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Gminny zjazd jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych udowodnił, jak wielką 
siłę stanowią druhowie zrzeszeni w tych 
stowarzyszeniach. Gaszą pożary, po-
magają ofiarom wypadków drogowych  
i poszkodowanym w czasie powodzi. Jak 
mówi prezes OSP w gminie, Marian 
Czarnik, jest to największa i najlepiej 
przygotowana siła do niesienia pomocy. 

W czerwcowym wydaniu Brzeskiego 
Magazynu Informacyjnego dużo miejsca 
poświęcamy rychłemu otwarciu Regio-
nalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecz-
nego. Będzie to wielkie wydarzenie nie 
tylko dla korzystających z biblioteki, ale 
także dla wszystkich mieszkańców, któ-
rzy czynnie uczestniczą w życiu kultural-
nym miasta i gminy. Wspaniała biblio-
teka będzie oczywiście sercem centrum, 
jednak będzie tam wiele innych miejsc, 
w których dzieci, młodzież, a także doro-

śli mieszkańcy znajdą coś dla siebie. 
Ile trzeba zdobyć punktów, żeby za-

jąć wysokie miejsce w tabeli II-ligowych 
rozgrywek, a mimo to nie awansować do 
przedsionka piłkarskiej ekstraklasy? Odpo-
wiedź na to pytanie poznaliśmy w niedzie-
lę 12 czerwca, mniej więcej dziesięć minut 
przed dziewiętnastą, a udzielili jej zawod-
nicy Okocimskiego. Więcej na ten temat pi-
szemy w materiale „A imię jego 50 i 9”. 

Nareszcie wakacje! Dzieci zmęczone 
po całym roku ciężkiej pracy wyjadą 
na wymarzone wakacje. Niestety, wiele 
z nich zostanie w domach, warto więc 
już wcześniej pomyśleć o tym, aby mą-
drze zagospodarować im wolny czas. 
Wakacyjną, niezwykle ciekawą  ofertę 
przygotował dla dzieci Miejski Ośrodek 
Kultury. Wszystkim dzieciom życzymy 
pogodnych i udanych wakacji. Zapra-
szam do lektury.            Zofia Sitarz

Zapraszamy do lektury

Na ten dzień zaplanowano wielkie 
otwarcie Regionalnego Centrum Kul-
turalno-Bibliotecznego. W superno-
woczesnym budynku mieścić się bę-
dzie Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna, część pomieszczeń obejmie  
w posiadanie Miejski Ośrodek Kultury. 

-Wyposażenie obiektu – półki na 
książki, biurka, krzesła oraz sprzęt 
komputerowy – zakupione zostało w ra-

mach kontraktu zawartego na budowę 
centrum – wyjaśnia Maria Marek, dy-
rektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. -Reszta sprzętów i mebli za-
kupiona została za pieniądze pochodzą-
ce z budżetu gminy. Księgozbiór został 
już przeniesiony ze starego budynku, 
obecnie trwają prace mające na celu 
dostosowanie go do wymagań systemu 
komputerowego. Więcej na stronie 21.

To już 25. czerwca
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Ten świat zaś musiał nauczyć się 
dostrzegania innych wymiarów czło-
wieczeństwa - tego najsłabszego i bez-
bronnego. Zauważył wielkie pokłady 
spontanicznej twórczości i niespotykane 
wręcz poczucie piękna oraz nieskrępo-
wany niczym sposób widzenia rzeczywi-

stości. Przekonał się, że potrzebuje tej 
nowej wrażliwości i radości z istnienia, 
jaką emanowali ludzie, których do tej 
pory nie znał. 

Motorem przedsięwzięcia była Maria 
Kędziora, lekarz i kierownik szpital-
nej przychodni rehabilitacyjnej, gdzie 

trafiało wielu niepełnosprawnych.  
W marcu 1999 roku zorganizowała ów-
czesnym radnym powiatowym wyjazd 
do Radwanowic, gdzie działają Warszta-
ty Terapii Zajęciowej prowadzone przez 
Fundację Brata Alberta. Pomysł się 
spodobał. W lutym 2000 roku rada po-
wiatu przekazała lokal w budynku przy 
ul. Przemysłowej 18. Jednak zabiegi  
o finansowanie z Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych potrwały dłużej. Umowę PFRON 
podpisał 17 listopada. Jako jednostka 
prowadząca warsztat figurowało w niej 
Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych, Opiekunów i Wolontariuszy 
„Ostoja”. Do dziś prezesem organiza-
cji jest Maria Kędziora. W lutym 2001 
roku placówka była gotowa. Jej remont 
kosztował 140 tysięcy złotych, a wypo-
sażenie - kolejne 105 tysięcy. Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności skierował do niej 35 osób powyżej 
16 lat o zróżnicowanym upośledzeniu 
- od umysłowego czy psychicznego do 
neurologicznego, narządów ruchu lub 
nawet schizofrenii. W warsztacie poja-
wili się 1 lutego 2001 roku.

Siedmiu instruktorów prowadziło 
zajęcia w pracowniach metaloplastyki, 
stolarstwa, krawiectwa, plastyki, go-
towania, komputerowej oraz ćwiczenia 
ruchowe w sali do rehabilitacji. Nad 
podopiecznymi czuwała pielęgniarka, 
psycholog i lekarz, specjalista rehabili-
tacji. W kadrze przeważali absolwenci 
pedagogiki, ale także magistrowie Aka-
demii Sztuk Pięknych oraz Akademii 
Górniczo-Hutniczej. Nie było im łatwo, 

O TYM SIĘ MÓWI

To już dziesięć lat…
Dziesięć lat Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brzesku to historia przebi-

jania się do przestrzeni publicznej i zdobywania w niej miejsca dla ludzi 
niepełnosprawnych. Przez ten czas oni pokonywali własną nieśmiałość; 
przekonywali się, ile potrafią i że niesłusznie czują się gorsi. Uwolnieni od 
strachu przed drugim człowiekiem wyzwolili z siebie pokłady wrażliwości, 
które utorowały im drogę do kontaktu ze światem.
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musieli się wykazać „smykałką zawo-
dową” i pomysłowością, a do tego dużą 
dozą cierpliwości i pokory. Przekonywa-
li do siebie nieufnych wychowanków, 
przyzwyczajali ich do pracy w grupie, 
a nade wszystko dbali, by ani chwili 
się nie nudzili. Nic więc dziwnego, że 
czasem nawet w pracowni komputero-
wej pokazywali, jak malować na szkle. 
Zdarzało się, iż uczestników zajęć na-
leżało nauczyć zasad higieny lub wią-
zania butów. Trudności sprawiały nie-
pełnosprawnym proste czynności, np. 
podpisanie się na liście obecności. Na 
początku potrafiły to zrobić trzy osoby, 
ale niektórzy wciąż stawiają kółka lub 
kwadraty. Nadal wyraźnie reagują na 
złą pogodę. Stają się wtedy apatyczni 
i trudno ich zmotywować do aktywno-
ści. Jednak przez lata wspólne wyjazdy 
sprawiły, że niepełnosprawni przejęli 
nawet zwyczaj południowej kawy i cia-
steczek…

Warsztaty są doskonałym miejscem 
do wyłowienia talentów. Każdy uczest-
nik przechodzi przez wszystkie pra-
cownie. Czas pracy w nich zależy od 
indywidualnych zainteresowań. Dzięki 
temu każdy znajduje swoją dziedzi-
nę. Jednocześnie wszyscy uczestniczą  
w zajęciach wokalnych. Dwa razy  
w roku przygotowują spektakle teatral-
ne bądź muzyczne. Wychowankowie 
sami sporządzają dekoracje i rekwizyty. 

-Zadaniem warsztatów jest reha-
bilitacja społeczna i zawodowa osób 
niepełnosprawnych, niezdolnych do 
podjęcia pracy, która daje możliwości  
w zakresie pozyskania lub przywraca-
nia umiejętności niezbędnych do podję-
cia zatrudnienia. Ich wychowankowie 
powinni zostać przygotowani do w mia-
rę samodzielnego życia i pracy. Tutaj 
zmusza się ich do samodzielności, obej-
mującej czynności zupełnie prozaiczne, 
jak sprzątanie czy gotowanie. Niepełno-
sprawni przechodzą tzw. trening ekono-
miczny. Każdy otrzymuje pewną ilość 
pieniędzy, by nauczyć się nimi gospoda-
rować. Sam ponosi więc konsekwencje 
ewentualnej rozrzutności – mówi kie-
rownik WTZ Edward Pabian.

Sukcesy i porażki….
Mówi kierownik Edward Pabian: 
Patrząc na osiągnięcia całego warszta-
tu w ciągu 10 lat, to było ich naprawdę 
wiele. Indywidualne i zespołowe, spor-
towe i artystyczne zdobyte w różnych 
konkursach ogólnopolskich, wojewódz-
kich, (patrz zestawienie na końcu). Jed-
nak najbardziej cieszy fakt, kiedy nasz 
uczestnik – osoba niepełnosprawna 

opuszcza warsztat, znajdując zatrud-
nienie w zakładzie pracy. Kilkanaście 
osób opuściło nasz warsztat, jednak 
tylko dwie osoby są zatrudnione na 
umowę o pracę, pozostali najprawdo-
podobniej zasilili szarą strefę pracując 
na czarno. Niedawno na własną prośbę 
opuścił zajęcia warsztatowe uczestnik, 
który z powodzeniem mógłby pracować, 
np. w firmie budowlanej, oczywiście ze 
wsparciem w zatrudnieniu. Mężczy-
zna silny fizycznie, bardzo pracowity 
(obdarzony pięknym głosem, o dużych 
możliwościach wokalnych wykorzysty-
wanych w naszej grupie teatralno – 
muzycznej) potrzebujący jednak osoby 
– autorytetu do prowadzenia go przez 
życie (w zakładzie pracy pod stałą 
opieką majstra). Niestety nie zawsze 
znał wartość wykonanej przez siebie 
pracy, i tu były obawy o obiektywne 
wynagrodzenie. Na dzień dzisiejszy 
wiem, że nie najlepiej się prowadzi. 
„Pomogły” mu w tym osoby wynajmu-
jące go do pracy „płacąc” nie kiedy … 
alkoholem. Osobiście bardzo to prze-
żywam po dzień dzisiejszy, w końcu  
10 lat był uczestnikiem brzeskiego 
warsztatu i osobą, która aktywnie two-
rzyła historię tego warsztatu. Nurtuje 
mnie pytanie, czy jeszcze można mu ja-
koś pomóc… i ten przypadek wykorzy-
stywania osoby niepełnosprawnej jako 
taniej siły roboczej – bardzo negatyw-
ny przykład jest chyba moją zawodową 
porażką…. 

Potrafią pokazać światu więcej
Mówi dr Maria Kędziora: W 1998 
roku dowiedziałam się, że ks. Tade-
uszu Isakowicz-Zalewski założył pod 
Krakowem warsztat terapii zajęciowej. 
Wprawdzie miałam wyobrażenie samej 
terapii zajęciowej, ale nie miałam poję-
cia, że już funkcjonują takie warsztaty. 
Pracowałam wówczas na szpitalnym 
oddziale rehabilitacji i chciałam pomóc 
dzieciom upośledzonym umysłowo. Myśl 
o warsztacie była jak olśnienie… Tak się 
złożyło, że akurat w tym samym roku 
weszłam do rady powiatu, podobnie jak 
obecny kierownik warsztatu Edward 
Pabian. Razem ze starostą Grzegorzem 
Wawryką pracowaliśmy w Komisji 
Zdrowia i Rodziny. Zorganizowaliśmy 
więc wyjazd do ośrodka w Radwano-
wicach. Zobaczyliśmy tam pracownie 
i pracę samych niepełnosprawnych. 
Doświadczyliśmy odkrywania ich ta-
lentów, szczególnych zdolności, jakich 
wcześniej nie okazywali… W Brzesku 
doczekaliśmy się prawdziwych, nie-
pełnosprawnych artystów. Wprawdzie 

większość uczestników terapii nabywa 
umiejętności na poziomie rzemieślni-
czym, ale od czasu do czasu pokazują to 
„coś więcej”, własną inwencję. Wszyscy, 
także instruktorzy, są bardzo ciekawi, 
co nowego ujawnią ich podopieczni. By-
cie świadkiem czegoś takiego daje ol-
brzymią radość.

Więcej niż zawód…
Mówi Urszula Majmurek, skarb-
nik Stowarzyszenia „Ostoja”:  
Od momentu powołania stowarzy-
szenia w 1998 roku, skupiało się ono 
wokół oddziału rehabilitacji. Zaobser-
wowaliśmy z Marią Kędziorą, która 
była wówczas ordynatorem, że wie-
lu młodych ludzi po leczeniu nie ma  
z sobą co zrobić. Brakowało uregulo-
wań prawnych, jak im pomóc, w jaki 
sposób zbierać pieniądze na pomoc  
w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego. 
Poszukiwaliśmy sposobu na sforma-
lizowanie działań, na uwiarygodnie-
nie się wobec ofiarodawców i między 
innymi dlatego stworzyliśmy stowa-
rzyszenie. Równocześnie pojawiła się 
grupa wolontariuszy. Stowarzyszenie 
przejęło organizację szeregu imprez  
i spotkań dla osób niepełnosprawnych, 
jakie odbywały się jeszcze przed zało-
żeniem „Ostoi”. W 2000 roku powstała 
myśl, potem poparta staraniami staro-
sty Grzegorza Wawryki, Marii Kędzio-
ry i komisji zdrowia przy radzie powia-
tu, która doprowadziła do powołania 
warsztatów. Prowadzimy przy parafii 
św. Jakuba AP duszpasterstwo osób 
niepełnosprawnych. Jego spotkania od-
bywają się teraz raz, a wcześniej dwa 
razy w miesiącu. Dla młodzieży i doro-
słych osób niepełnosprawnych organi-
zujemy zajęcia plastyczne, głośne czy-
tanie, wycieczki, a dla dzieci z wadami 
postawy - gimnastykę korekcyjną. Sta-
ramy się o granty z urzędu miejskiego  
i powiatu. Również z inicjatywy stowa-
rzyszenia, przy współpracy ze Związ-
kiem Kawalerów Maltańskich w 2008 
roku realizowaliśmy projekt objęcia 
kompleksową opieką dzieci z dysfunk-
cjami od momentu urodzenia. Tak 
powstał zespół wczesnej interwencji. 
Później przekształcił się w ośrodek 
dziennej rehabilitacji dla dzieci, pro-
wadzony w ramach kontraktu z NFZ 
przez szpital powiatowy. Wolonta-
riusze najpierw przeszli cykl szkoleń  
w Krakowie i później jako osoby wy-
kwalifikowane zostali zatrudnieni 
w tym ośrodku. Ponadto kupujemy 
sprzęt i partycypujemy w kosztach re-
montów na oddziale rehabilitacji.
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Cuda się zdarzają...
Mówi Irena Moskal, psycholog  
w warsztacie: Żeby zaobserwować 
zmiany u podopiecznych, potrzeba lat. 
Warsztat Terapii Zajęciowej działa 
już 10 lat i dopiero teraz widzimy, jak 
uczestnicy zajęć się zmienili - potrafią 
na przykład wypowiedzieć swoje zdanie, 
ocenić zachowanie innych. A przecież 
kiedy tu przyszli, byli zamknięci i za-
hamowani. Inna sprawa to umiejętności 
techniczne, jakich nabyli w pracowniach 
warsztatowych. W tym zakresie postę-
py terapii są szybsze. W wypadku roz-
woju społecznego wyuczenie nawyków 
trwa dłużej. Mimo to mamy pozytywne 
skutki. Od rodziców słyszę: „To cud! Nie 
sądziłem, że on wystąpi w teatrze, że 
będzie rozmawiał z ludźmi!” W warsz-
tacie osoby upośledzone umysłowo na-
prawdę otwierają się. Bardzo ważne 
jest, by nikogo z góry nie przekreślać, 
nie traktować jako istoty „nienauczal-
nej”, bo to nieprawda. Nowy uczestnik 
uczy się w warsztacie najpierw prostych 
rzeczy: ubierania się, wiązania butów, 
pracy w kuchni… i nagle okazuje się, że 
rodzice są zaskoczeni! Ich dzieci można 
w pewnym zakresie usamodzielnić, więc 
nalegamy, by w domu pozwolono im wy-
konywać różne prace. Natomiast, jeśli 
mówić o skuteczności terapii, to muszę 
podkreślić, iż jest to sprawa indywidu-
alna. Są na przykład osoby, u których 
mimo upływających lat nie jesteśmy  
w stanie wykształcić umiejętności zawo-
dowych. Niestety, są takie formy uszko-
dzenia centralnego układu nerwowego, 
kiedy terapia nie udaje się.

To miejsce jest potrzebne
Rodzice o brzeskim warsztacie
Halina Kołodziej, mama 27-letniego 
Łukasza, w warsztacie od 2005 roku

- Łukasz po operacji załamał się. 
Był zdolny, uczył się dobrze, a tu na-
gle świat mu się zawalił. Funkcjonował 
normalnie, nie był upośledzony umysło-
wo i na początku czuł się w warsztacie 
nieswojo, ale z czasem nastąpiły zmia-
ny. Zrobił się otwarty i aktywny. Poczuł 
się potrzebny. Stał się bardzo rozmow-
ny. Pracował w pracowni wikliniarskiej 
i komputerowej, a teraz w ceramicznej. 
Jego praca zdobyła nawet trzecie miej-
sce na konkursie w Warszawie.

To dobrze, że ten warsztat istnieje.  
W domu mój syn nie otrzymałby ta-
kiego otwarcia na świat. Jego koledzy 
skończyli już studia i stracił z nimi kon-
takt. A tu może zwiedzać nowe miejsca  
w czasie wycieczek, uczestniczy w tur-
nusach rehabilitacyjnych. Plenery po-

zwalają mu rozwijać się. Obserwuje na-
turę i przekuwa ją na własną twórczość. 
To naprawdę wielka wartość.

 
Joanna Małota, mama 31-letniej Ewy, 
w warsztacie od 2005 roku

- Nie wyobrażam sobie córki zamknię-
tej w mieszkaniu, w bloku. Do warsz-
tatu przychodzi bardzo chętnie. Nawet 
w sobotę i niedzielę nie może doczekać 
się zajęć. Od kiedy tu trafiła, zmieniła 
się, otworzyła się, stała się kontaktowa, 
lgnie do koleżanek i lubi z nimi rozma-
wiać. Świetnie daje sobie radę z obsłu-
gą komputera. Bardzo chętnie maluje. 
Twórczość plastyczna ją uspokaja. Kie-
dy otrzyma jakieś zlecenie na obraz, 
żyje tylko nim. Również występuje 
publicznie i zupełnie nie czuje tremy 
na scenie. Podziwiam ją za to, bo prze-
cież kiedyś była tak bardzo zamknięta  
w sobie, bała się świata i nie wychodziła  
z domu. Teraz chętnie jeździ na wy-
cieczki, a jeszcze niedawno nie rusza-
ła się z mieszkania nawet, jeśli miała 
pójść do babci.

 
Zofia Tomasik, mama 38-letniej Ewy, 
w warsztacie od 2001 roku

- Ewa bardzo się zmieniła, i to na ko-
rzyść. Stała się niezwykle samodzielna  
i nie potrzebuje już ciągłego nadzoru 
nad każdą jej czynnością. Potrafi się 
znaleźć w każdym miejscu i sytuacji.  
W warsztacie pracowała najpierw  
w pracowni gospodarstwa domowego, 
a potem w plastycznej. Okazało się, że 
ma niezwykłą smykałkę do malowania 
na szkle. Jestem zaskoczona i tym, że 

instruktorzy potrafili ją tak zmobili-
zować. W „Urodzinach Ewci” zagrała 
główną rolę i potrafiła temu zadaniu 
podołać. Widzę, że znacznie lepiej mówi. 
Poszerzyła swój zasób słów.

Nie wyobrażam sobie, co by się sta-
ło, gdyby warsztatu nie było… Chcia-
łabym, żeby to wszystko trwało jak 
najdłużej… W tym miejscu Ewa jest 
między ludźmi, a nie zawsze tak było. 
Przez 10 lat chodziła do szkoły w Złotej. 
Potem… została jej renta i dom. Tutaj 
poznała świat.

Krystyna Mleczko, opiekunka 33-
letniego Tomasza Cyrana, w warsz-
tacie od 2001 roku

- Tomek urodził się z niedotlenieniem 
mózgu. Cały czas przebywał w domu,  
a jego rodzice pracowali. Zajmowała 
się nim babcia. Bardzo dobrze, że przy-
szedł do warsztatu. Ten zamknięty  
w sobie chłopak stał się tu otwarty i sa-
modzielny. Nie trzeba już wciąż się nim 
opiekować. Potrafi nawet sam zrobić za-
kupy, co wcześniej było nie do pomyśle-
nia. Samodzielnie porusza się po ulicy. 
To dobrze, dzięki temu poradzi sobie.  
W warsztacie pracował w pracowni ma-
larskiej i stolarskiej, a teraz w rzemio-
sła artystycznego. Bardzo się stara. Jest 
śmiały, rozmowny i wrażliwy. Potrafi 
zauważyć krzywdę drugiego człowieka.

Pracowali w warsztacie
Od 1 lutego 2001 roku przez Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Brzesku przewi-
nęło się 62 uczestników zajęć – osoby 
niepełnosprawne:

O TYM SIĘ MÓWI

Jarosław Adamski
Małgorzata Cecot
Paweł Cecot
Łukasz Cisak
Piotr Cisak
Katarzyna Curyło
Tomasz Cyran
Daniel Czarny
Mateusz Czesak
Marek Ćwioro
Grzegorz Czerkas
Marta Dadej
Anna Dudzik
Andrzej Dziedzic
Robert Faltyn
Anna Figiel
Anna Gołąb
Grzegorz Grech
Jacek Guzy
Paweł Hamowski
Anna Knap

Łukasz Kołodziej
Katarzyna Krzywacka
Agnieszka Kural
Józef Kusion
Natalia Legutko
Jakub Lis
Mirosław Macheta
Anna Madej
Mariusz Majcher
Kinga Maklas
Ewa Małota
Paweł Marek
Justyna Mielniczuk
Adam Mika
Monika Możdżeń
Piotr Możdżeń
Leszek Nowacki
Michał Pabian
Bartłomiej Pach
Piotr Piekarz
Wioletta Plesińska

Renata Proficz
Michał Przybylski
Ewelina Pustelny
Andrzej Rębilas
Bernadetta Rubacha
Maria Rubacha
Dorota Sacha
Monika Sarlej
Rafał Styrna
Rafał Szafrański
Dominik Szczygiełek
Ewa Tomasik
Wiesław Tota
Łukasz Tracz
Wojciech Warchał
Renata Wągroda
Tadeusz Wągroda
Kinga Widło
Ewa Wójcik
Iwona Zając
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Mszę koncelebrowali księża: ks. pro-
boszcz Ryszard Pluta, ks. Tadeusz Skura 
oraz rodacy ks. Jan Jarosz i ks. Ignacy Pi-
wowarski.

Sztandar wprowadzili do kościoła przed-
stawiciele Rady Rodziców - Piotr Wyczesa-
ny, Małgorzata Minor i Iwona Barnaś.

W uroczystościach uczestniczyli zapro-
szeni goście: Posłowie na Sejm RP - Jan 
Musiał i Edward Czesak, przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego w Brzesku - wicebur-
mistrz Jerzy Tyrkiel, przewodniczący RM 
Krzysztof Ojczyk oraz radni  i Naczelnik 
wydziału Edukacji - Józef Cierniak. Obec-
na była przedstawicielka kuratorium -  
p. Urszula Blicharz i dyrektorzy szkół  
z terenu gminy. Zaproszonymi byli rów-
nież nauczyciele emeryci i osoby wspiera-
jące  działalność szkoły.

Z kościoła przeprowadzono sztandar do 
budynku szkoły. Uroczystośc odbywała 
się w sali przedszkolnej. Tam goście byli 
świadkami odczytania aktu nadania imie-
nia przez przewodniczącego Rady Miejskiej,  
a później przekazania sztandaru przez 

Radę Rodziców p. Dyrektor Agacie Basara-
bie, która z kolei przekazała go uczniom.

Przed ślubowaniem nastąpiła prezen-
tacja sztandaru. Odczytano fundatorów 
gwoździ na drzewcu sztandaru: Agata 
Basaraba - Dyrektor szkoły, Krystyna 
Wyczesany - Sekretarz szkoły, Irena i Sta-
nisław Górowie, Maria i Ignacy Lisowie, 
Monika i Jerzy Milaszowie, Danuta i Sta-
nisław Milewscy, Beata i Jacek Skórnógo-
wie, Beata i Włodzimierz Smulscy, Ewa  
i Piotr Wyczesany.

W poczcie sztandarowym uczestniczyli 
uczniowie klasy VIa w ślubowaniu przed-
stawiciele wszystkich klas. Na pamiątkę 
uroczystości Burmistrz Brzeska podaro-
wał szkole nowoczesny telewizor.

Po tych uroczystościach nastąpiły wy-
stąpienia zaproszonych  gości. Nagro-
dę Burmistrza otrzymała nauczycielka 
Maria Koryga. Następnie pani Dyrektor 
przekazała podziękowania i okolicznościo-
we statuetki osobom „przyjaznym szkole” 
- Marii i Ignacowi Lisom, Beacie i Włodzi-
mierzowi Smulskim, Mateuszowi Kiela-

nowi, Czesławowi Borowcowi i Bogdanowi 
Baniakowi. Okolicznościowe dyplomy za  
„promowanie miejscowości” otrzymały 
Irena Góra i Maria Pagacz.

Uczniowie klasy V i VI przedstawi-
li  część artystyczną poświęconą życiu ich 
Patrona - Ks. Jana Twardowskiego. Gra-
jąca katarynka wprowadziła publiczność 
w atmosferę Warszawy. Głos Księdza 
Twardowskiego recytującego własne wier-
sze był bardzo wzruszającym elementem 
programu. Kolejnym elementem uroczy-
stości była prezentacja efektów projektu 
o patronie realizowanego przez cały rok 
w szkole. Bardzo ciekawie przedstawio-
no jego życie, twórczość, kapłaństwo, wy-
powiedzi. Prace plastyczne inspirowane 
jego twórczością, elementy przyrodnicze, 
okolicznościowe monety, albumy, wiersze 
o nim – to wszystko zostało wyekspono-
wane na wystawach. Uzupełnieniem była 
prezentacja wykonana na podstawie zdjęć 
Bucza, szkoły i mieszkańców wsi. Pięknie 
i godnie prezentowało się miejsce poświę-
cone patronowi szkoły.

Gratulacjom i zachwytom oprawą uro-
czystości nie było końca, o czym świadczą 
wpisy do  księgi pamiątkowej. Mimo trud-
ności lokalowych, braku sali gimnastycz-
nej udało się dobrze wykorzystać istnieją-
ce warunki.

Wielką prace wykonali nauczyciele, ro-
dzice, uczniowie, pracownicy szkoły i śro-
dowisko, przygotowując taką uroczystość. 

A szkoła wiele zyskała. Zasłużyła i ma 
patrona – jest to człowiek godny i pogod-
ny. I z tego jesteśmy dumni.           (SPB)

„..Kochać drugiego człowieka 
oznacza wielką pracę nad sobą..”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Buczu otrzymała imię ks. Jana Twar-
dowskiego i sztandar. Uroczystość rozpoczęła się 1 czerwca 20011 r. mszą 
świętą w kościele parafialnym. Podczas liturgii w imieniu księdza biskupa 
sztandar poświęcił ks. prałat Władysław Pasiut - dziekan i kustosz Bazyliki 
Mniejszej w Szczepanowie.

Janina Błoniarczyk odebrała Medal na 
Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska. 
Medal przyznano jej za wieloletnią pracę 
dydaktyczną i wychowawczą. Odznaczona 
urodziła się 24 listopada 1946 roku w Wo-
jakowej. Edukację rozpoczęła w 1953 roku 
w Szkole Podstawowej w swojej rodzinnej 
miejscowości. Po zdaniu matury rozpoczę-
ła studia magisterskie na Uniwersytecie 
Jagiellońskim na Wydziale Matematycz-
no-Fizycznym, które ukończyła w 1970 
roku. Janina Błoniarczyk rozpoczęła pracę 
w Liceum Ogólnokształcącym w Brzesku 
jako nauczyciel matematyki. Za swoją pra-
cę została odznaczona Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Medalem 625-lecia 
Brzeska, otrzymała nagrody od ministra 

oświaty, kuratora wojewódzkiego i staro-
sty brzeskiego. Przez lata pracy wychowa-
ła i wykształciła rzesze młodzieży, wpaja-
jąc zamiłowanie i szacunek nie tylko do 
nauki ale też do drugiego człowieka. 

Janina Błoniarczyk jest osobą o wielkim 
dorobku pedagogiczno-wychowawczym, 
mającą niekwestionowany, stymulujący 
wpływ na funkcjonowanie brzeskiej oświa-
ty i szkolnictwa. 

Ksiądz prałat Władysław Pasiut 
odebrał tytuł Honorowy Obywatel  
Miasta Brzeska. Urodził się 24 czerwca 
1953 roku w Starym Sączu. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1978 roku. Był wi-
kariuszem w Woli Baranowskiej, Grom-
niku, Limanowej i Chorzelowie. Pełnił 

też obowiązki kapelana w Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Limanowej. W 1994 roku 
zamianowany został proboszczem w Zbo-
rowicach. W latach 1998- 2001 sprawował 
funkcję Dziekana Dekanatu Ciężkowic-
kiego. Biskup tarnowski ksiądz Wiktor 
Skworc w sierpniu 2001 roku powołał księ-
dza Władysława na proboszcza i kustosza 
Sanktuarium św. Stanisława BM w Szcze-
panowie. W 2003 roku otrzymał funkcję 
dziekana Dekanatu Szczepanowskiego. 

Dzięki zabiegom księdza Władysła-
wa Pasiuta podniesiono Sanktuarium 
Szczepanowskie do godności Bazyliki 
Mniejszej. Na przestrzeni swego paste-
rzowania w Szczepanowie ksiądz Wła-
dysław przywiązuje szczególną rolę do 
popularyzacji historii ziemi brzeskiej 
oraz wiedzy o świętym Stanisławie. Jest 
inicjatorem przedsięwzięć badawczych  
(takich jak odkrycie romańskiej 
chrzcielnicy), konserwatorskich (odno-
wienie Bazyliki), naukowych (semina-
ria, wydawnictwa). 

Z tytułami
W czasie uroczystej sesji, jaka odbyła się w Szczepanowie Janina Błoniar-

czyk i ks. Władysław Pasiut odebrali z rąk przewodniczącego Rady Miej-
skiej Krzysztofa Ojczyka i burmistrza Grzegorz Wawryki honorowe tytuły.
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 Teatr po remoncie przedstawia się 
imponująco. Obszerna sala, świetna 
widoczność i słyszalność w najdalszym 
kącie. Na premierę przybyli tłumnie 
dorośli i dzieci, nawet bardzo małe. 
Zaskoczyło mnie, że dzięki osiągnię-
ciom współczesnej techniki, zrobienie 
scenografii nie musi już być tak cza-
sochłonne. Dekoracja bowiem była wy-
świetlana na scenie. Jaka oszczędność 
czasu i materiałów! Reżyser, Cezary 
Domagała, przedstawił interesujące 
widowisko muzyczne, w którym wystą-
piło aż trzech Małych Książąt (w wie-
ku 9, 9 i 11 lat). Aktorzy postarali się, 
aby nawet ci najmłodsi się nie nudzili. 
Było dużo piosenek oraz zabawnej gry 
aktorskiej. Ten utwór ma to do siebie, 
że z biegiem naszych lat odkrywamy  
w nim kolejne pokłady wiedzy o życiu  
i o ludziach. Dlatego równie dobrze 
mogą się nim bawić dzieci, co wzruszać 
dorośli. Szkoda, że taka mała była licz-
ba przedstawień. 

A jak zmierzyli się z tą lekturą akto-
rzy-amatorzy, członkowie grupy teatral-
nej działającej w parafii p.w. NMP Wnie-
bowziętej w Jasieniu? Całkiem dobrze. 
Nie dysponując takimi możliwościami 
jak teatr, sami wykonali piękną dekora-
cję, postarali się o odpowiednie kostiu-
my i przygotowali podkład muzyczny. 
Świetnie opanowali teksty i przekazali 
zgromadzonej widowni główne przesła-
nie ,,Małego Księcia’’, że dobrze widzi się 

tylko sercem. To, co najważniejsze, jest 
niewidoczne dla oczu. 

Uważam, że w czasach, kiedy tak 
wiele mówi się o złym wychowaniu mło-
dych ludzi, nie należy zapominać, że to 
od dorosłych wiele zależy. Poza tym mó-
wienie, iż za moich czasów…

jest niezgodne z prawdą. Giuseppe 
Pellegrino w książce ,,Mali dzisiaj, do-
rośli jutro’’ przypomina, że już w epoce 
babilońskiej, czyli 2000 lat przed Chry-
stusem, ktoś napisał:

,,Młodzież ma dziś zepsute serca, jest 
zła i leniwa, nie będzie w stanie obro-

nić naszej kultury…’’. W podobnym to-
nie wypowiadał się Sokrates: ,,Nasza 
młodzież jest przywiązana do luksu-
sów. Młodzi ludzie zostali źle wycho-
wani, szydzą sobie z autorytetów, nie 
powstają na widok starszych’’. A tekst 
Piotra Eremity, francuskiego zakonni-
ka, pochodzący z 1095 roku można by 
było śmiało potraktować jako współ-
czesny:,, Nasza młodzież nie myśli dziś  
o niczym, zajmuje się tylko sobą, nie ma 
uszanowania dla rodziców i starszych; 
młodzi nie mają w sobie żadnej pokory, 
wypowiadają się tak, jakby wszystko 
wiedzieli…’’.       

Dlatego, kiedy młodzi ludzie myślą 
o innych i chcą coś dla innych zrobić, 
to zasługują na pochwałę i naśladow-
nictwo. Taka jest młodzież z grupy te-
atralnej w Jasieniu, nad którą opiekę 
sprawuje ksiądz Paweł Tabiś. A oto jej 
członkowie i  aktorzy biorący udział  
w przedstawieniu pt. ,,Mały Książę’’: Ja-
kub Rożek, Jakub Stolarczyk, Krzysz-
tof Palej, Wojciech Stolarczyk, Sabina 
Żmuda, Adrianna Francuz, Katarzyna 
Janik, Dawid Jaworski, Klaudiusz Ko-
czwara, Dawid Babicz, Karol Górski, 
Tomasz Żmuda, Mateusz Malik, Ju-
styna Suwara, Filip Ciura, Dominika 
Staszak, Marta Zych, Kinga Ciura, Pa-
trycja Palej, Magdalena Rudnik, Oliwia 
Kowalczyk, Arkadiusz Krzysztof, Ga-
briela Kołodziej. Pomocną radą służyła 
im pani Maria Kukla.

We wstępie do ,,Małego Księcia’’ jego 
autor napisał:,, Wszyscy dorośli byli 
kiedyś dziećmi. (Ale niewielu o tym pa-
mięta)’’. Proponuję, abyśmy sobie przy-
pomnieli na nowo, jak to jest zachwycać 
się widokiem gwiazd. 

                             Iwona Krzysztof

Wsi spokojna, wsi wesoła,
Który głos twej chwale zdoła?

    Tak się złożyło, że w krótkim odstępie czasu mogłam obejrzeć dwie pre-
miery sztuki zrealizowanej na podstawie utworu Antoine’a de Saint-Exu-
péry’ego ,, Mały Książę’’. Pierwsza miała miejsce 4.06. w Teatrze im. Ludwi-
ka Solskiego w Tarnowie, a druga następnego dnia w Sali Teatralnej Domu 
Parafialnego w Jasieniu. 
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Pracowała w Wojewódzkiej Komisji 
Kwalifikacyjnej ds. Stopni Specjaliza-
cji Zawodowej Nauczycieli (od 1989 r. do 
2000 r.), w Komisji Egzaminacyjnej WSP 
w Krakowie Punkt Konsultacyjny w Tar-
nowie(od 1992 r. do 1998 r.). Prowadziła 
zajęcia na 3–letnich zaocznych studiach 
magisterskich (kierunek pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna) w WSP  
w Krakowie w PK Tarnowie w latach 1994 
– 1998. Prowadzi również zajęcia na Kur-
sie Pedagogicznym, Studiach Podyplomo-
wych i Kursie Kwalifikacyjnym z Zakresu 
Organizacji i Zarządzania Oświatą organi-
zowanym przez SCE w Tarnowie. Od roku 
2006 jest trenerem międzynarodowego 
programu promocji zdrowia emocjonalne-
go małych dzieci „Przyjaciele Zippiego”.

Jest autorką artykułów - Wychowanie 
w Przedszkolu Nasze tradycje ludowe - 
Plastyka i wychowanie Edukacja dziecka 
przez sztukę, opracowań w formie biule-
tynów „Z naszych doświadczeń”, zeszytów 
metodycznych min. „Przedszkole miej-
scem edukacji pedagogicznej rodziców”, 
recenzentem książek: Barbary Ogrodow-

skiej Krągły Rok, Zofii Czerwosz Dzie-
ci lubią rysować. Zamieszcza artykuły  
w prasie lokalnej i na stronie Interneto-
wej Samorządowego Centrum Edukacji 
w Tarnowie w rubryce „Teoria i prak-
tyk”. Jest inicjatorem i organizatorem 
imprez adresowanych do najmłodszych, 
które służą wymianie doświadczeń arty-
stycznych dzieci i integracji przedszkoli, 
zaprezentowaniu zdolności i umiejętności 
recytatorskich i muzycznych dzieci: festi-
walu „Rok w wierszu i piosence na sło-
neczne i deszczowe dni”, przeglądu twór-
czości dziecięcej „Radość z bycia razem”, 
wystawy „Śmieciosztuka, czyli coś z ni-
czego”, konkursu na program artystycz-
ny powitania wiosny „Wiosna wstążkami 
malowana”, festiwalu „Wiosenne śpiewa-
nie DO-RE-MI”, „Wiosenne rytmy i rymy” 
oraz festiwalu piosenki przedszkolnej 
„Mikrofon dla przedszkolaka”. 

W czasie swojej pracy zawodowej 
otrzymała nagrodę specjalną Inspektora 
Oświaty i Wychowania, nagrodę Burmi-
strza Brzeska, cztery nagrody Dyrektora 
Przedszkola, Medal KEN w 2006r, Medal 

625-lecia Brzeska w uznaniu zasług na 
rzecz społeczności lokalnej w 2010 r.

Nagroda im. Marii Weryho-Radziwiłło-
wicz, ustanowiona i przyznawana przez 
miesięcznik „BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 
– wychowanie i edukacja”, jest inicjaty-
wą odkrywającą osoby, dzieła, koncepcje, 
przedsięwzięcia, idee i myśli pedagogicz-
ne, które stawiają w centrum działalno-
ści małe dziecko i jego wszechstronny 
rozwój. Przyznawana jest osobom i insty-
tucjom zaangażowanym w działania na 
rzecz wczesnej edukacji małego dziecka: 
ośrodkom akademickim, nauczycielom 
wychowania przedszkolnego, specjali-
stom, twórcom programów edukacyjnych, 
autorom utworów literackich, organiza-
cjom pozarządowym oraz organizatorom 
inicjatyw społecznych.                        red

Grażyna Skrzekucka 
laureatką Nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz
Z edukacją przedszkolną związana jest od 1976 roku. Od roku 2001 jest 

nauczycielem dyplomowanym. Od 25 pełni obowiązki doradcy metodycz-
nego, w latach 1985 - 2001 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Tarno-
wie a od 2001 r. w Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie. Godziny 
dydaktyczne realizuje w Publicznym Przedszkolu nr 9 im. Marii Kownac-
kiej w Brzesku. Jest ekspertem z listy MEN ds. awansu zawodowego.

Postanowiono zatem, że do tego czasu 
tymczasowy zjazd z autostrady przebie-
gać będzie ulicą Leśną. Jest to droga po-
wiatowa, a jej stan techniczny nie pozwa-
la, aby mogła służyć jako zjazd. Wstępne 
jednak rozmowy władz powiatu z przed-
stawicielami GDDKiA wskazywały na 
to, że strony podpiszą porozumienie, na 
mocy którego Generalna przekaże sta-
rostwu pieniądze na niezbędny remont 
drogi. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, 
na której gościł jeden z dyrektorów Gene-
ralnej, okazało się, że wcześniejsze usta-
lenia nie są już aktualne. 

-Nie stać nas na wyłożenie kilkunastu 
milionów złotych na remont Leśnej i na 
budowę zjazdu docelowego – tłumaczył 
dyrektor Andrzej Kollbek. -W związku 
ze złym stanem finansów musimy zde-
cydować się na jedno z tych rozwiązań, 
albo remontujemy Leśną i dopuszczamy 
ją do użytku jako zjazd, albo czekamy  
i decydujemy się na budowę zjazdu doce-
lowego. Ponadto chcę zwrócić uwagę, że 
nie mamy żadnych podstaw prawnych 
do tego, aby finansować remont drogi 
powiatowej. Nie leży w naszym intere-
sie, aby dokładać kilkanaście milionów 

złotych do łącznika, który służył będzie 
tylko cztery lata. 

Starosta Andrzej Potępa utrzymuje, że 
jeżeli pieniędzy na remont nie będzie, nie 
będzie zgody powiatu na to, aby tymcza-
sowy zjazd przebiegał Leśną.

-Przy drodze nie ma chodników, na-
leżałoby wybudować także ekrany aku-
styczne i wiele innych urządzeń drogo-
wych, które umożliwiłyby normalne życie 
ludziom, którzy mieszkają w pobliżu Le-
śnej. Budżet powiatu może przekazać na 
remont drogi około 2 milionów złotych. 
Jeżeli jednak okaże się, że Generalna nie 
da reszty na niezbędny remont, nigdy nie 
zgodzimy się na to, aby zjazd przebiegał 
Leśną – mówi starosta.

Dyrektor Kollbek stwierdził, że w Brze-
sku, do czasu budowy zjazdu w Jasieniu, 
mogłyby zjeżdżać tylko samochody do 
3,5 tony, cięższe korzystałyby ze zjazdu  
w Szarowie.                                         red

Patowa sytuacja
Komplikuje się sprawa brzeskiego zjazdu z autostrady. Jak wiadomo, in-

westycja kosztować ma około 60 milionów złotych, a inwestor – Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymuje, że pieniędzy tych nie ma 
i zjazd może powstać dopiero w 2014 lub 2015 roku.
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Mistrzostwa odbędą się w Lubljanie, 
stolicy Słowenii, w dniach 2-3 lipca. 
Warto dodać, że polskie drużyny od 5 lat 
są obecne na Mistrzostwach Europy, ale 
po raz pierwszy w historii Polskie Sto-
warzyszenie Cheerleaders wysyła zespół 
group stunt.

Trzon grupy Aida pozostaje niezmie-
niony od 3 lat. Stanowią go uczennice 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Jadownikach: Natalia Bujak, Patry-
cja Hudy i Ewa Smołucha. Duży wkład 
w osiągnięcia zespołu wniosła Paulina 
Okas (obecnie I klasa Liceum Ogólno-
kształcącego przy ZSP nr 1 w Brzesku), 
która przed kilkoma miesiącami musiała 
zawiesić treningi ze względów zdrowot-
nych. Skład uzupełniają Jagoda Dukała 
i Agnieszka Nowacka.

Początkowo Aida była typowym szkol-
nym zespołem cheerleaderek. Dziewczy-
nom spodobała się jednak zapropono-
wana przez trenera nowa konkurencja 
– group stunt. Łączenie tych dwóch róż-
niących się od siebie znacznie kategorii 
okazało się trudne. Dziewczyny odrzuci-
ły więc pompony i całkowicie poświęciły 
się układom z elementami gimnastyki 
sportowej. Wybór okazał się słuszny. 
Pierwszym sprawdzianem był pokaz 
na Mistrzostwach Polski Cheerleaders, 
rozegranych w Rzeszowie w 2010 roku. 
Tam Aida zaprezentowała się oficjalnie 
po raz pierwszy jako reprezentant kon-
kurencji group stunt. Po pokazie zespół 
otrzymał cenne wskazówki od sędziów 
zagranicznych, uczestniczących w Mi-
strzostwach.

Pozytywny odbiór grupy przez sędziów 
spowodował, że została podjęta decy-
zja o starcie w pierwszych zawodach.  
W odpowiedzi na zaproszenie z federacji 
austriackiej Aida wyjechała na między-
narodowy turniej Austrian Youth Open, 
rozegrany w maju 2010 roku w Wiedniu. 
Dziewczyny po raz pierwszy zetknęły się 
tam z rywalizacją sportową w swojej ka-
tegorii i zdobyły cenne doświadczenie.

O nominacji na Mistrzostwa Euro-
py zadecydował występ na marcowych 
Mistrzostwach Polski w Chorzowie. 
Był to co prawda pokaz, ale 5 sędziów 

zagranicznych oceniało występ zgod-
nie z przepisami. Ponadto następnego 
dnia po Mistrzostwach dziewczyny mia-
ły okazję uczestniczenia w warsztatach, 
przeprowadzonych specjalnie dla nich 
przez Patricię Hawkins, instruktora  
i sędzinę, prezesa brytyjskiej federacji 
cheerleadingu (zajęcia te opisane były  
w jednym z poprzednich numerów BIM-
u). Na podstawie opinii zagranicznych 

specjalistów prezes Polskiego Stowarzy-
szenia Cheerleaders, p. Bartosz Penkala, 
podjął działania zmierzające do dołącze-
nia grupy Aida do reprezentacji Polski.

Występ na Mistrzostwach Europy 
jest ukoronowaniem nie tylko kilkulet-
niej pracy zawodniczek. Ich sukces nie 
byłby możliwy bez ciągłego wsparcia 
niezawodnych sponsorów – rodziców – 
oraz dyrektora Publicznego Gimnazjum  
im. Jana Pawła II w Jadownikach  
(a zarazem prezesa MUKS Aslan),  
p. Tomasza Wietechy, niestrudzenie po-
szukującego źródeł finansowania, umoż-
liwiających realizację planów i rozwój 
grupy Aida. Miejmy nadzieję, że również 
tym razem uda się pozyskać środki ko-
nieczne do organizacji wyjazdu i gmina 
Brzesko będzie się mogła poszczycić re-
prezentantkami Polski w tej widowisko-
wej dyscyplinie, jaką jest cheerleading.

Z muzyką i tańcem
Grupa cheerleaderek Aida, działająca w sekcji Międzyszkolnego Uczniow-

skiego Klubu Sportowego Aslan Jadowniki, odniosła duży sukces. Z końcem 
maja 2011 roku dziewczyny zostały zgłoszone na Mistrzostwa Europy Ju-
niorów Cheerleaderek (Junior European Cheerleaders Championship), na 
których – obok zespołów w kategoriach tanecznych – reprezentować będą 
Polskę w konkurencji group stunt.
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Jest związany z 4 żywiołami: wodą, 
powietrzem, ogniem i ziemią i w du-
żym zakresie realizowany w klasach 
młodszych. W Islandii szkołę reprezen-
towali nauczyciele: Łukasz Kądziołka, 
Danuta Baniak, Beata Skórnóg i Aga-
ta Basaraba – dyrektor szkoły. Ziemia 
i ogień zostaną w sposób szczególny 
zapamiętane przez uczestników spo-
tkania w Islandii w dniach 16-21 maja.  

W ramach wymiany doświadczeń 
przedstawiliśmy filmy i prezentacje 
związane z poznawaniem przez uczniów 
sposobów oczyszczania wody, pływania 
i tonięcia przedmiotów, zasad miesza-
nia płynów, mierzenia prędkości rzeki. 
Uczniowie poznali zasadę pracy termo-
metru, budowali wulkan i obserwowali 
jego wybuch. Poznali postać profesora 
Dietla, który stworzył podstawy balne-

ologii czyli leczenia wodą. Opracowali 
międzynarodowy słownik terminów 
przyrodniczych. W Reykjaviku podczas 
pracy nad projektem można było skon-
frontować doświadczenia polskiej szko-
ły z innymi szkołami w Europie. Nasze 
prace zostały wysoko ocenione przez 
koordynatorów projektu. Uczniowie  
z każdego kraju są bardzo otwarci, lu-
bią poznawać nowe rzeczy poprzez za-
bawę, mają świetne pomysły i bardzo 
logicznie myślą. Oprócz dni poświęco-
nych na pracę projektową poznaliśmy 
surową przyrodę Islandii. Ziemia od-
kryła swoje tajemnice: widzieliśmy 
gejzery, wodospady, byliśmy pod wul-
kanem, który wybuchając w kwietniu 
2010r. sparaliżował ruch lotniczy nad 
Europą. Poznaliśmy  praktyczne spo-
soby wykorzystania wód geotermal-
nych, uczestniczyliśmy w symulacji 
trzęsienia ziemi. Byliśmy w miejscu 
rozchodzenia się płyt tektonicznych 
ziemi. Krajobraz pełen kamieni, lawy, 
skąpej roślinności, pięknych ptaków  
i specjalnej rasy koników islandzkich 
okazał się bardzo poruszający i ener-
getyczny. Nauczył pokory wobec przy-
rody, pokazał, że człowiek jest tylko jej 
cząstką.

Powrót z Islandii dostarczył nowych 
emocji. Trzy godziny przed wylotem wy-
buchł wulkan Widzieliśmy to, lecąc sa-
molotem. Dwie godziny po wylądowaniu 
w Warszawie zamknięto przestrzeń po-
wietrzną nad Islandią.                (SPB)

Zdążyli przed Grimsvotn
W Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu realizowany jest program 

„Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”. Został opracowany przez na-
uczycielkę języka angielskiego Urszulę Polowiec we współpracy z nauczy-
cielami ze szkół w Hiszpanii, Francji, Włoch, Czech , Słowacji, Islandii. 

Decyzją Rady Miejskiej w Brzesku zli-
kwidowana została szkoła podstawowa 
w Wokowicach. Jak zaplanowano, dzieci 
uczyć się będą w Szczepanowie, a gmina 
zapewni im dowóz w obydwie strony. 

-To jest jedyna rozsądna decyzja, jaką 
mogliśmy podjąć w tej sprawie – mówi 
naczelnik Wydziału Edukacji, Józef 
Cierniak. -W szkole uczy się 35 dzieci, 
średnio w  gminie na utrzymanie jedne-

go ucznia wydajemy 7-8 tysięcy złotych, 
w Wokowicach kwota ta jest dwukrotnie 
wyższa. Likwidując placówkę, gmina za-
oszczędzi około 400 tysięcy złotych, lepiej 
te pieniądze przekazać tam, gdzie uczy 
się większa liczba uczniów. W szkole  
w Szczepanowie dzieci będą miały o wie-
le lepsze warunki niż dotychczas, będą 
mogły korzystać z sali komputerowej  
i stołówki. Zrobimy wszystko, aby do-
brze czuły się w nowej szkole. 

O likwidacji szkoły rodzice poinformo-
wani zostali 16 lutego w czasie zebra-
nia wiejskiego. 28 lutego Rada Miejska 
podjęła uchwałę o reorganizacji szkoły  
w Sterkowcu polegającej na likwidacji jej 
filii w Wokowicach. Rodzicom pomysł nie 
przypadł do gustu, nie podoba im się to, że 
dzieci będą tracić czas na dojazdy, że pójdą 
w obce środowisko. Mieszkańcy niepokoją 
się tym, że we wsi przestanie funkcjono-
wać ośrodek kultury, jakim jest szkoła. 

Rodzice złożyli skargę na decyzję rady 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego.                                                 red

Szkoła zlikwidowana
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W ciągu dwóch lat pracy ze szkołami 
partnerskimi uczniowie i nauczyciele  
uczestniczyli w sześciu wyjazdach za-
granicznych do Grecji, Walii, Hiszpanii, 
Turcji, Włoch i Bułgarii. Łącznie w po-
dróż udało się 48 osób z naszej szkoły.

Każdy wyjazd związany był z tema-
tem projektu i służył realizacji zało-
żonych celów. Dzięki uczestniczeniu 
w partnerskim programie poznaliśmy 
różnorodność europejskich kultur, za-
cieśniliśmy pozytywne  relacje i przy-
jaźń międzynarodową. Zdobyliśmy 
mnóstwo nowych doświadczeń i wróci-

liśmy pełni niezapomnianych wrażeń. 
Niestety, nadszedł już czas podsu-

mowań. Ostatnie spotkanie projektu  
odbyło się w Polsce. Na przełomie maja 
i czerwca przywitaliśmy w naszej miej-
scowości  44 – osobową delegację z kra-
jów partnerskich. 

Celem wizyty było wspólne pod-
sumowanie działań podejmowanych  
w trakcie dwuletniej współpracy. Wszy-
scy partnerzy przedstawili sprawozda-
nia z realizacji zaplanowanych zadań. 
Ponadto zapoznaliśmy naszych gości  
z funkcjonowaniem polskiej szkoły oraz 

zorganizowaliśmy Konkurs Europejski, 
w którym uczniowie mogli wykazać się 
wiedzą na temat poznanych krajów. 

Dzięki uprzejmości burmistrza Brze-
ska oraz starosty Powiatu Brzeskiego 
zapoznaliśmy naszych zagranicznych 
przyjaciół ze strukturami władzy lo-
kalnej, podczas oficjalnego spotkania 
w Urzędzie Miasta. Mamy nadzieję, że 
wizyta umożliwi nawiązanie kontaktów 
i współpracy oraz przyczyni się do pro-
mocji naszej gminy. 

W harmonogramie pobytu przygoto-
wanym dla naszych gości znalazły się 
również  wycieczki do miejsc najbar-
dziej charakterystycznych dla naszego 
regionu: Niedzicy, Czorsztyna, Zakopa-
nego, Kalwarii, Oświęcimia, Wadowic, 
Krakowa oraz do Kopalni Soli w Bochni. 
Naszych partnerów pożegnaliśmy uro-
czystą kolacją w regionalnym stylu. Do-
łożyliśmy wszelkich starań, aby pobyt 
w kraju pozostawił miłe wspomnienia 
polskiej gościnności.    Elżbieta Żółta

Uczymy się przez całe życie
Po raz drugi Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej jest 

koordynatorem unijnego programu „Uczymy się przez całe życie” Come-
nius. Niedawno gościliśmy delegacje z zaprzyjaźnionych  krajów biorących 
udział w realizacji obecnego projektu pt. „Symbole lokalne i narodowe 
wspierają europejską przyjaźń”.

Młodzież klasy 3d oraz 3g z Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 w Brzesku za-
prezentowała w czerwcu niemieckoję-
zyczne przedstawienia „Rotkäppchen” 
oraz „Aschenputtel”. - czyli bajkowe 
postacie „Czerwonego Kapturka”  
i „Kopciuszka”.  Nad całością przygo-
towań czuwały nauczycielki Judyta 
Kelner – Sukiennik, Małgorzata Zwo-

lak oraz Magdalena Duda.
Uczniowie z PG nr1 na insceniza-

cje zaprosili w progi swojej szkoły 
uczniów Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Brzesku.

Nie ma wątpliwości, że nauka po-
przez teatr ośmiela i zachęca do ko-
munikacji w języku obcym. To aktyw-
na forma edukacji wyrażona poprzez 

ruch, ekspresję i emocje. Wspiera 
zdolności artystyczno – językowe mło-
dzieży na różnych poziomach zaawan-
sowania nauki i pokazuje, że język 
obcy może być przystępny, ciekawy  
i zabawny.

I choć priorytetem w nauczaniu ję-
zyka obcego jest z pewnością wyposa-
żenie ucznia w sprawności z zakresu 
słuchania, czytania, mówienia i pisa-
nia, warto znaleźć też miejsce na takie 
artystyczne przedsięwzięcia. Niosą ze 
sobą bardzo wiele korzyści. 

Nie taki język obcy straszny
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Mój ukochany ma problem. Pojawia 
się on zawsze wtedy, gdy musi jechać do 
pracy, a że jeździ do niej, jak większość 
ludzi, pięć dni w tygodniu, więc przez te 
pięć dni wraca do domu zdenerwowany. 
Ktoś powie, że to żadna nowina wracać  
z pracy zdenerwowanym, ale dawniej tego 
nie było. Wszystko zaczęło się, gdy przy 
wyjeździe z placu, gdzie mieści się zakład 
pracy pana M. oraz jeden z bliźniaczych 
sklepów samoobsługowych znajdujących 
się w naszym pięknym mieście, posta-
wiono zakaz wjazdu. Kiedyś go tam nie 
było i przez wiele lat przyzwyczailiśmy 
się wjeżdżać i wyjeżdżać dowolną bramą 
(są dwie). Jak wiadomo, przyzwyczaje-
nie jest drugą naturą człowieka, dlacze-
go więc mamy zmieniać coś, co robiliśmy  
z powodzeniem do tej pory. Chyba z takie-
go założenia wychodzi większość użytkow-
ników dróg, bo uparcie próbuje wjeżdżać 
na plac właśnie tą bramą, gdzie znajdu-
je się zakaz. Na nic zdają się dawane im 
przez pana M. wskazówki. Zamiast podą-
żać wzrokiem za wyciągniętą w kierunku 
znaku ręką, oburzają się i wydają z siebie 
dźwięki, których nie słychać, na szczęście, 
a których treści łatwo się domyślić. To 
nie koniec kłopotów pana M., bo za chwi-
lę ustawią się za jego samochodem inne, 
które chcą skręcić w prawo i jeśli pan M. 
nie zjedzie na lewą stronę, gdzie normal-

nie staje się na drodze jednokierunkowej, 
a gdzie teraz próbuje wjechać rozjuszony 
kierowca, to ci, którzy są za nim też stra-
cą cierpliwość i za moment również z ich 
ust zaczną wydobywać się zaklęcia. Co 
ma począć mój ukochany? Żal mi go, bo 
uparcie twierdzi, że wszystkich obowiązu-
ją te same przepisy drogowe. Ja już daw-
no przestałam w to wierzyć. Dzięki temu 
jeszcze żyję. Kilka razy zasada ograniczo-
nego zaufania na drodze uratowała mnie 
przed wypadkiem, np. gdy na rondzie dro-
gę zajechała mi ciężarówka, nie próbowa-
łam udowadniać swoim samochodem, kto 
ma pierwszeństwo. Znam swoje miejsce  
w łańcuchu pokarmowym…

Czasem mam wrażenie, że lekcewa-
żenie zasad jest naszym sportem naro-
dowym. No bo jak to, ktoś wie lepiej ode 
mnie, co mi wolno a czego nie? Niedocze-
kanie! Obowiązuje zakaz palenia papiero-
sów w restauracjach. Ależ skąd! Naiwnie 
myślałam, że teraz nie będę już przynosić 
do domu na ubraniu i we włosach zapachu 
tytoniowego, a jedynie znany od dawna 
smrodek smażonego oleju. Są oba… Nie 
wolno wyrzucać śmieci do lasu. Bzdura! 
Kiedy wybieramy się na rodzinny spacer 
i zabieramy psa, musimy uważać, aby nie 
odkrył w porzuconych tam meblach nie-
bezpiecznych substancji, które mogłyby 
mu zaszkodzić. Jest łasuchem, nie przej-

dzie obojętnie obok czegoś, co ma jeszcze 
jakikolwiek zapach. Obowiązuje uczciwość  
w biznesie. Na jakiej planecie! Bo chyba nie 
w tych sklepach, które ogłaszają promocję 
na wybrane produkty, a w rzeczywistości 
ich cena nie zmienia się od tygodni. Swoją 
drogą, obserwuję, że coraz więcej osób jest 
wyczulonych na tego typu promocje i nie 
daje się oszukać. To pocieszające.

Nie starajmy się łamać obowiązujących 
zasad tylko dlatego, że uważamy, iż ogra-
niczają one naszą wolność. Pamiętajmy, 
że w większości przypadków mogą ura-
tować nam życie. Zakazy nie obowiązują 
tylko tych jednostek, które mają za mało 
siły, by się im przeciwstawić, ale wręcz 
przeciwnie, mają uratować tych wszyst-
kich, którym brakuje wyobraźni i zdro-
wego rozsądku. 

Proponuję, aby ci, którzy mają trudno-
ści z przestrzeganiem zakazów, spróbo-
wali w taki sam sposób obejść się z kilko-
ma nowymi zakazami:
Zakaz uśmiechania się do napotkanych 
osób i okazywania im serdeczności.
Zakaz ustępowania pierwszeństwa  
w miejscach, gdzie obowiązuje: ,,ustąp 
pierwszeństwa’’.
Zakaz pozostawiania po sobie czystości  
w miejscach publicznych. 
Zakaz okazywania współczucia i zrozu-
mienia dla cierpiących.

I zapewniam, że tym razem będę trzy-
mać za nich kciuki, aby nie zmienili swo-
jego zwyczajowego lekceważenia zaka-
zów.                            Iwona Krzysztof 

Dla kogo zakazy…

Władze uczelni podkreślają, jak wiel-
ki wpływ  na rozwój naukowy kadry, 
poziom prowadzonych badań nauko-
wych i jakość nauczania ma współpraca  
z wieloma uczelniami i ośrodkami na-
ukowymi w Polsce i za granicą. Umoż-
liwia ona miedzy innymi korzystanie  
z najnowszych osiągnięć w zakresie na-
uki i dydaktyki, a także wymianę myśli  
i prezentację własnych dokonań na forum 
międzynarodowym. Współpraca między-
narodowa między ośrodkami akademic-
kimi stała się współcześnie niezwykle 
ważna, tworzy nowe szanse zarówno dla 
pracowników, jak i studentów.

Uniwersytet Lwowski to  uczelnia 
utworzona w 1661 roku z kolegium je-

zuickiego, istniejącego od 1608 roku. 
Decyzję o przekształceniu kolegium  
w Akademię Lwowską podjął król Jan II 
Kazimierz. W 1773  roku została prze-
kształcona w szkołę średnią. Oprócz 
szkoły średniej (kształcącej w zakresie 
filozofii i prawa) na bazie Akademii po-
wstały Kolegium Medyczne i Kolegium 
Teologii Katolickiej, tzw. Collegium 
Theresianum (lub Akademia Stanowa) 
dla młodzieży szlacheckiej.

Lwowski Narodowy Uniwersytet im. 
Iwana Franki jest  jednym z najbar-
dziej prestiżowych instytucji na Ukra-
inie, zyskał międzynarodowe uznanie 
i stał się potężnym ośrodkiem badaw-
czym. Obecnie na Uniwersytecie stu-

diuje ok. 20 tys. studentów na studiach 
dziennych i z każdym rokiem akade-
mickim liczba ta się powiększa. Wraz 
ze wzrostem liczby studentów rośnie 
liczba wykładowców, na Uniwersytecie 
pracuje ponad 1000 wykładowców z 61 
dziedzin: pedagogicznych, naukowych  
i inżynieryjnych. Zajęcia odbywają się 
w 100 katedrach, w centrum obliczenio-
wym i w ponad 100 laboratoriach oraz  
w muzeach: geologicznym, mineralo-
gicznym, zoologicznym, numizmatycz-
nym, archeologicznym oraz w obserwa-
torium astronomicznym. 

Należy podkreślić, iż w ramach współ-
pracy zagranicznej MSzW podpisało 
do tej pory umowy o współpracy m.in.:   
z Buckingham University w Wielkiej 
Brytanii, Uniwersytetem Ekonomicz-
nym w Bratysławie, University of Peru-
gia we Włoszech, Instytutem Ekonomiki 
i Zarządzania Wyższego Zakładu Na-
ukowego „Otwartym Międzynarodowym 
Uniwersytetem Rozwoju Społeczeń-
stwa UKRAINA” w Białej Cerkwi.   red

Współpraca  międzynarodowa 
Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku rozpoczęła współpracę z Pedago-

gicznym Koledżem Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Fran-
ka we Lwowie. Podpisanie umowy o współpracy między Uczelniami nastą-
piło 16 maja 2011 roku we Lwowie. 
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W naszej gminie działa 9 jedno-
stek OSP, które skupiają 417 człon-
ków, w tym 3 drużyny młodzieżowe. 
Wszystkie jednostki posiadają straż-
nice oraz Domy Strażaka, w których 
prowadzone są szkolenia i zbiór-
ki oraz działalność kulturalna. 
W minionej kadencji za całokształt pra-

cy druhowie z naszych jednostek zosta-
li odznaczeni i wyróżnieni: 2 druhów 
otrzymało odznaczenia państwowe, Zło-
ty Znak Związku otrzymało 3 druhów, 
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa -  
6 druhów, Brązowy Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa - 8 druhów, Srebrny Medal 
za Zasługi dla Pożarnictwa - 11 druhów, 

Wzorowy Strażak - 11 druhów, Od-
znaka za Wysługę lat - 41 druhów. 
Ponadto druhowie biorący udział  
w powodzi zostali wyróżnieni listem 
pochwalnym i nagrodą pieniężną przy-
znaną przez ministra MSWiA. Listy  
z podziękowaniami wręczył strażakom 
burmistrz Grzegorz Wawryka. Z jego rąk 
wszystkie jednostki zostały uhonorowa-
ne Medalami 625 lecia Miasta Brzeska. 
-W tym miejscu składam serdeczne 
podziękowania dla wszystkich człon-
ków, druhów, działaczy i sympatyków 
związku za pracę w 5 letniej kaden-
cji. Dziękuję również za współpracę 
Komendantowi Powiatowemu i Ko-
mendzie Powiatowej PSP w Brzesku, 
Komendzie Policji, Prezesowi Zarządu 
Powiatowego w Brzesku, Panu Bur-
mistrzowi i Radzie Miejskiej za po-
moc w realizacji zadań statutowych 
Związku – dodaje Marian Czarnik. 
Jednostki dysponują 16 samochodami 
ratowniczo-gaśniczymi, 12 pompami 
szlamowymi, 5 agregatami prądotwór-
czymi. Wyposażenie jednostek w pod-
stawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy 
jest dobre, jednostki na bieżąco, w mia-
rę posiadanych środków uzupełniają 
umundurowanie. Jednostki prowadzą 
także działalność prewencyjną. Stra-
żacy uczestniczą także w szkoleniach 
w swoich obiektach, a także w szkole-
niach organizowanych przez KPSP. Po 
nowelizacji ustawy o ochronie p.poż, 
która unieważniła wszystkie szkolenia, 
jakie mieli strażacy przed 98 rokiem, 
KP rozpoczęła szkolenia I i II stop-

nia zgodnie z ustawą.  
W pierwszej kolejności 
na szkolenia zostali 
skierowani druhowie  
z KSRG, a później suk-
cesywnie pozostali. Na 
koniec kadencji mamy 
przeszkolonych już 
161 ratowników (tylko  
w 2010 roku przeszko-
lono ich 63). Przeszko-
lonych jest 6 ratow-
ników medycznych.  
Utrzymanie gotowo-
ści bojowej finanso-
wane jest przez gminę  
i przedstawia się na-
stępująco:

rok 2006 – 97,848,28
rok 2007 – 100,620,65
rok 2008 – 213,818,44
rok 2009 – 193,479,61
rok 2010 – 188,898,24
rok 2011 – 170,000,00

Po strażackim zjeździe
-Mija kolejne 5 lat naszej strażackiej służby, odbyło się już spotkanie 

podsumowujące, wytyczyliśmy kierunki działania na następne lata. Przy-
szło nam działać w dość trudnym okresie, oprócz gaszenia pożarów, kolizji  
i wypadków drogowych, w ubiegłym roku teren naszej gminy  został nawie-
dzony przez kataklizm długotrwałej powodzi – mówił w czasie sobotniego 
zjazdu OSP, prezes Marian Czarnik.
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Jego celem jest budowanie pod-
staw wolontariatu w szkołach, a także 
kształtowanie postaw prospołecznych 
i aktywności obywatelskiej wśród mło-
dzieży. Na kanwie tego projektu zrodzi-
ła się idea zorganizowania pierwszego 
Małopolskiego Święta Młodych Wolon-
tariuszy  w dniu  wniesienia relikwii bł 
.Jana Pawła II do kaplicy w Kościele 
Dolnym w Centrum „Nie lękajcie się”  
w Krakowie – Łagiewnikach. W ramach 
Małopolskiego Święta Młodych Wolon-
tariuszy odbyła się również inaugura-
cja piątej – jubileuszowej – edycji ma-
łopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię 
miłosierdzia”. Na tę uroczystości zostali 
zaproszeni  wolontariusze Publicznego 
Gimnazjum Nr1  im. Królowej Jadwigi 
w Brzesku ,którzy  po raz piąty przy-
stąpili do projektu  o wyobraźni miło-
sierdzia.

W czasie święta :obejrzeliśmy prezen-
tacje działalności wolontariackiej pro-
wadzonej przez ; harcerzy ze Związku 
Harcerstwa Polskiego i Związku Har-
cerstwa Rzeczpospolitej wolontariuszy 
Polskiego Czerwonego Krzyża, Stowa-

rzyszenia Przyjaciół Chorych – Ho-
spicjum Świętego Łazarza, Szkolnych 
Kół Caritas oraz uczestników projektu 
„Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Póź-
niej wzięliśmy udział we Mszy świę-

tej koncelebrowanej pod przewodnic-
twem ks. kard. Stanisława Dziwisza 
zakończonej wniesieniem relikwii bł. 
Jana Pawła II do kościoła w Centrum 
„Nie lękajcie się!”. Jeszcze później był 
piknik wolontariacki i koncert w wy-
konaniu zespołów „Stróże Poranka” 
oraz „Deus Meus”. Nasi wolontariusze 
aktywnie uczestniczyli w  przygotowa-
nych dla nich imprezach  prezentując 
całą młodzieńczą radość życia, która 
idzie w parze z zapałem i chęcią pomo-
cy innym. 

Jan Paweł II zwracał się do młodych 
słowami:

„Wy jesteście przyszłością świata
Wy jesteście nadzieją Kościoła!
Wy jesteście moją nadzieją.”
  
Nasi wolontariusze są naszą nadzie-

ją. Ich postawa pozwala z optymizmem  
i radością patrzeć w przyszłość. Są dla 
nas jak nieoszlifowany diament, piękny 
choć nieco surowy.  Twardo stoją  na 
wcześniej obranej drodze i tylko czasa-
mi potrzebują „przewodnika łodzi”. Ten 
sposób na życie przenoszą w inne środo-
wiska , propagując idee pomocy potrze-
bującym. Sygnały zwrotne jakie otrzy-
mujemy o ich późniejszej działalności to 
dla nas najpiękniejsze potwierdzenie, 
że to co robimy ma sens. Bo:

      
Tak mało na świecie dobroci
A tyle jej światu potrzeba 
Nią życie jak słońce się złoci 
Nią ziemia się zbliża do Boga.

 Marta Kania i opiekunowie Szkolne-
go Koła Wolontariuszy

Małopolskie święto 
 młodych wolontariuszy

 Samorząd Województwa Małopolskiego w twórczy sposób odpowiada na 
prośbę bł. Jana Pawła II ,który w czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny 
na krakowskich błoniach apelował do zebranych o „wyobraźnię miłosier-
dzia”. W odpowiedzi na te słowa od 2007 roku realizowany jest małopolski 
projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowujący uczniów gimna-
zjów i szkół ponadgminazjalnych   do niesienia pomocy potrzebującym.
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O nadanie miejscowości honorowych 
praw miejskich starał się, na prośbę 
księdza prałata Władysława Pasiuta, 
poseł Jan Musiał. Zabiegi trwały kilka 
miesięcy i zakończyły się tym, że mini-
ster Siemoniak wręczył burmistrzowi 
dokument stwierdzający, że honorowe 

prawa miejskie Szczepanowa nigdy nie 
wygasły. Stwierdzenie takiego stanu 
rzeczy nie powoduje żadnych konse-
kwencji administracyjnych, ani praw-
nych, mimo to dla mieszkańców Szcze-
panowa i całej gminy było to wielkie 
wydarzenie. 

-W 2014 roku obchodzić będziemy 
tysiąclecie chrześcijaństwa na ziemi 
szczepanowskiej – mówi ksiądz Włady-
sław Pasiut. -Moim i parafian wielkim 
marzeniem było, aby do tego czasu wy-
starać się dla tej niezwykłej miejsco-
wości o prawa miejskie. Cieszę się,  że 
dzięki pomocy posła Jana Musiała uda-
ło się dokonać tego wcześniej. 

-Jest to bez wątpienia ewenement na 
skalę województwa, że w jednej gminie 
znajdują się dwa miasta – mówił obecny 
na uroczystej sesji wojewoda małopol-
ski Stanisław Kracik. -Nie dziwi mnie 
fakt, że podjęte zostały starania, aby 
Szczepanów prawa miejskie odzyskał, 
jest to miejsce wyjątkowe nie tylko dla 
mieszkańców gminy Brzesko, ale dla 
wiernych i pielgrzymów z całej Polski. 

Jak podają źródła historyczne, Szcze-
panów w połowie XVII wieku przeszedł 
w posiadanie rodziny Lubomirskich, są 
zapisy mówiące o tym, że w 1761 roku 
otrzymał prawa miejskie. Jak twierdzi 
jednak historyk Jerzy Wyczesany, było 
inaczej.

-Gdyby Szczepanów miał prawa miej-
skie, bez problemów można byłoby zna-
leźć dokumenty na ten temat. Tymcza-
sem nie ma nawet śladów zapisków na 
ten temat. Są co prawda wzmianki, że 
miejscowość była miastem, jednak wy-
szły one spod piór lokalnych historyków 
i nie znajdują żadnego potwierdzenia  
w rzeczywistości – mówi.

Sołtys Szczepanowa, Anna Lubo-
wiecka twierdzi, że mimo iż tytuł jest 
honorowy, dla miejscowości to wielki 
zaszczyt.

-Jest to dla nas bodziec, aby dołożyć 
jeszcze większych starań służących roz-
wojowi naszej miejscowości.            red

Szczepanów 
z honorowym tytułem

Uroczysta sesja Rady Miejskiej, jaka odbyła się 18 mają miała szczegól-
ny charakter. Obecny na niej Tomasz Siemoniak z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji przekazał burmistrzowi Grzegorzowi Wawryce 
dokument potwierdzający nadanie praw miejskich dla Szczepanowa. 
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-Wyposażenie obiektu – półki na książki, 
biurka, krzesła oraz sprzęt komputerowy 
– zakupione zostało w ramach kontraktu 
zawartego na budowę centrum – wyja-
śnia Maria Marek, dyrektor Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej. -Reszta 
sprzętów i mebli zakupiona została za 
pieniądze pochodzące z budżetu gminy. 
Księgozbiór został już przeniesiony ze sta-
rego budynku, obecnie 
trwają prace mające na 
celu dostosowanie go do 
wymagań systemu kom-
puterowego. 

Każda książka znaj-
dująca się w bibliotece 
posiadać będzie spe-
cjalny chip, za pomocą 
którego będzie zapisana 
w systemie, będzie on 
także rejestrował wypo-
życzenia i zwroty danej 
lektury. Wszystkie po-
zycje wpisane zostaną 
do wojewódzkiego e-sys-
temu, dzięki któremu 
książki będą dostępne 
nie tylko dla czytelni-
ków z Brzeska. Korzy-
stający z biblioteki będą 
mogli korzystać z in-
nych zbiorów znajdują-
cych się w bibliotekach, 
które podłączone są do 

wspomnianego systemu. Biblioteka bę-
dzie dysponować czytelnią, zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych. 

W centrum znajduje się sala audy-
toryjna, w której organizowane będą 
koncerty zespołów muzycznych, chórów, 
orkiestr, zespołów folklorystycznych,  
a także przeglądy muzyczne, spektakle 
teatralne, sympozja i sesje  popularno-

naukowe. W studio rozwoju talentów  
i w sali, z której korzystać będzie Uniwer-
sytet III Wieku organizowane będą spo-
tkania z aktorami krakowskich teatrów, 
prowadzone będą warsztaty teatralne, 
fotograficzne, dziennikarskie. Planuje 
się utworzenie klubu młodych wynalaz-
ców oraz klubu młodych dziennikarzy,  
a także prowadzenie zajęć tanecznych 
(balet, taniec towarzyski, taniec współcze-
sny, folklor). Użytkownicy centrum będą 
także mogli korzystać z pracowni sztuk 
wizualnych i studia nagrań. Ważnym 
miejscem będzie centrum multimedialne, 
w którym, jak zaplanowano, odbywać się 
będą zajęcia zapewniające szybki dostęp 
do informacji na temat wydarzeń kultu-
ralnych w mieście i gminie. 

-Budowa Regionalnego Centrum Kul-
turalno-Bibliotecznego rozpoczęła się 
dwa lata temu i kosztowała blisko 15 
milionów złotych. Prawie 75 procent tej 
kwoty pochodzi z dotacji unijnych. Cieszę 
się, że prace zakończone zostały w ter-
minie, a centrum już niedługo otworzy 
swoje podwoje dla mieszkańców – mówi 
burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka.

-Budowa Regionalnego Centrum Kul-
turalno-Bibliotecznego była oczkiem  
w głowie burmistrza Grzegorza Wawry-
ki. Osobiście ją nadzorował, bywał na 
niej częstym gościem, sprawdzał i kon-
trolował wszystkie jej etapy. To zaanga-
żowanie przełożyło się na solidne wyko-
nanie inwestycji, za co serdecznie panu 
burmistrzowi dziękuję – mówi dyrektor 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, Maria Marek.                    red

To już 25. czerwca
Na ten dzień zaplanowano wielkie otwarcie Regionalnego Centrum Kul-

turalno-Bibliotecznego. W supernowoczesnym budynku mieścić się będzie 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, część pomieszczeń obejmie  
w posiadanie Miejski Ośrodek Kultury. 
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6 maja 1946 roku Wydział Powiato-
wy w Brzesku podjął uchwałę o utwo-
rzeniu na terenie miasta Powiatowej 
Biblioteki Publicznej.

Pracę rozpoczęła w oparciu o 300 wo-
luminów przekazanych jej przez Zwią-
zek Byłych Więźniów Politycznych,  
a stanowiących własność Towarzystwa 
Szkoły Ludowej, Kasyna Urzędniczego, 
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół  
i Policealnego Klubu Sportowego. Zbio-
ry te przechowywała w czasie II wojny 
światowej miejscowa ludność. Umiesz-
czona została w ciemnym i zimnym lo-
kalu przy ulicy Kościuszki 36. Władze 
powiatowe, widząc jej trudne warunki 
pracy, zakupiły od Izraelickiej Gminy 
Żydowskiej budynek dawnego Domu 
Modlitwy przy ul. Łaziennej i po wy-
remontowaniu w styczniu 1949 roku 
przekazały go bibliotece.  W lokalu tym 
(obecna ul. Puszkina 4) mieściła się do 
tej pory, czyli do maja 2011 roku. 

W 1947 roku z części zgromadzone-
go księgozbioru utworzono Bibliotekę 
Miejską. Od tej pory na terenie miasta 
działa dwie biblioteki: miejska i po-
wiatowa. Od tego roku rozpoczyna się 
ich  działalność, która w 1953r. zostaje 
doceniona za utworzenie 40 bibliotek  
i 110 punktów bibliotecznych odzna-
czeniem „Proporzec Przodującej Biblio-
teki”. Jest to prawie największa sieć 
bibliotek w Polsce. 

W 1956 roku powstaje jedna wspól-
na biblioteka pod nazwą Powiatowa  
i Miejska Biblioteka Publiczna pod kie-
rownictwem Marii Pawlikowej. Nadzór 
merytoryczny nad bibliotekami w po-
wiecie sprawują instruktorzy Bibliote-
ki Powiatowej.

W 1964 roku przy Bibliotece Miej-
skiej utworzony zostaje Oddział dla 
dzieci, który oddzielne lokum otrzymu-
je dopiero w 1969 roku po kapitalnym 
remoncie budynku biblioteki.

W 1973 roku wprowadzono ponow-
nie reformę administracyjną. Zamiast 
istniejących gromadzkich Rad Naro-
dowych powstała o wiele mniejsza sieć 
gmin. Biblioteki znajdujące się w gmi-
nach przyjęły nazwę gminnych biblio-

tek publicznych, a pozostałe przemia-
nowano na filie bibliotek gminnych. 
Biblioteka Powiatowa pełni wówczas 
podwójną rolę: biblioteki miejskiej 
obsługującej czytelników miasta oraz 
ośrodka instrukcyjno-metodycznego 
dla bibliotek w powiecie.

W 1975 zlikwidowane zostały po-
wiaty, Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Brzesku zostaje Miejsko 
Gminną Biblioteką Publiczną. Pod 
bezpośredni nadzór MBP przecho-
dzą biblioteki w Jasieniu, Jadowni-
kach, Okocimiu, Porębie Spytkowskiej  
i Szczepanowie.

W latach 1972 -1973 utworzona zo-
staje Filia Nr 1 i Filia Nr 2 w Brzesku

28 września 1999 roku na mocy „Poro-
zumienia Zarządu Miasta z Zarządem 
Powiatu w sprawie powierzenia Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Brzesku 
zadań Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej dla Powiatu Brzesko” – przyjmuje 
nazwę Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Brzesku i przejmuje za-
dania nadzoru merytorycznego w sto-
sunku do 6 bibliotek gminnych i 23 filii 
bibliotecznych na terenie powiatu.

Kadra kierownicza 
Pierwszym kierownikiem PiMBP  
w Brzesku była Jadwiga Dudekowa 
- nauczycielka z przygotowaniem bi-
bliotekarskim. Pracowała jednak tylko 
do 29 marca 1949 roku przekazując 
bibliotekę Arturowi Lenczowskiemu.  
Pan Lenczowski zdecydował się jed-
nak na podjęcie studiów, zostawiając 
bibliotekę. Nie odszedł jednak z zawo-
du. Po ukończeniu studiów przez całe 
życie zawodowe pracuje nad rozwojem 
bibliotekarstwa będąc wykładowcą  
w Państwowym Ośrodku Kształcenia 
Bibliotekarzy w Jarocinie.

1 października 1949 roku funkcję 
kierownika objęła Maria Pawlikowa, 
która przybyła do Brzeska z Łabiszyna 
w woj. bydgoskim i związała się z tą 
placówką na cale 30 lat. Stała się ponie-
kąd legendą polskiego bibliotekarstwa. 
Jej nieustanna walka o bazę, ludzi, 
rangę zawodu bibliotekarza, wpaja-

nie zasad obowiązku samodyscypliny, 
przynosiły efekty mierzone wzrostem 
ilości czytelników oraz zainteresowa-
niem wartościową literaturą. Biblio-
teka swoją pracę zaczynała od form 
najprostszych (nawet nauki czytania), 
potem realizowała bardziej ambitne 
zadania. Przy Bibliotece powstaje To-
warzystwo Wiedzy Powszechnej. Co ty-
dzień do Brzeska przyjeżdżają czołowi 
przedstawiciele nauki i kultury, którzy 
wygłaszają prelekcje, wyświetlają fil-
my i przeźrocza. Są wśród nich czołowi 
pisarze, poeci, krytycy literaccy, a tak-
że lekarze aktorzy, podróżnicy, posło-
wie na Sejm. W Kronikach Biblioteki 
odnotowanych jest ponad 70 nazwisk 
wybitnych osobowości, których nie spo-
sób tutaj wymienić (np.Karol Bunsch, 
Wisława Szymborska, Ryszard Kłyś, 
Julian Kawalec, Jalu Kurek, Aleksan-
der Krawczuk czy aktorzy Krystyna 
Skuszanka, Leszek Herdegen, Stani-
sława Orzechowska-Zawiszanka itd.) 
Biblioteka bierze udział w wielu Ogól-
nopolskich Konkursach Literackich  
i Czytelniczych takich jak: „Wiedza Po-
maga Życiu”, „Złoty Kłos dla Twórcy, 
Srebrny dla Czytelnika”, otrzymując 
wiele nagród i wyróżnień. Organizuje 
lekcje literackie, wystawy.

Przy Bibliotece działa także Uniwer-
sytet dla Rodziców, Klub Dyskusyj-
ny Dobrej Książki, Klub Miłośników 
Teatru, Koło Przyjaciół Biblioteki.  
Początkowo społeczeństwo chłonne 
wiedzy uczestniczy we wszystkich spo-
tkaniach, biblioteka działa prężnie, 
pełniąc rolę jedynej w Brzesku placów-
ki kultury.

Po odejściu na emeryturę Marii 
Pawlikowej w sierpniu 1979 roku ster 
biblioteki obejmuje jej młodsza kole-
żanka Zofia Taflińska i kieruje nią do 
czerwca 1995 roku. Kontynuuje wypra-
cowane formy pracy, ciągle je udosko-
nala oraz wprowadza nowe, Biblioteka 
staje się coraz ciaśniejsza, przybywa 
książek, czytelników. Praca staje się 
coraz trudniejsza. Wszystkie większe 
imprezy biblioteczne muszą być orga-
nizowane poza Biblioteką.

31 lipca 1995 roku w wyniku kon-
kursu obowiązki dyrektora biblioteki 
powierzono Marii Marek, która kieruje 
nią do chwili obecnej. 

Nie sposób w tej krótkiej historii nie 
wspomnieć najbardziej zasłużonych 
kierowniczek działów takich jak: Ewa 
Werewka, Stanisława Ścibior, czy Te-
resa Łącka, które miały bezpośredni 
wpływ na kształtowanie czytelnictwa 
w mieście.

Zawsze z czytelnikami
Dzieje Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku, to historia 

65 lat pracy bibliotekarzy, kilku pokoleń czytelników, a także władz samo-
rządowych. Po zakończeniu II wojny światowej państwo polskie przystąpi-
ło do odbudowy materialnej  i kulturalnej kraju. Już w 1946 roku wydany 
został dekret o utworzeniu ogólnokrajowej sieci bibliotek powszechnych, 
powiatowych i gminnych.

Biblioteka dzisiaj
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Ostatnie lata to najbardziej burzliwy 
okres w historii bibliotekarstwa. Wpro-
wadzenie komputerów, Internetu, zbio-
rów audiowizualnych, tworzenie elek-
tronicznych baz danych, spowodowało, 
że biblioteki z wypożyczalni książek 
stają się Bibliotecznymi Ośrodkami Ko-
munikacji Społecznej. Od 1999r. Biblio-
teka uczestniczy w Programie Rozwoju 

Bibliotek, przygotowując kadrę do no-
wych wyzwań. Nie oznacza to jednak, że 
elektroniczne formy pracy zastąpią tra-
dycyjną książkę lub prowadzone formy 
pracy z czytelnikiem. Biblioteka stara 
się nadal promować czytelnictwo przez 
cykliczne spotkania z przedszkolakami, 
uczniami szkół i dorosłymi, oferując im 
spotkania konkursy, odczyty,  koncerty.

Obecnie zbiory biblioteki wraz z jej 
filiami liczą  ok.160.000 woluminów, 
rocznie obsługują ok. 7.800 czytelni-
ków stałych, wypożyczających średnio 
ok. 155.000 woluminów oraz ok. 10.000 
użytkowników korzystających z czytel-
ni, Internetu, spotkań autorskich, kon-
kursów, imprez bibliotecznych.       

                                                    red

Projekt „Budowa Regionalnego Cen-
trum Kulturalno Bibliotecznego w Brze-
sku” uzyskał dotację o wartości 9 835 516 
zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach „Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007 – 13”.  Całkowita wartość pro-
jektu wyniosła blisko 14 mln zł.

Umowę dofinansowania projektu mię-
dzy Gminą Brzesko a Zarządem Woje-
wództwa Małopolskiego podpisano 4 mar-
ca 2009 roku.

Prace nad obiektem trwały od maja 
2009 do czerwca 2011 roku. Wykonawcą 
głównych robót budowlanych było Kato-
wickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS S.A. 

Budynek RCKB jest obiektem 3 – kon-
dygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przy-
krytym jednospadowym dachem z po-
mieszczeniem wentylatorni na czwartej 
kondygnacji. Budynek  posiada własną, 
wbudowaną kotłownię gazową, oraz wen-
tylację mechaniczną i klimatyzację.

Budynek charakteryzują następujące 
parametry:
– powierzchnia użytkowa = 3.467,78 m2;
– powierzchnia zabudowy = 1.315,0 m2;
– powierzchnia całkowita = 4.006,0 m2;
– kubatura = 21.190,20 m3;
– wysokość = 17,48 m;

– długość = 45,97 m x 33,97 m.
Na parterze zostały przewidziane po-

mieszczenia: sala audytoryjna na 236 
miejsc, pomieszczenie z przeznacze-
niem na kawiarnię wraz z magazynem 
i pomieszczeniem pomocniczym, szatnia  
i kasy, dwie garderoby, magazyn sprzętu, 
kotłownia, pokój konserwatora, pokój so-
cjalny dla pracowników.

Na I piętrze zaprojektowano: bibliotekę 
dla dorosłych z wypożyczalnią i czytel-
nią, bibliotekę dla dzieci z wypożyczalnią  
i czytelnią, pokój bajek i zabaw, pokoje ad-
ministracji, pokój działu informacyjnego. 
Natomiast na II piętrze będą funkcjono-
wały: pracownia sztuk wizualnych, studio 
nagrań, centrum multimedialne, stu-
dio rozwoju talentów, magazyn zbiorów  
i prasy, pokój instruktorów oraz pokój po-
mocniczy przeznaczony na gromadzenie  
i opracowywanie zbiorów. Na każdym po-
ziomie zaprojektowano sanitariaty.

Ponadto, Centrum jako nowoczesny 
obiekt infrastruktury kulturalnej, jest 
wyposażone w czytelnię multimedialną 
oraz centrum multimedialne (łącznie 45 
stanowisk komputerowych z dostępem do 
internetu), dzięki którym będzie można 
korzystać z bibliotek cyfrowych, subskry-
bowanych czasopism oraz szerokich moż-
liwości, jakie daje internet.

Dostępność budynku dla osób niepeł-
nosprawnych: RCKB zostało zaprojek-
towane w taki sposób, aby nie wznosić 
barier architektonicznych dla osób nie-
pełnosprawnych, w tym poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. W budynku 
zaprojektowano: pochylnie zewnętrzne, 
windy i sanitariaty dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, drzwi bez 
progów oraz drzwi i przejścia o szerokości 
dostosowanej do poruszania się na wóz-
kach inwalidzkich. Ponadto w północno 
– zachodnim narożniku działki, zlokalizo-
wano miejsca parkingowe dla osób niepeł-
nosprawnych

Realizacja projektu umożliwiła rozsze-
rzenie działalności Centrum o nowe ofer-
ty programowe, zapewnia wysoką jakość 
programu kulturalnego, umożliwia więk-
szej liczbie osób aktywne uczestnictwo  
w kulturze. Ponadto Centrum zabezpie-
cza możliwości rozwoju dwóch kluczowych 
instytucji kultury w gminie na 20 lat.

Projekt dał podstawy do upowszechnia-
nia idei i kultury uczenia się przez całe 
życie, umożliwienia realizacji indywidu-
alnych aspiracji, rozwijania własnych 
zainteresowań, budowania społeczeństwa 
obywatelskiego, społeczeństwa wiedzy  
i aktywności oraz społeczeństwa informa-
cyjnego.

Biblioteka dzisiaj
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Został obdarowany talentem poetyc-
kim, a co za tym idzie powinnością roz-
wijania tego daru. W głośnym Liście 
do artystów napisał: „Czuję się z wami 
związany doświadczeniami […], które 
pozostawiły niezatarty ślad w moim ży-
ciu.” Nie sposób zrozumieć dzieła, jakie 
zostawił nam Jan Paweł II, bez zwróce-
nia uwagi na to, że był poetą.

Dlaczego więc informacje o literac-
kich dokonaniach Jana Pawła II, na-
wet w obszernych pracach naukowych 
zajmują tak niewiele miejsca? Czyżby 
sprawiło to wyniesienie Jego osoby na 
stolicę Piotrową i pojawiające się wtedy 
głosy uczonych w piśmie podkreślają-
ce, że poezja, to już zamknięty rozdział  
w życiu Karola Wojtyły.

Sam zainteresowany wszakże nie wy-
powiadał się na ten temat, a kiedy prze-
mówił, było to… słowo poety „Tryptyk 
rzymski „ podsumowujący niejako cały 
dorobek pisarza, teologa, filozofa i ka-
znodziei. Panuje opinia, że poezja Jana 
Pawła II jest trudna, że niewielu może 
dotrzeć do jej głębokich sensów, dlatego 
pokuszę się tylko  o analizę fragmen-
tów wspomnianego „Listu do artystów”,  
w którym Jan Paweł II zwraca się do 
ludzi kulturę tworzących.

W ostatnich dziesięcioleciach minio-
nego stulecia nikt więcej nie zrobił dla 
poezji, w ogóle dla kultury, niż Jan Pa-
weł II. Żałować jedynie należy, że jego 
głos nie został wystarczająco uważnie 
wysłuchany. Oto bowiem powstała sy-
tuacja ze wszech miar wyjątkowa. My-
śliciel i wielki autorytet moralny, ka-
płan, teolog i filozof, a przy tym poeta, 
co ważne – nieuczestniczący w dwudzie-
stowiecznych sporach artystycznych, 
powiedział szereg fundamentalnych 
prawd na temat twórczości artystycz-
nej, ze wszech miar zasługujących na 
uwagę. Najwcześniej uczynił to w od-
niesieniu do poezji.

Podczas pracy nad rozprawą doktor-
ską poświęconą św. Janowi od Krzyża,  
jednoznacznie opowiedział się za prze-
konaniem, że są prawdy, których nie 
można wyrazić ani językiem potocznym, 

ani naukowym, lecz jedynie poetyc-
kim. I to te najważniejsze, pozostające  
w kręgu wielkiej Tajemnicy. Stąd mar-
ginalizacja poezji, a w konsekwencji  
i filozofii, jaka zaczęła się od oświece-
nia, przyniosła o wiele głębsze skutki, 
niż to się powszechnie sądzi.

Poeci nierzadko stają – by przytoczyć 
słowa Karola Wojtyły-poety – „w obli-
czu prawd, / dla których brakuje [...] 
słów, brakuje gestu i znaku”, 

Jan Paweł II znał trud artysty, mógł 
więc w  niezwykłym posłaniu, jakim 
jest „List do artystów”, napisać: „Kto 
dostrzega w sobie  tę  Bożą  iskrę, którą 
jest powołanie artystyczne – powołanie 
poety, pisarza, malarza, rzeźbiarza, ar-
chitekta, muzyka, aktora… – odkrywa 
zarazem pewną powinność: nie można 
zmarnować tego talentu, ale trzeba go 
rozwijać, ażeby nim służyć bliźniemu  
i całej ludzkości.” Zanim bowiem wybrał 
drogę uczonego, zgłębiającego wiedzę 
poprzez systematyczne studia nauko-
we, miał – o czym już była tu mowa – za 
sobą liczne próby poetyckie, traktując 
poznanie poetyckie jako współrzędne  
w stosunku do innych metod poznania.

Ile dzięki temu potrafił powiedzieć  
w ten sposób o spotkaniu z Bogiem, nie 
dopowiadając niczego do końca:

Ktoś się długo pochylał nade mną. 
Cień nie ciążył na krawędziach brwi. 
Jakby światło pełne zieleni, 
jakby zieleń, lecz bez odcieni, 
zieleń niewysłowiona, oparta na kro-
plach krwi. 
To nachylenie dobre, pełne chłodu za-
razem i żaru,
które się we mnie osuwa, a pozostaje 
nade mną, 
chociaż przemija opodal – 
lecz wtedy staje się wiarą i pełnią.

Tylko w języku poetyckim było to moż-
liwe! Suma niepewności – by tak powie-
dzieć – dała pewność wyrażoną z wielką 
prostotą w zdaniu-puencie: „w tej ciszy 
unoszę nad sobą nachylenie Boga”. 

W kontekście tego cytatu jakże prze-

konywująco brzmią już pierwsze zdania 
otwierające ów List do artystów:

„Nikt nie potrafi zrozumieć lepiej 
niż wy, artyści, genialni twórcy pięk-
na, czym był ów pathos, z jakim Bóg  
u świtu stworzenia przyglądał się dzie-
łu swoich rąk. Nieskończenie wiele razy 
odblask tamtego doznania pojawiał się 
w waszych oczach, artyści wszystkich 
czasów, gdy zdumieni tajemną mocą 
dźwięków i słów, kolorów i form, podzi-
wialiście dzieła swego talentu, dostrze-
gając w nich jakby cień owego miste-
rium stworzenia, w którym Bóg, jedyny 
Stwórca wszystkich rzeczy, zechciał 
niejako dać wam udział.”

Tak dobitne podkreślenie udziału twór-
ców w boskim dziele stworzenia powinno 
im uświadomić, że otrzymali dar szcze-
gólny, nie tyle dany, co zadany. Kto wie-
le otrzymał, od tego wiele się  wymaga.  
I tak też dawniej rozumiano istotę owe-
go wyjątkowego daru. Adam Mickiewicz, 
świadomy swojej wielkości, wołał: „Sil-
niejszy jestem, cięższą dajcie mi zbroję.”

Jan Paweł II z całą mocą podniósł 
też coraz mniej postrzeganą dzisiaj, czy 
wręcz zapomnianą, moralną stronę oso-
bowości artysty:

„Tworząc dzieło, artysta wyraża bo-
wiem samego siebie do tego stopnia, że 
jego twórczość stanowi szczególne od-
zwierciedlenie jego istoty – tego kim jest  
i jaki jest. [...] Artysta bowiem, kiedy two-
rzy, nie tylko powołuje do życia dzieło, ale 
przez to dzieło jakoś także objawia swoją 
osobowość. [...] Poprzez swoje dzieła arty-
sta rozmawia i porozumiewa się z inny-
mi. Tak więc historia sztuki nie jest tylko 
historią dzieł, ale również ludzi.”

Nawiązując zaś do jakże bliskiego so-
bie Cypriana Norwida, wskazał na rolę 
piękna, które – jak pamiętamy – „na to 
jest, by zachwycało / Do pracy – praca, 
by się zmartwychwstało”. 

Regionalne Centrum Kulturalno – Bi-
blioteczne, którego Patronem obrano Bło-
gosławionego Jana  Pawła II, ma skupiać 
wokół siebie ludzi tworzących kulturę,  
a całość dziedzictwa kulturowego zacho-
wać  i przekazać następnym pokoleniom.

Społeczność naszej ziemi ma szcze-
gólne powody do przywoływania osoby 
umiłowanego Ojca Świętego, dzisiaj już 
błogosławionego, a wkrótce – w co głę-
boko wierzymy – świętego. Nie tylko 
dlatego, że wielu z nas bezpośrednio 
spotykało się, i to częściej niż mieszkań-
cy innych części kraju, z Karolem Woj-
tyłą, księdzem, biskupem, kardynałem, 
wreszcie papieżem Janem Pawłem II, 
ale są też rodziny mogące poszczycić się 
jeszcze bliższymi związkami, datujący-

Błogosławiony Jan Paweł II 
Błogosławiony Jan Paweł II bywa charakteryzowany wieloma określe-

niami, najrzadziej wszakże pojawia się to – moim zdaniem – niesłychanie 
istotne: Papież słowa poetyckiego. A właśnie poezja była obecna w życiu 
i dokonaniach Następcy św. Piotra od najwcześniejszej młodości do ostat-
nich lat życia.

– papież słowa poetyckiego
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mi się od młodości przyszłego Następcy 
św. Piotra, kiedy nazywany był po pro-
stu Lolkiem, np. brzeska rodzina aktora 
Jerzego Petersa, który był kolegą szkol-
nym Karola Wojtyły w wadowickim gim-
nazjum, czy rodzina prof. Królikiewicza, 
który przeniesiony został z Powiatowego 
Gimnazjum Koedukacyjnego im. Jana 
Goetza w Brzesku na stanowisko dy-
rektora Państwowego Gimnazjum im. 
Marcina Miechowity w Wadowicach. 
Jego uczniem był Karol Wojtyła, który 
zaprzyjaźnił się również z córką profeso-
ra Haliną Kwiatkowską próżniejszą ak-
torką. Przyjaźń ta trwała całe życie. 

Ludzie kultury, a zwłaszcza bibliote-
karze zachowują w żywej pamięci ostat-
ni napisany w Ojczyźnie, uznawany za 
najwybitniejszy utwór Dostojnego Au-
tora, poemat Stanisław, poświęcony św. 
Stanisławowi ze Szczepanowa. Utwór 
ten powstał w pamiętnym roku 1978. 
Pamiętnym, najpierw z powodu uro-
czystości 900-lecia męczeńskiej śmierci 
Patrona Polski, w których uczestniczył 
kardynał Karol Wojtyła, pielgrzymując 
do naszego sanktuarium z relikwia-

mi Świętego oraz wygłaszając homilię.  
W pięć miesięcy później zaś „rok ów” 
przeszedł do historii już nie tylko naszej 
ziemi, naszej ojczyzny, ale całego chrze-
ścijaństwa, jako data wyboru biskupa  
„z dalekiego kraju” na Stolicę Piotrową.

Przywołując postać swego świętego 
poprzednika na stolicy biskupiej królew-
skiego Krakowa, Dostojny Autor najgłę-
biej wyraził swoje synowskie przywiąza-
nie do ojczystej ziemi i Kościoła, pisząc:

Pragnę opisać Kościół – 
mój Kościół, który związał się z moją 
ziemią
(powiedziano mu „cokolwiek zwiążesz 
na ziemi, będzie związane w niebie”) –
więc związał się z moją ziemią mój Kościół.
Ziemia leży w dorzeczu Wisły, dopływy 
wzbierają wiosną, gdy śniegi topnieją  
w Karpatach.
[…]
Pragnę opisać mój Kościół w człowieku, 
któremu dano imię Stanisław.

Cały poemat, pełen powagi, a nawet 
dostojeństwa, kończy się niezwykłą 

syntezą naszej historii, którą powinno 
się znać, jak w dzieciństwie Katechizm 
polskiego dziecka Władysława Bełzy:

Ziemia trudnej jedności. Ziemia ludzi 
szukających własnych dróg. 
Ziemia długiego podziału pośród ksią-
żąt jednego rodu.
Ziemia poddana wolności każdego 
względem wszystkich.
Ziemia na koniec rozdarta przez ciąg 
prawie sześciu pokoleń,
rozdarta na mapach świata! a jakżeż  
w losach swych synów!
Ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona 
w sercach Polaków 
jak żadna.

To najlepszy przykład poezji jako 
sztuki słowa sięgającej nawet najgłęb-
szej Tajemnicy. A ktoś, kto tak zachował 
w sercu –  (poezja bywa też nazywana 
„mowa serca”) – swoją Ojczyznę i nigdy 
nie przestał nazywać ją Matką, zasłu-
guje, by pozostał w naszych sercach na 
zawsze.  Bądźmy więc dumni z naszego 
Patrona.                         Maria Marek

Od ogłoszenia terminu beatyfikacji cze-
kaliśmy na dzień, gdy wobec całego świa-
ta  błogosławionym zostanie Jan Paweł II. 
W tej chwili postanowiliśmy uczestniczyć 
osobiście. Może to tylko złudzenie, ale nam 
nauczycielom i pracownikom Publicznego 
Gimnazjum w Jadownikach wydaje się, że 
ten papież to nasz bliski krewny – może 
dlatego, że należymy do Rodziny Szkół im. 
Jana Pawła II, a może dlatego, że wysyła-
liśmy do Niego listy i życzenia świąteczne, 

a po jego śmierci sekretarz ks. Stanisław 
Dziwisz przysłał nam ostatnią już pamiąt-
kę z Watykanu: portret papieża? Oczy-
wiście to żart. Wszyscy Polacy myślą tak 
samo i każdemu się wydaje, że papież jest 
trochę bardziej jego.

Rzym – ciepły, wiosenny wieczór kilka-
naście godzin przed beatyfikacją. Szybko 
przekonujemy się, że podobnie do nas my-
ślą Ekwadorczycy, Afrykanie w barwnych 
strojach z podobizną papieża, Bułgarzy, 

Meksykanie, Niemcy, Kanadyjczycy i inni 
właściciele znanych i nieznanych barw 
narodowych. Wszyscy podobnie jak my 
przyjechali, aby wobec całego świata po-
wiedzieć: Bogu niech będą dzięki za Karo-
la Wojtyłę, który odmienił nasze życie tak, 
że trudno powiedzieć, co w nas jest z nie-
go. Tak wrosły w nas jego słowa, obecność, 
postawa. Noc oczekiwania na uroczystość 
pełna była wrażeń dobrych i złych. Rado-
sne okrzyki „Viva Giovanni Paolo” wzno-
szone żywiołowo całą noc, bez zmęczenia 
i radośnie. I tłum bezwzględny, falujący, 
niebezpieczny. Dobro i zło przenikające się 
i nieodłącznie związane z ludzką naturą. 
W ciemności tej nocy, w napierającym tłu-
mie zrozumieć można łatwiej, po co Kościół 
wynosi  na ołtarze i czemu taki wzór życia 
ma służyć. Tej nocy widać też dobrze, jak 
wpatrzeni w obrany cel przemy naprzód 
nie patrząc gdzie, kogo i co depczemy.  
A przecież ma być inaczej. Dlatego  
1 maja 2011 roku rano na Placu św. Piotra  
w przepełniającej radości, wzruszeniu  
i skupieniu odsłaniający się obraz beaty-
fikacyjny Polaka Jana Pawła II przypo-
mniał nam, co jesteśmy mu winni przez 
wzgląd na Jego świadectwo życia.

„ Non omnis moriar –
To co we mnie niezniszczalne,
Teraz staje twarzą w twarz z Tym, który Jest!”
Wracamy z Rzymu. Nie cały umarł, to 

co niezniszczalne, teraz w nas ma trwać.      
Krystyna Serbeńska - Biel

W Rzymie być ...
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W pierwszych latach swej działalności 
SKL pozyskało kilku wybitnych dzia-
łaczy i posłów. Jednym z nich był Jan 
Potoczek, który w liście do Michała Bo-
brzyńskiego wyjaśnił, dlaczego wstąpił 
do SKL. W związku z dwuznacznym sto-
sunkiem ludowców, osobliwie ich organu 
„Przyjaciela Ludu” do duchowieństwa, 
ze względu na to, że duchowieństwo po-
parło mnie szczerze przy wyborach... nie 
mogłem wstąpić do Stronnictwa Ludo-
wego „Piast”. Również Antoni Matakie-
wicz, poseł do Rady Państwa w Wiedniu,  
z ramienia konserwatystów krakow-
skich, wybrany w Okręgu nr 41 /Boch-
nia- Brzesko – Wiśnicz/ związał się z SKL  
i potwierdził swoje stanowisko podczas 
wiecu w Zakliczynie. W „Ludzie Kato-
lickim” nr 45 z 1917 r. ukazało się jego 
oświadczenie w tej sprawie. „Posłuszny... 
wezwaniu Związku Katolicko – Ludowe-
mu i serdecznemu zaproszeniu kolegi 
Potoczka, podzielając jego chłopską lo-
gikę” postanowił przystąpić do SKL, by 
„pracować dla ludu razem z chłopami 
jako zwykły szeregowiec”. Nieco później 
dołączył do tego grona m.in. Franciszek 
Stefczyk, który nie zgadzał się  z polityką 
„Piasta” wobec duchowieństwa. Chodziło 
także o to, że to poseł Franciszek Bar-
del - reprezentant PSL „Piast” wystąpił 
przeciwko zawieszeniu krzyża w Sejmie.  
W 1920 r. przypomniała tę walkę o krzyż 
w izbie prawodawczej „ Gazeta Kościel-
na”. Bez względu na to kto tę batalię  
o Krzyż w Sejmie wygrał, smród po tym 
wniosku pozostał do dzisiaj.

SKL w latach wojny realizowało dwa 
zasadnicze cele. Najpierw, jak o tym już 
pisałem, wspierała akcję utworzenia Le-
gionów Polskich u boku armii austriac-
ko- węgierskiej. Przecież Powiatowym 
Komitetem Narodowym kierował wów-
czas Jan Goetz Okocimski, ale z ramie-
nia SKL współpracowali z nim  m. in. 
ks. Roman Mazur /proboszcz/, Jan Lubo-
wiecki /kierownik szkoły/ i dr Stanisław 
Wisłocki /burmistrz/. Tak Legiony, jak 
i działalność NKN i PKN zmierzały do 
odzyskania niepodległości i zjednocze-
nia wszystkich ziem polskich w jednoli-

tym państwie- Rzeczypospolitej. Drugim 
zadaniem, ale łączącym się ze sprawą 
odzyskania niepodległości, było prze-
ciwstawianie się prądom radykalnym  
i rabunkowej polityce austriackiej w po-
wiecie.  Ks. Stanisław Zegarliński mówił 
wprost o „bandyckim socjalizmie i nihili-
zmie rosyjskim”. A że miał rację dowodzą 
tego pamiętniki i opracowania  z tamtych 
i obecnych czasów m. in. Zofii Kossak 
– Szczuckiej, która w swojej „Pożodze”, 
podobnie jak Maria Dunun- Kozicka  
w „Burzy od wschodu”, czy Elżbieta He-
resch,  „Mikołaj II. Życie i upadek ostat-
niego cara Rosji”, przedstawiła przebieg 
wydarzeń w Rosji, związanych z rewolu-
cją bolszewicką. Ponieważ „Pożoga” Zofii 
Kossak – Szczuckiej jest bardziej znana 
w Brzesku, mimo że dzisiaj jest mało po-
pularna, tu wystarczy przytoczyć opinię 
Dunin – Kozickiej, o wielkiej socjalistycz-
nej rewolucji. „To... olbrzymie imperium 
zmieniło się... w dolinę łez, bez wyjścia. 
Na straży  - od równin kresowych aż po 
tajgi Sybiru- piętrzyły się wszędzie cze-
reszwyczajki /Naczelne Komisje do Wal-
ki z Dywersją i Sabotażem/. Szły z nich 
...szaleńcze nakazy. Zgnieść inteligencję 
...wytępić ziemiaństwo, aby samemu za-
jąć ich miejsce”. A po utrwaleniu swojej 
władzy wrogami bolszewików, rewolucji  
i komunizmu były całe narody, wszystkie 
klasy społeczne /najpierw chłopi/ i grupy 
zawodowe. 

Całemu światu znane są nazwiska no-
wych, w 1918 r.  władców Rosji i twórców 
rewolucji bolszewickiej /i ich pseudonimy, 
które przekształcono w nazwiska/. Oto 
niektóre z nich: Zederblun /Ulianow Le-
nin/ Bronsztajn /Trocki/ Joffe, Sobelson 
/Radek/ Rosenfeld /Kamieniew/ Goldfarb 
/Krasin/ Apfelbaum /Zinowiew/ Nacham-
kes /Stiekłow/ Cederbraum /Martow/ 
Weisbrot /Pietrow/ i wielu innych odpo-
wiedzialnych za potworne mordy i be-
stialstwa w Rosji, na Kresach Wschod-
nich i gdzie indziej.  

W latach 1918 – 1919  w stolicy Rosji 
zostały zamordowane m. in. zakonnice: 
Ewelina Krzywicka, Anna Czajkowska, 
Zofia Szakanajtis, Aniela Gersen, oraz 

liczni księża i ojcowie zakonni. Na Bia-
łorusi zgładzili bolszewicy następujące 
siostry zakonne i duchownych: Anielę 
Stankiewicz, Franciszkę Tomaszewską, 
Edwarda Jussisa, Karola Simonajtisa, 
Onfurego Chomyszyna, Eudoksję Sawic-
ką,  Ksenię Oleksow, Piotra Iwanienkę, 
Adolfa Kowalskiego /w Radziwiłłowie/  
i tysiące innych. Podobnych mordów do-
puszczano się w całej Rosji i na Ukrainie. 
W Hiszpanii, nieco później,  komunistycz-
ny reżim, wspierany przez władców Rosji, 
tzw. Front Ludowy wymordował, według 
różnych źródeł od 11 000 – 15 000 du-
chownych /księży, zakonników i zakon-
nic, słuchaczy seminariów duchownych/, 
a w naszych już czasach w Kambodży ich 
ofiarami stała się 1/3 mieszkańców kraju. 
Podobnie było w innych krajach, do któ-
rych dotarł ten zbrodniczy system spra-
wowania władzy. Zbrodnie na ludności 
polskiej dokonane w tamtych latach nie 
zostały nigdy osądzone. A od rewolucji 
październikowej zbrodnia, była jednym 
z elementów rządzenia krajami komuni-
stycznymi.  

SKL zdawało sobie sprawę, że hasła bol-
szewickie mogą znaleźć podatny grunt na 
wyniszczonych i rabowanych przez pań-
stwa centralne ziemiach polskich, a nawet 
w powiecie Brzesko i w przyszłej niepodle-
głej Polsce. Dlatego uważało, że szerokie 
reformy społeczne muszą „zapewnić ...ma-
som ludności  możliwie jak największy do-
brobyt, a tym samym usunąć... sposobność 
szerzenia tych zasad /komunistycznych/”. 
Wobec tego jednym z najważniejszych 
problemów ówczesnej polityki, była spra-
wa uchwalenia i przeprowadzenia w dro-
dze ustawy sejmowej reformy rolnej. Pro-
blemem więc dla SKL i duchowieństwa 
nie była sama reforma rolna, a nawet 
objęcia nią  dóbr kościelnych, ale sposób 
pozyskania ziemi kościelnej na ten cel. 
SKL i duchowieństwo godząc się nawet na 
objęcie reformą rolną części dóbr martwej 
ręki uważało, że aprobata w tej sprawie 
Watykanu jest potrzebna. Natomiast PSL 
– „Piast” oraz cały szereg ugrupowań lewi-
cowych nie podzielało tego poglądu. Obok 
tego zasadniczego tła konfliktu między 
PSL „Piast”, a SKL nie brakowało różnego 
typu lokalnych sprzeczności natury gospo-
darczej. Bo dla duchownego, co jest zrozu-
miałe, najważniejsze inwestycje związane 
były z kościołem parafialnym. Pozyskanie 
przez ks. proboszcza społecznych środków  
finansowych na ten cel, hamowało naj-
częściej gospodarcze inicjatywy ludowców  
z „Piasta”.

Innym tematem ciągle obecnym  
w prasie i życiu społeczno – kulturalnym, 
z którym zapoznawali się mieszkańcy 

O rozwoju organizacyjnym SKL
Biorąc pod uwagę skład Zarządu Powiatowego SKL w Brzesku, można 

zaryzykować tezę, że silne organizacje parafialne tego stronnictwa zostały 
utworzone  nie tylko w stolicy powiatu, ale również w Biadolinach Radłow-
skich, Borzęcinie, Jadownikach, Faliszowej, Łękach, Okocimiu, Olszowej, 
Paleśnicy, Porębie Uszewskiej, Szczurowej, Tymowej, Uszwi, Wał Rudzie, 
Wojniczu, Wokowicach i w Zabawie. Z innych źródeł wiemy, że również licz-
na organizacja parafialna tego stronnictwa była w Jasieniu i Zakliczynie. 
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Brzeska i czytelnicy nie tylko „Ludu Ka-
tolickiego”, była w dalszym ciągu spra-
wa Chełmszczyzny. 17 lutego 1918 r. 
odbył się na Uniwersytecie wykład ks. 
prof. Chotkowskiego pt. „Unia brzeska  
w Chełmszczyźnie i na Podlasiu”. Prele-
gent przybliżył słuchaczom problem prze-
śladowania unitów przez Rosję. Podobne 
wykłady, z inicjatywy brzeskiego koła 
Towarzystwa Szkoły Ludowej odbywały 
się w mieście nad Uszwicą. Warto tutaj 
przytoczyć skromny fragment drukowa-
nego w „Gazecie Kościelnej” wykładu, 
by równocześnie pokazać, w jaki sposób 
duchowieństwo katolickie broniło praw 
Polski do tych ziem.  

W czerwcu 1887 r. kazał Hurko /guber-
nator rosyjski/  wywieźć z Chełmszczyzny 
„20 rodzin, które liczyły 188 osób do gu-
berni orenburskiej. Przygotowano tam 
dla nich osadę nazwaną Polakówką – co 
dowodzi, że wygnańców uważano za Po-
laków”. W rzeczywistości, wobec ich pro-
testów,  rozproszono ich po całej guberni.   
W tamtych latach przymusowo przesiedlo-
no z Chełmszczyzny i Podlasia dziesiątki 
tysięcy unitów, ponieważ nie chcieli przy-
jąć religii prawosławnej, ale cała Polska  
w latach głodu spieszyła im z pomocą. 

Trzydzieści lat później, ci którzy przeżyli 
wysiedlenie, zaczęli w 1918 r. powracać na 
Podlasie. Jednym z nich był Piotr Zabuski, 
ostatni z 19 wywiezionych ze wsi Hołubie. 
To jemu przypadł zaszczyt wprowadzenia 
ks. biskupa Henryka Przeździeckiego do 
odzyskanego od cerkwi rosyjskiej kościoła 
katolickiego. „Cieszył się staruszek, że do 
tego kościoła, z którego Moskale gwałtem 
i przemocą usunęli wszystko co katolickie, 
on wygnaniec – doczekał tej chwili, że Bóg 
mu pozwolił pod rękę wprowadzić /do ko-
ścioła zamienionego wcześniej na cerkiew/ 
prawowitego pasterza”. 

Wbrew oczywistym faktom część 
ukraińskiego duchowieństwa unickiego  
27 marca 1918 r. witało z radością nie tylko 
powstanie niepodległego państwa ukraiń-
skiego /co było zrozumiałe/, ale „osobliwie 
przyłączenie prastarych ukraińskich /jak 
je nazwano/ ziem Chełmszczyzny i Pod-
lasia, do macierzystej ukraińskiej dzier-
żawy, witało jako fakt pełnej sprawiedli-
wości, która opiera się na ...historycznej 
tradycji i na etnograficznej większości”. 
Ale była to sprawiedliwość Kalego /z po-
wieści H. Sienkiewicza, „W pustyni i pusz-
czy”/, który uważał że jeżeli on ukradnie 
krowę, to jest to czyn dobry, ale jeżeli Ka-
lemu ktoś ukradnie krowę, to jest to czyn 
zły. W tym wypadku nawet Zamość i inne 
miejscowości z tej ziemi, chociaż nigdy nie 
były miastami i wioskami ukraińskim,   
w odezwie duchowieństwa unickiego zo-

stały „istiennymi” osadami ukraińskimi. 
Dalej duchowieństwo ukraińskie użalało 
się na władze austriackie, że popierają 
„całą falangę polskich szowinistów ...na-
uczycielek, urzędników”, księży, którzy 
terroryzują Ukraińców, odprawiając na 
terenie Chełmszczyzny i Podlasia nabo-
żeństwa katolickie /w kościołach pełnych 
wyznawców/ i mówią po polsku. 

W „Gazecie Kościelnej” ks. Mateusz 
Jeż tak zilustrował stosunek mieszkań-
ców Podlasia do duchowieństwa ukra-
ińskiego.  Do Drelowa przybył swiasz-
czennik /kapłan/ - Ukrainiec z Galicji  
z zamiarem objęcia parafii. „Drelowianie 
znani z czasów prześladowań wiary, nie 
chcieli go przyjąć... Sprawa oparła się  
o władze niemieckie i te znane ze swej 
troskliwości o budowanie Ukrainy na 
Podlasiu, nałożyły na opornych ...kontry-
bucję”. Kiedy proboszcz z Międzyrzecza, 
do którego dekanatu należał Drelów, 
chciał wyprosić u władz niemieckich da-
rowanie kontrybucji, Drelowianie na to 
się nie zgodzili.  Odpowiedzieli mu „za-
płacimy... żeby Ukraińcom odechciało się 
na przyszłość takich prób na Podlasiu”. 
Podobnie zachowywali się mieszkańcy 
Jabłonia, Hołubli, Hrudzy, Ossowa, Wi-
tulina, Leśnej, Konstantywowa i wielu 
innych parafii. Bo unici z Podlasia byli 
Polakami, którzy w czasie prześladowań 
rosyjskich szukali ratunku w kościele 
rzymsko – katolickim. 

„Lud Katolicki”, najbardziej poczytny 
w Brzesku organ prasowy, 3 marca 1918 
r. tak informował mieszkańców powiatu 
nad Uszwicą o traktacie brzeskim. „Do-
konała się krzywda największa od czasów 
rozbioru Polski. Legioniści nasi nie po to 
krew przelewali, by Ojczyznę ich ćwiar-
towano dalej... Nie damy polskiej ziemi 
w obce ręce, nie damy ludu naszego na 
zatracenie, nie damy, nie damy...”. Wie-
ce protestacyjne, które w tamtym roku 
odbywały się w Brzesku, jednoznacznie 
pozwalają stwierdzić, że  Polacy -miesz-
kańcy miasta i powiatu w pełni solidary-
zowali się z tymi poglądami.  A ich jasne 
i śmiałe wypowiedzi dowodzą, że było to 
polskie pokolenie krwią zahartowane, 
a nie podszyte skórką zajęczą. Proble-
my Chełmszczyzny i Podlasia przybliżał 
mieszkańcom miasta ks. Jan Czuj. A Ja-
kub Klich- poeta ludowy i działacz brze-
skiego Koła TSL napisał wówczas wiersz, 
w którym piętnował obłudę  i antypolską 
politykę państwa centralnych.

Powoli zbliżał się koniec wojny. Już  
29 marca 1918 r. „Gazeta Kościelna” 
również czytana w Brzesku napisała, że 
„nasza Ojczyzna może, pomimo niesły-
chanych strat i cierpień spodziewać się 

lepszej dla siebie przyszłości... Przedwcze-
sna była, jak możemy mieć nadzieję – ra-
dość tych, którzy podstępem chcieli nam 
wydrzeć Ziemię Chełmską i Podlasie”,  
a także Galicję. „Dlatego wołać nam trze-
ba i przypominać światu całemu- pisał 
„Lud Katolicki”, że Polska obejmuje nie 
tylko najbliższe okolice Warszawy i Lu-
blina, ale sięga nad Wartę i po Karpaty. 
Bez Poznania, Gniezna - tej kolebki na-
rodu naszego, bez Gdańska /i Pomorza/ 
Cieszyna, Krakowa, Lwowa /i Wilna/ nie 
ma Polski wielkiej i potężnej, zdolnej decy-
dować o swoim losie i godne zająć miejsce 
między narodami Europy... Chcemy by 
wolna Polska dała nam nie tylko szkołę 
polską, dostatek, dobrobyt, zamożność, 
bogactwo i obfitość wszelką- ale niechaj 
da nam także Kościół  nieskrępowany  
w swojej działalności”. Obywatele tego 
państwa mieli i mają prawo, wymagać 
tego wszystkiego od polskich władz pań-
stwowych, bo to oni  przelewali krew  
w walce o wolną, niepodległą, Najjaśniej-
sza Rzeczypospolitą. Marian Stolarczyk
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Ważnym punktem spotkania z diete-
tykami było także zwrócenie uwagi na 
marnowanie żywności. 

-W naszej szkole już od lat realizowany 
jest program dotyczący zasad racjonalne-
go odżywiania się uczniów. Zapraszamy 
na spotkania dietetyków, pielęgniarki, 
którzy uczą naszą młodzież, jak zasady 
takie wprowadzić w życie. Zwracamy 
uwagę także na to, co nasi podopieczni 
mogą kupić w sklepiku szkolnym. Mamy 
im do zaoferowania świeże kanapki, wodę 
mineralną i soki owocowe – mówi dyrek-
tor Gimnazjum nr 2, Elżbieta Wójciak. 

Gimnazjaliści o żywieniu 
W lipcu 2010 roku agencja badawcza 
TNS OBOP przeprowadziła badanie 
jakościowe na temat odżywiania wśród 
gimnazjalistów. W ramach projektu 
przeprowadzono 12 pogłębionych wy-
wiadów indywidualnych (IDI) oraz  
6 zogniskowanych wywiadów grupo-
wych (FGI) w podziale na trzy lokaliza-
cje, różniące się pod względem wielkości: 
Warszawę, Olsztyn oraz Śrem. W bada-
niu wzięli udział gimnazjaliści, wszyst-
kich trzech klas, zarówno chłopcy, jak  
i dziewczynki. 

Badanie pokazało, że teoretyczna 
wiedza nastolatków na temat żywienia 
jest stosunkowo duża. Większość respon-
dentów wie, że aby być zdrowym trzeba 

jeść warzywa, owoce, chude mięso, peł-
noziarniste pieczywo oraz pić wodę nie-
gazowaną, nie przejadać się i jeść mało, 
a częściej. Gimnazjaliści wiedzą również, 
czego należy unikać: jedzenia typu fast 
food, chipsów, słodkich napojów gazo-
wanych czy tłustego mięsa. Z badania 
wyraźnie wynika, że pomimo tej świa-
domości, z praktyką jest znacznie gorzej. 
Gimnazjaliści podkreślają, że „starają 
się” przestrzegać wspomnianych przez 
siebie zasad, ale nie zawsze im to wycho-
dzi. Słowo „staramy się” jest kluczem 
do ich codziennej praktyki. 

Zwykle postępowanie tzw. typowych 
nastolatków definiowane jest przez 
umiar i równowagę pomiędzy produk-
tami jedzonymi dla zdrowia i lepszego 
wyglądu (zwłaszcza w przypadku dziew-
cząt), a produktami spożywanymi dla 
przyjemności takimi jak słodycze, chipsy, 
fast foody czy napoje gazowane. Typowy 
nastolatek nie rezygnuje z hamburgera 
podczas wypadu z przyjaciółmi, ale wie 
również, że nie może jeść ich codziennie, 
ponieważ wpłyną negatywnie na jego sa-
mopoczucie, energię do życia, sylwetkę 
oraz cerę. Obok typowych nastolatków, 
wyróżniliśmy jednak również inne gru-
py gimnazjalistów: młodych dietetyków 
– świadomych, z wiedzą często większą 
niż wiedza ich rodziców i nauczycieli oraz 
nieuświadomionych wszystkożerców, dla 

których hamburger to zdrowa kanapka  
z mięsem i warzywami. Niemniej te gru-
py są wśród gimnazjalistów stosunkowo 
nieliczne… rządzi typowy nastolatek! 

Typowy nastolatek zaczyna dzień od 
porządnego śniadania, zwykle jedzonego 
w domu – są to kanapki, płatki na mle-
ku lub gdy czeka go ciężki, długi dzień 
śniadanie na ciepło, czyli jajecznica czy 
parówki. Następnie w szkole spożywa 
drugie śniadanie, zwykle jedząc je na 
raty – co przerwę zjada kanapkę, jabłko, 
jogurt, batonik czy drożdżówkę ze szkol-
nego sklepiku. Potem obiad, w szkole lub 
w domu, raczej odgrzewany niż gotowa-
ny samodzielnie. Na koniec niewielka 
kolacja – zwykle po prostu kanapka. 
Jadłospis wygląda bardziej wykwintnie  
w weekend, kiedy rodzice są w domu, jest 
więcej czasu. Niemniej młodzież w week-
endy czasem rezygnuje z posiłków – woli 
dłużej pospać, a wieczorem wyjść gdzieś 
ze znajomymi. 

Wiedza gimnazjalistów o odżywia-
niu czerpana jest głównie ze szkoły, 
aczkolwiek respondenci narzekają, że czę-
sto lekcje są prowadzone w sposób mało 
ciekawy, rutynowy, a tymczasem ich in-
teresują bardziej ciekawostki, coś, co do 
nich trafi i zainteresuje. Z tego względu 
zaglądają do Internetu i telewizji – tam, 
na portalach informacyjnych czy w pro-
gramach kulinarnych oraz popularno-
naukowych znajdują informacje, które 
ze względu na sposób przekazu bardziej 
zapadają im w pamięć. Bazą, na której 
budują swoją wiedzę, są wiadomości za-
słyszane w domu, zwykle jednak bardzo 
podstawowe w stylu: „zjedz surówkę, bo 
warzywa są zdrowe”. 

To właśnie warzywa i owoce są dla 
młodych ludzi synonimem zdrowia. 
Podobnie jak woda niegazowana, nabiał 
czy pełnoziarniste pieczywo. Gimnazja-
liści jako zdrowe definiują także ryby, 
niemniej jedzą je bardzo rzadko i kojarzą 
przede wszystkim z wakacyjnym wyjaz-
dem nad polskie morze. Większość wie, 
że zdrowa żywność oznacza odporność  
i chęć do życia, niemniej pozwalają sobie 
czasem odstąpić od zasady „Jem zdro-
wo!”. Wtedy sięgają przede wszystkim po 
chipsy, napoje gazowane czy fast foody, 
które dla niektórych nadal są elementem 
tzw. „dnia dziecka”, czyli beztroskiego 
sprawiania sobie przyjemności. 

Gimnazjaliści mają również świado-
mość, że zdrowie to oprócz doboru posił-
ków, także zasady związane z ich spo-
żywaniem, ruch, aktywność fizyczna. 
Wiedzą, że dla zdrowia lepiej nie jeść  
w nocy, nie przejadać się, myśleć o spoży-
wanych posiłkach, a nie jeść to, co wpad-

Jedz smacznie i zdrowo
Publiczne Gimnazjum nr 2 zostało jednym z laureatów ogólnopolskiego 

konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Narodowej i firmę 
Winiary. Uczniowie w nagrodę otrzymali zestaw multimedialny i zyskali moż-
liwość zapoznania się ze sposobami zdrowego odżywiania. Stało się to pod-
czas wizyty specjalnego trucka, w którym młodzież, w czasie zajęć teoretycz-
nych i praktycznych, zapoznawała się z zasadami racjonalnego żywienia.
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Dzień 8 czerwca nie został wybra-
ny przypadkowo. Tego dnia w 1979 
r. Papież Jan Paweł II spotkał się 
z przedstawicielami nauki i młodzieżą 
uczącą się. Patronami Dnia ustanowio-
no: św. Jadwigę Królową oraz św. Bene-
dykta z Nursji, uważanego za opiekuna 
m.in. nauczycieli i uczniów.

W ramach tegorocznych obchodów „Ma-

łopolskiego Dnia Uczenia się przez całe 
życie” Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku 
zorganizował:
- zajęcia aktywizacyjne dla osób bezrobot-
nych i poszukujących pracy pn. „Nie bój 
się myszy, ani klawiszy- czyli jak wy-
korzystać komputer w poszukiwaniu 
zatrudnienia i procesie uczenia się”
- oraz zajęcia edukacyjne dla przedszkola-

ków pn  „Kim będę jak dorosnę?”.
W zajęciach aktywizacyjnych w Klubie 

Pracy uczestniczyło 9 osób bezrobotnych. 
W trakcie warsztatów omówiona została 
tematyka dotycząca wykorzystania kom-
putera i Internetu w procesie poszuki-
wania pracy. Ponadto uczestnicy zostali 
zapoznani z zasadami tworzenia doku-
mentów aplikacyjnych oraz przygotowa-
nia się do rozmowy z pracodawcą.

Zajęcia dla najmłodszych odbyły się  
w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Brze-
sku. Pomysł zajęć wiązał się bezpośrednio 
z mottem przyjętym na 2011 rok - „Ucze-
nie łączy pokolenia”

Celem przedsięwzięcia było zwrócenie 
uwagi na konieczności wdrażania dzieci 
do zdobywania wiedzy na temat zawodów 
oraz korzystania z przykładu i doświad-
czeń dorosłych. 

Zaproszeni goście opowiedzieli dzieciom 
o swojej pracy:
- Pani Magdalena Idzi- lekarz stomatolog
- Pani Ewelina Chudyba – uczennica 
szkoły muzycznej, wirtuoz fortepianu
- Pani Teresa Chudyba - uczennica szkoły 
muzycznej, wirtuoz altówki
- Pani Maria Zając- pielęgniarka oddziału 
ratunkowego
- Pan Andrzej Urban – tancerz, właściciel 
szkoły tańca.

Elementem zajęć był konkurs plastycz-
ny pn. „Kim zostanę jak będę dorosły”. 
Prace przedszkolaków przedstawiały wy-
marzone zawody. W związku z wysokim 
i wyrównanym poziomem konkursu, jury 
nagrodziło wszystkich uczestników słod-
kim poczęstunkiem. 

Dzień uczenia się
W 2010 roku Zarząd Województwa Małopolskiego ustanowił 8 czerwca Ma-

łopolskim Dniem Uczenia się Przez Całe Życie. Inicjatywa Małopolskiego Dnia 
Uczenia zrodziła się w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Usta-
wicznego. Jej celem jest propagowanie wśród Małopolan możliwości rozwoju 
osobistego oraz zawodowego poprzez korzystanie z różnych form kształcenia. 

nie w ręce. Po co to robią? Chłopcy, by po 
prostu czuć się dobrze i jak powiedział 
jeden z badanych, „mniej czasu spędzać 
w toalecie”. Dziewczynki najbardziej boją 
się pulchnego ciała oraz twarzy obsypa-
nej trądzikiem. By z tym walczyć, warto 
wyrzec się czasem małych przyjemności. 
Zwłaszcza, że… na pewno łatwiej czasem 
rezygnować z chipsa czy frytek niż, już po 
fakcie, odchudzać się! 

Dieta dla większości badanych gimna-
zjalistów oznacza zmianę stylu żywienia, 
ale także wzmożoną aktywność fizyczną. 
Częściej na diecie są dziewczynki niż 
chłopcy. Odchudzają się, by mieć piękną 
sylwetkę. Takie wzorce czerpią z domu 
(często odchudza się mama czy ciocia) 
oraz ze szkoły (czasem na 13 dziew-
cząt w klasie połowa jest na diecie). Dla 
chłopców w gimnazjum dieta kojarzy 
się bardziej z dietą na przybranie masy, 
ograniczeniami związanymi z problema-
mi zdrowotnymi, nie zaś z dążeniem do 

szczuplejszej sylwetki. Większość respon-
dentów ma świadomość rozróżnienia na 
diety zdrowe (zbilansowane, skonsulto-
wane z lekarzem) oraz niezdrowe – gło-
dówki, opierające się na przyjmowaniu 
tabletek odchudzających, prowadzące do 
niebezpiecznych chorób takich jak buli-
mia czy anoreksja. 

Gotowanie nie jest dla gimnazjalistów 
tematem intrygującym, zwykle to pole 
działania mam – one dbają o wyżywie-
nie całej rodziny. Dzieci biorą się za go-
towanie, gdy w domu nic nie ma, bądź 
potrawy przyrządzone przez rodziców im 
nie smakują. Czasem jednak gotują, by 
mieć satysfakcję oraz przyjemność zwią-
zaną ze sprawianiem radości innym do-
mownikom. Gotowych potraw starają się 
nie wyrzucać, choć pojedynczym osobom 
zdarzyło się ukrywać niechciane dania,  
a następnie sprawiać, by magicznie zni-
kały z domu. Niemniej w większości przy-
padków gimnazjaliści wiedzą, że jedzenia 

nie powinno się wyrzucać. Tak wpoili im 
rodzice lub dziadkowie. Wiedzą również, 
jak przeciwdziałać wyrzucaniu i marno-
trawieniu jedzenia. Niemniej nie zawsze 
stosują te zasady w praktyce.

Podsumowując wyniki badania, gim-
nazjaliści mają pewną wiedzą na temat 
żywienia, choć nie zawsze wykorzystują 
ją, wybierając posiłki i przekąski dla sie-
bie. Starają się jeść stosunkowo zdrowo  
i rozsądnie, ale nie zawsze im to wycho-
dzi. Wielu z nich chce jeść zdrowo, by 
czuć się dobrze, ładnie wyglądać i po-
zytywnie patrzeć na każdy dzień oraz 
na przyszłość… Przyszłość bez otyłości, 
problemów z sercem, bez chorób spowo-
dowanych niewłaściwą dietą czy niedo-
borem pewnych składników. Taka przy-
szłość jest fajna i przyjemna, również 
dlatego, że będąc zdrowym i trzymając 
się pewnych zasad, nadal można pozwa-
lać sobie na małe przyjemności… 

           Natalia Sitarska, TNS OBOP
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Kościół i parafia powstawały w mało 
sprzyjających okolicznościach, wśród wie-
lu trudności i w niedostatku. Wspominaną 
historię wciąż ma w pamięci starsze poko-
lenie, które czynnie w niej uczestniczyło. 
Początek tworzenia dzieła przypada na 
rok 1954, gdy po stalinowskiej nocy ożyły 
marzenia Weroniki Pałach (1879-1945) 
o budowie kaplicy i kościoła, skwapliwie 
pielęgnowane przez Siostry Franciszkan-
ki Rodziny Maryi, osiadłe w jej zabudowa-
niach przy dzisiejszej ul. Dobrego Paste-
rza 2 w Mokrzyskach. To wtedy zebrała 
się Grupa Inicjatywna (Józef Gibała, Sta-
nisław Gibała, Stanisław Pagacz), która 
nakreśliła plan działań i doprowadziła 
do powołania Komitetu Budowy Kościoła 
(1956). Ten już liczniejszy zespół społecz-
ników (uzupełniany na przestrzeni lat) 
kontynuował przedsięwzięcie i dowiódł, 
że brunatny i czerwony totalitaryzm nie 
zdołał stłumić ducha chrześcijańskie-
go. Wysiłki Komitetu Budowy Kościoła 
wspierane były przez kolejnych probosz-
czów szczepanowskich: ks. Władysława 

Mendralę, ks. Marcina Rojka i ks. Włady-
sława Bielatowicza. W 1972 r. do udziału 
w dalszej realizacji zamierzonych planów 
oddelegowany został ówczesny wikariusz 
szczepanowski ks. Marian Wal. Kapłan 
ten znacząco przyczynił się do utworzenia 
parafii w Mokrzyskach i został jej pierw-
szym proboszczem. Dzieło rozbudowy 
i upiększania kościoła podjął w 2007 r. 
nowy proboszcz ks. mgr Jan Panek. Dzię-
ki uporowi i determinacji tych wszystkich 
ludzi możemy dzisiaj cieszyć się z posia-
dania pięknego kościoła i uroczyście ob-
chodzić jubileusz powstania parafii.

Po trzydziestu latach istnienia, para-
fia w Mokrzyskach jest wyposażona we 
wszystkie obiekty i instytucje koniecz-
ne do należytego wypełniania zadań 
zleconych przez Kościół. Jeszcze przed 
erygowaniem parafii wzniesiono budy-
nek plebanii (1975-1977) z wydzieloną 
w nim częścią przeznaczoną dla potrzeb 
lokalowych sióstr zakonnych. W 1982 r.  
w pobliżu kościoła powstał cmentarz, uzu-
pełniony w 1984 r. budynkiem kaplicy.  

W latach 1987-1989 wybudowano kapli-
cę katechetyczną, w której obecnie mieści 
się parafialne przedszkole (ul. Kościelna 
13). W ostatnich latach dokonano rozbu-
dowy pierwotnej bryły kościoła, polega-
jącej między innymi na jej poszerzeniu  
o nowe kaplice: wschodnią p.w. Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy i zachodnią p.w. 
Miłosierdzia Bożego. Powiększony kościół 
obecnie może jednocześnie pomieścić oko-
ło 500 osób. Oprócz bazy materialnej, zor-
ganizowano liczne grupy wspomagające 
i współtworzące życie wspólnotowe. Przy 
parafii działają: Rada Duszpasterska, 
Akcja Katolicka, Oddział „Caritas”, Litur-
giczna Służba Ołtarza (ministranci, lek-
torzy), Nadzwyczajni Szafarze Komunii 
Św., Róże Różańcowe. Zakres osiągnięć 
najlepiej streszczają słowa proboszcza ks. 
Jana: W ciągu trzydziestu lat istnienia 
parafii urzeczywistniło się w niej nieogar-
nione dobro materialne i duchowe, którego 
naszymi ludzkimi rachubami nie jesteśmy 
w stanie przeniknąć. Parafia i kościół to 
miejsce naszych spotkań z Bogiem. Nikt 
nie zliczy tysięcy przyjętych Komunii św., 
nikt nie określi czasu kapłańskiej posługi 
w konfesjonale, ilości rekolekcji, kazań, 
nawiedzeń, peregrynacji. Zapisy prowa-
dzone w parafialnych księgach chrztów, 
ślubów i pogrzebów są chyba jedynym ilo-
ściowym wskaźnikiem naszego życia sa-
kramentalnego. W ciągu minionych trzy-
dziestu lat sakrament chrztu przyjęło 691 
dzieci, sakrament małżeństwa zawarło 
287 par narzeczeńskich, a do wieczności 
odeszło 322 parafian. O nich wszystkich 
pamiętamy, za nich się modlimy. Pamię-
tamy też o duchownych, którzy pochodzą 
z parafii Mokrzyska i pracują bądź praco-
wali dla dobra innych wspólnot Kościoła. 
Są to: ks. Wojciech Kania (1911-2000), ks. 
Stefan Dobrzański (1915-1999), ks. Stani-
sław Pałach CSMA (1919-2004), o. Fran-
ciszek Woda SI  (Zambia), ks. Jerzy Rę-
czak (Niegowa, woj. śląskie), ks. Dariusz 
Bełżek (Częstochowa); a także siostra za-
konna Ewa Pabian OSC (Niemcy). Wspo-
minamy kapłanów z pierwszych lat powo-
jennych, którzy gorącą modlitwą również 
wspierali dążenia do budowy kościoła we 
wsi, w której się urodzili i wychowali: ks. 
Stanisława Wąsika SDS (†), ks. Jana Wą-
sika SDS (†), oraz siostrę zakonną Emilię 
Smulską CSFFM (†).         

Obchody trzydziestolecia parafii  
w Mokrzyskach skoncentrowano na 
przeżyciach trzech  zaplanowanych z tej 
okazji wydarzeniach religijnych: 15 maja  
w niedzielę Dobrego Pasterza, 5 czerwca 
w niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego 
i 3 lipca w niedzielę odpustu parafialnego 
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezu-

Jubileusz trzydziestolecia 
parafii w Mokrzyskach

Parafię p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mokrzyskach powołał do ży-
cia ordynariusz tarnowski ks. bp Jerzy Ablewicz dekretem z dnia 23 maja 1981 r. 
Była to kolejna w powiecie brzeskim samodzielna jednostka terytorialna utwo-
rzona z parafii szczepanowskiej. Z dotychczasowej parafii macierzystej, wcze-
śniej już wydzielono parafie w Rudy Rysiu (1938) i Buczu (1951), zaś kilka lat 
później - w Przyborowie (1989). Od tej pory istniejąca w Mokrzyskach wikaria 
parafialna zyskała status samodzielnej jednostki duszpasterskiej o pełnym za-
kresie kompetencji opieki duchowej. Nowa parafia początkowo przynależała do 
dekanatu brzeskiego, a od 1998 r. wchodzi w skład dekanatu w Szczepanowie.

Poświęcenie pomnika bł. Jana Pawła II
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sa i dniu świętowania pięćdziesięciolecia 
święceń kapłańskich ks. Mariana Wala.

Inauguracją jubileuszu była uroczysta 
msza św., której przewodniczył ks. prałat 
Władysław Pasiut, proboszcz i kustosz 
Sanktuarium św. Stanisława BM w pa-
rafii szczepanowskiej. Eucharystię konce-
lebrowali: ks. kanonik Marian Wal, ks. dr 
hab. Józef Stala, kapłan diecezji tarnow-
skiej i profesor Uniwersytetu Papieskiego 
JP II w Krakowie oraz ksiądz proboszcz 
Jan Panek, gospodarz jubileuszu. Nabo-
żeństwo rozpoczęło się poświęceniem ob-
razu św. Stanisława BM „tronującego”, 
pomniejszonej kopii średniowiecznej iko-
ny z ołtarza głównego bazyliki szczepa-
nowskiej (mal. Janusz Czop z Krakowa). 
Podczas obrzędu poświęcenia, fundator 
obrazu ks. Władysław Pasiut zawierzył 
św. Stanisławowi całą wspólnotę parafial-
ną z Mokrzysk, która korzeniami sięga 
wielkiej parafii szczepanowskiej.

W wygłoszonej w czasie mszy św. oko-
licznościowej homilii ks. Jan Panek przed-
stawił wielorakie znaczenie kultu Św. Sta-
nisława na tle dziejów narodu i państwa 
polskiego. Nawiązując do darowanego pa-
rafii nowego obrazu św. Stanisława m. in. 
powiedział: Dzisiaj w obrazie św. Stani-
sława otrzymujemy wspaniałego orędow-
nika, patrona, który będzie roztaczał nad 
nami opiekę. (...) Niech św. Stanisław 
będzie nam bliski przez świętość swojego 
życia, niech nam będzie bliski przez swoją 
dobroć i przez swoje miłosierdzie. Niech 
każdy z tej parafii, w naszej ojczyźnie, 
stara się być człowiekiem o dobrym szla-
chetnym sercu. Niech św. Stanisław uczy 
nas tego ciągłego powracania do źródeł, 
do korzeni naszej wiary, naszego chrze-
ścijaństwa i naszego człowieczeństwa.  
O tym wszystkim musimy dzisiaj pamię-
tać i ciągle tym żyć, bo wiara i duch na-
szego narodu wyrosły z męczeńskiej krwi 
św. Stanisława, a zadaniem naszego 
pokolenia jest to dziedzictwo przejąć i to 
dziedzictwo ciągle rozwijać.

W swoim wystąpieniu na zakończenie 
mszy św. poprzedni proboszcz ks. Marian 
Wal zauważył, iż ten nowy, wprowadzony 
dziś do kościoła obraz św. Stanisława BM 
jeszcze mocniej zwiąże parafię Mokrzyska 
z macierzystą parafią w Szczepanowie. 
Przypomniał, że te więzi zawsze były bar-
dzo mocne i jako parafia zawsze czciliśmy 
św. Stanisława. Materialnym świadec-
twem tego kultu jest też fakt, iż obecny 
obraz, tak piękny, jest zastąpieniem obra-
zu św. Stanisława, który wisiał w tym ko-
ściele od ponad trzydziestu lat. Ten pierw-
szy obraz namalował nasz rodak, artysta 
Michał Dudek, a ofiarowany został przez 
jego rodzinę. Starajcie się nadal czcić  

św. Stanisława i bądźcie wierni temu, 
do czego on nas zachęcał w swoim życiu 
- apelował do wiernych ks. Marian.

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskie-
go upłynęła pod znakiem błogosławio-
nego Jana Pawła II. Ten wielki Polak 
w roku jubileuszowym parafii uczczo-
ny został wzniesieniem pomnika z jego 
postacią na dziedzińcu przed frontem 
budynku kościoła. U stóp figury na stro-
nach wyrzeźbionych w formie otwartej 
księgi ewangeliarza umieszczono napis: 
„Jan Paweł Wielki · Przyjaciel Boga, orę-
downik naszych spraw · Parafianie · Mo-
krzyska 1 V 2011”. Intencję budowy po-
mnika tak wyjaśnił sam pomysłodawca 
projektu, proboszcz ks. Jan: Impulsem do 
podjęcia prac przy pomniku z kamienia 
była data beatyfikacji Ojca Św., jubile-
usz 225-lecia naszej diecezji i jubileusz  
30-lecia parafii NSPJ w Mokrzyskach. 
(...) Niech błogosławiony Jan Paweł 
Wielki, tak bliski sercu każdemu z nas, 
którego pontyfikat stał się także treścią 
naszego życia, wyprasza nam wiele łask 
i oręduje za nami do Boga. Niech jego 
wyciągnięta dłoń naszego pomnika, który 
będziemy poświęcać na zakończenie mszy 
św., będzie dla nas zachętą do spotkań 
z eucharystycznym Chrystusem, któremu 
Ojciec Św. tak wiernie, tak gorliwie i he-
roicznie służył przez całe swoje życie.

Uroczystej mszy św. koncelebrowanej 
przewodniczył prałat ks. dr Adam Nita, 
kanclerz kurii diecezjalnej w Tarnowie. 
Ks. Adam wygłosił także homilię, w której 
nawiązał do nauki i świadectwa o wierze, 
nadziei i miłości, które dał nam bł. Jan 
Paweł II. Nawiązując do jubileuszu pa-
rafii w Mokrzyskach, stawiając retorycz-
ne pytania wskazał, jak cenne i realne  
w naszym życiu są te wartości. To nie tyl-

ko jakieś intelektualne dywagacje - mówił  
ks. prałat - jakiś filozoficzny dyskurs. Po-
myślmy tylko co by było, gdyby wasi ojcowie 
przed laty zatrzymali się tylko na pięknym 
rozpamiętywaniu rad ewangelicznych? 
Czy dzisiaj świętowalibyśmy trzydzie-
stolecie istnienia parafii w Mokrzyskach  
w tej pięknej świątyni? Czy z wdzięczno-
ścią wspominalibyśmy to wielkie dobro, 
które na przestrzeni lat stało się udziałem 
tej parafii, waszym udziałem, tak w wy-
miarze indywidualnym jak i zbiorowym?  
W podsumowaniu kazania m. in. powie-
dział: Dzisiaj jest pilna potrzeba (...) czynów 
zaprawionych wiarą, nadzieją i miłością. 
To jest zadanie, które stoi przed każdym  
z nas; dzisiaj, jutro, przez całe życie.

Zwieńczeniem obchodów trzydziestole-
cia parafii będzie niedziela 3 lipca 2011 
r. - czas świętowania Złotego Jubileuszu 
kapłaństwa księdza kanonika Mariana 
Wala, pierwszego i długoletniego pro-
boszcza parafii w Mokrzyskach. Tego 
dnia mieszkańcy Mokrzysk wyśpiewa-
ją dziękczynne Te Deum oraz wyrażą 
wdzięczność Dostojnemu Jubilatowi za 
jego duszpasterskie poświęcenie na rzecz 
wspólnoty parafialnej, której ofiarował 
ponad 35 lat swojego życia. 

Utworzenie parafii było ważnym wy-
darzeniem w dziejach Mokrzysk. Uroczy-
stości jubileuszowe przypomniały wielu  
z nas, jak olbrzymi wysiłek został włożony 
przez naszych ojców i dziadów tworzących 
materialne podwaliny parafii. Obchody 
trzydziestolecia pozwoliły też wydobyć 
istotny sens i ogromną wartość ducho-
wą tego co kształtowało się przez kilka-
dziesiąt lat. Było to wydarzenie głębokie  
w swej treści i piękne liturgicznie. Na dłu-
gie lata pozostanie ono w naszej pamięci.  
                                   Stanisław Pagacz

Wprowadzenie kopii XV-wiecznego obrazu św. Stanisława BM do kościoła
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 9 czerwca 2010 roku piłkarze Oko-
cimskiego Brzesko stanęli przed olbrzy-
mią szansą wywalczenia awansu do 
I ligi. Wystarczyło w Elblągu zgarnąć 
3-punktową pulę, jednak w obecności 
1.400 widzów mrzonki o szczęściu roz-
wiane zostały już po 24 minutach, kie-
dy to Olimpia zdobyła drugą bramkę, 
by już w drugiej połowie „dobić” pod-
opiecznych Krzysztofa Łętochy trzecim 
celnym trafieniem. Honorowego gola dla 
„Piwoszy” strzelił niemal równo z końco-
wym gwizdkiem Łukasz Popiela. Wśród 
kibiców, tych najwierniejszych i tych 
od przypadku do przypadku, zawrzało. 
– Nie chcieli awansować! Zrobili nas  
w konia! – rozniosło się po mieście. 

Minął rok i trzy dni od tego wydarze-
nia i historia się powtórzyła. Z tą róż-
nicą, że tym razem do pełni szczęścia 
brakowało tylko jednego „oczka”. Ba, 
mogło się zdarzyć, że nawet w przypad-
ku przegranej w Wysokim Mazowiec-
kim, przy korzystnym zbiegu okoliczno-
ści (czytaj: strata punktów przez Świt 
Nowy Dwór Mazowiecki i Wisłę Płock) 
awans mógł nastąpić. 

12 czerwca 2011 roku dramat brze-
skich piłkarzy rozegrał się w obecności 
stuosobowej garstki kibiców, ale nadzie-
ja tliła się jeszcze przez jedną pozosta-
jącą do końca meczu minutę i pięć doli-
czonych przez sędziego. Spodziewanego 
przez wszystkich tańca radości na środ-
ku boiska jednak nie było. Ruch wygrał 
2:1, a do powtórki z historii dołożył się 
Daniel Policht, który honorową bramkę 
zdobył, tak jak przed rokiem Popiela,  
w samej końcówce spotkania. 

I znowu pojawiły się opinie, że ktoś nie 
chciał. „Proroctwa” o celowym uniknięciu 
awansu pojawiły się już na kilka kole-
jek przed końcem sezonu, kiedy to Oko-
cimski zaczął zatrważająco tracić punk-
ty. Komu miało zależeć na pozostaniu  
w II lidze? Na jednym z portali interneto-
wych anonimowy informator zagrzmiał, 
że to Wawryka kazał, bo miasta nie stać 
na dostosowanie stadionu do wymogów 
PZPN. Trudno odmówić sensu takiemu 
rozwiązaniu. Faktycznie, jeśli nie stać 
mnie na udział w przyjęciu wymagającym 
zakupu smokingu, to zostaję w domu. 

Skoro nadal w polskiej piłce noż-
nej doszukujemy się kunktatorstwa 
i kpienia z kibiców, to pogdybajmy. 
Wyobraźmy sobie, że przed ostatnią ko-
lejką spotyka się prezes Józef Gawenda 
z piłkarzami i mówi: - Panowie, nie stać 
nas na pierwszą ligę, trzeba ten mecz 
przegrać! Niestety, tego samego dnia 
takie same spotkania odbywają się  
w Płocku i Nowym Dworze Mazowiec-
kim. Tam prezesi mówią mniej więcej 
tak: - Nie wygłupiajmy się z tą pierwszą 
ligą, po co podnosić koszty utrzymania? 
Przegrajmy ostatni mecz, albo przy-
najmniej, dla pozorów, zremisujmy. 
Zróbmy Okocimskiemu kawał. Niech 
się oni męczą. Ale będzie ubaw, jak się 
w połowie sezonu wycofają. 

Albo tak. Dzwoni Gawenda do preze-
sów Wisły P. oraz Świtu i pyta: - Pa-
nowie, chcecie awansować? Bo jak nie 
chcecie, to my z tym Ruchem dla świę-
tego spokoju wygramy, żeby się nikt nie 
czepiał, że nie chcieliśmy. Na to tam-
ci: - Chcemy, chcemy! – No to kamień  
z serca. W porządku, nie będziemy wam 
komplikować – oddycha z ulgą brzeski 
prezes. 

Może być też tak. Już w szatni  
w Wysokim Mazowieckim kapitan 
Okocimskiego wykorzystuje moment,  
w którym Łętocha musiał wyjść na stronę  
i zagaja do kolegów: - Słuchajcie, po co 
nam ten awans? Wiecie, co się stanie, 
jak awansujemy? Przynajmniej połowa 
z nas straci pracę, bo w klubie dojdą 
do wniosku, że na pierwszą ligę nie 
mamy papierów, tak jak oni licencji na 
drugą ligę. Nie lepiej spokojnie tułać 
się po tych samych miejscach i trzepać 
taką kasę, na jaką ich stać? Na to je-
den mądrala: - No dobra, a jak Wisła P.  
i Świt też nie chcą awansować, to tyl-
ko wyjdziemy na głupków i pozbawimy 
się premii za wygrany mecz. A kapitan 
uspokaja: - Spoko, spoko. Mam kum-
pli w Starcie. Oni już spadli i im wisi. 
Wygrywać nie muszą, bo w Otwocku  
i tak nie ma pieniędzy, żeby im premię 
za wygraną wypłacić. Jak Wisła P. nie 
będzie chciała wygrać, to sobie strzelą 
samobója, a nawet dwa. Pomyślałem  
o wszystkim. 

Wyobraźmy sobie jednak, że Wisła 
P. chce awansować, ale obawia się, że 
Okocimski też. Są trzy możliwości wy-
kiwania rywala, wszystkie oparte na 
pieniądzach. Po pierwsze: finansowo 
zmotywować piłkarzy Ruchu, żeby za-
grali na najwyższych obrotach. Po dru-
gie: spotkać się potajemnie z sędzią 
ostatniego meczu Okocimskiego i też 
go zmotywować. Po trzecie: spotkać się 
potajemnie z kilkoma brzeskimi piłka-
rzami i wytłumaczyć im, że awansując 
tylko sobie narobią kłopotów. I jeszcze 
ich zmotywować. Aha, aha, na śmierć 
zapomniałem. Na wszelki wypadek 
zmotywować jeszcze piłkarzy Startu, 
żeby im przypadkiem „dzień konia” nie 
wyszedł. Działacze i sponsorzy Wisły 
Płock mają więc do wyboru cztery wa-
rianty, ale na wszelki wypadek łamią 
zasady obowiązujące w teleturnieju 
„Postaw na milion” i stawiają pieniądze 
na wszystkie cztery walizki. 

Albo …? Przestańmy gdybać. Jeśli 
nadal w polskiej piłce nożnej mamy 
doszukiwać się nieuczciwości i kunkta-
torstwa, to przestańmy chodzić na sta-
diony i nigdy więcej już nie kibicujmy. 
Albo uznajmy, że wszyscy nieuczciwi 
działacze, trenerzy, sędziowie i piłkarze 
przebywają aktualnie za kratkami we 
Wrocławiu albo pozostają na wolności, 
bo stać ich było na kaucję, ale od pol-
skiej piłki nożnej zostali raz na zawsze 
odsunięci. Ja osobiście gorąco wierzę, że 
tak właśnie jest. I tego się trzymajmy. 

Dlaczego tak myślę? Bo uważam, że 
gdyby faktycznie Okocimski nie chciał 
awansować, to po co by Policht pakował 
głową piłkę do siatki Startu Otwock  
w piątej minucie meczu przedostatniej 
kolejki? Żeby komplikować skrzętnie 
ułożony plan? Nie! Po to, żeby zrobić 
wszystko dla wymarzonego awansu, dla 
kibiców, dla trenera, dla działaczy, dla 
siebie. Chyba, że było tak. Widzi Daniel 
nadlatującą piłkę i myśli sobie: - Ude-
rzę, i tak nie trafię. A tu pech, futbolów-
ka odbiła się nie tak, jak chciał piłkarz 
i wpadła do bramki. A Policht patrzy  
i oczom nie wierzy: - Rany boskie, co ja 
narobiłem? Nie no, przestańmy. 

Pogratulujmy trenerom i piłkarzom 
wspaniałej postawy na boiskach, bo 
na to zasługują. Wyniki i liczby mówią 
same za siebie: Okocimski był naj-
lepszą drużyną II ligi w rundzie 
wiosennej. Zdobył 35 punktów, strzelił 
22 bramki, a stracił tylko 10 (najlepsza 
obrona wiosny). W tym roku potrafiły 
mu dorównać tylko ekipy Olimpii El-
bląg i OKS 1945 Olsztyn, które uzbie-
rały po 33 punkty. Pamiętajmy, że  

A imię jego 50 i 9
Ile trzeba zdobyć punktów, żeby zająć wysokie miejsce w tabeli II-ligo-

wych rozgrywek, a mimo to nie awansować do przedsionka piłkarskiej 
ekstraklasy? Odpowiedź na to pytanie poznaliśmy w niedzielę 12 czerwca, 
mniej więcej dziesięć minut przed dziewiętnastą, a udzielili jej zawodnicy 
Okocimskiego. 
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w całym sezonie Okocimski i Wisła 
Płock miały drugi w kolejności bi-
lans meczów rozegranych na wła-
snych boiskach. Wywalczyły w tych 
spotkaniach po 34 punkty. Lepsi byli 
tylko olsztynianie, którzy zgromadzili 
35 punktów. Ja wiem, że za to awansu 
się nie otrzymuje, ale prawdziwi kibice 
wiedzą, że obserwowali w tym sezonie 
mecze z udziałem walecznych, głodnych 
awansu piłkarzy. 

Szczęście było naprawdę blisko. 
Niestety, po długiej serii meczów bez 
porażki, w 30. kolejce dopadł pod-
opiecznych Krzysztofa Łętochy kryzys, 
który trwał jeszcze przez dwie następne.  
A przecież wystarczyłaby jedna bram-
ka meczu z Puszczą Niepołomice, albo 
jedna w spotkaniu z Pelikanem Łowicz 
i wynik ostatniej potyczki nie miałby 
żadnego znaczenia dla końcowych roz-
strzygnięć. Albo jedna w doliczonych 
pięciu minutach meczu z Ruchem. Nie 
byłem na tym spotkaniu, ale z pome-
czowej wypowiedzi trenera wynika, że 
w tej końcówce jego piłkarze z całych sił 
starali się doprowadzić do wyrównania. 
Wcześniej, zanim Daniel Policht zdobył 
kontaktowego gola, mieli kilka sytuacji, 
których jednak nie wykorzystali. 

Na niepowodzenie Okocimskiego (bo 
to wysokie czwarte miejsce to jednak 
niepowodzenie) złożyło się wiele oko-
liczności, w tym przede wszystkim kon-
tuzje kilku kluczowych graczy, takich 
jak Iwan Łytwyniuk, Daniel Policht, 
czy Sławomir Jagła. 

W 34 spotkaniach sezonu 2010/2011 
piłkarze Okocimskiego zgromadzili 59 

punktów. Tyle samo, ile w zeszłym roku, 
kiedy to też zajęli 4. miejsce. Będzie to 
od teraz liczba dla brzeszczan przeklę-
ta, bo okazuje się, że to o jeden punkt za 
mało, by wywalczyć upragniony awans. 
W zeszłym sezonie drugi w tabeli Kole-
jarz Stróże zgromadził 61 punktów. 

„Piwosze” w zakończonym właśnie 
sezonie strzelili 42 gole (w tym jedna 
bramka samobójcza). Najwięcej, bo  
7 bramek zdobył Rafał Gil. Ponadto 
gole strzelali: Paweł Smółka – 5, Ja-
kub Czerwiński, Iwan Łytwyniuk, Łu-
kasz Popiela i Wojciech Wojcieszyński 
– po 3, Piotr Darmochwał, Maciej Ki-
siel, Daniel Policht, Łukasz Rupa, Ro-
bert Trznadel i Mateusz Wawryka – po  
2, Sebastian Głaz, Jarosław Krzak, Ga-
briel Pisarik, Paweł Pyciak i Mateusz 
Urbański – po 1. W jednym przypadku 
piłkarzy Okocimskiego wyręczył za-
wodnik drużyny przeciwnej. Stało się to  
w wygranym 3:0 meczu ze Zniczem 
Pruszków, a tym niefortunnym strzel-
cem był Michał Kucharski. Czterokrot-
nie zawodnicy Okocimskiego stawali 
przed szansą zdobycia gola z rzutu kar-
nego. I wszystkie cztery okazje wyko-
rzystali. Dwukrotnie uczynił to Wawry-
ka, a po jednym udanym razie zaliczyli 
Popiela i Wojcieszyński. 

Okocimski zwyciężył w 17 meczach,  
8 razy zremisował, a 9 razy musiał 
uznać wyższość rywali. Bilans meczów 
u siebie: 10 zwycięstw, 4 remisy, 3 po-
rażki. Mecze na wyjeździe: 7 zwycięstw,  
4 remisy, 6 porażek. Jesień: 6 zwycięstw, 
6 remisów, 5 porażek. Wiosna: 11 zwy-
cięstw, 2 remisy, 4 porażki. Z ostatnie-

go zestawienia wynika, że aby myśleć  
o pewnym awansie, trzeba gromadzić 
jak najwięcej punktów w obu rundach 
sezonu. Tymczasem dla Okocimskie-
go wiosna była zdecydowanie lepsza 
od jesieni. Podobnie było w dwóch po-
przednich sezonach po zreformowaniu 
rozgrywek ligowych. 

Sędziowie pokazali piłkarzom Oko-
cimskiego 69 żółtych kartek, Najwięcej 
(7) ujrzeli ich Piotr Darmochwał i Ma-
teusz Urbański. Tylko raz sędzia został 
zmuszony ukarać piłkarza Okocim-
skiego czerwonym kartonikiem. Przed-
wcześnie boisko musiał opuścić Dariusz 
Trela. Bramkarz Okocimskiego może 
pochwalić się tym, że wystąpił w naj-
większej liczbie  (33) meczów. Spędził 
też na boisku najwięcej (2911) minut. 
W całym sezonie Krzysztof Łętocha 
skorzystał z usług 24 zawodników.  

Przyjęło się, że dla sportowca najgor-
szym miejscem, jakie może zająć, jest 
czwarte, bo tuż za podium. W II lidze 
tym najgorszym miejscem jest trzecia 
pozycja, bo tuż za tą, która premio-
wana jest awansem. Nie jest więc tak 
źle. Żartując, piłkarzom Okocimskiego 
radzę, żeby w przyszłym sezonie zaję-
li 12. miejsce, tak jak dwa lata temu. 
Wówczas wszyscy będą mówić, że nie 
chcieli spaść do niższej ligi i nikt nie bę-
dzie snuł żadnych domysłów. Poważnie 
mówiąc, życzę im wywalczenia wreszcie 
awansu i jeszcze raz gratuluję postawy 
w minionym sezonie. Myślę, że jestem 
wyrazicielem życzeń wszystkich odda-
nych, prawdziwych kibiców „Piwoszy”.  
                                                  PRUD
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Zaprasza na kolonię oraz wypoczynek rodzinny do miejscowości 
SIANOŻĘTY k. Ustronia Morskiego w terminach:

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

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

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

• Wyżywienie – 3posiłki dziennie + podwieczorek.

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

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

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

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

ognisko z kiełbaskami i dyskoteki.

• Przejazd autokarem w obydwie strony.

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

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

Parafii Miłosierdzia 
CARITAS

Bożego w Brzesku






