafi³bym zrezygno-
waæ z teatru, poniewa¿ czego� by mi
brakowa³o. Podobnie sta³oby siê, gdy-
bym przesta³ pisaæ teksty. Po prostu,
musia³bym cos przemilczeæ, gdy¿ w inny
sposób nie umia³bym przekazaæ tego,
co my�lê i czujê. Bowiem to moje pasje,
�rodki wypowiedzi, przez które wyra-
¿am siebie.
- Wobec tego, jak to siê sta³o, ¿e wy-
kazuj¹c zdolno�ci artystyczne, wy-
bra³ Pan i ukoñczy³ weterynariê?
- Ju¿ od dziecka uwielbiam zwierzêta.
Wychowa³em siê u dziadków na wsi
w Borach Tucholskich. Mieli oni gospo-
darstwo i hodowali krowy, konie, króliki,
go³êbie. Bardzo siê do nich przywi¹zywa-
³em, cieszy³em siê z ka¿dych narodzin,
martwi³em siê, kiedy chorowa³y. I tak
zrodzi³ siê pomys³, aby zostaæ ich leka-
rzem. Ponadto weterynarz to bardzo cie-
kawy i mêski zawód, stwarzaj¹cy poczucie
stabilizacji i bezpieczeñstwa, równie¿
w sensie finansowym. Oprócz pasji ist-
nia³ wiêc tak¿e racjonalny powód, aby
wybraæ tê profesjê.
- Zacz¹³ Pan pisaæ wiersze, maj¹c
siedemna�cie lat. Podobno zawsze
marzy³ Pan, aby zostaæ poet¹?

Pasje
Roberta Janowskiego

Z artyst¹, który na zaproszenie brzeskiego
MOK-u koncertowa³ w naszym mie�cie,

rozmawia Renata Skórnóg.

- Muszê przyznaæ skrycie, ¿e to marze-
nie pozosta³o do dzi�. Niestety, ubole-
wam nad tym, ¿e z pisania wierszy nie
da siê ¿yæ, podobnie zreszt¹ jak
z pracy w teatrze, gdzie nie posiadam
ju¿ etatu.
- W telewizyjnej jedynce prowadzi
Pan teleturniej, który bije rekordy
ogl¹dalno�ci. Ma Pan bardzo dobry
kontakt z jego uczestnikami. Czy
w ¿yciu codziennym jest Pan takim
otwartym i ciep³ym cz³owiekiem?
- Ludzie twierdz¹, ¿e tak. Faktycznie
nigdy nie mia³em problemów z nawi¹-
zywaniem bezpo�rednich kontaktów. Dla-
tego czêsto uczestniczê w kameralnych
spotkaniach, w recitalach. Fundujê wów-
czas nastrój tym, którzy s¹ zabiegani
i niejednokrotnie nie znajduj¹ czasu na
to, aby psychicznie odpocz¹æ. Uwielbiam
tego typu wystêpy. Niezwykle bowiem
wa¿ny jest bliski kontakt z publiczno�ci¹.
- Wystêpowa³ Pan w licznych musi-
calach, miêdzy innymi w �Metrze�,
równie¿ na Brodway�u.
- W Polsce zagra³em w kilkunastu musi-
calach. Nawet przyjê³a siê taka opinia,
przed któr¹ wcale siê nie broniê ,¿e je-
stem aktorem musicalowym. I faktycznie
wolê wcielaæ siê w jak¹� rolê wówczas,
gdy grê aktorsk¹ i s³owo mówione  mogê
po³¹czyæ ze �piewem. Jedno i drugie spra-
wia mi wielk¹ przyjemno�æ, nawet nie
potrafiê powiedzieæ, które bardziej.
- Gra³ Pan rolê Miko³aja w serialu
�Na dobre i na z³e�, który cieszy siê
du¿¹ popularno�ci¹.  Dlaczego od-
szed³ Pan z planu filmowego?
- Zrezygnowa³em z roli Miko³aja,
a g³ównym powodem by³ brak mojej in-
gerencji w konstruowanie dziejów tej
postaci. Nie podoba³o mi siê, ¿e aktor
nie ma wp³ywu na to, co bêdzie gra³.
Scenariusze do poszczególnych odcin-
ków seriali pisze siê praktycznie z dnia
na dzieñ. Gdy przychodzi siê na plan
filmowy, dopiero wtedy okazuje siê, co
tak naprawdê trzeba zagraæ. A to ma
siê nijak do koncepcji cz³owieka, które-
go siê wymy�li³o, wykreowa³o. Tymcza-
sem jest to podstawowa wiedza dla
aktora. Je�li siê nie wie, w kogo ma siê
wcieliæ, to nie mo¿na tego zbudowaæ
w ci¹gu piêtnastu minut
- Pañskie zainteresowania pozaar-
tystyczne...

- Bardzo lubiê sport. Gram w pi³kê no¿n¹
i dart. Ta druga dyscyplina wychodzi mi
ca³kiem dobrze. Poza tym zim¹ je¿d¿ê na
nartach. Kiedy wiêc chcê sobie sprawiæ
przyjemno�æ, zajmujê siê rekreacj¹. Najwiê-
cej rado�ci czerpiê z przebywania z moimi
najbli¿szymi. Gdy mam wolny czas spê-
dzam go z dzieæmi: Makarym, Anielk¹
i Tol¹. Oni mnie bardzo potrzebuj¹.
- W Brzesku koncertowa³ Pan po
raz pierwszy?
- Mam nadziejê, ¿e nie ostatni. Byæ
mo¿e do skutku dojdzie mój koncert
na Placu Kazimierza Wielkiego pod-
czas Dni Brzeska lub Po¿egnania
Lata. Ta miejscowo�æ od razu mi siê
spodoba³a, chocia¿ pocz¹tkowo odnio-
s³em wra¿enie, ¿e to �wymar³e� mia-
steczko. Ale stopniowo zaczêli mnie
mijaæ sympatyczni ludzie. Zauwa¿y-
³em te¿, ¿e s¹ tutaj czyste ulice, chod-
niki, zadbane fronty domków. Lubiê
atmosferê ma³ych miast. Ich miesz-
kañcy chêtnie przychodz¹ na spotka-
nia z artystami. Wierzê, ¿e dla nich
jest to przyjemno�æ. Dobrze czujê siê
w takich miejscach, choæ zdajê sobie
sprawê z tego, ¿e tu wszyscy
o wszystkich du¿o wiedz¹. Mam sen-
tyment do niewielkich miasteczek,
gdy¿ sam pochodzê z ma³ego Socha-
czewa. Ale muszê przyznaæ, ¿e Brze-
sko to przy nim pere³ka.
- Jakie ma Pan najbli¿sze plany?
- Z niecierpliwo�ci¹ czekam na wysta-
wienie kolejnego musicalu �Dzwonnik
z Notre Dame�. Piszê równie¿ kolejn¹
ksi¹¿kê, któr¹ mam zamiar sfinalizo-
waæ z koñcem tego roku. Tak¿e dla Pol-
skiego Radia zbieram materia³, by
wydaæ kolejn¹ p³ytê.
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Przedkoncertowe przygotowania rozpocz¹-
³em od poszukiwañ czarnego podkoszulka,
który mia³ symbolizowaæ moj¹ przynale¿-
no�æ do dziesiêciotysiêcznego t³umu, któ-
rego du¿¹ czê�æ stanowili w³a�nie
maturzy�ci.  Jak siê pó�niej okaza³o, na
moje nieszczê�cie, podkoszulek siê znalaz³...
W wype³nionej po brzegi hali, z piosenki
na piosenkê, atmosfera stawa³a siê coraz
bardziej gor¹ca. Do profesjonalizmu wyko-
nawców i poziomu atrakcyjno�ci wystêpu
nie mo¿na mieæ zastrze¿eñ, jednak momen-
tami  nie sposób by³o skoncentrowaæ siê tyl-
ko na artystycznym show. Powodem by³
t³um, czyli tzw. masówa.  Nie przypuszcza-
³em, ¿e mo¿e w nim byæ a¿ tak wielu naj-
zwyklejszych g³upków i prostaków. Tym
smutniejsze to, ¿e w du¿ej mierze byli to
�wie¿o upieczeni abiturienci...
Egzemplifikacj¹ zbiorowej bezmy�lno�ci
by³y dialogi, prowadzone miêdzy wokalist¹
zespo³u a fanami. Nie znaj¹cy jêzyka an-
gielskiego t³um gromkimi brawami kwito-
wa³ ka¿de s³owo Bruce�a Dickinsona.
�Mot³och� powinien jedynie byæ wdziêczny
wokali�cie, ¿e ten nie zrobi³ tego, co nie-
gdy� inna gwiazda rocka - Iggy Pop. Ten,
widz¹c bezgraniczne oddanie t³umu
i nieznajomo�æ angielskiego, wyzywa³ fa-
nów w sposób bardzo �wyrafinowany�, na
co oni odpowiadali aplauzem.
Koncertowa farsa osi¹gnê³a apogeum, gdy
lider grupy powiedzia³ w swoim ojczystym
jêzyku: �W Polsce byli kiedy� ludzie
z Moskwy, ale odeszli, byli te¿ Niemcy, lecz
ich równie¿ ju¿ tu nie ma�. Dla t³umu jed-
nak warty odnotowania i nagrodzenia owa-
cjami by³ tylko i wy³¹cznie przerywnik �fuck�.
Reszta nie mia³a dlañ ¿adnej  warto�ci. Od-
wo³anie siê przez lidera zespo³u do narodo-
wych bohaterów, którzy walczyli o woln¹
Polskê, by³o niczym w porównaniu z tani¹
atrakcyjno�ci¹ gwiazdy �czarnego brzmie-
nia�  i jej  wulgarnym s³ownictwem. Para-
doksalnie, to samo zbiorowisko od�piewa³o
nastêpnie piosenkê �Freedom� (wolno�æ)...

Matura w rytmie
Iron Maiden

Ostatecznego aktu profanacji dokona³y
dumnie prezentowane przez  fanów roc-
ka bia³o-czerwone flagi, z wymalowanym
logo zespo³u. Najwyra�niej dla �wyznaw-
ców� czarnej filozofii zespo³u wa¿ne by³o,
aby idol zauwa¿y³ jak wielu �braci� mo¿e
znale�æ w naszym kraju. ̄ adnego posza-
nowania symboli narodowych! Oburzy-
³em siê na widok tej flagi splamionej
symbolami zespo³u, usi³uj¹cego propa-
gowaæ satanizm.
Dla cz³owieka, który pierwszy raz by³ na
podobnym koncercie, wystêp móg³ wydaæ
siê zbiorowym rytua³em. Las r¹k
z charakterystycznie u³o¿onymi d³oñmi, na
znak jedno�ci z religi¹ szatana, by³ tylko -
tak domniemujê - wyrazem wszechobec-
nej g³upoty t³umu. Gdyby by³o inaczej, sta³-
bym siê zapewne �wiadkiem, a mo¿e
i jedn¹ z ofiar, zbiorowego samobójstwa.
No, ale skoro zespó³ wykonuje �satana�,
to czemu wierny fan nie powinien go na-
�ladowaæ? Jest to wrêcz wskazane...
Zaskakuj¹ce, jak ³atwo wszelkie wzorce
przenikaj¹ z Zachodu do naszego spo³e-
czeñstwa. M³odzie¿, która jest przecie¿ na-
dziej¹ narodu, �lepo je przejmuje, bez
jakiejkolwiek selekcji i w³asnego zdania.
Zupe³nie bezmy�lnie. Poczu³em strach
przed Uni¹ Europejsk¹, z odraz¹ przygl¹-
da³em siê, jak nasze obyczaje, przekona-
nia i historiê zast¹pi³y puste slogany
bezmy�lnego t³umu. Gdzie zatem szukaæ
wzorów? Na pewno nie w�ród liderów me-
talowych zespo³ów...
Mój czarny podkoszulek znalaz³ ju¿ swoje
miejsce na samym dnie szafy. Mam na-
dziejê, ¿e ju¿ go nigdy nie znajdê. Dla mnie
koncert w �Spodku� by³ �wietn¹ powtór-
k¹ niedawno zdawanego egzaminu dojrza-
³o�ci, pouczaj¹c¹ konfrontacj¹ wyuczonej
teorii z rzeczywisto�ci¹. Ale co z reszt¹
�czarnych�?

 PIOTR JAWOR
Autor jest tegorocznym absolwentem LO

im. M. Kopernika w Brzesku.

13-17.06 - godz. 18.15

Bia³y Oleander  USA/NIEM 2002
12-letnia Astrid (Alison Lohman) miesz-
ka wraz z matk¹ (Michelle Pfeiffer)
w Kalifornii. Pewnego dnia w ich do�æ
nietypowe, ale szczê�liwe ¿ycie wkracza
Barry (Billy Connolly),który najpierw roz-
kochuje w sobie Ingrid, a potem ³amie
jej serce i rujnuje ¿ycie. Matka m�ci siê
na nim, podaj¹c truciznê sporz¹dzon¹
z jej ulubionego kwiatu - bia³ego olean-
dra. Kiedy zostaje skazana na do¿ywocie,
Astrid rozpoczyna wieloletni¹ tu³aczkê po
rodzinach zastêpczych, poznaj¹c smak za-
kazanej mi³o�ci, narkotyków, g³odu, prób
samobójczych i... mi³o�ci.

20-24.06 - godz. 18.15

Moje wielkie greckie wesele
USA 2001
Grecka rodzina Portokalos mieszka
w USA. Wszyscy jej cz³onkowie martwi¹
siê o Toulê (Nia Vardalos), która w wie-
ku 30 lat wci¹¿ pozostaje niezamê¿na.
Pewnego dnia w biurze podró¿y swojej
ciotki dziewczyna spotyka przystojnego
Iana Millera (John Corbett) i zakochuje
siê w nim z wzajemno�ci¹. Wkrótce te¿
Ian prosi j¹ o rêkê. Zanim jednak para
stanie na �lubnym kobiercu, narzeczo-
ny Touli musi zostaæ zaakceptowany
przez jej liczn¹ i zwariowan¹ rodzinê. Nie-
stety, Ian ma jedn¹ powa¿n¹ wadê - nie
jest Grekiem.

27-30.06 - godz. 18.15

Edi  POL 2002
Zbieracz z³omu Edie zostaje pos¹dzo-
ny o gwa³t na dziewczynie, której bra-
cia rz¹dz¹ jedn¹ z dzielnic miasta.
Zostaje za to dotkliwie ukarany, jednak
bez s³owa przyjmuje na wychowanie
dziecko dziewczyny.

4 lipca - godz. 900, 11.15, 18.15
5 lipca - godz. 9.00, 11.15, 18.00, 20.30

Matrix Reaktywacja  USA 2003
Neo kontynuuje walkê o wyzwolenie
ludzko�ci z niewoli wszechpotê¿nych
maszyn. Szacuje, ¿e za 72 godziny Zion
zostanie odkryty i unicestwiony wraz ze
wszystkimi zamieszkuj¹cymi go lud�mi.
Przez ten czas musi rozstrzygn¹æ w jaki
sposób mo¿e uchroniæ Trinity przed fa-
talnym losem, jaki widzi w swoich snach.

Maj na ogó³ kojarzony jest z piêkn¹, wiosenn¹ aur¹ i ostatecznym po¿egna-
niem zimy. Jednak dla pewnej grupy m³odych ludzi jest to czas powa¿nej
¿yciowej próby, zwanej egzaminem dojrza³o�ci. Przygotowania, stres, spraw-
dzanie wiadomo�ci i... �happy end�. Na pewno w wiêkszo�ci przypadków.
To w³a�nie za pomy�lne przebrniêcie przez egzaminacyjny kocio³, zafundo-
wa³em sobie  nagrodê.  Wraz z grup¹ znajomych, równie¿ maturzystów,
udali�my siê do katowickiego �Spodka� na koncert Iron Maiden. By³o to
prze¿ycie niezwyk³e, które zapamiêtam zapewne d³u¿ej ni¿ niejedno wku-
wane w szkole twierdzenie czy definicjê. Jednak to nie sam koncert okaza³
siê prze¿yciem, które warte jest opisania.

Co jest grane
w kinie �Ba³tyk�
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Niezwyk³e odkrycie
Magda pierwsze kroki na korcie stawia-
³a w 1995 roku pod okiem Józefa Zy-
dronia, zwi¹zanego z klubem z Okocimia
jako zawodnik i szkoleniowiec od ponad
czterdziestu lat. Obecnie trenerem pro-
wadz¹cym chluby brzeskiego tenisa jest
Mariusz Opi³a, tak¿e przed laty odno-
sz¹cy sukcesy w barwach OKS-u. Ponad-
to zajêcia z Magd¹, oprócz oczywi�cie jej
pierwszego trenera, prowadz¹ Grzegorz
Wójciak i Sebastian Woda.
- Powa¿niejsze sukcesy Magdy rozpoczê-
³y siê od wygrania Pierwszego Olimpij-
skiego Kroczka, turnieju rozgrywanego
pod patronatem Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, po którym w nagrodê po-

Oko³o 1910 roku w parku obok Nowego
Pa³acu nale¿¹cego do w³a�ciciela tych
terenów, barona Jana Götza, powsta³y
pierwsze korty tenisowe w Brzesku. By³y
dostêpne wy³¹cznie dla rodziny ich w³a-
�ciciela oraz bywaj¹cych tu jego go�ci.

Ok. 1920 r. z inicjatywy pracowników
browaru, tu¿ obok firmowej restauracji,
Pawilonu Okocimskiego, zbudowano
trzeci kort. Z nim zwi¹zani s¹ prekurso-
rzy brzeskiego tenisa: Przy³uski, Roda-
kiewicz, Beller, Polañski.

W 1931 roku z inicjatywy dwóch zapalo-
nych mi³o�ników tenisa: W. Glodta - pro-
fesora historii i geografii w brzeskim
gimnazjum, i J. Morawca - cenionego
stomatologa, wybudowano nowy kort
o nawierzchni ceglanej. Usytuowany
by³ w pó³nocno-zachodnim naro¿niku
boiska Soko³a. Na nim pierwsze swoje
kroki stawiali pó�niejsi zawodnicy pierw-
szej dru¿yny OKS-u: Jan Korman oraz
bracia Boles³aw i Jerzy Miko³ajczykowie.

1934 r. - wiêkszo�æ zawodników trenu-
j¹cych w Sokole (Glodt, Korman, Mora-
wec, Kêdzierski, Kukliñski) przesz³a do
Okocimskiego Klubu Sportowego, który
zosta³ za³o¿ony rok wcze�niej, z inicjaty-
wy kilku pracowników browaru.

1935 r. - pierwsze mecze z dru¿yn¹ Boch-
ni (4-4 i 7-4). Do 1939 r. rozgrywano wiele
spotkañ towarzyskich z dru¿ynami Tar-
nowa, Mo�cic i Bochni, koñcz¹cych siê
na ogó³ wygranymi Okocimskiego.

Maj 1945 - pierwszy po wojnie mecz teni-
sowy OKS-u z Krakusem Kraków (0-6).
Okocimski by³ reprezentowany przez Alek-
sandrê Guzikównê, Jana Kormana, Józefa
Wojciechowskiego, Jana Komornickiego.

1948-49 - po zwyciêstwie nad CKS Czêsto-
chowa 10-9 ekipa OKS-u zakwalifikowa³a siê
do fina³u Mistrzostw Okrêgu Krakowskie-
go. W finale rozegranym na kortach w Oko-
cimiu OKS przegra³ ze Spójni¹ Kraków 4-9.
Nied³ugo pó�niej swój ¿yciowy sukces �wiêci³
Jan Korman, który w parze z M. Krawczy-
kówn¹ (Tarnovia) zdoby³ Mistrzostwo Kra-
kowa w grze mieszanej.

1950 r. - czo³owi zawodnicy sekcji - Alek-
sandra Guzikówna, Jan Korman i Józef

jecha³a na obóz do Francji - zaczyna wy-
liczaæ osi¹gniêcia m³odej tenisistki jej oj-
ciec, Krzysztof Wiecha. - Zwyciê¿a³a
w swych kategoriach tak¿e w piêciu ogól-
nopolskich turniejach, m.in. w zawodach
w £odzi, które odbywa³y siê pod patrona-
tem premiera RP. Dwukrotnie w latach
2001-2002 zdobywa³a tytu³ mistrzyni Ma-
³opolski, zarówno w singlu jak i grze de-
blowej. Na oficjalnych listach Polskiego
Zwi¹zku Tenisowego, w kategorii do lat
14, klasyfikowana jest na 7. miejscu,
a w deblu nawet o jedno miejsce wy¿ej.
- To prawdziwa pere³ka w naszej sek-
cji, ma szansê naprawdê daleko zaj�æ -
twierdzi z nieskrywan¹ dum¹ trener
Zydroñ, który pierwszy odkry³ w niej

Pere³ka
na korcie

a³o kto wie, ¿e o wiele wcze�niej, zanim powsta³ pi³karski stadion
Okocimskiego, sportowe sukcesy odnosili brzescy tenisi�ci. Z pewno�ci¹
pierwsze korty w Okocimiu powsta³y ju¿ blisko 100 lat temu. Z Brzeska
wywodzi³o siê wielu bardzo dobrych zawodników, zaliczanych do czo³ówki
okrêgu, ale tak¿e klasyfikowanych na wysokich miejscach list
ogólnopolskich, np. Wojciech Wojciechowski, Micha³ Kostecki, Mariusz
Opi³a. Wszystkie jednak dotychczasowe sukcesy przebija ostatnie
osi¹gniêcie Magdaleny Wiechy, która w grze podwójnej zdoby³a
wicemistrzostwo Polski w kategorii do lat 14. To bezprecedensowy sukces
w historii brzeskiego klubu...

M
Z kart historii

brzeskiego tenisa
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wyj¹tkowy tenisowy talent.
- Magda zawsze wyró¿nia-
³a siê sprawno�ci¹ i wielk¹
ochot¹ do gry. Imponuje
pracowito�ci¹ i niezwyk³¹
konsekwencj¹. Czy stanie
siê zawodniczk¹ �wiatowej
klasy? Bardzo by�my chcie-
li, by tak siê sta³o, bo na
pewno ma ogromne predys-
pozycje. Droga na szczyty
jest jednak jeszcze bardzo
daleka...
Zarówno trenerzy, jak
i ojciec Magdy, podkre�la-
j¹ jej zdyscplinowanie,
a tak¿e to, ¿e znakomicie
godzi uprawianie sportu
z nauk¹ w szkole. - Ma
same pi¹tki, nie potrzebu-
je ¿adnej dodatkowej po-
mocy - chwali sw¹ córkê
pan Krzysztof.

Praca, talent i... pieni¹dze
Natomiast potrzebuje z pewno�ci¹ finan-
sowego wsparcia, bo tenis nie jest spor-
tem tanim. To nie tylko drogi sprzêt -
tylko na trzy rakiety zu¿ywane w sezonie
trzeba wydaæ ponad 2 tysi¹ce z³otych.
Wyjazdy na zawody, hotele, sporo innych
op³at poch³aniaj¹ z rodzinnego bud¿etu
pañstwa Wiechów oko³o 20 tysiêcy z³o-
tych. Wiêcej ni¿ sekcja otrzymywa³a do-
tychczas od klubowych sponsorów.
Magda nie posiada jeszcze indywidual-
nego sponsora - nie licz¹c rzecz jasna
rodziców - ale nadzieja w tym, ¿e coraz
lepsze wyniki tenisistki zwróc¹ uwagê
sportowych mecenasów. Tenis na wyso-
kim, miêdzynarodowym poziomie, to
wielkie pieni¹dze, ale by do nich doj�æ,
trzeba nie tylko talentu, ogromnej pra-
cy i po�wiêcenia, ale równie¿ sporych na-
k³adów finansowych...
Krzysztof Wiecha nie chce siê jednak
³udziæ, ¿e kiedy� zaczn¹ siê zwracaæ nie-
ma³e wydatki poniesione na szkolenia
Magdy. - To niewielkie prawdopodobieñ-
stwo, ¿e tak siê stanie. Nie zak³adam
tego, chocia¿ komu nie marzy³yby siê
sukcesy polskiej zawodniczki na naj-
wiêkszych �wiatowych imprezach -
mówi skromnie ojciec Magdy. Nie kryje
przy tym pewnego zatroskania, bo
m³odsza córka, 8-letnia Monika, zosta-
³a ju¿ zaszczepiona sportowym  bakcy-
lem i pragnie i�æ w �lady starszej siostry.
- Ma nie mniejszy talent ni¿ Magda -
potwierdza Mariusz Opi³a...
Magda nie snuje te¿ dalekosiê¿nych pla-
nów. - Tenis jest moj¹ pasj¹,
z niecierpliwo�ci¹ czekam na ka¿dy na-
stêpny trening - t³umaczy plusy swego

Wojciechowski - przechodz¹ do I-ligo-
wej Spójni Kraków, w barwach której od-
nosz¹ wiele cennych sukcesów.

Lata 1952-67 - po odej�ciu kierownika
Jana Komornickiego, pracê w sekcji pod-
j¹³ Józef Wojciechowski, wielki spo³ecz-
nik i pasjonat tenisa. W tym czasie
trenowali: Boles³aw Miko³ajczyk, Adam
Bogdani, Jerzy Brachuc, Zbigniew i Sta-
nis³aw Kowalczykowie, Ma³gorzata Woj-
ciechowska, Ryszard Pukalski, Marian
Osiñski oraz liczna grupa m³odzie¿y.

1968 r. - w s¹siedztwie basenu i stadio-
nu pi³karskiego powsta³ okaza³y obiekt
tenisowy, pocz¹tkowo z dwoma korta-
mi o nawierzchni ziemnej oraz zaplecze
z szatniami i urz¹dzeniami sanitarnymi.
M³odzicy OKS-u do lat 16 wywalczyli
Mistrzostwo Okrêgu Krakowskiego.
W dru¿ynie wystêpowali: Józef Zydroñ,
Wojciech Wojciechowski, Wies³aw Japa,
Jerzy Grochola, Jerzy Pajor i Andrzej Pala.
Ponadto Wojciechowski by³ br¹zowym
medalist¹ MP m³odzików do lat 14, a Zy-
droñ dotar³ do æwieræfina³u.

1969 r. - Józef Zydroñ wygra³ Mistrzostwa
Województwa Krakowskiego juniorów do
lat 18, a w parze z Wojciechem  Wojcie-
chowskim tak¿e grê deblow¹. Dru¿yna ju-
niorów OKS-u zajê³a 2. miejsce w Okrêgu
Krakowskim. Wojciechowski w nastêpnych
sezonach by³ czo³owym tenisist¹ Nadwi-
�lanu, wywalczy³ m.in. dru¿ynowe Mistrzo-
stwo Polski. By³ te¿ cz³onkiem narodowej
dru¿yny daviscupowej.

1971-76 - treningi prowadzi³ trener Ma-
rian Osiñski. W sekcji trenowali m.in: Bo-
gus³aw Pajor, Kazimierz Fielek, Zbigniew
Nieæ (pó�niejsi trenerzy w Nadwi�lanie) oraz
Janusz Kuku³ka, pó�niejszy szkoleniowiec
w sekcji tenisowej OKS-u (1983-89).

Od 1977 r. - pracê szkoleniow¹ podj¹³ Józef
Zydroñ. Sekcja, któr¹ kierowa³ Stanis³aw
Wójciak, nastawi³a siê na szkolenie dzieci
i m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych. Bo¿ena
Przybylska zosta³a sklasyfikowana w pierwszej
czwórce, a Piotr Szyc i Pawe³ Lis w pierwszej
�10� m³odzików Okrêgu Krakowskiego.

1985 r. - swój pierwszy znacz¹cy sukces
odniós³ Mariusz Opi³a, zajmuj¹c 9. miej-
sce na Ogólnopolskiej Spartakiadzie M³o-
dzie¿y w Rzeszowie. Zdoby³ on tak¿e,
w parze z Grzegorzem Wójciakiem, Mi-
strzostwo Ma³opolski juniorów do lat 18.
W tej samej kategorii wiekowej mikst Bo-
¿ena Przybylska - Grzegorz Wójciak zaj¹³
w Mistrzostwach Ma³opolski 3. miejsce.

wyboru. - Dziêki niemu mam mo¿liwo�æ
podró¿owania po Polsce, by³am równie¿
na turniejach zagranicznych, pozna³am
ju¿ wiele ciekawych miejsc. O jakich
zwyciêstwach jeszcze marzê? Ja ju¿ wie-
le wygra³am, bo uprawiam sport - za-
skakuje dyplomatyczn¹ wypowiedzi¹...

Postawili na m³odzie¿
Okocimski koncentrowa³ siê niemal wy-
³¹cznie na szkoleniu tenisowej m³odzie-
¿y. Ostatnia  dru¿yna seniorów
istnia³a w latach 60. ubieg³ego stule-
cia, kiedy dyrektorem browaru
i prezesem klubu by³ Rudolf Bogdani.
Brzesko nie nale¿y do tenisowych po-
tentatów, chocia¿ ze wzglêdu na �wiet-
nie prowadzon¹ pracê z najm³odszymi
mo¿e byæ wzorem dla znacznie prê¿niej-
szych i zamo¿niejszych o�rodków. - Nie
mamy wielkich ambicji rywalizowania z
najlepszymi klubami tenisowymi
w Polsce, po prostu nie staæ nas na
utrzymanie dobrej dru¿yny seniorskiej
- obiektywnie ocenia Józef Zydroñ. - Na
kortach Okocimskiego wychowa³o siê
wielu dobrych tenisistów, ale tak¿e
i pó�niejszych cenionych trenerów. Nie-
mal wszyscy koñczyli studia i - jak choæ-
by aktualna ekipa szkoleniowa - wracali
do OKS-u. Zapewne nie zmieni¹ siê te
trendy tak¿e w najbli¿szej perspekty-
wie. Nie nastawiamy siê na wielki wy-
czyn, bardziej na realizowanie
wychowawczych i rekreacyjnych aspek-
tów sportu. Dla takiego ma³ego �rodo-
wiska, jak to nasze brzeskie, to równie
istotny, je�li nie najwa¿niejszy cel...
Obecnie æwiczy w sekcji oko³o 60 m³o-
dych zawodników i zawodniczek,

Magda Wiecha
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1988 r. - Mariusz Opi³a wygra³ kilka pre-
sti¿owych turniejów w Okrêgu Krakow-
skim, w tym Mistrzostwo Juniorów
i Grand Prix. W tym samym roku zdoby³
Mistrzostwo Ma³opolski na turnieju ro-
zegranym w Sanoku, a na Ogólnopolskiej
Spartakiadzie M³odzie¿y w Pile zaj¹³ 9.
miejsce. W tym samym 1988 roku Mar-
cin Zydroñ zwyciê¿y³ w rozegranych
w Krakowie Halowych Mistrzostwach
Okrêgu Krakowskiego do lat 12.

Pocz¹tek lat 90. - czo³ówkê Makroregio-
nu Ma³opolskiego stanowili: Micha³ Ko-
stecki (w barwach Wawelu pó�niejszy
wicemistrz Polski do lat 21), Pawe³ Bu-
jak, Marcin Zydroñ, Marta Pajor i Joanna
Cyga. Od 1992 roku pracê w klubie roz-
pocz¹³ trener Grzegorz Wójciak.

1993-95 - na okrêgowych i ogólnopol-
skich listach klasyfikacyjnych widniej¹ na-
zwiska zawodników OKS-u: Patrycji
Mrówki, Moniki Zydroñ, Magdy Biel, Se-
bastiana Dyli i Jacka Wawrykiewicza.
Micha³ Kostecki jeszcze w roku 1997 pla-
sowa³ siê w �cis³ej czo³ówce polskich ju-
niorów.

1997 -  w sekcji pracuje trzech wykwali-
fikowanych trenerów tenisowych: Józef
Zydroñ, Grzegorz Wójciak i Mariusz Opi-
³a. Od 2000 r. kierownikiem sekcji jest
Ludwik Cyga, który zmieni³ po blisko 20
latach dzia³alno�ci Stanis³awa Wójciaka.

2000-2003 - w sekcji trenuje oko³o 60
zawodników i zawodniczek, g³ównie dzie-
ci w wieku od 6-12 lat. Mimo ci¹gle zbyt
szczup³ych �rodków finasowych, ostat-
nie lata s¹ dla m³odych zawodników
Okocimskiego okresem najwiêkszych
sukcesów. Historyczny sukces odnio-
s³a Magdalena Wiecha, która w 2003 r.
wywalczy³a wicemistrzostwo Polski
w grze deblowej wraz z Monik¹ Mica³
ze Stalowej Woli w kategorii zawodni-
czek do lat 14. W grze pojedynczej do-
tar³a do æwieræfian³u. Na oficjalnych
listach PZT Magda klasyfikowana by³a
w maju br. na 7. miejscu w singlu i 6.
w deblu. W 2000 r. Magda by³a br¹zo-
w¹ medalistk¹ MP w grze podwójnej
wraz z klubow¹ kole¿ank¹ Ewelin¹ £ucz-
k¹ w kat. do lat 12. Oprócz niej spore
nadzieje trenerzy Okocimskiego wi¹¿¹
z rówie�nikami Magdy - Ann¹ Wójciak,
Mariuszem Fija³kowskim i Bart³omiejem
Nowakiem, a tak¿e m³odszymi - Moni-
k¹ Wiech¹, Gabriel¹ Gór¹, Dominikiem
Wi�niowskim i Piotrem Nowakiem.

q

z którymi zajêcia prowadz¹ - oprócz Jó-
zefa Zydronia - Mariusz Opi³a i Grzegorz
Wójciak. Oczywi�cie, nie mo¿na wierzyæ
s³owom, ¿e nie obchodz¹ ich sportowe
wyniki podopiecznych. Maj¹ swoje am-
bicje i ciesz¹ siê z ka¿dego ich zwyciê-
stwa. - Najwiêksze nadzieje wi¹¿emy ze
wspomnian¹ Monik¹ Wiech¹, Gabriel¹
Gór¹, Dominikiem Wi�niowskim, Pio-
trem Nowakiem oraz rówie�nikami
Magdy - Ann¹ Wójciak, Mariuszem Fi-
ja³kowskim czy Bart³omiejem Nowa-
kiem - mówi trener Opi³a. - Kto z nich
eksploduje najwiêkszym talentem, dzi-
siaj trudno przes¹dzaæ. A mo¿e za parê
miesiêcy bêdzie to zupe³nie kto� inny? -
zastanawia siê wychowawca adeptów
brzeskiego tenisa.

Marzenia kierownika
Ludwik Cyga, który od trzech lat jest
kierownikiem sekcji tenisowej OKS-u,
spore nadzieje wi¹¿e z miejscowym bro-
warem Carlsberg-Okocim, który obie-
ca³ klubowi znaczniejsze ni¿ dotychczas
wsparcie. - Wiadomo, pi³karze s¹

oczkiem w g³owie klubu, ale zapewne
i tenisistom co� wiêcej siê dostanie -
mówi. - Do tej pory zawsze brakowa³o
nam pieniêdzy. ¯eby utrzymaæ szkole-
nie na przyzwoitym poziomie, wprowa-
dzili�my op³aty od trenuj¹cych. 200
z³otych za sezon to jednak wielokrotnie
mniej ni¿ pobiera siê w innych o�rod-
kach. Rozprowadzamy te¿ abonamen-
ty na korzystanie z klubowych kortów, a
tak¿e odp³atnie udostêpniamy je ama-
torom. 10 z³ za godzinê, to stawka tak-
¿e niewygórowana. Nie mo¿na te¿ nie
wspomnieæ o innych, oprócz browaru,
sponsorach. W�ród tych najbardziej nas

wspomagaj¹cych nale¿y wymieniæ fim-
rê �Olimp� z Januszem Niemcem,
MARK z Romanem Ropkiem
i Zbigniewem Machowskim czy pana
Zbigniewa Franczaka oraz MPEC
Brzesko. Wielk¹ pomoc �wiadcz¹ sek-
cji tak¿e dyrekcje miejscowych szkó³ -
ZSP nr 1 i ZSP nr 2 oraz Gimnazjum
w Jadownikach, bezp³atnie udostêpnia-
j¹c do treningów swoje hale. Ponadto,
specjalnie dla Magdy, umo¿liwiono ko-
rzystanie jej z sali w dodatkowych go-
dzinach w ZSP nr 1.
Kierownik Cyga na chwilê rozmarza siê:
- Potrzebny by³by nam jeszcze jeden,
pi¹ty kort i zainstalowanie nad obiek-
tem o�wietlenia. To jednak spory koszt
- 30 tysiêcy z³otych za o�wietlenie tylko
jednego boiska. A gdyby tak uda³o siê
przykryæ nasz obiekt balonem� To jed-
nak bardzo odleg³e plany - powraca na
ziemiê kierownik sekcji...

***
W klubie tonuj¹ hurraoptymistyczne
nastroje, g³o�no o tym nie mówi¹, ale
faktem jest, ¿e wszystkim ludziom zwi¹-

zanym z tenisow¹ sekcj¹ OKS-u sen
z powiek spêdza sportowa przysz³o�æ
Magdaleny Wiechy. Wszak maj¹ oni
�wiadomo�æ, ¿e nie mo¿na zmarnowaæ
talentu, który pojawia siê w takich klu-
bach jak Okocimski, mo¿e raz na sto
lat. Wychowawcy Magdy twierdz¹, ¿e
wiedz¹, jak pokierowaæ jej sportowymi
losami. Oczywi�cie, droga to krêta
i nade wszystko kosztowna, ale s¹ prze-
konani, ¿e inwestycja w m³od¹ tenisist-
kê to op³acalna inwestycja...

MAREK LATASIEWICZ
(wspó³praca: £P)
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Kto z nich pójdzie w �lady Sereny Williams i Andre Agassiego?
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1 czerwca zosta³a w Jadownika roze-
grana ósma ju¿ edycja Ogólnopolskie-
go Biegu Jadowniczan. Popularno�æ
imprezy, której organizatorem jest Sto-
warzyszenie Sportowo-Kulturalne
w Jadownikach, ro�nie z ka¿dym ro-
kiem. - Naszym celem jest pokazanie
m³odym ludziom korzy�ci p³yn¹cych
z uprawiania sportu - mówi Andrzej
Babraj, jeden z organizatorów biegu.
Jest to równie¿ znakomita prezentacja
naszej miejscowo�ci.

Biegali w Jadownikach OD BRAMKI...

...DO BRAMKI

21 maja
Karpatia/Glinik Gorlice
- OKOCIMSKI 2:2
Bramki dla OKS-u: Seidler 7, Bryl 18
Okocimski: Mikrut - Sakowicz, Kulka,
Ma³ysa, Okas - �liwa (82 Rojkowicz), D.
Sacha, Jag³a, Bryl - Seidler, Pachota.

25 maja
OKOCIMSKI - Bocheñski KS 1:1
Bramka dla OKS-u: Jag³a 40
Okocimski: Szuba - Kulka, �liwa (68
Musia³), Sakowicz, Ma³ysa - Okas, D.
Sacha, Jag³a, Bryl - Pachota, Seidler.

1 czerwca
OKOCIMSKI
- D¹brovia D¹browa Tarnowska 2:1
Bramki dla OKS-u: Okas 31, Kulka 87
Okocimski: Szuba - Kulka, �liwa, Sa-
kowicz, Ma³ysa (71 Musia³) - Okas, D.
Sacha, Jag³a, Bryl, - Pachota, Seidler
(67 Rojkowicz)

8 czerwca
OKOCIMSKI
- Huragan Waksmund 1:1
Bramka dla OKS-u: Rojkowicz
OKS: Witek - Kulka, Sakowicz, Ma³ysa
(59 Ostrowski) 0 Okas (46 Rojkowicz),
Jag³a, �liwa (46 Musia³), D. Sacha, Bryl
- Seidler (56 A. Sacha), Pachota.

Dziewi¹ty Ogólnopolski Turniej Spor-
towy Miast i Gmin przeszed³ do historii.
Wg nieoficjalnych wyników, Brzesko zo-
sta³o sklasyfikowane w pierwszej dzie-
si¹tce najlepszych w Polsce. Najlepiej
spisa³y siê szko³y podstawowe oraz gim-
nazja, ³¹cznie zanotowa³y 27 tysiêcy tzw.
osobostartów. Organizatorzy akcji nie s¹
zadowoleni, gdy¿ mimo sk³adanych de-
klaracji, na sportowych arenach pojawi³o
siê zbyt ma³o przedstawicieli placówek
o�wiatowych z terenu brzeskiej gminy.

W sali Zespo³u Szkó³ w Woli Dêbiñskiej,
odby³ siê turniej pi³karski pod nazw¹
�Mini Champions League�. Na starcie
rozgrywek stanê³o dwana�cie dru¿yn,
które przyjê³y nazwy uczestników tego-
rocznej edycji Ligi Mistrzów. Na parkie-
towym boisku walczyli ch³opcy urodzeni
w latach 1987-89. W finale lepsz¹ od
Manchesteru United okaza³a siê dru¿y-
na FC Liverpool, wygrywaj¹c w stosun-
ku 4:1. Z r¹k dyrektora szko³y m³odzi
pi³karze odebrali okaza³y puchar.

300 metrów ch³opców: 1. Daniel Ogiela, 2. Oskar Czernecki, 3. Bart³omiej Kania.
300 metrów dziewcz¹t: 1. Patrycja Chudy, 2. Nikol Giza, 3. Kornelia Pytel.
500 metrów ch³opców - I grupa: 1. Konrad Janik, 2. Hubert Czy¿, 3. Mieszko Okoñski.
500 metrów ch³opców - II grupa: 1. Krystian Czy¿, 2. Grzegorz Folkowicz, 3. Pawe³ Gibas.
500 metrów dziewcz¹t: 1. Karolina Ciuru�, 2. Maria Bochulska, 3. Magda Maciejasz.
1000 metrów ch³opców: 1. Arkadiusz Kara�, 2. Daniel £acny, 3. Dariusz Imio³o.
1000 metrów dziewcz¹t: 1. Angelika Grzybowska, 2. Angelika Kasprzak, 3. Sabina Kantor.
2000 metrów ch³opców: 1. Piotr £ach, 2. Adam Czernecki, 3. Maksymilian Bartusiak.
2000 metrów dziewcz¹t: 1. Beata Podgórek, 2. Katarzyna Bia³ka, 3. Angelika Okas.
3000 metrów ch³opców: 1. Bart³omiej Rzeczowski, 2. Piotr Sier¿ant, 3. Mateusz Ziêcina.
3000 metrów dziewcz¹t: 1. Ma³gorzata Jamróz, 2. Kamila Brygo³a, 3. Iwona Ciê¿ak.

W tym roku zarówno ch³opcy jak
i dziewczêta rywalizowali na kilku dy-
stansach. G³ówny bieg na dystansie
10 km zgromadzi³ na starcie 32 zawod-
ników i zawodniczek. Pierwsze miejsce
zaj¹³ Piotr Krzemieñ, przed Krzysz-
tofem Kowalskim i Grzegorzem
Czy¿em. Wszyscy triumfatorzy zosta-
li nagrodzeni pami¹tkowymi puchara-
mi, które wrêczyli miêdzy innymi
starosta powiatowy Grzegorz Wawry-
ka oraz burmistrz Jan Musia³.

Z pocz¹tkiem czerwca, zaledwie po
kilku miesi¹cach sprawowania pre-
zesowskiej w³adzy w Okocimskim
Klubie Sportowym, Krzysztof Du-
dziñski poda³ siê do dymisji. W swym
wyja�nieniu poda³ do�æ enigmatycz-
ne powody swej zaskakuj¹cej decyzji
- nawa³ pracy zawodowej i dziel¹ce
go z innymi cz³onkami zarz¹du ró¿-
nice w spojrzeniu na sprawy kiero-
wania klubem. Móg³by jeszcze
wspomnieæ o k³opotach rodzinnych,
ale dobrze zorientowani twierdz¹, ¿e
prawdziw¹ przyczyn¹ rezygnacji Du-

dziñskiego by³o marginalizowanie
jego kierowniczej roli w klubie. - Nie
chcê komentowaæ ¿adnych plotek - od-
mawia wyja�nienia. - To sprawa z³o-
¿ona, a decyzjê o rezygnacji dobrze
przemy�la³em. My�lê, ¿e dla klubu bê-
dzie lepiej, je�li funkcjê prezesa bê-
dzie sprawowa³ kto� inny - powiedzia³
nam Krzysztof Dudziñski.
Decyzja o tym, kto go zast¹pi byæ mo¿e
rozstrzygnie na najbli¿szym posiedze-
niu zarz¹d klubu. Dudziñski nie chce
jednak rezygnowaæ z funkcji cz³onka
zarz¹du.        L

D³ugo nie porz¹dzi³
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Ukradli nawet ul
Brzescy policjanci w ostatnim czasie
rozpracowali grupê przestêpcz¹ sk³ada-
j¹c¹ siê z siedmiu nieletnich, którzy od
wrze�nia 2001 r. do koñca kwietnia br.
dopu�cili siê a¿ 86 czynów karalnych.
Swój proceder m³odzi przestêpcy upra-
wiali na terenie jednego z gimnazjów
w gminie Borzêcin oraz miejscowo�ci,
z której pochodzili.
Na podstawie materia³ów operacyjnych,
zgromadzonych przez Zespó³ ds. Nielet-
nich przy Sekcji Prewencji KPP
w Brzesku, uda³o siê ustaliæ, ¿e grupa
dzia³aj¹c w zmiennych sk³adach osobo-
wych, dopu�ci³a siê: 37 wymuszeñ roz-
bójniczych, 21 usi³owañ wymuszeñ
rozbójniczych, 10 rozbojów, jednej kra-
dzie¿y rozbójniczej, trzech kradzie¿y
z w³amaniem, dwóch usi³owañ kradzie-
¿y z w³amaniem oraz trzech kradzie¿y.
Sprawcy to uczniowie gimnazjum
w wieku od 13 do 14 lat. Ich flagowym
procederem by³o wymuszanie od swych
m³odszych kolegów drobnych kwot pie-
niêdzy, przez jednoczesne bicie
i zastraszanie ofiar. Amatorzy cudzego
mienia, po zwerbowaniu do swej grupy
dwóch ch³opców w wieku 12 lat, nadal
dokonywali kolejnych  przestêpstw.
Z jednej z posesji zabrali nawet stary
ul pszczeli. Kradli równie¿ w szkole.
Nauczycielce w trakcie trwania lekcji
dwukrotnie podkradali drobne sumy
pieniêdzy z portfela.
Zgromadzone przeciwko nieletnim ma-
teria³y zosta³y ju¿ skierowane do S¹du
Rejonowego w Brzesku, do Wydzia³u III
Rodzinnego i Nieletnich.

Na go�cinnych
wystêpach
Zdrowym rozs¹dkiem wykaza³ siê
mieszkaniec Strzelec Wielkich, który
z okna swojego domu zauwa¿y³ m³odych
mê¿czyzn, kradn¹cych radio-odtwa-
rzacz z niezamkniêtego samochodu oso-
bowego �renault�. Natychmiast
zanotowa³ on markê i numery rejestra-
cyjne samochodu sprawców oraz
o zaj�ciu poinformowa³ w³a�ciciela okra-
dzionego auta. Ten z kolei poinformo-
wa³ o zdarzeniu policjê, która
bezzw³ocznie ustawi³a blokady na oko-
licznych drogach. Na ulicy Kopernika
w Brzesku patrol ruchu drogowego za-

trzyma³ uciekaj¹cy pojazd wraz
z czterema podejrzanymi, jak siê oka-
za³o mieszkañcami Krakowa, w wieku
od 18 do 24 lat. Podczas przeszukania
pojazdu odnaleziono skradziony radio-
odtwarzacz. Jeden z zatrzymanych po-
da³ ponadto fa³szywe dane personalne,
gdy¿ by³ ju¿ wcze�niej poszukiwany
przez stró¿ów prawa. Wszyscy jednak
przyznali siê do pope³nienia przestêp-
stwa. Prokuratura Rejonowa w Brzesku
zastosowa³a wobec jednego z mê¿czyzn
dozór policyjny, natomiast poszukiwa-
ny z³odziej zosta³ przewieziony do
Aresztu �ledczego w Krakowie.
Jednocze�nie policja zwraca uwagê, i¿
w podobnych wypadkach pomoc miesz-
kañców jest nieoceniona i niezbêdna.
Szybka informacja to najskuteczniejsza
broñ przeciwko przestêpcom.

Spokojniej
ni¿ w kwietniu
W maju brzescy stra¿acy wyje¿d¿ali do
ponad trzydziestu po¿arów i kilkunastu
zagro¿eñ miejscowych. Pocz¹tek miesi¹-
ca up³yn¹³ �fajermanom� na walce
z po¿arami traw i lasu, które
w wiêkszo�ci powstawa³y w wyniku dzia-
³ania podpalacza (pisali�my o tym
w poprzednim numerze). Nie zabrak³o
tak¿e innych zdarzeñ.
7 maja na budynku warzelni w okocimskim
browarze zosta³a uszkodzona rura zsypo-
wa, stwarzaj¹ca zagro¿enie dla pracowni-
ków. Dzia³ania zabezpieczaj¹ce stra¿acy
prowadzili przy u¿yciu specjalistycznego
podno�nika SH-24.
12 maja na brzeskiej obwodnicy dosz³o
do wypadku z udzia³em dwóch samocho-
dów osobowych. W zdarzeniu ranna zo-
sta³a jedna osoba. Przyczyn¹ kraksy by³o
nieust¹pienie pierwszeñstwa przejazdu
przez jednego z kieruj¹cych.
W tym samym dniu do wypadku dosz³o
tak¿e w Czchowie. Samochód osobowy
skoda zjecha³ nagle na przeciwny pas
ruchu i zderzy³ siê z ciê¿arówk¹. Tutaj
równie¿ poszkodowana by³a jedna oso-
ba. Warto dodaæ, i¿ trzy dni pó�niej w tej
miejscowo�ci dosz³o do kolejnego zde-
rzenia, a statystyki powiêkszy³y siê
o kolejnego rannego.
21 maja, tak¿e w Czchowie, na jezdniê
przewróci³o siê drzewo rosn¹ce na skar-
pie, które przy okazji zerwa³o liniê te-

lefoniczn¹. Równie¿ w tym samym
dniu, w Buczu, zapali³ siê w gara¿u
samochód osobowy. W akcji ga�niczej
bra³y udzia³ 3 zastêpy stra¿aków z JRG
Brzesko i jeden zastêp OSP. Przyczyn¹
po¿aru by³a nieostro¿no�æ podczas pra-
cy ze szlifierk¹ k¹tow¹. Straty oszaco-
wano na ok. 3 tys. z³.

Policja apeluje
W zwi¹zku z nasilaj¹cymi siê na tere-
nie Brzeska kradzie¿ami kieszonkow-
ców, policja apeluje o rozwagê do
mieszkañców, którzy niefrasobliwie no-
sz¹ przy sobie du¿e kwoty pieniêdzy, tra-
c¹ kontrolê nad torebkami podczas
zakupów lub przechowuj¹ portfele
w tylnych kieszeniach. Ka¿da nieuwa-
ga jest skrzêtnie wykorzystywana. Poli-
cjanci radz¹, by wiêksze sumy pieniêdzy
rozdzieliæ  i umieszczaæ w ró¿nych kie-
szeniach torebki. Najlepiej zabieraæ ze
sob¹ tyle pieniêdzy, ile planujemy wy-
datków. Policja apeluje równie¿, aby
zamykaæ drzwi do mieszkañ, nawet
gdy domownicy przebywaj¹ wewn¹trz
oraz informowaæ funkcjonariuszy
o podejrzanych osobach przebywaj¹-
cych w pobli¿u posesji.

Uratowali desperata
Podczas jednej z tzw. interwencji domo-
wych  w Mokrzyskach policjanci urato-
wali mê¿czyznê, który próbowa³ targn¹æ
siê na w³asne ¿ycie. Funkcjonariuszy
wezwa³a ¿ona 45-letniego Micha³a M.,
który, bêd¹c pod wp³ywem alkoholu, po-
bi³ sw¹ córkê. ¯onie uda³o siê uciec
z domu. Po przyje�dzie policji, siostra
awanturuj¹cego siê mê¿czyzny poinfor-
mowa³a, i¿ jej brat grozi³ samobój-
stwem. W takiej sytuacji policjanci
zadecydowali o natychmiastowym wej-
�ciu do budynku. Wykorzystuj¹c niedo-
mkniête drzwi balkonowe dostali siê do
�rodka, gdzie zauwa¿yli desperata wi-
sz¹cego na kablu przytwierdzonym do
drzwi. B³yskawicznie odciêty mê¿czyzna
zosta³ odratowany. Wezwana na miejsce
zdarzenia ekipa pogotowia ratunkowe-
go zadecydowa³a o przewiezieniu mê¿-
czyzny do brzeskiego szpitala.

Opracowa³
IRENEUSZ WÊGLOWSKI

To siê naprawdê wydarzy³o
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TO SIÊ NADAJE DO PRASY

Amerykañskie o¿ywianie
Wed³ug amerykañskich standardów
powiat brzeski zamierza aktywizowaæ
lokaln¹ spo³eczno�æ. Wszystko po to, by
zmniejszyæ panuj¹ce bezrobocie. List
intencyjny w sprawie przyst¹pienia do
programu �Wdra¿anie Modelu Partner-
stwa Lokalnego� parafowa³ w Krako-
wie starosta Grzegorz Wawryka.
Inauguracja programu nast¹pi³a w Te-
atrze S³owackiego. G³ównym celem
wdra¿ania Modelu Partnerstwa lokal-
nego jest budowanie partnerstwa po-
miêdzy instytucjami rz¹dowymi,
lokalnymi przedsiêbiorstwami, samo-
rz¹dem i organizacjami pozarz¹dowy-
mi oraz mieszkañcami na rzecz
o¿ywienia gospodarczego, a tak¿e popra-
wy sytuacji na rynku pracy. Pomys³ ten
powsta³ w amerykañskich przedsiêbior-
stwach poddawanych restrukturyzacji.
Model Partnerstwa Lokalnego przewidu-
je skuteczn¹ pomoc trac¹cym pracê.
�Gazeta Krakowska�, 14 maja

Uczniowie do UE
W Publicznym Gimnazjum w Jadow-
nikach odby³a siê debata pod has³em:
"Co siê dzieje w �wiecie? - Wstêpujemy
do Unii Europejskiej". M³odzie¿ pod
okiem Sabiny Jakubowskiej - Kocot oraz
Zyty Wijas podzieli³a siê na dwie gru-
py: eurooptymistów i eurosceptyków.
Zarówno jedni jak i drudzy doskonale
przygotowali siê dobrze pod wzglêdem
merytorycznym do debaty. Dyskusja
mia³a na celu przede wszystkim zapo-
znanie spo³eczno�ci szkolnej za i prze-
ciw w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê
referendum o przyst¹pieniu Polski do
Unii Europejskiej. Gimnazjali�ci przy-
gotowywali siê do publicznej debaty
praktycznie przez ca³y rok szkolny
w ramach zajêæ na lekcjach wiedzy
o spo³eczeñstwie: przygotowywali wy-
cinki z gazet, sami relacjonowali wybra-
ne informacje, zamieszczali tez wiele
danych w szkolnej gazetce �Gimzeta�.
Z przebiegu debaty, jak i realizacji ak-
cji �szko³a z klas¹� zadowolony jest dy-
rektor gimnazjum, Tomasz Wietecha.
- Uwa¿am, ¿e przes³ania niesione przez
akcjê s¹ godne uwagi i zbie¿ne z tym,
co robimy od pocz¹tku istnienia szko³y.

Jest to dla nas dodatkowa motywacja,
by pewne tre�ci przekazywaæ m³odzie-
¿y w sposób atrakcyjny.
"Temi", 21 maja

Pomog¹ trudnej m³odzie¿y
Starostwo brzeskie podpisa³o porozu-
mienie z Ma³opolsk¹ Wojewódzk¹ Ko-
mend¹ OHP Centrum Edukacji
i Pracy w Tarnowie, dotycz¹ce objêcia
pomoc¹ tak zwanej trudnej m³odzie¿y.
Pod pojêciem �trudna m³odzie¿� strony
rozumiej¹ m³odych ludzi maj¹cych nie
wiêcej ni¿ 20 lat, którzy nie ucz¹ siê
i nie pracuj¹. Problem jest bardzo po-
wa¿ny - mówi inspektor z wydzia³u edu-
kacji brzeskiego starostwa, Józef
Podstawa. - Czêsto jest to m³odzie¿ za-
gubiona i ma³o zorientowana, w jaki
sposób mo¿na kontynuowaæ naukê czy
szukaæ jakichkolwiek sposobów zatrud-
nienia, tym bardziej, ¿e sytuacja na
rynku pracy jest bardzo trudna. Dlate-
go bardzo czêsto najlepszym wyj�ciem
z sytuacji jest hufiec pracy. W Brzesku
ich jednak nie ma, ale mamy nadziejê,
¿e od wrze�nia m³odzie¿ z powiatu brze-
skiego bêdzie mog³a korzystaæ z takiej
formy pomocy. Najpierw brzeskie sta-
rostwo bêdzie musia³o zorientowaæ siê,
ile osób z takiej formy pomocy faktycz-
nie chce skorzystaæ. W najbli¿szym cza-
sie do wszystkich wójtów, burmistrzów,
dyrektorów szkó³ skierowane zostanie
pismo w tej sprawie. Jak wynika
z podpisanego porozumienia, ju¿ od
wrze�nia m³odzi ludzie, którzy zechc¹
uzupe³niæ luki w swoim wykszta³ceniu,
bêd¹ mogli skorzystaæ z takich kierun-
ków nauczania jak cukiernik, kucharz
ma³ej gastronomii - to dla dziewcz¹t;
dla ch³opców natomiast przygotowane
zostan¹ kierunki �lusarz i murarz.
Koszty zwi¹zane z powstaniem hufca
oraz z nauk¹ m³odych ludzi pokrywaæ
bêdzie Ministerstwo Edukacji i Sportu.
�Dziennik Polski�, 22 maja

W góry i nad morze
Oko³o stu piêædziesiêciu dzieciaków bê-
dzie mog³o wyjechaæ z gminy na waka-
cyjny wypoczynek organizowany przez
Miejski O�rodek Kultury. Samorz¹d od
kilku lat praktykuje organizowanie wa-
kacyjnych wyjazdów dla dzieci
i m³odzie¿y. W tym roku jednak sprawy
organizacyjne wzi¹³ w swoje rêce MOK
i wspó³pracuje z magistratem. Dla mniej
zasobnych kolonie organizowane s¹
w Bia³ym Dunajcu. Zaplanowano trzy
dziesiêciodniowe turnusy, pocz¹wszy od
prze³omu lipca i sierpnia. Dzieciaki kwa-
terowane bêd¹ w kilkuosobowych poko-

jach z osobnymi ³azienkami, a koszt wy-
jazdu to 480 z³otych. Siedemset z³otych
kosztowa³ bêdzie natomiast wyjazd na
kolonie w Siano¿êtach nieopodal Ko³o-
brzegu. Wiadomo ju¿, ¿e z tej formy wy-
poczynku skorzystaj¹ dzieci z ubogich
rodzin. Wyjazd 27 maluchów sfinanso-
wany zostanie z funduszy pobieranych
przy okazji udzielania zezwoleñ na
sprzeda¿ alkoholu w gminie. Inni mog¹
skorzystaæ choæby z czê�ciowego dofinan-
sowania. Trzeba jednak przedstawiæ za-
�wiadczenie, z którego wynika, i¿ dochód
na jednego cz³onka rodziny nie przekra-
cza 350 z³otych.
�Gazeta Krakowska�, 22 maja

Ciuchci¹ do Europy
Wymiany pogl¹dów miêdzy zwolenni-
kami wst¹pienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej oraz kategorycznymi
przeciwnikami integracji mo¿na by³o
pos³uchaæ w sobotê na Placu Kazimie-
rza w Brzesku. W trakcie imprezy �Po-
ci¹g do Europy� odbywa³y siê tak¿e
konkursy, degustacje i koncerty. Naj-
wiêksz¹ uciech¹ dla najm³odszych by³
w³a�nie tytu³owy �Poci¹g do Europy�,
czyli ciuchcia kursuj¹ca ulicami mia-
sta. Mieszkañcy mogli równie¿ skosz-
towaæ tego, co oferuj¹ kuchnie pañstw
cz³onkowskich Unii. Za wst¹pieniem
Polski do Unii agitowa³a m³odzie¿ klu-
bu europejskiego �Copernicus� dzia³a-
j¹ca przy brzeskim Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Miko³aja Koper-
nika. Specjalny program pod has³em
�Witaj Europo� przygotowa³a tak¿e m³o-
dzie¿ Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych nr1. Rozstrzygniêcia doczeka³ siê
tak¿e og³oszony ju¿ wcze�niej konkurs
�M³odzie¿ w Zjednoczonej Europie�.
Szkoda jedynie, ze w bloku popo³udnio-
wych imprez brzeszczanie oraz miesz-
kañcy okolicznych wsi uczestniczyli
niezbyt licznie. Tymczasem fatyguj¹c
siê do centrum miasta mieliby okazje
poznaæ argumenty nie tylko popieraj¹-
ce akcesjê, ale tak¿e sceptycznie nasta-
wionych do integracji. Tak zwolennicy
jak i przeciwnicy Unii mieli swoje sto-
iska, gdzie kolportowano ulotki
i prowadzono agitacjê.
�Gazeta Krakowska�, 26 maja
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Sobotnie popo³udnie. Upa³ daje siê jesz-
cze ostro we znaki. Po tygodniu ciê¿kiej
pracy siadamy z kolegami w jednym
z �okocimskich� ogródków. Sch³adzamy
siê jasnym pe³nym. Kilka metrów dalej
dwóch mê¿czyzn wtacza do restauracji
kilka beczek piwa. To �s³oneczny pa-
trol� z Okocimia. Zanim zd¹¿y wróciæ
do browaru, pierwsza z KEG dawno ju¿
bêdzie opró¿niona. To znak, ¿e lato ju¿
w pe³ni.

Import wzorów
Specjali�ci z bran¿y piwnej podkre�laj¹,
¿e Polska jest jednym z najlepiej zapo-
wiadaj¹cych siê rynków. Z roku na rok,
ka¿dy z nas wypija statystycznie coraz
wiêcej bursztynowego napoju. W ci¹gu
ostatniej dekady jego spo¿ycie wzros³o
dwukrotnie i obecnie mo¿emy oszacowaæ,
¿e wypijamy �na g³owê� 66 l. piwa w ci¹gu

dwunastu miesiêcy. Równocze�nie popra-
wi³a siê jako�æ samego produktu, który
w niczym nie ustêpuje najwy¿szym �wia-
towym standardom. Wybieramy piwo
z kilku powodów. Przede wszystkim ma
niewielk¹ zawarto�æ alkoholu, sprzyja
kontaktom towarzyskim i jako jedyny
z napojów �procentowych� potrafi dosko-
nale orze�wiæ. Ten ostatni argument jest
nie do przecenienia w³a�nie w miesi¹cach
letnich.
Piwo lubimy równie¿ dlatego, ¿e uwa-
¿amy je za bezpieczny napój alkoholo-
wy, tzn. taki, który nie wyzwala agresji,
natomiast pozwala siê doskonale zre-
laksowaæ. Z Europy, której integraln¹
czê�ci¹ niebawem siê staniemy, docie-
ra do nas bardzo silnie rozbudowana
�kultura picia piwa�. Widaæ to rów-
nie¿ w naszym mie�cie. Brzesko s³ynie
na ca³¹ Polskê z produkcji doskona³ej

Tyle s³oñca
w ca³ym mie�cie!

Brzeski browar przypomina mrowisko. Trzydziestostopniowa temperatura
wprowadzi³a tu maksymalne poruszenie i mobilizacjê. Od samej �góry�, po
szeregowych pracowników, wszyscy mówi¹ o jednym - �bursztynowy� sezon
zacz¹³ siê na dobre.

�pianki�, a zielone parasolki, w cieniu
których mo¿na znale�æ chwilê zas³u-
¿onego wytchnienia i och³ody, wyrasta-
j¹ na naszych ulicach, jak grzyby po
deszczu.

Jak na froncie
No i oczywi�cie ukochany gad¿et ostat-
nich kilku lat - grill, z którym w s³o-
neczny weekend nie rozstajemy siê
nawet na chwilê. A do karkówki czy ¿e-
berek ...wiadomo co jest najlepsze. -
Nasz kraj, a tym samym nasz region
charakteryzuje siê tzw. sezonowo�ci¹
sprzeda¿y. Wp³yw temperatury przek³a-
da siê na konsumpcjê piwa w stu pro-
centach. Jak jest upa³, to piwo leje siê
strumieniami - t³umaczy Grzegorz
Sas, dyrektor Sprzeda¿y Regionu Oko-
cim. - Dla naszego browaru, a zw³aszcza
dla dzia³u sprzeda¿y, rozpoczyna siê
w³a�nie najciê¿szy okres pracy w roku.
Zapowiada siê ostra walka, ale o jej
wynik jestem spokojny, bo robota
wszystkim pali siê w rêkach - zapew-
nia dyrektor.
Bitwa, o której wspomina Grzegorz Sas,
tak naprawdê rozpoczê³a siê ju¿ kilka
miesiêcy temu. Carlsberg Okocim bar-
dzo powa¿nie przygotowa³ siê do tego-
rocznego sezonu. Na rynku pojawi³ siê
nowy produkt browaru - piwo �Harna��,
które ju¿ po kilku tygodniach obecno-
�ci na pó³kach, zdoby³o sympatiê piwo-
szy. Wszyscy sprzedawcy uczestniczyli
w specjalistycznych szkoleniach. - Na-
stroje mamy bardzo bojowe - zapewnia
Grzegorz Sas. - Jeste�my pewni zwy-
ciêstwa w walce o pozycjê lidera w Brze-
sku i regionie.

Mróz jak z³oto
W sezonie szczególnie liczy siê ekspre-
sja sprzedawców, ich umiejêtno�ci ne-
gocjacyjne oraz...lodówka. To miejsce,
o które walcz¹ przedstawiciele konku-
ruj¹cych ze sob¹ producentów piwa. Nie
mo¿e byæ sytuacji, w której okaza³oby
siê, ¿e w ch³odni brakuje którego� z pro-
duktów Okocimia. A w pi¹tkowy czy
sobotni wieczór, piwo �schodzi� w takich
ilo�ciach, ¿e pracownicy Browaru mu-
sz¹ monitorowaæ sklepowe lodówki pra-
wie non-stop.
Jak dowiedzieli�my siê w Carlsberg
Okocim, trwa w³a�nie realizacja kolej-
nej inwestycji browaru w naszym mie-
�cie. Ju¿ za kilka tygodni oddany
zostanie do u¿ytku nowy magazyn, któ-
ry pozwoli na jeszcze doskonalsze za-
opatrywanie Brzeska i okolicy
w �piankê�. Dlatego piwosze nie musz¹
siê obawiaæ, ¿e nawet w najbardziej
upalny dzieñ, zabraknie ich ulubione-
go napoju.

Dyrektor Piotr Polañski nie ma w¹tpliwo�ci, jaki jest najlepszy napój...
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�Or³y Górskiego� stan¹ naprzeciw daw-
nych reprezentantów �Okocimskiego�,
wspieranych mê¿nie przez pracowników
Carlsberg Okocim. Najlepsi p³ywacy
z naszego miasta zmierz¹ siê w zaciêtym
boju o puchar dyrektora browaru. To
tylko czê�æ atrakcji, jakie czekaj¹ na
nas w dniach 27-29 czerwca (program
na str. 24).
Tegoroczne Dni Brzeska zapowiadaj¹ siê
wyj¹tkowo interesuj¹co. W ich uroczy-
st¹ oprawê zaanga¿owa³ siê tradycyjnie
Browar Okocim. - Jeste�my integraln¹

Or³y Górskiego w Brzesku!
czê�ci¹ miasta, brzeskiej spo³eczno�ci.
Jeste�my z tego bardzo dumni
i w naturalny sposób  postanowili�my
w³¹czyæ siê do organizacji tego wyj¹tko-
wego �wiêta - deklaruje Piotr Polañski,
dyrektor browaru. - Liczymy na du¿¹ fre-
kwencjê mieszkañców, zw³aszcza podczas
niezwyk³ego meczu pi³ki no¿nej �Or³ów
Górskiego� z reprezentacj¹ z³o¿on¹
z ludzi, którzy w ró¿ny sposób zwi¹zali
swoje ¿ycie z browarem. Mam nadziejê,
¿e brzeszczan nie zabraknie tak¿e
w trakcie trwania drugiej imprezy, któ-

r¹ chcia³bym tak¿e gor¹co poleciæ, czyli
zawodów p³ywackich. W imieniu ca³ego
Browaru Okocim wszystkich mieszkañ-
ców Brzeska, wiernych kibiców pi³ki no¿-
nej serdecznie zapraszam - dodaje
dyrektor. W tegorocznej edycji �wiêta na-
szego miasta nie zabraknie oczywi�cie
sztucznych ogni, koncertów znanych
gwiazd polskiej estrady i konkursów,
w których mo¿na bêdzie wygraæ cieka-
we nagrody. - Od lat browar jest g³ów-
nym sponsorem Dni Brzeska - dodaje
Ma³gorzata Cuber z Miejskiego O�rod-
ka Kultury. - Dziêki jego wsparciu mo¿-
liwe jest prawdziwie radosne
�wiêtowanie.


