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5 Bezpieczny powiat brzeski

Komenda Powiatowa Policji w Br z e-
sku zajmuje trzecie miejsce w woje-
wództwie pod względem wykrywalności 
przestępstw. 

7 Mieszkania z bonifikatą
Od maja do końca grudnia mieszkańcy 
domów komunalnych mogą je nabywać 
z 90-procentową bonifikatą. 

8 Był sobie wywiad
Sporą burzę wywołała niefortunna 
wypowiedź Dody dla reportera lokal-
nej telewizji internetowej  po koncer-
cie w Brzesku. 

9 Doda(tek) do piwa
Felieton na temat wywiadu udzielo-
nego przez Dodę. 

9 Dwadzieścia lat PSP
Relacja ze strażackich uroczystości 
na brzeskim Rynku. 

10 Z wizytą w Żurawicy
24-osobowa delegacja z Brzeska 
uczestniczyła w uroczystości święta 
1. batalionu czołgów w Żurawicy. 

PROSTO Z KOMEND
11 Strażacy w akcji
11 Z kroniki policyjnej

WOKÓŁ NAS
12 Językowe anegdotki

Bogumiła Put wyjaśnia jak można 
zostać zbitym z pantałyku. 

12 Kobieta aktywna
Opowieść o Emilii Kamińskiej, od 20 
lat jest przewodniczącej Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Brzesku.

13 Dylematy Bożeny 
Bożena Bawół jest uczennicą II klasy 
Liceum Ogólnokształcącego mającą 
w swoim dorobku wiele znaczących 
sukcesów. 

14 Pasjonat na emeryturze
Polonista Jacek Filip po przejściu na 
emeryturze jest nadal bardzo akty-
wnym człowiekiem. 

ROZMAITOŚCI
15 Biegnij, nie gnij

Jan Waresiak namawia do uprawia-
nia joggingu podkreślając jego po-
zytywny wpływ dla zdrowia. 

16 W zakamarkach pamięci
Przychodzi taki czas w życiu, w którym 
zaczynamy spozierać w przeszłość 
i szukać tego, co bezpowrotnie minęło.

KULTURA
18 Jej portret

Fotorelacja z ceremonii wręczenia 
nagród w konkursie „Portret Mamy”. 

19 Dorośli dzieciom
Fotorelacja z obchodów Dni Dziecka 
w Brzesku. 

21 Portret Mamy – laureaci
Rozstrzygnięty został konkurs plasty-
czny „Portret Mamy” zorganizowany 

przez Miejski Ośrodek Kultury 
i Barbarę Hamilton-Kaczmarowską. 

21 Porębianie 
    na Wałach Chrobrego

Krótka relacja z pobytu Porębian na 
Pikniku nad Odrą w Szczecinie. 

22 Aby nikt przez ciebie nie płakał
Wywiad z Agatą Podłęcką, instruktorką 
teatralną. 

23 Maria Pabian – Talent 2012
Relacja z wojewódzkiego finału Festi-
walu „Talenty Małopolski 2012”. 

24 Teatralne Lustra
W RCK-B odbyły się I Konfrontacje 
Teatrów Dzieci i Młodzieży.  

OŚWIATA
25 Licealiści z „dziewiątką”

Uczniowie klasy 2g brzeskiego LO 
gościli u siebie wychowanków Przed-
szkola nr 9 w Brzesku.   

26 Piękne czytanie 
    i „Królewna Śnieżka”

Po raz ósmy w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Brzesku obchodzony był 
„Światowy Dzień Książki”.

27 Dziesięć lat z patronem
Relacja z obchodów rocznicy nadania 
Gimnazjum w Jadownikach imienia 
Jana Pawła II

28 Bezpieczna szkoła – Bezpieczna 
uczeń
Uczniowie SP 3 Brzesko przez większość 
roku szkolnego brali udział w ogólno-
polskim konkursie.  

HISTORIA
29 In memoriam

Jerzy Wyczesany wspomina postać 
zmarłego niedawno Jana Włodka, 
potomka rodu Goetzów. 

SPORT
32 Dzień Mamy z piłką w tle

Rada Rodziców Orlików Okocimskiego 
Brzesko po raz trzeci zorganizowała 
turniej piłkarski z okazji Dnia Matki. 

33 Powstaje szkółka piłkarska
Stowarzyszenie „BST-OKS” wspólnie 
z klubem zakładają Szkołę Mistrzo-
stwa Sportowego. 

34 Tenisowy mityng w Brzesku
Na kortach tenisowych Okocim-
skiego rozegrany został V Memoriał 
Józefa Wojciechowskiego. Turniej 
był wzorowo zorganizowany przez 
Wojciecha Wojciechowskiego, jego 
rodzinę i przyjaciół.
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SPIS TREŚCI

Urodziny papieża
Brzeskie parafie, Miejski Ośrodek Kul-
tury i Urząd Miejski zorganizowały 
wspaniały happening na brzeskim Rynku 
z okazji 92. urodzin Karola Wojtyły pod 
hasłem „Wszyscy tańczą i śpiewają dla 
Jana Pawła II”. Akcja prowadzona była 
przez grupę ,,Imprateam” i trwała równą 
godzinę. W tym niecodziennym wyda-
rzeniu licznie uczestniczyły dzieci oraz 
młodzież i dorośli. Wystąpiły Parafialna 
Schola Dziecięca „Ziarenka Nadziei”, 
chór i Schola parafii św. Jakuba Apo-
stoła w Brzesku oraz tancerze ledniccy. 
Zgodnie z hasłem podczas imprezy 
dominowały śpiew oraz tańce lednickie, 
belgijskie i Wielkanocny.  (red.)

Nasza okładka: Finał konkursu ,,Portret Mamy”. Fot. Piotr Duda



4

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY czerwiec 2012WYDARZENIA

2 – Komenda Hufca ZHP w Brzesku 
zorganizowała I Konkurs „Najdłuż-
sza Biało-Czerwona Brzesko 2012”. 
Zwycięzcami zostali druhowie z DST 
„Jadowici” (Publiczne Gimnazjum w Ja-
downikach),  

2  - W sali wystawowej MOK-u 
odbył się koncert „Majowy Wieczór 
z Piosenką”.  

3 – Podczas uroczystej sesji Rady 
Miejskiej tytuł „Honorowy Obywatel 
Miasta Brzeska” otrzymał ksiądz Ta-
deusz Górka z Jadownik. Medalami 
na Wstędze „Zasłużony dla Miasta 
Brzeska” uhonorowani zostali Jan Opiła 
i Michał Mleczko. Po sesji odprawiona 
została na brzeskim Rynku msza święta. 
Przy cmentarzu parafialnym odsłonięto 
tablicę upamiętniającą żołnierzy AK. 
Wieczorem mieszkańcy Brzeska wzięli 
udział we wspólnym śpiewaniu pieśni 
patriotycznych. 

6 – W Szczepanowie rozpoczął się 
tygodniowy odpust ku czci św. Stanisła-
wa Biskupa i Męczennika, pod hasłem 
„Święty Stanisław wzorem troski o Koś-
ciół, który jest naszym domem”. 

6 – W RCK-B otwarto wystawę „War-
to być Polakiem” poświęconą pamięci 
św. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 
Wieczorem odbył się koncert „Z obłoków 
na ziemię”, w którym wystąpili Edward 
Linde-Lubaszenko oraz Cezary Chmiel, 
Marek Stryszowski i Krzysztof Bodzoń. 

8 – W siedzibie Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej w Krakowie odbyła się 
ceremonia wręczenia nagrody w konkur-
sie „Małopolski Bibliotekarz Roku 2011”. 
Laureatką została dyrektor PiMBP 
w Brzesku Maria Marek.

9 – W RCK-B rozpoczęły się I Kon-
frontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży „Te-
atralne Lustra”. Organizatorem przeglą-
du było Małopolskie Centrum Kultury 
w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne 
w Tarnowie. Współorganizatorzy to 
MOK oraz PiMBP. W konfrontacjach 
zaprezentowały się 23 zespoły teatralne. 
Główną nagrodę – Diamentowe Lustro 
– otrzymała grupa teatralna KAGAMI ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowie za 
przedstawienie „Kiedy króla boli ząb”.

11 – W sali wystawienniczo-odczy-
towej RCK-B odbył się wernisaż orga-
nizowanej przez Powiatową i Miejską 
Bibliotekę Publiczną wystawy „Indie 
i Nepal w pięciu elementach. Swoje 
prace prezentują: Elżbieta Ledecka 
(malarstwo), Lech Ledecki (malarstwo, 
fotografia, film), Lech Nowotarski (fo-
tografia), Antoni Nowotarski (rysunek) 

Maj w pigułce
i Zuzanna Abrysowska-Luty (wiersze). 
Wystawa czynna będzie do 15 czerwca.    

11 – W Szkole Podstawowej w Mok-
rzyskach odbyło się spotkanie z księ-
dzem Marianem Walem, autorem książ-
ki ,,Powstanie parafii pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Mokrzyskach”.  

12 – W hali sportowej przy Zespole 
Szkół w Czchowie rozpoczął się dwu-
dniowy finał wojewódzki Małopolskiego 
Festiwalu Form Muzycznych i Tanecz-
nych „Talenty Małopolski 2012”. Jedną 
z 37 głównych nagród otrzymała Maria 
Pabian z Miejskiego Ośrodku Kultury 
w Brzesku. Koncert laureatów festiwalu 
odbędzie się w czerwcu w krakowskiej 
Piwnicy Pod Baranami. 

14 – W sali obrad Urzędu Miejskiego 
odbyło się spotkanie władz samorządu brze-
skiego z piłkarzami Okocimskiego Brzesko. 
Burmistrz Grzegorz Wawryka pogratulował 
„Piwoszom” awansu do I ligi i wręczył im 
okazały puchar oraz dyplomy. 

15 – Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna była organizatorem spotkania 
z trzema poetkami – Haliną Biernat, 
Agatą Podłęcką i Dagmarą Madej. Wier-
sze recytowały same poetki, a także mło-
dzież. Oprawę muzyczną przygotowali 
uczniowie z brzeskich szkół działający 
w Grupie Teatralnej przy parafii Miło-
sierdzia Bożego. 

17 – W Szkole Podstawowej nr 2 
w Brzesku odbył się kolejny Maraton 
Czytania pod hasłem „Kubuś Puchatek 
i przyjaciele”. 

18 – W Publicznym Gimnazjum 
w Jadownikach odbyła się uroczystość 
z okazji 10-lecia nadania szkole imienia 
Jana Pawła II. 

18 – W Żurawicy przebywała dele-
gacja z Brzeska, która uczestniczyła w 
święcie 1. Batalionu Czołgów. 

19 – Brzeskie parafie, Miejski Ośro-
dek Kultury oraz Urząd Miejski były 
organizatorami imprezy pn. „Urodziny 
Jana Pawła II na Rynku w Brzesku”.  

19 – Na stadionie OKS odbył się kon-
cert Dody, po którym artystka udzieliła 
wywiadu.

22 – W siedzibie PiMBP w Brzesku 
gościła Beata Ostrowicka, autorka ksią-
żek dla dzieci i młodzieży. Znaczna część 
spotkania poświęcona była najnowszej 
książce pisarki „Jest taka historia. Opo-
wieść o Januszu Korczaku”.  

23 – W RCK-B gościł konsul gene-
ralny Republiki Federalnej Niemiec 
dr Heinz Peters. Spotkanie połączone 
było z wymianą myśli i poglądów poświę-
conych tematom kryzysu poparcia dla 

europejskiego procesu integracyjnego, 
oraz wzajemnym polsko–niemieckim 
relacjom. 

24 – W Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie odbył się finał Ogólnopol-
skiej Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego”. W finale wystartowała 
Bożena Bawół z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 w Brzesku, która w gronie 
48 uczestników zajęła 19. miejsce premio-
wane indeksem na studia wyższe.

25 – W kręgielni BOSIR-u zostały 
rozegrane I Mistrzostwa Gminy Brze-
sko w kręglach klasycznych. Zawody 
zorganizowali: BOSiR, Zarząd Osiedla 
Okocimskie oraz MOK. Sponsorzy na-
gród: BOSiR, Urząd Miejski, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
oraz Cyfrowy Polsat. Zwycięzcami 
w poszczególnych kategoriach zostali: 
Anna Karwala, Kinga Kramer, Joanna 
Szydłowska, Amadeusz Haluch, Seba-
stian Rogóż i Jakub Tomczyk.   

25 – W Szczurowej rozpoczął się 
trzydniowy 30. Wojewódzki Przegląd Ze-
społów Regionalnych, Kapel Ludowych 
i Grup Śpiewaczych im. J. Cierniaka 
„Krakowski Wianek”. W kategorii Do-
rosłych Zespołów Prezentujących Formy 
Artystycznie Opracowane jedną z trzech 
równorzędnych II nagród otrzymał ze-
spół Jadowniczanie. Z kolei kapela Kra-
kowiaków Ziemi Brzeskiej otrzymała 
jedną z pięciu równorzędnych I nagród 
w kategorii Dorosłe Kapele Ludowe.      

26 – W Krakowie zmarł profesor 
Jan Maria Włodek, wnuk Jana Al-
bina Goetz-Okocimskiego, byłego 
właściciela Browaru w Okocimiu.

26 – W hali sportowej Wisły Kraków 
rozegrany został wojewódzki turniej 
piłki siatkowej policjantów o Puchar 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Krakowie. Pierwsze miejsce zajęła 
reprezentacja KPP Brzesko w składzie: 
Bartłomiej Dudek, Marcin Adamczyk, 
Mariusz Biel, Dariusz Hebda, Grzegorz 
Matura, Paweł Matura, Jacek Przepiór-
ka, Mirosław Pysno, Eryk Sproski. 

30 – W sali widowiskowej RCK-B 
odbyła się ceremonia wręczenia nagród 
w konkursie plastycznym „Portret 
Mamy” zorganizowanym przez Miejski 
Ośrodek Kultury pod patronatem Bar-
bary Kaczmarowskiej-Hamilton i bur-
mistrza Brzeska Grzegorza Wawryki. 
Do konkursu zgłoszono ponad 600 prac. 
Laureatami nagród głównych zostali: 
Natalia Widło z Sufczyna (przedszkola), 
Sabina Bolek z Woli Dębińskiej (szkoły 
podstawowe – klasy 1-3), Katarzyna 
Słonina ze Sterkowca (szkoły podsta-
wowe – klasy 4-6) oraz Gabriela Grodny 
z PG 1 Brzesko i Dariusz Świątkowski 
z PG 2 Brzesko (gimnazja).
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Komenda Powiatowa Policji w Brze-
sku lokowana jest na trzecim miej-
scu w Małopolsce pod względem 
wykrywalności przestępstw w ubie-
głym roku. Wysoka pozycja brze-
skich funkcjonariuszy utrzymywa-
na jest już od wielu lat, a to oznacza, 
że mieszkańcy powiatu brzeskiego 
mogą czuć się bezpiecznie.  

Komendant brzeskiej policji miał 
w zeszłym roku do obsadzenia 143 etaty, 
jednak zatrudnionych było 135 pracow-
ników. Brzescy mundurowi stale podno-
szą swoje kwalifikacje, są też awansowa-
ni. W 2011 roku na specjalnych szkole-
niach przebywało 7 funkcjonariuszy, 
a 41 uzyskało awans. Podczas Święta 
Policji 3 odznaczono Srebrnym Krzy-
żem Zasługi, 3 – Brązowym Krzyżem 
Zasługi, 2 – Srebrnym Medalem za Dłu-
goletnią Służbę, 3 – Brązową Odznaką 
„Zasłużony Policjant”, 2- Srebrnym Me-
dalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, 
1 – Brązowym Medalem Za Zasługi Dla 
Obronności Kraju. Ponadto Komendant 
KP PSP Dariusz Pęcak odznaczony 
został Brązowym Medalem za Zasługi 
Dla Policji. Na wniosek wójta gminy 
Borzęcin aspiranci Józef Kazek oraz 
Dominik Kogut z Posterunku w Szczu-
rowej otrzymali Brązowe Krzyże Zasługi 
przyznane przez Prezydenta RP.

Ruch drogowy
W porównaniu do roku 2010 w gminie 
Brzesko w zeszłym roku odnotowaliśmy 
11-procentowy spadek, jeśli chodzi o licz-
bę wypadków drogowych. Mniej było też 
kolizji (spadek o 16 procent) i rannych 
(spadek o 26 procent). Niestety, w tym 
samym czasie zanotowano wzrost liczby 
ofiar śmiertelnych – w 2011 roku na dro-
gach gminy Brzesko zginęło pięć osób, 
podczas gdy rok wcześniej trzy. Najwię-
cej wypadków drogowych zdarza się 
w okresie od czerwca do października, 
a więc – paradoksalnie – wtedy, gdy na 
drogach panują najlepsze warunki. Wy-
nika z tego, że bardziej ostrożni jesteśmy 
wtedy, gdy na drogach jest mokro i śli-
sko, czyli późną jesienią, zimą i wczesną 
wiosną. Najniebezpieczniejszym dniem 
tygodnia jest piątek, najbezpieczniej jest 
w niedzielę.  

W zeszłym roku nietrzeźwi kierowcy 
spowodowali 25 wypadków, w wyniku 
których jedna osoba poniosła śmierć, 
a 34 zostały ranne. Kierujący na „po-
dwójnym gazie” byli też sprawcami 33 
kolizji. 

Bezpieczny powiat brzeski

Najczęstsze przyczyny zdarzeń dro-
gowych to niedostosowanie prędkości do 
warunków ruchu, nieudzielenie pierw-
szeństwa przejazdu, niezachowanie 
bezpiecznej odległości. 

Grzechy pieszych z kolei to nie-
ostrożne wejście na jezdnię przed jadący 
pojazd, nieostrożne wejście na jezdnię, 
zza pojazdu lub przeszkody, chodzenie 
nieprawidłową strona drogi, przekra-
czanie jezdni w miejscu niedozwolonym, 
stanie (leżenie na jezdni). 

W Brzesku na drodze krajowej K- 4 
najgroźniej jest na ulicach Popiełuszki 
(szczególnie na rondzie), Kościuszki 
i Głowackiego. Na drodze K-75 należy 
szczególnie uważać w Okocimiu, a poza 
Okocimiem w Uszwi i Tymowej. 

W zeszłym roku zatrzymano 334 
nietrzeźwych użytkowników dróg. 
Kierowcy powinni pamiętać, że w po-
wiecie brzeskim częściej niż w innych 
powiatach Małopolski przeprowadzane 
są kontrole drogowe. Częściej też można 
otrzymać mandat. Częstsze są też kon-
trole na trzeźwość. 

Działania prewencyjno-represyjne
W 2011 roku brzescy policjanci z pionu 
prewencji w Wydziału Ruchu Drogowe-
go ujawnili 11 545 wykroczeń. Nałożyli 
8 125 mandatów karnych i skierowali 
1 526 wniosków o ukaranie. W 1 423 
przypadkach skończyło się na poucze-
niach. Warto pamiętać, że reakcja policji 
na zdarzenie, które ma miejsce w Brze-
sku, wynosi 9 minut, poza miastem ta 
reakcja jest o dwie minuty wolniejsza.  

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa 
W czerwcu ubiegłego roku działająca 
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji 

komisja certyfikująca projekt „Szkoła 
promująca bezpieczeństwo” przyznała 
certyfikaty Szkole Podstawowej w Iw-
kowej, Publicznemu Gimnazjum nr 1 
w Brzesku i Publicznemu Gimnazjum 
w Iwkowej. 

W sześciu szkołach powiatu brze-
skiego od 2004 roku realizowany jest 
tzw. program holenderski czyli działa-
nia w ramach realizacji „Zintegrowa-
nej Polityki Bezpieczeństwa”.

Do stałych działań prowadzonych 
przez policjantów z Brzeska należą 
akcje pod kryptonimem „Nieletni” 
i „Wagarowicz”. W zeszłym roku do wy-
trzeźwienia doprowadzono aż 289 nie-
letnich. 189 wylądowało w policyjnych 
jednostkach, 92 zostało odtranspor-
towanych do miejsca zamieszkania, 
a w ośmiu przypadkach wymagane 
było udzielenie pomocy medycznej. 
Problem spożywania alkoholu przez 
nieletnich jest więc w naszym powiecie 
dość poważny. 

Pion kryminalny 
Jeśli chodzi o liczbę przestępstw kry-
minalnych, to powiat brzeski mieści się 
w piątce najbezpieczniejszych powiatów 
w Małopolsce (lepiej jest w dąbrowskim, 
wadowickim i bocheńskim). Chodzi tutaj 
o wskaźnik zagrożenia na 100 tysięcy 
mieszkańców.

W 2011 roku wszczęto postepowania 
w sprawie 1280 przestępstw. 2452 prze-
stępstw zostało stwierdzonych. Komenda 
Powiatowa Policji w Brzesku zajmuje 
III miejsce w Małopolsce w kategorii 
„wykrywalność ogólna” i II miejsce w wo-
jewództwie w kategorii „wykrywalność 
przestępstw kryminalnych”. 

PRUD
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w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brze-
sku z dnia 26 marca 2003 r. o określeniu zasad nabywania do zasobów 
oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie 
wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, ob-
ciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady 
niepieniężne [aporty] do spółek prawa handlowego, przekazywania 
jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako 
majątek tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości stanowią-
cych mienie komunalne Gminy Brzesko. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a,  i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 
r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 34 ust 6, art. 68 ust 1 pkt 
7, art. 70 ust 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), 
Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:

§ 1
W uchwale Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 

marca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania do zasobów 
oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie 
wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, ob-
ciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady 
niepieniężne [aporty] do spółek prawa handlowego, przekazywania 
jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako 
majątek tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości stanowią-
cych mienie komunalne Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 138, 
poz. 1843 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) W §12 dodaje się ust. 8 o treści następującej:
„8. Właścicielom lokali mieszkalnych w budynkach, dla których wy-

dzielone działki gruntu nie spełniają wymogów działek budowlanych, 
przy nabywania udziałów w działce dopełniającej, mogą być udzielane 
bonifikaty stosowane przy nabywaniu lokali mieszkalnych.” 

2) § 15 uchwały otrzymuje brzmienie:
„ § 15 Ze sprzedaży wyłącza się:
 1)  lokale: 
a) w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego;
b) w budynkach przeznaczonych do wyburzenia.
2) lokale położone w budynkach wybudowanych, lub w których 

przeprowadzono remont polegający na odtworzeniu w całości sub-
stancji budynku, na okres 30 lat od daty wybudowania lub remontu 
dokonanych przez Gminę Brzesko. Wyłączeniem tym nie obejmuje się 
budynków, w których były już sprzedawane lokale mieszkalne;

3) pomieszczenia tymczasowe;
4) lokale co do których powzięto wiarygodną informację o rosz-

czeniach osób trzecich zgłoszonych w stosunku do nieruchomości 
lokalowej objętej wnioskiem o wykup;

5) lokale wynajęte jako socjalne;
6 )  l oka le  m ieszka lne  po łożone  w  budynkach  p rze -

znaczonych do real izac j i  zadań użyteczności  publ icznej , 
a w szczególności dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
oświatowych, administracyjnych, kulturalnych i ochrony zdrowia.
7) lokale w następujących budynkach, położonych w Brzesku w Ob-
szarze Historycznego Układu Urbanistycznego Centrum Miasta:

    - przy ulicy Rynek 16 i 24;
    - przy ulicy Kościuszki 4;

Uchwała Nr XXII/158/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
 z dnia 25 kwietnia 2012 r

    - przy ulicy Okocimska 1;
    - przy placu Żwirki i Wigury 8.”
3)  W §17 ust 1-5 otrzymują brzmienie:
„1. Upoważnia się Burmistrza do udzielania najemcom lokali 

mieszkalnych bonifikaty od ceny      nabycia przy ich wykupie na 
własność.

2. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach w wieku 
powyżej 30 lat bonifikata wynosi:

1) przy jednorazowej wpłacie ceny – 90%, pod warunkiem zło-
żenia wniosków do dnia 31.12.2012 r.;

- Wnioski o sprzedaż lokali mieszkalnych złożone po tej dacie 
będą realizowane z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 60%;

2) przy sprzedaży na raty lokali mieszkalnych bonifikata wynosi 
35% i może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty półroczne, 
płatne w okresie nie przekraczającym 3 lat od daty zakupu;

- Bonifikaty określone w punktach 1 i 2 będą miały zastosowanie 
również przy realizacji   wniosków o sprzedaż lokali mieszkalnych 
złożonych przed dniem wejścia w życie   niniejszej uchwały. 

3. Sprzedaż z bonifikatą określoną w ust. 2 nie dotyczy: 
1) lokali mieszkalnych nabytych przez Gminę Brzesko na reali-

zację zadań własnych, przez okres 30 lat od daty zawarcia pierwszej 
umowy najmu; 

2) lokali wynajętych za czynsz wolny;
3) lokali, w których najemcy ubiegający się o ich sprzedaż za-

mieszkują krócej niż 10 lat od daty zawarcia umowy najmu lokalu. 
4. W przypadku wykupu lokali mieszkalnych na raty pierwsza rata 

nie może być niższa niż 60% ceny nieruchomości po uwzględnieniu 
bonifikaty i podlega zapłacie wraz z należnym oprocentowaniem 
płatnym z góry od pozostałej do zapłaty kwoty, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność lokalu.

5. Wyraża się zgodę na stosowanie przez Burmistrza Brzeska, 
do rozłożonej na raty ceny lokalu mieszkalnego, stopy procentowej 
odpowiadającej półtorakrotności stopy redyskonta weksli stosowanej 
przez Narodowy Bank Polski według stanu na dzień dokonania wpłaty 
pierwszej raty.” 

4) W §17 dodaje się ust. 8 i 9 o treści następującej: 
„8. Dla zabezpieczenia roszczenia określonego w §17 ust. 6 

uchwały o zwrot kwoty stanowiącej wartość zwaloryzowanej bonifi-
katy, nabywca ustanawia w akcie notarialnym kupna lokalu mieszkal-
nego hipotekę na rzecz Gminy Brzesko w wysokości równej wartości 
lokalu mieszkalnego, ustalonej w operacie szacunkowym. 

9. W przypadku zamiany lokali w zasobie mieszkaniowym Gminy 
Brzesko zachowana jest ciągłość zamieszkania.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3
1. Uchwała podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku.

2. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.

  Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Brzesku

  mgr Krzysztof Ojczyk
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Krótko...

Pod koniec maja bieżącego roku  weszła 
w życie Uchwała Nr XXII/158/2012 Rady 
Miejskiej w Brzesku wprowadzająca 
zmiany w nabyciu lokali mieszkalnych. 
Zgodnie z w/w uchwałą możliwa jest 
sprzedaż lokalu na rzecz jego najemcy 
z 90-procentową bonifikatą, pod warun-
kiem złożenia przez niego wniosku do 
31 grudnia 2012r. oraz zaakceptowa-
nia  ceny lokalu, wynikającej z operatu 
szacunkowego sporządzonego przez 
rzeczoznawcę majątkowego. 

Ze sprzedaży wyłączone są lokale 
mieszkalne w budynkach przy ulicach: 
Rynek 16 i 24, Kościuszki 4, Okocimska 1 
oraz przy Placu Żwirki i Wigury 8.

Bez bonifikaty sprzedawane będą 
lokale mieszkalne w budynkach, jeśli od 
ich wybudowania lub remontu do dnia 
sprzedaży upłynęło mniej niż 30 lat. 
Koszty nabycia lokalu obciążają jego 
nabywcę.

W kierowanym do Burmistrza Brze-
ska wniosku należy podać: numer lokalu 
i jego położenie; umowę najmu nabywa-
nego lokalu oraz umowy wcześniejsze; 
okres czasu zamieszkiwania w zasobie 
mieszkaniowym Gminy Brzesko. Wnio-
skodawca obowiązany jest wykazać, 
że w nabywanym lokalu zamieszkuje 
co najmniej 10 lat. Do tego okresu za-
licza się również okres zamieszkania 
w innym lokalu, co należy potwierdzić 
odpowiednią umową/umowami najmu, 
a w razie potrzeby informacją uzyskaną 
w Biurze Ewidencji Ludności i Dowo-
dów Osobistych (pokój nr 7 w Urzędzie 
Miejskim w Brzesku). Należy też podać, 
czy nabywca (nabywcy) lokalu ma tytuł 
prawny do innego niż objęty wnioskiem 
lokalu lub nieruchomości wykorzysty-

Mieszkania 
z bonifikatą

wanych na cele mieszkaniowe, dołączyć 
informację o działaności gospodarczej.

Przy sprzedaży lokalu w budynku 
w wieku powyżej 30 lat bonifikata wy-
nosi 90 procent pod warunkiem złożenia 
wniosku do dnia 31.12.2012. Przy sprze-
daży lokalu na raty bonifikata wynosi 
35 procent.

Należy zwrócić uwagę:
Czy lokal jest oddany do dyspozycji 
Komendy Policji w Brzesku? Jeśli tak to 
należy uzyskać zgodę Komendy Policji 
w Brzesku na sprzedaż lokalu. Czy lokal 
będzie nabywany tylko przez głównego 
najemcę, czy przez głównego najemcę 
i jego współmałżonka? Czy opłata za 
nabycie lokalu będzie wniesiona jed-
norazowo przed zawarciem umowy 
sprzedaży (pełna bonifikata 90 procent), 
czy w rozbiciu na raty (bonifikata 35 pro-
cent). Należy też podać numer telefonu 
kontaktowego. 

Szczegółowe informacje na temat 
sprzedaży lokali mieszkalnych można 
uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji 
Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Gło-
wackiego 51 od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 730- 1530, pokój nr 120 
lub telefonicznie (14) 68-63-100 wewn. 
170.

Do wniosku należy dołączyć: 1. Ak-
tualną umowę najmu lokalu i umowy 
wcześniejsze, 2. Wypełnione formularze 
danych osobowych (również współmał-
żonka, który nie będzie współnabywcą 
mieszkania).

Jeśli zajdzie potrzeba, najemca zo-
stanie poproszony o doręczenie innych 
dokumentów i oświadczeń.             UM 

Nowa przychodnia
Od 1 maja bieżącego roku funkcjonuje 
w Brzesku ZOZ PulsMed. Uroczyste 
otwarcie placówki i jej poświęcenie 
miało miejsce 23 maja. Wśród za-
proszonych gości byli: wiceburmistrz 
Jerzy Tyrkiel, wicestarosta Ryszard 
Ożóg, ksiądz dziekan Józef Drabik, 
ksiądz proboszcz Wojciech Werner, 
były wiceminister zdrowia Kazimierz 
Kapera oraz zaprzyjaźnieni lekarze. 
Obecny był również cały personel 
z lek. Bogumiłą Ropek – kierownikiem 
medycznym przychodni. Właściciele 
- Krzysztof Mariankowski i Zdzisław 
Iwulski podkreślali, że głównym celem 
działalności jest dobro pacjenta, który 
korzysta z usług medycznych nie stojąc 
w kolejkach. Wykwalifikowany per-
sonel, najnowsze standardy leczenia, 
przyjazna atmosfera decyduje o tym, 
że zdrowie pacjenta jest na pierwszym 
planie. 27 maja w ramach Białej Nie-
dzieli lekarze tej przychodni świadczyli 
bezpłatnie usługi medyczne. Liczymy 
na więcej takich inicjatyw.

Ciekawym pomysłem właścicieli 
przychodni jest organizowanie wy-
staw. Obecnie znajduje się tam wy-
stawa malarska krakowianki Moniki 
Mej–Deker. (red.)

Jak nas widzą
Rozstrzygnięty został powiatowy etap 
ogólnopolskiego konkursu plastyczny 
pod nazwą „20 lat Państwowej Straży 
Pożarnej – jak nas widzą, tak nas ma-
lują”. Jurorzy ocenili w sumie 96 prac. 
W kategorii 5-8 lat pierwszą nagrodę 
otrzymała Sabina Bolek (ZS Wola 
Dębińska). Na dalszych miejscach 
uplasowały się: Aleksandra Tomaszek 
(SP Wola Przemykowska), Karolina 
Lewandowska, Natalia Przeklasa (obie 
ZS Wola Dębińska) oraz Klaudia Sacha 
(SP Biesiadki). W kategorii 9-12 lat zwy-
ciężył Mateusz Sambor (SP 3 Brzesko). 
Kolejność na dalszych miejscach: Kac-
per Jeleń (SP Biadoliny Szlacheckie), 
Monika Duch (SP Gosprzydowa), Mar-
tyna Kubala i Damian Świerczek (obaj 
SP 3 Brzesko). W kategorii 13-16 lat ko-
lejność na pierwszych pięciu miejscach 
przedstawia się następująco: Kaja Stec 
(PG 2 Brzesko), Katarzyna Machalska 
(PG Szczurowa), Lidia Pałucka (PG 
Porąbka Uszewska), Mateusz Cierniak 
((PG Zaborów) i Gabriela Policht (PG 
Szczurowa).  (red.) 

 

Brzęk Władysław (88) – Brzesko
Chwałek Augustyn Piotr (78) – Jadowniki
Gałek Adam Tomasz (71) – Szczepanów
Gibała Tadeusz Ignacy (66) – Mokrzyska
Grodny Józef (64) – Brzesko
Jędryka Ryszarda Maria (46) -  Poręba Spytkowska
Kandela Zofia (80) – Jadowniki
Kozub Tadeusz (72) – Brzesko
Landa Marian Jan (49) – Okocim

Mietła Józef (65) – Brzesko
Mleczko Grażyna (52) – Okocim
Oćwieja Zbigniew (61) – Jadowniki
Opoka Waleria (83) – Jadowniki
Orzeł Piotr Wiesław (36) – Mokrzyska
Płaczek Marianna (91) - Brzesko
Ropek Wincenty Władysław (68) – Brzesko
Rudnik Franciszek (78) – Jasień
Szczepanik Łucja (68) – Brzesko
Topolska Bronisława (87) – Jadowniki
Woltyńska Maria (81) – Brzesko
Wojtowicz Krystyna (82) - Brzesko

ODESZLI W ODESZLI W MAJUMAJU 2012 2012
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Miało być wielkie świętowanie 
awansu piłkarzy Okocimskie-
go, z udziałem gwiazdy. Koncert 
wbrew oczekiwaniom organiza-
torów przyciągnął zdecydowanie 
mniej uczestników, niż zakładano. 
Na pewno było to wydarzenie, 
bo Doda przedstawiła efektowne 
show, jednak już na drugi dzień 
więcej mówiło się nie tyle o jej 
koncercie, co o wywiadzie, jakiego 
udzieliła przedstawicielowi pewnej 
lokalnej telewizji internetowej. 

Celebrytka zagadnięta w kwestii 
zbyt niskiej frekwencji odpowiedziała, 
że wszystkiemu jest winien burmistrz, 
który miał rzekomo zrywać plakaty in-
formujące o koncercie. Wpływ na zbyt 
małe zainteresowanie miała mieć też 
odmowa wydania zezwolenia na sprze-
daż piwa w obrębie stadionu. Doda 
kilka razy jeszcze wracała do osoby 
burmistrza, by w końcu powiedzieć, że 
ma nadzieję, iż nigdy na swojej drodze 
podobnego włodarza nie spotka.     

W Urzędzie Miejskim zareagowano 
niemal natychmiast, czego wyrazem 
było oficjalne oświadczenie: „Zdecydowa-
nie zaprzeczamy, aby burmistrz Brzeska 
w jakikolwiek sposób utrudniał orga-
nizację koncertu (…). Zezwolenie na 
organizację koncertu dla stowarzysze-
nia Okocimski Klub Sportowy zostało 
wydane w terminie przewidzianym 
przepisami prawa. W sprawie wniosku 
jednego z brzeskich restauratorów dot. 
zezwolenia na sprzedaż piwa na obiek-
cie stadionu sportowego, informujemy 
z całą stanowczością, że jego zała-
twianie odbyło się w ścisłym związ-
ku z przepisami prawa, a także bez 
zbędnej zwłoki. Przebieg procedury był 
następujący: a) wniosek został złożony 
3 dni przed datą imprezy, b) Kodeks 
Postępowania Administracyjnego prze-
widuje załatwienie wniosku w czasie 
30 dni, co wymaga jego złożenia z od-
powiednim wyprzedzeniem, c)  z mocy 
ustawy do wydania decyzji niezbędna 
jest opinia Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, 
d) w czasie pozostałym od złożenia 
wniosku do rozpoczęcia imprezy, nie 
było możliwe zebranie Komisji, a zatem 
sprostanie wymogom przepisów usta-
wy, e) z uwagi na treść uzasadnienia 
wniosku, opracowano w trybie pilnym 
(w dniu złożenia wniosku) specjalną 
opinię prawną radcy urzędu, która 
jednoznacznie wykluczyła możliwość 

Był sobie wywiad
wyrażenia zgody na sprzedaż piwa 
w rozważanym przypadku na bazie 
stosownej uchwały rady miejskiej, 
f) wnioskujący przedsiębiorca o szcze-
gółach załatwienia wniosku został 
niezwłocznie poinformowany pisemnie, 
gdzie odpowiedź dostarczono nazajutrz 
po złożeniu wniosku kurierem urzędu, 
gdzie zwykle zawiadomienia przesy-
łane są za pośrednictwem poczty. (…) 
Niezależnie od niezrozumiałych, a co 
szczególnie niepokojące, okresowo po-
wtarzanych posunięć prezesa klubu, 
deklarujemy udzielenie wszelkiego 
możliwego wsparcia dla społeczności 
skupionej wokół Okocimskiego Klubu 
Sportowego. Pragniemy jednak za-
znaczyć, że współpraca musi bazować 
na wzajemnym zaufaniu, którego 
ugruntowanie jest możliwe tylko w co-
dziennej rzetelnej współpracy w posza-
nowaniu dla obowiązków partnera ale 
też i przepisów prawa. (…).”      

Już kilka dni po koncercie rzecznik 
prasowy Dody, Paweł Kasa, przesłał do 
burmistrza e-mail, w którym czytamy: 
„W związku z niedawną wypowiedzią 
DODY dotyczącą utrudnień w orga-
nizacji koncertu w Brzesku, zwracam 
się do Pana z wyjaśnieniem zaistniałej 
sytuacji. Organizator koncertu skarżył 
się na Pana Burmistrza menedżerowi 
koncertowemu DODY, jakoby z pre-
medytacją zlecał zrywanie plakatów 
reklamujących show oraz wycofał zgodę 
na sprzedaż alkoholu, (…). DODA tuż 
przed koncertem została poinformowa-
na o tej wersji zdarzeń i zaskoczona 
takim biegiem wydarzeń spontanicznie 
wstawiła się za nim udzielając wywia-
du lokalnej telewizji. DODA nie mogła 
zweryfikować tej historii i uwierzyła 
na słowo poważnemu organizatorowi 
koncertu. Nie miała intencji szkodzić 
komukolwiek i jest jej niezmiernie 
przykro, że sprawa przybrała taki obrót, 
a w jej wyniku i Pan i DODA znaleźli 
się w środku niepotrzebnej medialnej 
afery. Z całym szacunkiem, DODA ma 
inne priorytety niż afery, a już z pew-
nością nigdy nie chce nikomu szkodzić. 
Proponuję o tym porozmawiać. Jeśli 
będzie Pan sobie tego życzyć, to mogę 
przedstawić to stanowisko mediom. Czy 
satysfakcjonowałoby to Pana?”

Wszystko wskazuje, że do propo-
nowanych przez Pawła Kasę rozmów 
może dojść, ale niewykluczone, że odbę-
dzie się to na sali rozpraw. Całym tym 
zamieszaniem zajęli się radni miejscy 

podczas majowej sesji, czego efektem 
jest wniosek skierowany do burmistrza 
Grzegorza Wawryki. Rajcowie wyra-
zili swój stanowczy sprzeciw „wobec 
publicznych wypowiedzi (…) Doroty 
Rabczewskiej, które przedstawiają 
Gminę Brzesko i działalność jej orga-
nów w kłamliwym i niekorzystnym 
świetle ingerując tym samym w ich 
dobre imię”. Radni zawnioskowali, aby 
w celu ochrony dobrego imienia gminy 
skierować sprawę do sądu z żądaniem 
odszkodowania. W ten oto sposób 
Doda, zupełnie tego się nie spodzie-
wając, może bardzo szybko pojawić się 
w Brzesku ponownie (i znowu wystąpić 
przy dość nikłej frekwencji).  

Trudno dziwić się takiej reakcji rad-
nych. Niefortunna wypowiedź celebrytki 
w tempie błyskawicy przedostała się na 
łamy gazet, stały się też pożywką dla 
wielu portali internetowych, a tam oli-
wy do ognia dolali forumowicze, którzy 
ślepo zaufali gwieździe showbiznesu, bo 
przecież ta przed kamerą lokalnej tele-
wizji nie powiedziała, że taką informację 
przekazał jej „główny organizator”. 
Ona podała tę wiadomość jako pewnik. 
Było to działanie zamierzone, którego 
celem miało być podważenie autorytetu 
i skompromitowanie organów Gminy 
Brzesko” – piszą radni w uzasadnieniu 
do wniosku. Można tylko domyślać się, 
że Doda została poprzez manipulację 
wykorzystana w celu osiągnięcia jakie-
goś celu. Jeśli dojdzie do rozprawy, być 
może pozwana ujawni, kto kryje się pod 
sformułowaniem „główny organizator”, 
a ten z kolei będzie mógł wyjaśnić, na 
czym opierał swoją wiedzę na temat rze-
komego zrywania plakatów. Radni stoją 
na stanowisku, że „jeżeli burmistrzowi 
przypisuje się nieprawdziwe działanie, 
to tym samym podważa się autorytet 
gminy i naraża ją na utratę zaufania 
społeczności samorządowej”. Krytyka, 
owszem jest dopuszczalna, jednak nie 
może w sposób bezkarny naruszać 
czyjeś dobra osobiste, a tak właśnie 
się stało. Jak zapisano w wyroku Sadu 
Najwyższego z 17 lipca 2008 roku, „Bur-
mistrz gminy jest jej organem, zatem 
podejmowane przez niego działania 
w ramach piastowanej funkcji przy-
pisywane są gminie”. Nie jest to więc 
sprawa pomiędzy Dodą a burmistrzem, 
ale stroną staje się w tym przypadku 
gmina, czego gwiazda zapewne się nie 
spodziewała (a także „główny organi-
zator”).  PRUD  
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Pani Doda wystąpiła w Brzesku dla 
garstki ludzi. Była tym mocno zdziwio-
na, jakby zupełnie nie zauważyła, że 
przynajmniej od dwóch lat jej byt na 
polskim rynku muzycznym jest ledwie 
śladowy. Krótko mówiąc, nawet wśród 
najmłodszych melomanów więcej jest 
takich, którzy wiedzą, że kiedyś śpiewał 
Fogg, niż tych, którzy pamiętają o Dodzie. 
Zaraz po koncercie namówił gwiazdę na 
wywiad dociekliwy reporter lokalnej te-
lewizji internetowej i zadał jej podchwyt-
liwe pytanie, aby wyjaśnić, dlaczego nie 
było tłumów. Pani Doda wytłumaczyła, 
że wszystko to przez burmistrza Brze-
ska, który najpierw pozrywał plakaty, 
a później nie pozwolił sprzedawać piwa. 
Skąd wokalistka miała taką wiedzę? O to 
reporter już nie zapytał. Parafrazując 
słowa wiersza Marii Konopnickiej, tego 
Jaś już nie dociekał.

Zajmę się najpierw sprawą plakatów. 
Jeśli pani Doda wiedziała, że burmistrz je 
zrywał (lub może komuś zlecił takie dzia-
łanie), to znaczy, że do Brzeska przybyła 
kilka dni wcześniej i burmistrza śledziła. 
Mało to jednak prawdopodobne. Bardziej 
możliwe jest, że ktoś taką rewelację jej 
przekazał, co ostatecznie potwierdził 
rzecznik prasowy gwiazdy, wskazując na 
tajemniczego „poważnego organizatora”. 
Gdyby reporter zadał takie pytanie (a we-
dług mnie powinien), zapewne ta kwestia 
zostałaby wyjaśniona na miejscu, zanim 
nabrały się na to gazety i spora część ich 
czytelników. 

O majowym koncercie pani Dody 
głośno było w mediach już od lutego. Pla-
katów też w Brzesku było sporo. O mają-
cym nastąpić evencie wiedzieli doskonale 
zarówno ci, którzy się nań wybierali, 
jak i ci, którzy ani przez chwilę takiego 
zamiaru nie mieli. Zakładam przeto, że 
frekwencja na stadionie Okocimskiego 
była taka, jaka być mogła. Jaka podaż, 
taki popyt. 

Jeśli chodzi o piwo, to ze słów pani 
Dody zrozumiałem, że ludzi byłoby 
więcej, gdyby złocisty napój polewano. 
Skoro organizator wystąpił o zezwolenie 
na sprzedaż piwa na trzy dni przed im-
prezą, to znaczy, iż jeszcze wtedy piwosze 
mogli żyć nadzieją, że jednak przy okazji 
koncertu będą mogli się napić. Niedo-
wiarkowie czekali zapewne do ostatniej 
chwili myśląc sobie tak: - Będzie piwo, 
pójdę. Nie będzie, nie pójdę. Skoro pani 

DODA(tek) do piwa
czyli Jaś nie dociekał

Doda uzależnia frekwencję na swoim 
występie od tego, czy podają piwo, to zna-
czy, że nie tylko krytycy i melomani, ale 
i ona sama mocno wątpi w swój talent. 
Czyżby uważała, że głosem nikogo już 
nie przyciągnie? Jeśli tak, to ani chybi, 
burmistrz Brzeska złamał jej karierę 
i zmiótł ją z muzycznego rynku niczym 
tsunami. 

Lubię piwo, piłkę nożną i muzykę. 
Dlatego, choć o koncercie Dody też 
wiedziałem już od lutego, 19 maja wy-
brałem się do jednego z brzeskich lokali. 
W kieszeni miałem 25 złotych, które 
zaoszczędziłem nie kupując biletu na 
koncert, dzięki czemu miałem na piwo. 
To pierwsza korzyść. Druga – mogłem 
w sympatycznym towarzystwie obejrzeć 
finał Ligi Mistrzów, jak prawdziwy kibic. 
I wreszcie trzecia – po meczu mogłem 
posłuchać muzyki. Pani Dody w tej pro-
pozycji nie było. No to mamy czwartą 
korzyść. Gdybym zrezygnował z biletu 
dla VIP-ów, korzyści byłoby znacznie 
więcej.  EMIL              

20 lat Powiatowej Straży Pożarnej
1 czerwca br. na brzeskim rynku odbył 
się uroczysty apel z okazji obchodów 
Dnia Strażaka oraz jubileuszu XX-le-
cia istnienia PSP. Podczas uroczystości 
wręczone zostały brązowe odznaki 
„Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpo-
żarowej”, medal honorowy im. Józefa 
Tuliszkowskiego oraz brązowy Medal 
Za Zasługi dla Pożarnictwa. Wręczone 
zostały także nominacje na wyższe 
stopnie służbowe oraz medale i dyplomy 
z okazji XX lecia powołania Państwowej 
Straży Pożarnej. 

 W uroczystości uczestniczyli m.in. 
Poseł na sejm Pan Edward Czesak, 
Małopolski Komendant Wojewódzki 
PSP w Krakowie nadbrygadier Andrzej 
Mróz, Starosta Powiatu Andrzej Potę-
pa, v-ce Starosta Ryszard Ożóg, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Kazimierz 
Brzyk, dyrektor Biura ZOW ZOSP RP 
dh Kazimierz Sady, Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP dh. Marian Zalewski, Komendant 
Powiatowy Policji insp. Robert Biernat, 
Z-ca Komendanta Powiatowego Policji 
w Brzesku mł. insp. Roman Gurgul, 
burmistrz Grzegorz Wawryka, gminni 
samorządowcy oraz wszyscy strażacy 
z tutejszej komendy. 

W trakcie uroczystości zostały roz-
dane również pamiątkowe dyplomy 
i nagrody dla laureatów 14 edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego dla 
dzieci i młodzieży pod hasłem „20 lat 
Państwowej Straży Pożarnej – Jak nas 
widzą tak nas malują” 

Zwieńczeniem uroczystych obcho-
dów „Dnia strażaka i jubileuszu XX-lecia 
istnienia Państwowej Straży Pożarnej” 
był przejazd ulicami miasta kolumny 
samochodów pożarniczych. W straża-
ckiej paradzie uczestniczyły wybrane 
samochody z brzeskiej Jednostki Ra-
towniczo – Gaśniczej, pojazdy zabyt-
kowe oraz użytkowane przez jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej ustawione 
tak, by pokazać jak zmieniał się sprzęt 
i wyposażenie na przestrzeni kilkudzie-
sięciu lat.   KP PSP
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Gdyby nie płk Józef Koczwara nie 
byłoby nas w Żurawicy. To dzięki 
niemu poznaliśmy tę miejscowość, 
miłych, sympatycznych i życzliwych 
jej mieszkańców, nawiązaliśmy też 
współpracę. Możemy powiedzieć, 
że to miejsce jest nam bliskie, ze 
względu na stacjonowanie tam 
1. Batalionu Czołgów, noszącego 
imię Józefa Koczwary. 

18 maja 2012 roku, 24-osobowa 
delegacja z Brzeska uczestniczyła 
w uroczystości święta batalionu, połą-
czonego z 16. rocznicą nadania sztan-
daru wojskowego przez społeczeństwo 
Żurawicy. W skład delegacji wchodzili 
m.in.: radni miejscy, kierownik Biu-
ra Promocji, sołtysi wsi: Mokrzyska 
i Szczepanów, przedstawiciele mediów 
lokalnych oraz rodzina płk Koczwary: 
Jadwiga, Wit i Ewa Chmielarzowie, 
Maria, Krzysztof, Mateusz i Anna 
Szatkowscy.  

Przed głównymi uroczystościami 
zwiedziliśmy Izbę Pamięci, dokonując 
wpisu do księgi pamiątkowej. O godzi-
nie 12 rozpoczął się apel, meldunkiem 
złożonym dowódcy 1 batalionu czołgów 
podpułkownikowi Rafałowi Kowaliko-
wi. Przywitał on gości m.in.: Dowódcę 
21 Brygady Strzelców Podhalańskich 
generała brygady Stanisław Olszań-
ski, byłych dowódców i przyjaciół 
batalionu, dowódcę jednostek 21 BSP, 
władze samorządowe oraz rodzinę 
patrona oraz licznie zgromadzoną 
młodzież szkolną. Zwrócił uwagę na 
zadania, jakie stoją przed batalionem 
jeszcze w tym roku m.in.: ćwiczenie pod 
kryptonimem „Anakonda”. Wspominał 
również patrona batalionu Józefa Ko-
czwarę, zaznaczając, że z dumą noszą 

Z wizytą w Żurawicy

to imię. Żołnierze i pracownicy wojska 
otrzymali między innymi pamiątkowe 
odznaki batalionu, nagrody finansowe 
oraz urlopy nagrodowe. Wyróżnionych 
zostało prawie 200 czołgistów. Oprócz 
żołnierzy batalionu odznaki pamiątko-
we i ryngrafy otrzymali także goście.  
W imieniu Burmistrza Brzeska wystąpił 
kierownik Biura Promocji Krzysztof 
Bigaj, który przekazał list gratulacyjny 
pułkownikowi Rafałowi Kowalikowi. 
Natomiast w imieniu rodziny, głos za-
brała Ewa Chmielarz, która powiedzia-
ła: „Cieszymy się bardzo, że mogliśmy 
przybyć do was i zobaczyć to miejsce, 
w którym przed laty powstał batalion 
czołgów. Pragnę podkreślić, że między 
innymi dzięki płk Rafałowi Kowalikowi 
wasza jednostka nosi imię płk Józefa 
Koczwary naszego rodaka, a ziemia 
żurawicka jest bliska naszemu sercu 
i jest naszą drugą małą ojczyzną. Mam 
nadzieję, że nasza przyjaźń nadal będzie 
się rozwijać i przetrwa całe wieki”.

Po części oficjalnej oglądaliśmy cie-
kawy pokaz musztry paradnej z bronią. 
Kolejnym punktem uroczystości był po-
kaz wyszkolenia. Całość zakończyła defi-
lada pododdziałów, podczas której oprócz 
maszerujących żołnierzy przejechały 
czołgi i wóz BRDM. Następnie zaproszeni 
zostaliśmy na Piknik Wojskowy zorgani-
zowany dla gości, dla żołnierzy batalionu 
i ich rodzin w zabytkowym Forcie „Wer-
ner”. Zwiedzaliśmy Fort i ekspozycje 
znajdujące się w pomieszczeniach.

Nie zabrakło tradycyjnej wojskowej 
grochówki i kiełbasek z grilla. Serdeczna 
atmosfera, którą stworzyli gospodarze 
pozwoliła miło i sympatycznie spędzić 
czas w Żurawicy, z którą na pewno utrzy-
mywać będziemy stały kontakt.    (red.)

Radni apelują
Dane przedstawione podczas ostatniej 
sesji Rady Miejskiej przez dyrektora 
PUP mocno zaniepokoiły brzeskich 
radnych. Alarmująca jest sytuacja 
wśród ludzi młodych, spośród których 
coraz większa liczba pozostaje bez moż-
liwości podjęcia pracy. Ze sprawozdania 
przedstawionego przez dyrektora PUP 
wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat 
nastąpiła drastyczna redukcja środków 
finansowych z Funduszu Pracy, a to 
powoduje pogorszenie perspektyw na 
aktywizację zawodową i zatrudnienie. 

Radni miejscy wystosowali apel skie-
rowany do Rządu RP Donalda Tuska, 
Ministra Finansów Jacka Rostowskiego 
oraz Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej Władysława Kosiniaka-Kamysza. 
Nawołują do podjęcia działań ograni-
czających skutki bezrobocia. Oczekują 
uchwalenia ustaw mających przynieść 
rozwiązanie w tej trudnej sytuacji. 
Spodziewają się uwolnienia środków 
z FP, wspierania przedsiębiorców, ogra-
niczenia barier prawnych i tworzenia 
nowego prawa, które będzie przyjazne 
dla pracodawców. (red.)      

Rozbudowa zawieszona
Wiele wskazuje na to, że Okocimskiemu 
będzie bardzo trudno uzyskać choćby 
warunkową licencję zezwalającą na 
rozgrywanie I-ligowych meczów na 
własnym stadionie. W drugiej połowie 
maja prezes brzeskiego klubu Czesław 
Kwaśniak skierował do władz miasta 
pismo z wnioskiem o dofinansowanie 
rozbudowy stadionowej infrastruktury, 
co jest niezbędnym warunkiem, aby sku-
tecznie ubiegać się o przyznanie licencji. 
Radni po zapoznaniu się z treścią pisma 
wyrazili opinię, według której nie widzą 
aktualnie możliwości udzielenia wspar-
cia w tym zakresie. Gminy nie stać na to, 
aby sfinansować inwestycję z własnych 
środków. Wydając taką opinię mieli „na 
względzie słuszny interes mieszkańców, 
ich potrzeby oraz konieczność realizo-
wania zadań własnych przez Gminę, 
w tym zadań komunalnych i oświato-
wych” – czytamy w oficjalnym piśmie 
wystosowanym przez Radę Miejską. 
Rajcy wyrażają jednak zdanie, że rozpo-
częcie takiej inwestycji będzie możliwe 
w przypadku, gdy uda się pozyskać na 
ten cel środki unijne, a takie starania 
będą podejmowane. Radni deklarują 
jednocześnie wolę stałej współpracy 
z zarządem Okocimskiego Klubu Spor-
towego. (red.)  
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Z kroniki policyjnej

Strażacy w akcji

Dziki na spacerze
W jeden z ostatnich dni maja brze-
scy policjanci zostali powiadomieni 
o spacerującym wzdłuż ulicy Błękitnej 
stadku dzików. To była locha z pięcioma 
warchlakami. Przy pomocy strażaków 
i łowczych udało się skierować intruzów 
do lasu. (red.)

Włamanie po sąsiedzku
Nie zawsze można ufać sąsiadom. 
Przekonał się o tym pewien mężczyzna, 
który wróciwszy wieczorem do domu 
zauważył wybitą szybę w oknie kotłow-
ni, a wewnątrz na lodówce ślady krwi. 
Z domu zniknęło jedynie trochę żywności 
i papierosy. Włamywaczem, który zdążył 
opuścić mieszkanie przed przybyciem 
policji, okazał się sąsiad, który smacz-
nie spał w domu obok. Przebudzony 
niewiele pamiętał, bo w organizmie 
buzowały mu 2 promile alkoholu. Na 
jego niekorzyść przemawiała krew na 
dłoniach. Resztę nocy spędził w policyj-
nym areszcie. PRUD

Zasłużona emerytura
Jerzy Rębacz po długoletniej służbie od-
szedł na zasłużoną emeryturę. Mundur 
zawodowego strażaka po raz pierwszy 
założył 25 marca 1986 roku.  Służbę 
strażaka rozpoczął 25-tego marca 1986 
roku, w naszej komendzie. Przez cały 
okres swej służby wykazywał się du-
żym profesjonalizmem w wykonywaniu 
powierzonych zadań. Wielokrotnie był 
wyróżniony odznaczeniami i medalami. 
W roku 1993 został odznaczony brązo-
wym, w roku 1997 srebrnym, a w roku 
2003 złotym medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”. W 2007 roku Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
nadał Panu Jerzemu Brązową Odznakę 
„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpoża-
rowej”, a Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej w 2009 roku „Srebrny Medal 
za Długoletnią Służbę”. (red.)

Poparzenie w Jagniówce 
23 maja w godzinach popołudniowych 
strażacy uczestniczyli w akcji gaszenia 
pożaru wynikłego z lekkomyślnego 
wypalania traw w Jagniówce (gmina 
Borzęcin). W akcji brały udział cztery 
jednostki Straży Pożarnych. Przed 
przybyciem straży okoliczni mieszkańcy 
wynieśli z palących się nieużytków po-

parzonego mężczyznę. Działania straży 
polegały na ugaszeniu pożaru oraz przy-
gotowaniu lądowiska dla helikoptera 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Poparzony mężczyzna po kilku dniach 
zmarł w szpitalu. (red.)

Wicemistrzowie Małopolski
W dniu 24 maja 2012 r. na terenie powia-
tu wadowickiego odbyły się Mistrzostwa 
Medyczne i Ratownicze Jednostek Ra-
towniczo-Gaśniczych woj. małopolskiego. 
W zmaganiach, podczas których nie 
brakowało emocji udział wzięły 4-osobowe 
zespoły reprezentujące wszystkie jednost-
ki ratowniczo-gaśnicze województwa. 
Na ostateczny wynik zawodów składały 
się punkty z testu teoretycznego oraz 
czterech konkurencji praktycznych. Or-
ganizatorzy zawodów położyli szczególny 
nacisk na realizm konkurencji spraw-
dzając umiejętności zespołów w dziedzi-
nach ratownictwa realizowanego przez 
jednostki ochrony przeciwpożarowej. 
Reprezentacja Komendy Powiatowej PSP 
w Brzesku wywalczyła wicemistrzostwo 
województwa małopolskiego. (red.) 

Śmierć na obwodnicy
26 maja br. po północy na obwodnicy 
Brzeska doszło do tragicznego w skut-

Na drugim gazie
Nie miał szczęścia kierowca, który póź-
nym popołudniem 27 maja podróżował 
przez Jasień. W pewnym momencie 
stracił panowanie nad pojazdem i wje-
chał w ogrodzenie. Mężczyzna zbiegł 
z miejsca zdarzenia. Numer rejestracyjny 
samochodu zanotował jeden ze świadków, 
który poinformował policję. Mundurowi 
szybko dotarli do miejsca zamieszkania 
sprawcy zdarzenia, w którego organi-
zmie stwierdzono 3 promile alkoholu. 
Przed domem stała uszkodzona mazda. 
Policja prowadzi postepowanie w tej 
sprawie. EMIL

Najlepsi w Małopolsce
W Krakowie rozegrany został Turniej 
Piłki Siatkowej policjantów o Puchar 
Małopolskiego Komendanta Wojewódz-
kiego Policji. Zwyciężyli funkcjonariusze 
z Brzeska, którzy w całych zawodach 
przegrali tylko jeden set. Zwycięska 
drużyna występowała w składzie: Mar-
cin Adamczyk, Mariusz Biel, Bartłomiej 

Dudek, Dariusz Hebda, Grzegorz Matu-
ra, Paweł Matura, Jacek Przepiórka, Mi-
rosław Pysno i Eryk Sproski. Trenerem 
był Andrzej Zawada. (red.)

Nietrzeźwa opieka
W pewien majowy dzień uwagę poli-
cjantów przykuł biegający po chodniku 
bez opieki 3-letni chłopiec. Z zacho-
wania malca wynikało, że w każdej 
chwili może wbiec na ruchliwą jezdnię. 
Funkcjonariusze postanowili rozej-
rzeć się za ewentualnym opiekunem. 
Znaleźli go na pobliskim przystanku 
autobusowym. Ojciec dziecka był pod 
wyraźnym wpływem alkoholu (ponad 
2 promile). Dziecko zostało przekazane 
matce, a sprawa znajdzie finał w sądzie 
rodzinnym. PRUD         

kach wypadku drogowego. W wyniku 
najechania samochodu ciężarowego 
marki Mercedes na tył naczepy ciąg-
nika siodłowego Scania przygnieciony 
został kierowca, który znajdował się 
za naczepą i przygotowywał ją do 
rozładunku masy asfaltowej. Pomimo 
podjętej natychmiastowej resuscytacji 
krążeniowo–oddechowej przez straża-
ków z Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej 
z Brzeska, ze względu na mnogość obra-
żeń nie zdołano przywrócić czynności 
życiowych u mężczyzny. Kierowcy Mer-
cedesa udzielono kwalifikowanej pierw-
szej pomocy oraz wsparcia psychicznego. 
W celu wydobycia poszkodowanego z po-
jazdu strażacy użyli specjalistycznego 
sprzętu hydraulicznego. (red.)
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Czteroletni synek moich znajomych 
zapytał mnie kiedyś: - Plose pani, co to 
jest pantałyk? Muszę przyznać, że zbił 
mnie nieco tym pytaniem z pantałyku, 
bo jak wytłumaczyć małemu dziecku, 
nieraz trudne dla dorosłych, zawiłości 
językowe. Okazało się wkrótce, że wy-
obraźnia dziecięca jest niesamowita, 
co ujawniło dalsze dociekliwe pytanie 
mojego interlokutora - Plose pani, 
a moze to jest pan, który nazywa się 
Tałyk?... Cha, cha, cha! - jakie śmiesne 
nazwisko, plawda? – cieszył się ze swo-
jego językowego odkrycia czteroletni 
brzdąc. Chcąc ratować swój autorytet, 
zapytałam go, w jakich okolicznościach 
zapoznał się z tym słowem. Odpowiedź 

Językowe anegdotki
małego językoznawcy upewniła mnie 
w przekonaniu, że maluchy nie tylko 
wnikliwie podpatrują nasze zachowa-
nie, mają też niezwykle ciekawe ucho 
i świetną pamięć do zapamiętywania 
najdrobniejszych szczegółów. -Bo… plose 
pani, ja słysałem, jak dziś lano mamusia 
ksycała na tatusia i mówiła: zbiłeś mnie 
z pantałyku i jus nie wiem, co dalej lobić! 
Nie czekając na moją reakcję, czterola-
tek brnął dalej. Tym razem zagadnienie 
językowe przeobraziło się w jego głowie 
w poważny problem rodzinny. Prawie 
płacząc mówił: - Plose pani, to psecies 
jasne! Tatuś chyba zbił mamusie, ona 
była zła i psezwała go „ty spantałyku!” 
Ale dlacego tatuś zbił mamusie… 

moze była niegzecna?? No i dlacego 
mamusia nazwała go spantałykiem? 
– znów zwyciężyła dociekliwa natura 
językoznawcy.

Ponieważ sytuacja stawała się coraz 
bardziej absurdalna i dramatyczna, 
uspokoiłam więc malca kategorycznym 
stwierdzeniem, że jego tatuś wcale 
nie bije mamusi, a mamusia go nie 
przezywa, a zbić kogoś z pantałyku to 
tylko takie powiedzenie. Pojawienie 
się w pokoju uśmiechniętych i przytu-
lonych rodziców ostatecznie uspokoiło 
chłopca.

Dziś ów dawny czterolatek jest do-
rosłym mężczyzną, który swoją dociekli-
wością podbija świat i z pewnością wie, iż 
pantałyk to wyraz niepewnego pochodze-
nia występujący we współczesnym języku 
tylko w zwrocie „zbić z pantałyku”, tzn. 
wywołać u kogoś dezorientację i spowo-
dować, że stanie się on niepewny swego 
zdania.  Bogumiła Put

Pani Emilia Kamińska od 20 lat jest 
przewodniczącą Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Brzesku. Wcześniej jako pracownik 
kulturalno-oświatowy w PSS „Społem” 
organizowała spotkania z członkami 
Spółdzielni, uczniami ze Spółdziel-
ni uczniowskich wszystkich szkół, 
wycieczki we współpracy z biurem 
podróży.  Zdobyte doświadczenie zaowo-
cowało w pracy społecznej w Związku 
Emerytów. „Przez te 20 lat – mówi 
pani Emilia – pokazałam członkom 
Związku, jak spędzać wolny czas. 
Organizowałam spotkania, wycieczki 
krajowe i zagraniczne, wyjazdy do 

Kobieta aktywna
teatru, opery. Tradycyj-
ne spotykania to: opła-
tek połączony z Dniem 
Babci i Dziadka, Dzień 
Inwalidy i Dzień Mat-
ki, Dzień Seniora, An-
drzejki, wspólne kolę-
dowanie w Krakowie 
przed Bożym Narodze-
niem”. To oczywiście nie 
wszystko. Pani Emilia 
podkreśla - „przez czas 
trwania mojej kadencji 
zwiedziliśmy bardzo 
dużo miejsc. Byliśmy 
między innymi: kilka 
razy w Bieszczadach, 
w Zamościu, w Lublinie, 
Nałęczowie, w Pusz-

czy Białowieskiej, w Augustowie, we 
Wrocławiu, Licheniu, Żywcu, Wiśle, 
Cieszynie, Świnoujściu, Szczecinie. 
Dzięki posłowi Janowi Musiałowi, zwie-
dziliśmy Sejm RP. Wyjeżdżaliśmy też 
na wycieczki zagraniczne: do Berlina, 
Pragi, Lwowa i Wilna, korzystaliśmy 
z basenów termalnych na Węgrzech 
i na Słowacji”.
Moja rozmówczyni wymienia jeszcze 
wiele ciekawych miejsc, które zwiedziła 
wraz z członkami związku. Wspomina 
też o wyjazdach do krakowskiego stu-
dia w Łęgu na próby generalne „Spot-
kania z Balladą”, co było ciekawym 
przeżyciem dla wielu członków, którzy 

nigdy nie mieli okazji być w studiu 
telewizyjnym i oglądać aktorów na 
żywo. Zaznacza, że corocznie pisze 
wnioski o dofinansowanie poszczegól-
nych imprez do PFRON-u i Starostwa 
Powiatowego. 

Nie ustaje w swych działaniach. 
Przebojowa, zawsze pełna energii, en-
tuzjazmu stara się załatwić wszystko 
jak najlepiej. Już w sierpniu planuje 
wycieczkę do Wiednia na trzy dni, a we 
wrześniu tygodniowy pobyt w Kołobrze-
gu dla siedemdziesięciu osób. Współ-
pracuje z różnymi instytucjami, między 
innymi z Miejskim Ośrodkiem Kultury, 
ze szkołami. Dzięki temu spotkania 
emerytów są urozmaicone poprzez 
programy artystyczne przygotowane 
przez te placówki.

Pani Emilia jest przykładem ak-
tywnej kobiety i mimo swojego wieku 
nie narzeka, nie siedzi w domu, lecz 
realizuje coraz to nowe pomysły. Jeśli 
powtórzymy za Marią Kuncewiczową, 
że młodość to jest talent i nie wszyscy 
go otrzymują, to pani Emilia właśnie 
ten talent posiada. Dzięki niej wiele 
osób ma możliwość spędzenia wolnego 
czasu w sposób ciekawy. To wymaga 
ogromnej pracy, której poświęca się od 
tylu lat. Nie widać jednak zmęczenia na 
jej twarzy, bo swoje działania wykonuje 
z wielkim zaangażowaniem, z przyjem-
nością i radością.

Jedyny problem, o którym wspomi-
na, to brak świetlicy lub klubu seniora, 
miejsca na spotkania w długie jesien-
no- zimowe dni. Mimo wielu starań 
nie udało się jej załatwić lokalu na 
ten cel.  MC

(dla dzieci i nie tylko…)
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Kończy dopiero drugą klasę liceal-
ną, a już ma zapewnione indeksy 
wyższych uczelni. Wystarczy tylko, 
że w przyszłym roku przystąpi do 
egzaminu maturalnego i uzyska 
wynik pozytywny, a wrota Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego staną otwo-
rem. Dla Bożeny Bawół z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Brzesku kończący się właśnie 
rok szkolny obfitował w znaczące 
sukcesy. 

Pod koniec maja przebywała w War-
szawie, gdzie w gmachu Muzeum Woj-
ska Polskiego i w Centralnej Bibliotece 
Wojskowej startowała w finale Ogól-
nopolskiej Olimpiady „Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego”. 

Przez styczniowy etap rejonowy 
w Tarnowie przeszła, jak to zwykli mó-
wić sportowi komentatorzy, spacerkiem. 
Zajęła pierwsze miejsce i z marszu 
mogła przygotowywać się do eliminacji 
wojewódzkich. W Kakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
wykazała się wiedzą dającą jej drugą lo-
katę, a jej punktowa różnica do zwycięz-
cy była minimalna. W tych pierwszych 
dwóch etapach uczestnicy olimpiady 
odpowiadali na tzw. pytania zamknięte 
i otwarte. Zamknięte to rodzaj testów, 
w których ma się do wyboru od trzech 
do czterech odpowiedzi, z których jed-

Dylematy Bożeny
na jest prawidłowa. Pytania otwarte 
wymagały od olimpijczyków już nie 
tylko samej wiedzy, ale i elokwencji 
oraz inwencji. 

Wszystko o 100-letniej historii
Warszawski finał składał się już z ośmiu 
konkurencji i trwał dwa dni. Sześć kon-
kurencji polegało na pisemnym rozwią-
zywaniu testów. Do tego doszły jeszcze 
opis muzealnego eksponatu i oprowa-
dzenie po zabytkowym obiekcie. 

- O tym, jaki eksponat będę opisy-
wać, dowiedziałam się już na miejscu, 
w Warszawie. Odbyło się to na zasa-
dzie losowania i muszę przyznać, że 
było to dla mnie losowanie szczęśliwe 
– opowiada Bożena Bawół – Wcześniej 
zapoznałam się z danymi dotyczącymi 
większości eksponatów znajdujących się 
w Muzeum Wojska Polskiego. Sporo tego 
było, więc musiałam zakodować w gło-
wie całkiem pokaźny pakiet wiedzy. 

Tym eksponatem, który w wyniku 
losowania przypadł w udziale Bożenie, 
był skałkowy karabin z bagnetem. 
Trzeba było wykazać się znajomością 
budowy tej broni, wiedzą na temat jej 
konstruktora, a także wyjaśnić zasady 
działania. Do tego jeszcze odpowiedzieć 
na dodatkowe pytania zadawane przez 
jurorów. 

Nieco inaczej było w przypadku 
oprowadzenia po zabytkowym obiek-
cie. Uczestnicy warszawskiego finału 
(116, w tym 48 licealistów) wcześniej 
w internecie zapoznali się z przydzielo-
nymi przez organizatorów Olimpiady 
obiektami. Brzeska licealistka trafiła na 
Rogatki Grochowskie i już na miejscu, 
w Warszawie, poczuła po raz pierw-
szy, co to znaczy być przewodnikiem. 
Oprowadzała grupę złożoną z części 
konkurentów i dwóch członków komi-
sji, a ci byli wyjątkowo dociekliwymi 
„turystami”.

Obie ustne konkurencje Bożena za-
liczyła ze 100-procentowym dorobkiem 
punktowym, a to, po podliczeniu wszyst-
kich wyników, dało jej ostatecznie 19. 
miejsce (najlepsze w gronie uczestników 
z Małopolski !!!). Ten rezultat oznacza, 
że olimpijka ze Sterkowca (tam jest jej 
rodzinny dom) indeks studentki ma już 
w kieszeni. 

Wszyscy uczestnicy Olimpiady 
musieli wykazać się wiedzą obejmują-
cą przedział czasowy od Konfederacji 
Barskiej (1768) po Powstanie Stycznio-
we (1863). Niby tylko niecałe 100 lat, 

ale jednak oczekiwano od nich wiedzy 
nader szczegółowej, daleko wybiegają-
cej poza szkolny program nauczania. 
A trzeba wiedzieć, że dla Bożeny Bawół 
był to akurat temat w znacznej mierze 
mijający się z historycznym okresem, 
który omawiany jest w drugiej licealnej. 
Gdyby opierać się tylko na szkolnym 
podręczniku, o finale w Warszawie 
można by tylko pomarzyć. Na szczęście 
Bożena otrzymała wyczerpującą pomoc 
od swojego nauczyciela, Jacka Bartko-
wiaka, który dostarczał jej wszelkie 
pomoce naukowe pozwalające poszerzyć 
posiadaną wcześniej wiedzę. 

- Mój sukces to spora zasługa mojego 
pana profesora, któremu serdecznie za 
udzieloną pomoc dziękuję – kwituje 
warszawska finalistka. 

Wszechstronna olimpijka
Skąd u kruchej dziewczyny o poloni-
stycznym zacięciu zainteresowanie 
historią i to w dodatku tej traktującej 
o wojsku? 

- Od dawna pasjonuje mnie historia 
i w wielu wolnych chwilach studiuję 
różne opracowania wybiegające daleko 
poza to, czego mogę nauczyć się w szkole 
– wyjaśnia. 

Po dłuższej rozmowie z brzeską 
licealistką można dowidzieć się, że 
wachlarz jej zainteresowań jest bardzo 
szeroki. Ona sama lubi sprawdzać swoją 
wiedzę w konfrontacji z innymi, dlatego 
dość często bierze udział w różnego 
rodzaju konkursach. Zanim przyszło 
jej wykazać się znajomością polskiego 
oręża, wystartowała w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Pra-
wie. Finał krajowy, do którego oczy-
wiście dotarła, odbył się w Rzeszowie. 
Tam zajęła wysokie 12. miejsce i już 
wtedy zapewniła sobie wstęp na wyższe 
uczelnie. 

W tym roku szkolnym Bożena z po-
wodzeniem uczestniczyła także w Kon-
kursie Papieskim Instytutu Tertio 
Millennio o zasięgu ogólnopolskim. 
Czwarte miejsce na pewno jest powo-
dem do satysfakcji. Konkurs składał się 
z czterech etapów. W dwóch pierwszych 
uczestnicy zmagali się z testami wiedzy 
na temat Jana Pawła II, kolejne pole-
gały na napisaniu eseju i późniejszej 
jego obronie. Uczennica ZSP 1 Brzesko 
spośród trzech zaproponowanych tema-
tów wybrała „Papieskie spojrzenie na 
patriotyzm” (w jednym z najbliższych 
wydań BIM-u opublikujemy ten esej).
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Za rok Bożena stanie przed nie 
lada dylematem. Będzie mieć do wy-
boru studia na przynajmniej trzech 
kierunkach. Ona przyznaje, że naj-
bardziej pociąga ją prawo. Gdyby taką 
podjęła decyzję, w rodzinie Bawołów 
byłaby to druga studentka prawa – bo 
ten kierunek aktualnie studiuje jej 
niewiele starsza siostra, Anna. Można 
sobie wyobrazić, że w przyszłości może 
dojść do niecodziennej sytuacji. Oto na 
sali rozpraw stanąć mogą naprzeciw 
siebie dwie siostry – jedna w proku-
ratorskiej todze, druga w adwokackiej. 
Teoretycznie możliwe, chociaż mało 
prawdopodobne. 

- Faktycznie, gdybym zdecydowała 
się na prawo, to pewnie pociągałaby 
mnie w przyszłości adwokatura. Roz-
ważam też, czy w przyszłości nie zosta-
nę notariuszem. Oczywiście, to takie 
niezobowiązujące dywagacje, bo być 
może wybiorę inny kierunek studiów 
– wyznaje zamyślona Bożena. 

- Takie dylematy są jedynie radoś-
cią. To przecież olbrzymi komfort, kiedy 
ma się w czym wybierać ze świadomoś-
cią, że nie są to tylko marzenia, a po 
prostu paleta konkretnych propozycji. 
Ja już Bożenie jej sukcesu pogratulo-
wałam. Teraz mogę dodać, że zarówno 
ja, jak i kadra nauczycielska, a także 
uczniowie, jesteśmy dumni z dokonań 
naszej reprezentantki – mówi Marzena 
Góra, dyrektor Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych z Okulickiego. 

Adresatka tych słów podkreśla, że 
w rozwijaniu zainteresowań pomagają 
jej nie tylko nauczyciele, ale ma rów-
nież mocne wsparcie w rodzinie. 

- Zawsze mogę liczyć na pomoc 
mamy (Maria Bawół jest na co dzień 
nauczycielką języka polskiego w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Brzesku – przyp. 
EMIL). Z siostrą Anią łączą mnie 
nie tylko więzy krwi, ale i wspólne 
zainteresowania, dlatego często razem 
zgłębiamy pewne zagadnienia. Tata 
zajmuje się sprawami logistycznymi 
i gorąco nam kibicuje. Razem tworzy-
my zgrany zespół.  PRUD  

Drobne ogłoszenia
Sprzedam dwie działki w Okocimiu: 
84 ary oraz 11arów. Są to działki 
budowlane, podłączona woda, kanalizacja, 
prąd, gaz. Korzystna oferta cenowa!
Telefon kontaktowy:
668 078 642, 664 222 777

Jacek Filip - emerytowany nauczyciel 
języka polskiego. Do Brzeska przybył 
w 1958 roku. Po ukończeniu studiów 
w latach 1971-1984 pracował jako polo-
nista w Technikum Mechaniczno-Elek-
trycznym w Brzesku (obecnie ZSP nr 2). 
Po dwuletniej przerwie w 1986 roku 
wrócił do zawodu i do 2004 roku uczył 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzesku 
(późniejszym Gimnazjum nr 1). Jako na-
uczyciel poszerzał sposób przekazywania 
wiedzy o obraz i dźwięk. Stosował cieka-
we metody pracy. Chciał zainteresować 
uczniów swoim przekazem, uaktywnić 
ich. Brał czynny udział w życiu szkoły. 
Przygotowywał części artystyczne, pro-
gramy, wieczorki poetyckie. Korzystał 
z magnetofonu szpulowego i filmu. Kiedy 
pojawił się komputer, stwierdził, że bę-
dzie mu niezbędny do działania. Zaczął 
więc coraz częściej z niego korzystać, co 
przyniosło duże efekty.

Można powiedzieć, że mimo zasłu-
żonej emerytury, pan Jacek dalej uczy. 
Swoją wiedzę i pomysły przekazuje tro-
chę w inny sposób, nie stojąc przy tablicy 
i wykładając. Nie stawia też ocen. Działa, 
przygotowując ciekawe prezentacje 
multimedialne. Kilka lat temu nawiązał 
współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kul-
tury. Postanowił fotografować działania 
kulturalne, umieszczać zdjęcia i notatki 
na stronie internetowej www.brzesko.ws. 
Pomaga i wspiera działalność Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Dzięki wspól-
nym przedsięwzięciom i bardzo dobrej 
współpracy z instruktorami Miejskiego 
Ośrodka Kultury: z Jerzym Wyczesanym, 
Eweliną Stępień i Pawłem Lekkim, 
udało mu się przygotować prezentację 
multimedialną „Brzesko i Ziemia Brze-
ska w latach 1939-1945”. Prezentację tę 
obejrzeli brzeszczanie 9 maja 2010 roku 
w Sali MOK, a także młodzież szkolna 
w sali teatralnej przy parafii Miłosierdzia 
Bożego w Brzesku.

Później powstał pomysł dotyczący 
cmentarza parafialnego. Prezentację 
„Brzeskie Campo Santo” obejrzeli 
studenci Uniwersytetu III Wieku. 
Zapoznali się również z postacią Wła-
dysława Mossoczego. Materiały na jego 
temat udostępniła Jackowi Filipowi 
rodzina Mossoczego. Kolejna prezen-
tacja multimedialna na podstawie 

Pasjonat 
na emeryturze

publikacji Anny Lebet-Minakowskiej 
pt. „Judaizm poznać, znaczy zrozumieć” 
miała miejsce 20 i 23 kwietnia 2012 
roku w Regionalnym Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznym. Mówiąc o swoich 
działaniach, Jacek Filip wspomina 
o bardzo dobrej współpracy z młodzieżą 
działającą w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry: Hubertem Zapiórem, Wojciechem 
Sukiennikiem i Agnieszką Bolek.

Jako absolwent Liceum Ogólno-
kształcącego w Brzesku zaangażował 
się w obchody 100-lecia tej szkoły, 
przygotowując w oparciu o materiały 
m.in. Jerzego Wyczesanego prezentację 
mulimedialną „Historia Gimnazjum 
i Liceum do 1945 roku”. Druga część od 
1945 do 2009 roku została przygotowana 
w oparciu o szkolne kroniki wspólnie 
z córką Magdaleną, nauczycielką języka 
polskiego w ZSP nr 1 w Brzesku.

Pasja, a przede wszystkim upór 
i dociekliwość sprawiają, że Jacek Filip 
działa dalej. Poszukuje, planuje. W jego 
głowie rodzą się coraz to nowe pomysły, 
które czekają na realizację. Mówi, że lubi 
poznawać dokładnie miejsca, w których 
jest na co dzień.

Dobrze, że jest wśród nas ktoś taki, 
kto chce jak najwięcej dowiedzieć się na 
temat Brzeska oraz regionu i wiadomości 
te przekazać innym. Można powiedzieć, 
że „czyni każdą rzecz w swoim czasie, 
z zamiarem niemarnowania trudu i dla-
tego wiele udaje mu się dokonać”. Myślę, 
że jego zaangażowanie pozwoliłoby mu 
tworzyć kronikę Brzeska i kontynuować 
dzieło Jana Burlikowskiego. Warto się 
z nim spotkać, porozmawiać, a także 
współpracować.  MC
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Jan Waresiak
Regularne bieganie zwiększa oczeki-
waną długość życia - ogłosili naukowcy 
z Copenhagen City Heart Study, po 
przeanalizowaniu wyników szeroko 
zakrojonych badań prowadzonych przez 
ponad 30 lat. 

 Najwięcej korzyści daje bieganie od 
jednej do 2,5 godzin w tygodniu w tem-
pie „wolnym lub średnim” - zauważył 
po analizach wieloletnich danych z po-
pulacji Peter Schnohr, główny kardiolog 
Copenhagen City Heart Study.

Debata na temat wpływu joggingu na 
zdrowie rozpoczęła się w latach 70. - po 
tym, jak kilku mężczyzn zmarło w trakcie 
biegania, i różne gazety sugerowały, jako-
by jogging mógł być zbyt wyczerpujący 
dla zwykłych ludzi w średnim wieku. 
W 1976 roku, ruszyło badanie Copen-
hagen City Heart. Jest to rozłożone 
w czasie badanie około 20 tys. mężczyzn 
i kobiet w wieku od 20 do 93 lat. Dane 
z badań trafiają do Copenhagen Popu-
lation Register, i pozwalają powiększyć 
wiedzę na temat prewencji chorób 
układu krążenia i udarów. W efekcie 
opublikowano ponad 750 specjalistycz-
nych artykułów. 

Aby sprawdzić wpływ joggingu na 
oczekiwaną długość życia, naukowcy 
badali grupę mężczyzn i kobiet upra-
wiających jogging oraz grupy ludzi 
niebiegających. Wszyscy uczestnicy 
odpowiadali na pytania dotyczące na 
przykład ilości czasu w skali tygodnia 
poświęcanych na bieganie. Tłumaczyli 
też jak oceniają własne tempo (definio-
wane jako wolne, średnie lub szybkie). 
Jednocześnie naukowcy obserwowali te 
grupy pod kątem śmiertelności.

Pierwsze dane zebrano w latach 
1976-78, a kolejne - na początku lat 80., 
90. i na początku XXI w. Uczestników 
obserwowano też w okresie później-
szym. Dowiedziono, że wśród biegają-
cych mężczyzn i kobiet ryzyko zgonu 
zmniejszało się o 44 proc., i że jogging 
„wydłużał” średnią długość życia o kilka 
lat. Biegający mężczyźni żyli o 6,2 
roku dłużej, kobiety o 5,6 roku.

Wyniki badania pozwalają defini-
tywnie powiedzieć, że regularny jogging 
zwiększa długość życia. Dobre wieści 
są takie, że tak naprawdę nie trzeba 
wiele, by zebrać plon. Jogging sprzyja 
zdrowiu również na inne sposoby 
- dotlenia organizm, zwiększa gę-
stość kości i wrażliwość na insulinę, 
poprawia pracę serca i działanie 

Biegnij, nie gnij
układu odpornościowego, poza tym 
dobrze wpływa na odpowiednią 
proporcję tłuszczów, obniża ciś-
nienie, zmniejsza agregacje płytek 
krwi, przeciwdziała otyłości i jest 
dobry dla psychiki.

Bieganie jest najtańszą formą ak-
tywności sportowej. Wystarczy po prostu 
wyjść i biegać. Oczywiście zawsze można 
poszukać dobrej wymówki. Brak czasu 
jest pierwszą, najbardziej uniwersalną 
i dobrą na każdą okazję. Obowiązki, tak 
liczne, że nie ma szansy na te pół godzinki 
chociaż trzy razy w tygodniu. Każdy ma 
takie same Jeżeli jesteś tak zajęty, że nie 
możesz wygospodarować nawet tak małej 
ilości czasu, to faktycznie jesteś nadmier-
nie zajęty. Jest też druga ewentualność 
– bądź ze sobą szczery i po prostu powiedz, 
że ci się zwyczajnie nie chce. Co prawda, 
to rodzi pewien dyskomfort psychiczny, bo 
zawsze lepiej brzmi, że jest się strasznie 
zapracowanym niż zwyczajnym leniem. 

Bieganie sprzyja wytwarzaniu w or-
ganizmie endorfin. To dlatego biegacze 
należą do bardzo optymistycznych ludzi. 
Chociaż żyją na tym samym świecie 
i mają takie same lub podobne prob-
lemy, potrafią sobie z nimi radzić bez 
popadania w zgorzknienie. W czasach, 
kiedy coraz trudniej o optymizm, takie 
„wspomaganie” bardzo się przydaje. Nie 
trzeba wiele, żeby szybko poczuć różnicę. 
Po kilku tygodniach, już jest inaczej. 
Jest faktem, że najbardziej zaskakujące 
są pierwsze trudności. Dopiero wtedy 
człowiek widzi, jak bardzo się zaniedbał, 
jaką beznadziejną ma kondycję. Wydaje 
się niby, że jest się całkiem w normie. 
Jednak już kilkaset metrów truchtu 
powoduje, że brak nam tchu. Entuzjazm  
rozpuszcza się w strumieniach potu. Po-
jawia się myśl, że przecież w sumie to nie 
mam za bardzo czasu na te biegi. 

Kiedy te myśli uda się przegnać, 
i niewątpliwie ważne zajęcia nie wy-
kreślą biegania z naszego kalendarza 
- po kilku tygodniach zauważamy, że 
już tak bardzo się nie męczymy. Możemy 
nawet spokojnie porozmawiać z kolegą 
(najlepiej biega się w towarzystwie). 
Endorfiny zaczynają przynosić swój 
pozytywny skutek – stajemy się biega-
czami. Biegacz, to nie ten, kto szybko 
biega. Biegacz, to ten, który nie ustaje 
w walce. Nie musisz być Strusiem Pę-
dziwiatrem. Nie stresuj się tym, że 18-
latek Cię wyprzedza. Niech sobie gna.. 
Ty sobie biegnij. 

Krótko...

Robale na scenie
Na scenie w RCK-B gościli aktorzy 
kieleckiego Teatru Lalki i Aktora „Ku-
buś”, którzy wystawili sztukę „Robale”. 

Maj w bibliotece
Maj w Oddziale dla Dzieci to tradycyjnie 
multimedialne lekcje biblioteczne prowa-
dzone w ramach Majowych Dni Książki. 
Dzieci ze szkół podstawowych (kl. I-III) 
podczas spotkań „Nasze Bullerbyn” mia-
ły okazję poznać życie i twórczość Astrid 
Lindgren. „Kochać dziecko jak Janusz 
Korczak” to z kolei temat przewodni 
lekcji dla uczniów  z klas IV-VI, podczas 
których poznawały niezwykłą biografię 
Korczaka – lekarza, działacza i pedagoga. 
Przedszkolaki natomiast w czasie biblio-
tecznych spotkań mogły zaprzyjaźnić się 
z bohaterami książek Astrid Lindgren 
– Pippi, Emilem i Lottą.

Wybrane tematy prezentujące posta-
ci Janusza Korczaka i Astrid Lindgren 
okazały się bardzo trafne. W majowych 
lekcjach wzięło udział ponad 900 dzieci. 
Serdecznie dziękujemy tą drogą szkołom 
oraz przedszkolom za miłą i owocną 
współpracę.

Podsumowaniem Majowych Dni 
Książki będzie rozstrzygnięcie kon-
kursu plastycznego pod hasłem „Ilu-
strujemy utwory Astrid Lindgren”, 
przeznaczonego dla uczniów szkół 
podstawowych.  KL

Jest to przedstawienie o charakterze 
edukacyjnym, kształtujące u młodego 
widza postawy proekologiczne. Spek-
takl odbył się w ramach IV Festiwalu 
Teatrów dla Dzieci „Mała Talia” orga-
nizowanego przez Teatr im. Ludwika 
Solskiego w Tarnowie oraz projektu 
finansowego ze środków unijnych 
„Cztery Talie Roku”. Widownia była 
wypełniona do ostatniego miejsca, 
a spektakl obserwowało kilkaset brze-
skich przedszkolaków.  EMIL
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Bogumiła Put

Przychodzi taki czas w życiu, w którym 
zaczynamy spozierać w przeszłość i szu-
kać tego, co bezpowrotnie minęło.

Wspominamy z dużym sentymen-
tem rozłożystą lipę z kapliczką, przy 
której gromadzili się ludzie na wieczorne 
majówki,... i jakoś dziwnie wilgotnieją 
nam oczy. Otwieramy zamknięte dotąd 
szufladki pamięci i dostrzegamy w nich 
dawno zapomniane obrazy z naszego 
wczesnego dzieciństwa i młodości. Przez 
chwilę przenosimy się myślami w czas, 
którego już dziś nie ma. Widzimy w nim 
np. naszego sędziwego i białego jak 
gołąbek sąsiada zajętego pilnowaniem 
swych łaciatych krów i wygrywające-
go na fujarce melancholijne melodie, 
a w chwilach przerwy przemawiającego 
mentorskim tonem do swych mlecznych 
żywicielek: „Oj wy głupie, głupie! Nie 
wchodźcie przecie w konicz sąsiada!...”. 
I rodzi się wtedy pytanie, gdzie się po-
dział ten dawny, a tak bliski naszemu 
sercu świat? Dlaczego przeminął tak 
szybko i cicho, że nawet nie zauważyli-
śmy jego odejścia?

Pojawił się świat nowy, świat lapto-
pów, grillów, nowoczesnych samochodów, 
internetu... Nasze życie stało się wygod-
niejsze, nowocześniejsze, bardziej świa-
towe. Dręczy nas jednak, jak natrętna 
mucha, pytanie, co się stało z naszym 
czasem? Wciąż narzekamy na jego brak, 
chociaż logika podpowiada, że powinni-
śmy go mieć w nadmiarze. Nie musimy 
przecież wykonywać wielu prac, które 
naszym rodzicom czy dziadkom wypeł-
niały całe dnie. Coraz nowocześniejsze 
urządzenia automatyczne ułatwiają 
nam życie i skracają czas pracy. Coraz 
mniej jest tych, którzy pamiętają, jak 
bardzo czasochłonny był niegdyś np. 
proces prania brudnej pościeli, począw-
szy od: namoczenia, mydlenia, prania na 
tarze, płukania, wykręcania, gotowania, 
krochmalenia, farbkowania i znów wy-
kręcania... Obraz człowieka niosącego 
na nosidłach dwa wiadra wody z odległej 
nieraz od domu studni należy już dziś 
do zamierzchłej przeszłości. 

A mimo tych rozlicznych, ciężkich 
i pracochłonnych zajęć nasi przodko-
wie mieli czas na wspólne spotkania, 
pogawędki, potańcówki, udział w uro-
czystościach rodzinnych, kościelnych 
i państwowych. Wspólnie wychodzili 
do pracy w polu, do kościoła, na zaku-
py. W dzisiejszym świecie rozwiniętej 
komunikacji kolejowej, autobusowej, 
samochodowej trudno wprost uwierzyć, 

że mieszkańcy Poręby, Jasienia, Uszwi 
i wielu innych miejscowości pokonywali 
codziennie pieszo kilometrowe odległo-
ści, podążając do pracy w browarze, 
do brzeskich szkół czy na wtorkowe 
jarmarki. Takie wspólne godzinne lub 
dwugodzinne wędrówki były dla nich 
okazją do plotkowania, a także do dzie-
lenia się swoimi problemami, kłopotami 
i radościami. 

Mimo że to dawne życie było trud-
niejsze i bardziej siermiężne, nie słyszało 
się tak jak dziś bezustannego narzeka-
nia na wszystko. Ludzie potrafili cieszyć 
się życiem, światem i sobą. Nie byli oni 
idealni - mieli swoje nałogi, wady, kłó-
cili się, procesowali, ale nie zamykali, 
tak jak dziś, w szczelnie zamkniętych 
domach, pokonywali razem kolejne 
etapy swojej życiowej tułaczki. I przez 
to właśnie byli tacy „ludzcy”!

I dlatego mi żal dawnych obrazów, 
dźwięków i zapachów, które zniknęły 
z naszego lokalnego pejzażu. Żal mi wi-
doku brzeskich dorożek wyjeżdżających 
z dawnej ulicy Wapiennej i podwożących 
podróżnych do stacji na Słotwinie. Żal 
mi ogromnej i glębokiej studni na placu 
Kazimierza, przy której spotykali się 
młodsi i starsi brzeszczanie na pogawęd-
ki i wymianę lokalnych informacji. Żal 
mi też dawnego wystroju myśliwskiego 
pawilonu przyciągającego swym orygi-
nalnym wnętrzem gości z całej Polski. 
Obraz naszego lokalnego świata zmie-
niał się i zmienia nadal jak w kalejdo-
skopie. Coraz trudniej można odnaleźć 
dziś na polach zwyczajny kąkol, a na 
miedzach pachnącą macierzankę. Pasą-
ce się na okolicznych pagórkach krowy 
należą już dziś do rzadkości, a spora-
dyczny ich widok wywołuje u dzieci 
okrzyk radości: „O! popatrz, popatrz 
mamusiu! - krówka!!... jaka ona ładna... 
i ma rogi!!!” No cóż, nie dziwmy się, że 
pytane w przedszkolu dzieci, skąd się 
bierze mleko, odpowiadają: „ze sklepu... 
jest w butelkach lub w kartonie.” 

Zniknęły z naszego lokalnego obra-
zu sylwetki ludzi, którzy wydawali się 
niegdyś trwałymi i niezniszczalnymi 
elementami naszego świata. Przeminął 
ksiądz Kazek, okocimski proboszcz, 
ze swoją zniszczoną i z przykrótkimi 
rękawami sutanną, kojarzący się nam 
zawsze z ascetą. Nie ujrzymy już widoku 
przechadzającego się brzeskimi ulicami 
księdza Fortuny, który w swych przepaś-
cistych kieszeniach luźnego, czarnego 
swetra zawsze odnalazł cukierki dla 

spotkanej dzieciarni. Zniknął owiany 
legendą dr Kossowski, zakładowy lekarz 
okocimskiego browaru, znający nie tylko 
choroby swych podopiecznych, ale także 
wszystkie życiowe problemy całych ich 
rodzin. Nie ma już dra Jaworskiego 
tępiącego przydługie fryzury licealnych 
modnisiów, nie ma profesora Złonkie-
wicza z jego ulubionym powiedzonkiem 
„no, chodź robaczku do tablicy!” Prys-
nął jak bańka mydlana obraz Jaśka 
i Józka pchających wózki z młótem na 
ul. Okocimskiej, a także obraz Mańka 
„Kukuryku”, lokalnego wychowawcy 
straszącego dzieci szczurem. Ile osób 
pamięta jeszcze dziś przepiękny ogród 
kwiatowy pana Okońskiego i wie, że tu 
można było kupić pierwsze w Brzesku 
storczyki i azalie? 

Zmieniły się wszystkie dzielnice 
Brzeska. Ucichł świat w okolicach pała-
cowego parku. Młodzież ma dziś nowe, 
dostosowane do potrzeb edukacji, szkoły. 
A przecież z rozrzewnieniem wspomina-
ją absolwenci na różnego rodzaju spot-
kaniach i zjazdach koleżeńskich klimat 
pałacowych schodów, klombów, drzewa 
królewskiego i pięknych biało-różowych 
magnolii. 

Rozum podpowiada, że nie można 
żyć przeszłością i, jak mówił Asnyk, 
„trzeba z żywymi naprzód iść, po życie 
sięgać nowe...”. Tak, to prawda, poeta 
ma rację, ale serce podpowiada jednak, 
że ten dawny nasz lokalny pejzaż miał 
tyle ciepła i uroku!! Kojarzy się on 
przecież z naszą młodością i pierwszym 
odkrywaniem tajemnic świata. Tętnił 
on dla nas życiem, gwarem, śmiechem 
i radością. 

Pewne wydarzenia, miejsca, zapachy 
i dźwięki tkwią jedynie w naszej pamięci 
i odejdą w niepamięć razem z nami. 
Dlatego zachęcam Czytelników do 
kontynuowania niniejszej rubryki i opi-
sywania tego, co było dla nich ciekawe, 
oryginalne i ważne, a czego dziś już nie 
ma. Może uda się w ten sposób „ocalić od 
zapomnienia”, choćby częściowo, dawny 
klimat naszego miasta i okolic. Jesteśmy 
to winni naszym dzieciom i wnukom. 
Oni teraz tkwią mocno przy kompute-
rach, ale może za kilka lat zainteresuje 
ich zwyczajne życie i postawią pytanie: 
jak to dawniej było? Być może niektórzy 
z nich będą żałować, że nie spisali lub 
nie nagrali opowiadań starego dziadka, 
ojca lub matki. 

Nie popełnijmy więc tego samego 
błędu!

W zakamarkach pamięci
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nalnym Centrum Kulturalno-Biblio-
tecznym odbył się wernisaż wystawy 
oraz uroczyste wręczenie nagród 
i dyplomów dla laureatów konkursu 
„Portret Mamy”. Honorowymi gośćmi 
uroczystości była Barbara Kaczmarow-
ska-Hamilton, dr Bartłomiej Struzik 
– profesor ASP w Krakowie, mec. Mar-
cin Banasik – współzałożyciel Fundacji 
Renesansu Portretu Barbary Hamilton, 
dr hab. Arkady Żegocki – UJ w Kra-
kowie, Jerzy Dąbrowski – dziennikarz 
z Warszawy, Jolanta Lincoln – mecenas 
sztuki Londynu i Zakopanego, Lady 
Balhaven and Stenton, Ewa i Stanisław 
Krupscy – właściciele Szkoły YORK 
oraz Tomasz i Mariola Zakrzewscy 
– miłośnicy sztuki z Krakowa.
Konkurs zorganizowany został przez 
Miejski Ośrodek Kultury i Urząd Miej-
ski w Brzesku, a patronat honorowy 
objęli burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka oraz pani Barbara Kacz-
marowska-Hamilton – portrecistka 
brytyjskiej rodziny królewskiej, która 
była pomysłodawcą przedsięwzięcia.
Temat konkursu pozwolił młodym 
plastykom rozwinąć inwencję twórczą, 
wyrazić swoje uczucia do najbliższej 
im osoby poprzez różnorodne środki 
wyrazu artystycznego oraz użycie 
odpowiednich technik plastycznych. 
Być może dlatego to artystyczne 
wyzwanie spotkało się z ogromnym 
zainteresowaniem wśród przedszkola-
ków, uczniów szkół podstawowych oraz 
gimnazjalistów w gminie i powiecie. Na 
konkurs wpłynęło ok. 600 prac w tech-
nikach: rysunek ołówkiem, rysunek 
pastelami, praca malarska. Wszystkie 
wyeksponowano w Regionalnym Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecznym według 
projektu Piotra Dudy, absolwenta ASP 
w Krakowie, pracownika MOK. Już 
sama wystawa robi ogromne wrażenie 
na oglądającej ją publiczności a do 
tego, jak twierdzą znawcy sztuki, po-
ziom artystyczny dziecięcej twórczości 
jest bardzo wysoki. Prace oceniali 
Barbara Kaczmarowska-Hamilton,  
Jerzy Wyczesany oraz Piotr Duda.

Listę laureatów i sponsorów 
konkursu zamieszczamy na stronie 21

Dorośli dzieciomJej portretJej portret
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Tradycyjnie w pierwszą niedzielę czerwca Miejski Ośrodek Kultury i Urząd 
Miejski organizował imprezę dla wszystkich dzieci naszego miasta i gminy. 
W tym roku bardzo mocno w organizację włączyła się Małopolska Szkoła 
Wyższa w Brzesku, która przygotowała kilka krótkich teatrzyków. Aktorami 
byli studenci, wcielający się w różne postacie z bajek. Wyczarowywaniem 
teatrzyków zajmowały się: rektor MSzW dr Barbara Grajdura oraz dziekan 
mgr Ewa Łupińska-Toroń i dziekan mgr Janina Sak. Były też zabawy tan-
eczne przy muzyce (kaczuszki, pociąg oraz taniec z Gumisiem). Studenci 
koła naukowego Nowatorskich Koncepcji Pedagogicznych w bajkowych 
przebraniach malowali twarze dzieci. Od godz. 16 trwał mini turniej 
piłki nożnej na planszach. Były również konkursy: na najatrakcyjniejsze 

przebranie oraz konkurs plastyczny. Dzieci malowały portret mamy. 
Na scenie wystąpiły zespoły taneczne prowadzone przez Dorotę 
Thomas, a także Bogumiłę Frankowicz. Piosenki śpiewały między 
innymi dzieci uczęszczające na zajęcia w ramach Akademii Bolka 
i Lolka. Piękna pogoda, ciekawy program i wiele atrakcji, to wszystko 
spowodowało, że dzieci bawiły się znakomicie, chętnie uczestniczyły 
w konkursach, tańczyły, angażowały się w przedstawienia teatralne. 
Podziękowania należą się sponsorom, którzy przeznaczyli nagrody 
na organizowane konkursy. Byli to: sklep „PiPi” pana Grzegorza 
Bacha, EUROGUM, Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Brzesko, 
Bank PKO BP oraz Studio Fusingu i Witraży GLASSIA. (red.)

Dorośli dzieciomDorośli dzieciom
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Nagrodę główną w kategorii przedszkola 
otrzymała Natalia Widło (Sufczyn). Po-
zostali nagrodzeni to: Kasia Put  (Przed-
szkole Językowe Fikander -Brzesko), 
Arkadiusz Mleczko  (Jurków), Wiktoria 
Nieć (Jurków ), Angelika Wrona (Jurków 
), Marcelina Nieć (Jurków),  Dominik 
Piechowicz (Jurków), Gabriela Wełna 
(Przedszkole nr  4 Brzesko), Karolina 
Machaj (Maszkienice), Kamil Suder 
(Maszkienice), Hanna Lejawka (Ty-
mowa), Wiktoria Bukowiec (Tymowa), 
Wiktoria Święch (Tymowa), Katarzyna 
Niedziocha (Tymowa), Daria Szot 
(Łysa Góra), Wiktoria Powroźnik (Łysa 
Góra), Milena Legutko (Przedszkole  
nr  1 Jadowniki).

Nagrodę główną w kategorii klas 
1–3 szkół podstawowych otrzymała Sa-
bina Bolek (Wola Dębińska). Pozostali 
nagrodzeni w tej kategorii to: Alek-
sandra Wiśniowska (Wola Dębińska), 
Nina Zaleńska (Okocim), Emilia Krza-
nowska (Okocim), Julia Roman (Oko-
cim), Tymoteusz Ostręga (Okocim), 
Marcelina Widlak (Okocim), Miko-
łaj Jędrzejczyk (Okocim), Karolina 
Wawrzeń (Jasień), Paulina Topolska 
(Szkoła Podstawowa nr 3 Brzesko), 
Tymoteusz Górnisiewicz (Szkoła Pod-
stawowa nr 3 Brzesko), Łukasz Pośla-
dek (Szkoła Podstawowa nr 3 Brzesko), 
Maria Kraj (Szkoła Podstawowa nr  3 
Brzesko), Daria Duśko (Szkoła Pod-
stawowa nr 3 Brzesko), Wiktoria Ko-
żuch (Szkoła Podstawowa nr 3 Brzesko)                                                                                      
Oliwia Hudy (Szkoła Podstawowa 
nr 3 Brzesko), Kinga Kłos (Szkoła 
Podstawowa nr 3 Brzesko), Faustyna 
Ostruszka (Szkoła Podstawowa nr 2 
Jadowniki), Maria Kokoszka (Szkoła 
Podstawowa nr 2 Jadowniki), Klaudia 
Linca (Szkoła Podstawowa nr 2 Jadow-
niki), Oliwia Mikulska (Mokrzyska), 
Kornelia Kusion (Biadoliny Szlache-
ckie), Katarzyna Cebulska (Złota), 
Beata Borowa (Łysa Góra), Gabrysia 
Woda (Kółko plastyczne MOK), Oskar 
Szwed (Kółko plastyczne MOK).

Nagrodę główną w kategorii klas 
4-6 szkół podstawowych otrzymała Ka-
tarzyna Słonina (Sterkowiec). Nagrody 
otrzymali również: Wiktoria Pajor 
(Sterkowiec), Kamila Małek (Jasień), 
Kamila Magiera (Szkoła Podstawowa 
nr 3 Brzesko), Izabella Klecka (Szkoła 
Podstawowa nr 3 Brzesko), Karo-
lina Klimek (Szkoła Podstawowa 
nr 3 Brzesko), Karolina Gurgul (Szkoła 
Podstawowa nr 3 Brzesko), Mateusz 
Sambor (Szkoła Podstawowa nr 3 

Portret Mamy - laureaci
Brzesko), Katarzyna Biernat (Szkoła 
Podstawowa nr 2 Brzesko), Martyna 
Kubala (Szkoła Podstawowa nr 3 
Brzesko), Gabriela Łanocha  (Jasień), 
Albert Minor (Bucze).  

Nagrodę główną w kategorii gimna-
zjów otrzymali: Gabriela Grodny (Gim-
nazjum nr 1 Brzesko) oraz Dariusz 
Świątkowski  (Gimnazjum nr 2 Brze-
sko). Wśród nagrodzonych znaleźli się 
również: Gabriela Duda (Gimnazjum 
nr 2 Brzesko), Gabriela Czyszczoń  
(Gimnazjum nr 2 Brzesko), Gabriela 
Rojek (Gimnazjum nr 2 Brzesko), 
Aneta Rudnik (Gimnazjum nr 1 Brze-
sko), Beata Kotra (Gimnazjum nr 1 
Brzesko), Natalia Kądziołka (Gnojnik), 
Weronika Mila (Jadowniki), Alek-
sandra Drąg (Jadowniki), Jadwiga 
Legutko (Jadowniki), Monika Hajdo 
(Jadowniki), Igor Kłusek (Wola Dębiń-
ska), Łukasz Tatara (Wola Dębińska), 
Patryk Zięcina (Wola Dębińska), Bar-
tosz Owczarek (Gimnazjum nr 1 Brze-
sko), Kornelia Hołysz (Gimnazjum nr 2 
Brzesko), Wiktor Włodarz (Katolickie 
Gimnazjum  Brzesko), Katarzyna 
Gawenda (Katolickie Gimnazjum 
Brzesko), Julia Borowiec (Katolickie 
Gimnazjum Brzesko), Justyna Marmol 
(Gimnazjum nr 2 Brzesko), Gabriela 
Sułek (Gimnazjum nr 2 Brzesko),  
Zuzanna Magiera (Gimnazjum nr 2 
Brzesko), Klaudia Zdybel  (Gimnazjum 
nr 2 Brzesko).

Osoby nagrodzone otrzymały oko-
licznościowe dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe i książkowe ufundowane 
przez: Burmistrza Brzeska  Grzego-
rza Wawrykę, Krzysztofa Ojczyka  
- Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
Firmę „Leś” Edmunda Lesia, Barbarę 
Kaczmarowską –Hamilton – portre-
cistkę brytyjskiej rodziny królewskiej, 
Firmę „Bomas”, Sklep „Pipi” Grzego-
rza Bacha, Szkołę Językową „York”, 
Mecenasa Marcina Banasika,  dr hab.  
Arkadego Żegockiego, Tomasza i Ma-
riolę Zakrzewskich, Brzeski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Krakowski Bank 
Spółdzielczy, „Mobil-tel” Andrzeja 
Kukulskiego operatora sieci komórko-
wej  T–mobile, Powiatową i Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Brzesku oraz 
Miejski Ośrodek Kultury. Ponadto Pan 
dr Bartłomiej Struzik zaprosił dzieci do 
zwiedzania Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie w dniu 6 czerwca.

Była to pierwsza edycja tego kon-
kursu i, jak twierdzą organizatorzy, na 
pewno nie ostatnia.  ES  

Porębianie 
na Wałach Chrobrego
Przez dwa majowe dni członkowie Ze-
społu Pieśni i Tańca Porębianie przeby-
wali w Szczecinie, gdzie z powodzeniem 
koncertowali na Wałach Chrobrego pod-
czas Pikniku nad Odrą. Jak podkreśla 
opiekująca się zespołem Maria Karaś, 
do wyjazdu doszło dzięki wsparciu ze 
strony Starostwa Powiatowego, które 
pokryło 50 procent kosztów wyprawy 
realizowanej w ramach projektu „Ziemia 
Brzeska tradycją i folklorem słynąca”. 
Finansową pomoc związaną z wyjazdem 
otrzymał zespół również od Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego. 
Pomysłodawcą tego projektu jest Poręb-
skie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
w Porębie Spytkowskiej, a wyjazd do 
Szczecina jest jednym z punktów obję-
tych tym programem. Jest to znakomita 
okazja do promocji naszego regionu, bo 
Piknik nad Odrą odbywa się zawsze 
w trakcie trwania Międzynarodowych 
Targów Turystycznych. 

Wyjazd sponsorowany był również 
przez: firmę Awitex Witolda Nakielnego, 
Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztofa 
Nakielnego, firme Proster Wiesława 
Pukala, Zakład Instalacyjno-Montażowy 
Enter Jerzego Kubali, firmę Mark, firmę 
przewozową Mirosława Janisza, firmę 
transportowo-drogową Mariana Kasper-
czyka i Bank Spółdzielczy w Brzesku. 

Porębianie gościli w Szczecinie już 
dwa lata temu, kiedy to promowali 
Brzesko i okolice z okazji 625-lecia 
istnienia miasta. - Nasz zespół swoimi 
żywiołowymi tańcami krakowskimi, 
rzeszowskimi, sądeckimi i żywieckimi  
budził podziw i aplauz publiczności. Na 
tyle miło daliśmy się zapamiętać organi-
zatorom Targów, że ponownie w tym roku 
otrzymaliśmy zaproszenie do udziału 
w tej imprezie w zamian za bezpłatne 
stoisko promujące powiat brzeski – mówi 
Maria Karaś.

Porębskie Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne zostało założone przez Koło 
Gospodyń Wiejskich i członków zespołu 
Porębianie uważanego za ambasadora 
małopolskiej kultury nie tylko w kraju, 
ale i za granicą. Zespół aktywnie upo-
wszechnia kulturę, przekazując tradycje 
młodym pokoleniom. To jest obecnie wie-
lopokoleniowa grupa aktywnych ludzi, 
którym przyświeca cel kultywowania 
dziedzictwa narodowego i promowanie 
kultury poprzez śpiew, muzykę ludową, 
obrzędy i rękodzieło.  MK 

Krótko...
KULTURA
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Przede wszystkim jest nauczycielką języ-
ka polskiego, ale i czynnym logopedą, te-
atralnym instruktorem (z zamiłowania), 
w każdej chwili może uczyć wychowania 
do życia w rodzinie. Ukończyła studia 
z zarządzania oświatą, ale – jak podkre-
śla – nie ma dyrektorskich ambicji. Od 
osiemnastu lat prowadzi zajęcia z Grupą 
Teatralną przy parafii Miłosierdzia Bo-
żego. Poetka, dramatopisarka (autorka 
m.in. „”Starości samotnej”, „Tato nie pij”, 
„To dziecko”) Każdego roku przygotowuje 
jasełka, za każdym razem według orygi-
nalnego scenariusza. Napisała bardzo 
dużo sztuk dla dzieci. Dwoma dramatami 
wygrała Przegląd Teatralny „Maski” jako 
reżyserka i autorka – w Żabnie i Pleśnej. 
Była też dziennikarką, lokalną publicyst-
ką współpracującą z BIM-em i Forum 
Brzeskim. Już niedługo w prowadzonej 
przez nią grupie teatralnej powinny 
pojawić się dzieci pierwszych członków 
zespołu.  

Zakładam, że przy takim nawale 
zajęć jest Pani kobietą majętną. 

Poza satysfakcją nie mam z tego 
tytułu żadnych dodatkowych profitów, 
utrzymuję się  nauczycielskiej pensji. 
Faktycznie, zajęć mam tak dużo, że na ży-
cie rodzinne i domowe zostaje mało czasu. 
Wielu pyta, co z tego mam. Są tacy, którzy 
uważają, że mam z tego kokosy. A ja mam 
tylko wiernego męża, który mnie rozumie, 
podziela moje zainteresowania i pracuje 
równo ze mną. 

Kiedy znajduje Pani czas na to, 
żeby pisać?

Piszę w każdej wolnej chwili, często 
odbywa się to w nocy, kosztem snu. Jeśli 
tylko pozwala na to czas, wyjeżdżam do 
Zakopanego, a tam przychodzą mi do 
głowy najlepsze pomysły. 

Pani uczniowie odnoszą sporo 
sukcesów w różnych dziedzinach. 

Mój wychowanek, Radek Nalepa 
zdobył ostatnio 3. miejsce w wojewódzkim 
konkursie „Triada”, którego celem jest po-
szukiwanie młodych talentów literackich, 
muzycznych i plastycznych. Ponadto pię-
cioro uczniów było laureatami eliminacji 
rejonowych tego konkursu. Doprowadzi-
łam też Aleksandrę Ropek z szóstej klasy 
do finału Konkursu Humanistycznego. 
Jednym ze znaczących sukcesów tego 
roku szkolnego jest otrzymanie przez 
szkołę we wrześniu certyfikatu „Civis 

Aby nikt nigdy 
przez ciebie nie płakał
Agata Podłęcka w rozmowie dla BIM-u

et Patria”. Jako szkolna społeczność 
udowodniliśmy, że potrafimy wychowy-
wać dzieci ze świadomością lokalnego 
patriotyzmu, uczyć je znajomości naszej 
historii, przyrody, świata kultury. Chyba 
jesteśmy jedyną szkołą w powiatach 
bocheńskim i brzeskim, która otrzy-
mała ten certyfikat. Ja zajmowałam się 
pilotażem projektu. Także w tym roku 
szkolnym moja klasa wygrała konkursy 
kibicowania fair play, wiedzy o ziemi 
brzeskiej, Wiosenne Stoliki. Miałam też 
ogromny wkład w organizację Maratonu 
Czytania – to moje oczko w głowie. Do 
tego Maratonu trzeba przygotowywać 
się przez cały rok po to, żeby go później 
sfinalizować przez dobę. To dużo pracy, 
ale też ogromna satysfakcja. Niedawno 
prowadzona przez mnie grupa teatralna 
zdobyła jedną z głównych nagród Kon-
frontacji Teatrów Dzieci i Młodzieży. 
Wystawialiśmy spektakl zatytułowany 
„Starość samotna”, a w realizacji sztuki 
pomagali mi Anna Serwin i Andrzej 
Gicala. 

Teatr to Pani największa pasja?
Zawsze lubiłam teatr. Sama kiedyś 

często występowałam na scenie, w kaba-
recie. Lubię się z siebie pośmiać, z przy-
war też.

Ma Pani jakieś słabości? 
Jestem zbyt wrażliwa, może nawet 

nadwrażliwa. Każda porażka w kontak-
cie z innym człowiekiem powoduje, że 
zamykam się w sobie, zaczynam wątpić. 
Stąd między innymi bierze się dwojakość 
w moich sztukach. Z jednej strony dobro, 
z drugiej złe strony. Nie umiem pozyski-
wać sponsorów, a to jest bardzo ważne. 
Po prostu nie potrafię. Uważam, że to 
takie narzucanie się. Potrzebowałabym 
menadżera, a najczęściej ja muszę być 
menadżerem. Tak krawiec kraje, jak mu 
materii staje. 

W jaki sposób prowadzi Pani 
nabór do grupy teatralnej?

Nigdy nie ogłaszam naboru, dzieci 
po prostu przychodzą same. W mojej 
pracy nie ograniczam się tylko do prób 
nad konkretnym przedstawieniem. 
Dużą wagę przywiązuję do warsztatów 
teatralnych, podczas których moi młodzi 
aktorzy doskonalą swoje umiejętności 
i zdolności. Staram się wychowywać przez 
sztukę. Nie tylko widzów, ale i moich 
podopiecznych.  

Od kogo uczy się Agata Podłęcka?
Wiele nauczyłam się od Józefa Czer-

neckiego, pochodzącego z Jadownik 
aktora i reżysera od lat pracującego 
w czeskiej Pradze. Pan Józef namawiał 
mnie gorąco do podjęcia studiów, choćby 
reżyserskich, brakło jednak na to czasu. 
Poznałam go w czasach, kiedy współpra-
cowałam z BIM-em. Przeprowadzałam 
z nim wywiad, jako człowiekiem, któremu 
się udało. Tych kilka spotkań bardzo dużo 
mi dało. Skoro mowa o nauczycielach 
i ludziach, z którymi współpracowałam, 
to muszę wrócić do początków, a te miały 
miejsce w parafii św. Ducha, gdzie przy-
gotowywałam pierwsze jasełka „Herod 
niecnota”. Aktorzy, którzy uczestniczyli 
w tym przedstawieniu, mają dziś po 28 
lat. Zaczynaliśmy z Andrzejem Gicalą. 
Teraz ja zajmuję się teatrem, on muzy-
ką. Ale Andrzej cały czas pomaga mi od 
strony muzycznej. Wiatru w skrzydła 
grupa nabrała, gdy przygotowywaliśmy 
dla radia i TV program patriotyczny „Pod 
Racławicami”, który obejrzało kilkanaście 
tysięcy pielgrzymów. Ksiądz Józef Mu-
larz, który jest mecenasem naszej grupy, 
postanowił wtedy połączyć nasze siły 
z grupą z Jasienia. Pomagał nam ówczes-
ny wikary z Jasienia, ksiądz dr hab. Piotr 
Łabuda, z którym jeszcze przez kilka 
dobrych lat współpracowaliśmy. Ksiądz 
pisał znakomite sztuki bożonarodzenio-
we, nawet gwarą góralską. Miał kontakty 
z Teatrem im. Juliusza Słowackiego, 
więc przy niskich kosztach mieliśmy do 
dyspozycji wspaniałe kostiumy. Nauczył 
mnie organizować dla dzieci warsztaty 
teatralne. I miłości do gór. Ksiądz Piotr 
Łabuda wykłada obecnie na Seminarium 
w Tarnowie. Szkoda go dla młodzieży. 
To człowiek o wielkich predyspozycjach 
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intelektualnych, mający świetny kontakt 
z młodymi ludźmi. 

Ksiądz zaraził Panią miłością do 
gór, a Pani wpoiła tę miłość dzie-
ciom. 

Tak, mamy kilka stałych miejsc, do 
których jeździliśmy i jeździmy do dziś 
– przede wszystkim do Zakopanego. Mło-
dzi zarazili się już miłością do gór, lubią 
chodzić po szlakach. Bardzo się śpieszę, 
by porwać tam ich wszystkich, bo potem 
mogą już tych gór nie pokochać. Po prostu 
mogą nie mieć możliwości ich poznania. 

Są jeszcze inne miejsca oprócz 
Zakopanego, które odwiedzacie?

Bardzo często odwiedzamy stadninę 
koni huculskich w Regietowie. Zawsze 
tam występujemy, a po spektaklu uczest-
niczymy w kuligu. Pomaga nam w tym 
prezes Stanisław Ciuba, człowiek kiedyś 
związany z Brzeskiem. Dzięki niemu re-
gularnie odwiedzamy też Uście Gorlickie, 
gdzie organizuję warsztaty teatralne. 
Ostatniej zimy zostałam matką chrzestną 
konika huculskiego. Dostałam specjalne 
odznaczenie, tzw.  flo czyli rodzaj kotylio-
nu, a także certyfikat. Drugą opiekunką 
jest dziewczynka z grupy, która jest spo-
krewniona z panem Ciubą. Konik ma na 
imię Opus – sami wymyśliliśmy imię. 

Podobno dzieci mówią do Pani 
„mama”. 

Całe moje życie to dzieci. Być może 
dlatego gdzieś po drodze gubię dorosłych. 
Dzieci często wołają do mnie „mama”. To 
mnie rozbraja, one sobie mnie tym jed-
nym słowem kupują. Czasem wynikają 
z tego zabawne sytuacje. Kiedyś podczas 
warsztatów w Uściu Gorlickim wybra-
liśmy się na większe zakupy do sklepu. 
Dzieci bez przerwy mnie pytały „mamo, 
mogę to kupić?”. Zdziwiona sprzedaw-
czyni  nie wytrzymała i zapytała, skąd ja 
jedna mam tyle dzieci. Odpowiedziałam 
żartem, że cztery razy urodziłam sied-
mioraczki. Z dziećmi mam do czynienia 
na co dzień w szkole – przede wszystkim 
jestem polonistką. Bardzo mi zależy na 
oddziaływaniu tutaj, bo jest szansa, że 
pójdą za mną. W ten sposób pozyskuję też 
potencjalnych członków grupy teatralnej. 
Każde pokolenie wypuszczam w świat 
z sentencją „Pamiętaj, żyj tak, aby nigdy 
nikt przez ciebie nie płakał”. Staram 
się ich rozumieć i wyłapywać każde ich 
uzdolnienie (recytatorskie, pisarskie, po-
lonistyczne, humanistyczne). Mobilizuję 
ich i przygotowuję do konkursów. 

Ostatnio dała się Pani poznać 
jako poetka. 

Faktycznie, zostałam „wyłapana” 
jako osoba pisząca wiersze. Muszę tutaj 
zaznaczyć, że nigdy nie uważałam się za 
poetkę. Podchodzę do tego z dystansem. 
Wierszę piszę, bo najczęściej proszą mnie 

o to dzieci. Wcześniej napisałam dwa 
cykle wierszy bożonarodzeniowych. To 
są utwory moralizujące. Podmiotem jest 
przede wszystkim człowiek. Staram się 
odpowiedzieć na pytanie, czy człowiek 
potrafi być dobry. Mam też w dorobku 
cykl wierszy refleksyjnych, związanych 
z Janem Pawłem II, z jego odejściem. 
To, co zostawił, ulatnia się z każdym 
rokiem. Coraz bardziej odczuwa się 
jego brak. 

Jakie są Pani najbliższe plany?
Jestem w trakcie tworzenia nowej 

sztuki. Na razie nie chcę zdradzać jej 
tematu. Powiem tylko, że jest związana 
z ogólnopolską informacją, że Brzesko 
zajęło pierwsze miejsce w kraju w do-
noszeniu do Urzędu Skarbowego. Życie 
uczy mnie pokory. Jak widać, nie tylko ja 
doświadczam działań donosicieli. 

Powiedziała Pani, że gdzieś po 
drodze gubi dorosłych…

Kilka razy próbowałam tworzyć teatr 
z dorosłymi, ale jest to zadanie o wiele 
trudniejsze. Dorosłym coraz bardziej 
brakuje otwartości i wewnętrznej radości, 
cech tak charakterystycznych dla dzieci. 
Ale ostatnio okazało się, że mam przyja-
ciół, z którymi znajduję wspólny język. 
Jeszcze kilka lat temu wydawało mi się, 
że ich nie ma. To dzięki nim zrobiło się 
o mnie trochę głośniej. 

Podobno rzadko bierze Pani 
udział w konkursach. 

Ktoś kiedyś zapytał, dlaczego tylko 
sporadycznie wystawiam sztuki na kon-
kursy. Nie lubię rywalizacji. Sztuki, które 
tworzę, są po to, żeby coś powiedzieć. One 
mają kształtować. Chcę wychowywać 
przez sztukę. Poza tym wszystko, co robię, 
wynika z miłości do teatru. 

Czy Pani twórczość doczekała się 
jakichś wydań książkowych?

Swoje sztuki sama sobie chałupni-
czo wydaję. Opublikowałam dwie duże 
sztuki, cztery obszerne montaże słowno-
muzyczne, cztery etiudy dla dzieci (dla 
mnie bardzo ważne) i mnóstwo sztuk dla 
dzieci najmłodszych (przedszkolaków). 
Dopiero teraz zaczęłam kompletować 
wiersze, bo wcześniej nie przywiązywa-
łam do nich większej wagi. Może uda mi 
się popełnić tomik.

Jakie marzenia ma Agata Pod-
łęcka?

Marzenia? Chciałabym wydać swoje 
wiersze. Marzy mi się też bogaty sponsor, 
który sfinansowałby czasem dekoracje, 
stroje lub wyjazdy dzieci w góry. Marzę 
też, żeby ludzie, którzy mnie otaczają, 
patrzyli na to, co robię, z większą życzli-
wością. Bo to nigdy nie jest na zasadzie 
„pokaż się”. To wypływa z wnętrza i po 
prostu się dzieje.

Rozmawiał PRUD

Maria Pabian – Talent 2012
Reprezentantka Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Brzesku, Maria Pa-
bian, otrzymała jedną z laureatek 
głównych nagród w 25. Małopol-

Krótko...

skim Festiwalu Form Muzycznych 
i Tanecznych „Talenty Małopolski 
2012”. Już niebawem wystąpi pod-
czas koncertu laureatów, który od-
będzie się w krakowskiej Piwnicy 
Pod Baranami. 

Tegoroczny finał wojewódzki zor-
ganizowany został w Czchowie dzięki 
staraniom starosty brzeskiego Andrzeja 
Potępy i burmistrza Czchowa Marka 
Chudoby. Gospodarzami byli nauczy-
ciele, pracownicy i uczniowie Zespołu 
Szkół w Czchowie. Jurorzy - Adrian 
Kulik, Karolina Leszko, Marcin de 
Lehenstein-Werndl, Roman Michalik 
i Ryszard Strojec – podkreślali wysoki 
poziom tegorocznych prezentacji. Maria 
Pabian w brawurowy sposób wykonała 
utwór „Sing, Sing” z repertuaru Maryli 
Rodowicz. Oprócz niej powiat brzeski 
reprezentować będą w Piwnicy Pod 
Baranami Bartłomiej Kozdrój (Zespół 
Szkół w Czchowie), Paulina Kubala (Dę-
bińskie Centrum Kultury) i Krzysztof 
Staszak (Zespół Szkół w Czchowie). 

Spośród uczestników reprezentują-
cych nasz powiat wyróżnienia otrzymali 
Zespół Stodoła (Zespół Szkół w Czcho-
wie), Daria Reczek (Szczepanów), 
Łukasz Rojkowicz (Jadowniki), 
Katarzyna Szlachta (Miejski Ośro-
dek Kultury), Sara Widła (PG 1 
Brzesko), Ewa Wiśniowska (ZSP 
1 Brzesko), Natalia Drużkowska 
(LO 1 Brzesko), Marysia Mikołajek 
(SP 3 Brzesko), Edyta Pałucka (PG 
Porąbka Uszewska) i Łukasz Pachel 
(ZS Czchów).

W kategorii formy taneczne powiat 
brzeski reprezentowany był tylko przez 
zespół Szkraby z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Gnojniku, który otrzymał 
wyróżnienie.  PRUD
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Takiego przeglądu jeszcze w Brzesku 
nie było. Sala widowiskowa Regional-
nego Centrum Kulturalnego im. Jana 
Pawła II była areną I Konfrontacji 
Teatrów Dzieci i Młodzieży. Przez dwa 
dni można było obejrzeć ponad dwa-
dzieścia przedstawień o różnorodnym 
charakterze. Wprawdzie dominował 
repertuar komediowy, ale nie brak było 
też spektakli wymagających od widza 
maksimum koncentracji. 

Głównym organizatorem Kon-
frontacji było Małopolskie Centrum 
Kultury Sokół w Nowym Sączu – Biuro 
Organizacyjne w Tarnowie. Współor-
ganizatorami były Miejski Ośrodek 
Kultury oraz Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna. Impreza zo-
stała dofinansowana przez Powiat 
Tarnowski, brzeskie Starostwo Powia-
towe oraz Urząd Miejski w Brzesku. 
Sponsorami były ponadto cukiernia 
państwa Stefków, piekarnia państwa 
Halików oraz piekarnia państwa Wi-
niarskich. Patronat nad Konfrontacja-
mi objęli burmistrz Grzegorz Wawryka 
i starosta Andrzej Potępa, który był 
również fundatorem głównej nagrody 
– Diamentowego Lustra.

W przeglądzie wzięły udział 23 
zespoły teatralne z powiatów bocheń-
skiego, brzeskiego, dąbrowskiego 
i tarnowskiego, działające przy insty-
tucjach kultury, szkołach, placówkach 
oświatowo-wychowawczych i stowa-
rzyszeniach. Celem tego dwudniowego 
święta teatralnego była prezentacja 
dokonań artystycznych teatrów dzie-
cięcych i młodzieżowych, ukazanie róż-
norodnych form wypowiedzi teatralnej, 
doskonalenie warsztatu teatralnego 
instruktorów i zespołów.

Konkursowe prezentacje oceniało 
profesjonalne jury. Profesor Edward 
Dobrzański to wieloletni dziekan 
Wydziału Aktorskiego i prorektor 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatral-
nej w Krakowie. Ziuta Zającówna jest 
aktorką, reżyserem i wykładowcą Wyż-
szej Szkoły Teatralnej w Krakowie, 
a także dyrektorem artystycznym kra-
kowskiego Teatru Proscenium. Skład 
jury uzupełniał Jacek Milczanowski 
– aktor, reżyser, scenarzysta i autor 
adaptacji scenicznych. 

Laureatem nagrody głównej został 
zespół teatralny Kagami ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Tarnowie, który 
wystawił sztukę „Kiedy króla boli ząb”. 

Teatralne Lustra

Tarnowianie zostali zaproszeni do 
udziału w spotkaniu finałowym XXVII 
Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży 
Bajdurek w Nowym Sączu. Jury za-
kwalifikowało do tego przeglądu także 
grupę młodszą zespołu teatralnego 
Tuptusie ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Tarnowie. 

Wprawdzie regulamin nie przewi-
dywał nagród indywidualnych, to jed-
nak profesor Edward Dobrzański po-
stanowił wyróżnić dwie młode aktorki 
ufundowanymi przez siebie nagrodami 
książkowymi. Wręczył je odtwórczyni 
roli Pipi w spektaklu „Szalona Pipi” 
(Zespół Teatralny Galimatias z Żabna) 
i księżniczce ze „Świniopasa” (Zespół 
Teatralny Dworzanie z Gnojnika). 

Gminę Brzesko reprezentowały trzy 
grupy teatralne, z których najwyżej oce-
niony został zespół Stonoga startujący 
w kategorii teatrów dziecięcych. 

Zespół teatralny Stonoga ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Brzesku otrzymał 
nagrodę (w wysokości 500 złotych) 
za pogodną opowieść o różnicach 
pokoleniowych w spektaklu „Starość 
samotna?...”. Autorem scenariusza 
jest Agata Podłęcka, która też sztukę 
wyreżyserowała. Scenografię wykona-
ła wspólnie z Anną Serwin, a oprawą 
muzyczną zajął się Andrzej Gicala. 

Zespół teatralny Wielokropek 
ze Szkoły Podstawowej w Okocimiu 
otrzymał wyróżnienie II stopnia za sce-

nografię, zespołową pracę i nawiązanie 
do tradycji chóru antycznego. Młodzi 
aktorzy z Okocimia wystawili „Jasia 
i Małgosię” według scenariusza Ewy 
Budryk, Piotra Kaji i Andrzeja Piotrow-
skiego w reżyserii Teresy Sadłoń.   

Wyróżnienie II stopnia przypadło 
także w udziale Kołu Teatralnemu ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku, 
a jury doceniło inicjatywę edukacyjna 
w spektaklu „Kopciuszek” Jana Brze-
chwy w reżyserii Magdaleny Głowa-
ckiej-Zastawnik ze scenografią Agaty 
Kawalerczyk i muzyką Agnieszki Leś. 

Bardzo wysoki był, poza kilkoma 
wyjątkami, poziom konkursowych 
prezentacji, co powodowało, że przez te 
dwa dni nikt z widzów nie mógł narze-
kać na nudę. Profesor Dobrzański nieco 
narzekał, że dzisiaj mało kto sięga po 
repertuar klasyczny, ale już po chwili 
dodał, że ta sama przypadłość dotyczy 
teatrów profesjonalnych. Podczas ogła-
szania werdyktu jury najpierw głośno 
zawołał: - Póki nie przestaniemy ma-
rzyć, teatr nie zginie, by wkrótce potem 
dodać: - Niech żyją marzenia, niech 
żyje teatr. Gospodarze w stu procentach 
wywiązali się z powierzonych im przez 
głównego organizatora obowiązków. 
Pogodna atmosfera panowała zarówno 
na scenie jak i na widowni. Jest wielka 
szansa, że ten przegląd wpisze się na 
stałe w kalendarz imprez organizowa-
nych w Brzesku.  EMIL
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W ostatni dzień maja uczniowie klasy 
2g LO podejmowali  sympatyczną 
grupę gości, naładowaną pozytywną 
energią i nastawioną na dobrą zabawę. 
Tymi gośćmi były dzieci z Przedszkola 
nr 9. Okazją do tego niecodziennego 
spotkania był zbliżający się Dzień 
Dziecka, a gospodarze postanowili 
wykorzystać tę wizytę do promocji 
czytelnictwa wśród najmłodszych. 

Na pomysł promowania czytelnic-
twa wśród przedszkolaków wpadła przed 
rokiem Bernadeta Styczeń, polonistka 
mająca już za sobą szereg udanych pro-
jektów i akcji. Wybór padł na „dziewiątkę” 
z Browarnej, a współpraca nawiązana 
została dzięki pośrednictwu Grażyny 
Skrzekuckiej. 

- Te spotkania to nasza reakcja na 
statystyki dotyczące czytelnictwa Około 60 
procent społeczeństwa w ogóle nie czyta.
Róbmy coś, żeby te statystyki się poprawiły 
– apeluje Bernadeta Styczeń. 

W tym celu polonistka z ZSP 1 Brz-
esko wymyśliła cykl spotkań , który ma 
być kontynuowany w następnych latach. 
Spotkanie z przedszkolakami rozpoczęło 
się od bajek, wśród których dominowały; 
„Przygody Koziołka Matołka”, „Czer-
wony Kapturek”, „Pinokio”, czy „Kaczka 
Dziwaczka”. Prawie każdy przeczytał 
przynajmniej mały fragmencik którejś 
z tych opowieści. Czytali zarówno ucznio-
wie jak i nauczyciele, a jedną z pierwszych 
czytających była dyrektor szkoły, Mar-
zena Góra. Lejtmotywem była piosenka 
z filmu o przygodach Ambrożego Kleksa 
„Witajcie w naszej bajce”. Na czytaniu się 
nie skończyło. Były również inscenizacje, 
a także dydaktyczne gry z wykorzystan-
iem znajomości bajek. Licealiści, którzy 
przebrani byli w kostiumy postaci znanych 
z tych dziecięcych opowieści bawili się 
równie dobrze jak zaproszeni przez nich 
przedszkolaki. 

- To bardzo ważne, aby integrować 
młodzież przy takich projektach. Wykrzesać 
z nich maksimum inwencji, kiedy muszą 
działać razem – wyjaśnia Bernadeta 
Styczeń – Wiele projektów przygotow-
ywanych przez mnie opiera się na tej 
zasadzie. Jedni dbają o kostiumy, inni 
o scenariusz, jeszcze inni o dekoracje. Tym 
razem, ponieważ podejmowaliśmy bardzo 
młodziutkich gości, część naszych uczniów 
postarała się też o słodki poczęstunek, 

Licealiści 
z „dziewiątką”

a były to piernikowe ciasteczka w kształcie 
serduszek. 

Ten mityng był efektem zespołowej 
pracy, ale trzeba zauważyć, że najbardziej 
zaangażowanymi licealistkami (za który-
mi poszli inni) były Zuzanna Cieśla, Marta 
Łach i Marzena Suchecka.   

Bernadeta Styczeń podkreśla jednak, 
że aktywna była cała 2g, której uczniowie 
udowodnili, że czytanie może być wielką, 
wspólną przyjemnością. W projekcie 
uczestniczyli też przedstawiciele klasy 
1d, bo to oni za rok przejmą po starszych 
kolegach role gospodarzy. Nie tylko pod-
patrywali działania kolegów, ale cały czas 
wspierali ich w tych działaniach.    

To nie pierwszy projekt, który brzescy 
licealiści wdrożyli w życie pod okiem 
swojej polonistki. To właśnie uczniowie 
z Okulickiego zachęcali mieszkańców 
Brzeska do czytania poprzez hasło „Uczmy 
się Szymborskiej na pamięć”. Wkrótce po 
tym, jak ruszyła akcja, na jednym z forów 
społecznościowego portalu poświęconego 
wydarzeniom w naszym mieście pojawiły 
się wpisy anonimowych autorów, którzy 
przypomnieli, że nasza noblistka miała 
w swoim życiu epizod związany z pochwałą 
wszystkiego tego, czego obiecywali dokonać 
komuniści. Jakby w ogóle nie rozumieli, 
czemu naprawdę ma służyć ta akcja. Jakby 
nie docierało do nich, że polska poetka 
otrzymała prestiżową nagrodę dlatego, że 
wybitną poetką była i taką pozostanie już 
na zawsze. Bernadeta Styczeń poświęciła 
temu kilka spotkań, aby uczniowie odrzu-
cili na bok wątpliwości, które w nich te 
wpisy wywołały. Dopiero później okazało 
się, że niemal równocześnie podobną 
akcję przeprowadzono w Poznaniu. Tam 
mieszkańcy podeszli do pomysłu bardzo 
przyjaźnie. Plakatami nawołującymi do 
uczenia się wierszy polskiej poetki zaklejone 
zostały wszystkie poznańskie przystanki 
autobusowe. Obszernie relacjonowała 
akcję telewizja TVN. Jeden z rozmówców 
przyznał, że dzięki temu pomysłowi w ocze-
kiwaniu na autobus zdążył nauczyć się pro-
ponowanego przez pomysłodawców wiersza. 
Widać, Poznań wolny jest od anonimowych 
malkontentów. Dlatego Bernadeta Styczeń 
deklaruje, że wraz ze swoimi uczniami 
wykorzysta każdą okazję, żeby promować 
czytelnictwo i korzyści z niego płynące. Spot-
kanie z przedszkolakami z „dziewiątki” jest 
jednym z etapów tego programu.    PRUD

Śpiewali po angielsku
W ZSP nr 2 w Brzesku odbył się II Między-
szkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. 
Uczestniczyli w nim uczniowie gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powi-
atu brzeskiego. W kategorii gimnazjalistów 
pierwsze miejsce zajęła Edyta Pałucka 
reprezentująca Gimnazjum w Porąbce 
Uszewskiej. Druga nagroda przypadła 
w udziale Zuzannie Magierze z Gim-
nazjum nr 2 w Brzesku. Trzecie miejsce 
wyśpiewała Patrycja Pławecka z Zespołu 
Szkół w Woli Dębińskiej. Wyróżnienie 
otrzymał zespół wokalno-instrumentalny 
z Gimnazjum w Gnojniku. W kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych przyznano 
dwie pierwsze nagrody. Otrzymały 
je grupa muzyczna z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku 
oraz Sylwia Pasek z Katolickiego Li-
ceum Ogólnokształcącego w Brzesku. 
Drugie miejsce zajęła formacja muzy-
czna z ZSP nr 1 w Brzesku, a trzecie 
grupa De Facto z ZSP nr 2 w Brzesku. 
Nagrody dla laureatów ufundowały 
Rada Rodziców przy ZSP 2 Brzesko, 
Wydawnictwo Oxford Univesity Press, 
Klub Fitness Bekir oraz Firma Geomar-
ko. Konkursowe prezentacje oceniało 
jury w składzie: Małgorzata Sułek, 
Artur Potępa i Krzysztof Szydłowski. 
Przegląd został przygotowany przez 
nauczycieli języka angielskiego z ZSP 2 
Brzesko – Monikę Body, Justynę Duch, 
Reginę Mleczko, Ilonę Musiał, Dorotę 
Oleksy i Marcina Przybylskiego. (org)

Święto Książki na Zielonce
Nauczyciele i uczniowie ZSP nr 2 w Brz-
esku czynnie włączyli się do obchodów 
Światowego Dnia Książki i Praw Au-
torskich. Z tej okazji biblioteka szkolna 
zaprosiła na wystawę kolekcji książek 
z autografami znanych autorów, m.in. 
Izabeli Sowy, Romy Ligockiej, Władysława 
Bartoszewskiego, Andrzeja Franaszka, 
Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk oraz 
ciekawych zbiorów znajdujących się w bib-
liotece. Uczniowie otrzymali również ulotki, 
które zachęcały do czytania i podkreślały 
wartość książki. W tym dniu zostały także 
wręczone nagrody laureatom Szkolnego 
Konkursu Czytelniczego „Czy znasz życie 
i twórczość Paula Coelho?” Uczestnicy 
konkursu musieli wykazać się wiedzą 
z życia autora i jego twórczości. Pier-
wsze miejsce ex aequo zajęły Magdalena 
Borowska oraz Klaudia Krzysztofiak, dru-
gie Agnieszka Nowacka, natomiast trzecie 
Anna Wójtowicz. Laureatom nagrody 
ufundowane przez Radę Rodziców, wręczył 
dyrektor szkoły, Bogdan Hajduga. (ek)

Krótko...
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Po raz ósmy w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Brzesku obchodzony był „Świa-
towy Dzień Książki”, którego ideą jest 
popularyzacja książki i czytelnictwa. 
W trakcie świętowania zorganizowany 
został konkurs „Pięknego czytania”, 
w którym wzięli udział wszyscy ucznio-
wie klas IV-VI. Hasło przewodnie kon-
kursu, „Czytanie to rzecz przedziwna 
– jak gałązka oliwna, jak migdałowy 
kwiat”, zaczerpnięte zostało z twórczo-
ści Cypriana Kamila Norwida.  

W kategorii klas IV pierwsze miej-
sce zajął Kacper Musiał, który wyprze-
dził Dominikę Dobrzańską i Małgorzatę 
Figiel. Wśród piątoklasistów najlepszą 
okazała się Wiktoria Kołodziej, a tuż za 
nią uplasowały się Aleksandra Pacura 
i Karolina Piechowicz. W rywalizacji 
uczniów klas VI najwyżej oceniono 
Dominikę Gorczycę, drugie miejsce 
zajął Jakub Kusiak, a trzecie Wiktoria 
Olchawa. 

Uczniowie młodszych klas uczest-
niczyli w konkursie „Poeci dzieciom””, 
podczas którego zaprezentowali utwo-
ry Marii Konopnickiej. Agnieszka Kraj 
przygotowała prezentację multime-
dialną, a Katarzyna Pacewicz-Pyrek, 
Teresa Kwaśniak i Anetta Śnieg czyta-
ły uczniom fragmenty opowiadań. 

Ciekawym pomysłem było przygoto-
wani inscenizacji „Królewny Śnieżki”, 
w której wzięli udział rodzice i nauczy-
ciele. W spektaklu wystąpili: Kata-
rzyna Błędowska, Anna Duch, Anna 
Gadowska, Monika Kowal-Osyba, 
Aneta Mierzwa, Rita Mikulska, Maria 
Pawełczyk, Katarzyna Zelek, Lucyna 
Szot, Jarosław Okas, Michał Sajdak, 

„Piękne czytanie” i „Królewna Śnieżka”
Marceli Słupski i Wojciech Stanisław-
czyk. Uzupełnieniem spektaklu był 
układ choreograficzny w wykonaniu 
uczniów klasy IIIa (przygotowany 
przez Anetę Mierzwę). Reżyserią zaję-

ła się Maria Pawełczyk, a scenografię 
przygotowały Dorota Wojtyś i pra-
cownice świetlicy szkolnej i biblioteki. 
Oprawę muzyczną opracowała Aneta 
Franczyk.  (iza) 
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Publiczne Gimnazjum w Jadow-
nikach od dziesięciu lat nosi imię 
Jana Pawła II nadane placówce 
dokładnie w dniu 82. Jego urodzin. 
Bardzo podniosły charakter miały 
rocznicowe uroczystości zorganizo-
wane 18 maja tego roku. Szkolnej 
akademii towarzyszyły wystawa 
autografów Karola Wojtyły ze 
zbiorów rodzinnych Zuzanny Pe-
ters-Musiał, a także ceremonia po-
sadzenia symbolicznego drzewka 
na pamiątkę tego wydarzenia. 

Do jadownickiego gimnazjum przy-
było wielu gości, w tym poseł Edward 
Czesak, burmistrz Grzegorz Wawryka, 
przewodniczący Rady Miejskiej Krzysz-
tof Ojczyk, radni, księża i dyrektorzy 
szkół. Część artystyczna rozpoczęła się 
„Odą na 80. urodziny Jana Pawła II” 
autorstwa Czesława Miłosza. 

- Dziesięć lat czuwa nad nami pa-
tron, od siedmiu lat w niebie. Kiedyś 
chłopiec grający w piłkę, półsierota 
o aktorskim talencie. Wykształcony, 
pobożny, odważny. W Watykanie jest 
człowiek, który zapisał się w sercach 
ludzi i w historii świata – mówiła 
jedna z występujących dziewcząt. Z 
archiwalnych nagrań przypomniano 
dzień, w którym Karol Wojtyła został 
wybrany papieżem. Wiele było cytatów 
z jego homilii i przemówień – „Musicie 
być mocni mocą nadziei, mocą miłości, 
która jest potężniejsza niż śmierć”, „Mu-
sicie od siebie wymagać, nawet gdyby 
nikt od was nie wymagał”, „Tak bardzo 
dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Mi-
łosierdzia (…) tam, gdzie wojna niesie 
śmierć, (…) gdzie brak szacunku dla 
życia i godności człowieka”. 

Przez te dziesięć lat w gimnazjum 
w Jadownikach wiele się wydarzyło. 
Wszyscy pamiętają rok 2012, kiedy na-
dano szkole imię papieża. Jeszcze tego 
samego roku otwarta została wystawa 
fotografii Mieczysława Żbika „Jan Paweł 
II. Korzenie wiary - pielgrzym”, a nieco 
później nauczyciele i uczniowie wzięli 
udział w spotkaniu z Janem Pawłem 
II na krakowskich Błoniach podczas 
Jego ósmej pielgrzymki do Ojczyzny. 
W następnym roku w Częstochowie 
odbyło się pierwsze spotkanie Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II, na którym nie 
zabrakło uczniów z Jadownik. Te spot-
kania odbywają się odtąd każdego roku. 
Przed budynkiem szkoły od 2003 roku 
stoi popiersie papieża wykonane przez 
Tadeusza Świerczka. Wiele wydarzeń 

Dziesięć lat z patronem

miało miejsce, a wszystkie związane z 
osobą patrona. Oczywiście, pracownicy 
szkoły uczestniczyli w uroczystości bea-
tyfikacji Jana Pawła II, która odbyła się 
w Watykanie 1 maja 2011 roku. 

Podczas rocznicowej uroczystości 
znalazło się miejsce na wspomnienie 
zmarłej w zeszłym roku Marcie Gar-
dziel, wspaniałej nauczycielce. Krystyna 
Serbeńska-Biel tak ją wspomina: „ Była 
z nami wiele lat. Na każdym miejscu w 
szkole są ślady jej pracy. Marta Gardziel 
malowała portrety Jana Pawła II. Jeden 
z nich wisi w naszej szkole, ufundowany 
przez ks. Romana Majocha. Dzięki niej 
jechaliśmy na beatyfikację do Rzymu. Po 
ogłoszeniu terminu uroczystości przyna-
glała: Jedźcie, załatwiajcie. Tego samego 
dnia dyrektor zamówił autokar. W Rzymie 
była rok wcześniej. O zdrowi prosiła na 
grobie Jana Pawła II i w San Giovanni 
Rotondo. Bardzo chciała żyć. Miała wiele 
planów. Kochała to, co robiła. Zawsze 
dokładnie. Nigdy byle jak. Zależało jej 
na tym, żeby było ładnie. Ozdabiała 
świat i zawsze po wakacjach wracała z 
nowymi pomysłami. Rok temu nie wró-
ciła. Żegnaliśmy ją z niedowierzaniem, 
że można zostawić to wszystko i tak po 
prostu odejść. Pan Bóg ma inne plany, nie 
rozumie ich mądry, ani głupi. Przyjmuje 
je pokorny. Jest wśród nas, niezastąpiona 
i niezapomniana, wpisana w historię 
szkoły pierwszego dziesięciolecia”. 

Tuż przy wejściu do szkolnej biblio-
teki znajduje się tablica poświęcona 
Marcie. Na niej napis: „W cieniu Two-
jej chwały Panie pozwól mi malować 
skrzydła aniołom …”. 

Z okazji rocznicy nadania imienia 
szkole otwarta została wystawa au-
tografów Karola Wojtyły ze zbiorów 
Zuzanny Peters-Musiał. Są to kartki, 
które Karol Wojtyła wysyłał do ojca pani 
Zuzanny, Jerzego Petersa. Obu łączyły 
więzy przyjaźni, których początek datu-
je się na czasy, gdy obaj uczęszczali do 
wadowickiego gimnazjum. 

Cytowana już tutaj Krystyna Ser-
beńska-Biel w specjalnie na rocznice 
wydanym folderze napisała: Wybra-
liśmy dla szkoły i dla siebie bardzo 
trudnego patrona. Gdyby jeszcze raz 
przyszło wybierać, należałoby dobrze 
się zastanowić. Wszyscy wiedzą, po co 
wybiera się patrona, ale żyć według 
jego wskazań, to już może być duży 
kłopot. Nie takie to trudne, gdy ma się 
za patrona Mickiewicza lub Norwida. 
Geniusz literacki można podziwiać, 
ale nie naśladować, a wzorem życia 
można się inspirować tylko w niektó-
rych wypadkach. Jak żyć, naśladując 
Jana Pawła II? No bo powiedzmy sobie 
szczerze, kto chce żyć tak: - Zawsze na 
pierwszym miejscu Credo, - Na drugim 
Totus Tuus, - Nic dla siebie, a wszystko 
dla innych.   EMIL
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Dni Brzeska 2012
Tegoroczne Dni Brzeska odbędą się 
wyjątkowo w lipcu, z uwagi na Euro 
2012. Na piątek 6 lipca (godz. 18.00 
– MOK) zaplanowano wernisaż wy-
stawy malarstwa Janusza Janasa 
i Joanny Maderskiej. W sobotę 7 lipca 
o godz. 11.00 w Ogródku Jordanow-
skim rozpocznie się tradycyjny już 
konkurs na najsympatyczniejszego 
psa. Blok imprez artystycznych na 
Placu Kazimierza Wielkiego rozpo-
cznie się o godz. 15.00 występami 
tanecznymi i muzycznymi w wyko-
naniu dzieci. Potem kolejno wystąpią 
Feeria (17.30), Fun Fire (19.00) oraz 
Halina Mlynkova (20.30). W mię-
dzyczasie odbędzie się Małopolski 
Piknik Europejski. W niedzielę 8 lip-
ca, o godz. 15.00 wystąpią laureaci 
Festiwalu talenty Małopolski. Na ten 
dzień zaplanowano ponadto koncerty 
zespołów: Xploder (17.30), Krafcy 
(19.00) i Luxtorpeda (20.30). MOK  

W bieżącym roku szkolnym ogłoszo-
no ogólnopolski konkurs Bezpieczna 
Szkoła – Bezpieczny Uczeń. Pub-
liczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza 
Korczaka w Brzesku przystąpiło do 
tej rywalizacji, razem z 1073 szkoła-
mi wszystkich stopni z całej Polski. 
W okresie od 1 października 2011 
roku do 31 marca 2012 roku ucznio-
wie wykonywali zadania konkurso-
we. Koordynatorkami tego przedsię-
wzięcia były nauczycielki – Renata 
Zagrodzka i Jolanta Ropek, zaś nad 
prawidłowym i systematycznym wy-
konywaniem zadań czuwali wszyscy 
wychowawcy i nauczyciele.

Zadań konkursowych było bardzo 
dużo, a obejmowały one problematykę za-
sad funkcjonowania państwa prawnego 
i społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
norm współżycia społecznego, poszano-
wania praw jednostki, przeciwdziała-
nia patologiom, tolerancji wobec osób 
niepełnosprawnych, ludzi o odmiennej 
kulturze, rasie, obyczajach, ideach soli-
daryzmu społecznego. Celem głównym 
konkursu było podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa szkół i uczniów.

W realizację zadań konkursowych 
była zaangażowana cała społeczność 
szkolna. Wśród wszystkich uczniów zo-
stała przeprowadzona debata na temat 
Państwo, prawo, społeczeństwo, obywa-
tel. Odbyła się ona w czterech rundach 
i wzbudziła wiele pozytywnych emocji 
wśród uczniów, zachęciła do zaintereso-
wania się sprawami regionu i kraju. Po 
debacie gimnazjaliści pisali test spraw-
dzający wiedzę na ten temat.

Bardzo ciekawym dla uczniów zada-
niem było przeprowadzenie szkolnego 
konkursu na temat Co powinno się 
zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otocze-
niu, by poprawić relacje między ludźmi. 
Efekty pracy uczniów zostały zaprezen-
towane na forum szkoły – odbyły się 
wystawy prac plastycznych, prezentacje 
teatralne i  literackie. Młodzież wypo-
wiedziała się także na temat wypadków 
zagrażających zdrowiu i życiu człowie-
ka w formie happeningu pod hasłem 
Bezpieczna Szkoła.Ważnym elementem 
konkursu było zorganizowanie spotkań 
uczniów z przedstawicielami: Policji, 
Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunko-
wego i Polskiego Czerwonego Krzyża na 
temat Bezpieczne zachowanie w szkole, 
w domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania 

Bezpieczna Szkoła – 
Bezpieczny Uczeń

pomocy, obrona konieczna. Przeprowa-
dzono także pogadanki na temat: Prawna 
ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym 
nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkol-
ne oraz konwersatoria na temat Tytoń, 
narkotyki, dopalacze - jak się przed tym 
bronić. Owocem tych zajęć były prace 
plastyczne i literackie wykonane przez 
uczniów, m.in.: plakat-antyreklama 
papierosów, narkotyków i alkoholu oraz 
listy otwarte (odezwy) do społeczności 
szkolnej na temat szkodliwości używek. 
W ramach realizacji tego zadania odbył 
się również dla klas 2 i 3 recital Jutro 
jest… wtedy pochylisz się nade mną 
dotyczący zagrożeń, jakie niosą alkohol, 
narkotyki i dopalacze. Kolejne zadanie 
polegało na przeprowadzeniu przez pe-
dagoga szkolnego – specjalistę z zakresu 
resocjalizacji oraz psychologa szkolnego 
konwersatoriów Kibole, blokersi, grupy 
podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz 
zagrożenie, jak się bronić przed wciągnię-
ciem do „paczki”. 

Realizacja następnego zadania Mój 
przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować 
podstawy akceptujące niepełnospraw-
ność, została oparta na ogólnoszkolnym 
projekcie Czas żurawia, którego celem 
było kształtowanie postaw szacunku, 
tolerancji, integracji w środowisku 
szklonym. Był to projekt szczególnie 
ważny, gdyż w naszym gimnazjum są 
oddziały integracyjne.  Następne zada-
nie konkursowe: Nie jesteś sam. Jak 
monitorować sytuację osób z otoczenia 
szkolnego lub środowiskowego, które zna-
lazły się w biedzie, chorobie, stanie sie-
roctwa społecznego lub „euro sieroctwa”; 
gdzie szukać pomocy miało wymiar 
praktyczny. Polegało na przygotowaniu 
i przeprowadzeniu zajęć we wszystkich 
klasach oraz realizacji ogólnoszkolnego 
projektu Szkolna strategia pomagania 
innym. Warto nadmienić, że w naszym 
gimnazjum prężnie działa Szkolny Klub 
Wolontariatu, który organizuje pomoc dla 
rodzin, borykających się z problemami 
materialnymi. Wspieramy chore dzieci 
oraz misje w Afryce. Jednym z efek-
tów tego zadania jest także założenie 
„Skrzynki pytań” Odpowiedzi na pytania 
uczniów udzielają psycholog i pedagog 
szkolny.W ramach zadania Przestrze-
ganie prawa to obowiązek każdego, 
także ucznia. zostały przeprowadzone 
konwersatoria z młodzieżą oraz rodzi-
cami. Uczniowie klas I i II uczestniczyli 

w spotkaniu z policjantami Zespołu ds. 
Profilaktyki Społecznej Nieletnich i 
Patologii KPP w Brzesku. Natomiast 
w klasach trzecich odbyły się warsztaty 
Porozmawiajmy o przemocy, agresji oraz 
o mechanizmach i silach napędzających 
zachowania przemocowe z policjantem 
– edukatorem do spraw narkomanii, 
specjalistą do spraw nieletnich, społecz-
nym kuratorem sądowym. Ponadto ten 
sam specjalista prowadził warsztaty dla 
rodziców Porozmawiajmy o przemocy 
i agresji. Czy moje dziecko bije, czy jest 
bite? Przygotowano także ankiety dla 
uczniów. Współpracowaliśmy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Wy-
działem Edukacji Kultury i Sportu Urzę-
du Miejskiego w Brzesku. Uczniowie 
wzięli udział w konkursie plastycznym 
Powstrzymać strach. Praca uczennicy 
klasy 3d – Joanny Pajor - została umiesz-
czona na ulotce informacyjnej dla ofiar 
przemocy w rodzinie. 

Zadania zrealizowane w ramach kon-
kursu zwiększyły poziom wiedzy i umie-
jętności uczniów w zakresie bezpieczeń-
stwa. Efektem zaangażowania się całej 
społeczności gimnazjum jest zdobycie 
tytułu BEZPIECZNEJ SZKOŁY oraz 
członkostwa w OGÓLNOPOLSKIM 
KLUBIE BEZPIECZNE SZKOŁY. 
Realizując zadania utwierdziliśmy się 
w przekonaniu, że działanie zespołowe 
oraz współpraca z ośrodkami i osobami 
wspomagającymi działania profilak-
tyczne jednoczy wszystkich oraz uczy 
wspólnej odpowiedzialności.   JZ
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Jerzy Wyczesany

W Krakowie, 26 maja 2012 roku w wie-
ku 88 lat zmarł prof. zw. dr hab. Jan 
Marian Włodek z Dąbrowicy, wybitny 
uczony – hydrobiolog i ichtiolog, pra-
cownik naukowy Wydziału Rolniczego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiej 
Akademii Umiejętności, Polskiej 
Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej, żołnierz Armii Krajowej, 
prawnuk Jana Ewangelisty von Götza 
(1815-1893), spolonizowanego nie-
mieckiego przemysłowca, założyciela 
browaru w Okocimiu i fundatora for-
tuny tej rodziny. Wraz z jego śmiercią 
zamknął się pewien etap w historii 
Okocimia i ziemiaństwa polskiego.

„Jak mnie ktoś pyta: z jakich Pan Włodków?,
zawsze odpowiadam: z tych lepszych, z tych  lepszych”.

In memoriam
Prof. zw. dr hab. Jan Włodek 1924 – 2012

Urodził się 26 stycznia 1924 roku 
w Krakowie, w rodzinie prof. Jana 
Zdzisława Włodka herbu Sulima (1885 
– 1940) i Zofii Albiny baronówny Goetz 
Okocimskiej herbu własnego (1890 
-1981). Jego ojciec był dyplomatą, 
wybitnym naukowcem: chemikiem 
rolnym, gleboznawcą, botanikiem, 
ekologiem, fizjologiem, biochemikiem, 
dyplomowanym rolnikiem, profesorem 
Wydziału Rolniczego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i członkiem Czeskiej 
Akademii Rolniczej, drugim wicepre-
zesem rady nadzorczej rodzinnej spółki 
akcyjnej Browaru Okocim, właści-
cielem dóbr Dąbrowica pod Bochnią 

i Buda Tuszowska pod Kolbuszową. 
Aresztowany 6 listopada 1939 roku 
w niemieckiej akcji Sonderkation 
Krakau więziony był na Montelupich 
w Krakowie, a następnie we Wrocła-
wiu, oraz w obozie koncentracyjnym KL 
Oranienburg- Sachsenhausen. Zwol-
niony z obozu, zmarł z wycieńczenia 
dziesięć dni później.

Matka natomiast, była córką Jana 
Albina barona Goetza Okocimskiego 
(1864 – 1931), właściciela Browaru 
w Okocimiu, posła na sejm galicyjski we 
Lwowie i do Rady Państwa w Wiedniu, 
senatora II Rzeczypospolitej, przemy-
słowca, właściciela wielu dóbr ziem-
skich i nieruchomości oraz Zofii Jadwigi 
z hrabiów Sumińskich herbu Leszczyc 
(1867 – 1945). Doktor Zofia Włodkowa 
była wybitnym filozofem, działaczką 
wielu organizacji katolickich m.in. Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Kobiet i So-
dalicji Mariańskiej Pań Wiejskich oraz 
charytatywnych, publicystką, pisarką, 
tłumaczką, wydawcą i redaktorką 
„Wiadomości Katolickich”, a w czasie 
okupacji niemieckiej łączniczką Armii 
Krajowej, a także członkinią tajnej 
organizacji ziemiańskiej „Tarcza”, 
a później „Uprawa”.

Jan Marian Włodek szkołę podsta-
wową ukończył w 1936 roku w Krako-
wie. Następnie uczęszczał do Gimna-
zjum im. Bartłomieja Nowodworskiego 
(dawne Gimnazjum św. Anny), gdzie 
przed wybuchem II wojny światowej 

Prof. Jan M. Włodek podczas spot-
kania zorganizowanego w Brzesku 

przez MBP w 1993 r. - fot. B. Hajduk

Ojciec prof. Jan Zdzisław Włodek z synem - fot. zb. rodziny
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w 1939 roku ukończył trzy pierwsze 
klasy. W czasie wojennego exodusu 4 
września 1939 roku rodzina Włodków, 
przebywająca wówczas w swym mająt-
ku w Dąbrowicy udała się z większością 
uciekinierów na wschód. Jak wspo-
mniał w swym wojennym pamiętniku 
– rodzina opuściła Dąbrowicę, a na-
stępnie przez Wiśnicz Nowy, Wiśnicz 
Stary, Kobyle i Uszew dotarła do Oko-
cimia, na krótko zatrzymując się w fol-
warku Pomianowa. Matka profesora 
zrezygnowała jednak z odwiedzenia 
i zobaczenia się ze swoją matką i bra-
tem Antonim, ostatnim właścicielem 
okocimskiego browaru i pałacu, by nie 
przeszkadzać im w przygotowaniu do 
ucieczki. Nocą 5 września z Pomia-
nowej Włodkowie ruszyli dalej przez 
Radłów, Żabno i Szczucin w stronę 
należącego do nich Babul w lasach 
tuszowskich, a następnie w kierunku 
Puszczy Solskiej, Tomaszowa Lubel-
skiego i Łaszczowa. W majątku Sta-
rowieyskich w Nadolcach dowiedzieli 
się, iż 17 września armia radziecka 
zajęła wschodnie tereny Polski. Fakt 
ten spowodował, że głowa rodziny prof. 
Jan Zdzisław Włodek zdecydował o po-
wrocie do domu do Dąbrowicy. Wraz 
ze Starowieyskimi z Iwierzyc, Czar-
toryskimi z Pełkiń, Szaszkiewiczami 
z Rzemienia, Popielami z Kurozwęk 
i Marią Morstin-Górską przez Magda-

lenkę, Bełżec, Przeworsk, Sędziszów, 
Budę Tuszowską, Szczucin, prom na 
Dunajcu w Pasiece Wietrzychowickiej, 
Szczurową i Brzesko dotarli do Okoci-
mia. Pałac Goetzów był już wówczas 
zajęty przez Niemców. W Okocimiu 
rodzina Włodków spotkała się z do-
centem Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Stefanem Komornickim, mężem sio-
stry Zofii Albiny Włodkowej, Marii 
Pii z Goetzów-Komornickiej, który 
doglądał majątku pod nieobecność ba-
rona Antoniego Goetza-Okocimskiego. 
Włodkowie zanocowali wówczas u pana 
inż. Kazimierza Borzęckiego, admini-
stratora należących do Goetzów dóbr 
Pomianowa. Następnie,  tak jak ucie-
kali przed miesiącem przez Wiśnicz 
Stary i Wiśnicz Nowy, 5 października 
1939 roku powrócili do swojego mająt-
ku w Dąbrowicy. Dwór Włodków był 
już zamieszkały przez Niemców, ale 
właścicielom po pertraktacjach udało 
się zająć trzy pokoje z łazienką.

W Krakowie, 6 listopada 1939 roku 
w czasie niemieckiej akcji  „Sonderak-
tion Krakau” aresztowano prof. Jana 
Zdzisława Włodka, którego zesłano 
do obozu KL Oranienburg – Sach-
senhausen pod Berlinem. Zwolniony 
z obozu zmarł na zapalenie płuc dzie-
sięć dni później 19 lutego 1940 roku 
w swym krakowskim domu przy ulicy 
Wróblewskiego.

Gdy zmarł ojciec, Jan Marian Wło-
dek miał zaledwie piętnaście lat – i jak 

mawiał „zbyt mało, by się nim nacieszyć, 
wystarczająco dużo, by nauczyć się wy-
znawanych przez niego wartości”. Po 
latach napisał – „Dorastałem w okrut-
nym i niebezpiecznym czasie okupacji, 
zresztą później nie było łatwiej. Miałem 
wspaniałą Matkę, kochającą rodzinę 
i przyjaciół, lecz mimo to nigdy nie 
opuszczała mej świadomości i była mi 
oparciem myśl o Ojcu. O jego ofierze ży-
cia za Polskę, jej naukę i kulturę, o jego 
szlachetności i mądrości. Wiedziałem, że 
nie wolno mi o tym zapomnieć.”

W czasie wojny Jan Marian Włodek 
ukończył średnią szkołę handlową 
(1942), równocześnie w tym samym 
roku zdał maturę na tajnych komple-
tach, które weryfikował w 1945 roku. 
Później pracował w tartaku w Krako-
wie i uczęszczał na tajne kursy uniwer-
syteckie Wydziału Rolniczego, których 
dwa lata zostały mu zaliczone w 1945 
roku. Z końcem II wojny światowej 
był także łącznikiem Armii Krajowej 
ps. „Balaton”. Po zakończeniu wojny 
podjął studia na Wydziale Rolniczym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie 
przed wojną wykładał jego ojciec.  Po 
ich ukończeniu w 1946 roku  został 
asystentem statystyki matematycznej 
przy Zakładzie Ekonomii Rolniczej na 
tymże Wydziale. 1 stycznia 1950 roku 
w ramach czystki stalinowskiej został 
zwolniony z pracy z „wilczym biletem”. 
Za dość symboliczny udział w pracach 
społecznych studenckiej organizacji 

Matka Zofia z Goetzów Włodkowa pozująca do portretu 
Oldze Boznańskiej,1913 r. - fot. zb. rodziny

Baron Jan Albin Goetz 
Okocimski, dziadek zmarłego 

- fot. H. Kosel,  zb. rodziny, rep. P. Duda
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samopomocy „Caritas Academica” był 
przesłuchiwany w Urzędzie Bezpie-
czeństwa, co było powodem, że przez 
dwa lata nie mógł znaleźć stałej pracy. 
Utrzymywał się wówczas jako staty-
styk z prac kontraktowych i zleconych, 
głównie w służbie zdrowia. Od lipca 1952 
roku Jan Marian Włodek podjął pracę 
w sekcji Rybackiej Polskiej Akademii 
Umiejętności, a wraz z powstaniem 
w 1953 roku Zakładu Gospodarki Sta-
wowej Polskiej Akademii Nauk w Kra-
kowie, przemianowanym później na za-
kład Biologii Stawów PAN, a następnie 
Zakład Biologii Wód Instytutu Ochrony 
Przyrody PAN pracował w nim do końca 
swej kariery naukowej.

W 1949 roku uzyskał na Wydziale 
Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
stopień doktora agronomii na podstawie 
pracy „Zastosowanie korelacji i regresji 
czystej jako metody badawczej gospo-
darstw rolnych ze szczególnym uwzględ-
nieniem krakowianów”. W 1962 roku 
natomiast w Wyższej Szkole Rolniczej 
w Krakowie otrzymał stopień doktora 
habilitowanego na podstawie rozprawy 
„Obliczenia mnożników Gaussa dla celów 
doświadczalnictwa rolniczego”, po czym 
został mianowany adiunktem,  w 1970 
roku docentem, w 1980 roku profesorem 
nadzwyczajnym, a następnie profesorem 
zwyczajnym. W latach 1964 – 1972 był 
ponadto wykładowcą kontraktowym 
biometrii na Wydziale Biologii Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. 

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych XX wieku Jan Marian 
Włodek rozwinął szeroką działalność 
w dziedzinie hodowli karpi na terenie 
gospodarstw doświadczalnych na Ślą-
sku Cieszyńskim. Natomiast w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 

prowadził dokumentacyjne badania 
ichtiofaunistyczne w rzekach południo-
wej Polski.

Od 1966 roku Profesor był członkiem 
Komisji Biologicznej PAN, członkiem 
Rad Naukowych Zakładu Biologii Wód 
PAN w Krakowie i Zakładu Doświad-
czalnego Gospodarki Stawowej PAN 
w Gołyszu. Przez wiele lat pracował 
w redakcji „Acta Hydrobiologica”, od 
1970 roku jako zastępca redaktora 
naczelnego, w latach 1990-1994 jako 
redaktor naczelny.

Profesor Jan Marian Włodek był 
również jednym z założycieli Polskiego 
Towarzystwa Hydrobiologicznego; w la-
tach 1967-1982 pełnił w nim funkcje 
skarbnika, a następnie od 1982 roku 
był jego przewodniczącym. W Zarzą-
dzie Głównym Polskiego Towarzystwa 
Hydrobiologicznego był także prze-
wodniczącym Komisji Nagród im. prof. 
Mariana Gieysztora. Za zasługi dla PTH 
otrzymał tytuł Honorowego Członka 
tego Towarzystwa. Profesor był również 
wieloletnim członkiem SIL, wielokrotnie 
uczestniczył w kongresach i zjazdach 
Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicz-
nego oraz specjalistycznych ichtiobiolo-
gicznych, prezentując zarówno wyniki 
własnych badań jak i zespołowych, 
prowadzonych pod jego kierownictwem. 
Był ponadto członkiem Komisji Historii 
Wojen i Wojskowości Polskiej Akademii 
Umiejętności oraz wiceprezesem kra-
kowskiego Oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Ziemiańskiego.

Profesor był wybitnym specjalistą 
z zakresu  biometrii, hodowli ryb (karpi) 
i rybactwa śródlądowego oraz prekur-
sorem i propagatorem wykorzystania 
metod statystycznych w badaniach bio-
logicznych. Z dziedzin tych opublikował 
wiele prac naukowych.

W swym krakowskim domu zgro-
madził imponujące rodzinne archiwum 
zawierające wiele unikalnych dokumen-
tów, rękopisów, pamiętników, listów, 
fotografii związanych z rodzinami m.in.: 
Włodków, Goetzów-Okocimskich, Su-
mińskich, Fischingerów, Rossknechtów 
oraz cenne dzieła sztuki i bibliotekę. 
Rodzinie poświęcił publikacje książkowe 
„Goetz-Okocimscy. Kronika rodzinna 
1590-2000” (Kraków 2001), „Jan Wło-
dek. Legionista, dyplomata, uczony” 
(Kraków 2009) oraz biogramy m.in. 
w publikacji „Zofia Włodkowa z Dą-
browicy 1890 – 1981” (Sobolów 1995), 
w „Polskim słowniku biograficznym” 
i w kilku tomach monumentalnego dzie-
ła „Ziemianie polscy XX wieku. Słownik 
biograficzny”.

Profesor Włodek obok Dąbrowicy 
emocjonalnie związany był także z Oko-

cimiem. Tu bowiem przed laty, 23 lipca 
1929 roku w progach pałacu swego 
dziadka Jana Albina barona Goetza 
Okocimskiego wraz z siostrą Zofią wi-
tali z bukiecikami kwiatów w dłoniach 
prezydenta II Rzeczypospolitej prof. 
dr. Ignacego Mościckiego, który na za-
proszenie Małopolskiego Towarzystwa 
Rolniczego, dokonywał tryumfalnego 
objazdu Małopolski. Równie często spę-
dzał wolny czas w gościnie u ks. prałata 
Stanisława Gutowskiego na okocimskiej 
plebani. 

Autor powyższych słów z nostalgią 
wspomina wizyty u Profesora w pracy 
w siedzibie PAN przy ul. Sławkowskiej 
oraz w domu Włodków przy ul. Wrób-
lewskiego w Krakowie, kiedy wraz 
z koleżanką Lidią Luchter-Krupińską, 
wówczas kustoszem i kierownikiem Mu-
zeum Zamku w Dębnie korzystał z ro-
dzinnego archiwum, konsultował dane 
historyczne i typował pamiątki rodzinne 
na wystawę „Ród Goetzów-Okocim-
skich”, która w 1998 roku prezentowana 
była we wnętrzach dębińskiego zamku. 
Piszącemu te słowa szczególnie zapadły 
w pamięć spotkania w Okocimiu, w tym 
spacery po zaniedbanym parku i znisz-
czonym wówczas pałacu należącym 
kiedyś do jego dziadków. Ostatnia roz-
mowa ze schorowanym już Profesorem 
miała miejsce podczas Targów Książki 
w Krakowie 7 listopada 2009 roku, kiedy 
to promował i podpisywał swoją książkę 
poświęconą ojcu.  

Uroczystości pogrzebowe prof. zw. 
dr hab. Jana Mariana Włodka odbyły 
się w Krakowie 4 czerwca 2012 roku na 
cmentarzu Rakowickim. Natomiast msza 
św. w jego intencji 6 czerwca br. w tam-
tejszym kościele ss. Wizytek przy ulicy 
Krowoderskiej. 

Okładka książki Jana M. Włodka 
poświęconej Goetzom Okocimskim

Okładka książki Jana M. Włodka 
poświęconej ojcu
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W Dniu Matki na boisku Orlik 
2012 rozegrany został po raz trze-
ci Turniej Piłki Nożnej Orlików 
o Puchar Burmistrza Brzeska. 
Organizatorem zawodów była 
tradycyjnie Rada Rodziców brze-
skiej sekcji Orlików z Anettą 
Śnieg i Ewą Witkowską na czele. 
We wszystkich trzech kategoriach 
wiekowych triumfowali gospoda-
rze, ale największe emocje towa-
rzyszyły turniejowi mam, podczas 
którego padło najmniej bramek, 
ale za to odnotowano najwięcej 
… kontuzji.

Naszą relację z zawodów rozpo-
cznijmy od turnieju mam, bo miał on 
niecodzienny przebieg. Proszę wskazać 
nam w historii światowego futbolu 
choćby jedną imprezę, podczas której 
najskuteczniejszymi strzelcami 
byli … bramkarze. A tak właśnie 
zdarzyło się w Brzesku, 26 maja 
2012 roku (to data historyczna). 
W kuriozalne wydarzenia ob-
fitował już mecz otwarcia tego 
turnieju. W pierwszej połowie 
w zamieszaniu podbramkowym 
jedna z piłkarek Okocimskiego 
postanowiła wyręczyć Anettę Śnieg 
i w zupełnie niegroźnej sytuacji zła-
pała piłkę w ręce, a ponieważ wszyst-
ko rozgrywało się w polu karnym, 
Kazimierz Sproski nie miał innego 
wyjścia jak wskazać na „wapno”. Eg-
zekutorką „jedenastki” zdecydowała 
się być Paulina Kica, bramkarka 
ABC Futbolu Bochnia. Uczyniła to 
na tyle mocno i precyzyjnie, że piłka 
zatrzepotała w siatce. Anetta Śnieg 
zrewanżowała się srodze w drugiej 
odsłonie. Po zmianie stron opuściła 
swoją „świątynię” i przeszła do ataku. 
W końcówce meczu, przy ogłuszającym 
dopingu zdecydowała się na strzał roz-
paczy i ku uciesze miejscowych fanów 
doprowadziła do remisu.  

Jeśli ktoś pamięta jeszcze jak 
w 2006 roku Tomasz Kuszczak dał 
się pokonać po bezpośrednim wykopie 
kolumbijskiemu golkiperowi, to na 
brzeskim Orliku mógł przeżyć deja vu. 
W roli Luisa Enrique Martineza wystą-
piła Paulina Kica, która huknęła spod 
swojej bramki tak dokładnie, że piłka 
po koźle wpadła za kołnierz tarnowskiej 
bramkarki. Skończyło się na skromnym 
1:0 dla ABC.

O pierwszym miejscu miał więc 
zadecydować mecz pomiędzy TAP 

Dzień Mamy z piłką w tle
a OKS. „Piwoszki”, chcąc triumfować, 
musiały pokonać rywalki strzelając im 
minimum dwa gole. Każdy inny wynik 
premiował bochnianki. Dla gospodyń 
(bynajmniej nie wiejskich) zaczęło się 
fatalnie. Anetta Śnieg zapomniała 
o przepisach i złapała w polu karnym 
piłkę zagrywaną przez klubową kole-
żankę. Kazimierz Sproski mógł tego 
nie widzieć (pewnie nikt ni miałby 
o to do niego pretensji), ale postanowił 
trzymać się z dala od ekipy „Fryzjera” 
i najzupełniej słusznie podyktował 
rzut wolny pośredni, który tarnowian-
ki po wzorowym rozegraniu zamieniły 

50 procent normy, ale za to ich bram-
karz mógł mieć satysfakcję, bo siatka 
w strzeżonej przez niego bramce ani 
raz nie została naruszona. 15 bramek 
w dwóch meczach strzelili też „Karmi-
ątka”  z rocznika 01/02, co również 
dało im pierwsze miejsce. Dali sobie 
jednak strzelić trzy bramki (wszystkie 
autorstwa Tobiasza Gumuły) z Bochni, 
co w żadnym stopniu nie umniejsza ich 
sukcesu. Brzeszczanie z najstarszego 
rocznika w dwóch spotkaniach zdobyli 
7 goli, ale i oni, podobnie jak ich naj-
młodsi koledzy, zachowali czyste konto 
po stronie strat. Godna odnotowania 
jest dzielna postawa młodych piłkarzy 
z Tarnowa, którzy w każdej kategorii 
wystawili drużyny wiekowo młodsze. 
Jednak, jak nakazuje trzyletnia tra-
dycja tego turnieju, tutaj udział jest 

najważniejszy, a na plan pierwszy 
wysuwa się jego przyjacielski cha-
rakter. 

Sponsorami turnieju byli: 
Urząd Miejski w Brzesku, Can-
Pack SA, Coca-Cola, Uzdrowisko 
Kopalnia Soli w Bochni. Spon-
sorami strojów, w których mło-
dzi piłkarze Okocimskiego (i ich 

mamy) zaprezentowali się po raz 
pierwszy, jest Zarząd Can-Pack SA 

w Krakowie.  
Puchary, dyplomy i nagrody dla 

uczestników turnieju wręczali bur-
mistrz Brzeska Grzegorz Wawryka oraz 
prezes Małopolskiej Wytwórni Maszyn 
Marek Puzia.  

W kategorii najmłodszej najlepszym 
zawodnikiem uznany został Mikołaj 
Sypek (TAP), najlepszym bramkarzem 
– Damian Bochenek (ABC Futbolu), 
a tytuł króla strzelców wywalczył Ad-
rian Wielgosz (Okocimski). 

Kategoria 2001/2002: najlepszy za-
wodnik – Tobiasz Gurgul (Okocimski), 
najlepszy bramkarz – Szymon Kozioł 
(TAP), król strzelców – Błażej Gumuła 
(ABC). 

Kategoria 2003/2004: najlepszy za-
wodnik – Hubert Gawlik (ABC), najlep-
szy bramkarz – Piotr Zagórowski (OKS, 
król strzelców – Damian Boroń (OKS). 

W turnieju mam królową bramki 
uznano Ewę Milówkę (TAP), tytuł naj-
sprawniejszej nóżki przyznano Paulinie 
Kicy, a miano wschodzącej gwiazdy 
otrzymała Anetta Śnieg (Okocimski). 

Duże słowa uznania i wyrazy naj-
głębszego podziękowania od orga-
nizatorek należą się Kazimierzowi 

na gola. Kiedy wkrótce potem pod-
wyższył na 2:0, wydawało się, że już 
jest po sprawie. Dzielne brzeszczanki 
w drugiej połowie wzięły się ostro do 
odrabiania strat i na minutę przed 
końcem doprowadziły do wyrównania. 
Na zdobycie zwycięskiej bramki za-
brakło im jednak czasu. Puchar trafił 
do bocheńskiej ABC Futbolu, w której 
składzie wystąpiły trzy „Piwoszki” 
– Renata Ciuruś, Joanna Fidelus 
i Agnieszka Ważydrąg. A ponieważ 
w tej ekipie wystąpiło też kilka tarno-
wianek, można powiedzieć, że w całym 
turnieju zwyciężyły wszystkie mamy, 
sprawiając sobie tym samym wspa-
niały prezent. 

Wszystkie trzy kategorie mło-
dzików zostały zdominowane przez 
piłkarski narybek Okocimskiego. 
W roczniku 99/00 już w pierwszym 
meczu gospodarze uraczyli kibiców 
gradem bramek, aplikując aż 10 goli 
swoim rówieśnikom z Bochni. W kolej-
nym swoim spotkaniu wykonali tylko 
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Sproskiemu i Szczepanowi Smoleniowi. 
Obaj panowie zgodzili się poprowadzić 
turniej w charakterze sędziów, kiedy 
okazało się, że mimo wcześniejszych 
ustaleń nie przybył żaden arbiter z 
brzeskiego Kolegium Sędziowskiego.    

Składy drużyn Okocimskiego
1999/2000: Arkadiusz Goryczka, 

Tomasz Jagiełka, Kacper Karpień, 
Łukasz Kołodziej, Kacper Marek, 
Grzegorz Owca, Dawid Policht, Ma-
ciej Sakowicz, Nikodem Śnieg, Jakub 
Ważydrąg, Adrian Wielgosz, Łukasz 
Zagórowski, Filip Ząbkowski. 

2001/2002: Dawid Bogusz, Mate-
usz Brzyk, Adrian Ciuruś, Wojciech 
Fidelus, Tobiasz Gurgul, Sebastian 
Musiał, Radosław Pietrzyk, Piotr So-
baś, Kamil Stachowicz, Maciej Toboła, 
Jakub Widła, Kacper Zelek. 

2003/2004: Krystian Bielak, Da-
mian Boroń, Bartosz Guzek, Dawid 
Nowak, Oliwier Okas, Piotr Owca, 
Kacper Pabian, Michał Siudut, Adrian 
Smaluch, Hubert Smulski, Natan 
Toroń, Piotr Zagórowski, Jakub Żu-
rawski.  

Mamy: Paulina Bogusz, Anna Gu-
zek, Maria Jaworska, Małgorzata Kar-
pień, Maria Nowak, Barbara Policht, 
Małgorzata Siudut, Barbara Smulska, 
Magdalena Stachowicz, Anetta Śnieg, 
Ewa Toroń, Anita Ząbkowska, Sabina 
Żurawska.   

Wyniki
1999/2000: Okocimski Brzesko – ABC 
Futbolu Bochnia 10:0 (Adrian Wiel-
gosz 3, Arkadiusz Goryczka 2, Jakub 
Ważydrąg 2, Dawid Policht, Łukasz 
Kołodziej, Maciej Sakowicz), Tarnow-
ska Akademia Piłkarska – ABC 1:5 
(Mikołaj Sypek – Jakub Polański 2, 
Kacper Woźniak, Mirosław Tabor, Ma-
teusz Polański), OKS – TAP 5:0 (Adrian 
Wielgosz 2, Kacper Marek, Tomasz 
Jagiełka, Jakub Ważydrąg). 

2001/2002: TAP- OKS 0:8 (Tobiasz 
Gurgul 2, Jakub Widła 2, Mateusz 
Brzyk, Piotr Sobaś, Kamil Stacho-
wicz, Dawid Bogusz), OKS – ABC 7:3 
(Tobiasz Gurgul 3, Mateusz Brzyk 
2, Sebastian Musiał, Adrian Ciuruś 
– Błażej Gumuła 3), TAP – ABC 0:4 
(Błażej Gumuła 3, sam.).

2003/2004: TAP – ABC 0:3 (Hubert 
Gawlik 2, Wiktor Piekarz), TAP – OKS 
0:6 (Jakub Żurawski 2, Damian Boroń 
2, Piotr Owca, sam.), ABC – OKS 0:3 
(Damian Boroń 2, Natan Toroń). 

Turniej mam: ABC – OKS 1:1 (Pau-
lina Kica – Anetta Śnieg), TAP – ABC 
0:1 (Paulina Kica), TAP – OKS 2:2 
(Beata Irla, Monika Drwal – Sabina Żu-
rawska, Małgorzata Siudut).       PRUD

Stowarzyszenie „Brzeskie Towarzystwo 
Sportowe – OKS” przy współpracy z Oko-
cimskim Klubem Sportowym zakładają 
Szkołę Mistrzostwa Sportowego i Szkół-
kę Piłkarską. Szkoła działać będzie 
w strukturach Katolickiego Gimnazjum 
i Liceum. Jej uczniowie w przyszłości 
mają stanowić zaplecze pierwszej drużyny 
Okocimskiego.   

Do I klasy gimnazjum zapisywać 
się mogą chłopcy urodzeni w 1999 roku, 
natomiast do I klasy liceum chłopcy 
urodzeni w 1996 roku. Nauka w tych 
szkołach niczym nie będzie się różnić od 
tej w placówkach „klasycznych”, jedynie 
przybędzie godzin wychowania fizycznego 
(do 16 tygodniowo). 

Ponadto rusza Szkółka Piłkarska, 
do której zapisywać się mogą dziewczęta 
i chłopcy urodzeni w latach 2000-2006. Za-
pisy do szkółki prowadzą prezes Stowarzy-
szenia Robert Marcinów (tel. 604 243 617) 
oraz Jan Chrabąszcz (tel. 504 209 353). 

Zajęcia treningowe rozpoczną się 
w lipcu br. i odbywać się będą trzy razy 
w tygodniu na obiektach Okocimskiego 
Klubu Sportowego, BOSiR-u i innych do-
stępnych na terenie gminy Brzesko. 

Trenerem koordynatorem będzie 
obecny szkoleniowiec seniorskiej drużyny 
Okocimskiego Krzysztof Łętocha. Nad 
przygotowaniem fizycznym czuwać będzie 
Kordian Wójs. Kadrę trenerską tworzyć 
będą byli i aktualni piłkarze Okocim-
skiego: Jan Chrabąszcz, Dawid Dynarek, 
Radosław Jacek, Marek Małysa, Tomasz 
Ogar, Jarosław Palej, Mateusz Pawłowicz 
i Sławomir Rydz. Odnową biologiczną zaj-
mować się będzie Sabina Żurawska. 

- Aby powołać szkołę do życia, trzeba 
było dokonać pewnych niezbędnych usta-
leń z Okocimskim Klubem Sportowym 
i Polskim Związkiem Piłki Nożnej i to 
zostało uczynione. Chcemy w przyszłości 
nawiązać współpracę z Krakowską Aka-
demią Wychowania Fizycznego, z której 
pracownikami będziemy ustalać cykl 
szkoleniowy. Na razie bazujemy na tych 
młodych piłkarzach, którzy już trenują 
w OKS w grupach młodzieżowych. Już 
na początku maja otrzymaliśmy zgodę 
Kuratorium Oświaty. Czesne w szkole 
wynosić będzie 200 złotych miesięcznie. 
W zamian za to zapewniamy jeden ciepły 
posiłek dziennie i sprzęt sportowy – mówi 
Robert Marcinów.

Właśnie dobiega końca przyjmowanie 
podań do pierwszych klas. Każdy kandy-

dat przejdzie przez testy sprawnościowe 
i badania lekarskie (za wyjątkiem tych, 
którzy posiadają aktualne karty zawod-
nicze). W sierpniu ma być zorganizowany 
obóz szkoleniowy (wyjazdowy lub stacjo-
narny)). Założyciele szkoły liczą na to, 
że po sukcesie drużyny seniorów trener 
Krzysztof Łętocha długo pozostanie 
w klubie (choć są zakusy na jego osobę 
nawet z klubów ekstraklasy). On sam 
z entuzjazmem podchodzi do pomysłu 
uruchomienia szkoły.

- Taka szkoła ściśle związana z I-ligo-
wym klubem piłkarskim będzie pozytywnie 
oddziaływać na środowisko. Ja sam będę 
pilnie obserwować poczynania chłopaków 
i ich postępy. Zdaję sobie sprawę, że jako 
trener drużyny seniorów do tej pory nie 
miałem czasu kontrolować właściwej 
selekcji piłkarskiej młodzieży. Powołanie 
do życia szkoły stwarza takie możliwości. 
Gwarantuję, że najlepszym będziemy da-
wać szansę przejścia do pierwszej drużyny. 
Kadra trenerska jest fachowa. Są w niej 
zawodnicy z pierwszego zespołu, którzy 
będą świetnym wzorcem do naśladowania 
– komentuje szkoleniowiec „Piwoszy”, 
który niedawno przebywał na szkoleniu 
w Nottingham Forest Hill poświęconym 
właśnie szkoleniu młodzieży i uważa, że 
wiele angielskich pomysłów można prze-
nieść na nasz teren. 

Inicjatywie działaczy Stowarzyszenia 
gorąco kibicuje dyrektor sportowy OKS 
Józef Gawenda, który zauważa, że w ten 
sposób zniknie ze sportowego krajobrazu 
Brzeska kolejna biała plama. Młodzież na 
pewno z tego skorzysta, bo dzięki szkole 
i szkółce warunki treningowe w tych 
grupach wiekowych ulegną znacznej 
poprawie. 

Prezes Marcinów dodaje: - Nie zależy 
nam na tym, żeby chłopcy tylko kopali 
piłkę. Będziemy bacznie przyglądać się 
ich wynikom w nauce. Wzorem dla nas 
jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
przy Podbeskidziu Bielsko-Biała, której 
działalność podglądaliśmy. Ta placówka 
w zeszłym roku zajęła trzecie miejsce 
w województwie śląskim pod względem 
wyników egzaminów maturalnych. 

Plan pracy treningowej będzie pre-
cyzyjnie dopasowany do harmonogramu 
nauki szkolnej. Józef Gawenda ma nadzie-
ję, że już w niedalekiej przyszłości funk-
cjonowanie szkoły pozwoli na powołanie 
do życia i zgłoszenie do rozgrywek drugiej 
drużyny seniorskiej.  EMIL       

Powstaje 
szkółka piłkarska
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Po raz piąty na kortach Okocim-
skiego Klubu Sportowego rozegra-
ny został Memoriał Józefa Wojcie-
chowskiego. W tym roku na starcie 
stanęła rekordowa liczba zawod-
niczek i zawodników – ponad 60. 
Najliczniej obsadzony był turniej 
deblistów, w którym wystąpiło aż 
18 par. Organizatorem tradycyjnie 
był Wojciech Wojciechowski wspie-
rany przez grono przyjaciół. 

Można powiedzieć, że tym razem 
była to impreza o charakterze mię-
dzynarodowym. Do Brzeska przybyło 
dwóch Polaków mieszkających na stałe 
w Australii – Tadeusz Dąbrowski i An-
toni Gutowski. Do turnieju zgłosił się 
też autentyczny Chorwat – Boguslav 
Marinkovic. 

Gość z Chorwacji wprawdzie od-
padł w pierwszej rundzie, ale trafił 
na faworyzowanego Grzegorza Wój-
ciaka. Mimo to pokazał dobry tenis 
i z uznaniem wyrażał się na temat 
swojego przeciwnika. Na kortach 
OKS-u pojawił się także ksiądz prałat 
Józef Caputa z Bronowic, aktualny 
brązowy medalista Międzynarodowych 
Mistrzostw Polski Księży. Jak zwykle, 
do Brzeska przybył także Zbigniew 
Górszczak, były wielokrotny mistrz 
kraju, pomocnik trenera trzeciej rakie-
ty świata, Agnieszki Radwańskiej. 

W kategorii +35 faworytami byli 
Stanisław Obidowicz i Grzegorz Wój-
ciak. Tylko ten drugi dotarł do finału, 
bo Obidowicza pokonał w półfinale 
Michał Kałwa, który ostatecznie zajął 
pierwsze miejsce.

Bez niespodzianek było w kategorii 
+45. W finale, zgodnie z oczekiwania-
mi, znaleźli się Wiesław Obidowicz 
i Tomasz Kałwa. Wygrał ten pierwszy. 
Pierwsze miejsce na podium w katego-
rii +55 od lat zarezerwowane jest dla 
Zbigniewa Górszczaka, który pewnie 
sięgnął po zwycięstwo przegrywając 
w całym turnieju zaledwie sześć ge-
mów. Emocjonujący był finał kategorii 
+60, w którym Maciej Aleksandrowicz 
i Jacek Wojdyło potrzebowali tzw. 
mistrzowskiego tie-breaku, w którym 
szczęście uśmiechnęło się do Wojdyły. 
Turniej pań (wystąpiło w nim sześć 
tenisistek) zakończył się zwycięstwem 
faworyzowanej Magdaleny Kosteckiej, 
która jako jedyna kobieta (aczkolwiek 
bez powodzenia) wystąpiła w grze 
deblowej, u boku swego ojca Michała. 
A turniej deblowy miał wielce emocjo-

nujący przebieg. Zwyciężyli Sebastian 
Dyla i Józef Zydroń, jednak w każdym 
z trzech pojedynków musieli wykrzesać 
maksimum sił, aby ostatecznie triumfo-
wać. Finał, w którym brzeska para wal-
czyła z braćmi Obidowiczami, śmiało 
można określić mianem horroru. 

Turniej był wzorowo zorganizowa-
ny, a za sprawą Wojciecha Wojciechow-
skiego, jego rodziny i przyjaciół jest to 
od lat największa tenisowa impreza 
w Brzesku. Sponsorami V Memoriału 
Józefa Wojciechowskiego byli: Maciej 
Wicher, Jarosław Kruszak, Marek 
Więckowski, Ryszard Zaczyński, Adam 
Lechna, Robert Stefek, Anna i Kazi-
mierz Kuralowie, ZETO SA, Urząd 
Miejski oraz Okocimski Klub Sportowy 
reprezentowany przez Józefa Gawendę 
i Ludwika Cygę. Imprezie patronował 
burmistrz Grzegorz Wawryka.                  
Wyniki
Kategoria +35
Półfinały: Stanisław Obidowicz – Mi-
chał Kałwa 5:7, 3:6; Sebastian Dyla 
– Grzegorz Wójciak 4:6, 4:6.
Finał: Michał Kałwa – Grzegorz Wój-
ciak 6:1, 6:0.
Kategoria +45
Półfinały: Tomasz Kałwa – Wojciech 
Mosna 6:3, 6:1; Rafał Jaworski – Wie-
sław Obidowicz 3:6, 5:7.

Mecz o 3. miejsce: Rafał Jaworski 
– Wojciech Mosna 6:3, 6:2.
Finał: Tomasz Kałwa – Wiesław Obi-
dowicz 4:6, 1:6.
Kategoria +55
Półfinały: 
Zbigniew Górszczak – Kazimierz Wawry-
kiewicz 6:2, 6:0; Józef Mikołajczyk – Ma-
ciej Wicher 3:6, 6:2, 10:4.
Mecz o 3. miejsce: Kazimierz Wawry-
kiewicz – Maciej Wicher 5:7, 6:4, 10:8
Finał: Zbigniew Górszczak – Józef 
Mikołajczyk 6:3, 6:1 
Kategoria +60
Półfinały: Maciej Aleksandrowicz 
– Józef Caputa 6:4, 6:3; Jacek Wojdyło 
– Jerzy Borczyk 6:4, 6:2.
Finał: Maciej Aleksandrowicz – Jacek 
Wojdyło 5:7, 6:4, 5:10.
Turniej pań
Mecz o 3. miejsce: Grażyna Góra 
– Monika Madej 0:6, 1:6.
Finał: Magdalena Kostecka – Anna 
Gibes 6:3, 6:0.  
Debel  
Półfinały: Obidowicz/Obidowicz – Kru-
szak/Wroński 4:6, 6:3, 10:8; Wawrykie-
wicz/Ropek – Dyla/Zydroń 3:6, 6:2, 9:11.
Finał: Stanisław Obidowicz/ Wiesław 
Obidowicz – Sebastian Dyla/ Józef 
Zydroń 2:6, 4:6.

PRUD

Tenisowy mityng w Brzesku

Od lewej: Małgorzata Sajdak, Magdalena Kostecka, Anna Gibes, 
Monika Madej i Grażyna Góra – fot. Marek Kotfis
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