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Ponieważ 2 czerwca zaskoczył deszczem, pierwszy Brzeski Dzień Dziecka 
odbył się w pałacu Götza. Inicjatorami byli: Zarząd Osiedla Okocimskie 
z przewodniczącym Krzysztofem Stępakiem, radny Jerzy Tyrkiel, 

Młodzieżowa Rada Gminy oraz stowarzyszenie „Ostoja”. Patronat honorowy objął 
burmistrz Jan Musiał i starosta Ryszard Ożóg. Całość koordynował MOK. 
Na przybyłych czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Chętni mogli wziąć udział 
w konkursach plastycznych, muzycznych i sprawnościowych. Nie tylko dzieci 
miały okazję sprawdzić swoją kondycję na symulatorze jazdy na rowerze. Do 
wspólnych zabaw i tańców zachęcali młodzieżowi radni i wolontariusze z „Ostoi”. 
Uczestnicy zabawy regenerowali siły przy poczęstunku: napojach, owocach 
i słodyczach. Po pałacu oprowadzał Jerzy Wyczesany. 
W parku dzieci baraszkowały w dmuchanym placu zabaw, zmierzyły się z me-
chanicznym bykiem, przemierzały alejki na quadzie lub na koniku. Mogły też 
zasiąść za kierownicą wozu terenowego, strażackiego lub policyjnego.
Pomimo niesprzyjającej pogody Brzeski Dzień Dziecka można zaliczyć do uda-
nych – przybyło wiele dzieci i mamy nadzieję, że za rok znowu się spotkamy!

Młodzieżowa Rada Gminy

***
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania tym wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do zorganizowania imprezy, a szczególnie sponsorom 
– dzięki nim każde dziecko mogło otrzymać upominek i poczęstunek. 

Sprawcy zamieszania: (od lewej) Urszula Białka 
– opiekun MRG, Krzysztof Stępak – przewodniczący 
Zarządu Osiedla Okocimskie i radny Jerzy Tyrkiel

Integracyjny
wymiar
imprezy

Mimo deszczu na obrazkach 
nie brakowało słońca!

Magiczna chusta 
uśmiechu...
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Na okładce:
Pochodzący z Jasienia Edward Dobrzański 

poświęcił się kształceniu kolejnych pokoleń 
aktorskich. Sukcesy odnosił też na deskach 

scenicznych. Często powraca do rodzinnej wsi, 
gdzie razem z żoną Haliną założył ogród.

Fot. Iwona Dojka
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Przyjęło się, iż o wartości człowieka świadczy jego dorobek. Przeszłość nie-
obciążona karami, procesami i negatywnymi opiniami wzbudza zaufanie 
i predestynuje do pełnienia odpowiedzialnych funkcji. Widoczne gołym 

okiem efekty pracy zamieniają się na głosy przy urnach wyborczych. Skoro ktoś 
sprawdził się raz, to i kolejny można mu powierzyć dobro wspólne.
Tak oczywista ocena nie wszystkim się jednak sama narzuca, skoro wbrew decyzji 
wyborców obkłada się burmistrza kolejnymi ograniczeniami. Dlaczego o nabywa-
niu i sprzedaży nieruchomości o wartości pow. 5 tys. zł miałaby decydować Rada 
Miejska? Skąd pomysł na to, by ich przekazanie w dzierżawę lub najem na dłużej 
niż trzy lata wymagało pozytywnej opinii aż dwóch rajcowskich komisji? Po co ich 
akceptacja dla zbycia pojedynczych mieszkań lub gruntów, lokali i budowli na rzecz 
ich użytkowników wieczystych? Czemu służy wreszcie ograniczenie uprawnienia 
burmistrza do przekazywania gruntów w użytkowanie wieczyste przez obłożenie go 
obowiązkiem uprzedniego uzyskania zgody radnych z dwóch komisji? Wszystkie te 
pytania autor projektu właściwej uchwały kwituje jednym zdaniem: „Proponowane 
zapisy mają na celu wzmocnić kontrolę Rady w omawianym zakresie”. Słaba to 
argumentacja, bo jako organ sprawujący władzę uchwałodawczą, a przez Komisję 
Rewizyjną także kontrolną, nadzór nad burmistrzem mają radni, bo co roku mogą 
odmówić mu absolutorium za realizację budżetu.

Zwolennicy zapisanych w dokumentach ograniczeń nie przemyśleli chyba 
skutków swoich działań. Patrzenie władzy na ręce, owszem, jest niezbędne, 

ale nie może prowadzić do jej paraliżu. Biznes nie będzie czekać na decyzje od-
wlekane do kolejnych sesji. Inwestor ma wszak duży wybór miejscowości, gdzie 
samorząd okaże się dla niego bardziej przyjazny, a decyzje podejmuje w szybszym 
tempie. Przecież dla niego czas to pieniądz. Dla mieszkańców zwłoka oznacza 
zaś stratę ewentualnych miejsc pracy.

Popatrzmy na ustanawianie wzmocnionej kontroli z pozycji wyborcy. Istnie-
nie obostrzeń, których przyczyna pozostaje niejasna, służy powstawaniu 

insynuacji i niedomówień, jakie streszczają się w przeświadczeniu, iż skoro 
kogoś pilnują, to na pewno oszukuje. W ten sposób niszczy się nie tylko dobre 
imię osoby, która ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje, ale także 
wrażliwą strukturę tworzącego się dopiero społeczeństwa obywatelskiego utkaną 
na społecznym zaufaniu.

Paraliżowanie władzy wykonawczej w imię demokracji pojmowanej jako dyktat 
większości rzutuje na skuteczność przedsięwzięć. Rozproszenie mocy decyzyjnej 

wpływa na niemoc działań burmistrza, a w konsekwencji na stagnację gospodar-
czą. Zgodnie z prawem za jej skutki odpowie włodarz gminy właśnie. I to nie tylko 
przed organami państwowym, ale także przed wyborcami. Ci, którzy – na szczęście 
– bezskutecznie planowali ograniczenie jego prerogatyw, pozostaną za to anonimowi. 
Niewidzialna władza, z jaką nie wiąże się ponoszenie odpowiedzialności, jest przecież 
tak wygodna. O czym mieszkańcy także winni być informowani.

Iwona Dojka

Kto chce
ubezwłasnowolnić burmistrza?
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Zawirowanie w programie ob-
rad wywołał wiceprzewodniczący 
Franciszek Brzyk, w ostatniej 

chwili występując z siedmioma projek-
tami aktów prawnych. – Nawet uchwały 
podejmowane tzw. szybką ścieżką muszą 
spełniać wymagania formalne – apelował 
o rozsądek sekretarz gminy Bogusław 
Babicz. – Pierwsza z nich jest meryto-
ryczna i wymaga opinii prawnej – prze-
konywał do uzupełnienia braków. 
Projekty dotyczyły: rozszerzenia skła-
du komisji do siedmiu osób, wprowa-
dzenia dodatkowego członka do Komi-
sji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, odwołania 
z funkcji jej przewodniczącego Lecha 
Pikuły oraz usunięcia z analogicz-
nego stanowiska w Komisji Zdrowia, 
Opieki Społecznej i Rodziny Marii 
Kuci, powołania nowych szefów obu 
gremiów i wyrugowania z prezydium 
rady Tadeusza Pasierba.
Przy głosowaniu nad wprowadzeniem 
do porządku obrad pomysłów radnego 
Brzyka przedstawiciele Wspólnoty Sa-
morządowej w ogóle nie podnieśli rąk. 
Zmiany przeszły 11 głosami koalicji. 
Do debaty nad projektami doszło na 
końcu sesji.

Badanie nastrojów
W programie sesji znalazło się miejsce 
na sprawozdanie Jadwigi Kramer 
z posiedzenia Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej. Jej członkowie wystą-
pili m.in. z pomysłem rozbiórki dworu 
w Okocimiu i przy ul. Solskiego oraz 
budynku po urzędzie pocztowym przy 
ul. Browarnej, a także warunkowania 
sprzedaży gruntów pod budownictwo 
mieszkaniowe przekazaniem samo-
rządowi przez inwestora kilku lokali 
do gminnego zasobu.
Referującego zaopatrzenie szkół w po-
moce naukowe i organizację letniego 
wypoczynku dla młodzieży naczelnika 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

Ważne
i ważniejsze

PO i PiS poszły śladem rządzącej w kraju koalicji i przystąpiły do „odzyskiwania” stanowisk. 
Na sesji 30 maja rajcy związani z obu ugrupowaniami pozbawili funkcji w Radzie Miejskiej 
trzech członków Wspólnoty Samorządowej.

Józefa Cierniaka radny Adam 
Smołucha pytał o strajk pedagogów: 
– Jaka jest sytuacja pod względem na-
strojów wśród nauczycieli w gminie?
– Trudno jest jednoznacznie wysondo-
wać – odparł zaskoczony urzędnik.
– Ilość bezrobotnych spadła wyraźnie 
– w części poświęconej na informację 
o rynku pracy stwierdził Andrzej 
Mleczko, zastępca dyr. Powiatowego 
Urzędu Pracy. – Ewenementem jest sy-
tuacja, że w tej chwili nie ma chętnych 
na staże – dziwił się. – Mamy kontakt 
z Wydziałem Oświaty starostwa. Dwa, 
trzy razy w roku odbywamy narady 
z dyrektorami szkół i izbami rzemieśl-
niczymi. Nasze uwagi są brane pod 
uwagę przy planowaniu kierunków 
kształcenia – tłumaczył zasady współ-
pracy. – W tej chwili do łask wracają 
osoby 40- i 50-letnie. One mają już 
ustabilizowane życie i pracodawcy wie-
dzą, że taki pracownik nie wyjedzie. 
Wśród młodych natomiast jest duża 
rotacja – wyjaśniał nowe tendencje.

Ich prawo
Kilka uchwał tego dnia przeszło bez 
dyskusji. Jednogłośnie radni zaakcep-
towali przejęcie przez gminę porzuco-
nego samochodu oraz sprawozdanie 
z realizacji gminnego planu gospodarki 
odpadami, upoważnili burmistrza do 
zaciągnięcia zobowiązania na pokrycie 
kosztów zakupu nieruchomości na po-
trzeby budowy kanalizacji na Osiedlu 
Szczepanowskie do kwoty 248 550 zł, 
zatwierdzili sprawozdanie finansowe 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kul-
tury i zgodzili się na nadanie Przed-
szkolu nr 4 imienia Jana Brzechwy 
oraz na zwiększenie o 12 tys. zł. limitu 
wydatków na rewitalizację Rynku.
Spory zaczęły się przy uchwale ogra-
niczającej do 500 zł należność wobec 
gminy, jaką może umorzyć burmistrz. 
Wyższe sumy – zgodnie z pomysłem 

Krzysztofa Ojczyka – wymagałyby 
już opinii Komisji Finansowej. – Miał-
bym prośbę o szersze uzasadnienie 
projektu ze strony autora – zwrócił 
się Jerzy Tyrkiel. – Rada Miejska 
ma prawo ustalać zasady umarzania 
należności – odparował indagowany.
– Nie rozumiem intencji tej uchwały 
– burmistrz Jan Musiał miał wątpli-
wości. – Będzie tracił na tym klient, 
gdyż wadą tego rozwiązania jest bez-
władność decyzyjna związana z długim 
okresem oczekiwania. Ale jeśli rada chce 
ten proces wydłużyć… bardzo proszę.
Autorowi we właściwym odczytaniu 
tekstu uchwały przed głosowaniem 
pomocy udzieliła mec. Stanisława 
Dziadoszczyk. 13 radnych poparło 
pomysł Ojczyka. Nie była to jedyna 
tego dnia koncepcja radnego. 

wiązanie rąk
Następna dotyczyła ograniczenia kom-
petencji burmistrza w zakresie naby-
wania, sprzedaży oraz przeznaczania 
do wynajmu, dzierżawy i użytkowania 
wieczystego nieruchomości. Zgodnie 
z projektem przewodniczącego wszel-
kie decyzje wymagałyby akceptacji 
Komisji Finansowej i zespołu zajmują-
cego się gospodarką komunalną. 
– Pani mecenas twierdzi, że projekt 
nie do końca ma pokrycie w przepisach 
prawa – po tych słowach Ojczyk wycofał 
swój pomysł. Część koncepcji usiłowała 
jednak przeforsować Katarzyna Pace-
wicz-Pyrek, występując z wnioskiem 
o podniesienie kwoty granicznej, od 
której o sprzedaży lub kupnie nierucho-
mości miałby decydować nie burmistrz 
a Rada Miejska, z proponowanych 5 
tys. do 50 tys. zł. – Dotychczas rada wy-
rażała zgodę na nabycie nieruchomości, 
jeśli chodziło o kwotę powyżej 300 tys. 
zł. To pana poprzednik, obecny poseł, 
ustalił taki poziom – przypomniał Jan 
Musiał. – Przy inwestycjach liniowych, 
gdy trzeba szybko podejmować decyzje 
albo gdy grozi wygaśnięcie pozwolenia 
na budowę, takie ograniczenie oznacza 
bezwład – przekonywał. – Zagrożenie 
dla niektórych inwestycji jest duże. 
A co z inwestorem, który będzie musiał 
czekać miesiąc lub dwa aż państwo 
podejmą decyzję? – pytał. – Nie wiem, 
czy to wspieranie działalności burmi-
strza, czy jej blokowanie… – odwołał 
się do deklaracji o współpracy ze strony 
radnych PO i PiS.
Ostatecznie przewodniczący rady wyco-
fał się ze swojej koncepcji, a rajcy prze-
głosowali poprawkę w starej uchwale, 
która pozwoli na udzielenie 99-procen-
towej bonifikaty na zakup mieszkania 
rodzicom chorych pięcioraczków.
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Takie buble zdarzają się w sejmie
Zanim doszło do dyskusji nad kontro-
wersyjnymi projektami uchwał Fran-
ciszka Brzyka, Lech Pikuła zażądał 
przerwania sesji i kontynuowania 
jej następnego dnia. – Chcielibyśmy 
ustosunkować się do zarzutów, które 
jeszcze nie padły – zaznaczył absurdal-
ność pomysłów Brzyka. Pomimo braku 
uzasadnienia i opinii radcy prawnego 
obrad jednak nie odłożono. 
– W przedłożonych projektach wystę-
pują błędy. Nie jest możliwe ich zaak-
ceptowanie w trybie pilnym w ciągu 
kilku godzin – zauważył Bogusław 
Babicz. 
– Nie jest to błąd natury tak formal-
nej, by można powiedzieć, że uchwała 
spotka się ze sprzeciwem w organie 
nadzoru, że jest bublem legislacyjnym 
– bronił własnych pomysłów Brzyk. 
– Takie buble zdarzają się w sejmie… 
– dodał, a zasadności idei zwiększenia 
liczby członków komisji do siedmiu do-
wodził stwierdzeniem: – Żeby nie było 
patowego zapisu trzy do trzech.
– Radcy potrzebują zbyt długiego czasu 
– uderzył w prawników. – Nie za bar-
dzo rozumiem treść przytoczonej w tej 
chwili opinii – zaatakował ocenę mec. 
Dziadoszczyk.

Koń koalicyjny wierzga
– Czy to naprawdę poprawi atmosferę 
na tej sali? – dopytywał się Stanisław 
Góra. – Naprawdę wiele spraw waż-
nych czeka. Wyborcy nas z tego rozliczą 
– wskazał na małe znaczenie projektów 
Brzyka dla rezultatów pracy rady.
Lech Pikuła przypomniał realia. 
– Przed wyborami trzy listy zostały 
zblokowane: Wspólnoty Samorządo-
wej, PO i PiS – referował. – Ugru-
powanie, które uzyskało najwięcej 
mandatów, miało wybrać przewodni-
czącego… – nie zdołał dokończyć, bo 
przerwał mu przewodniczący Ojczyk. 
Radny powrócił jednak do zerwanego 
wątku. – Dlaczego ugrupowanie, które 
dostało najwięcej mandatów nie jest 
szanowane? – upomniał się o prawa 
10-osobowej reprezentacji Wspólnoty. 
– Udowadniacie państwo, że możecie 
wyciąć w pień naszych radnych – zwró-
cił się do  rajców PO i PiS. – Myślicie, 
że macie aż 11 radnych. A ja powiem, 
że macie tylko 11 radnych – zaakcento-
wał. – Już są głosy o łamaniu radnych. 
To się zemści…
Wypomniał brak współpracy mię-
dzy przewodniczącym Ojczykiem 
a burmistrzem. – Jeżeli właściwie 
organizowałby pan plan pracy rady, 
to znalazłby czas na przygotowanie 
uchwał – zwrócił się do Ojczyka. 

– Pracowników urzędu angażuje się do 
sporządzania analiz i dokumentów dla 
rady, a mogliby w tym czasie zająć się 
merytorycznymi sprawami – przyta-
czał argumenty. – Ten wóz ciągną dwa 
konie. Jeden to burmistrz, a drugi to 
rada. Ten drugi wierzga. Takie zwierzę 
się wyprzęga – obrazowo przedstawił 
sytuację. – Apeluję o opamiętanie 
radnych, którzy dzielą, a nie łączą 
– zaznaczył dobitnie.

Bardzo odpowiedzialna
– Ci, którzy mają łamane sumienia 
mają problem poważny – usiłował 
zdyskredytować przedmówcę Brzyk. 
– To media i inne osoby zepchnęły nas 
do większościowej opozycji – szukał 
usprawiedliwienia.
– Dochodzę do wniosku, że rada 
zamiast pytać o rzeczy ważne i stra-
tegiczne inwestycje, zajmuje się spra-
wami drugorzędnymi, a wiele przygo-
towanych w pośpiechu uchwał może 
zostać zakwestionowanych – ocenił 
postępowanie koalicji burmistrz. 
– Przyczyną jest brak zaufania i akcep-
tacji. W większości zwyciężyła mental-
ność uprzedzona, oparta na plotkach. 
Czy udowodniliście państwo istnienie 
jakiejś afery? – zapytał i przypomniał 
deklaracje przewodniczącego Ojczy-
ka: – Czy zaskakiwanie projektami 
uchwał jest wyrazem poparcia dla 
burmistrza? Jak mam traktować szyb-
kie i nieprzemyślane podejmowanie 
strategicznych uchwał o odwołaniu 
wiceprzewodniczącego rady i przewod-
niczących dwóch komisji? Czy to jest 
współpraca?
Kiedy Krzysztof Ojczyk zaczął czytanie 
projektu pierwszej uchwały autorstwa 
radnego Brzyka, salę opuścili burmi-
strzowie, skarbnik gminy i większość 
radnych Wspólnoty. Rajcy PO i PiS 
przegłosowali zmiany prawne pozwa-
lające na poszerzenie składu komisji. 
Do gremium rozpatrującego sprawy 
gospodarki komunalnej dokoptowali 
Pacewicz-Pyrek. Prośbę o uzasadnie-
nie kandydatury spełniła Maria Ką-
dziołka: – Z Kasią… – poprawiła się. 
– Z panią Katarzyną Pacewicz-Pyrek 
pracujemy razem w Komisji Rewi-
zyjnej. Dała się poznać jako bardzo 
odpowiedzialna.
Uchwała w tej sprawie przeszła tak 
sprawnie jak kolejne – 11 głosami.

Taka nasza wola i już!
Radny Tyrkiel bezskutecznie domagał 
się uzasadnienia odwołania Lecha 
Pikuły z funkcji przewodniczącego ko-
misji gospodarki komunalnej. – Było to 
przedstawione globalnie na początku 

i nie ma sensu powtarzanie – starał się 
wymigać Brzyk. – Jako radni PO i PiS 
widzimy konieczność zmiany na tych 
funkcjach, bo utraciliśmy zaufanie 
do tych osób – ogólnikowo referował. 
– Czujemy się, jakbyśmy byli od ma-
cochy – dowodził rozżalony. 
– Skoro są zastrzeżenia, to chcemy 
zapytać, czy do pana jako przewod-
niczącego dotarły sygnały o niepra-
widłowościach? – zapytał Góra. – Jak 
pan radny zauważył, tu nie chodzi 
o pracę tego czy tamtego, czy innych 
przewodniczących komisji, tu chodzi 
o pewne relacje, jakie powinny obo-
wiązywać między radnymi – odparł 
enigmatycznie Ojczyk.
– Z Komisją Zdrowia, Opieki Społecz-
nej i Rodziny wypada mi często współ-
pracować – bronił zaatakowanej Marii 
Kuci sekretarz Babicz. – Oceniam 
pracę tej grupy i pani Kuci bardzo 
wysoko.
Gdy Jerzy Tyrkiel zwrócił się o mery-
toryczną ocenę jej odwołania, Ojczyk 
uciął: – Została przez pana sekretarza 
udzielona.
Funkcję Marii Kuci zajął Marek 
Adamczyk, a Lecha Pikułę zastąpiła 
Pacewicz-Pyrek. Sama uzasadniła swo-
ją kandydaturę: – Mam wykształcenie 
ekonomiczne i doświadczenie w zarzą-
dzaniu gospodarką mojej małej firmy 
i dużego osiedla – mówiła. – Jestem 
osobą – wydaje mi się – rozsądną.
– Stwierdzamy, jaka jest nasza wola 
– niejasno tłumaczył odwołanie Ta-
deusza Pasierba z prezydium radny 
Brzyk. – Takie rozmowy nie byłyby 
przyjemne – unikał podania argumen-
tów. – Chcemy słyszeć! – podniosły się 
głosy. – Skoro nie możemy inaczej tego 
uargumentować, robimy to tak, jak 
dzisiaj. Jak to zostanie ocenione? Nie 
wiem – zlekceważył wszelkie opinie. 
Z sali podniósł się krzyk: – Nie macie 
państwo żadnych argumentów!
– Nie wiem, jaki jest powód odwoła-
nia przewodniczących komisji. Życie 
publiczne powinno być transparentne 
– nie krył zdumienia Jan Musiał. 
– Może nie chcecie ujawnić państwo 
przyczyny?
Na rozważenie istotnych problemów 
gminy pozostało niewiele czasu. Rajcy 
nie mieli pomysłów ani na zagospoda-
rowanie Rynku i zagrożonych ruiną 
dworków, ani na zdobycie 6 mln zł. 
na wodociąg w Porębie Spytkowskiej. 
Zarys potrzeb przedstawiony przez 
burmistrza radny Brzyk skomentował: 
– Jak to pięknie jest, gdy się spotyka-
my przy przecinaniu wstęgi.

Iwona DOJKA
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Maria ŻUREK (lat 98, Wokowice)
Władysław WOJTAL (96, Brzesko)
Zofia MORYS (91, Jadowniki)
Helena PAWŁOWSKA (89, Szczepanów)
Zofia WĄS (86, Okocim)
Maria MACH (85, Jadowniki)
Maria BIENIEK (82, Wokowice)
Stanisława SMULSKA (78, Bucze)
Zygmunt WŁADYKA (78, Brzesko)
Władysława WITEK (77, Brzesko)
Adam KOKOSZKA (76, Brzesko)
Helena ROPEK (76, Okocim)
Maria OKOŃ (75, Brzesko)
Helena OSTREK (75, Okocim)
Anna NALEPKA (73, Poręba Spytk.)
Edward WIĘCEK (73, Brzesko)
Jadwiga AUGUSTYN (73, Mokrzyska)
Jerzy DOMIN (71, Brzesko)
Michał ZYDROŃ (69, Brzesko)
Czesław PUT (62, Poręba Spytk.)
Stanisław ROCZNIAK (61, Brzesko)
Józef BOBER (60, Brzesko)
Maria ZIELIŃSKA (59, Szczepanów)
Stanisław LEGUTKO (58, Szczepanów)
Ludwik ZYDROŃ (56, Brzesko)
Józef CEBULA (53, Jadowniki)
Antoni MIERZWA (53, Brzesko)
Tadeusz PUT (49, Poręba Spytk.)
Mieczysław PYTKA (47, Poręba Spytk.)
Krystyna PAMUŁA (46, Sterkowiec)
Władysław DUDA (69, Bielcza)
Paweł MRÓZ (29, Czchów)
Czesława JUSZCZYK (80, Szczurowa)
Jan MUSIAŁ (80, Złota)
Maria KLESZCZ (74, Perła)
Marian ROCZNIAK (58, Dębno)
Anna PATER (94, Jaworsko)
Stanisław KOWALCZYK (57, Zaborów)
Genowefa KWIATKOWSKA (79, Tymowa)
Kazimiera KIELAN (85, Dąbrówka)
Stanisław MĄDRY (64, Dąbrówka Morska)
Józef POLICHT (80, Rajsko)
Stanisław ŻUREK (57, Jodłówka)
Maria MORYS (86, Wola Dębińska)
Edward CURYŁO (84, Borzęcin)
Maria BIENIEK (65, Wytrzyszczka)
Kazimierz CHOLEWICKI (61, Szczurowa)
Antoni ĆWIKŁA (77, Sufczyn)
Maria GOŁĄB (58, Złota)
Antoni DUŚKO (80, Uszew)
Helena PACHOTA (87, Wytrzyszczka)

ODESZLI
w maju

SeRIę uLOTeK przekonujących do konieczności sprzątania po czworonogach 
wydał Urząd Miejski. Przyczyną akcji jest 50 ton nieczystości, które w ciągu 
roku psy pozostawiają w mieście, oraz  obawa, iż może to powodować groźne dla 
ludzi choroby np. toksokarozę; tym bardziej, iż ok.70 proc alejek osiedlowych 
i 50 proc. placów zabaw jest skażonych jajami pasożytów. – Mamy nadzieję, że 
to zmobilizuje mieszkańców. Przyczyną brudu jest prawdopodobnie niewiedza 
w zakresie skutków – wyjaśnia Henryk Piela, kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska.
– Akcja edukowania właścicieli psów zaczęła się dwa lata temu – przypomina. 
– W tym czasie w ramach konkursu „Brzesko – czysta gmina” uczniowie przygo-
towywali ulotki i plakaty propagujące pozytywne wzory zachowania właścicieli 
czworonogów. Zamierzamy kontynuować przedsięwzięcie – zapowiada.
Za środki z funduszu ochrony środowiska wydrukowano 500 zakładek, które 
trafią do księgarń i bibliotek, oraz 1500 ulotek, jakie młodzież rozda mieszkań-
com. – Damy je też policjantom patrolującym Ogródek Jordanowski i osiedla, 
by wręczali je w ramach pouczenia – tłumaczy kierownik Piela.
Hasła przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach i miej-
skiej podstawówki nr 3 głoszą m.in.: „Sprzątaj po swoim piesku, bo będzie 
śmierdzieć w Brzesku”.         (da)

GMInne KOłA Polskiego Stronnic-
twa Ludowego w powiecie rozpoczęły 
uroczystości w przeddzień trady-
cyjnego święta ludowców 26 maja. 
Mszę świętą w szczepanowskiej ba-
zylice w intencji zmarłych i żyjących 
członków ugrupowania odprawił ks. 
Jacek Dróżdż. – Czy to nowoczesne, 
by na sztandarze umieścić Matkę 
Boską? A wy Ją macie – przypomi-
nał tradycje partii. – Stajecie przed 
ojczyzną, która jest jednym, wielkim 
obowiązkiem – zaznaczył. – Bez mi-
łości nie da się zbudować jedności 
społeczeństwa – nawiązał do czytania 
z listu św. Pawła.
Powrotem do dziejowych korzeni było 
też złożenie na szczepanowskim ryn-
ku wiązanki kwiatów pod pomnikiem 
ks. Stanisława Stojałowskiego, inicja-
tora ruchu w Galicji, założyciela Stron-
nictwa Chrześcijańsko-Ludowego. 

obchody z długą tradycją

Obecny na spotkaniu poseł Wiesław 
Woda w przemówieniu zwrócił się 
w kierunku współczesności. Podkreślił 
aktywny udział PSL w sejmikach woje-
wódzkich. – Zniszczyć człowieka łatwo, 
ale zwrócić honor trudniej – tłumaczył 
wstrzymanie się od głosu w czasie 
uchwalania ustawy lustracyjnej. Skryty-
kował przepisy wprowadzające lustrację 
majątkową, bo zakładają one wyłączenie 
działaczy samorządowych z władz fun-
dacji i stowarzyszeń. – Dlaczego zabijać 
ich aktywność? – zapytał retorycznie. 
– Musieli jeden warunek spełnić – nosić 
krawat w biało-czerwone pasy – sarka-
stycznie ocenił wprowadzenie na stano-
wiska zastępców dyrektorów oddziałów 
KRUS działaczy innej, rolniczej partii. 
Zakończył jednak pogodnie: – Życzę sa-
tysfakcji z przynależności do PSL!
W 104. majowym święcie wzięło udział 
50 ludowców z powiatu.        (d)

ekologiczne spacery

W bazylice ludowcy wystąpili
z pocztami sztandarowymi
(pierwszy z lewej
– poseł Wiesław Woda)
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SOłTySI I PRZeWODnICZąCy 
osiedlowych zarządów już wiedzą, ile 
pieniędzy z budżetu gminy dostaną do 
swojej dyspozycji. Podział środków za-
twierdzili na zebraniu 18 maja. W sumie 
otrzymają 90 tys. zł. W przeliczeniu na 
jednego mieszkańca oznacza to 2,49 zł.
Na Brzezowieckie, największe spośród 
osiedli – bo zamieszkuje je ponad 4 tys. 
osób – przypadło 8 226 zł. Zarząd Okocim-
skiego ma do zagospodarowania 5 119 zł, 
Kościuszki-Ogrodowa – 7  523 zł, Słotwi-
na – 4 923 zł, Stare Miasto – 5 523 zł, 
Kopaliny-Jagiełły – 8 091 zł, a Zielonka 
najmniej – 4 187 zł.
O ile w zakresie dzielnic była decydu-
jąca liczba mieszkańców, to w wypadku 
sołectw środki rozliczono w oparciu 
o liczbę osób i obszar wsi. Najmniejsze 
Wokowice otrzymały więc 2 882 zł, a naj-
większe Jadowniki – 9 135 zł. Samorząd 
Bucza na swoje wydatki przeznaczy 
3 720 zł, Jasienia – 6 590 zł, Mokrzysk 
– 6 418 zł, Okocimia – 5 396 zł, Poręby 
Spytkowskiej – 6 015 zł, Sterkowca 
– 2 987 zł, a Szczepanowa – 3 265 zł.

(iwd)

wspólne wydatki

– Mieszkańcy i radni zgłaszają poje-
dyncze przypadki zaśmiecenia terenu. 
Załatwiamy te sprawy przy wspar-
ciu zarządów osiedli i rad sołeckich 
– tłumaczy genezę koncepcji zastępca 
burmistrza Bogdan Dobranowski. 
– Jednak egzekucja wymagań wobec 
właścicieli posesji jest trudna, a ponadto 
zajmują się nią różne wydziały Urzędu 
Miejskiego. Dlatego zadecydowaliśmy, 
by ten problem rozwiązać systemowo.

lista wykroczeń
– Schludny wygląd miejsca cieszy 
mieszkańców i przyjezdnych. Ma też 
znaczenie dla pojawiających się tu 
inwestorów – wyjaśnia Henryk Piela, 
kierownik Referatu Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska.– Na-
szym oczkiem w głowie będzie miasto, 
ale nie zapomnimy o wsiach wokół 
niego – zapewnia.
Ponieważ kontrola całej gminy wyma-
ga czasu, dlatego powstały trzy grupy 
urzędników, które sprawdzą miejskie 
dzielnice, a potem rozpoczną pracę 
w sołectwach. – W porozumieniu z za-
rządami osiedli i sołtysami trzyosobowa 
grupa dokona przeglądu terenów gmin-
nych, a przy okazji także prywatnych; 
choć w tym ostatnim wypadku na pew-
no na posesję nie wejdzie – tłumaczy 
burmistrz Jan Musiał. – Weźmiemy 
pod uwagę przypadki zaśmiecania, 
rażącego nieporządku, braku umów na 
wywóz odpadów komunalnych oraz ście-
ków, złe zabezpieczenie przydomowych 
oczyszczalni i zamkniętych zbiorników 
na nieczystości ciekłe – wylicza.
– Zespół skontroluje też stan chodni-
ków i elewacji. Zidentyfikuje ewentu-
alne zagrożenie z powodu sypiących 
się gzymsów lub odpadającego tynku. 
Przy okazji sprawdzimy także efektyw-
ność firm sprzątających ulice i pielę-
gnujących zieleń miejską – uzupełnia 
wiceburmistrz Dobranowski.

uwaga! Pies!
– Uchwalony w zeszłym roku przez 
Radę Miejską regulamin utrzymania 
czystości precyzuje, jak posesje winny 

Lotna brygada 
porządkowa

Zespół do spraw Estetyki Gminy Brzesko sprawdzi czystość na nieruchomościach
w sołectwach i mieście. Notorycznych brudasów czekają konsekwencje.

wyglądać i jakie ma być ich wyposaże-
nie – przypomina zastępca burmistrza 
koordynujący akcję.
Zgodnie z uchwałą właściciel nieru-
chomości ma obowiązek przyłączenia 
budynku do kanalizacji, a gdy taka 
możliwość nie istnieje – wyposażenia 
go w zbiornik bezodpływowy albo 
przydomową oczyszczalnię. Mieszkańcy 
muszą też zawrzeć umowę na odbiór 
śmieci, a w przypadku gdy budynek nie 
jest podłączony do kanalizacji – także 
na usuwanie nieczystości z szamba. 
Fakturę należy potem przechowywać 
przez rok. Na liście powinności znajdują 
się m.in.: czyszczenie i udrażnianie 
rowów odwadniających, oznaczenie 
domu numerem, usuwanie ze ścian 
zniszczonych plakatów i graffiti. W zi-
mie nie wolno zapomnieć o odśnieżaniu, 
strącaniu nawisów śnieżnych i sopli oraz 
sypaniu chodników piaskiem lub kru-
szywem. Gminny regulamin nakazuje 
posiadaczom psów oznakowanie posesji 
tabliczką oraz wyprowadzanie zwierząt 
tylko na smyczy i sprzątanie po nich.

na początku pogrożą palcem
Rezultatem urzędniczych oględzin 
stanie się baza danych, która wskaże, 
gdzie interweniować. Tereny gminne 
uporządkuje samorząd. – W stosunku 
do właścicieli prywatnych posesji wy-
ciągniemy konsekwencje – zapowiada 
burmistrz Musiał.
– Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 
są to: skierowanie sprawy do sądu, 
mandat lub zastępcza decyzja admi-
nistracyjna – wylicza kierownik Piela, 
a Bogdan Dobranowski zapewnia: 
– Na początku zastosujemy łagodne 
środki, czyli upomnienia. Jeżeli nie 
pomogą, wtedy wykorzystamy in-
strumenty prawne, a w drastycznych 
przypadkach poprosimy policję o inter-
wencję w ramach Kodeksu Wykroczeń. 
Ostatecznością jest sąd.
Duże firmy, które notorycznie uchylają 
się od sprzątania, muszą liczyć się 
z nagłośnieniem sprawy w mediach.

(ID)

Piknik emerytów

Emilia Kamińska z promującym 
trzeźwość Janem Kilianem z Klubu 

Abstynentów „Szansa”

PReTeKSTeM DO MAJóWKI na 
Rancho „Pasja” był Światowy Dzień 
Inwalidy i Dzień Matki. Główny orga-
nizator – Zarząd Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów za-
proponował także panel dyskusyjny o al-
koholu jako przyczynie inwalidztwa. 
– To już 15. raz od 1990 roku – wspomi-
na animatorka przedsięwzięcia emilia 
Kamińska. – Te imprezy są potrzebne, 
żeby spotkać się i porozmawiać – tłu-
maczy sens pikniku, który 24 maja 
ściągnął ok. 150 emerytów i rencistów. 
Zagrała gimnazjalistka Dominika 
Dudek oraz profesjonalna orkiestra. 
Zaśpiewali Niedźwiedzoki”. Uczestnicy 
oglądali też sztukę ludową.  (i)
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OD 1 CZeRWCA listonosze pracujący w Jadownikach odbierają przesyłki 
w Brzesku. W wiejskim oddziale pozostała tylko jedna osoba urzędująca na 
ok.300 m2 powierzchni. – Najprawdopodobniej oznacza to stopniową likwidację, 
a w przyszłości zapewne sprzedaż budynku – sołtys Jerzy Gawiak obawia 
się utraty nieruchomości, którą mieszkańcy wybudowali w czynie społecznym. 
Teraz stanowi ona w połowie własność Poczty Polskiej i samorządu. – Powsta-
nie wielki problem, bo w całej gminie nie ma poczty, która miałaby możliwość 
zrobienia podjazdu dla niepełnosprawnych. W Jadownikach jest duży parking, 
a wykonanie rampy nie stanowi problemu – zachwala zalety budynku.
– Likwidacja służb doręczeń utrudni życie mieszkańcom, zwłaszcza emerytom 
i rencistom czekającym na swoje renty przed urzędem jeszcze przed jego otwar-
ciem – podkreślił w piśmie interwencyjnym do posłów edwarda Czesaka 
i Wiesława Wody.
Poczta przeniosła listonoszy do punktu w mieście zgodnie z przyjętym planem 
restrukturyzacji. Odpowiadając na wątpliwości Rady Sołeckiej Jadownik, dyr. 
tarnowskiego oddziału Marek Soin zastrzegł, iż nie planuje likwidacji placówek 
w gminie, ale nie wykluczył „zmian organizacyjnych”. – Zarówno czynności zwią-
zane z doręczaniem, jak i awizowaniem przesyłek przez listonoszy pozostaną 
bez zmian – stwierdził.        (da)

PRZeCIW WyDAnIu firmie Bio Solid 
z Dębna zezwolenia na dalszą działalność 
w Mokrzyskach wypowiedziała się spo-
łeczna komisja, która na prośbę miesz-
kańców okolicznych wsi 18 maja skon-
trolowała tamtejszy zakład. Okazało się, 
że przedsiębiorstwo wykonało zalecenia 
starosty brzeskiego jedynie na części po-
siadanych gruntów. Nakazana rekultywa-
cja, polegająca na zaoraniu i zbronowaniu 
gleby oraz na obsianiu działek mieszanką 
roślin motylkowych, nie objęła 20 proc. 
terenu, na którym z zaoranej warstwy 
osadów browarnianych wymieszanych 
z zużytą ziemią okrzemkową wystawały 
pojedyncze kości i pióra. 
Sołtys Bartłomiej Bieniasz, prezes 
Stowarzyszenia Społeczno-Kultural-
nego wsi Mokrzyska Józef Wąsik 
oraz radni ewa Chmielarz i Andrzej 
Adamczyk dowiedzieli się od prezesa 
zakładu Stanisława Ojczyka, iż spo-
śród wwiezionych 680 ton odpadów, 
340 ton znajduje się w pryzmie w kwa-
terze nr 4. Kontrola wskazała jednak, 
że odpady zwierzęce leżą w pięciu 
z sześciu betonowych kwater o łącznej 
powierzchni ok. 5 tys. m2. – Na pytanie 
członków komisji społecznej, gdzie 
znajduje się pozostałe 340 ton odpadów 
poubojowych, pan prezes początkowo 
stwierdził, że nie wie, a następnie, że 
„uległy one rozkładowi” – takie nie-
jasności notuje sporządzony po wizji 
lokalnej protokół.
Firma prowadzi działalność, mimo że 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w Tarnowie utrzymało w mocy decyzję 
starosty brzeskiego o cofnięciu zezwo-
lenia na nią. Zgodnie z wyjaśnieniami 
prezesa – podanymi w dokumencie 
pokontrolnym – uzyskiwany w zakła-
dzie kompost otrzymają nieodpłatnie 
okoliczni rolnicy jako „pełnowarto-
ściowy nawóz”. Zdaniem komisji jest 
to zabieg mający na celu pozbycie się 
przez przedsiębiorstwo zalegających 
odpadów bez konieczności ponoszenia 
kosztów ich utylizacji. 
Bio Solid zamierza dalej inwestować. 
Tymczasem w piśmie przedłożonym 
burmistrzowi Janowi Musiałowi, sta-
roście Ryszardowi Ożógowi i Małopol-
skiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 
Ochrony Środowiska komisja alarmuje, 
że wydanie zezwolenia na kontynu-
owanie działalności „skutkować będzie 
kolejnymi nieprawidłowościami, jednak 
o znacznie większej skali.”      (iwd)

Skala
zagrożenia

wielka msza wielkiego Polaka

Występ austriackich artystów zwieńczył 
cykl uroczystości odpustowych

FInAł TRWAJąCeGO TyDZIeń 
odpustu ku czci św. Stanisława w Szcze-
panowie nastąpił 12 maja. Po procesji 
z relikwiami Biskupa Męczennika 
i uroczystej mszy świętej w bazylice za-

brzmiała „Wielka Msza Jana Pawła II” 
austriackiego kompozytora Geralda 
Spitznera, autora ponad trzystu utwo-
rów, w tym 17 mszy. Zaprezentowana 
w Szczepanowie kompozycja powstała 
w 2004 roku. Po raz pierwszy w Pol-
sce  wykonano ją w Poznaniu 18 maja 
2005 roku.
W szczepanowskim sanktuarium 
autor partytury zagrał na organach. 
Oprócz niego wystąpiła skrzypaczka 
Renate Spitzner oraz sopranistka 
Grażyna Zielińska. Patronat nad 
koncertem objęli: bp Wiktor Skworc, 
kustosz sanktuarium ks. Władysław 
Pasiut, burmistrz Jan Musiał oraz 
starosta Ryszard Ożóg.  

(D)

Pocztowa przeprowadzka

CZySTy OKOCIM – to główne hasło 
zorganizowanej już po raz drugi akcji 
sprzątania. W tym roku 1 maja 70 
uczniów wyruszyło w teren, by zadbać 
o czystość swojej małej ojczyzny. Przed-
sięwzięcie zorganizowała Rada Sołecka 
i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Okocimskiej, zaś Ochotnicza Straż 
Pożarna odpowiadała za transport 
śmieci. – Takie działania mają na celu 
uświadomienie społeczeństwu potrze-
by życia w harmonii z naturą i dbania 
nie tylko o środowisko, ale i naszą 
przyszłość – twierdzi Dorota Janusz, 
inicjatorka przedsięwzięcia. 
Na małych ekologów czekał poczę-
stunek i zabawa taneczna, a sołtys 

majowa aktywność

Grażyna Mleczko obiecała wy-
cieczkę. Akcja,, Czysty Okocim” wpi-
sała się na dobre w harmonogram 
miejscowych imprez, podobnie jak 
inne przedsięwzięcie Rady Sołeckiej 
i SMZO – majówka przy kapliczce 
i następująca po niej zabawa. W tym 
roku część artystyczną przygotowała 
młodzież występująca pod nazwą,, Ci-
che Wilki”. Po występie Franciszek 
Brzyk zaprezentował projekcję zdjęć 
z poprzednich imprez. Na wszyst-
kich przybyłych czekał bigos, ciasto 
i kiełbaski. Można było wykazać się 
talentem, śpiewając. Widownia sowi-
cie nagradzała brawami śmiałków.

(pt)
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O Sovacie właśnie tak należy pisać: 
„leżąca w Rumunii”. Miejscowość 
stanowi bowiem wsuniętą 300 km 

w głąb tego państwa węgierską oazę, 
gdzie urzędowego języka nie używa się 
na co dzień. Chyba tylko dla zachowania 
pozorów widnieje on jeszcze w cennikach 
ulicznych barów. Przechodnie czytają 
chętniej węgierskie słowa. Nawet kon-
takty tamtejszego magistratu są ponie-
kąd ukierunkowane narodowościowo. 
Na dziewięć miast bliźniaczych, osiem 
leży na Węgrzech. Brzesko jest – co 
prawda – jedynym niemadziarskim bra-
tankiem, ale w nawiązaniu kontaktów 
i tak pośredniczyli samorządowcy z Sza-
zhalombatta pod Budapesztem.

Pół lwowa na wakacje
– Nie chcą być jak Katalończycy i Ba-
skowie. Dążą do uniezależnienia się 
od państwa rumuńskiego. Z rozmów 
wynika, że pragną osiągnąć status 
San Marina i Andory, czyli kraju bez 
podatków. Ale to chyba utopia… – ko-
mentuje aspiracje zaprzyjaźnionego 
magistratu Rafał najdała, kierownik 
Biura Promocji i Rozwoju, członek 
delegacji, która 18 maja wyjechała do 
Sovaty na tamtejsze uroczystości.
Co roku leżące na terenie dawnego 
Siedmiogrodu miasto świętuje poja-
wienie się jeziora. Zdarzenie było o tyle 
niezwykłe, iż nastąpiło nagle. 27 maja 

Pełnoprawni
Europejczycy

W SZKOLe PODSTAWOWeJ nR 3 
przez dwa miesiące uczniowie reali-
zowali projekt pt. „Jestem Polakiem 
i Europejczykiem”. 9 maja, w Dniu 
Europy zaprezentowali wyniki pracy. 
Koordynatorki projektu, Bogumiła 
Jamrożek i Teresa Kwaśniak za-
łożyły, że program skoncentruje się 
na odpowiedzialności za spuściznę 
dziedzictwa kulturowego i duchowego 
Europy oraz dumie z polskiego wkła-
du. Skupiły się na idei integracji naro-
dów europejskich oraz na wzmocnieniu 
tożsamości narodowej Polaków, by 
czuli się pełnoprawnymi Europejczy-
kami. Młodzież przygotowała krótkie 
wypowiedzi papieża Jana Pawła II na 
temat roli Polski w procesie integracyj-
nym starego kontynentu. Największe 
emocje wzbudziła prezentacja polskich 
sportowców.
– Myślę, że myśl przewodnia będzie 
towarzyszyć dalszej pracy nad budo-
wą wnętrza Polaka i Europejczyka. 
Musimy mieć swoją tożsamość, ale 
ciągle integrujemy się z Europą. Kul-
tywujemy wspólny dorobek, do którego 
włączają się nasi poeci, artyści, spor-
towcy. Dla młodych ludzi mogą być to 
wzorce do naśladowania – tłumaczyła  
Jamrożek.

Karina GAWeł

Jedyny taki bratanek

Podpisanie umowy o partnerstwie między Brzeskiem a Sovatą było historycznym wydarze-
niem, gdyż to pierwsze porozumienie między polskim a leżącym w Rumunii miastem.

1875 roku ziemia zapadła się, a woda, 
która wypełniła zagłębienie, miała 50 
stopni Celsjusza i – co dla późniejszych 
dziejów Sovaty najważniejsze – nie-
zwykłe właściwości lecznicze. Uzdra-
wiała stawy, skórę, układ nerwowy, 
przewód pokarmowy i przywracała 
kobietom płodność.
Geologiczny cud powołał do życia 
kurort. Polski epizod w jego dziejach 
to powtarzane przez miejscowych 
przekonanie, iż do II wojny światowej 
zjeżdżało tu na wakacje „pół Lwowa”. 
Komunistyczne rządy zaprzepaściły 
dorobek pokoleń. Teraz goście uzdro-
wiska to przeważnie Węgrzy, Niemcy 
i Holendrzy. Polacy zaglądają tu rzad-
ko. Jedynie Brzesko co roku otrzymuje 
zaproszenie na majowe świętowanie. 
O ile pretekst jest niecodzienny – bo 
zamiast daty założenia osady, rumuń-
scy siedmiogrodzianie fetują powsta-
nie zbiornika wodnego – to imprezy 
masowe są takie same jak w całej 
Europie: konkursy, zawody sportowe, 
kiermasze rzemiosła ludowego, wystę-
py muzyków. W tym roku furorę zrobił 
węgierski zespół Neoton Familia. Był 
na tyle znany, że publiczność bez trudu 
wtórowała jego śpiewaniu. 

Bez strachu
– Warto zachęcać do odwiedzenia 
Sovaty. W tej chwili jest to kurort po-

równywalny do Krynicy, po-
łożony w pięknym, górzystym 
otoczeniu – tłumaczy Najdała. 
– Mieszkańcy są wyjątkowo 
przyjaźni i uprzejmi – przywo-
łuje to, co najbardziej go ude-
rzyło. – Mimo wielu zapóźnień 
widać gołym okiem prace reno-
wacyjne. Drogi są przyzwoite. 
Turysta nie musi obawiać się, 
że rozbije samochód.
Amatorzy ludowego rzemio-
sła obłowią się w rozmaite 
skarby w pobliskim Corund. 
Główna ulica to trakt han-
dlowy, gdzie za wystawami 
wyrobów z drewna, słomy, 
ceramiki, wełny i haftami 
kryją się podwórka – praw-
dziwe warsztaty rękodzieła. 
Okoliczna przyroda tworzy 
atrakcyjną ścianę zieleni.

(id)
Burmistrz Sovaty Peter Ferenc zawsze serdecznie 
wita Polaków
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S P R O S T O W A N I E
Przepraszamy czytelników za błędne 
podanie w majowym numerze imion 
ks. Kazimierza Kopacza oraz posła 
Andrzeja Adamczyka.

Redakcja

Dobrze będą się czuć 
w każdym kraju

starego kontynentu
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Na sejmowej mównicy stanął Pan 
– według internetowych statystyk 
– 20 razy. W tym zestawieniu królują 
wypowiedzi dotyczące budownictwa.  
Czy to domena Pana działań?
– Zgodnie z założeniami organizacyjny-
mi jako członek Komisji Infrastruktury 
wchodzę także w skład stałych podkomi-
sji ds. budownictwa oraz ds. transportu 
lądowego. Problemy związane z budow-
nictwem, którymi się zajmuję, wynikają 
więc z mojego umocowania w tych zespo-
łach. Zrezygnowałem z udziału w Komisji 
Przedsiębiorczości i zająłem miejsce posła 
Rojka w Komisji Skarbu. Mam więc 
możliwość spoglądania z bliska na spółki 
skarbu państwa, procesy prywatyzacyjne, 
a szczególnie na tarnowskie „Azoty”. 
W tej chwili moich wystąpień jest ok. 24 
lub 25. Uważam jednak, iż nie poprzez 
ich ilość należy oceniać aktywność posła, 
choć istnieje grupa przywiązująca duże 
znaczenie do publikowanej na stronach 
internetowych statystyki wystąpień. 
Staram się wypełniać swoją rolę w „dru-
giej linii”, poprzez udział w dyskusjach, 
nawet kuluarowych, kiedy z większą swo-
bodą można rozmawiać o planowanych 
zmianach ustawowych.

Czy w rezultacie pracy w komisjach 
lub wystąpień na sali sejmowej udało się 
już coś przeforsować?
– Tak, np. w ustawie o wsparciu rodzin 
w nabywaniu mieszkań wprowadziłem 
istotną poprawkę rozszerzającą do-
stęp inwestorów do kredytów nie tylko 
oferowanych przez banki, ale również 
instytucje finansowe, jakimi są SKOK-i. 
Aktualnie mam problem z ustawą o certy-
fikacji energetycznej budynków, którą od 
roku próbuję przeprowadzić przez proces 
legislacyjny. Projekt jest zgodny z dyrek-
tywą 91/2002 Unii Europejskiej i dotyczy 
wprowadzenia obowiązku posiadania 
przez budynki parametrów stwarzających 
możliwość oszczędzania energii. Ma to 
duże znaczenie, ponieważ budownictwo 

n

n

Nie steruję
ręcznie

Kadencja Edwarda Czesaka,
posła z ziemi brzeskiej, zbliżyła 

się do półmetka. Krajowe i lokalne 
problemy polityk PiS komentuje 

w rozmowie z Iwoną Dojką.

zużywa jej ok. 40 proc. Jeśli wziąć pod 
uwagę kwestię zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju, to okaże się, 
że stwarzanie perspektywy oszczędzania 
energii jest zasadne. Niestety, różne lobby 
blokują tę inicjatywę ustawodawczą.

Brzeski samorząd prosił Pana o inter-
wencję. Chodziło o inicjatywę ustawodaw-
czą dającą możliwość tworzenia nowych 
okręgów wyborczych w związku ze zmianą 
granic osiedli. Czy jest szansa na lokaliza-
cję punktu wyborczego na Kopalinach?
– W tej sprawie zwróciłem się z oficjal-
nym zapytaniem do Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji. Odpowiedź 
wskazała, iż nie da się spełnić brzeskich 
oczekiwań. Myślę, że możliwość wprowa-
dzenia odpowiedniego rozwiązania pojawi 
się jeszcze w toku dalszych prac nad 
ustawami dotyczącymi samorządu.

Zapewne przedstawiciele instytucji 
nie są jedynymi osobami, które zwracają 
się do Pana…
– Wiele jest też prywatnych, indywi-
dualnych spraw. W ostatnim okresie 
mieszkańcy przychodzą z zadawnionymi 
nieprawidłowościami przy podziale grun-
tów. Dużo ludzkich problemów wynika 
też z błędnych decyzji administracji, np. 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego, pomocy społecznej, ZUS-u… 
Pod moją nieobecność w sprawach tych 
pomaga zatrudniony przeze mnie praw-
nik Stanisław Sułek.

Czy znalazł Pan współpracowników 
w sejmie?
– Tak, udaje mi się dobrze współpraco-
wać z wszystkimi posłami małopolskimi. 
Bardzo dobrze współpracuję z posłem 
Andrzejem Adamczykiem, z którym za-
siadam w Komisji Infrastruktury…

…i który pojawił się w Brzesku przy 
okazji konferencji poświęconej nowemu 
prawu budowlanemu.
– Wyszliśmy z założenia, że taka konfe-
rencja pozwoli w toku dyskusji zebrać 
głosy sugerujące lepsze rozwiązania, które 
następnie można zaproponować przy pracy 
nad nową ustawą. Dotychczasowa noweli-
zacja prawa budowlanego, przygotowana 
przez podkomisję nadzwyczajną kierowa-
ną przez posła Andrzeja Adamczyka, nie 
zyskała akceptacji posłów na sali sejmo-
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wej w głosowaniu. Zakładała likwidację 
Powiatowych Inspektoratów Nadzoru 
Budowlanego i powołanie stu okręgowych. 
Naszym zdaniem uzależnienie inspektora-
tów od władz powiatowych sprawia, iż nie 
spełniają one właściwej roli kontrolnej, co 
znajduje potwierdzenie w licznych skar-
gach wpływających do Głównego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego.

Czy poseł Andrzej Adamczyk zamyka 
krąg Pana współpracowników?
– Współpracuję też z posłem Grzegorzem 
Tobiszowskim ze Śląska i Michałem 
Wojtkiewiczem, członkiem Komisji Infra-
struktury, z którym odwiedziłem wczoraj 
Zakłady Mechaniczne w Tarnowie (wywiad 
przeprowadzono 15 maja – przyp. ID). 
Konkluzja spotkania była taka, że wes-
przemy działania zarządu w celu poprawy 
sytuacji firmy. Powiem jeszcze jedno – wolę 
uczestniczyć w takich właśnie spotkaniach 
niż w oficjalnym przecinaniu wstęg.

Polityczni partnerzy PiS-u nie należą 
do najłatwiejszych w rozmowach. Jakie są 
Pana osobiste doświadczenia po spotka-
niach z politykami Samoobrony i LPR-u?
– Podkreślam, iż zawsze byłem prze-
ciwnikiem tej koalicji. Swój stosunek do 
działań Ligi Polskich Rodzin wyraziłem 
w oświadczeniu wygłoszonym na posie-
dzeniu sejmu. Miało ono na celu poka-
zanie manipulacji, jakiej dopuścili się 
liderzy LPR po głosowaniu nad zmianami 
w konstytucji dotyczącymi ochrony życia 
poczętego. Wstrzymałem się od głosu 
w sprawie pierwszej poprawki LPR, co po-
seł Wierzejski wykorzystał do manipulacji 
w swoim blogu internetowym, w którym 
przedstawił wstrzymujących się od głosu 
jako tchórzliwych przeciwników obrony 
życia. Nie zauważył, że poparłem zapis 
w drugiej poprawce art. 38 „od poczęcia 
do naturalnej śmierci”. Takie ataki dzia-
łaczy LPR są wyrazem obłudy, cynizmu 
i nieszczerości. Natomiast jeśli chodzi 
o Samoobronę, to różne sytuacje w cza-
sie tej kadencji nie spotkały się z moim 
zachwytem. Przed wyborami samorządo-
wymi otrzymywałem propozycje zawarcia 
lokalnych koalicji z LPR i Samoobroną, 
ale byłem im absolutnie przeciwny.

To znaczy, że był Pan także przeciw-
ko szkolnym mundurkom.
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– Przeciwnie. Odniosłem się do tego po-
mysłu z sympatią i zagłosowałem „za”. 
Zapewne dlatego, że sam chodziłem 
w mundurku, kiedy uczęszczałem do 
Technikum Chemicznego w Tarnowie. 
Chłopców obowiązywał wtedy ciemny strój 
z jasną koszulą i krawatem. Wydaje mi się, 
że ówczesna argumentacja, iż poprzez te 
mundurki nie widać różnic w statusie ma-
terialnym rodziny, jest nadal aktualna.

Pana sejmowe pytanie o to, czy 
słuszne jest nadanie organizacjom 
pozarządowym możliwości ubiegania się 
o dofinansowanie m.in. na prowadzenie 
noclegowni i domów dla bezdomnych, 
aż kusi, by postawić inne: jak szeroki 
zakres zadań państwa można przekazać 
w ręce obywateli? Nie od dziś wiadomo, 
iż sektor pozarządowy radzi sobie lepiej 
niż urzędnicy.
– Czasy, gdy władze państwowe stero-
wały obywatelami, minęły bezpowrotnie. 
Zawsze byłem przeciwko centralnemu 
dzieleniu pieniędzy. Myślę, że słuszne 
jest oddawanie ludziom w terenie nie-
których zadań, ale należy podchodzić do 
tego bardzo ostrożnie, gdyż przekazanie 
środków publicznych bez odpowiedniej 
kontroli stwarza możliwości nie najwła-
ściwszego ich wykorzystania. Jestem 
za tym, żeby przyjąć rozwiązanie, które 
umożliwi dzielenie środków w terenie 
przez tych, którzy wiedzą, jak to robić 
najlepiej, ale z zachowaniem nadzoru 
zapobiegającego nadużyciom.

Czy system konkursów nie gwarantu-
je takiej kontroli?
– W dużym stopniu tak, ale wiele zależy 
od ludzi, którzy mają wpływ na to, czy pie-
niądze zostaną wykorzystane uczciwie.

To znaczy, że kluczowy jest dobór kadr?
– Tak, dobór kadr jest podstawową spra-
wą. Zarówno opozycja, jak i rządzący 
mają wątpliwości odnośnie konkursów 
na stanowiska. Nie zawsze najlepszy 
kandydat wygrywa.

Czy mam rozumieć, że idea jest cel-
na, ale realizacja szwankuje?
– Jak wiemy, każdy konkurs to kwestia 
tego, kto zasiada w komisji. W rankingach 
przed konkursem na dyrektora Gimna-
zjum nr 1 w Brzesku przewijała się jedna 
osoba, a zwyciężyła inna. Aktywność kan-
dydatów, by dotrzeć wcześniej do członków 
komisji, jest powszechna i typowa.

Czeka nas jeszcze konkurs na dyrek-
tora szpitala…
– Osoba pełniąca obowiązki dyrektora 
spotkała się ze mną. Podkreśliła, iż jest to 
sprawa ważna dla środowiska zawodowe-
go. Zapewniłem ją, że polityka nie odegra 
w konkursie żadnej roli, choć to nie ja po-
dejmuję decyzje, ale organ założycielski, 
czyli starostwo powiatowe. Ubolewam 
nad tym, że pani dyrektor Szczurek ode-
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szła. Przecież również dzięki niej szpital 
pracuje na dobrym poziomie.

Nie miał Pan wątpliwości w związku 
z wprowadzeniem w życie przepisów 
ustawy lustracyjnej?
– Ustawę lustracyjną należy wprowadzić. 
Pytanie dotyczy tylko sposobu jej reali-
zacji. Wszelkie zmiany naruszają czyjeś 
interesy. Próba naruszenia mechanizmu 
korporacyjnego niezmiennie budzi opory 
i kontrataki. W przypadku lustracji wy-
gląda to podobnie. Nie przeprowadzono 
jej przed laty i dziś funkcjonują ludzie, 
którzy uprzywilejowane stanowiska zajęli 
dzięki działaniom ocenianym jako nie-
etyczne. Oczywiście, dla nich to zamknię-
ta przeszłość, jednak często zapominają, 
że w życiu zawodowym uzyskali lepszą 
pozycję niż osoby, które ciężko i uczciwie 
pracowały, a mimo to nie odniosły sukce-
sów. Taka sytuacja sprawia, że popieram 
lustrację, ale odrzucam wszelką krzywdę 
z niej wynikającą. W ubeckich archiwach 
są przecież zapisy będące wynikiem nie-
rzetelnych działań operacyjnych wobec 
osób werbowanych do współpracy.

Ale SB także te osoby umieszczała 
w rejestrach jako OZI, czyli osobowe 
źródła informacji…
– Te sprawy powinien rozstrzygać nie-
zawisły sąd. Nie jestem prawnikiem 
i nie będę się wypowiadał w tej kwestii. 
Trudno – ci, którzy mają czarną kartę 
w historii, powinni zostać ujawnieni.

Czy w związku z tym popiera Pan 
absolutne otwarcie archiwum IPN?
– Myślę, że to niedobry pomysł. W mojej 
ocenie czymś innym jest wykazanie ko-
muś współpracy z bezpieką, a czym innym 
ujawnienie tzw. danych wrażliwych.

W Brzesku na nowo odżył spór 
o lokalizację zjazdu z autostrady. Weźmie 
Pan udział w szukaniu kompromisu?
– Już biorę w nim udział. Odbyłem kil-
ka spotkań z protestującymi przeciwko 
budowie zjazdu z autostrady. W jakimś 
stopniu przy moim udziale zaowocowały 
one tym, że burmistrz zlecił opracowa-
nie nowej koncepcji przebiegu łącznika 
autostradowego. Razem z panem bur-
mistrzem wziąłem udział w spotkaniu 
z wiceministrem Piotrem Stommą 
i dyr. Zbigniewem Rapciakiem z Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad. Chcieliśmy uzyskać zapewnienie, 
że GDDKiA będzie współfinansować 
budowę łączników w Bochni, Brzesku 
i Tarnowie. Jednak GDDKiA w Krako-
wie trzyma się starego projektu odcinka 
Kraków-Tarnów i bardzo niechętnie 
przyjmuje wszelkie sugestie zmian. Te-
raz to kwestia dalszych dyskusji między 
GDDKiA a samorządem brzeskim.

Czyli decyzja nie należy wyłącznie do 
samorządu?

n

n

n

n

n

– GDDKiA zapewniła, że jeśli łącznik 
będzie przebiegał ul. Leśną, to zmoder-
nizuje ją w ramach środków własnych 
i samorząd nie poniesie żadnych kosztów. 
Natomiast nowe stanowisko jest takie: 
my tę drogę wyprowadzimy z autostrady, 
ale na dalszy odcinek sami musicie zdo-
być pieniądze. Taki pogląd jest niezrozu-
miały, bo skąd samorządy mają wziąć tak 
duże środki na realizację zadań w pasie 
przebiegu trasy transeuropejskiej?

Czy jest Pan zadowolony z sytuacji, 
jaka wytworzyła się w Radzie Miejskiej? 
Przed wyborami samorządowymi udało 
się Panu zbudować koalicję PO i PiS 
w powiecie, co jest ewenementem 
w skali kraju. Partie nadal działają 
wspólnie, więc ma Pan powód do dumy. 
Pamiętajmy jednak, że PiS i PO poszły 
do wyborów w jednym bloku ze Wspól-
notą Samorządową. Burmistrzem został 
kandydujący z listy PiS-u lider Wspólnoty. 
Tymczasem przeważający rozkład głoso-
wań, tj. 11 głosów PO i PiS przeciw 10 
głosom Wspólnoty, wskazuje na to, że 
blok sprzed wyborów rozpadł się.
– Chyba nie rozpadł się. Nie wszystkie 
głosowania tak przebiegają. Staram się 
jak najmniej ingerować w to, co dzieje się 
w powiecie i gminie. Nie steruję ręcznie. 
Przed wyborami udało się zneutralizować 
wyraźny podział między gminnymi radny-
mi, co miało na celu stworzenie wspólnego 
bloku, gwarantującego kontynuację dzia-
łań burmistrza, które generalnie oceniam 
pozytywnie. Poza tym wystawienie Jana 
Musiała jako kandydata na burmistrza 
z listy PiS-u było zabiegiem – powie-
działbym – operacyjnym, pozwalającym 
na zapewnienie mu wsparcia. Myślę, że 
teraz radni się docierają. Dzieje się tak 
jak w sejmie – działają ambicje i docho-
dzi do rywalizacji. Myślę, że to dopiero 
początek i stosunki w Radzie Miejskiej 
da się unormować tak, by rozdźwięk nie 
był tak widoczny. Pan burmistrz jakoś 
sobie z tym poradzi.

Mówił Pan o tworzeniu zaplecza 
politycznego dla burmistrza w Radzie 
Miejskiej po to, by mógł on kontynuować 
swoją politykę. A jednak ośmiu radnych 
koalicji PO-PiS wstrzymało się od głosu 
nad udzieleniem mu absolutorium za ubie-
gły rok, a więc tej polityki nie poparło.
– Nie należy tak tego traktować. Pan 
burmistrz jest przyzwyczajony do tego, 
że w przeszłości nie miał opozycji, a jeśli 
miał, to i tak jego zaplecze znajdowało się 
w przewadze. Obecnie radni koalicji PO-
PiS – to jest moje zdanie – pokazują, że 
nie zawsze musi tak być. Nie przewiduję 
kryzysu, ale mam świadomość, że nie-
które cechy charakterologiczne radnych 
sprawiają, że coś zgrzyta.

n

n

n



��

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY czerwiec 2007dla mIeszKańców

O G Ł O S Z E N I E

24 CZERWCA obok krytej pływalni 
odbędą się II Zawody Jeździeckie 
o Puchar Burmistrza Brzeska. BOSiR 
i Konik Klub z Okocimia zapraszają na 
konkurs skoków przez przeszkody 
i inne atrakcje.

Miesiąc
czytelników

7 MAJA brzeskie placówki dołączyły 
do ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bi-
bliotek”. W wykładzie inaugurującym 
obchody Zofia Rogowska wykorzysta-
ła obecność burmistrza Jana Musiała 
i starosty Ryszarda Ożóga i zachęca-
ła: – Niech nas usłyszą władze i poprą 
finansowo.
Zeszłoroczna dotacja z budżetu gminy 
dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej wyniosła 725 400 tys. zł. 
Starostwo przeznaczyło na ten cel 65 
400 zł.
Wiele miejsca w wystąpieniu prele-
gentki zajęły rozważania o roli biblio-
tekarzy w społeczeństwie. – To nie 
jest zawód dla ludzi przypadkowych 
– tłumaczyła. – Kreuje się  potrzeby 
i daje szansę na ich realizację.
Po uroczystości w sali wystawowej 
MOK-u pozostałe imprezy przeniosły 
się do miejskiej biblioteki, gdzie tego-
roczne Majowe Dni Książki organiza-
torzy poświęcili 750. rocznicy lokacji 
Krakowa. Dzieci mogły więc obejrzeć 
ekspozycję „Kraków, całej Polski mia-
sto najsławniejsze” oraz wziąć udział 
w konkursie plastycznym „Spacerem 
po Krakowie”. 22 maja odwiedziła 
bibliotekę pisarka ewa Stadtmüller 
i ilustrator łukasz Zabdyr. Artysta 
rysował bajkowe postaci, o których 
opowiadała pisarka.
– Cały maj prowadzę lekcje biblioteczne 
dotyczące Krakowa. Frekwencja jest na-
prawdę duża. Czasami odwiedzają nas 
dwie albo trzy klasy dziennie – skomen-
towała akcję Karina Legutek. (iwd)

W majowym konkursie samorząd rozdał organizacjom pozarządowym 91 tys. zł.
Znaczna część tej kwoty to dotacje na organizację wakacyjnych zajęć i wyjazdów

dla dzieci i młodzieży z całej gminy.

Złoty róg ofert
wyjazdowe lato
Do organizacji non profit zaliczają się 
także parafie. Szczepanowska otrzy-
mała 4 tys. dotacji na kolonię w Tęgo-
borzu dla 45 dzieci. 30 ministrantów 
i lektorów z kościoła św. Jakuba AP 
i Maryi Matki Kościoła w Brzesku 
pojedzie do Jurkowa dzięki 30 tys. 
dopłaty. Z kolei parafia Trójcy Prze-
najświętszej w Okocimiu dla 40 dzieci 
planuje wyjazd kolonijny do Jaworek. 
Dofinansowanie na ten cel to 3 tys. zł. 
Parafia św. Prokopa Opata w Jadow-
nikach organizuje oazę dla 100 osób 
w Szczawnicy oraz wyjazdy rowerowe, 
dyskoteki, festyny i ogniska we wsi. 
Komisja konkursowa przyznała na to 
łącznie 7,5 tys. zł.
Caritas z parafii św. Jakuba AP wyśle 
na kolonię 30 dzieci z rodzin wielodziet-
nych i niepełnych, do której samorząd 
dopłaci 6 tys. zł. Taką samą kwotę otrzy-
mała parafia Miłosierdzia Bożego na 
podobne przedsięwzięcie nad morzem 
w Sianożętach dla 150 uczestników.
Stowarzyszenie Nasze Gimnazjum 
w Jadownikach także w tym roku 
zorganizuje obóz edukacyjny w Mielnie 
dla 30 osób. Tamtejsze Stowarzyszenie 
„Wspierajmy Szkołę” zaprasza na ko-
lonię w Ustce dofinansowaną kwotą 
3 tys. zł. Towarzystwo Gimnastyczne 
„Concordia” ze Szczepanowa organizu-
je letnie zajęcia pod hasłem „Tradycja, 
kultura – w  kręgu ognia, pod znakiem 
miecza” dla około 40 osób. Dofinanso-
wanie z kasy gminy to 1 tys. zł. Klub 
Sportowy „Wiking” w Brzesku na pro-
jekt obozu w schronisku na Turbaczu 
dla 20 zawodników otrzymał identycz-
ną sumę. 8 tys. zł to dotacja Fundacji 
Profilaktyki Wychowawczej w Rodzinie 
i Innych Środowiskach Wychowaw-
czych na kolonię w Zakopanem. 

Kto zostanie w domu…
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 
Młodzieży „Wzrastanie” zaplanowało 
biwak terapeutyczny dla 50 osób 
i warsztaty psychologiczne. Na ten cel 
dostało 2 tys. zł. Międzyszkolny Klub 
Sportowy „Gryf” postawił na obóz dla 
40 zawodników od 29 lipca do 9 sierp-
nia w Limanowej, na który samorząd 

dopłaci 3,5 tys. zł. Katolicki Klub 
Sportowy „Olimp” proponuje imprezy 
sportowe i rozrywkowe dla około 150 
osób dofinansowane 2 tys. zł. Stowa-
rzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
i Wolontariuszy „Ostoja” otrzymało 
3 tys. zł na organizację wycieczek dla 
50 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 
Ognisko TKKF „Sokół” na zajęcia dla 
dzieci i młodzieży na kręgielni dostało 
2 tys. zł. LKS „Olimpia” w Buczu dofi-
nansowanie w kwocie 1 tys. zł zamie-
rza spożytkować na wyjazdy na basen 
oraz turnieje sportowe. Stowarzyszenie 
na rzecz Pomocy Dzieciom i Rodzinie 
„Samarytanin” z Jasienia otworzy 
półkolonię na Farmie pod Czerwonymi 
Bukami. Dotacja wyniosła 2 tys. zł. 
Zajęcia zorganizuje także Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Brzesku. Od 25 czerw-
ca do 7 lipca weźmie w nich udział 
150 dzieci. Podobną formę spędzenia 
wolnego czasu proponuje Szkoła Pod-
stawowa w Porębie Spytkowskiej od 2 
do 13 lipca dla ok. 60 dzieci. 

dla zainteresowanych
W czasie wakacji działać będą także 
gminne instytucje. MOK od 10.00 do 
14.00 zaprasza na zajęcia taneczne, 
muzyczne, plastyczne, komputero-
we i rekreacyjno-sportowe, a także 
wycieczki autokarowe i piesze oraz 
wyjścia na basen. Tradycyjnie zorga-
nizuje także kolonie: od 7 do 18 lipca 
w Ochotnicy Dolnej, a od 23 lipca do 3 
sierpnia w Krościenku. Wydział Eduka-
cji, Kultury i Sportu wystąpił z pomy-
słem czterech turniejów piłki siatkowej 
plażowej, które odbędą się 14 i 28 lipca 
oraz 17 i 31 sierpnia. BOSiR zachęca 
do wakacyjnej szkoły pływania.    (KG)

Rysownik przy pracy to rzadki widok
dla dzieci
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– W liceum planujemy utworzenie 
jednej klasy humanistycznej oraz 
matematyczno-informatycznej. W obu 
proponujemy rozszerzony język angiel-
ski. Zainteresowanie profilem huma-
nistycznym jest większe niż naukami 
ścisłymi – mówi wicedyrektor Kato-
lickiego Gimnazjum i Liceum Anna 
Węgrzyn. – W tamtym roku odeszły 
tylko dwie osoby po gimnazjum, po-
została część uczniów kontynuowała 
naukę w naszej szkole średniej. Warto 
zaznaczyć, że połowa uczniów pochodzi 
z powiatu brzeskiego, pozostała część 
to młodzież dojeżdżająca z Bochni, 
Nowego Wiśnicza, Lipnicy Murowanej, 
a nawet z Tarnowa.

Także dla dorosłych
– Biorąc pod uwagę analizę z ostatnich 
lat, można stwierdzić, że największe 
zapotrzebowanie jest na profile huma-
nistyczne. Więcej uczniów przychodzi 
także do liceum niż do technikum 
– zaznacza Janina Cehak, dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1. – Przyczyny tej sytuacji są różne. 
Młodzież wybiera konkretne typy szkół, 
bo znajomi z gimnazjum tam idą. Czę-
sto rodzice naciskają na wybór liceum, 
ponieważ chcą później posłać dziecko na 
studia. Czasem młodzież sama planuje 
podjąć dalszą naukę po ukończeniu 
szkoły średniej. Uczniowie wybierający 
się do technikum zazwyczaj są już jakoś 
ukierunkowani – podkreśla.
ZSP nr 1 planuje otworzyć dziewięć 
oddziałów liceum ogólnokształcącego 
z następującymi przedmiotami wiodą-
cymi: matematyką i informatyką lub 
geografią, biologią i chemią, językiem 
polskim i historią, językiem obcym 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

„MARK”  sp. z o.o. poszukuje kandydatów 

posiadających grupę inwalidzką na sta-

nowisko magazyniera. Osoby zaintere-

sowane podjęciem pracy na powyższym 

stanowisku prosimy o przesłanie CV oraz 

listu motywacyjnego na adres:

P.H.U. „MARK” Sp. z o.o.
32-800 Brzesko ul. Mickiewicza 31,
tel. (014) 686 40 55, (014) 686 40 41

Humaniści w modzie

Ilu uczniów zdecyduje się na szkołę średnią na miejscu?  (na zdjęciu ZSP nr 1)

W tym roku szkoły średnie postawiły na profile humanistyczne oraz informatyczne.
Czy ich oferta przekona absolwentów gimnazjów do nauki na miejscu?

i polskim, a także historię z językiem 
obcym. Powstaną także oddziały ję-
zykowe: angielski lub niemiecki oraz 
francuski. Czteroletnie technikum 
kształcić może w zawodzie handlowca, 
ekonomisty, logistyka i informatyka. 
– Oferujemy także szkoły średnie 
dla dorosłych w zawodach technik 
handlowiec i informatyk oraz liceum 
ogólnokształcące. Zmieniliśmy formę 
z wieczorowej na zaoczną. Mam na-
dzieję, że taki system nauki będzie 
bardziej zachęcający dla mieszkańców 
Brzeska – mówi dyr. Cehak.

nie kształcić bezrobotnych
Ciekawą ofertę przygotował Zespół 
Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących w Łysej Górze. Technik ar-
chitektury krajobrazu, technologii 
drewna, hotelarstwa, organizacji 
usług gastronomicznych, technologii 
szkła, technologii ceramicznej czy 
spedytor to unikatowe specjalności 
w powiecie. Placówka prowadzi także 
klasy ogólnokształcące z poszerzonymi 
językami: polskim, angielskim oraz 
niemieckim.
Liceum Ogólnokształcące działające 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 oferuje kształcenie na kierunku hu-
manistyczno-medialnym z poszerzonym 
językiem angielskim i niemieckim oraz 
językowym. Technikum kształci w zawo-
dach: technik mechatronik, informatyk, 
elektryk, mechanik, technik budownic-
twa oraz organizacji usług gastrono-
micznych i kucharz. – Postawiliśmy na 
takie kierunki, gdyż w zeszłym roku 
było na nie zapotrzebowanie – mówi dyr. 
Bogdan Hajduga.

Karina GAWeł
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1 CZeRWCA kadencję na sta-
nowisku dyrektora PG nr 1 
rozpoczął Bogusław Biernat. 
Do konkursu zgłosiło się dwóch 
kandydatów, ale jeden się wyco-
fał.27 kwietnia decyzję podjęła 
komisja złożona z przedstawicie-
li burmistrza, kuratorium, Rady 
Rodziców, ZNP i nauczycieli.

BeZDOMne PSy zanim trafią 
do schroniska w Nowym Targu, 
przebywają w kojcach na terenie 
bazy BZK przy ul. Przemysłowej. 
Każdy, kto chciałby przygarnąć 
czworonoga, może odwiedzić 
ośrodek w Nowym Targu, prze-
glądnąć jego stronę internetową 
www.pieski.nowytarg.pl lub 
zabrać psa z miejskiej bazy.

CZłOnKOWIe KKS OLIMP 
wyruszyli 12 maja z rodzinną 
pielgrzymką rowerową pod 
hasłem „Śladami Jana Pawła 
II”. Trasa wiodła przez Okulice, 
Bochnię i Łapczycę do Niegowici. 
W Okulicach kapelan klubu ks. 
Tadeusz Piwowarski odprawił 
mszę dla 40 pielgrzymów. U celu 
drogi czekał na nich piknik. 
– Przy tej okazji zarząd i człon-
kowie pragną podziękować 
wszystkim ludziom dobrej woli, 
którzy przekazali 1 proc. swoich 
podatków na rzecz klubu – za-
znacza Alicja Koźmińska.

IV PIKnIK Osiedla Brzezo-
wieckie wystartuje 1 lipca na 
boisku SP nr 3. W programie: 
m.in. konkursy, loteria fantowa, 
grillowanie, wesołe miasteczko, 
jazda konna, pokazy strażackie, 
zabawa taneczna.
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Dlaczego nie jesteśmy w stanie 
wyobrazić sobie miasta bez rynku?
– To wynika z bardzo wczesnej tradycji 
osadzania miast w Polsce na prawie 
niemieckim. W wyniku tego procesu, 
który w Małopolsce po nielicznych 
wcześniejszych próbach przypada na 
drugą połowę XIII wieku i na wiek 
XIV, synonimem miasta stał się układ 
szachownicowy z kwadratowym albo 
prostokątnym rynkiem, otoczonym 
przez bloki zabudowy z kościołem. Na-
wet niektóre wcześniejsze struktury, 
w których rynek zastępowała szeroka 
ulica otoczona zabudową, były w XIV 
wieku przekształcane. W zachodniej 
Europie takich regularnych układów 
jest znacznie mniej. Dlaczego? Kiedy 
w toku krwawych walk mieszczań-
stwa o jego prawa ukształtowało się 
tam prawo miejskie, przestrzeń była 
już spetryfikowana przez zabudowę 
murowaną. Wszelkie regulacje stały 
się więc praktycznie niemożliwe, bo 

n

Święty Florian 
w wyjściowym fraku

Austriacka mapa z 1847 roku dokumentuje średniowieczny, geometryczny układ uliczek

Kto by się spodziewał, że małopolskie miasta są funkcjonalniej rozplanowane niż ich 
zachodnioeuropejskie odpowiedniki? O ekonomicznych zamysłach średniowiecznych 
założycieli Brzeska przypomina dr hab. Bogusław Krasnowolski.

naruszałyby czyjąś własność. Nato-
miast w Polsce prawo miejskie było 
importem i lokalne społeczności nie 
musiały o nie walczyć. Przeszczepili 
je panowie feudalni – książęta, kró-
lowie, biskupi, rzadziej rycerze – jako 
coś, co sprawdziło się na Zachodzie 
i dało właścicielowi miasta szansę na 
duże dochody. Przecież znacznie lepiej 
jest mieć własność skupiającą ludzi 
wolnych, pracujących dla własnego 
interesu i przy okazji płacących czyn-
sze. Ponadto przestrzeń naszego kraju 
przed połową XIII wieku nie była tak 
spetryfikowana przez murowaną ar-
chitekturę, w związku z czym można 
było na nowo wytyczać miasta i wsie, 
często przy starych osadach.

Możliwe było przeniesienie centrum?
– Tak. Stare centra rozwijały się 
żywiołowo i nie miały geometryczne-
go kształtu. Natomiast wytyczenie 
i wymierzenie działek umożliwiało 
wyraźne określenie, ile kto ma płacić. 

n

Były wprawdzie dziedziczne, ale – uży-
wając obecnego języka prawniczego 
– faktycznie stanowiły użytkowanie 
wieczyste. Właścicielem terenu pozo-
stawał pan feudalny, który w zamian 
za czynsz rezygnował z części swoich 
uprawnień na rzecz samorządu miej-
skiego. Na wstępie darował jednak 
mieszkańcom wolniznę, aby mogli się 
zagospodarować. W zależności od lo-
kalnych warunków mogło to być kilka 
lub kilkanaście, nawet 20 lat. Jeżeli 
ktoś był obrotny, to zagospodarował 
swój teren np. w rok i przez kolejne 
np. 11 lat wolnizny żył sobie, nic nie 
płacąc. Ale jeśli ktoś miał „lewe ręce 
do roboty”, to bankrutował, gdy po 12 
latach należało opłacać czynsz.

Pewne rzeczy się nie zmieniają…
– Trzeba czasem ludzi zmuszać do ak-
tywności. W ten sposób w naszej części 
Europy, którą prof. Jerzy Kłoczowski 
nazwał „młodszą Europą”, doszło do 
ogromnego rozwoju osadnictwa na 
prawie niemieckim.

Dlaczego wzór pochodził właśnie 
z Niemiec?
– Dlatego, że to nasz najbliższy sąsiad. 
U niego prawo miejskie dobrze funk-
cjonowało od końca XII wieku. Wraz 
z wzorcem lokacyjnym w Polsce poja-
wili się także koloniści niemieccy, bo 
miejscowi na ogół nie byli przygotowani 
do gospodarki towarowo-pieniężnej. 

W ten sposób do Polski docierały 
nowe wzorce gospodarowania…
– … i nowe wzorce przestrzenne. Oczy-
wiście, z biegiem czasu napływowa 
ludność polonizowała się. Średniowie-
cze przy różnych swoich fanatyzmach 
nie miało, tak jak np. wiek XX, fana-
tyzmów narodowych. Pojęcie nacjona-
lizmu w zasadzie nie istniało.

Dlatego też do ekonomicznego 
ożywienia miast panowie feudal-
ni chętnie wykorzystywali Żydów. 
Sprowadzili ich m.in. Lubomirscy do 
Nowego Wiśnicza.
– Nowy Wiśnicz to lokacja miasta 
prywatnego na początku XVII wieku. 
Lubomirscy wspierali osadnictwo ży-
dowskie, słusznie widząc w Żydach ele-
ment niewykorzystany ekonomicznie. 
Starozakonni byli wykształceni. O ile 
chrześcijanin mógł być analfabetą, to 
Żyd, przystępując do bar micwa, mu-
siał umieć przeczytać zadany fragment 
Tory, a potem wygłosić komentarz, 
świadczący o tym, że go rozumie.

Była to też ludność obrotna 
w handlu, mająca dostęp do zasobów 
pieniądza…
– Antysemici demonizują tę sferę. 
Przecież także w Brzesku większość 
Żydów stanowiła biedotę. Zaintereso-
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wanie ludności izraelickiej handlem 
wynikało z dyskryminacji. Obowiązy-
wał ją zakaz nabywania ziemi, więc 
nie mogła zajmować się rolnictwem. 
Niedozwolone pozostawały też budow-
nictwo i rzemiosło, ponieważ cechy 
miały charakter organizacji religij-
nych. Dlatego handel był dziedziną, 
która pozostała Żydom jako źródło 
utrzymania. Pamiętajmy, że Kościół 
bardzo długo potępiał lichwę, czyli 
pożyczanie na procent. A ponieważ nie 
dało się bez tego funkcjonować, więc tą 
działalnością zajęli się ci, którzy nie 
byli chrześcijanami.

Luka na rynku została w ten spo-
sób wypełniona.
– I całe szczęście. Przecież bez pożyczek 
na procent świat nie rozwijałby się.

Wróćmy do działalności średnio-
wiecznych zasadźców. Czy na pod-
stawie obecnego stanu miast można 
stwierdzić, czy osoba wytyczająca 
rynek i ulice zastała już na miejscu 
jakieś budowle czy też wyznaczała 
działki na pustym polu?
– To jest dość trudne, bo źródła, na 
których się opieramy są bardzo różne. 
Warstwy archeologiczne wskazują 
na intensywność eksploatacji terenu. 
Natomiast dokładne plany miast są 
bardzo późne. W zasadzie dla więk-
szości osad, z Brzeskiem włącznie, 
najstarszym, precyzyjnym materiałem 
jest austriacki kataster z 40. lat XIX 
wieku. Wcześniejsza jest tzw. mapa 
Miega z przełomu lat 70. i 80. XVIII 
wieku. Te stosunkowo późne przekazy 
planistyczne rejestrują na ogół znie-
kształcone z biegiem lat układy śre-
dniowieczne, związane z kolonizacją 
na prawie niemieckim w drugiej poło-
wie XIII i w XIV wieku. Układ regular-
ny w zasadzie świadczy o wytyczeniu 
miasta na suchym korzeniu. Co nie 
znaczy, że nie było innej osady, która 
stała się przedmieściem, przysiółkiem, 
satelitą. Nieregularności mogą być 
wtórnymi zniekształceniami lub wyni-
kać z adaptacji wcześniejszego stanu, 
który zastał zasadźca. Pewności nigdy 
nie ma, ale można stworzyć prawdopo-
dobną hipotezę. Np. w Brzesku rynek, 
który teoretycznie byłby kwadratowy, 
w linii pólnoc-południe jest jakby tro-
chę szerszy. Dlaczego? Według mnie 
tamtędy prowadził główny trakt i to 
spowodowało poszerzenie.

Czyżby główna droga miasta miała 
niegdyś inny przebieg niż obecnie?
– Nie, prawie pokrywa się z dzisiejszą 
trasą wzdłuż północnej pierzei Rynku, 
ale jego dzisiejsza szerokość i przebieg 
pochodzą z czasów cesarza Józefa II 
i budowy Traktu Cesarskiego Wiedeń-
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Lwów, czyli z 80. lat XVIII wieku. Ta 
zmiana wpisała się w sieć uliczną 
miasta średniowiecznego. Na pewno 
w średniowieczu ta droga nie musiała 
być tak szeroka.

Zachowały się uchwały rady 
miejskiej regulujące sprawy budow-
nictwa. Np. po pożarze w 1904 roku 
przy Rynku zezwolono tylko na domy 
murowane i poszerzono ulice. Jak to 
poszerzanie wyglądało?
– Nałożyłem plan katastralny z połowy 
XIX wieku na plan współczesny. Dzięki 
temu dokładnie widać regulacje, które 
nastąpiły po pożarze w 1904 roku. 
Nastąpiło wtedy zawężenie Rynku na 
skutek przesunięcia zachodniej pierzei 
w kierunku środka placu. Wydaje mi 
się, że dopiero po tym wydarzeniu 
Brzesko na dobre stało się miastem 
murowanym. Wcześniej dominowała 
zabudowa parterowa, drewniana. 
Aczkolwiek na pewno były już, zare-
jestrowane na planie katastralnym 
z połowy XIX wieku, pojedyncze domy 
murowane. Taka sytuacja nie była 
wyjątkiem. Miasta małopolskie miały 
perfekcyjne układy urbanistyczne, 
ale ich wypełnienie przez zabudowę 
było na ogół dosyć nędzne. Ich słabą 
stronę stanowiła obronność, bo mimo 
że często (nie dotyczyło to Brzeska) 
otrzymywały przywilej na budowę 
fortyfikacji, to na ich wzniesienie nie 
starczało pieniędzy. W rezultacie for-
tyfikacje murowane pojawiały się na 
ogół wiele lat po lokacji. W mniejszych 
miastach wyraźną granicę ze wsią 
znaczyły parkany. Tak mogło być także 
w Brzesku.

Więc większość miast była bez-
bronna.
– Mogły się bronić przeciw bandzie 
zbójców lub wojskowych maruderów, 
ale nie przeciw regularnej armii. 
Polska bardzo zaniedbała obron-
ność. Począwszy od wieku XVI, poza 
Gdańskiem i miastami prywatnymi 
jak Zamość, wszystkie miasta były 
bezbronne. Średniowieczne fortyfi-
kacje nie chroniły przed armatami, 
co w całej doniosłości wykazał najazd 
szwedzki w 1655 roku. Żeby się bronić 
przed zawodową armią, trzeba było 
mieć fortyfikacje bastionowe, a na to 
nie starczało wyobraźni i pieniędzy.

Wstępne wykopaliska archeolo-
giczne na brzeskim Rynku doprowa-
dziły do odkrycia drewnianych belek 
w ziemi po wschodniej stronie placu. 
Czy mógł tam stać ratusz jak w wielu 
polskich miastach?
– Tak, oczywiście. Rynek średniowiecz-
ny nie miał funkcji parku lub repre-
zentacyjnego placu, gdzie odbywają się 
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wiece wyborcze i spotkania z ludźmi 
ważnymi albo za ważnych się uwa-
żającymi. Spełniał funkcje publiczne. 
Na nim znajdował się ratusz (z nie-
mieckiego Rathaus, czyli dom rady), 
niejako symbol miejskiej suwerenności 
i prawa miejskiego. Tylko tam stały 
urządzenia handlowe, ponieważ w śre-
dniowieczu, a i długo później, nie wolno 
było prowadzić sprzedaży w miejscach 
do tego nieprzystosowanych. Handel 
w prywatnych domach był zakazany, 
więc jeśli dzisiaj mówimy, że idziemy 
do sklepu, to jest to pewnego rodzaju 
nieporozumienie terminologiczne. 
„Sklep” oznaczał niegdyś pomiesz-
czenie sklepione, a nie miejsce, gdzie 
się kupowało. Do tego służyły stojące 
na rynku kramy. Trudno powiedzieć, 
jak to wyglądało w Brzesku. Typowe 
kramy w miastach rozwijających się 
w oparciu o prawo niemieckie w Eu-
ropie środkowo-wschodniej rozmiesz-
czane były po bokach hali lub szerokiej 
ulicy. Organizowano je na zasadzie 
dzisiejszego supermarketu branżo-
wego, a więc osobno stały kramy np. 
szewskie, piekarskie lub artykułów 
luksusowych. Myślę, że drewniane 
budowle, ujawniane w obrębie Rynku, 
byłyby pozostałością po takich właśnie 
budowlach: kramach, ratuszu, ewen-
tualnie po budynku wagi.

Czy każde miasto miało budynek 
wagi?
– W średniowieczu i nowożytności 
nie było uniwersalnego systemu miar 
i wag, np. łokieć mógł mieć od 58 do 
62 cm. W związku z tym, gdy kupiec 
przyjeżdżał i wykładał swoje towary, 
musiał je zważyć i przemierzyć według 
miary, jaka w danym mieście obowią-
zywała. Więc taki budynek musiał 
istnieć.

Z Pana opowieści wyłania się wi-
zerunek średniowiecznego rynku jako 
miejsca uporządkowanego handlu, ale 
skądinąd wiemy, że było to miejsce 
brudne i zabłocone…
– Średniowiecze wcale nie było tak 
brudne, jak nam się to dziś wydaje. 
Miasta miały wodociągi i skrzynie 
wodne, z których czerpano wodę. 
Trudno mi powiedzieć, jak to wyglą-
dało w Brzesku, bo tego nie badałem, 
ale w odniesieniu do krakowskiego 
Kazimierza zachowały się średnio-
wieczne akta opisujące urządzenia 
doprowadzające wodę i wymieniające 
tytuł „magister canalia”, należący do 
specjalisty zajmującego się kanali-
zacją. Brud zaczął się wraz z biedą, 
kiedy w miastach w związku z ego-
istyczną polityką szlachty, słabym 
rozwojem mieszczaństwa i ogólnym 
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upadkiem Rzeczpospolitej następuje 
stagnacja i ogólny regres. To jest już 
obserwowalne w pierwszej połowie 
XVII wieku, a pogłębia się po „poto-
pie” szwedzkim i wojnie północnej. 
Natomiast średniowieczni byli czyści, 
myli się, a miasta przeważnie miały 
przywilej na łaźnię.

Możliwe, że małe miasteczka też?
– Oczywiście, że tak. Uważam, że 
łaźnia była elementem programu 
miasta. 

Czy w innych miastach Polski też 
spotykamy taką sytuację jak w Brze-
sku? Chodzi mi o obecność aż trzech 
rynków handlowych na obrzeżach 
miasta: Targowicy Bydlęcej, Rynku 
Siennego i Małego Rynku.
– Te wszystkie place powstały późno, 
natomiast w średniowieczu wystar-
czył jeden rynek. Czasem w dużych 
miastach zdarzały się dwa, np. w Kra-
kowie, Wrocławiu, krakowskim Kazi-
mierzu. Ten drugi rynek służył uciąż-
liwemu handlowi, np. sprzedaży bydła. 
Przy głównym rynku swoje domy miały 
rodziny najznakomitsze, natomiast 
przy pomocniczych placach mieszkała 
biedota. Myślę, że także w małych 
miastach uciążliwe funkcje mogły się 
wiązać z placami usytuowanymi poza 
centrum. Ale jaka jest geneza tego 
rodzaju miejsc w Brzesku, tego nie 
wiem. Na ogół takim niedużym mia-
stom wystarczał jeden rynek.

To oznacza, że w pewnym momen-
cie albo doszło do zerwania z gospo-
darczą funkcją centrum, albo rozwój 
handlu sprawił, iż brakowało miejsca.
– Taka generalna zmiana prawna, któ-
ra miała odzwierciedlenie w planach 
przestrzennych, nastąpiła po rozbio-
rach, kiedy Austriacy znieśli prawo 
magdeburskie. Dobry okres miast 
galicyjskich to czas autonomii galicyj-
skiej, czyli pomiędzy latami 1866-7 
a I wojną światową, kiedy uzyskały 
one swój samorząd i niemal demokra-
tyczne wybory, bo obowiązywał cenzus 
majątkowy i wykształcenia. Miejski 
samorząd określił wtedy m.in. warunki 
zabudowy. Tymczasem tworzenie stref 
jest zjawiskiem wcześniejszym. Nawet 
jeżeli miasto nie miało planu urbani-
stycznego, to istniał wyraźny podział 
na obszary podyktowany warunkami 
ochrony przeciwpożarowej, zgodnie 
z którym w centrum obowiązywała 
zabudowa murowana, dalej przynajm-
niej pokrycia ogniotrwałe, no, a na 
obrzeżach…

…nawet drewniane chaty kryte 
gontem lub strzechą. Czy przez lata 
wykształcił się jakiś kanon estetyczny 
miejskiego rynku?
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– Ten kanon się zmieniał. Rynek 
średniowieczny był dość szczelnie 
zapełniony zabudową o charakterze 
handlowym. Kiedy straciła rację bytu 
albo popadła w ruinę, handel przeniósł 
się do kamienic. Wtedy rynek stał się 
miejscem prestiżowym. Bogatsze mia-
sta jak np. Nowy Sącz budowały sobie 
okazałe ratusze. Nawiasem mówiąc, 
za tę budowlę nowosądeckie władze 
skrytykowała prasa, bo ratusz powstał 
kosztem kanalizacji. Kraków sprawnie 
działającą kanalizację otrzymał dopie-
ro na początku XX wieku. Co prawda, 
już w końcu XIX wieku radni miejscy 
dyskutowali, czy wprowadzić kanaliza-
cję czy wybudować teatr, ale uznali, że 
obowiązki wobec narodowej sztuki są 
ważniejsze niż mycie się…

Zakopane pod ulicami i chod-
nikami rury nie były spektakularną 
inwestycją.
– Kanalizacja zawsze spadała na dal-
szy plan. Najważniejszy był prestiż, 
a rynki stawały się już wtedy miejscem 
prestiżowym, gdzie stawiano pomniki. 
Potem nastał okres PRL-u, kiedy nie 
bardzo wiadomo było, co z rynkami 
robić. Szereg rynków np. w Jordanowie 
zmienił się w parki.

W Brzesku zieleniec w centrum 
miasta założyli jednak Niemcy w cza-
sie II wojny światowej.
– To złe postępowanie. Należy eks-
ponować historyczny charakter tej 
przestrzeni, ale nie eliminować zie-
leni całkowicie. W Brzesku nie może 
ona przesłaniać pierzei rynkowych 
i kościoła, który stanowi historyczną 
dominantę. Przecież nawet jego rozbu-
dowa była na tyle zręczna, że patrząc 
od rynku, w ogóle nie widać nowej 
części świątyni.
Wiązanie funkcji parku z rynkiem jest 
błędem. W Brzesku mamy do czynienia 
z bardzo ciekawą zabudową w duchu 
secesji i późnego historyzmu po roku 
1904 o ambicjach wielkomiejskich. 
Do niej najlepiej pasuje nawierzchnia 
brukowana kostką starannie obro-
bioną, w górnej płaszczyźnie wygiętą 
poduszkowato. Po takim bruku prze-
chodnie nie ślizgają się i nie potykają. 
Na pochodzących z przełomu XIX i XX 
wieku fotografiach miast  w obrębie 
rynków i przy ulicach widać niskie 
drzewa o formowanych sztucznie, 
kulistych koronach. To jest właściwa 
zieleń miejska, a nie drzewa, które 
wybujały ponad miarę.

Drzewka w donicach to wymysł 
nowoczesny czy znana już tradycja?
– Stosowano je w bogatych miastach 
w dobie autonomii galicyjskiej. Np. 
Bielsko na Śląsku, zwane „małym 
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Wiedniem” miało nawet palmy na 
okres zimowy chowane pod dach.

Czy na podstawie wyglądu rynku 
można coś powiedzieć o guście miesz-
kańców danego miasta?
– Wyczucie piękna zmieniało się. Eks-
ponując rynek, należałoby patrzeć na 
charakter architektury, jaka go otacza. 
W Brzesku w skali dwuwymiarowej 
zdominował go wiek XIV, ale w trój-
wymiarowej – pierwsze lata XX wieku. 
Jestem za tym, by wystrój rynku na-
wiązywał do rozwiązań sprzed I wojny 
światowej. Co nie oznacza powtórzenia 
konkretnych wzorców, bo okazałoby 
się, iż otrzymalibyśmy formy proste 
i biedne. Myślę, że kluczowa jest wizja 
– jak mogłoby wyglądać Brzesko, gdy-
by mieszkańcy byli bogatsi, a I wojna 
światowa nie wybuchła. Sądzę, że 
wtedy rynek miałby nawierzchnię bru-
kowaną, ładnie przystrzyżone w kulki 
drzewa, usytuowane w szpalerach 
wzdłuż pierzei, może tworzące jakąś 
grupę wokół figury św. Floriana… 

To znaczy, że przy rewitalizacji 
rynku poprzeczkę trzeba postawić 
wysoko.
– Myślę, że tak. Należy nawiązać do ar-
chitektury wokół, bo inaczej wychodzi 
dziwactwo. Jeśli ktoś zakłada frak, to 
nie nosi do niego spodni ze sztruksu.

Czy do takiej całości będą paso-
wać kawiarniane ogródki?
– Myślę, że tak. Przecież to bardzo 
piękna rzecz siedzieć w kawiarnianym 
ogródku. A w wypadku Brzeska nie 
można przesadzać z ograniczaniem 
liczby parasoli.

Nasuwa mi się skojarzenie z ewan-
gelicznym cytatem: „nie po to światło, 
by pod korcem stało”. A brzeski Ry-
nek ukrywa się pod korcem z drzew…
– Myślę, że drzewa należy przerzedzić, 
ale nie wyeliminować całkowicie. Pierzeje 
i kościół powinny być widoczne. Istotne 
jest też zwrócenie uwagi na wyekspono-
wanie wybranych widoków, bo przecież 
nie każda z kamienic przy Rynku jest jed-
nakowo ładna, a niektóre zniszczone.

Rozmawiała Iwona Dojka
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* dr hab. Bogusław Józef Krasnowol-
ski pracuje na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie i w Instytucie Sztuki 
Akademii Pedagogicznej. Rozprawę 
doktorską „Dzieje artystyczne Klaszto-
ru Benedyktynek w Staniątkach” obro-
nił na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w 2000 roku. Dwa lata temu otrzymał 
habilitację za pracę „Lokacyjne układy 
urbanistyczne na obszarze Ziemi Kra-
kowskiej w XIII i XIV wieku”.
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Stanisława Wielgosz (Turlej); 
Stanisława Zwoleń (Drużkowska); 
Zofia Żurek (Hebda)

40-lecie 
matury

rocznik 1967
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– Właściwie chodzi bardziej o rewalo-
ryzację, czyli powrót do pierwotnych 
walorów i wyglądu Rynku. Za tym 
pojęciem automatycznie pociągniemy 
rewitalizację, to znaczy przywróce-
nie Rynkowi funkcji centrum życia 
społecznego – wyjaśnia Andrzej 
Cetera, konserwator zabytków, szef  
tarnowskiej delegatury Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabytków. – Choć 
na początku spodziewam się oporu, to 
myślę, że mieszkańcy Brzeska będą 
zadowoleni z efektów.

wiedza niezbędna przy projekcie
Aby dobrze opracować projekt rewi-
talizacji, niezbędne jest wykonanie 
dosyć mozolnych prac związanych 
z archiwizacją i analizą wszelkich 
źródeł historycznych, także ikonogra-
ficznych, czyli rycin i zdjęć. Trzeba 
wykonać badania archeologiczne w te-
renie. Dopiero wyniki dostarczą kom-
pletnej wiedzy na temat przeszłości 
zespołu staromiejskiego, a wykonawcy 
w konsultacji z urzędem konserwator-
skim stworzą projekt płyty Rynku. 

KwadraTura rynKu

Mądrzejsi
o kilka warstw ziemi

W maju na kilkanaście dni archeolodzy rozkopali Rynek. Prace finansowane przez samorząd 
poprzedzają rewitalizację starówki, która rozpocznie się pod warunkiem uzyskania dotacji 
z Mechanizmu Finansowego EOG.

– Dotychczasowe koncepcje nie od-
nosiły się do pełnych danych. Teraz 
możemy nawiązać do historycznych 
przesłanek. Z całą pewnością w Brze-
sku istniał ratusz! Jestem za tym, by 
pokazać mieszkańcom, gdzie był on 
usytuowany – mówi z entuzjazmem 
konserwator.
Badania archeologiczne potwier-
dzają hipotezę, że warto wcześniej 
zbadać podłoże, żeby w projektach 
wykorzystać zdobyte informacje. 
– W tej chwili projektanci, mając 
dane archeologiczne, mogą np. zarys 
ratusza zaznaczyć płytkami ka-
miennymi w innym kolorze – mówi 
Cetera.
Dzięki źródłom historycznym i fo-
tografiom wiadomo, jak wyglądał 
Rynek w okresie międzywojennym. 
Niestety, tamta nawierzchnia się 
nie zachowała. Niemcy w latach 
40. XX wieku, zabrali mieszkańcom 
tętniące życiem miejsce spotkań 
i życia publicznego. Usunęli kamien-
ny bruk, przywieźli ziemię i zrobili 
zieleniec.

Przodkowie z neolitu
Badania archeologiczne w okolicy: 
w Jadownikach Podgórnych, Porębie 
Spytkowskiej, Jasieniu i innych sąsia-
dujących z Brzeskiem miejscowościach, 
potwierdzają, iż ludzie gospodarowali 
tam od neolitu, czyli ok. 4500 lat p.n.e.; 
zaś ostatnie udowodniły, że i brzeski 
rynek był zamieszkały. – Obiekty, któ-
re tam odkryliśmy, możemy zaliczyć do 
różnych faz zasiedlenia. Z neolitu po-
chodzi np. umowny „grób”. Znajdujemy 
też elementy osadnictwa przedlokacyj-
nego. Myślę, że zdjęcie współczesnej 
warstwy na całej powierzchni Rynku 
pozwoli nam w pełni odkryć, co się tam 
znajduje – mówi  Andrzej Cetera. 
Palenisko z neolitu i półziemianka 
świadczą, że na terenie Brzeska istnia-
ła prehistoryczna osada. Początkowe 
przypuszczenia o odsłonięciu jamy 
grobowej sprzed 7 tys. lat okazały się 
błędne. Według nowej koncepcji, którą 
potwierdzają wykopaliska w Stanisła-
wicach koło Bochni, odkryty w ziemi 
obiekt  był miejscem garbowania skór 
zwierzęcych. 
eligiusz Dworaczyński, archeolog 
z Pracowni Konserwacji Zabytków 
w Tarnowie, podkreśla, że biorąc pod 
uwagę okoliczny teren, dolinę Dunajca 
i Raby oraz jego bogactwo archeologicz-
ne, należy przypuszczać, iż na natu-
ralnym garbie, gdzie usytuowany jest 
brzeski Rynek, też musieli zamieszki-
wać ludzie. 4500 lat p.n.e. rozpoczęło 
się tutaj osadnictwo, rolnicy eksploato-
wali teren, a koczowniczy tryb życia 
zmienił się na osiadły. – Zaskoczeniem 
było to, że w tak niewielkich rowach 
wykopaliskowych odnaleziono tyle 
materiału. Kompletnym zaskoczeniem 
był ratusz – zaznacza.

magistrat jak skarbiec
W 1385 roku królowa Jadwiga przenio-
sła Brzesko na prawo magdeburskie, 
co oznaczało nałożenie na mieszkań-
ców obowiązków, np. postawienia na 
rynku budynku o charakterze publicz-
nym. – Jeśli przyjmiemy tę wersję, 
to w XV wieku powinien już istnieć 
ratusz. Właściwie jego odkrycie jest 
najbardziej istotnym wynikiem tych 
badań, nawet bardziej niż pozostałości 
z epoki neolitu lub brązu – zapewnia 
konserwator zabytków. 
Prawdopodobnie jednak część starego 
magistratu znajduje się pod pomni-
kiem św. Floriana, który według 
projektantów powinien zostać na 
swoim miejscu. Przypuszcza się też, 
że długość ścianek odkrytej piwnicy 
ratuszowej to miara jednego sznura 
małopolskiego, czyli około 8 m i 10 cm. Przypuszczalny neolityczny grób okazał się być pozostałością po garbowaniu skór



– Zakładając, że ściany budynku nad 
powierzchnią ziemi były dłuższe, 
brzeski ratusz mógł mieć wielkość 
10 m x 10 m. Był drewniany, piętro-
wy, zbudowany w technice zrębowej 
– opisuje Cetera. – Odkryte spalone 
belki konstrukcyjne miały średnicę 
około 25 cm. Piwnica i podłogi budyn-
ku były wykładane deskami. Zapewne 
w odkrytej piwnicy przetrzymywano 
skazańców – przypuszcza badacz. 

Burmistrz witał gości kielichem
Materiał zebrany podczas wykopalisk, 
czyli około 15 000 fragmentów szkła, 
ceramiki i metalu, zostanie umy-
ty, zinwentaryzowany, narysowany 
i poddany analizie. – Część spróbu-
jemy skleić w całość. Jeśli trafimy 
na coś interesującego, postaramy się 
to zrekonstruować – mówi archeolog 
Dworaczyński. 
Najstarsze elementy pochodzą z po-
łowy wieku XV, czyli mniej więcej 
z okresu, gdy powstała piwniczka pod 
ratuszem, a najmłodsze – prawdopo-
dobnie sprzed roku 1723, gdy w poża-
rze prawdopodobnie spłonął ratusz. 
– Znaleźliśmy dużo gwoździ, przedmio-
tów metalowych, fragmenty kielichów, 
tzw. „wilkomy”, którymi witano gości 
– wymienia. – Jeśli w Brzesku stał 
ratusz, to musiał w nim urzędować 

burmistrz, a jako włodarz miasta, 
zapewne posiadał zastawę. Popularne 
było wtedy także sprowadzanie piwa 
z Prus w dzbanach kamionkowych. 
Możliwe, że i takie naczynia odkryje-
my. Z pozostałych wykopów materiał 
jest młodszy, pochodzi z XIX wieku 
– podkreśla.
– Jak wynika z materiałów ikono-
graficznych, na płycie rynku w jego 
południowo-wschodniej części znajdo-
wało się również poidło dla zwierząt. 
Z konserwatorskiego punktu widzenia 
dopuszczalne byłoby postawienie 
w tym właśnie miejscu fontanny – su-
geruje Andrzej Cetera. 
Prawdopodobnie na rynku istniały 
także studnie. Zapewne jedna z nich 
znajdowała się w południowo-zachod-
nim narożniku. –  Z pewnością również 
ona zostanie odkryta, choć w tym 
momencie nie wiemy, gdzie dokładnie 
stała. Być może było ich więcej, jak 
w Tarnowie, gdzie na rynku znajdo-
wało się sześć zbiorników wodnych, 
ale póki co uchwycono jedynie trzy 
– wyjaśnia.

Powrót za rok
Zdziwienie mieszkańców Brzeska 
wzbudziło zasypanie wykopów arche-
ologicznych. Wszystkie elementy od-
kryte do tej pory pracownicy Pracowni 

Archeologiczno-Konserwatorskiej 
starannie zabezpieczyli folią, aby przy 
pracach związanych z rewitalizacją 
wrócić do badań. Wstępne wyniki 
poszukiwań są obiecujące. – Liczymy 
na to, że dowiemy się czegoś na pod-
stawie pozostałości kramów, złożonych 
z części naziemnych i piwniczek. Nie 
wiemy, jakie skarby kryje ziemia 
w różnych poziomach użytkowania 
rynku, np. z wieku XIII – mówi An-
drzej Cetera.
Przy braku przypuszczeń co do tego, 
gdzie mogły znajdować się na Rynku 
poszczególne elementy, zastosował tzw.  
wykopy krzyżowe, które obejmują osie 
symetrii obiektu. – Poniekąd była to 
loteria. Ratusza nie wymieniają źródła 
historyczne, ale zazwyczaj budowle 
publiczne znajdowały się na środku 
placu. To był strzał w dziesiątkę! – cie-
szy się konserwator. 
Badania zlecił Urząd Miejski. Dzięki 
opracowaniom archeologicznych, które 
powstaną przed końcem czerwca, pro-
jektanci otrzymają rewelacyjną podpo-
rę merytoryczną przy konstruowaniu 
planu zagospodarowania centrum 
miasta, przywracającego Rynkowi 
funkcję ośrodka życia publicznego 
i społecznego.

Tekst i fot.
Karina GAWeł

 Zwęglone, ciemne 
warstwy oznaczają 
palenisko

Pozostałości 
po drewnianej 

konstrukcji
ratusza

Fragmenty
barwnej ceramiki. 
Być może z zastawy 
burmistrza?



RAZ, DWA, TRZy po raz piąty w Brzesku! Zespół zagrał – jak oznajmił ze 
sceny Adam nowak – dzięki wsparciu Damiana Styrny, Grzegorza Bacha 
i Mieszka Musiała. Zgodnie z oświadczeniem wokalisty był to występ nieofi-
cjalny, bo oficjalny będzie dopiero 10 czerwca w radiowej „Trójce”, kiedy zapre-
zentowany częściowo 17 maja w kinie „Bałtyk” repertuar zostanie poszerzony 
o kolejne piosenki. – Być może powstanie z tego album – projektował przyszłość 
wokalista. Jego zamysł to „wyciąg” z twórczości Wojciecha Młynarskiego obej-
mującej 3,5 tys. utworów; o dziwo, wciąż aktualnych. Pomimo zmiany realiów 
politycznych okazało się, iż buntownicy nadal pozostają samotni wobec przemocy 
tłumu i państwa. Skoro zaś ze sceny padały dziennikarskie terminy – „reportaż” 
i „felieton” – określające kolejne kompozycje, to żurnaliście wypada zakończyć 
refrenem: „Raz, dwa, trzy szósty raz w Brzesku!”      (ID)

Muzyka z talerzyka

Piosenkom 
o buntownikach 

towarzyszył 
kobiecy głos

Akordeon w rękach 
Grzegorza Szwałka
nadaje muzyce zespołu
niepowtarzalny
charakter
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Muzyka z talerzyka

OBRAZy FOTOGRAFICZne z Taj-
landii to tylko jedna z propozycji bo-
cheńskich Muzealiów 2007. Autorką 
cyklu zdjęć jest artystka z Brzeska, 
Małgorzata Duśko. Całość, z pozoru 
tylko przypadkowa, posiada scalający 
zamysł. Wybierając dwanaście fotografii 
z ogromnego zbioru powstałego w czasie 
zeszłorocznej podróży, Duśko skonstru-
owała portret kraju, jaki nie mieści 
się w żadnych europejskich ramach. 
Ekspozycja zawiera obrazy różnorodne: 
buddyjskie świątynie i hinduistyczną 
lingę, kobietę w tradycyjnym stroju 
i ubranego po europejsku mężczyznę 
zarabiającego na życie wożeniem tu-
rystów, tresera słoni w dżungli i grupę 
transwestytów, bohaterów komercyjne-

PełnA SALA była dowodem na to, 
iż wiosenna aukcja prac uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej zajęła 
stałe miejsce w miejskim kalendarzu 
imprez. 24 maja przedsięwzięcie ruszy-
ło po raz szósty. Otwierając sprzedaż, 
kierownik placówki edward Pabian 
odczytał rozwieszone na ścianach 
hasła: – „W pracy ma się koleżanki 
i kolegów, jest o czym rozmawiać. Jest 
się razem.” „Do tego, kto pracuje, mówi 
się: proszę pana.” „Gdy idę to pracy, to 
życie ma sens.” Te motywy pojawiają 
się w rozmowach między terapeutami 
a uczestnikami – wyjaśniał. – Mamy 
cztery osoby w pełni przygotowane do 
podjęcia pracy – dobitnie zaznaczył.

Jego podopieczni wystąpili z wyróżnio-
ną na konkursie w Nowohuckim Cen-
trum Kultury pantomimą „Karnawał 
zwierząt” oraz z wierszami i piosen-
kami. Prowadzący aukcję dziennikarz 
Waldemar Pączek podsumował 
pokaz: – Wystąpili przed wami moi 
przyjaciele! Ten spektakl przygotowa-
li wybitni fachowcy: Andrzej Gicala 
– nie ma lepszego w Europie! – oraz 
Paweł Lekki!
Do sprzedaży osoby niepełnosprawne 
przygotowały blisko 300 prac: haftów, 
rysunków, witraży, obrazów i form 
ceramicznych oraz z wikliny. – Są 
one autentyczne i dalekie od zakła-
mania. Uczestnicy pokazują w nich 
swój stosunek do świata – zachwalał 
barwne i starannie wykonane dzieła 
kierownik Pabian. Najbardziej za-
żartą licytację o obraz z wizerunkiem 
pałacu Götzów wygrał wiceburmistrz 
Krzysztof Bigaj.

(iwd)

Sztuka
 rezultatem

terapii

aktorskie śpiewanie

KAżDA PIOSenKA Agnieszki Osieckiej w wykonaniu przyszłych aktorów wy-
rosła do rangi samodzielnej miniatury o pasji, miłości, zazdrości, zawiści, rozżale-
niu i małomiasteczkowej beznadziei pętającej jednostkę. 12 maja na scenie kina 
„Bałtyk” wystąpili studenci drugiego roku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Krakowie. Spektakl przygotowali pod kierunkiem Beaty Fudalej, aktorki Teatru 
Narodowego w Warszawie. Odeszli od obiegowej interpretacji na rzecz własnych 
dociekań, wydobywając z tekstów Osieckiej niedostrzegane dotychczas znaczenia. 
Pokazali, że dobrze grają zarówno indywidualnie, jak i zespołowo.       (i)

dwanaście fragmentów tajskiej mozaiki

go show. Całości obrazu dopełnia „miej-
scowy włóczykij” – pozbawiony sierści, 
zabrudzony pies. W tak zarysowanym 
krajobrazie niemo dominuje niemal ste-
rylna, misternie wyrzeźbiona w drewnie 
Świątynia Prawdy. Tajowie z fotografii 
artystki wyprzedzili Europę w uznaniu 
dla pluralizmu religii, gustów, sposobów 
na życie… Ich prawdą jest bogactwo.
Wartość bocheńskiej prezentacji to 
przede wszystkim jej dokumentalizm, 
poprzecinany psychologicznymi portre-
tami. Jednak aby w pełni ocenić arty-
styczny rezultat tajlandzkiej wyprawy 
należy poczekać na pokaz, który za-
radziłby niedosytowi pozostawionemu 
przez smutną konieczność wyboru tylko 
dwunastu fotografii.        (d)

Właściciel 
ulicznego tuk tuka, 
powszechnego 
w Tajlandii środka 
transportu
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Z ekspresją o namiętnościach

Waldemar Pączek rozpoczął licytację 
obrazu prezentowanego przez autora
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W 2006 roku Regionalne Towarzystwo 
Miłośników Kultury Ludowej z Niedź-
wiedzy wydało tom zbiorowy „Życie 
wierszem pisane”. Znalazły się tam 
anegdoty, refleksyjne wiersze, piosenki 
i przyśpiewki tworzone na zamówienie 
Porębian przez ludową poetkę, nierzad-
ko przeplatającą je gwarą. – To nasze 
szare życie potrafi przełożyć piórem – 
trafnie zauważyła Maria Karaś. Świat 
wierszy Put zamyka się w granicach 
porębskich ścieżek, pól i dróg. Autorka 
nie przepuści niczemu, ani otwarciu 
klubu, ani pełnej wybojów drodze, która 
staje się zaczynem rymów: Bo te nasze 
drogi/Zmuszają do tego/Trzeba jechać 
slalomem/By uniknąć złego .

najprostsze słowa
Anna Put tworzy pod wpływem im-
pulsu. – Jak się złapie wątek, to dalej 
się już pisze – zauważa. – To pochodzi 
z wewnątrz. Czasem coś mnie nurtuje 
i stąd biorą się wiersze.
Jej twórczość rozpada się na dwa nur-
ty: humorystyczny i refleksyjny. Ten 
ostatni reprezentują utwory nostal-
giczne, w których tęsknota za idealizo-
waną przeszłością łączy się z potrzebą 
pracy na rzecz współczesnych. Put 
sięga do zasadniczych prawd życio-
wych, dostępnych w bezpośrednim 
doświadczeniu. Stać ją na autotema-
tyczne rozważania, czego przykładem 
jest lapidarny wiersz bez tytułu:
Piękną postać/i piękne naczynie/
w zwyczajnej rzeźbi się glinie/Piękne 
wiersze/i piękna mowa/zawierają 
najprostsze słowa/

wiejski laptop
Optymizm twórczości Put jest za-
uważalny, choć ona sama nie miała 
łatwego życia. Ukończyła siedem klas 

skuteczna zachęta

Każdy mógł skosztować nawet 
egzotycznych gatunków herbat

ByłO POeTyCKO, romantycznie 
i aromatycznie. 4 maja w Domu Lu-
dowym w Porębie Spytkowskiej Anna 
Put czytała wiersze i anegdoty, Porębia-
nie zatańczyli, a organizatorzy serwo-
wali różne gatunki herbat i tradycyjne 
soki z mniszka lekarskiego, czarnego 
bzu i aronii. Zamysł był jasny: młodzi 
pokazali to, co ich fascynuje, a starsi 
– zamiłowanie do dziedzictwa. Maria 
Karaś zachęciła do udziału w Prze-
glądzie Młodych Talentów 10 czerwca. 
– Najważniejsze, żeby w naszych dzie-
ciach znalazła się chęć do działania 
– przekonywała.           (id)

notatnik kulturalny
22 czerwca Dni Brzeska za-
inauguruje wernisaż pejzaży 
Zbigniewa Ważydrąga. Eks-
pozycji towarzyszyć będzie pa-
rada i występ Jadowniczan oraz 
Krakowiaków Ziemi Brzeskiej. 
Następnego dnia, w sobotnie 
popołudnie na pl. Kazimierza 
Wielkiego przyjść mogą dzieci. 
Dla nich MOK przygotował 
konkursy i występy. Wieczorem 
grupa Zorba zagra grecką mu-
zykę współczesną i ludową. Po 
niej pokaże się Cafe. W niedzielę 
zespół Gronicki, złożony z pięciu 
kobiet z Bukowiny Tatrzańskiej, 
poprzedzi sławne Voo Voo. W fi-
nale na niebie zapłoną ognie 
sztuczne. Późne popołudnia mu-
zycznego weekendu organizato-
rzy przewidzieli na prezentację 
lokalnej sceny rockowej.   (d)

Optymistka 
z Poręby

– To pierwsza autorka z naszej 
wsi, której twórczość została 

opublikowana – twierdzi Maria 
Karaś, instruktorka ze świetlicy dla 
młodzieży w Porębie Spytkowskiej 

i opiekunka zespołu Porębianie.
To ona przekazała do druku

rękopisy Anny Put (na zdjęciu). 

szkoły podstawowej. Rodziny nie było 
stać na jej dalszą edukację. Mając 16 
lat zatrudniła się w brzeskim gospo-
darstwie Akademii Rolniczej. Potem 
pracowała w browarze, gotowała dla 
robotników naftowych, a teraz jest 
sprzątaczką w brzeskiej filii Biblioteki 
Pedagogicznej w Tarnowie.
Skecze poetki amatorki stale towarzy-
szą spotkaniom starszych mieszkań-
ców wsi w Domu Ludowym. Jednak 
rozśmieszać mogą też „miastowych”, 
jak choćby żart z laptopa:
Wiec jo postanowiłam sie zapisać na 
studyja, bo wyicie, nawet chcąc krowy 
cy świnie chować, to trza je zgłosać do 
ewidencji i papyiry trza wypełnić. – Bez 
studyjów nie dom rady – pomyślałam, 
zapisałam się, ocywiście, na zaocne, bo 
to poza ocenami, to sie mozna rózności 
naucyć, no i mniej casu na nauke trza 
poświęcić, a tu chodzi o to, byle mieć 
jakiś papyir ze egzamin sie zdało 
– pisze autorka. – Rózne pytania były, 
ludziska sie zgłosały do odpowiedzi, 
jo ta siedziała cicho (…). Wreszcie za-
cęli cosik o komputrach godać i mnie 
doleciało takie słowo jak „laptop”. Oj! 
To jo prędko wstaje i zgłoszom sie do 
odpowiedzi i godom, ze jo wiem, co to 
jest laptok! No co? – Pyta profesor. – To 
jest taki ktoś, kto chodzi po wsi i lapto 
niepotrzebne rzecy!

dowcipne przestrogi
Piosenki Anny Put objeżdżają Polskę 
wraz z zespołem. Przyśpiewki weselne 
epatują sporą dawką humoru wziętego 
z praktycznych, codziennych sytuacji, 
np. Nie wierz panno chłopcu, żadnemu 
mężczyźnie, bo to jest cukierek macza-
ny w truciźnie.

Tekst i fot. 
Iwona DOJKA
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Trzeba też pamiętać, iż – jak 
napisali Tadeusz Chrzanowski 
i Marian Kornecki w wydanej 

w 1982 roku książce „Sztuka Ziemi 
Krakowskiej” – brzeski obiekt zaj-
muje miejsce szczególne wśród pała-
ców i dworów naszego regionu i pod 
wieloma względami różni się od tego 
rodzaju rezydencji, jakie w tym czasie 
powstawały w Łodzi czy na Śląsku. 
Twórcy, Ferdynad Fellner i Herman 
Helmer, podkreślili nie fabrykanckie 
lecz ziemiańsko-arystokratyczne ambi-
cje mecenasa. Według Chrzanowskiego 
i Korneckiego stworzyli oni w Oko-
cimiu „niezwykłą w swym estetycz-
nym wyrazie mieszaninę rozmaitych 
inspiracji, utrzymując całość w du-
chu neobaroku”. A jest to neobarok 
w wiedeńsko-findesieclowym wydaniu, 
będący nawiązaniem do architekto-
nicznej tradycji rozwiniętego baroku 
francuskiego. Jednym z jego głównych 
twórców był Jules Hardouin-Mansart 
(1646-1708), który nadał ostateczny 

Obraz pałacu

Aby docenić w pełni niezwykłość „nowego” pałacu Götzów i pozostałych części składowych brze-
skiej rezydencji, należy bliżej poznać nie tylko inicjatora jej powstania, ale także tych, którym 
zawdzięcza ona swój kształt, jak też warunki kulturowe mające nań zasadniczy wpływ. 

kształt zespołowi pałacowemu Wersa-
lu. Styl ten ma odbicie także w twór-
czości architektonicznej Fischera von 
Erlacha (1656-1723), autora projektu 
słynnego wiedeńskiego kościoła św. 
Karola Boromeusza i kaplicy książęcej 
w katedrze wrocławskiej. Przypomnij-
my postaci obu architektów pałacu, 
korzystając z ustaleń historyka sztuki 
Jerzego Wyczesanego, przedstawio-
nych w BIM-ie z czerwca 1993 roku.

***
Ferdynand Fellner i Herman Helmer 
jako projektanci pracowali razem w la-
tach 1872-1915 pod szyldem założonej 
przez siebie spółki: Atelier Architek-
toniczne Fellner & Helmer. Urodzony 
w Wiedniu Fellner (1847-1915) był 
uczniem swojego ojca, znanego archi-
tekta wiedeńskiego. Natomiast młod-
szy od niego o dwa lata Helmer (1849-
1919), z pochodzenia Niemiec, zrazu 
był uczniem Wilhelma Gottgetrau 
w Monachium, następnie studiował 

w wiedeńskiej pracowni 
Ferdynanda Fellnera 
starszego, w której ze-
tknął się z jego synem, 
późniejszym przyjacie-
lem  i wspólnikiem. 
Przez  pięćdziesiąt nie-
mal lat wspólnej dzia-
łalności na znacznym 
obszarze Europy od 
Hamburga i Zurychu 
po Sofię, Toruń i Odessę 
zaprojektowali oni 48 
budynków teatralnych, 
kilkadziesiąt zamków, 
pałaców i willi, a ponadto 
wiele obiektów użytecz-
ności publicznej, fabryk 
i kamienic. Wszystkie 
w stylu powszechnego 
w tamtych czasach hi-
storyzmu, neobaroku 
i modernizmu połączone-
go z secesyjną dekoracją 
o falujących liniach i asy-
metryczną kompozycją, 
której ojczyzną stał się 
na przełomie XIX i XX 
wieku Wiedeń.

***
W założonym przez nich atelier za-
trudnieni byli inni jeszcze architekci 
m.in. Franz von Krauss, Aleksander 
Graf, Josef Tolk, Ernst von Gotthilf, 
Rudolf  Krausz i Polak Tomasz Pry-
liński (1842-1895) – jeden z najwybit-
niejszych naszych architektów drugiej 
połowy XIX wieku, autor projektu 
restauracji krakowskich Sukiennic, 
gmachu Krakowskiego Towarzystwa 
Ubezpieczeń przy ulicy Basztowej 9 
i zakładu dla nieuleczalnie chorych 
fundacji Helclów w Krakowie, pawi-
lonu Browaru Okocim (opracowanego 
na wystawę we Lwowie w 1894 roku) 
oraz wielu innych. W tym to właśnie 
atelier powstały m.in. plany obiektów 
zbudowanych w różnych miastach 
polskich: budynków Liceum im. Mi-
kołaja Kopernika i teatru w Cieszynie, 
niezrealizowanego teatru w Krakowie, 
teatru w Toruniu, zamkowego teatru 
w Łańcucie, niezrealizowanego także 
gmachu Filharmonii dla Warszawy, 
Kasyna  Narodowego Szlacheckiego  
i słynnego Hotelu George’a we Lwowie, 
pałaców: Zamoyskich w Jabłoniu na 
Podlasiu, Potockich w Antoninach na 
Wołyniu i Długoszów w Siarach koło 
Gorlic. W atelier Fellnera i Helmera  
powstały także plany przebudowy 
teatru w Bielsku-Białej oraz niezre-
alizowanych przebudów pałaców Tar-
nowskich w Dzikowie i Radziwiłłów 
w Nieborowie.

***
Powiedzieliśmy już wcześniej, iż pa-
łac Götzów w swej pierwszej redakcji 
– zrealizowanej w oparciu o plany 
powstałe w atelier Fellnera i Helmera 
– składał się tylko z korpusu, pawilonu 
zachodniego, kaplicy pałacowej i za-
chodniego łącznika. Jego część wschod-
nią zaś, a więc pawilon wschodni wraz 
ze wschodnim łącznikiem, a może też 
oranżerię z grotą i palmiarnię wraz 
ze ścianą parawanową, zaprojektował 
i zrealizował w latach 1908-1911, tak-
że w stylu neobaroku, inny wiedeński 
architekt Leopold Simony (ustalenie 
Jerzego Wyczesanego). On też był 
autorem projektów wystroju architek-
toniczno-plastycznego i wyposażenia. 
Aliści według autorów „Sztuki Ziemi 
Krakowskiej” wszystkie te części pa-
łacu zaprojektować miał krakowski 
architekt Jan Zawiejski (1854-1922), 
autor planów teatru im. Juliusza Sło-
wackiego w Krakowie i przebudowa-
nego w latach 60. XX wieku teatru im. 
Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Andrzej B. KRuPIńSKIRóżne style tworzą harmonijną całość
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– Nota biograficzna powinna być 
śmieszna – stwierdził i napisał taką 
na zjazd z okazji 50-lecia matury 
w brzeskim liceum.

akt pierwszy: początek pierwszy
Urodził się 22 kwietnia 1929 roku 
w domu, którego dziś już nie ma. Ja-
sień należał wtedy do gminy Okocim 
– obecnie także nieistniejącej w admi-
nistracyjnych wykazach. Stanisław 
Dobrzański i Ludwika Kaźmier-
czyk mieli jeszcze dwie córki: Zofię 
i Stefanię oraz syna Franciszka. – Zofia 
ma dwoje dzieci i mieszka w Jasieniu. 
Stefania mieszka w Australii i doro-
biła się trójki, a Franciszek zamiesz-
kuje w Brzesku i ma trzech budrysów 
– z ukontentowaniem zapisał Edward 
Dobrzański w życiorysie.
Na tym go jednak nie skończył. Do 
opisania pozostała przecież szkoła.
– Dobrą, przedwojenną podstawówkę 
zaliczyłem w rodzinnej wsi. Moje dzie-
ciństwo? – pyta i z satysfakcją udziela 
odpowiedzi: – Bawiłem się z rówieśnika-
mi w wojnę, hodowałem króliki i gołębie, 
uczyłem się gry na skrzypcach. Zmusi-
łem krowę, by ciągnęła wózek, na którym 
z bratem zwoziliśmy z pola ziemniaki. 
Zaniechaliśmy tych praktyk, bo krowa 
nie chciała później dawać mleka.
Oprócz rodziców była i babcia. Ma-
wiała: „Nie rób drugiemu, co tobie 
niemiłe”, „Pokora niebiosa przebija”, 
„Kto na ciebie kamieniem, ty na niego 
chlebem”, „Pan Bóg nie rychliwy, ale 
sprawiedliwy”. – Muszę także wspo-
mnieć wujka Antka. Pomagał rodzinie 
przetrwać biedę. Dzięki niemu nie 
miałem problemów z nauką w szkole 
podstawowej. Nie dał mi zasnąć, dopó-
ki nie „wyśpiewałem” tabliczki mno-
żenia i nie wyrecytowałem zadanych 
wierszy czy czytanek – dopisuje.

akt drugi: początek drugi
Kiedy Edward Dobrzański skończył 14 
lat jedynym ratunkiem przed wywóz-

Siedem aktów 
i jeszcze nie koniec

Był rozkosznym amantem, beznadziejnie zbuntowanym Konradem i zakonnikiem, 
którego świat legł w gruzach pod płonącym stosem świętej. Jednak dla Edwarda 

Dobrzańskiego, aktora i profesora krakowskiej PWST, najważniejsze nie są widzialne 
postaci lecz dydaktyka emocji z teatralnej sceny. 

ką na roboty była praca. – Zostałem 
uczniem blacharza w browarze. Na wsi 
blacharz kojarzył się z człowiekiem, któ-
ry chodził i krzyczał: „Garnki drutować!” 
Było mi wstyd. Cierpiałem. Kłamałem, 
że pracuję na ślusarni, a tymczasem na-
prawiałem rynny. Kto wie… Być może, 
gdybym wtedy poszedł na ślusarza, to 
byłbym nim i teraz… – podpiera brodę 
i patrzy na ogród za oknem.
Jak narodziła się myśl o teatrze? – To 
dziwny przypadek… W szkole nie 
myślałem o aktorstwie i pedagogice 
– zamyśla się, ale szybko podchwytuje 
wątek. – Mieliśmy wychowawczynię, 
Anielę Chmurową. Między nią 
a uczniami wytworzyło się zaufanie. 
Polubiła nas. Jednocześnie aktywnie 
działał naówczas samorząd gimnazjal-
ny. Urządzał wycieczki do teatru i wy-
pady krajoznawcze. Szkoła aplikowała 
w ten sposób dopełnienie kształcenia. 
To właśnie ta wychowawczyni zapropo-
nowała wystawienie „Zemsty” Fredry 
– łączy rozbiegającą się opowieść. 
– Reżyserował profesor Władysław 
Glodt. To był temperamentny pedagog. 
Z fantazją uczył nas geografii. Obsadził 
mnie w roli Cześnika. Ryszard łużny, 
późniejszy dziekan filologii rosyjskiej 
na uniwersytecie, grał Milczka Rejenta 
– mówi i rozpoczyna następną dygresję: 
– Franciszek Kostrzewa poszedł na 
księdza i długie lata pasterzował w Kry-
nicy. Tadeusz Walicki został sędzią. 
To była silna grupa młodzieży, która 
dojrzewała bardzo intensywnie. Byli-
śmy świadkami martyrologii. Sześć lat 
przeżyliśmy praktycznie bez żadnego 
wykształcenia. Po ukończeniu 14. roku 
życia obowiązkowo szliśmy do pracy. Do-
rastaliśmy bez kultury, teatru, sportu… 
Emocjonalnie byliśmy dojrzalsi.

akt trzeci: pierwszy Konrad
– Zaczęliśmy próby i – o dziwo! – świet-
nie nam szło. Po kostiumy pojecha-
liśmy do wypożyczalni Proksa na 
Rakowickiej w Krakowie. Chłopaki 

dostali kontusze, a dziewczyny kryno-
liny – stwierdza z satysfakcją.
Po „Zemście” przyszły „Śluby panieńskie” 
Fredry oraz „Klub kawalerów” Bałuckie-
go. Pętla totalnego państwa nie zacisnęła 
się jeszcze zbyt mocno i w kinie „Bałtyk” 
licealiści z inicjatywy ks. Stanisława 
Pękały wystawili jasełka. – Dla Brzeska 
to była furora ze względów religijnych. 
To był 1948 rok. W późniejszym okresie 
– 1949-1955 – nie moglibyśmy już tego 
zagrać. To był ostatni dzwoneczek, kiedy 
można było uszczknąć wolności – tłuma-
czy realia dorastania.
Dobrzański był dumny. – Miałem suk-
ces jako Cześnik, potem Gucio i główny 
amant w „Klubie kawalerów”. Postać 
Lucyfera w jasełkach była zakompo-
nowana na wzór Hamleta. Walczył 
z Bogiem i kochał Go jednocześnie. 
Żądał rządu dusz. Taki Konrad na tle 
religijnym…

akt czwarty: drugi Konrad
– Byłem realistą – stwierdza z poczu-
ciem pewności. – Zdawałem sobie spra-
wę, że te zachwyty kolegów i profesorów 
to coś innego niż predyspozycje do zawo-
du. Ale lubiłem grać, recytować…
Poezja wzięła górę. Nauczyciel Sta-
nisław Stefański zaproponował 
uczniowi Wielką Improwizację, którą 
ten miał wygłosić na obchodach 140. 
rocznicy urodzin Mickiewicza. – Miesz-
kałem w Jasieniu, trzy kilometry od 
Brzeska, w drodze do szkoły uczyłem 
się tekstu na pamięć i zapamiętale wa-
dziłem się z Bogiem o szczęście narodu 
– uśmiecha się 78-letni dziś profesor 
krakowskiej PWST. – Już jako młody 
chłopak – dodaje.
Mickiewiczowską improwizację w wy-
konaniu Dobrzańskiego doceniła komi-
sja egzaminacyjna w szkole aktorskiej, 
której przewodniczył Wacław nowa-
kowski. Pedagodzy zdziwili się, że 
licealista przygotował tekst w całości. 
– To wal! – orzekli w końcu. 
– No to walę! – wspomina dziś nauczy-
ciel akademicki. – Przerwali i kazali 
przejść do zakończenia. Tak sprawdzali 
mój temperament – tłumaczy polecenie. 
– Końcówka zaproponowana przez 
prof. Stefańskiego miała być mówiona 
w rozpaczy. Więc zagrzmiałem, ile tylko 
miałem pary, na pełnym głosie! Słychać 
go było na zewnątrz.
Szkoła mieściła się naówczas w trzech 
pokoikach budynku przy Szpitalnej 4. 
Wtem otworzyły się drzwi i do środka 
wpadła zdenerwowana kobieta. – Co 
tu się dzieje? Kogo tu mordujecie? 
– krzyczała. – Tu szkoła teatralna, 
badamy kandydatów – spokojnie wy-
jaśnił egzaminator. – Ładna mi szkoła 
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tak torturować młodzież – skwitowała 
mimowolna słuchaczka.
Niezależnie od zamieszania Edward 
Dobrzański został studentem aktor-
stwa. Na roku spotkał nie byle kogo, bo 
m.in. Gustawa Holoubka i Halinę 
Mikołajską. Przez jakiś czas wahał 
się. Zaczął także naukę na Wydziale 
Prawa UJ. Teatr zwyciężył. Jednak 
w życiorysie jego kolegi Walickiego 
Melpomena poniosła sromotną klęskę. 
Wolał sędziować. Natomiast brzesz-
czanka Zofia Streer krakowską uczel-
nię ukończyła w 1952 roku. Osiadła 
w Warszawie.

akt piąty: jubiler od diamentów
– Szkołę Aktorską ukończyłem w 1953 
roku. Teatr im. Juliusza Słowackiego 
zaproponował mi angaż, a uczelnia 
asystenturę. W ten sposób zostałem 
zasiedziałym i zagorzałym kra-
kauerem, aktorem Teatru Starego 
i nauczycielem akademickim PWST 
– notuje w swojej biografii Edward 
Dobrzański. – W roku 1966 po prze-
wodzie habilitacyjnym zostałem 
docentem, w roku 1989 profesorem 
nadzwyczajnym, a w roku 1993 
profesorem zwyczajnym. W roku 
1968 pełniłem funkcję prodziekana 
Wydziału Aktorskiego, w latach 
1968-1987 dziekana, a w latach 
1987-1990 prorektora PWST. Obec-
nie dalej pracuję w Teatrze Starym 
i w mojej uczelni. Bardzo sobie ce-
nię również współpracę z Politech-
niką Krakowską, gdzie w Studium 
Pedagogiki i Psychologii prowadzę 
zajęcia z zakresu poprawnej wymo-
wy polskiej i sztuki mówienia.
Z błyskiem w oku profesor zapisuje 
i taką wzmiankę: – W 44. roku życia 
ożeniłem się po raz pierwszy i… 
ostatni. Moja żona Halina jest arche-
ologiem i pracownikiem naukowym 
Polskiej Akademii Nauk. Jej najwięk-
sze odkrycie to ja!
Córka Dobrzańskich, Joanna, tańczy 
w balecie. Jej ojca zawsze cieszy-
ła praca ze studentami. – Miałem 
frajdę – uśmiecha się. – Talentu nie 
nauczymy, ale myślenia i smaku 
przedstawienia tak. Nie pajacowania, 
błaznowania, lecz bogactwa człowieka. 
Sztuka aktorska polega na tym, że 
z udawania, nieprawdy, robimy praw-
dę. To najpiękniejsze kłamstwo. Bez 
konsekwencji – urywa opowieść, by 
podkreślić: – Talenty to są diamenty.
Sam wiele szlifował, choć nie trafili mu 
się uczniowie z Brzeska. Jednak Alinę 
Kamińską, obecnie aktorkę krakow-
skiej „Bagateli”, doskonale zapamiętał 
ze wstępnych kwalifikacji. – Na egzami-

nie poparłem jej kandydaturę. Widzia-
łem, że jest ciekawą osobowością.
Do asystenta Dobrzańskiego na wstęp-
ne przesłuchanie zgłosiła się uczennica 
jego licealnego pedagoga Stanisława 
Stefańskiego, Dominika Stec. Po pozy-
tywnej ocenie rozpoczęła przygotowania 
do egzaminu. Po studiach pracowała 
w Teatrze Ludowym i „Bagateli”.

akt szósty: kapłan i błazen
Zagrał w 67 sztukach teatralnych, tak-
że w „Dziadach” inscenizowanych przez 
Konrada Swinarskiego. Najwyżej ceni 
jednak rolę zakonnika, brata Ladve-
nu, w „Św. Joannie” Georga Bernarda 
Showa. – Gdy bohater zobaczył śmierć 
świętej na stosie, dostał pomieszania 
zmysłów. Nie mógł sobie poradzić z tym, 
że wiara usprawiedliwia taką karę. 
Stał z krzyżem i patrzył na spalenie. 

Wtedy załamała się jego wiara i świat 
– tłumaczy fascynację rolą. – Bo aktor 
jest kapłanem i błaznem jednocześnie. 
Jego zadanie to pokazanie człowieka 
w całej gamie jego duszy – dobrego 
i złego, zazdrośnika i buntownika.
Tyle o aktorze. Teatr to coś więcej. 
– Tworzy go wypowiedź i napięcie 
między aktorem a słuchaczem. Jest 
pokarmem dla duszy. Powinien dawać 
nadzieję, a nie zwątpienie, pokazać 
– „Głupi jesteś, ocknij się!”. Powinien 
służyć człowiekowi, by ten stał się 
lepszym dla drugiego – tłumaczy 
i nie zraża się zarzutem, że przy-
pasowuje do sztuki prosty dydak-

tyzm. – To nie dydaktyka zeszytu 
szkolnego. Ona wypływa z uczucia, 
z emocji. Teatr zimny i logiczny jest 
nieciekawy – energicznie zaznacza. 
– Zadaniem teatru jest kształcić 
w człowieku wrażliwość na piękno 
i zagadnienia społeczne. To służba 
człowiekowi, któremu daje się wyż-
sze cele egzystencji. 

akt siódmy: jeszcze nie epilog
– Wszyscy mówią, że służą człowiekowi: 
i kapłan, i polityk – Edward Dobrzański 
zdaje się polemizować sam z sobą. – Ale 
gdy politykowi przyjdzie zrezygnować, 
to zrobi wszystko, aby tak się nie stało. 
To kwestia etyki – kwituje.
Sam o wielkiej karierze nigdy nie my-
ślał i o ekranowe występy usilnie nie 
zabiegał. Od 1959 do 1989 roku zagrał 
w trzynastu ekranizacjach. – Jakieś 

drobiazgi – lapidarnie określa tamte 
role. – Wciągnąłem się w wir szko-
ły. Przez 20 lat byłem dziekanem. 
Moim zadaniem było stwarzać jak 
najlepsze warunki dla studentów 
i pedagogów. Nie zabiegałem o to, by 
sprawdzić siebie w filmie. 
– Jeżeli „podobać się” staje się naj-
ważniejsze, to błąd – przekonuje. 
Istotę aktorstwa dostrzega w kre-
acji. – Na tym polega sztuka, że 
wchodzimy w świat fikcji. Jesteśmy 
królami, bogami, bo stwarzamy no-
wego człowieka – stwierdza. – Tak, 
to dumne stwierdzenie – zgadza się 
z oskarżeniem o pychę. – Jednak 
zdarza się, że pycha wywołuje brak 
akceptacji ze strony widza. Dlatego 
do każdej roli należy podchodzić 
tak, jakbyśmy stawali do niej po raz 
pierwszy. Najwięksi, utalentowani 
aktorzy mają pokorę i skromność 
oraz odwagę.
Z desek scenicznych Edward Do-
brzański wchodzi wprost w objęcia 
życia. W garderobie pozostawia 

kostium kapłana ludzkiej wyobraźni, 
w której gra na ideach. 
Swój życiorys osiem lat temu zakoń-
czył słowami: – Ten nasz jubileusz 
nie jest po to, aby się chwalić, ale by 
z grzechów się wyspowiadać, żałować 
za nie i zrobić mocne postanowienie 
poprawy, jeżeli oczywiście nie jest już 
za późno, i zadać sobie znów pytania: 
Skąd przychodzisz? Dokąd idziesz? 
Kim jesteś? Czego chcesz?
Gdy to czyta, łapie się za głowę: – Ojej, 
zaczynam grać rolę Franka Kostrzewy!
Chyba nawet powracając do Jasienia, 
gdzie na uboczu ukrył domek nazwany 
„Dobrzanką”, wypatruje kurtyny.

Tekst i fot. Iwona DOJKA

Aktor z żoną Haliną w ogrodzie
przy jasieńskiej „dobrzance”
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Do lipca 2005 roku nieuporząd-
kowane akta archiwum św. Ja-
kuba w Brzesku znajdowały się 

w piwnicy plebańskiej oraz kancelarii 
parafialnej. Częściowo zapomniane 
i zbagatelizowane. W lipcu 2005 roku 
zwróciłem się do obecnego ks. pro-
boszcza Józefa Drabika z prośbą 
o pozwolenie zabrania ich do podręcz-
nej kancelarii celem uporządkowania 
i uratowania ocalałych metrykaliów 
przed dalszym zniszczeniem.
W wyniku prac porządkowych usta-
liłem dzieje zbioru. Pod względem 
rzeczowym w archiwum najwięcej jest 
akt odnoszących się do spraw mająt-
kowych i finansowo-gospodarczych 
parafii, a ponadto wykazy dochodów 
i rozchodów kościoła. Spośród spraw 
należących do administracji para-
fialnej najliczniejsze są dokumenty 
mówiące o budowie lub restauracji 
obiektów kościelnych.
Podczas inwentaryzacji i opracowa-
nia zaopatrzyłem księgi w sygnatu-
ry archiwalne. W przypadku ksiąg 
metrykalnych rozpoczynają się one 
literami KM, po czym następuje nu-
mer jednostki archiwalnej. Ponadto 
kilka z nich oprawiono i zaopatrzono 
w obwoluty oraz podklejono we-
wnętrzne strony okładek. W wyniku 
braku inwentarza zbiór opracowano 
w oparciu o uproszczoną wersję bazy 
danych i inwentarz kartkowy. W roku 
2006 księgi metrykalne z lat 1790-
1958 zostały zmikrofilmowane przez 
eugeniusza Multana.

Korekta granic 
Na tworzenie się zasobu akt i ksiąg 
metrykalnych archiwum parafialnego 
św. Jakuba w Brzesku miały wpływ 
wydarzenia historyczne – splądro-
wanie miasta przez Szwedów w 1655 
roku, a w 1657 przez Siedmiogrodzian 
dowodzonych przez Jerzego Rakoczego 
– łączące się z utratą i zniszczeniem 

Archiwum
od Świętego Apostoła (1)

cennych dokumentów archiwalnych. 
Swoje piętno na jego zawartości od-
cisnęły również poszczególne pożary 
miasta, kościoła i plebanii w latach 
1678, 1723 oraz 1904, a także decyzje 
administracyjne władz kościelnych 
powołujące nowe parafie, w wyniku 
czego od macierzystej parafii św. Ja-
kuba oddzielały się poszczególne części 
miasta i gromady.
Wraz z rozwojem miasta wytworzyła 
się dość dziwna sytuacja. „W ulicach 
miasta Brzeska są domy należące 
do trzech sąsiednich parafii, a mia-
nowicie domy po ter okocimski na-
leżą do Jadownik, ulica tak zwana 
Zielonka należy do Okocimia, a 13 
domów na Pomianowej do Jasienia” 
– pisał ks. Roman Mazur do kon-
systorza biskupiego w 1921 roku, 
prosząc o uregulowanie tej sprawy. 
Konsystorz polecił spisać domy, które 
miałyby zostać przyłączone do parafii 
brzeskiej i przedłożyć pisemną zgodę 
odpowiednich proboszczów. Nie doszło 
jednak wówczas do skorygowania gra-
nic ościennych parafii i przyłączenia 
do parafii w Brzesku tych domów, 
których mieszkańcy ze względu na 
znaczną odległość od swego kościoła 
korzystali z posługi duszpasterskiej 
i administracyjnej proboszcza brze-
skiego. Regulacja granic parafii św. 
Jakuba w Brzesku czekała na reali-
zację aż 48 lat. Dokonano jej bowiem 
w 1969 roku.
W roku 1958 biskup tarnowski Jan 
Stepa z wydzielonych części parafii 
w Brzesku, Jasieniu i w Jadownikach 
Podgórnych utworzył przy kościele na 
skraju lasu słotwińskiego samoistną 
parafię. Terytorium jej obejmowało 
Słotwinę oraz części miasta Brze-
ska, Bagna Jadownickiego i Grądów 
Jasieńskich. Wyodrębnienie kolejnej 
parafii, pod wezwaniem Miłosierdzia 
Bożego, wydzielonej głównie z parafii 
św. Jakuba, nastąpiło w roku 1993.

Półtora metra metrykalnego
Archiwum parafialne św. Jakuba 
w Brzesku stanowią akta i księgi 
parafialne będące zarówno wytworem 
kancelarii parafialnej jak i kancelarii 
należących do dekanatu brzeskiego 
w latach 1790-2005. W 1927 roku wy-
dane zostało rozporządzenie biskupie, 
nakazujące odesłanie do archiwum 
wszystkich rękopisów archiwalnych 
powstałych przed 1772 rokiem, a znaj-
dujących się dotąd w parafiach.
Obecny kształt ksiąg metrykalnych 
z Brzeska ukazuje aktualny zasięg 
terytorialny parafii obejmującej oprócz 
samego Brzeska dawniejsze gromady: 
Brzezowiec oraz częściowo Słotwinę. 
Każda z tych miejscowości posiadała 
własny komplet ksiąg metrykalnych 
od 1790 roku. Księgi metrykalne dla 
dawniejszej gromady Słotwina od 1969 
roku znajdują się w parafii pod wezwa-
niem Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Brzesku-Słotwinie.
Zbiór ksiąg metrykalnych jest zbio-
rem otwartym. W jego skład wchodzi 
obecnie 66 ksiąg metrykalnych z całej 
parafii brzeskiej (wioski należące 
do parafii: Słotwina, Brzezowiec, 
Brzesko). Są to pierwopisy z urzędu 
parafialnego: księgi oprawne i poszy-
ty, prowadzone w języku łacińskim 
i polskim. Najstarsza księga w tym 
zespole pochodzi z gromady Brzesko-
Słotwina z roku 1790 (nr 01 i 36). Wpi-
sy metrykalne sporządzano w ściśle 
określonych rubrykach. Zasadą stało 
się oddzielanie zapisów dokonywanych 
dla poszczególnych wsi wchodzących 
w skład parafii brzeskiej. Księgi me-
trykalne w archiwum parafialnym 
w Brzesku zajmują 1,43 mb. Pozostały 
zasób wynosi 14,15 mb.
Akta metrykalne wytworzone w kan-
celarii parafialnej w Brzesku po 1790 
roku zachowały się w komplecie. Nie-
stety, brak jest wcześniejszych metry-
kaliów, które uległy zniszczeniu podczas 
pożaru miasta i kościoła w 1904 roku. 
Niektóre księgi metrykalne, w szcze-
gólności XVIII–wieczne, są w złym 
stanie fizycznym. Akta są poprute, mają 
zerwane lub naderwane obwoluty, wy-
kazują uszkodzenia biologiczne. Dlatego 
wymagają szybkiej konserwacji.

urzędnicy ze święceniami
Zbiór ksiąg metrykalnych powstał 
w wyniku działalności kancelarii pa-
rafialnej i kancelarii innych instytucji 
kościelnych istniejących na terenie 
parafii. Złożyły się nań także doku-
menty nadesłane przez zwierzchnie 
władze kościelne i państwowe. Zgod-
nie z uchwałami soboru trydenckiego 

Porządkowanie akt parafii św. Jakuba AP rozpoczęło się niespełna dwa lata temu. Prace wciąż 
trwają. Część dokumentów stanowiących zapis dziejów miasta znajduje się w złym stanie 
i wymaga renowacji. O stanie kościelnych zasobów pisze archiwista ks. Stanisław Tokarski.
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Najbardziej zniszczona księga metrykalna z XIX wieku      

oraz statutem biskupa krakowskiego 
Bernarda kard. Maciejowskiego, ogło-
szonym w 1601 roku w Krakowie, przy 
parafiach miały zostać zorganizowane 
archiwa, gdzie w sposób odpowiedzial-
ny, pod zamknięciem, przechowywać 
miano dokumenty, nadania, przywileje 
oraz księgi zawierające ewidencję lud-
ności parafialnej.
W okresie rozbiorów kościelna reje-
stracja metrykalna nabrała charakteru 
urzędowej ewidencji ruchu ludności, 
w związku z uznaniem jej za akta stanu 
cywilnego. W zaborze austriackim, do 
którego należała parafia brzeska, pro-
boszczowie parafii mianowani zostali 
urzędnikami stanu cywilnego zgodnie 
z patentem cesarskim z 15 marca 1782 
roku. Dekret z 9 sierpnia 1786 roku 
rozciągnął to prawo na duchownych 
będących pracownikami konsystorzy 
biskupich. Tak więc każdy proboszcz 
prowadzący akta stanu cywilnego był 
równocześnie podległy władzy kościel-
nej i państwowej.
Reformę formularza ksiąg metry-
kalnych Galicji przeprowadzo-
no na mocy patentu cesar-
skiego Józefa II z 20 lutego 
1784 roku. Zaniechano 
wówczas dawnej sta-
ropolskiej formy 
wpisów opartej 
na Rytuale Rzym-
skim i Rytuale 
Piotrkowskim. 
Rozporządzenie 
cesarskie ogło-
szone 7 kwietnia 
1784 roku przez 
konsystorie bisku-
pie we Lwowie, Prze-
myślu i Tarnowie nakładało 
na proboszczów parafii obowiązek 
prowadzenia trzech odmiennych 
rejestrów: ksiąg urodzonych, ksiąg 
ślubów i ksiąg zgonów. Wpisy powinny 
być dokonywane w języku łacińskim, 
osobno dla każdej wsi wchodzącej 
w skład parafii.

oddzielnie zmarli, osobno urodzeni
Struktura zbioru ksiąg metrykalnych 
w archiwum św. Jakuba Brzesku 
prowadzona była właśnie w oparciu 
o ten model. Każda wioska należąca do 
parafii posiada własne księgi urodzin, 
zgonów i małżeństw.
Była to nowość w stosunku do ksiąg 
staropolskich, które w jednym tomie 
zawierały zapisy dla całej parafii. Dużą 
innowacją było także wprowadzenie 
rubryki „urodzony” w księgach urodzeń 
oraz „zmarły” w księgach zgonów, pod-
czas gdy księgi staropolskie były wła-

ściwie księgami chrztów i pogrzebów. 
Księgi urodzonych zawierały odtąd 
następujące rubryki: datę urodzin 
i chrztu dziecka (rok, miesiąc, dzień), 
jego imię, płeć i status (małżeńskie, 
pozamałżeńskie), imiona i nazwiska 
rodziców, ich wyznanie, imiona i nazwi-
ska chrzestnych, a także ich zawód.
Do ksiąg zaślubionych wpisywano dane 
dotyczące przebiegu ceremonii oraz 
jej uczestników: datę ślubu, persona-
lia nupturientów (imiona, nazwiska, 
wyznanie, wiek, stan cywilny, numer 
domu) i świadków (imiona, nazwiska, 
zawód). We wpisach do ksiąg zmar-
łych uwzględniono: rok, miesiąc, dzień 
śmierci, numer domu, imię i nazwisko 
zmarłego, jego wyznanie, płeć, wiek, 
rodzaj choroby (lub inną przyczynę 

śmierci), która wpisywana była zgodnie 
z diagnozą lekarza. Taki formularz obo-
wiązywał faktycznie przez cały okres 
zaboru austriackiego. Dekretem gu-
bernialnym z 1797 roku i 6 lipca 1803 
roku nowe zasady prowadzenia metryk 
wprowadzono na tereny zabrane przez 
Austrię w wyniku trzeciego rozbioru.
Dopiero reskrypt C. K. Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych z 1907 roku 
wprowadził pewne zmiany: utworzono 
nową rubrykę „uwagi” we wszystkich 
trzech kategoriach ksiąg metrykal-
nych oraz połączono w jednym zapisie 
dane dotyczące rodziców chrzestnych 
i ich zawodu (w księgach urodzeń) oraz 
informacje o świadkach ślubu i ich 
profesji (w księgach zaślubin).
W księgach metrykalnych obowią-
zywały zapisy w języku łacińskim. 
Według informacji zawartych w sche-

matyzmach diecezjalnych biskupstw 
galicyjskich wszystkie parafie posia-
dały księgi metrykalne przynajmniej 
od końca XVIII wieku.

wrażliwa czerń atramentu
Księgi metrykalne archiwum św. Jaku-
ba zapisywane od 1790 roku znajdują 
się obecnie w złym stanie. Przedarcia 
kart, zagięcia, zabrudzenia, a w szcze-
gólności uszkodzenia spowodowane 
robactwem i pleśnią przyniosły wy-
blaknięcie atramentu i przebarwienie 
papieru. Zapewne spowodowane było 
to złym przechowywaniem ksiąg nara-
żającym je na zniszczenia. Częściowo 
składowano zbiory w piwnicy ple-
bańskiej oraz kancelarii parafialnej. 
Najstarsza cześć metrykaliów wymaga 
szybkiej konserwacji.

Udostępnia się je w postaci orygina-
łów, o ile pozwala na to 
fizyczny stan zachowa-
nia. Nie umożliwia się 
osobistego wglądu do 
ksiąg i akt, od których 
zamknięcia nie upłynę-
ło jeszcze 100 lat.
Zbiór ksiąg metrykal-
nych parafii św. Jaku-
ba w Brzesku stanowią 
księgi metrykalne uro-
dzeń, ślubów i zgonów, 
typowe dla wyznań 
chrześcijańskich oraz 
księgi konfirmacji i in-
deksy ochrzczonych, 
zaślubionych i zmar-
łych. W księgach tych 
można znaleźć dane 
dotyczące zamieszka-
nia, imię i nazwisko 
konfirmanta, (osoby 
konfirmowane mia-

ły 13–14 lat), rok urodzenia oraz 
imiona i nazwisko rodziców wraz 
z panieńskim nazwiskiem matki. 
Ponadto w księgach spotyka się róż-
ne adnotacje dotyczące statystyki, 
załączniki i zaświadczenia. Oprócz 
właściwych wpisów metrykalnych 
w omawianych księgach znajdują 
się także świadectwa chrztów, ślu-
bów i zgonów wydawane w okresie 
późniejszym przez urząd parafialny, 
inne zaświadczenia z parafii, a tak-
że różnego rodzaju korespondencja 
z władzami zwierzchnimi.

n

* Autor tekstu jest archiwistą. Pracuje w pa-
rafii św. Jakuba AP i Maryi Matki Kościoła. 
W 2006 roku na Uniwersytecie Śląskim 
obronił pracę „Inwentarz ksiąg metrykal-
nych parafii św. Jakuba w Brzesku”.
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– Gotować należy z sercem. Kiedy przy-
chodzi do mnie młody człowiek, przed 
przyjęciem do pracy poddaję go testowi. 
Sprawdzam, czy ma głęboki, wyczulony 
zmysł piękna, wyjątkowy smak i czy 
jest energiczny – opowiada Kazimierz 
Kural. – Teraz w regionie ciężko 
spotkać dobrego fachowca w branży 
gastronomicznej. Młodzi ludzie kuszeni 
wysokimi zarobkami masowo wyjeż-
dżają za granicę. Dobrze, że u nas trzon 
zespołu nie zmienia się od lat. Z nami 
nie pracują ludzie przypadkowi, tylko 
tacy, którzy się sprawdzili.
W „Galicyjskiej” Kuralowie zatrudnili 
trzydzieści pięć osób, w tym dwunastu 
kucharzy, wśród których liczebną 
przewagę mają kobiety. 
– Nasz zawód jest nie-
zwykle odpowiedzialny 
– zapewnia właściciel.
W zakładzie praca wre 
od szóstej rano. – Na 
początku produkujemy 
garmażerkę do sklepów. 
Potem zaopatrujemy 
bufety i stołówkę pra-
cowniczą czynną od 
ósmej – wylicza szef. 
– O dwunastej otwiera-
my restaurację.
Kuralowie pracują do 
siedemnastej. Jednak 
wieczorem znów poja-
wiają się w zakładzie, by dokonać 
rozliczeń. Transportem produktów 
i rozwożeniem gotowych potraw zaj-
muje się ich syn Marek.
Zamawiający przyjęcia najczęściej zda-
ją się na gust i doświadczenie restau-
ratorów. – Doradzamy, proponujemy 
i menu układamy wspólnie – mówią. 
Na stołach królują m. in.: przystawka 
z soli z musem łososiowym, filet z gęsi 
w marynowanych śliwkach z młodymi 
ziemniakami i zestawem surówek, tor-
cik amaretto oraz pasztety z dziczyzny 
i barszcz z diablotkami.

Połączyła ich kuchnia
Kazimierz Kural, rocznik 1950, urodził 
się w Brzesku. Dzieciństwo spędził 
w pobliskim Dębnie. Tam skończył pod-

Posmakowało
im życie

– Trzeba być wielkim pasjonatem i pokochać to, co się robi, a wtedy praca staje się 
przyjemnością. Aby zasłużyć sobie na miano dobrego gastronoma, należy mieć

oprócz wiedzy odrobinę talentu i nieustannie go rozwijać – wyznają Anna
i Kazimierz Kuralowie, właściciele restauracji „Galicyjska”.

stawówkę. Potem został absolwentem 
Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej 
w Tarnowie. Tytuł mistrza otrzymał 
w 1976 roku w Suchej Beskidzkiej, 
a praktykę odbył w krakowskim ho-
telu „Cracovia”.  Jak przyznaje, talent 
kucharski ma po mamie, która świet-
nie gotowała i pracowała w dębińskim 
zamku. 
Pani Anna jest młodsza od męża o osiem 
lat. Pochodzi z Czchowa. Technikum 
gastronomiczne ukończyła w Nowym 
Sączu. – Poznaliśmy się w restaura-

cji w Czchowie nad Dunajcem, gdzie 
pracowaliśmy – wspominają. – Szybko 
między nami zaiskrzyło i po roku znajo-
mości, w 1978, wzięliśmy ślub. Począt-
kowo zamieszkaliśmy w Czchowie, a od 
1981 roku w Brzesku. Śmiejemy się, że 
połączyła nas kuchnia.
Przed założeniem „Galicyjskiej” pań-
stwo Kuralowie prowadzili w Wojniczu 
„Kasztelankę”; najpierw na zasadzie 
ajencji, a później własności prywatnej. 
– Marzyła nam się mała restauracyjka 
w Brzesku – opowiadają. – Plany ziściły 
się 1993 roku, kiedy otworzyliśmy lo-
kal na 80 osób. Nazwa przyszła sama, 
mieszkamy przecież w dawnej Galicji. 
W grudniu 2003 roku otworzyli re-
staurację na 250 gości. Sala nawiązuje 
do historii Browaru Okocim. Zaaran-

żowane przez projektantów wnętrza 
zdobią reprodukcje archiwalnych zdjęć 
i rycin. – Lubimy Brzesko i pokazuje-
my jego lokalny koloryt – tłumaczą 
wybór właściciele „Galicyjskiej”. Na 
brak obowiązków nie narzekają.

z curry i po kardynalsku
Kuralowie specjalizują się w potra-
wach kuchni staropolskiej. W swoim 
menu mają wiele dań według wła-
snych receptur. – Po przepisy sięgamy 
również do starej książki kucharskiej 
po mojej ciotce Julci, która była wy-
tworną kucharką, znającą wyśmienitą 
kuchnię kresową – opowiada Kural. 
– Na pożółkłych kartach jej książki 
wyczytuję wspaniałe receptury, czasem 
troszkę je uwspółcześniam.
Na galicyjskie stoły trafia m.in. spe-
cjalność zakładu – nalewka kminkowa, 
którą rzadko można już dziś spotkać. 
– Kminek trzeba podsmażyć na ma-
sełku, potem zalać wodą, a następnie 
parzyć go przez kilka godzin. Na końcu 
wywar zaciąga się zasmażką i dodaje 
śmietanki, całość podając z grzankami. 
Inną ulubioną potrawą jest śledzik po 
galicyjsku. Ogromnym powodzeniem 

cieszą się ryby, np.: sum 
w sosie ziołowym, sola 
w szpinaku lub sosie cur-
ry, łosoś z rusztu, pstrąg 
na maśle z cytryną czy 
sandacz po kardynal-
sku. Państwo Kuralowie 
wprowadzili też potrawy 
z królika. Zdecydowa-
nym hitem wszystkich 
niemalże przyjęć jest 
udziec z indyka przygo-
towany tak jak mięso 
z dziczyzny. Marynuje 
się go w miodzie, winie 
i przyprawach.
Spośród 120 dań wpi-

sanych do menu restauracji przoduje 
zupa królewska z mięsa królicze-
go. Sporym powodzeniem cieszy się 
też zupa cebulowa z białym winem 
i grzankami oraz rulonik galicyjski, 
jak również polędwica w sosie win-
no-chrzanowym, carpaccio z łososia, 
zupa goetzówka, delicje galicyjskie czy 
roladki indycze nadziewane cielęciną 
w pieczarkach.
Państwo Kuralowie prowadzą także 
cukiernię. – Wyrabiamy sporo ciast, 
głównie tradycyjnych. Są to serniki, 
makowce, keksy, torty na różne spo-
soby – wyliczają.

chcą się dzielić
W „Galicyjskiej” gościli z występami 
m. in.: Anna Treter, Marcin Daniec, 

Dumni z dorobku
(na zdjęciu z kelnerem Marcinem Gargolem)
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Jerzy Kryszak, Krzysztof Piasecki 
oraz zespoły Chapman Stiuk Ensemble 
i Niezgoda Acoustic Band.
Firma jest laureatem wielu prestiżo-
wych nagród i wyróżnień. W 2000 roku 
właściciele zdobyli tytuł Rzemieślnika 
Roku. W 2003 roku z rąk prezydenta 
RP odebrali Złoty Laur za osiągnię-
cia menadżerskie i znaczący wkład 
w promowanie polskiego rzemiosła. 
Posiadają Puchar Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego oraz certyfikat 
w kategorii „Baza gastronomiczna” 
przyznawany w plebiscycie Wielkie 
Odkrywanie Małopolski. W 2002 
roku zdobyli złoty medal na Targach 
Zdrowego Życia i Żywności ECOLIFE 
w Tarnowie. Byli też nominowani do 
tytułu Polski Producent Żywności 
2003. W 2005 roku otrzymali wyróż-
nienie w plebiscycie Małopolski Smak 
za kontynuowanie tradycji kulinar-
nych regionu. 
– Wszystkie te nagrody są dla nas 
bardzo cenne, ale najbardziej pre-
stiżowy jest, nadany pod koniec 
2006 roku w warszawskim Pałacu 
Łazienkowskim, Medal im. św. Brata 
Alberta. Znaleźliśmy się w jednym 
gronie z Matką Teresą z Kalkuty i ks. 
kardynałem Marianem Jaworskim, ar-
cybiskupem, metropolitą lwowskim. To 
było dla nas niesamowite zaskoczenie, 
ale też ogromna radość. I jednocześnie 
mobilizacja do jeszcze intensywniej-
szych działań – obiecują. – Cieszymy 
się, że dzięki ciężkiej pracy do czegoś 
doszliśmy, i teraz tym chcemy się po-
dzielić z innymi. 
Co roku państwo Kuralowie organi-
zują wigilię dla samotnych. W tym 
roku było ich około dwustu. Także 
dla przeszło trzydziestu chorych, 
ubogich ludzi wspólnie z brzeskim 
MOPS-em przygotowują poczęstunek 
wigilijny, rozwożony później do ich 
domów. Kuralowie włączają się też 
w akcje charytatywne dla brzeskiej 
ochronki oraz tutejszych Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. Codziennie gotują 
ok. 120 porcji dla jadłodajni Caritas, 
która pokrywa tylko koszty produktów. 
– Transport i wkład pracy opłacamy 
w naszym zakresie – dodają.
W tym roku z Urzędem Miejskim 
i Cechem Małych i Średnich Przedsię-
biorców byli współorganizatorami balu 
charytatywnego. Dochód z imprezy 
trafił na pokrycie kosztów remontu 
dachu kościoła św. Jakuba AP. – To 
piękna rzecz, kiedy jeden człowiek 
pomaga drugiemu – przyznają. – Takie 
chwile pamięta się do końca życia.

Tekst i fot. Renata SKóRnóG

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Brzeska zawiadamia mieszkańców gminy, że zgodnie z ustawą o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych wprowadza się obowiązek wymiany dowodów oso-
bistych. Do 31.12.2007 roku podlegają wymianie dokumenty wydane w latach 1962-
2000. Urząd Miejski zwraca się z prośbą o sukcesywne zgłaszanie się tych osób, które 
posiadają takie dowody w pokoju 13 (tel. (014) 68 63 100 wew.117).
Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć osobiście w miejscu stałego pobytu.
Wymagane dokumenty:
* wypełniony druk wniosku (do pobrania w Biurze Dowodów Osobistych, pok. nr 13 
lub ze strony internetowej www.brzesko.pl);
* dwa zdjęcia (kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35 x 45 mm, lewy profil z wi-
docznym lewym uchem, bez ciemnych okularów);
* odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeństwa (w zależności od stanu cywil-
nego wydaje nieodpłatnie właściwy Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości urodze-
nia/zawarcia związku małżeńskiego). Odpisu nie dołącza się w przypadku, gdy wyżej 
wymieniony akt znajduje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzesku;
* należy mieć przy sobie i okazać aktualnie posiadany dokument tożsamości (dowód 
osobisty, paszport, prawo jazdy),
* opłatę w wysokości 30 zł za wydanie dowodu osobistego można uiścić m.in. 
w agencji PKO, znajdującej się na parterze tut. Urzędu.

Informacja dotycząca kandydatów na ławników kadencji 2008–2011

Na podstawie art.160 ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszech-
nych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku wybierze 
ławników do Sądu Okręgowego w Tarnowie, Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Bochni 
i Sądu Rejonowego w Brzesku.
Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa 
30 czerwca 2007 roku.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie, korzysta 
z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 
lat; nie przekroczył 70 lat, jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania 
co najmniej od roku, jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków 
ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być: osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach 
oraz w prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można 
żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji 
oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 
adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żoł-
nierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, 
której rada dokonuje wyboru ławników.
Kandydatów na ławników zgłaszają do Rady Miejskiej: prezesi sądów, stowarzyszenia, 
organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane 
na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 
dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących 
stale na danym terenie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają 
związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której 
kandydat ma obowiązek dołączyć:
* 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowo-
dów osobistych;
* informację z Krajowego Rejestru Karnego;
* oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
* zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji 
ławnika.
* Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), 
nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny 
podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można odbierać nieodpłatnie w Urzędzie Miej-
skim w Brzesku ul. Głowackiego 51, pokój nr 130. Karty dostępne są do pobrania 
również na ministerialnej stronie internetowej: www.ms.gov.pl 
Termin 30 czerwca 2007 roku jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia.
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Szczepanowska Grupa Re-
konstrukcyjna „Woje św. 
Stanisława” powstała pod 

egidą Krzysztofa Bogusza, pracownika 
brzeskiej pływalni. Dzięki programowi 
unijnemu „Młodzież” w 2005 roku udało 
się uzyskać dofinansowanie w wysokości 
6 500 euro. Była to kwota niezbędna na 
wykonanie historycznych strojów, uzbro-
jenia oraz na transport i promocję.
W 2003 roku Bogusz wraz z Mate-
uszem Koczwarą wpadli na pomysł 
stworzenia grupy działającej na zasa-
dzie bractwa rycerskiego. Posiłkowali 
się historią Słowian i wikingów.
Idea przedsięwzięcia polega na pozna-
waniu historii poprzez docieranie do 
zachowanych materiałów historycz-
nych, odtwarzanie ich, rekonstruowa-
nie życia i bitew z X i XI wieku.

Bronią się sklejką
Wojowie św. Stanisława są grupą regio-
nalną i zwracają szczególną uwagę na 
rejon Małopolski. – Niestety, z tamtego 
okresu zachowało się niewiele materia-
łu, mieczy, narzędzi – mówi Bogusz. 
– Pojawiają się też ograniczenia czysto 
praktyczne. Powinniśmy mieć np. 
tarcze zrobione z deseczek, a mamy ze 
sklejki. Wynika to z tego, że deseczka po 
jednym ciosie rozpada się! – dodaje.
Wojowie mogą się jednak pochwalić 
ręcznie szytymi ubraniami, haftami 
wykonanymi przez uczestników grupy 
i ich rodziców. Również suknie, nie-
rzadko pięknie zdobione, są szyte ręcz-
nie. – To wstyd jechać na jakiś zjazd 
grup rekonstrukcyjnych w ubraniach 

Wojują, palą i... 

(fot. „woje duze” – większe zdjęcie; podpis: fot. „woje male” 
– wykadruj i daj mniejsze – tylko jeżeli się zmieści; podpis: Re-
konstrukcja obejmuje także pojedynki

Ciężar prowadzenia działalności kulturalnej w Szczepanowie wzięła na siebie 
tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna. Miejscowi społecznicy postawili na organizację 
niespotykanych nigdzie indziej zajęć dla młodzieży i pozyskują na nie dotacje.

szytych na maszynie! Staramy się 
jak najwierniej zachować technologię 
tamtych czasów – z powagą zaznacza 
organizator grupy.
Zmieniają się jednak pewne elementy. 
Hasło powitalne „Sława wszystkim 
bogom!” zastąpiono samym okrzykiem 
„Sława!” ze względu na przekonania 
religijne oraz chrześcijańskiego pa-
trona grupy.

zaprzyjaźnieni z ogniem
Wojowie uczą się średniowiecznych 
sposobów walki, poznają życie sprzed 
dziesięciu wieków. – Myślimy o rozwo-
ju, chcemy zorganizować osadę, którą 
zapełnimy chatami z różnych okresów. 
Będziemy mogli odtwarzać tam życie 
naszych przodków – mówi o planach 
Bogusz. – To żywa lekcja historii i z ta-
kim właśnie hasłem promujemy naszą 
grupę. W 2006 roku zorganizowaliśmy 
około 19 pokazów dla szkół w naszej 
gminie oraz w Dębicy i pod Krakowem. 

Często współpracujemy z Te-
atrem Dzieci Ognia.
Obecnie grupa „Wojów św. 
Stanisława” liczy 14 osób, 
w tym trzy dziewczyny. Z za-
łożenia organizatorzy nie chcą 
rekrutować więcej niż około 
16 osób, co wynika również 
ze względów praktycznych 
np. organizacji wyjazdów. 
Nie zmienia to jednak faktu, 
że czekają wciąż na nowych 
zapaleńców, którzy swoją 
pasją i chęcią poszukiwania 
mogą wnieść wiele pomysłów 
w dalszy rozwój grupy.

nowoczesne tradycje
Ochotnicze Straże Pożarne 
w polskich wsiach są często 
jedynymi ośrodkami kultury. 
Skupiają się tam najbardziej 
aktywne jednostki. Zazwyczaj 
stawia się na rozwój sportu, 
przede wszystkim piłki noż-

nej. Podobnie było w Szczepanowie, 
jednak zarząd tamtejszego OSP chciał 
czegoś więcej.
Wiceprezes OSP Szczepanów Jan Wa-
resiak pielęgnuje zarówno rodzinne, 
jak i regionalne tradycje strażackie. 
Zajmuje się sprawami organizacyjny-
mi i finansowymi.
– Strażakiem nie staje się z dnia 
na dzień. Jest to efekt wychowania, 
dlatego całe pokolenia wypełniają tę 
swoistą misję. W Szczepanowie kła-
dziemy nacisk na wychowanie ludzi 
wartościowych, proponujemy im spo-
łeczny współudział. Uczymy, że trzeba 
pomagać ludziom, gdy coś się dzieje 
– mówi założyciel „Szkoły Aktywności 
Obywatelskiej”, projektu powstałego 
pięć lat temu pod hasłem „Być silnym 
to znaczy być pożytecznym”. Jednak 
nie tylko siła jest ważna, równie 
istotne jest wychowanie – i na to 
postawili strażacy ze Szczepanowa. 
Stworzyli program, który znalazł 
aprobatę gminy. Środki przyznano 
w ramach funduszu antyalkoholowe-
go. OSP była również wnioskodawcą 
o dotacje unijne dla Teatru Dzieci 
Ognia oraz Wojów ze Szczepanowa 
w ramach programu „Młodzież”. 
Udało się również uzyskać granty na 
kurs języka niemieckiego dla dzieci 
z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży 
z programu „Multimedialna Wioska”. 
Stroną formalno-prawną, gromadze-
niem i wypełnianiem dokumentów 
oraz rozliczeniami finansowymi zaj-
mował się właśnie Waresiak.
Korzyści z takich działań są obopólne. 
Społecznicy, pomagając innym, poma-
gają sobie. Choć zdarzają się chwile 
zwątpienia w sensowność pewnych 
inicjatyw, to gdy widzi się efekty, wia-
ra w ideę i ludzi powraca. Działalność 
społeczna jest jak powołanie. To trzeba 
mieć w sobie. Nawet jeśli niektórzy 
kładą kłody pod nogi, warto działać.

Karina GAWełInspiracją jest słowiańska przeszłość
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Była noc z 15 na 16 stycznia, 
początek ferii zimowych. Grupa 
starszych ministrantów i lekto-

rów zjechała pod ziemię do Kopalni 
Soli w Bochni. Podczas gdy większość 
turystów jedzie tam, aby zwiedzić 
podziemne królestwo solne i wdychać 
jod podczas snu, chłopcy udali się tam, 
aby grać w piłkę nożną dopóki sił im 
starczy. Można powiedzieć – lubią od 
czasu do czasu zrobić sobie taki „nocny 
maraton footballowy”. 

Ptasie początki
Wszystko na dobre zaczęło się od 
czarnego podkoszulka z oryginalnym 
nadrukiem. Otrzymałem go z okazji 
ostatnich imienin i ubrałem, wchodząc 
na boisko wraz z ministrantami, by 
trochę rozruszać nieco zastane stawy, 
mięśnie i kości. Koszulka jak koszulka, 
nic wyjątkowego, gdyby nie to, że pod 
czerwonym konturem ptaka dudka, 
widniał napis „ks. Dudek”. Chłopcy 
oczywiście po swojemu zaczęli go żar-
tobliwie tłumaczyć jako Klub Sportowy 
Dudek. I tak to się wszystko zaczęło.
Muszę jednak przyznać, że myśl o zor-
ganizowaniu klubu sportowego dla 
ministrantów i lektorów przy parafii 
NMP Matki Kościoła i św. Jakuba 

Piłkarski patron 

Klub Sportowy „Jakub” działa od stycznia.14 kwietnia na diecezjalnych zawodach w piłce 
halowej jego zawodnicy zdobyli trzecie miejsce. O piłkarskiej pasji ministrantów z parafii 
pw. św. Jakuba AP pisze ich opiekun ks. Andrzej Dudek

AP pojawiała się już dużo wcześniej, 
zwłaszcza w kontekście planowanej 
siłowni dla lektorów. Jednak trudno 
było się jakoś zabrać do przygotowania 
potrzebnych dokumentów. Wresz-
cie w lutym zebrali się 
pełnoletni lektorzy, ro-
dzice niektórych mini-
strantów i księża, aby 
dopełnić formalności. 
Przyjęto nazwę „Ja-
kub” ze względu na 
patrona parafii.
Klub gromadzi rodzi-
ców członków służby 
ołtarza jako „sponso-
rów głównych”, a swo-
ją małą ofertę kieruje 
zwłaszcza do mini-
strantów i lektorów. 
Mile widziani są też 
inni sponsorzy.

zwycięstwo to nie wszystko
Większość wiernych widzi kilku czy też 
kilkunastu ministrantów przy ołtarzu 
w niedzielę lub święta. Ale niewielu 
wie, że w parafii jest ich niespełna 
130. Co prawda mają w tygodniu 
spotkania, na których uczą się jak 
poprawnie służyć, wzbogacają swoją 

MIMO WySOKICH TeMPeRATuR i pogody wręcz idealnej na wypoczynek 
Młodzieżowa Rada Gminy pełną parą ruszyła do działania. Na majowej sesji 
radni przyjęli m.in. plan pracy na obecną kadencję. Ponadto MRG współorga-
nizowała wraz z Zarządem osiedla Okocimskie, Duszpasterstwem Osób Niepeł-
nosprawnych „Ostoja” oraz radnym Jerzym Tyrkielem Brzeskie Dni Dziecka 
w Parku Götza. Do trwających przez cały maj prac przygotowawczych koordy-
nowanych przez Miejski Ośrodek Kultury przystąpiło bardzo wielu młodych 
ludzi (w tym m.in. harcerze z PG nr 2 w Brzesku, niepełnosprawni z „Ostoi”, 
młodzieżowi radni, a także uczniowie pragnący włączyć się do tej akcji). Na 
szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie z PG nr 2 oraz ZSP nr 1, którzy 
licznie się zgłosili. Uczestnicy pracowali przy sprzątaniu parku, konserwowaniu 
przyrządów placu zabaw, a także przy malowaniu ławek. Podczas malowania 
młodych wsparł burmistrz Krzysztof Bigaj, który zaskoczył swoją inwencją 
twórczą. Mimo że działaniom nie zawsze dopisywała pogoda, wszyscy uczestnicy 
świetnie się bawili. Młodzi brzeszczanie udowodnili, że wspólna praca (nawet 
w gorące, weekendowe popołudnia) może być przyjemna i satysfakcjonująca.
Kolejnym wyzwaniem dla młodzieżowych radnych będzie pomoc przy organizo-
waniu Dni Brzeska, które rozpoczną się 23 czerwca.

Mateusz Kudła
* przedstawiciel MRG

Pracowity maj młodych

wiedzę religijną, ale przecież to nie 
wystarczy, aby między nimi zawiąza-
ły się prawdziwe relacje koleżeńskie 
i przyjacielskie. 
Stare przysłowie mówi: „W zdrowym 
ciele zdrowy duch”. Ministranci po-
trzebują ruchu i bardzo chętnie grają 
w piłkę nożną, pływają, jeżdżą na 
nartach, chodzą na górskie wędrówki, 
jeżdżą na rowerach, a ostatnio nawet 
kilku z nich złapało bakcyla kręglar-
skiego. Najbardziej zaangażowani są 
jednak w piłkę nożną, a to chyba za 
sprawą Ogólnopolskich Mistrzostw 
Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce 

Nożnej Halowej, które odbyły się, już 
po raz drugi, 1 i 2 maja w Pile. 
Od stycznia trwały eliminacje deka-
nalne, rejonowe, a potem diecezjalne, 
które miały wyłonić najlepsze drużyny 
ministranckie i lektorskie w katego-
rii szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół średnich. Nasi ministranci 
z podstawówki 14 kwietnia w turnieju 
diecezjalnym zdobyli trzecie miejsce. 
To pierwsze sukcesy tak młodego 
klubu. Liczymy, że w przyszłości bę-
dzie ich więcej. Ale nie to jest celem 
klubu. Najważniejsze jest, by uczył 
kultury zachowania i zdrowej rywa-
lizacji sportowej oraz umiejętności 
organizowania wolnego czasu, aby 
dzięki niemu tworzyły się prawdziwie 
koleżeńskie relacje.

dobrodzieje mile widziani
Ze swej strony pragnę podziękować 
naszym dobroczyńcom, którzy umoż-
liwiają organizowanie zajęć sporto-
wych. Mam tutaj na myśli szczególnie 
Dyrekcję ZSP nr 1 w Brzesku oraz 
Klub Sportowy „Sokół”. Bardzo li-
czymy na pomoc sponsorów, która 
jest nieodzowna przy organizowaniu 
wyjazdów turystycznych i wyposaże-
niu kręgielni. 

n

Dumni ze zwycięstwa
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PIłKa noŻna – III liga
24. kolejka
Wierna Małogoszcz – OKS 0:1 
(0:1)
Bramka: Kozieł
OKS: Palej – Stanula, D. Policht, Ata-
naskovič, Mizoń, Wawryka, Kostecki, 
Kozieł, Matras (90 Okas), Imiołek (81 
Kobylski), Ogar (64 Karwat)

25. kolejka
OKS – AKS Busko 7:0 (4:0)
Bramki: Matras, Ogar (2), Imiołek, 
Bizoń, Kostecki, Karwat
OKS: Palej – Stanula (62 Okas), D. Po-
licht, Atanaskovič, Bizoń, Wawryka 
(67 Drużkowski), Kostecki, Kozieł, 
Matras (46 Karwat), Ogar (62 Kobylski), 
Imiołek

26. kolejka
AVIA Świdnik – OKS 0:1 (0:0)
Bramka: Kozieł
OKS: Palej, Stanula, D. Policht, Ata-
naskovič, Bizoń, Wawryka (67 Okas), 
Kozieł, Kostecki, Matras, Ogar (61 
Kobylski), Karwat

27. kolejka
OKS – GÓRNIK Wieliczka 2:0 (1:0)
Bramki: D. Policht, Kozieł
OKS: J Palej – Stanula, Atanaskovič, 
D. Policht, Bizoń, Wawryka (90 Druż-
kowski), Kostecki, Kozie Matras, Imio-
łek (80 Kobylski), Karwat (68 Ogar)

PO KILKuLeTnIeJ PRZeRWIe 
sekcja kręglarska Ogniska TKKF „So-
kół” wznowiła rozgrywki Kręglarskiej 
Ligi Zakładowej. W ostatnich uczest-
niczyło 10 trzyosobowych zespołów 
z brzeskich przedsiębiorstw, w skła-
dach których grali zawodnicy legity-
mujący się sporym dorobkiem w tej 
dziedzinie sportu. Sukces organizacyj-
ny sprawił, że wszyscy zadeklarowali 

To dopiero początek

KOłO WęDKARSKIe Brzesko Mia-
sto rozpoczęło w maju serię zawodów 
na Trzech Stawach. Pierwsza była 
rywalizacja w tzw. Pikniku Rodzin-
nym, w którym startowało 16 dwu-
osobowych drużyn w kategorii open. 
Wśród wytrawnych wędkarzy znaleźli 
się również młodzi adepci, a smaczku 
imprezie dodał jeden z najmłodszych, 
Jonasz Legutko, który złowił naj-
większą rybę – jazia ocenionego na 
225 pkt. Dobry wynik na tym łowisku 
osiągnęła zwycięska para. Nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy ufundowali: 

Burmistrz Brzeska oraz PZW Brzesko 
Miasto. Sędziowali Stanisław Tracz 
i Kazimierz Mruczek. Obowiązki 
gospodarza pełnił Marian Wiatr.
Wyniki: 1) Józef Zydroń, Paweł Zy-
droń – 6615 pkt.; 2) Marek Gnyla, 
Mariusz Drobot – 4345; 3) Michał 
Lebiecki, Andrzej Sumara – 3985; 
4) Joanna Gorzelańska, Jerzy Go-
rzelański – 3440
16 czerwca brzeskie koło organizuje 
Memoriał im. Aldusia Kwaśniaka, 
a 23 czerwca – Zawody o Puchar Bur-
mistrza Brzeska.      (K)

niezależni z Brzeska

DZIAłAJąCA OD ROKu w Brzesku Niezależna Wspólnota Wędkarska, licząca 
20 członków zorganizowała pierwsze zawody spławikowe o Puchar Starosty Powiatu 
Brzeskiego. Miejscem zmagań było hektarowe wyrobisko pożwirowe w Przyboro-
wie, nad którym opiekę sprawują członkowie stowarzyszenia. Na starcie stanęło 
17 zawodników w tym czterech reprezentujących koło wędkarskie Okocim-Carls-
berg. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwali Robert Sediwy i Wiesław 
Zając, zaś organizacją zajęli się: Janusz Pajor, Marcel Kociołek oraz Marek 
Wójcik. W planach, jak zapewnia prezes NWW Tomasz Woda, są kolejne spo-
tkania oraz udział w nich kół wędkarskich zrzeszonych w Polskim Związku Węd-
karskim. Puchar ufundowany przez Starostę Powiatu Brzeskiego zdobył Michał 
Dziedzic. Kolejne miejsca zajęli: Marcel Kociołek i Marek Wójcik.     (mk)

rekreacyjne kręgle

udział w następnej edycji. Oficjalnym 
zakończeniem rozgrywek było wręcze-
nie pucharów dla najlepszych drużyn 
oraz triumfatorów w klasyfikacji 
indywidualnej, ufundowanych przez 
burmistrza Jana Musiała, starostę 
Ryszarda Ożoga oraz medali i dyplo-
mów od organizatora zawodów zarząd 
TKKF „Sokół”.

(m)

KLASYfIKACJA DRUŻYNOWA:
1. Haczek – 138 pkt. (Antoni Baniak, Adam Przybylski, Tomasz Sobol),2. Browar II 
– 125 pkt. (Józef Japa, Jan Guzek, Wojciech Szczupak),3. Browar I – 97 pkt. (Antoni 
Bulowski, Szczepan Zydroń, Andrzej Gardziel),4. Jawor – 92 pkt.,5. MWM – 90 
pkt.,6. PDM – 58 pkt.,7. Koba – 41 pkt.,8. Browar III – 39 pkt.,9. MPEC – 24 pkt.,10. 
Mark – 23 pkt.

KLASYfIKACJA INDYWIDUALNA:
1. Dariusz Sediwy – 370 pkt.2. Tomasz Soból – 363 pkt.3. Antoni Baniak – 362 pkt. 
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OKS coraz bliżej lide-
ra III ligi Kolejarza 

Stróże (na zdjęciu 
mecz obu drużyn

na brzeskim stadionie)
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Lubię sobie chodzić i myśleć, 
a kiedy tak sobie spaceruję po 
naszym zaczarowanym mia-

steczku, ciekawe rzeczy mi do mojej 
małej główki przychodzą. Ludzie to cie-
kawe istoty, a zwłaszcza mieszkańcy 
naszego kraju. Może tak jest również 
w innych krajach? Chyba muszę dalsze 
wycieczki poczynić...
Tak sobie na własny użytek poczy-
niłam podział obywateli na parę 
kategorii. Są tacy, co ubierają berecik 
z najlepszej jakości mocherku, są cisi 
pokorni i pracowici, a także lenie, ale 
są i tacy co dla promo-
cji własnej osoby 
uczynią wszyst-
ko albo prawie 
wszystko, a dla 
władzy jeszcze 
więcej...
Jak byłam małą dziewczynką, bardzo 
lubiłam bajkę o panu Twardowskim, 
a kiedy podrosłam fascynowała mnie 
opowieść o Dorianie Gray’u. Zastana-
wiam się, czy są też i tacy odważni, 
a jednocześnie krótkowzroczni obywa-
tele, co postąpią jak ci dwaj panowie. 
Czy np. ktoś dla władzy sprzeda swą 
duszyczkę nie całkiem sympatycz-
nemu jegomościowi, któremu spod 
płaszczyka ogonek i kopytka wystają? 
Może warto się pokusić o przemyślenia 
czy naprawdę warto?
Władza, bycie na świeczniku daje wiele 
przywilejów, ale też jeszcze więcej obo-
wiązków. Mam takie wrażenie, że są 
wśród nas tacy, co widzą tylko splen-
dor, jaki za tym idzie, a zapominają 
o ogromie pracy, która czeka każdego, 

W nawiązaniu do artykułu zamiesz-
czonego w BIM ze śródtytułem 

„Komu nie podaje się ręki” jestem 
zobowiązana wyjaśnić pewne sprawy. 
Najmniej istotną kwestią jest, kto wy-
grał czy przegrał wybory do Zarządu 
Osiedla Okocimskie. Nie rozumie tego 
lub nie chce zrozumieć np. pan Lech 
Pikuła. Istotne jest, jaką rolę odegrał 
radny w ustawieniu wyników wyborów. 
To nie jest kwestia czyjejś przegranej 
czy wygranej, ale moralny aspekt 
tej czytelnej zmowy zainspirowanej 
przez radnego. W naszej powojennej 
historii już takie sprawy przerabiali-
śmy w wyborach, plebiscytach itp. Tu 
chodzi o bardzo głębokie treści. Duch 
okresu stalinowskiego na nowo zaczął 
krążyć koło nas i to jest niebezpieczne 
dla państwa prawa i naszej młodej de-
mokracji, a nie przegrana w rzetelnych 
wyborach. To nie jest jakaś intratna 
posada czy zaszczytna funkcja, żeby 
było o co kruszyć kopie. To nie moja 
chora ambicja każe mi ten temat kon-
tynuować lecz obywatelski obowiązek, 
żeby wyborcy wiedzieli, na kogo oddali 
swój głos. Czy kogoś jeszcze dziwi moja 
postawa, że nie podaję ręki ludziom 
od brudnej roboty?! I jeszcze jedna, 
wydawałoby się drobna kwestia: żaden 
z członków starego Zarządu Osiedla 
nie wypowiedział pod niczyim adresem 
jakichkolwiek obraźliwych słów na tym 
zebraniu. To jest pomówienie mające 
na celu zdyskredytowanie tych osób.

Jadwiga Kramer

co znajdzie się na fotelu np. starosty.
Ludzie władzy też dzielą się na wie-
le kategorii, poczynając od sołtysa, 
a kończąc na ministrach. Są oddani 
swym wyborcom, cicho wykonując 
swoją powinność, a są i tacy, co dużo 
ryczą i jak przysłowiowe krowy, mało 
mleka dają. Natomiast zawsze zadbają 
o to, by było ich widać na zdjęciu, by 
ich nazwisko podała prasa. Zajmują 
miejsca w pierwszych rzędach i bardzo 
chętnie podpinają się pod cudze po-
mysły i inicjatywy, obiecują złote góry 
i gruszki na wierzbie. Dużo i pięknie 

mówią, ale, niestety,  pu-
ste słowa o tym, co 

zrobić należy, ale 
już jakoś zapomi-
nają dodać, jakim 

sposobem to uczy-
nić, a zwłaszcza skąd 

na to uzyskać fundusze. Najchętniej 
opowiadają o wirtualnych środkach 
finansowych, ale nic konkretnego.
Może ja marzycielka jestem, ale to, 
że ktoś może zajmować miejsce dla 
VIPów, powinno go zobowiązywać do 
pokory, pracy na rzecz innych, a nie 
tylko własnej osoby.
Władza jest dla rozsądnych, pracowi-
tych ludzi, co nie czekają na gromkie 
brawa. To powinność względem obywa-
teli, w czynienie której należy włożyć 
maksimum energii.
Promocja też ważna sprawa, ale trzeba 
uważać, by nie przesadzić, bo za dużo 
– jak mówią – i świnia nie zje...

Katarzyna Pacewicz-Pyrek
Radna Rady Miejskiej

Od paru miesięcy mam oka-
zję obserwować kolejne sesje 
Rady Miejskiej. Podczas jednej 

z nich zdarzyło mi się zapewne wpaść 
w objęcia Morfeusza, gdyż to, co dalej 
rejestrowałem, musiało być snem! Otóż, 
ze zdziwieniem zauważyłem, że Rada 
Miejska jest... 
teatrem. Począt-
kowo repertuar 
jawił mi się jako 
komedia, którą następnie trzeba było 
określić mianem tragedii. Jedno jest 
pewne – oba gatunki słusznie zalicza 
się do dramatu. Aż chciałoby się spara-
frazować Williama Shakespeare’a: „Źle 
się dzieje w państwie brzeskim!”
Jak okiem sięgnąć same podobień-
stwa – mamy częste przedstawienia 
kameralne (posiedzenia komisji), co-
miesięczne spektakle na dużej scenie 
(sesje Rady Miejskiej), zaś poszcze-
gólne akty oddzielają antrakty, po 

Wyjaśnienie

Z pamiętnika
kwiaciareczki

których publiczność z bufetu na dalszy 
ciąg wzywa najprawdziwszy dzwonek! 
Kanwa przedstawienia osnuta jest na 
tle mrocznej intrygi... Szkoda tylko, 
że repertuar od dłuższego czasu wciąż 
ten sam. Widocznie niektórzy aktorzy 
tak się rozkochali w swoich rolach, że 

nie dopuszczają 
większością gło-
sów do zejścia ty-
tułu z afisza. 

Mamy primadonny wymagające od 
reżysera uznania ich pierwszeństwa 
w kolejności (a czasami wręcz wyłącz-
ności) wypowiadanych kwestii. W co 
trudniejszych dialogach przypomina 
o swym istnieniu sufler... Dyrektor 
teatru, zapewniany przez dwa związ-
ki zawodowe artystów scen polskich 
o konieczności kompromisu, patrzy 
z przerażeniem, jak ich liderzy, POPi-
Sując się przed kolegami, zwalniają 
drugiego reżysera. Publiczność sie-

dząca w trzech rzędach krzeseł już po 
godzinie zdaje sobie sprawę, że jest 
zupełnie nikomu niepotrzebna; akto-
rzy w ogóle się z nią nie liczą, grają 
jedynie dla własnej satysfakcji... 
Tutaj już nie Shakespeare, lecz sza-
cowne kolegium złożone z Gombrowi-
cza, Witkacego, Mrożka i Hłaski nie 
wpadłoby na pomysł napisania takiego 
scenariusza. Nie wspomnę już o tym, 
co się dzieje za kulisami! Jedynym 
rozwiązaniem jest oczekiwanie, aż 
na to wszystko opadnie kurtyna... 
miłosierdzia.
Obudziłem się z koszmaru zlany po-
tem, choć szczęśliwy, że to wszystko mi 
się śniło. Wokół mnie siedzieli panowie 
w garniturach, a z głośników dobiegł 
komunikat radnego Ojczyka: „Zarzą-
dzam piętnastominutową przerwę”...

Krytyk Teatralny
* imię i nazwisko do wiadomości redakcji

Sen sesji letniej
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Zachęcony kilkakrotnie przez 
burmistrza Jana Musiała 
i sprowokowany zarazem ma-

teriałem, który ukazał się w majowym 
numerze, postanowiłem przedstawić 
swoje stanowisko w toczącej się dysku-
sji na temat BIM–u, na jego łamach.
Jestem czytelnikiem BIM–u od wielu 
lat i zawsze doceniałem go za wkład 
w życie kulturalne środowiska lo-
kalnego. Wyrazy uznania za wiele 
ciekawych artykułów dotyczących 
zwłaszcza historii najbliższej okolicy 
należą się nie tylko redaktorom, ale 
i współpracownikom magazynu. Nie 
oznacza to jednak, że magazyn w śro-
dowisku lokalnym cieszy się wysokim 
uznaniem bez jakichkolwiek słów 
krytyki za jego zawartość oraz poziom 
niektórych publikacji. 

***
Zarzuty przedstawione w tekście pt. 
„Logika drwala” autorstwa Lecha 
Pikuły, a zwłaszcza to, że „radni PO 
i PiS obecnej kadencji krytykują 
pismo i sugerują konieczność jego 
likwidacji”, uważam za bezpodstawne 
i bezsensowne. Przyczynkiem do obec-
nej dyskusji stało się bowiem pytanie 
o stan prawny wydawania magazynu, 
jak również koszty związane z jego 
wydawaniem. Troską wielu radnych 
obecnej kadencji jest bowiem to, aby 
wszystkie pieniądze publiczne były 
prawidłowo i racjonalnie wydawane, 
czego wyrazem była dyskusja nad 
zmianami budżetowymi na rok 2007. 
Nigdy w tej dyskusji nie padło jednak 
słowo „likwidacja”, za wyjątkiem mojej 
wypowiedzi podczas ostatniej sesji RM, 
kiedy słysząc argumentację radnego 
Pikuły o zagrożeniach paragrafami 
za „zamach na wolność BIM-u”, skwi-
towałem to żartobliwie, że może lepiej 
go zlikwidować, aby radni nie musieli 
siedzieć w więzieniu. 
Dyskusja na temat magazynu toczyła 
się od dłuższego okresu czasu na posie-
dzeniach komisji RM, w tym zwłaszcza 
Komisji Statutowej. Padały podczas 
niej różne argumenty, a uchwała pod-
jęta na ostatniej sesji RM była owocem 
wytężonej pracy oraz wyrazem kom-
promisu zawartego pomiędzy radnymi 
i burmistrzem. Szkoda tylko, że tak 
wybitny „znawca prasy”, jakim okazał 
się na ostatniej sesji radny L. Pikuła, 
nie zechciał wziąć w niej udziału nieco 

wcześniej. Przecież każdy radny ślu-
bował uroczyście, że „swoje obowiązki 
będzie sprawował  godnie, rzetelnie 
i uczciwie, mając na względzie dobro 
gminy i jej mieszkańców”. Czemu więc 
tak „fachowy materiał” nie został przez 
niego przedstawiony w toku dyskusji 
na komisjach, a jedynie wygłoszony 
ex catedra w trakcie obrad sesji. Oko-
liczności jego wygłoszenia, a zwłaszcza 
brak odniesienia się do końcowej wer-
sji materiału wypracowanego przez 
Komisję (o czym sam radny przekonał 
się dopiero podczas wystąpienia) mogą 
świadczyć o „braku umiejętności czy-
tania ze zrozumieniem” oraz niesamo-
dzielności w jego przygotowaniu. 

***
Dobrze by było więc, aby wspomniany 
wyżej radny oraz niektórzy uczestnicy 
debat sesyjnych zastanowili się nad 
tym, co i jak głoszą na sesjach. Jeżeli 
bowiem moje wypowiedzi cytowane 
przez radnego Pikułę (wyrwane z kon-
tekstu) mają mnie stawiać w niezbyt 
korzystnym świetle, to jak odnieść się 
do słów i zachowań, które chciałbym 
przytoczyć. „Pan poseł robi z gęby 
cholewę”; „ …z ust radnej powiało 
takim zamordyzmem….; no bez jaj 
pani radna”. Cytaty z wystąpień rad-
nego Pikuły niezbyt dobrze świadczą 
o jego kulturze osobistej, chwała mu 
jednak za to, że zrozumiał swój błąd 
i przeprosił publicznie radną, do której 
skierował te ostatnie słowa. Pytanie 
„Czy uczestnicy sesji mają coś do 
ukrycia przed wyborcami oraz komu 
zależy na odcięciu mieszkańców od 
informacji o poczynaniach radnych 
i samorządu?” jest w tym kontekście 
bezsensowne. Gdyby jednak w/w 
radny zechciał zacytować moją wypo-
wiedź w sprawie relacji z sesji, to tym 
bardziej jego pytanie należy uznać 
za retoryczne, ponieważ zgłosiłem 
wniosek, aby obrady sesji RM były 
transmitowane on-line w Internecie. 
Uzasadniłem swój wniosek tym, że 
zdecydowana większość radnych nie 
wstydzi się tego, jak pracuje podczas 
jej obrad. Zdaję sobie sprawę z tego, 
że Internet nie jest jeszcze narzędziem 
powszechnego użytku, jednak koszty 
wdrożenia tego pomysłu są znikome, 
a liczba potencjalnych odbiorców 
znacznie większa niż w przypadku te-
lewizji kablowej. Warto też zauważyć, 

że przedstawiciele telewizji kablowej 
pojawili się na obradach sesji wtedy, 
kiedy dyskutowane były poprawki do 
budżetu w tym m.in. likwidacja wydat-
ków na promocję na jej forum. Według 
informacji „starych radnych” pojawili 
po raz pierwszy, odkąd pamiętają.

***
Chciałbym na koniec stwierdzić, że 
nigdy nie zamierzałem i nie zamie-
rzam zostać cenzorem BIM-u ani 
żadnej innej gazety. Nie jest to tylko 
mój pogląd, ale wszystkich radnych PO 
i PiS. Chcemy jednak, aby magazyn 
wydawany przez samorząd, za publicz-
ne pieniądze, rzetelnie informował 
mieszkańców o tym, co dzieje się na 
terenie gminy. Rzetelnie, to znaczy 
nie dzieląc radnych i innych osób na 
znajomych lub rodzinę, a wyłącznie 
zgodnie ze standardami i zasadami 
etyki dziennikarskiej. Bo inaczej wy-
stąpienie radnego L. Pikuły w „obronie 
BIM-u” można odczytać jako przykład 
nepotyzmu w stosunku do Pani Re-
daktor Naczelnej lub typowy przykład 
„filozofii Kalego”.

Franciszek Brzyk
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Wakacje
z językiem

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Archidiecezji Krakowskiej wraz 
z Ogólnopolską Szkołą Języków 
Obcych „eMKa” zapraszają dzieci 
i młodzież do udziału w wakacyjnych 
obozach języka angielskiego 
i niemieckiego. Cena od 870 zł 
(rabat dla członków organizacji 
katolickich i uczestników obozów 
z lat poprzednich).

PROPONOWANE TERMINy:
* Maniowy nad J. Czorsztyńskim
(27 lipca – 5 sierpnia; 6-15 sierpnia)
* Brenna w Beskidzie Śląskim
(2-11 lipca)
* Sokołów Podlaski
(25 lipca – 3 sierpnia; 3-12 sierpnia)

INfORMACJE:
Biuro KSM, ul. Wiślna 12/7

31-007 Kraków, tel. (012) 62 88 229, 
e-mail: biuro@krakow.ksm.org.pl

Filozofia Kalego



Klasa „c”
Józef Makowski; Jerzy Myśliński; 

Stanisława Kopytko (Zielińska); 
Krystyna Borowiec;

Andrzej Mikołajczyk;
Franciszek Ożegalski; Rafał Pagacz;

Ewa Cisoń (Złonkiewicz); Danuta 
Nowak (Girek); Krystyna Wójcicka 

(Kozioł); Marek Plichta;
Stanisław Biernat; Zbigniew 

Janawa; Antonina Kożuch (Pasierb); 
Krystyna Plichta (Jarosz); Weronika 

Ormiańska (nauczyciel klasy); 
Joanna Wrońska (Chmielewska); 

Halina Zaczyńska-Olbrych;
Jerzy Mańka; Elżbieta Zych (Sediwy)

Klasa „d”
Ludwik Cyga; Adam Nowak;
Józef Kaczmarczyk; Ewa Komęza 
(Bratek); Wiesław Mleczko; Barbara 
Smolej; Danuta Karpiel (Średniawa); 
Janina Zych (Łopata); Barbara 
Karecka (Klich); Bożena Jemioło 
(Kwaśniak); Jan Biernacki; Ewa 
Cisoń (Złonkiewicz); Jadwiga Zydroń 
(Zagórska); Ewa Kaczmarczyk 
(Habryło); Jan Zydroń

40-lecie 
matury

rocznik 1967
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