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Na okładce:
* Oferta tegorocznych imprez w ramac

 Dni Brzeska była szczególnie bogata.
Fot. Marek Kotfis, Monika Targosz

* Alina Kamińska, znana aktorka Teatru
Bagatela w Krakowie, chętnie wraca

do rodzinnego Brzeska. Na zdjęciu
– w spektaklu„Sztukmistrz z Lublina

w reżyserii Jana Szurmieja.
O artystce szerzej na str. 33.

Fot. Agnieszka Olczyk

Laszlo Sari mieszka w Budapeszcie. Jest doktorem filozofii, a cel jego naukowych penetracji
stanowi wszystko, co wiąże się z Tybetem. O bogatej i burzliwej historii tego regionu świata,

ale także o jego mieszkańcach, kulturze i niezgłębionej filozofii buddyzmu mógłby rozprawiać
całymi dniami. Często czyni to w swoich autorskich programach w radiu i telewizji. wiernych
fanów, bo opowiadając o największych nawet ludzkich dramatach, potrafi dla swych odbior−
ców odnaleźć pointę na wskroś optymistyczną. Dr Sari przekonuje, że nie ma sytuacji bez
wyjścia, a najważniejszy jest stan ducha i odpowiednia motywacja. Dlatego nawet Tybetańczy−
cy, prześladowani i pozbawieni prawa do posiadania własnej ojczyzny, mogą czuć się szczęśliwi.

Sympatyczny Węgier nie był więc zaskoczony, że w opublikowanym akurat w czasie jego
pobytu w naszym mieście rankingu najbardziej zadowolonych obywateli świata, zdecydo−

wanie przodują Chińczycy. To dowód – twierdzi dr Sari, który wielokrotnie odwiedził Państwo
Środka – że szczęście jest pojęciem względnym, niezależnym od stanu posiadania. To raczej
kwestia pamięci, w której wyryte są jeszcze świeże ślady totalitaryzmu ostatnich dziesięcioleci.
I chociaż jeszcze dzisiaj obrońcy praw człowieka właśnie na Chiny wskazują jako na kraj, gdzie
na co dzień te prawa są łamane, to proces dokonujących się demokratycznych przemian, pozwa−
la miliardowi ludzi wyrażać niekłamaną satysfakcję z faktu posiadania czegoś, co w naszym
mniemaniu nie wystarczałoby do przeżycia. Chińczycy pamiętają jednak, że ukute nad Wisłą
powiedzenie, iż „nie ma tak źle, by nie mogło być gorzej”, pasuje najlepiej do ich sytuacji
w ostatnich latach.

O ile jednak dr Sari nie był zdziwiony kolejnością najbardziej zadowolonych, to zdumienie
wzbudził w nim fakt, że listę niezadowolonych otwierają Polacy. Aż 82 procent badanych

respondentów jednoznacznie stwierdzało, iż w ich kraju dzieje się niedobrze. Zaskoczenie Węgra
tą narodową frustracją było piorunujące, bo zapamiętał nasz kraj z ostatniego wojażu przed
blisko 30 laty. Pierwsze słowa, jakie przy powitaniu wypowiadał na przemian po rosyjsku
i angielsku, brzmiały: „czudiesno”, „otliczno”, „nice” „wonderfull”. Zachłysnął się widokiem
polskich wsi, jakie mijał po drodze od granicy w Piwnicznej. Chwalił też nasze miasto. –
„Słyszałem, że bardzo wiele się u was zmieniło, ale nie sądziłem, że skala tych zmian jest tak
ogromna. Czysto, piękne domy, porządek. To inny kraj niż ten, który autostopem przemierzałem
w studenckich czasach” – nie mógł się nadziwić, wyciągając szybko wniosek: „Chyba macie za
dobrze, albo wam pamięć szwankuje”.

Uwagi gościa z Węgier stały się przyczynkiem do długich rozmów, toczonych przy najlep−
szym produkcie z Okocimia. Oczywiście, nie można było pominąć wydarzeń z sierpnia

1980 roku. 25 lat temu też byliśmy sfrustrowani, przygnębieni, niezadowoleni. Rodząca się
„Solidarność”, zarówno w sensie organizacyjnym, jak również mająca wymiar czegoś więcej niż
tylko symbolu, niosła z sobą nadzieję. Kiedy jednak cel został osiągnięty, szybko przestaliśmy się
cieszyć nowym życiem, grzebiąc szczytne ideały w korupcji, malwersacjach i pospolitym cham−
stwie. Z ironią można by rzec, że to „Solidarność” stała się powodem naszego dzisiejszego
niezadowolenia. Kto jednak istotnie tak sądzi, najlepszą receptą na wskrzeszenie gasnącego
optymizmu byłaby wyprawa do Tybetu lub przynajmniej na Białoruś, Ukrainę lub do Rumu−
nii. Gwarantuję, że powrót stamtąd do kraju „najbardziej niezadowolonych obywateli” przynie−
sie ulgę i ukojenie, a przynajmniej pozwoli odświeżyć wymarłe pokłady pamięci o sprawach
wzniosłych, które doceniają inni, a najmniej my sami.

Marek Latasiewicz

Optymizm
z Tybetu
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Bezrobocie
Obrady sesji rozpoczęło sprawozdanie
Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku.
Z analizy przedstawionej przez zastępcę
dyrektora PUP, Andrzeja Mleczkę, wy−
nika, że obecnie na terenie gminy Brze−
sko pracy poszukuje aż 2.430 osób. Spo−
śród nich uprawnienia do pobierania za−
siłku mają tylko 233 osoby. Ze
sprawozdania wynika także, że wśród
bezrobotnych zdecydowanie więcej jest
kobiet niż mężczyzn. Największą grupę
stanowią osoby z wykształceniem zasad−
niczym zawodowym (933), mniej ukoń−
czyło szkołę policealną i średnią zawodo−
wą (635). 520 osób pozostających bez
pracy posiada wykształcenie podstawo−
we i gimnazjalne. Wśród bezrobotnych
jest 116 osób z dyplomem uczelni. Nie−
pokojące jest również to, że aż tysiąc
osób czeka na pracę już ponad dwa lata.
Najwięcej bezrobotnych w tym roku za−
rejestrowało się w styczniu (469) oraz
w marcu (491). Równocześnie od począt−
ku roku pracę podjęło 530 osób, a Urząd
Pracy skierował 71 na staże zawodowe.
W ciągu całego roku PUP organizuje roz−
maite szkolenia i kursy podwyższające
kwalifikacje zawodowe.

Dotacje na salę i skrzyżowania
Radni po raz kolejny w tym roku skory−
gowali budżet miasta. Do kasy Gminy

Statystyka
bezrobocia

Zmiany budżetowe i ustalenie nowych okręgów wyborczych to najważniej−
sze punkty czerwcowej sesji Rady Miejskiej. Podczas posiedzenia radni mieli
też okazję zapoznać się ze stanem bezrobocia w brzeskiej gminie oraz działa−
niami, jakie podejmuje Powiatowy Urząd Pracy, aby je zmniejszać. Nieplano−
wanym punktem sesji było wystąpienie radnej Anny Kądziałki−Kukurow−
skiej, która podzieliła się swoimi wrażeniami z udziału w uroczystościach
otwarcia Cmentarza Orląt Lwowskich. Odpowiadając na interpelację radne−
go Krzysztofa Dudzińskiego w sprawie wydatków na administrację Urzędu
Miejskiego, burmistrz Jan Musiał odniósł się do rankingu, jaki został opubli−
kowany w majowym numerze pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”.
Rada oddaliła też dwie skargi, złożone na burmistrza Brzeska.

dodatkowo wpłynęło bowiem 100 tys. zł
jako dotacja na budowę sali gimnastycz−
nej przy Szkole Podstawowej w Jasieniu.
Budżet zasiliły też środki przekazane
przez województwo i powiat, jako
udziały w kosztach modernizacji skrzy−
żowania w okolicach straży pożarnej.
W sumie na ten cel wpłacono ponad 65
tys. zł. W ramach tego zadania, oprócz
sygnalizacji świetlnej, powstaną dodat−
kowe pasy ruchu. Inwestycja prowadzo−
na u zbiegu ulic: Solskiego (droga woje−
wódzka) Legionów Piłsudskiego (droga
gminna) i Starowiejskiej (droga powia−
towa), pozwoli na rozładowanie wzra−
stającego ruchu pojazdów oraz bezpiecz−
ne korzystanie ze skrzyżowania, znaj−
dującego się na tranzytowej trasie
Jędrzejów – Brzesko – Nowy Sącz. Nie
bez znaczenia jest także fakt, że w tych
okolicach dzieci i młodzież pieszo
uczęszczają do szkoły podstawowej
i gimnazjum. W obrębie krzyżówki
przebiega również linia kolejowa, prze−
cinająca ulicę Starowiejską.
Po zmianach dochody miasta wyniosą
ponad 72,5 mln zł, a wydatki sięgną po−
nad 87 mln. Deficyt osiągnie więc kwotę
ponad 14,5 mln zł.
Zgodnie z uchwałą, Brzesko przekaże w for−
mie darowizny na rzecz generalnej Dyrek−
cji Dróg Krajowych i Autostrad w Krako−
wie niezabudowaną działkę. Teren ten

zostanie przeznaczony pod wykonanie ro−
bót drogowych na przebudowywanym
skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Pomia−
nowskiej, w ramach zadania „Odnowa
drogi krajowej 75”. Dzięki tej inwestycji,
znacznie poprawi się bezpieczeństwo na
trasie, a kierujące się do browaru cięża−
rówki będą mogły łatwiej manewrować.

Z pomocą ochronce
Decyzją radnych 50 tys. zł wpłynie na
konto Domu Pomocy Społecznej w Brze−
sku prowadzonego przez Siostry Słu−
żebniczki NMP. Utrzymanie tych pla−
cówek należy do zadań własnych powia−
tu, jednak prawo dopuszcza także
dofinansowywanie z budżetów gmin−
nych. Obecnie w brzeskiej ochronce prze−
bywa 50 osób niepełnosprawnych.
Wśród nich są dzieci niewidome, głucho−
nieme, poruszające się przy pomocy bal−
koników lub wózków inwalidzkich, a tak−
że leżące, które wymagają pełnej opie−
ki. Dotacja przyznana dla brzeskiego
DPS na bieżący rok wynosi niespełna
750 tys. zł. Wydatki na koniec 2004 roku
to ponad milion złotych. Kierownictwo
placówki nawet przy największej dyscy−
plinie finansowej nie jest w stanie po−
kryć tej różnicy. Miejscy radni, rozumie−
jąc ogromną potrzebę funkcjonowania
placówki, przychylili się do prośby dy−
rektora brzeskiego DPS i przekazali
środki na bieżącą działalność.

Skargi nieuzasadnione
Sporo emocji wzbudziły dwie uchwały,
uznające  za nieuzasadnione skarg miesz−
kańców Brzeska na działalność burmi−
strza. Pierwsza z nich dotyczyła odmowy
przyznania dodatku mieszkaniowego, dru−
ga – budowy gimnazjum w Jadownikach
i Krytej Pływalni w Brzesku. Komisja Re−
wizyjna oraz Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa zbadały
sprawy i ostatecznie Rada Miejska skar−
gi oddaliła.
– Do każdego projektu uchwały przygo−
towaliśmy uzasadnienie, które powinno
rozwiać wszystkie wątpliwości – wyja−
śniał przewodniczący Rady Miejskiej
Lech Pikuła. Ostatecznie większością
głosów oddalono skargi.
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Nowe obwody
Podczas posiedzenia radni zmienili tak−
że istniejące dotychczas obwody wybor−
cze. Jednak nie wiadomo jeszcze, czy będą
one obowiązywały, ponieważ teraz musi
je zatwierdzić komisarz wyborczy. Jeśli
to uczyni, w Brzesku przybędzie dodat−
kowy okręg, który swój lokal wyborczy
będzie miał w Zespole Szkół Ponadgim−
nazjlanych nr 1 w Brzesku. Radni zade−
cydowali, że wyborcy z okręgu nr 5 będą
dodawali swoje głosy w lokalu wyborczym,
usytuowanym w siedzibie Rejonowego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali−
zacji, a nie tak jak do tej pory w budynku
LOK−u. Głosowanie poprzedziła burzliwa
dyskusja. Według radnego Ojczyka zabra−
kło konsultacji z brzeszczami. – O takie
zmiany właśnie prosili mieszkańcy, któ−
rzy wielokrotnie zwracali się do mnie
podczas zebrań zarządów osiedli – ripo−
stował radny Edward Knaga.

Rankingowa iluzja
Interpelacja radnego Dudzińskiego na−
wiązywała do wyników rankingu opubli−
kowanego w piśmie samorządu terytorial−
nego „Wspólnota”. Dotyczył on bieżących
wydatków przeznaczanych przez miasta
i gminy na administrację, w przeliczeniu
na jednego mieszkańca. W kategorii
miast powiatowych powyżej 30 tysięcy
mieszkańców Brzesko zajęło 8 miejsce
pod względem najwyższych wydatków.
W odpowiedzi burmistrz Musiał powie−
dział m.in.:
– Niestety, niektóre media, posądzające nas
o rozrzutność, nie pokusiły się o rzeczową
analizę przedstawionych liczb oraz nie
wyjaśniły, jakie są właściwe przyczyny
i uwarunkowania wyników w rankingach
prowadzonych przez pismo „Wspólnota”.
Zresztą, twórcy ich, obok prezentowanych
tabel, wyjaśniają szeroko i jednoznacznie,
co decyduje o danym wyniku i jakie błędy
popełnia się przy ich interpretacji.
Wydatki w naszej Gminie na administra−
cję per capita w roku 2003 wyniosły
182,44 zł, a nie jak podała „Gazeta Kra−
kowska” – 190 zł! To istotnie sporo, ale
nijak się ma np. do 1.085 zł – Krynicy
Morskiej, 593 zł – Łeby, 513 zł – Karpa−
cza, 413 zł – Bogatyni, czy też ocenianego

w tej samej kategorii co Brzesko – Lubi−
na z 247,48 zł. Oczywiście, to niedobry
sposób tłumaczenia, ale świetnie poka−
zuje, jak można dla różnych, a głównie
medialnych potrzeb, pewne liczby wyko−
rzystywać. Wskaźnik rankingowy nie jest
miarodajny także dlatego, że każda jed−
nostka działa w specyficznych warunkach.
Pragnę jednak zwrócić uwagę na kilka
zasadniczych spraw, mających wpływ na
wysokość tychże wydatków. Koszty ad−
ministracji cechuje bardzo silne zjawi−
sko ekonomii skali – tzn. im większa jed−
nostka, tym niższe są wydatki w przeli−
czeniu na jednego mieszkańca.
Ponadto wydatki administracyjne to nie
to samo, co utrzymanie urzędników – jak
przedstawia się to w niektórych mediach.
Wprawdzie składają się na nie w dużej
mierze wynagrodzenia, ale przecież to tak−
że koszty utrzymania budynku urzędu,
diety radnych, sołtysów i przewodniczących
jednostek pomocniczych Gminy, wydatki
jednostek pomocniczych Gminy, koszty
niezbędnych materiałów, druków, wyposa−
żenia, wydatki związane z poborem podat−
ków; to również wydatki ponoszone na
promocję Gminy. Te ostatnie mogą budzić
największe emocje, ale skoro w ustawie
o samorządzie gminnym jako zadanie
własne Gminy wskazano „promocję Gmi−
ny”, to oznacza, że tego rodzaju wydatki
są uzasadnione i potrzebne.
Należy również podkreślić, że przy nie−
mal stałej liczbie mieszkańców w Gmi−
nie Brzesko w przeciągu ostatnich lat
wydatki na administrację utrzymują się
na podobnym poziomie. W 2002 roku
wyniosły one 179,66 zł. Ale wówczas
Gmina nie ponosiła wysokich kosztów,
związanych z remontem budynku urzę−
du (naprawa pokrycia dachowego nad
salą obrad, renowacja części reprezenta−
cyjnej). Była to kwota 133.284 zł, co daje
3,71 zł na jednego mieszkańca. Blisko
140 tys. zł wypłacono także na obligato−
ryjne, gwarantowane ustawowo, 22 na−
grody jubileuszowe dla pracowników urzę−
du i 3 odprawy dla odchodzących na eme−
ryturę. Daje to 3,90 zł na jednego
mieszkańca w skali roku. Ponadto Urząd
Miejski dokonuje płatności za media
w 100 procentach za utrzymanie części

budynku, z którego korzysta Powiat. Oczy−
wiście, żeby nie wyciągać z tego pochop−
nego wniosku, część tych opłat jest zwra−
cana, ale nie zmienia to faktu, że takie
koszty wpisujemy po stronie wydatków,
a następnie uwzględniane są one w da−
nych, wykorzystywanych w rankingach
„Wspólnoty”. Gdyby te wydatki odjąć od
ogólnej kwoty, wówczas niewykluczone, że
w rankingu „Wspólnoty” dla Brzeska nie
znalazłoby się miejsca.
Oczywiście i bez publikowanych statystyk,
przyglądamy się ponoszonym wydatkom
i ograniczamy je wszędzie tam, gdzie jest
to tylko możliwe. Zdajemy sobie sprawę,
że są to duże kwoty i nie bagatelizujemy
sprawy. Chodzi jednak o rozsądne cięcia,
takie, które nie odbiją się na jakości obsłu−
gi petentów i efektywności realizowanych
zadań. Nie można natomiast podejmować
decyzji o oszczędnościach tylko po to, by za
rok lepiej wypaść w jakimś rankingu. Naj−
ważniejsze bowiem jest prawidłowe reali−
zowanie zadań samorządowych. Wszyst−
kim nam zależy na tym, aby każdy miesz−
kaniec wyszedł z urzędu zadowolony.
Analitycy pisma „Wspólnota” zwracają
ponadto uwagę na fakt, że najpoważniej−
szym błędem jest traktowanie rankingu
jako oceny jakości pracy władz samorzą−
dowych. W niedopuszczalnym uproszcze−
niu myślowym zakłada się, że im niższe
wydatki na administrację, tym ocena lep−
sza, a wyższe wydatki oznaczać mają
rozrzutność. Podejście takie to duży błąd.
Wskaźnik nie mówi bowiem nic o jako−
ści pracy administracji, warunkach, w ja−
kich przyjmowani są interesanci, szyb−
kości załatwiania spraw itp. Formułowa−
ne są więc sprzeczne oczekiwania: z jednej
strony chcielibyśmy, aby wydatki na ad−
ministrację spadały, ale z drugiej – żą−
damy, żeby samorządy zatrudniały do−
skonałych fachowców, którzy skutecznie
przygotują wnioski o wykorzystanie fun−
duszy Unii Europejskiej.
Wobec powyższego, prosiłbym o właści−
we interpretowanie wszelkich rankingów,
które – bywa i tak – nie mają żadnego
odzwierciedlenia w rzeczywistości. Są
tylko liczbami, mogącymi wprowadzać
w błąd lub zaciemniać realną sytuację.

(łw)
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Prezentacja audiowizualna
wzbudziła duże zainteresowanie.

Fani kultury fizycznej rywali−
   zowali na krytej pływalni,
grali w piłkę siatkową i stre−
etballa. Zaś zwolennicy bar−
dziej siedzącego trybu życia

mogli wykazać się w wędkarstwie. Zawo−
dy zorganizowano na Trzech Stawach.
– W tej nowej rzeczywistości wygrywa tyl−
ko ten, kto wie, jak dotrzeć do nowej infor−
macji – tak, pochodząca z Brzeska, dr
Grażyna Maria Peter (na zdjęciu na
sąsiedniej stronie) komentowała wyścig
w zdobywaniu unijnych funduszy na ko−
lejne projekty. 24 czerwca prezentowała
w MOK−u nie tylko walory Lipska, gdzie
pracuje na tamtejszym Uniwersytecie, ale
także działalność Domu Europejskiego,
który prowadzi. Dzięki jej aktywności
uczniowie ZSP nr 2 będą mieć praktyki
w niemieckich firmach. Oprócz edukacji
dba także o informowanie o Unii Europej−
skiej. – Trzeba pamiętać, że poza obo−
wiązkami mamy jeszcze prawa, wyni−
kające z konstytucji zjednoczonego kon−
tynentu – mówiła pani doktor,
zachęcając do ich wykorzystania.
Po wykładzie otwarto wystawę kon−
kursowych prac uczniów „Polska
w oczach Niemców, Niemcy w oczach
Polaków”. Mowa zachodnich sąsiadów
brzmiała w klasycznych pieśniach
Eweliny Stępień i poezji recytowa−
nej przez Joannę Hebdę. Do akom−
paniamentu Teresy Szydłowskiej
śpiewała Iwona Mikołajek.

Współzawodnictwo jest stałym żywiołem Dni Brzeska – co roku ma być lepiej! Za każdym razem dopisuje publiczność i to nie tylko w czasie
koncertów wielkich gwiazd. Czerwcowa zabawa przeszła do historii pod znakiem odgrzewanej przeszłości. Entuzjastycznie przyjęto znany
w latach 80. zespół Mr. ZOOB. Zaczęło się jednak od sportu.

Rozrywka na wyścigi
160−lecie przemysłu piwnego w Brzesku
zaznaczyło się wernisażem ekspozycji
historycznej, konkursem „dla pełnoletnich
piwoszy” oraz „Balladą okocimską” –
programem wokalnym podopiecznych
z MOK−u. Nawiązując do tradycji Götzów,
to właśnie Browar był głównym sponso−
rem wszelkich atrakcji Dni Brzeska.
Sobotni koncert rozpoczął bocheński Fe−
ver, grając piosenki z repertuaru Budki
Suflera, Lady Pank i Perfektu. Ślą−
ski Slang to głównie muzyka country, ale
także balladowe utwory dla – w ocenie
wokalisty – „beznadziejnie zakochanych”.
Wieczorem ponad półtorej godziny elek−
trycznych dźwięków zabrzmiało dzięki ze−
społowi Kuby Sienkiewicza. Formacja
zagrała najbardziej znane przeboje – tek−
sty autorstwa znanego neurologa przypo−
mniały, iż „wszyscy mamy źle w głowach,
że żyjemy”, zadaniem kobiety jest „wy−
trącanie z równowagi”, w tramwajach zaś
pojawia się niekiedy „człowiek z liściem
na głowie”. Wbrew zapewnieniom tekścia−
rza nikomu nie udzielał się „spokój gra−
barza”. Nie sprawdziły się także słowa:
„To już jest koniec. Nie ma już nic.”, bo
niedziela nie pozostawiła pustego miej−
sca na Placu Kazimierza Wielkiego.
Oblężenie przeżywały… kuchnie. Goście
z zaprzyjaźnionych miast serwowali na−
rodowe specjały. Charytatywnie uwijali
się wolontariusze m.in. z Duszpasterstwa
Osób Niepełnosprawnych „Kubusie
i „Faustynki”. Prowadzili oni kiermasz

malowanej ceramiki, zbierając w ten spo−
sób pieniądze na materiały do zajęć pla−
stycznych. Mocno, głośno i rockowo grało
brzeskie Futro z ryby. Oczywiście, nie
byliby sobą, gdyby nie wystąpili w kostiu−
mach. Nie obyło się też bez wpadek. Wo−
kaliście, Adamowi Musiałowi pękł ob−
cas oraz szwy, w miejscu, o którym – jak
oświadczył na scenie – wolałby nie mó−
wić… Z kolei Stauros miał przymusową
przerwę, z uwagi na chwilowy brak prądu.
Mimo tego, grupa poderwała słuchaczy do
tańca. Dobrą zabawę zapewniła także
sceniczna osobowość wokalisty Mr. ZOOB.
Swingujące rytmy oraz drobne kroki pio−
senkarza rozkołysały publiczność, zaś ognie
sztuczne uniosły głowy wzwyż.
Czy organizatorzy wygrali tegoroczny
wyścig, zapewniając mieszkańcom do−
brą zabawę? Ocenę wyraził pełny Plac
Kazimierza Wielkiego. To zwycięstwo
należy się nam wszystkim. Wciąż –
w niewielkim przecież mieście – udaje
się stworzyć cykl masowych imprez na
tyle różnorodnych, by zadowolić wszel−
kie gusta i guściki, a tym roku także
węgierskie i niemieckie, bo z brzeszcza−
nami bawili się też goście z Szazhalom−
batty i Langenenslingen. Do mety do−
tarły też miejscowe firmy. Ich właści−
ciele stanęli na wysokości zadania
i wyłożyli pieniądze na niedochodową
w gruncie rzeczy sprawę. Bądźmy więc
dobrej myśli, iż w przyszłym roku po−
nownie staną do rywalizacji!  id
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19 czerwca br. powstało brzeskie Koło
Partii Demokratycznej − demokraci.pl. Na
spotkaniu inauguracyjnym wybrany zo−
stał Zarząd Koła, w skład którego weszli
Marta Gucwa − Przewodnicząca Koła,
Adam Mańka − Wiceprzewodniczący Koła
i Tomasz Kucia − pełniący funkcję Skarb−
nika i Sekretarza Koła jednocześnie.
Wszyscy członkowie Zarządu Koła nie
byli dotychczas związani z żadną partią
polityczną, a utworzenie Koła Partii
Demokratycznej demokraci.pl w Brzesku
stanowi początek aktywnego udziału w
życiu politycznym naszego kraju. Za naj−
ważniejsze cele brzeskie Koło PD stawia
sobie opracowywanie, wdrażanie i wspie−
ranie wszelkich rozwiązań umożliwiają−
cych dynamiczny rozwój gospodarczy,
społeczny i kulturalny naszego regionu.
W związku z powyższym Zarząd Koła
zwraca się z gorącym apelem szczegól−
nie do osób dotychczas nie biorących
aktywnego udziału w życiu politycznym:
każdy z Was może mieć wpływ na to, co
się dzieje wokół Was, a nawet najmniej−
sza zmiana na lepsze jest cenna, dlatego
zapraszamy do wspólnej pracy!!!

W najbliższym czasie Koło planuje uru−
chomić stronę internetową, na której za−
mieszczane będą wszelkie informacje do−
tyczące jego działalności, planowanych
spotkań wewnętrznych i wizyt gości. Do
tego czasu wszystkich zainteresowanych
wstąpieniem do Partii Demokratycznej
demokraci.pl lub po prostu ciekawych
zachęcamy do kontaktu poprzez mail na
adres: demokraci.brzesko@op.pl

Demokraci.pl w Brzesku

Brzesko się bawi

W LIPCU zostanie ukończony druk II
tomu Kronik Miasta Brzeska autor−
stwa Jana Burlikowskiego. Sponsorem
wydania jest Urząd Miejski w Brze−
sku, natomiast
nadzór edytorski –
podobnie jak nad
tomem I, sprawu−
je Jerzy Ożegal−
ski, prezes firmy
Zeto S.A. Na swo−
ich sponsorów cze−
kają kolejne tomy
dzieła brzeskiego
kronikarza.

II tom Kronik
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W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI pracami kanalizacyjnymi w Brzesku zamknięto
kilka ulic, w tym także w centrum miasta. Takich utrudnień w ciągu najbliższych mie−
sięcy będzie więcej. Władze Gminy liczą na wyrozumiałość mieszkańców i kierowców.

UZDOLNIONA muzycznie mło−
dzież będzie mogła swoje pasje
rozwijać w Brzesku. W Katolic−
kim Gimnazjum i Liceum przy
ul. Browarnej 15 od września uru−
chomiony zostanie oddział ogni−
ska muzycznego, działającego
przy szkole muzycznej w Bochni.
Zapisy na zajęcia z gry na forte−
pianie, syntezatorze, skrzypcach,
instrumentach dętych, akorde−
onie, a także wokalistyki przyj−
muje sekretariat szkoły od ponie−
działku do piątku w godzinach od
8 do 14 do 15 lipca oraz po 15
sierpnia. Tel. 68−62−001.

MIEJSKIE Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Brzesku
wykona w tym roku sporo prac
modernizacyjnych. Firma chce
zmienić rury przesyłowe na bar−
dziej energooszczędne. Remont
pochłonie 400 tys. złotych.

OKOLICZNOŚCIOWĄ tablicą
pamiątkową władze Brzeska
uczczą 25−lecie istnienia NSZZ
„Solidarność”. Będzie ona przy−
pominać o najważniejszych wy−
darzeniach związanych z historią
związku zawodowego oraz pełnić
rolę informacyjną. Nowa tablica,
która ma kosztować 15 tys. zł,
stanie na miejscu starej przy
ul. Chopina.

PO BLISKO pół roku zakończył
się remont bloku operacyjnego
w brzeskim szpitalu. Z powodu
zwarcia instalacji elektrycznej wy−
łączono z użytku trzy z czterech sal
operacyjnych. Teraz blok operacyj−
ny spełnia najwyższe standardy.
Koszt remontu – 200 tys. zł.

GMINA ŻYDOWSKA z Krakowa
zawarła porozumienie z władzami
Brzeska w sprawie administrowa−
nia działką, znajdującą się naprze−
ciw Urzędu Miejskiego. Obecnie
znajduje się na niej parking, a do
połowy XIX wieku funkcjonował
cmentarz. Przed czterema laty
Gmina Żydowska zwróciła się
o zwrot działki. Negocjacje trwały
długo, ale zakończyły się pomyśl−
nie. Gmina Żydowska zrzekła się
wcześniejszych roszczeń. W za−
mian władze Brzeska zobowiąza−
ły się do prowadzenia raz w roku
prac porządkowych na kirkucie
przy ul. Czarnowiejskiej.

JUŻ NAJBLIŻSZEJ jesieni mają być
zakończone prace przy przebudowie
skrzyżowania ulic Browarna, Mickiewi−
cza i Pomianowska. Władze Gminy oraz
Oddział Krakowski Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad uzgodniły
szczegóły inwestycji, prowadzonej w ra−
mach odbudowy drogi nr 75 w kierunku
na Nowy Sącz. Koncepcję projektu przy−
gotował Urząd Miejski w Brzesku.
– Nowe rozwiązanie komunikacyjne
z sygnalizacją świetlną, będzie nowo−

Skrzyżowanie mniej uciążliwe

cześniejsze, ale nade wszystko zwięk−
szy poziom bezpieczeństwa – twier−
dzi burmistrz Jan Musiał. – Zmie−
niona organizacja ruchu wpłynie na
poprawę jego płynności, zmniejszy też
uciążliwości dla mieszkańców ul. Bro−
warnej, którą przetacza się kawalka−
da TIR−ów. Sądzę, że zadowoleni też
będą przedsiębiorcy, mający swe fir−
my na pl. Kupieckim, do którego bę−
dzie prowadził osobny zjazd – dodaje
burmistrz Brzeska.          (w)

Komunikacyjne utrudnienia

W Tarnowie i Oświęcimiu uczczono 65 rocznicę deportacji do KL Auschwitz pierwszego
transportu polskich więźniów politycznych. Było wśród nich kilkudziesięciu mieszkań−
ców Brzeska i powiatu brzeskiego. Na zdjęciu: hołd poległym w Oświęcimiu oddaje pod
Pomnikiem I Transportu w Tarnowie wiceburmistrz Brzeska Krzysztof Bigaj w towa−
rzystwie byłych więźniów KL Auschwitz – Józefa Stósa i Kazimierza Zająca.

W rocznicę pierwszego transportu
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Wieść o niezwykłym wydarzeniu i równie
cudownych walorach leczniczych wody
„niedźwiedziego jeziora” rozeszła się lo−
tem błyskawicy. Zapomniana, skryta
w zalesionej kotlinie Sovata, stała się
słynnym miejscem, do którego przybywali
nie tylko mieszkańcy Siedmiogrodu. Za−
pyziała, biedna osada, przeistoczyła się
w popularny kurort z wykwintnymi wil−
lami i pensjonatami. Wokół Jeziora Nie−
dźwiedzia, gdzie na powierzchnię wychy−
nęły mniejsze zbiorniki wodne, utworzo−
no park narodowy. Okresy świetności
przeżywała Sovata do drugiej wojny świa−
towej, także w czasie panowania „króla
Karpat” była chlubą komunistycznej
Rumunii. Wybudowane ku chwale jedy−
nie słusznej władzy obiekty zaczęły się
chylić ku upadkowi wraz ze schyłkiem

15 lat po upadku
„króla Karpat”

Korespondencja własna z Siedmiogrodu
Dla Sovaty, niewielkiego kurortu położonego na Wyżynie Siedmiogrodzkiej,
zdarzenie sprzed 130 lat miało znaczenie przełomowe. 27 maja 1875 roku,
kiedy zegar na kościelnej wieży wybijał godzinę jedenastą, nieopodal rozstąpiła
się ziemia i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki na powierzchni ponad
4 hektarów pojawiło się lustro wody. Gorącej, bo o temperaturze ponad 50
stopni Celsjusza, i mocno słonej. Niedźwiedzie, królujące pośród otaczających
wzgórz i siejące popłoch wśród mieszkańców okolicznych osad, same
pouciekały, gdzie pieprz rośnie. Zostawiły jednak nazwę powstałemu jezioru.

epoki Nicolae Ceaucescu. Relikty stra−
szą do dzisiaj, a ogrodzone kolczastym
drutem jezioro, długo czekało na nowego
gospodarza.

***
Historia Siedmiogrodu, zwanego również
Transylwanią, jest bogata i obfituje
w burzliwe wydarzenia. Zasiedlali ją
w starożytności Dakowie, których pań−
stwo zostało podbite na początku II w.
przez cesarza Trajana i włączone do jego
imperium. Po wycofaniu się Rzymian
z końcem III w. teren ten objęty był wę−
drówkami ludów. Na przestrzeni wieków
przebywali tam Gepidowie, Awarowie,
a od XI w. Węgrzy. Obecni w Siedmiogro−
dzie byli także Krzyżacy, Tatarzy, Turcy.
Dostał się on też we władanie Habsbur−
gów. Krzyżowały się tu interesy Austrii

i Polski. Ostatnie ćwierćwiecze XVI w. to
epoka książąt z rodu Batorych, a więc
także polski epizod w dziejach Siedmio−
grodu. Członek rodu – Stefan został
wszak wybrany w 1576 r. królem Rzecz−
pospolitej. Później Jerzy II Rakoczy
uczestniczył w próbie rozbioru Polski pod−
czas potopu szwedzkiego.
Z końcem XVII wieku Siedmiogród zo−
stał przyłączony do Austrii, a w 1867 roku
do Węgier. Dopiero rok 1918 przyniósł
trwalszą zmianę przynależności. Prowin−
cję tę przejęli z rąk wycofującej się armii
austro−węgierskiej podążający za nią żoł−
nierze rumuńscy. Jeszcze w czasie II woj−
ny światowej Węgrzy upomnieli się o część
terytorium i w 1940 r. Rumunia ustąpi−
ła pod naciskiem hitlerowskich Niemiec.
Jednak ostatecznie dopiero po wojnie
Siedmiogród włączono do Rumunii i taki
stan trwa do dzisiaj. W latach 1952−67
w części Siedmiogrodu istniał Węgierski
Okręg Autonomiczny. Obecnie również
pojawiają się głosy na temat przyznania
regionowi autonomii – kraj ten wyraźnie
wyróżnia się na tle dwóch pozostałych
głównych krain historycznych Rumunii,
zarówno pod względem narodowościo−
wym (mieszanka etniczna Rumunów,
Węgrów, Sasów i wielu innych), jak i reli−
gijnym (prawosławni stanowią tu zna−
cząco mniejszy odsetek niż w pozostałych
częściach kraju).

***
Rumunia się zmienia. Kto pamięta ten
kraj sprzed dwudziestu lat, przeciera ze
zdumienia oczy. Ba, nawet pięć ostatnich
lat stanowi dobrą cezurę porównawczą.
Obawy o fatalny stan dróg, jakie prowa−
dzą do Sovaty, nie znajdują potwierdze−
nia. Krótki odcinek krętej, wąskiej jezd−
ni tuż po przekroczeniu granicy węgier−
sko−rumuńskiej, przechodzi w trasę
o europejskim standardzie. Odczuwalny
jest jedynie brak obwodnic wokół więk−
szych miast. Irytować może też brawu−
rowa jazda rumuńskich kierowców, sie−
dzących za kierownicą wiekowych „dacii”.
Nie widać też niegdyś gęsto usłanych
wzdłuż tranzytowych tras amatorów bi−
septolu i produktów „Unimilu”. Nikt dzi−
siaj nie kupi od polskiego turysty także
kartonu wwożonych tam kiedyś „kentów”,
a romskie dzieci nie wyciągają ręki po
„żuwaczkę”. Z krajobrazu znikają pokrzy−
wione, kryte gontem chałupy, choć wciąż
jest ich niemało. Za to coraz bardziej
kontrastują z nimi rosnące, okazałe wil−
le oraz cygańskie pałacyki, z fasadami
i dachami fantazyjnie wykończonymi naj−
rozmaitszymi figurkami. W większości
stoją puste, nie doczekawszy się finału
budowy. Prace przerwał upadek minio−
nego reżimu, kiedy znacznie ograniczyły
się możliwości spekulacji.
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Rumunia nie jest już krajem biegających
na bosaka dzieci i kilometrowych kole−
jek do stacji benzynowych. Zachodnie
koncerny zapraszają do swych dystrybu−
torów, choć trzeba przyznać, że z polski−
mi „BP”, „Shellem”, „Esso” czy rodzimym
„Orlenem” nie mogą się jeszcze równać.
Zaskakuje jednak uprzejma obsługa.
Podobnie jak w supermarkecie „Billa”, nie
różniącym się od podobnego w Wiedniu
czy Krakowie.

***
Burmistrz Brzeska był w Sovacie pięć lat
temu, kiedy podpisywał partnerską umo−
wę obu miast. Po przejechaniu blisko 800
kilometrów, bezbłędnie rozpoznaje drogę,
prowadzącą do centrum miasta i hotelu.
– Poprawiają jezdnie i chodniki – zauwa−
ża, kiedy przejeżdżamy obok prowadzo−
nych robót. Wskazuje na odnowione ka−
mieniczki. Prawdziwe zdumienie pojawia
się w jego oczach w hotelowej recepcji.
– Byłem w tym hotelu, ale zupełnie go nie
poznaję – nie może się nadziwić.
Istotnie, standard pokoi jak w „Shera−
tonie”. A do tego dwa baseny, jeden
z wodą czerpaną z Jeziora Niedźwie−
dzia, tak zasoloną, że nie sposób w niej
zanurkować. Sauna, gabinety zabiego−
we i rehabilitacyjne, sala internetowa,
wszelkie wygody. Niegdysiejszy hotel
„Sovata”, trącący architekturą i wypo−
sażeniem charakterystycznym dla okre−
su socrealizmu, wnętrzem zupełnie nie
przypomina tego zapamiętanego pięć
lat temu. Zmienił także nazwę na „Da−
nubius Hotel”. Janos Kupas, miejsco−
wy przedsiębiorca i zarazem członek
Rady Miejskiej, odkrywa tajemnice me−
tamorfozy: – Przed trzema laty kom−
pleks najokazalszych hoteli w kurorcie

zakupiła angielska Danubius Hotels
Group, w której znaczące udziały posia−
da rosyjski multimilioner Roman Abra−
mowicz, znany kibicom piłkarskim z te−
go, że jest właścicielem londyńskiego
klubu Chelsea. Do tej pory został od−
nowiony jeden z trzech największych
hoteli w mieście, modernizacja dwóch
następnych jest w trakcie.
Abramowicz wraz ze swym angielskim
wspólnikiem wykupił od miasta prawa

do zagospodarowania Jeziora Niedźwie−
dzia i przylegającego doń rezerwatu. Wy−
budowane jeszcze przed drugą wojną
światową molo, przystań, kawiarnia, re−
stauracja, a także zakład balneologicz−
ny nie nadają się do użytku. Przedarcie
się do nich przez zasieki drutów kolcza−
stych grozi kalectwem. Remont bądź
budowa nowych obiektów pochłonie mi−

liony euro. Warto je jednak wydać, bo
miejsce jest nadzwyczaj urokliwe. Jezio−
ro, wtopione w zalesione szczyty wznie−
sień, przypomina nieco nasze Morskie
Oko. Ma przy tym istotną zaletę – nie
dość, że woda w nim ciepła (jeszcze we
wrześniu osiąga temperaturę 30 stop−
ni C), to w dodatku bogata w liczne
związki chemiczne ma wspaniałe wła−
ściwości lecznicze. Leczy reumatyzm,
schorzenia stawów, choroby skóry oraz
układu nerwowego i przewodu pokarmo−
wego. Notuje się dużą skuteczność w te−
rapii niepłodności kobiet.
Warto też wspomnieć o kuracjach scho−
rzeń dróg oddechowych, prowadzonych
podczas trzytygodniowych turnusów
w pobliskiej kopalni soli. Równie stara,
jak nasze w Wieliczce i Bochni, w ostat−
nim okresie bardzo upodobnia się do pol−
skich sanatoriów. W nieczynnych już ko−
morach wyznaczono miejsca dla chorych
i rekonwalescentów, a nawet wytyczono
specjalny szlak turystyczny. Na wzór
Wieliczki uruchomiono nawet mini mu−
zeum oraz kaplicę, cieszącą się szcze−
gólnym wzięciem młodożeńców.
Nic dziwnego, że do Sovaty przyjeżdża−
ją Niemcy, Holendrzy i przede wszyst−
kim Węgrzy, którzy mogą czuć się jak
u siebie w domu. Okolice zamieszkuje
bowiem w zdecydowanej większości lud−
ność madziarskiego pochodzenia. W So−
vacie stanowią oni 91 procent wszyst−
kich mieszkańców. W trakcie trzydnio−

wego pobytu brzeskiej delegacji nie sły−
szeliśmy słowa po rumuńsku. Ktoś na−
wet zażartował, pytając burmistrza Pe−
tera Ferenca, czy podczas sesji Rady
Miejskiej wygłasza on przemówienia
w języku rumuńskim.

***
Zmienia się Rumunia, przeobraża także
6−tysięczna Sovata. W dużej mierze dzięki

Na targu w Corund.

W jeziorze nie można jeszcze się kąpać.
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pozyskiwanym przedakcesyjnym środkom
unijnym. Burmistrz Ferenc wierzy, że po
wejściu do Unii w 2007 roku, rozwój jego
miasta i całego kraju nabierze jeszcze więk−
szego przyspieszenia. Niebawem zostaną
zakończone najbardziej uciążliwe prace
związane z budową nowej i modernizacją
dotychczasowej infrastruktury miejskiej.
W znacznej części finansowane są w ra−
mach programów Sapard i Phare. W na−
stępnej kolejności renowacji zostaną pod−
dane kilkudziesięcioletnie pensjonaty i ka−
mieniczki w centrum miasta. Z tym jednak
jest pewien problem, bo nie wszystkie
obiekty mają czystą hipotekę. Wcześniej
zapewne powstanie nowoczesny kompleks
rekreacyjny wokół Jeziora Niedźwiedzia.
Takie inwestycje oraz integracja z Unią
Europejską jest wielką szansą na lepsze
jutro – tak uważają mieszkańcy Sovaty.
– Fakt, że nie ma u nas bezrobocia może
cieszyć, ale z drugiej strony niskie płace,
średnio 100 euro miesięcznie, stanowią po−
ważny problem – ocenia Peter Ferenc.
Tymczasem doba w dwuosobowym pokoju
hotelu Danubius kosztuje... 99 euro.
Mimo to o rezerwację wcale niełatwo. Na
hotelowym parkingu sporo nowych „mer−
cedesów” i ”audi”, a na kamienistych
uliczkach pośród naruszonych zębem cza−
su willi można się natknąć na najnow−
szy model „jaguara” lub „jeepa”. Region
ma szansę stać się niebawem atrakcją
na europejską skalę. Tym bardziej, że po
wybudowaniu nowych wyciągów znajdą

tam świetne warunki dla siebie narcia−
rze. Sezon turystyczny trwa okrągły rok.

***
Burmistrz Ferenc uważa, że przystąpie−
nie Rumunii do Unii Europejskiej po−
zwoli na sprawiedliwszy rozdział środ−
ków z budżetu państwa. – Nie może tak
być, żeby z wytworzonego dochodu naro−

dowego do naszej dyspozycji wracało za−
ledwie 30 procent – żali się, a Janos Ku−
pas wtóruje: – Tak mały region jak Sied−
miogród wytwarza ponad połowę docho−
du narodowego, a mimo to z centralnej
kasy dostajemy tak niewiele.
Kupas jest współwłaścicielem firmy in−
formatyczno−teleko−
munikacyjnej Digi−
comm Unication.
W promieniu 60 ki−
lometrów jest jedy−
nym dostawcą Inter−
netu dla pięciu tysię−
cy abonentów.
Miesięczna opłata
za nielimitowane
czasem łącze wyno−
si 10 euro. – Z za−
chodnimi potentata−
mi w tej branży nie
jesteśmy w stanie
konkurować, ale
z pewnością w na−
szym regionie może−
my być w najbliższych latach firmą wio−
dącą. Integracja z Unią wcale mnie nie
przeraża, wręcz przeciwnie – stworzy nowe
możliwości rozwoju – mówi Janos Kupas.
Mimo taniej siły roboczej, nie widać jed−
nak wielkiej ekspansji zagranicznych
przedsiębiorców. To efekt nadal istnieją−
cych stereotypów o Rumunii jako kraju
niebezpiecznym, o słabo rozwiniętej in−
frastrukturze i niskim poziomie kadry

technicznej. Ci, którzy jednak zdecydo−
wali się tam zainwestować, nie narzeka−
ją. Tak jak Danubius czy znana na świe−
cie firma spożywcza Hochland. Oprócz
nich, szybko rozwijają się dwie wytwór−
nie mebli. Zresztą, region od lat słynie
z obróbki i handlu drewnem, a tutejsi cie−
śle i stolarze znani są z wyrobów najwyż−

szej jakości. Wystarczy zajrzeć na miej−
scowy targ lub do pobliskiego Corund, by
podziwiać prawdziwe cuda rękodzielnic−
twa. Za dzieła sztuki mogą uchodzić
drewniane bramy i dekoracyjne cacka na
fasadach domów.

***
Na tegoroczne świę−
to Sovaty, związane
ze 130 rocznicą po−
wstania Jeziora
Niedźwiedzia, zje−
chało wielu gości,
głównie z Węgier. Aż
osiem delegacji
partnerskich przy−
było z tego kraju.
Dziewiątą stanowi−
li samorządowcy
z Brzeska. W plene−
rowych imprezach
wzięło udział kilka
tysięcy ludzi, nie tyl−
ko mieszkańcy mia−
sta. Błonie nieopo−

dal jeziora zapełniło się podczas kulmi−
nacyjnego punktu programu, jakim był
koncert węgierskiego zespołu rockowego
„Republic”. Zasłynął on w okresie upad−
ku komunizmu na Węgrzech i cieszy się
wciąż dużą popularnością w węgiersko−
języcznej Transylwanii. Świetnie bawiła
się młodzież, ale nie zabrakowało przed
estradą ludzi starszych. Wszyscy znali
repertuar zespołu, który odwiedził Sova−
tę na koszt zaprzyjaźnionego z nią, leżą−
cego koło Debreczyna, miasta Szikszo. To
było coś więcej niż zwykły gest.
Muzycy zadbali o dobry nastrój także
gości z Brzeska, śpiewając przebój o przy−
jaźni polsko−węgierskich bratanków.

***
Dzisiejsza Sovata jawi się przybyszom
jako miejsce kontrastów. Obok superno−
woczesnych hoteli, w blasku rzadko zni−
kającego słońca mienią się biało−błękit−
ne elewacje komfortowych kiedyś willi.
Obecnie wyglądają tak, jakby życie za−
stygło w nich przed kilkunastu laty. Ale
wiele wskazuje na to, że to tylko kwestia
niedługiego czasu, kiedy znowu ożyją
i przyjmą turystów, także z zagranicy,
zapewne również z Polski. Sovata już
teraz jest atrakcyjnym miejscem do wy−
poczynku nie tylko z uwagi na wyjątko−
we położenie i niezwykłość Jeziora Nie−
dźwiedzia, ale także ze względu na kon−
kurencyjne ceny – oczywiście, szukając
lokum nie w „Danubiusie”, lecz w którymś
z pensjonatów za 5−6 euro. Nie bez zna−
czenia jest też to, że miejscowi ludzie są
otwarci i gościnni. Nawet rzeźbione
w drewnie podobizny krwiopijcy Draculi
spoglądają na przyjezdnych przyjaźnie.

Tekst i fot. Marek LATASIEWICZ

Obok ubogich chat wyrastają prawdziwe pałace. W większości są niewykończone, bo ich
właściciele przeinwestowali.

Dwaj burmistrzowie – z Brzeska i Sovaty.
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– Jesteśmy pod wrażeniem przepro−
wadzonych z wielkim rozmachem
imprez z okazji święta miasta. Czy to
taka tradycja, czy też jakieś szczegól−
ne okoliczności sprawiły, że byliśmy
świadkami tak świetnej zabawy?
– Tegoroczne święto, związane z rocz−
nicą powstania Jeziora Niedźwiedzie−
go, jest szóstym z kolei, jakie nasze
miasto organizuje. Podobne zabawy od
dziesięciu lat odbywają się w okresie
zimowym. Teraz, istotnie, święto ma
wyjątkowy charakter, bo rocznica jest
okrągła. Zaprosiliśmy na jej obchody
osiem delegacji zaprzyjaźnionych miast
– oprócz Waszej, wszystkie pozostałe
przybyły z Węgier.
– Jest Pan burmistrzem Sovaty od
ponad sześciu lat. Co w tym czasie
udało się zmienić w mieście?
– Mnie nie wypada się chwalić. Tym bar−
dziej, że znacznie więcej zostało do zro−
bienia niż wykonano dotychczas.
– To proszę przynajmniej powiedzieć:
od czego zaczęły się te zmiany?
– Oczywiście, najwięcej pracujemy nad
modernizacją infrastruktury miejskiej.
To najbardziej palący problem, bo aku−
rat w starej części kurortu, gdzie korzy−
stamy z dobrodziejstw bogatej w mine−
rały wody, sól w szybkim tempie dewa−
stuje dotychczasową sieć kanalizacyjną,
także gazową i wodociągową. Wszystko,
co znajduje się pod ziemią, narażone jest
na jej żrące działanie. Systematycznie
wymieniamy więc stare instalacje. Pro−
blem jednak jest zasadniczy – brak od−
powiednich środków. Nie ustajemy więc
w przygotowywaniu kolejnych wniosków
o dotacje z przedakcesyjnych funduszy
unijnych. Jesteśmy właśnie w przeded−
niu akceptacji wniosku na modernizację
sieci dróg w obrębie starego miasta. Unia
Europejska przeznaczy na ten cel 3,6 mln
euro. Jak wielka to dla nas kwota, niech
świadczy fakt, że cały nasz roczny bu−
dżet to ok. 1,5 mln euro, z czego ponad
pół miliona przeznaczamy na oświatę.
Skoro mowa o szkolnictwie, to warto
wspomnieć o okazałym i funkcjonalnym
Domu Kultury. O tym, jaki jest teraz,

Więcej
z Brukseli
niż Bukaresztu

Z Peterem Ferencem, burmistrzem Sovaty, rozmawia Marek Latasiewicz

zrządził przypadek, bo stary budynek,
w którym mieściła się także szkoła, spło−
nął. Odbudowany jest nowoczesny i
z pewnością stanowi chlubę mieszkań−
ców Sovaty. Znak czasu to także nowa
hala sportowa.
– Ze względu na fakt, iż większość
mieszkańców to ludność węgierska,
Sovata jest miejscem szczególnym
w Rumunii. Na ulicy, w restaura−
cjach, w urzędzie nie słychać w ogó−
le języka rumuńskiego. Pan także po−
sługuje się węgierskim.
– To prawda. Aż 91
procent mieszkań−
ców Sovaty ma wę−
gierskie korzenie.
Dość powiedzieć, że
na 13 placówek
szkolnych, tylko
dwie prowadzą na−
uczanie w dwóch
językach. Pozosta−
łe są wyłącznie wę−
gierskie. W urzę−
dach wszystkie
sprawy można za−
łatwiać w języku
węgierskim i jedy−
nie, jeśli trzeba wy−
pełnić jakiś wnio−
sek czy formularz,
to należy to zrobić
po rumuńsku.
– Czy w związku z tym nie rodzą się
problemy ze strony centralnych
władz rumuńskich?
– Obecnie już nie i dotyczy to także in−
nych miast, zamieszkiwanych przez
mniejszości narodowe. Nie zawsze jed−
nak mieliśmy tyle swobody.
– Debaty Rady Miejskiej także toczą
się w języku węgierskim?
– Oczywiście, bo zasiadają w niej niemal
w większości potomkowie Madziarów.
– W takiej sytuacji łatwiej o integra−
cję środowiska i wypracowywanie
wspólnego stanowiska w najważniej−
szych sprawach.
– Jest to tym łatwiejsze, że na 17 rad−
nych, 16 jest członkami tego samego ugru−

powania. Właściwie pojęcie „opozycja”
u nas nie istnieje. Nie oznacza to jed−
nak, że nie spieramy się w różnych spra−
wach i każda decyzja podejmowana jest
przez aklamację. Szczególnie wówczas,
kiedy przychodzi nam dzielić skromne
środki budżetowe.
– Jakie zadania w pierwszej kolejno−
ści musicie zrealizować, by sprostać
wymaganiom Unii Europejskiej?
– Przede wszystkim te, dotyczące stan−
dardów ochrony środowiska naturalne−
go. Wiąże się to z modernizacją infra−
struktury, o czym już wspominałem. Pra−
ce posuwałyby się szybciej, ale
z przykrością muszę stwierdzić, że otrzy−
mujemy z Bukaresztu zbyt małą pomoc.
Właściwie musimy liczyć wyłącznie na
unijne fundusze z programów przedak−
cesyjnych. Z pewnością sen z powiek spę−
dza nam rozwiązywanie problemów
oświatowych. W związku z wysokim
przyrostem naturalnym brakuje nam
szkół i kadry pedagogicznej. Dzieci mu−
szą się uczyć na dwie zmiany. Myślimy
także o unowocześnieniu bazy turystycz−
nej. Zaczynamy od modernizacji trasy

narciarskiej i zagospodarowania tere−
nów wokół Jeziora Niedźwiedziego.
W rozwoju turystyki widzimy dla Sova−
ty wielką szansę. Z pewnością wspania−
łe niegdyś sanatoria, wille i pensjonaty
niebawem zostaną przystosowane do no−
woczesnych standardów i znowu będą
tętnić życiem. Jest jednak jeden zasad−
niczy problem, związany z rozstrzygnię−
ciem kwestii własnościowych tych
obiektów. Wierzę jednak, że gdy szybko
się z tym uporamy, chętnych na zain−
westowanie w ich restaurację nie brak−
nie. Z pewnością zmiany zobaczy pan już
podczas następnego święta Sovaty, na
które oczywiście serdecznie zapraszam.

Rozmawiał Marek LATASIEWICZ

Burmistrz Peter Ferenc (na górnym zdjęciu) jest przekonany,
że niebawem nastąpi renesans kurortu.
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– Czego oczekują mieszkańcy Sovaty
po wejściu do Unii Europejskiej?
Większe są nadzieje czy może domi−
nują obawy?
– Naszą integrację z Unią Europejską
odbieramy przede wszystkim jako ogrom−
ną szansę. To chyba jedyna droga odro−
bienia zapóźnień rozwojowych i nie ukry−
wamy, że bardzo liczymy na pomoc Bruk−
seli. Zresztą jakiekolwiek obawy przed
akcesją studzone są efektem już otrzy−
mywanej pomocy. Ludzie przekonują się
do integracji, wierzą, że będzie im się żyło
lepiej. Dzięki dokonującym się przemia−
nom także dla nas otworzyło się okno na
świat. Owszem, jeśli nasz rynek został−
by opanowany przez duże światowe fir−
my, to otwarcie może mieć również ujem−
ne strony. To jednak kwestia stworzenia
obronnych mechanizmów i własnej kre−
atywności. Póki co, widoczne są tylko
same pozytywy.
– Pojawiają się jednak głosy, że Ru−
munia nie jest gotowa na przystąpie−
nie do Unii w 2007 roku. Jak Pan oce−
nia stopień przygotowań?
– Rzeczywiście, istnieje takie zagrożenie,
że nie zdążymy z wypełnieniem wszyst−
kich wymogów unijnych do 2007 roku.
Jednak procesu integracyjnego zatrzymać
już się nie da. W najgorszym wypadku
Rumunia znajdzie się we Wspólnocie rok
później. Są jednak takie dziedziny, które
napawają optymizmem. Nasza admini−
stracja, zarówno ta na szczeblu central−
nym, państwowym, jak i lokalna, jest
w moim mniemaniu bardzo dobrze przy−
gotowana do scalenia z administracją unij−
ną. I w tym zakresie właściwie nie trzeba
już niczego robić. Bardzo ważne, że urzęd−
nicy potrafili zrozumieć, że to nie obywa−
tele są dla nich, lecz oni powinni im świad−
czyć usługi. Sądzę, że właśnie największe
przeobrażenie w ostatnich latach nastą−
piło w mentalności mieszkańców. Podat−
nicy muszą wiedzieć i wiedzą, jak zarzą−
dza się ich pieniędzmi. A te w najwięk−
szej części przeznaczane są na rozwój
infrastruktury miejskiej i na kulturę.

Wspólny

W Rumunii niewielu ludzi wie, co ich czeka po zjednoczeniu z Unią
Europejską, ale wszyscy wierzą w lepsze jutro, że będzie im żyło
się lepiej – twierdzi Janos Kupas (na zdjęciu), członek Rady
Miejskiej Sovaty oraz menedżer firmy informatycznej –
Digicomm Unication.

– Z jakimi problemami najtrudniej bę−
dzie się uporać?
– Dotyczy to głównie spraw związanych
z przedsięwzięciami proekologicznymi –
kanalizacją, budową wodociągów oraz
spełniających normy unijne wysypisk
i przetwórni śmieci. Mimo pomocy, jaką
miasto spożytkowuje w ramach m.in. pro−
gramów Sapard i Phare, w tych dziedzi−
nach będzie nam najtrudniej dopasować
się do wymogów Unii Europejskiej. Tak−
że cały przemysł spożywczy musi przejść
diametralne przeobrażenia. I tu jest pro−
blem, bo na wdrożenie nowych technolo−
gii potrzeba sporo pieniędzy.
– Czy istotnie, zwykli oby−
watele wiedzą, co ich cze−
ka po przystąpieniu Rumu−
nii do Unii Europejskiej?
– Tak naprawdę, 99 procent
mieszkańców bardzo się cie−
szy z tej integracji, chociaż nie
wiedzą oni, co w rzeczywisto−
ści ich czeka. Wierzą jednak
w lepsze jutro.
– Dotyczy to także przed−
siębiorców?
– Akurat w ich przypadku wi−
doczny jest podział na entu−
zjastów i pesymistów. Ci, któ−
rzy posiadają duże firmy, ni−
czego się nie obawiają, natomiast drobni
przedsiębiorcy boją się konkurencji poten−
tatów. Ale to są normalne, czytelne reguły
w gospodarce wolnorynkowej. Nowa sytu−
acja wymagać będzie kreatywności i ory−
ginalnych pomysłów. Powtórzę jednak, że
nie ma odwrotu od integracji. Nawet gdy−
by Rumunia nie chciała wejść do Unii, to
i tak znajdzie się w niej, bo akcesja leży
w interesie samej Wspólnoty Europejskiej.
Znajdzie ona przecież 20−milionowy, chłon−
ny rynek zbytu na swe produkty. Zresztą
już teraz zagranica zaczyna inaczej po−
strzegać Rumunię, powoli znikają dotych−
czasowe stereotypy.
– Czy poszerzenie Unii Europejskiej
będzie mieć wpływ na zmianę sytu−
acji mniejszości narodowych?

– Uważam, że nie będzie to mieć żadne−
go znaczenia. Tak jak nie ma to żadnego
wpływu na relacje między Baskami i Ka−
talończykami w Hiszpanii. To nie jest
ważne, do jakiej grupy narodowościowej
się należy. Istotne, by wszyscy mieli stwo−
rzone jednakowe warunki do rozwoju.
W Sovacie, zamieszkałej głównie przez
mniejszość węgierską, stosunki między−
ludzkie są dobre. Problemy pojawiają się
tylko wówczas, kiedy poszczególne sto−
warzyszenia i organizacje przystępują do
walki o pieniądze na swe cele. Nie nale−
ży się jednak doszukiwać w tym jakichś
podtekstów etnicznych.
– Co natomiast zmieni otwarcie gra−
nic w stosunkach między Polską
i Rumunią?
– Z pewnością wpłynie to na zwiększenie
ruchu turystycznego, ale dla przedsiębior−
ców obu krajów niewiele się zmieni, cho−
ciaż na przykład nie można wykluczyć
polskich inwestycji na terenie Rumunii.
Zdecydowanie większą rolę widziałbym
dla partnerskich samorządów, które mogą
ułatwić wymianę doświadczeń przedsię−
biorstwom, działającym w podobnej bran−
ży. Wiem, że Brzesko ma świetnie rozwi−
niętą telekomunikację, więc ja osobiście
byłbym zainteresowany obserwowaniem

działalności Waszych firm. Oczywiście,
mamy świadomość, że ze światowymi
potentatami w dziedzinie informatycz−
nej nie jesteśmy w stanie konkurować.
Jest jednak wystarczająco dużo czasu,
by na tyle rozwinąć własne przedsiębior−
stwo, żeby ekspansja na nasz teren wspo−
mnianych wielkich firm była po prostu
dla nich nieopłacalna. Sądzę, że z po−
dobnymi problemami stykają się brze−
skie i polskie przedsiębiorstwa. Byłbym
rad, gdybym mógł czegoś nauczyć się na
błędach, których nie udało się uniknąć
Waszym firmom. To sens naszych part−
nerskich spotkań, to sens rozszerzania
Unii Europejskiej.

Rozmawiał Marek LATASIEWICZ

interes

Po wejściu do Unii znajdą się biznesmeni chętni
inwestować w zagospodarowanie otoczenie jeziora.
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– Dwa lata temu głosowałeś w refe−
rendum przeciw integracji Polski
z Unią Europejską. Jak postąpiłbyś
dzisiaj?
– Dziś głosowałbym na „NIE” z pełnym
przekonaniem. Nie miałbym tylu skru−
pułów, co wtedy.
– Zatem miałeś wątpliwości?
– Chyba każdy myślący człowiek miał
wtedy chwile wahania. Były silne argu−
menty „ZA” i „PRZECIW”. Ci wszyscy,
którzy nie dali się ogłupić telewizji, kal−
kulowali, obliczali, co będzie dla Polski
lepsze. Mnie wyszło, że nasz kraj straci.
Niestety, obawy potwierdziły się. Dziś
pewne problemy jeszcze nie są widoczne
dla ogółu. Ale to już nabrzmiewa...
– Wątpiących w UE kontrowano ha−
słem: „Jak nie Unia, to co? Białoruś?”
– To było hasło ludzi o mentalności rabów,
którzy nie wyobrażają sobie Polski jako
naprawdę suwerennego kraju. Oni stale
muszą usługiwać jakiemuś Wielkiemu
Bratu. Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela!
– Polska musiała przyjąć wiele norm
i praw unijnych...
– ... co bardzo słono kosztuje. Nawet re−
żimowa telewizja podała, że po integra−
cji ma szansę przetrwać tylko co piąty
zakład przetwórstwa mlecznego, co szó−
sty – rybnego, że padnie nasza flota ry−
backa. A przecież to dopiero początek!
– Wielu cieszy się jednak z integracji!
– Tak, a najbardziej biurokracja unij−
na. Ci, co biorą pensje po kilka, kilka−
naście tysięcy euro, w zamian za pół−
roczne obrady o tym, czy każde jajko ma
mieć na skorupce przybitą pieczątkę
z datą ważności. Nie szkoda na to na−
szych podatków?
– Jednak co powiedziałbyś człowie−
kowi, który skorzystał z unijnej dota−
cji albo dostał korzystny kontrakt
w UE?
– Że szczerze mu gratuluję. Ale, zanim
zacznie wychwalać Unię, powinien pomy−
śleć też o ludziach, którzy przez UE stra−
cili pracę i środki do życia oraz przypo−
mnieć sobie podwyżki cen, uderzających
we wszystkich, również w tych, którzy
pieniędzy unijnych nawet nie powąchali.
Czy ktoś pamięta, ile przed integracją

Andrzej Solak – z wykształcenia historyk, mieszka w Brzesku. Autor książek „Wojownicy
Chrystusa” i „Patron Polaków”. Publikuje w pismach: „Myśl Polska”, „Nowe Państwo”,
„Wzrastanie”. Chociaż głosował w referendum za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
dzisiaj na ten akces patrzy zdecydowanie sceptycznie.
W rozmowie z Łukaszem Wroną tłumaczy, dlaczego nasz kraj ponosi straty na integracji.

kosztował cukier, chleb, wędliny, większość
artykułów pierwszej potrzeby?
– Przeciwnicy UE twierdzą, że Polska
straciła suwerenność. Nie ma w tym
przesady?
– Cóż, posłuchajmy choćby publicznych
debat na temat kary śmierci. Kiedy pad−
nie argument, wydawałoby się ostatecz−
ny w warunkach demokracji, że za przy−
wróceniem kary śmierci jest 75 proc. Po−
laków, wtedy słyszymy: „Przecież
jesteśmy w Unii Europejskiej! Unia się
na to nie zgodzi!” Rzeczywiście, w UE
przestępcy mają zapewniony monopol na
zabijanie. Jednak jakim prawem UE
może wtrącać się w wewnętrzne sprawy
państwa polskiego?
– Politycy obiecywali nam wiele. Mieli
twardo bronić polskich interesów
i suwerenności...
−... i gromadnie „umierać za Niceę”. Sły−
szałeś, żeby choć jeden umarł?
– Pamiętam, jak wyśmiewano euro−
sceptyków, kiedy ostrzegali przed nie−
mieckimi roszczeniami majątkowymi.
– Dziś już nikomu nie jest do śmiechu,
prawda?
– Wielu ludzi ma żal o odrzucenie za−
pisu o chrześcijańskich korzeniach
Europy. Buttiglione nie otrzymał sta−
nowiska ministra za „niesłuszne” po−
glądy. Wszystko to w imię laickości UE.
– Nie ma czegoś takiego, jak prawdziwa
laickość. Jeśli ktoś jest ateistą na serio,
to też jest to rodzaj religii, wiary. Komu−
nizm był religią – ze swoimi prorokami,
dogmatami, procesjami i świętymi księ−
gami, miał swoje herezje i swych męczen−
ników. Ta laickość UE, również jej „de−
mokracja”, „tolerancja”, „anty−antysemi−
tyzm” – to współczesne dogmaty
niby−religijne, obowiązujące każdego tzw.
prawdziwego Europejczyka.
– Co masz przeciw tolerancji?
– Jeżeli w laickich szkołach Republiki
Francuskiej zdziera się dzieciom z głów
i ubrań symbole religijne – krzyżyki,
czarczafy, jarmułki, a równocześnie po−
licja boi się rozprawić z bandytami
z arabskich dzielnic, żeby nikt jej przy−
padkiem nie oskarżył o rasizm – to chy−
ba nie jest to normalne?

– Problem imigrantów to kolejna
bomba zegarowa. Za kilkanaście lat
może wyrosnąć nam w sąsiedztwie
arabska lub wietnamska dzielnica.
Co wtedy?
– Fajnie jest Polakom wybrzydzać na
Front Narodowy Le Pena i podkreślać,
jacy to jesteśmy tolerancyjni. Bo mamy
w Polsce raptem pięć tysięcy muzułma−
nów całkowicie spolonizowanych. Ale
niech przyjedzie do nas, jak do Francji,
pięć milionów arabskich imigrantów –
z ich kulturą, przyzwyczajeniami, wła−
sną cywilizacją, z ich dżihadem, obse−
sją nawracania „niewiernych”, z bomba−
mi na dworcach kolejowych i w kawiar−
niach, z porwaniami samolotów,
z prawami, gwarantowanymi przez po−
stanowienia z Schengen i Maastricht...
Wtedy nasza tolerancja będzie wysta−
wiona na ciężką próbę!
– Kiedyś szydziłeś z aktorów, którzy
deklarowali w telewizji pochwały dla
UE, w stylu: „Nareszcie jesteśmy
w Europie!”, „Jestem Europejczy−
kiem!”, „Jestem Europejką!”...
– A kim on był, jeden z drugim, do tej
pory? Aborygenem? To fakt, że stosunek
do UE to również, jakby powiedział Her−
bert, kwestia smaku. Kiedy zobaczyłem
w Wenecji unijne flagi zatknięte obok sta−
rych, pamiętających średniowiecze sztan−
darów, to widziałem w tym jakieś par−
weniuszostwo. W Grecji wprowadzono
euro zamiast drachmy, waluty mającej
prawie 2500 lat tradycji – to już jest
barbarzyństwo! W niektórych polskich
szkołach wymaga się od uczniów, by zna−
li „Odę do radości”, a „Mazurek Dąbrow−
skiego” jest jakby mniej ważny. Dzięki,
ja w to nie wchodzę.

Rozmawiał Łukasz WRONA

W to nie wchodzę

Andrzej Solak: – Dzisiaj Unii mówię „nie”.
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Po pierwsze: mniej papierów
Od kiedy zniesiono procedury celne, skoń−
czyło się uciążliwe wypełnianie dokumen−
tów. Przestały też obowiązywać zezwole−
nia na jednorazowe wyjazdy ciężarówek
zagranicę. – Do tej pory były one limito−
wane i płatne – wylicza Paweł Jankow−
ski. – Obowiązywały na zasadzie wza−
jemności między krajami, co oznacza, że
Polacy otrzymywali ich tyle samo, co fir−
my z innych państw.
Po dostosowaniu prawa do unijnych prze−
pisów zostały zlikwidowane bariery w do−
stępie do profesji przewoźnika towaro−
wego. Teraz nie obowiązują już licencje.
Jednak fakt ten nie cieszy jadownickiego
przedsiębiorcy. Wzrost konkurencji w swo−
jej branży ocenia on na ok. 300 proc.
Wywołany tym spadek cen zadowolił
klientów, ale nie właścicieli ciężarówek.

Po drugie: taniej i szybciej
Czas oczekiwania samochodów transpor−
towych na granicy skrócił się z jednej
doby do… zera. – Możemy teraz wyko−
nywać transporty kabotażowe, tzn. ta−
kie, które omijają Polskę, a wcześniej nie
były dozwolone – przekonuje przewoź−
nik. Do zalet wstąpienia do Unii zali−
cza także polepszenie stanu dróg,
zwłaszcza w zachodniej części kraju. –
Tańszy jest import części zamiennych.
Łatwiej też, bez zbędnych formalności,
nabyć ciężarówki zagranicą. Po prostu:
kupujesz i przywozisz – tłumaczy.

Po trzecie: swoboda i obostrzenia
– Dawniej obowiązywało nas ograniczenie
i nie mogliśmy wwieźć do Unii więcej niż
200 litrów paliwa w zbiorniku, a benzyna

Mimo wszystko „tak”

Paweł Jankowski otworzył w Jadownikach międzynarodową firmę transportową na długo
przed akcesją Polski do Unii Europejskiej. Jako przedsiębiorca na to, co zmieniło się po 1
maja 2004 roku, patrzy z mieszanymi uczuciami, jednak ogólną ocenę wydaje pozytywną.

tam jest przecież droższa. Nie mieliśmy też
możliwości odliczenia w polskim Urzędzie
Skarbowym VAT−u, zapłaconego zagranicą
– wylicza pozytywy Paweł Jankowski.
Jego branża jest jednak wyraźnie dyskry−
minowana przy rozdziale unijnych fundu−
szy strukturalnych. Jako właściciel firmy
transportowej nie może się ubiegać o środki
na zakup samochodu. – A przecież to jest
nasza „linia produkcyjna”! – oburza się.
Negatywnie ocenia także obostrzenia norm
ekologicznych. Jeszcze przed akcesją każ−
dy kierowca dowolnie kształtował swój czas
pracy. Teraz przepisy ograniczają go do 9
godzin dziennie. Wielu z nich jednak na
przystąpieniu do „piętnastki” skorzystało.
– Zaczyna brakować dobrych szoferów, bo
podejmują pracę zagranicą – mówi przed−
siębiorca transportowy z Jadownik.

Po czwarte: mniej liczenia
Strefa euro ułatwiła rozliczenia finanso−
we w firmie. – Jesteśmy bardzo od tego
uzależnieni. Przychody, leasing, koszty,
stopy procentowe, itp. rozliczamy po śred−
nim kursie euro. Wprowadzenie w Pol−
sce tego pieniądza ułatwi sprawę, bo nie
będę robił przewalutowań – ma nadzieję
mój rozmówca.

Po piąte: udane wakacje
– Jedziesz do Niemiec jak do Brzeska.
Nie ma procedur, granic, wiele uprosz−
czeń. Po prostu szybciej i łatwiej – wy−
mienia dalsze pozytywy Unii Europej−
skiej w sferze zawodowej Paweł Jankow−
ski. A prywatnie?
– Jestem w górach, zapomniałem pasz−
portu, a mimo to granicę słowacką prze−
kraczam swobodnie – kończy. ID

O G Ł O S Z E N I E

Poszukuję mieszkania dwupokojowego
do wynajęcia na osiedlu Browarna lub
w okolicy.  Tel. 68 68 651.

11 czerwca 2005, godz. 9.00

Market budowlany otwarty!
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Bliżej ludzi
i ich spraw

OGŁOSZENIE

Dobiega końca V kadencja Senatu Rzeczypo−
spolitej.

W ciągu czterech lat działalności parlamentar−
nej miałem możliwość bezpośredniego poznania
pracy samorządów lokalnych, nowoczesnych
firm, małych i średnich przedsiębiorstw, rożnych
organizacji społecznych i zawodowych. Poznałem
wielu wspaniałych ludzi: młodych radnych,
młodych przedsiębiorców, młodych pracowników
oświaty i kultury, którzy są przykładem nowocze−
snego myślenia i wzorem polskiego patriotyzmu.

Jako parlamentarzysta zdaję sobie sprawę
z istniejących problemów, z potrzeby dalszego
reformowania polskiej demokracji, funkcjonowa−
nia struktur państwowych, gospodarczych,
instytucji samorządowych.

Zbliżająca się kampania wyborcza do Sejmu
i Senatu oraz wybory Prezydenta Rzeczypospoli−
tej będą ważnym miejscem dyskusji o Polsce
i Polakach. Chciałbym w tej ogólnonarodowej
debacie – korzystając z doświadczeń pracy parla−
mentarnej i menedżerskiej – zabrać głos i przed−
stawić swój program wyborczy. Kieruje mną
troska o przyszłość naszego kraju, o rozwój
gospodarki, o pracę dla ludzi, o służbę zdrowia,
o rozwój społeczności lokalnych i przyszłość
młodego pokolenia

.
Szanowni Państwo.
Dziękuję  za dotychczasowe poparcie
i współpracę.
Życzę Państwu sukcesów i pomyślności
w życiu osobistym i rodzinnym.

Brzesko, czerwiec 2005

W Szkole Podstawowej nr 2 w Jadownikach otwarcia nowej pra−
cowni komputerowej dokonał inicjator całego przedsięwzięcia Sena−
tor RP Mieczysław Mietła, który odczytał również list Prezydenta
Aleksandra Kwaśniewskiego do nauczycieli i uczniów placówki.

Nowa pracownia komputerowa

VII Biesiada Agroturystyczna
Senator RP Mieczysław Mietła uczestniczył w VII Biesiadzie
Agroturystycznej w Porąbce Uszewskiej. Celem imprezy było
popularyzowanie agroturystyki jako formy aktywizacji zawodo−
wej rolników − mieszkańców wsi − oraz ciekawych form wypo−
czynku na wsi.

Warsztaty Terapii Zajęciowej
W Zawadzie Uszewskiej odbyła się uroczystość otwarcia Warsz−
tatów Terapii Zajęciowej. WTZ prowadzi Stowarzyszenie „Po−
mocna Dłoń”. Placówka nosi imię św. Brata Alberta. Senator
Mieczysław Mietła był orędownikiem powstania tego ośrod−
ka. Dzięki Jego staraniom uruchomione zostały odpowiednie
środki finansowe na realizację tak ważnej dla ludzi niepełno−
sprawnych inwestycji.

Bliżej ludzi
i ich spraw
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Mieczysław Mietłasenator



TEL. (14) 686  80 80
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1975
–

2005

Liceum Ogólnokształcące w Brzesku

30 latpo
maturze



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY lipiec−sierpień 2005



21

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNYlipiec−sierpień 2005 YORK SCHOOL OF ENGLISH

– Jak skutecznie uczyć się angiel−
skiego?
– W dobie dużej konkurencji warto wy−
brać dobrą szkołę językową, a gwarancję
najwyższej jakości nauczania zapewnia−
ją szkoły posiadające prestiżowy certyfi−
kat jakości Polish Association for Stan−
dards in English PASE. Szkoła York na−
leży także do międzynarodowej sieci szkół,
oferujących usługi na najwyższym pozio−
mie QUALITY ENGLISH –The Best of
Independent Language Schools.
Szkoły rekomendowane przez PASE
i QUALITY ENGLISH mają udokumen−
towaną wysoką skuteczność zdawalności
międzynarodowych egzaminów poświad−
czających znajomość języków obcych. Za−
jęcia odbywają się w małych grupach
i prowadzone są wyłącznie przez nie−
ustannie dokształcających się polskich an−
glistów i dyplomowanych lektorów nati−
ve speakers, pod stałą opieką konsultan−
tów metodycznych i dyrektora ds.
dydaktycznych.

– Czy York School of English spełnia
te kryteria?
– Tak, a ponadto, co także bardzo istot−
ne, nasza szkoła jest autoryzowanym
centrum egzaminacyjnym City & Guilds
i LCCI, a także od kilkunastu lat sku−
tecznie przygotowuje do egzaminów Cam−
bridge. Ponad 94% naszych słuchaczy
zdaje te je z powodzeniem.

A n g i e l s k i
z certyfikatem

Filia renomowanej szkoły języka angielskiego York School of English ma już swe siedziby
w Brzesku i Bochni. W Krakowie istnieje od 15 lat. Posiada certyfikaty potwierdzające
najwyższą jakość nauczania. Z okazji otwarcia filii, w czasie wakacji szkoła organizuje
bezpłatne wakacje z angielskim. Dyr. Ewa Krupska zapewnia, że dla brzeskich i bocheńskich
uczniów ustalono opłaty o 30 procent niższe niż obowiązujące w Krakowie.

– Czy to oznacza, że w Waszej szkole
w Brzesku i w Bochni, będzie można
zdawać egzaminy, honorowane na
całym świecie?
– Rzeczywiście tak. Egzaminy odbywają
się w naszej szkole, ale sprawdzają i oce−
niają je niezależni egzaminatorzy w Wiel−
kiej Brytanii. Dodam jeszcze, że bardzo
popularnymi angielskimi certyfikatami
językowymi są świadectwa Cambridge
University: FCE, CAE i CPE i IELTS.
Uznawanym certyfikatem na stosunkowo
wysokim poziomie zaawansowania B2
według skali Rady Europy jest egzamin
FCE, coraz częściej zdawany z powodze−
niem także przez naszych gimnazjalistów.
– Dlaczego tak ważne jest, by szkoła
języków obcych posiadała prestiżo−
we certyfikaty?
– Z prostej przyczyny – znane w Wielkiej
Brytanii od około 100 lat egzaminy City &
Guilds oraz London Chamber of Commer−
ce and Industry, zgodne ze standardami
europejskimi i wzorowane na tzw. Com−

mon European Fra−
mework, są honorowa−
ne przez wszystkie
uczelnie międzynaro−
dowe, organizacje za−
wodowe i pracodaw−
ców. Natomiast egza−
min English for
Speakers of Other
Languages (ESOL)
znajduje się na liście
dokumentów potwier−
dzających znajomość
języka obcego w Służ−
bie Cywilnej w Polsce
oraz Ministerstwie
Edukacji Narodowej.

– Jakie metody nauczania języka sto−
suje Wasza szkoła?
– To przede wszystkim metoda komuni−
katywna, która wymusza aktywne i twór−
cze uczestnictwo słuchacza w zajęciach oraz
świadome wyciąganie wniosków i przyswa−
janie materiału poprzez m.in. pracę w gru−
pach tzw. pair−work, dialogi, konwersacje
i ćwiczenia nowych struktur językowych

w realistycznych kontekstach. Niewątpli−
wie najszybszą formą przyswojenia języ−
ka jest metoda „całkowitego zanurzenia
w języku” – total immersion – poprzez
wyjazd edukacyjny do Anglii lub Irlandii
na zorganizowany kurs, połączony z poby−
tem u rodziny angielskiej lub internacie.
Będąc od 1998 roku jedynym przedstawi−
cielstwem w Polsce, działającego od ponad
50 lat stowarzyszenia Intervac (Interna−
tional Vacation Home Exchange), York
School proponuje także utrwalanie języ−
ków gratis poprzez turystykę wymienną.
– Do tej pory działaliście w dużych
ośrodkach. Nie obawia się Pani, że
Wasza szkoła nie będzie się cieszyć
zainteresowaniem w mniejszych mia−
stach, takich jak Brzesko i Bochnia?
– Istotnie, podejmujemy pewne ryzyko.
Otwierając filie w tych miejscowościach, kie−
rowaliśmy się jednak pewnym sentymen−
tem. Brzesko to miasto rodzinne męża, na−
tomiast ja urodziłam się w Bochni. Warto
podkreślić, że realnie oceniając sytuację, ofe−
rujemy opłaty za prowadzone kursy o 30
procent niższe niż w Krakowie. Wierzę, że
nowo otwarte filie York School of English
staną się szansą szczególnie dla młodzieży
z mniejszych ośrodków i pozwolą zdobyć
paszporty do prawdziwej międzynarodowej
kariery. Żeby zachęcić do skorzystania z na−
szych usług, zapraszamy w okresie wakacji
dzieci i młodzież z Brzeska i okolic na bez−
płatne wakacje z angielskim. To praktycz−
na i miła forma spędzenia wolnego czasu.
Codziennie od poniedziałku do piątku, od
14 do 19 czeka na słuchaczy szereg atrakcji,
m.in. czytelnia anglojęzyczna, językowe pro−
gramy komputerowe, filmy w wersji orygi−
nalnej oraz bezpłatny Internet. Szczegóło−
wy program znajduje się na stronie
www.york.edu.pl. Natomiast od 17 sierpnia
przez cały miesiąc trwać będą Dni Otwarte
Yorku, podczas których można będzie się
dowiedzieć, jak napisać dobre CV po an−
gielsku, jak przygotować się do matury i mię−
dzynarodowych egzaminów, jak prowadzić
korespondencję w języku angielskim oraz…
uczestniczyć w gratisowych konwersacjach
dla dorosłych. Zapraszamy! TS

Dyr. Ewa Krupska

Wychowankowie York School podczas kursu w Anglii.
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Szkołą od początku kieruje dyr. Józef
 Kaczmarczyk (na zdjęciu odbiera

gratulacje od burmistrza Jana Musiała).
Warto w tym miejscu wspomnieć wielo−
letnich najbliższych jego współpracowni−
ków – Mirosławę Skokoń i Stanisła−
wę Jeleń. To te panie nadawały kształt
rozwojowi szkoły. Teraz ich pracę konty−
nuuje dyr. Maria Kieć.
Dwadzieścia lat temu, rozpoczynając pracę
w tej szkole, przyjęliśmy jako motto słowa:
„Wychowanie jest czymś, w czym jest mi−
łość, współdziałanie i społeczna służba”. Tym
słowom byliśmy i jesteśmy wierni do dnia
dzisiejszego. Swoją pracą i postawą udowod−
niliśmy, że zawód nauczyciela to jest służ−
ba, w której musi być miłość do wychowan−
ków oraz współdziałanie w zespole ludzkim.
Pomimo zawirowań, jakie zachodziły
w polskiej oświacie, związanych z refor−
mą systemu edukacji – szkoła nasza
przetrwała w jedności. Dzięki zbiorowej
mądrości, udało się nam zachować wyso−
ki poziom nauczania, doskonalić wypra−
cowane wzorce wychowania oraz trady−
cje szkolne, stworzyć całościowy system
dydaktyczno−wychowawczy i opiekuńczy.
Większość naszych absolwentów ukoń−
czyła szkoły średnie, a znaczna część stu−
dia wyższe. Dzisiaj, jako dorośli ludzie,
są cenionymi pracownikami. Jako rodzi−
ce przyprowadzają własne dzieci do swo−
jej pierwszej szkoły.
Aby dokonać sprawiedliwej oceny szkoły,
należy porównać okresy rozwoju na tle
warunków i możliwości. Prawie 100% na−

Jubileusz dwudziestolecia szkoły jest świętem szczególnym. Jak każdy jubileusz stwarza
okazję do refleksji i zadumy nad czasem przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. Czas przeszły
to wprawdzie tylko dwadzieścia lat szkoły jako instytucji, ale jest to też aż dwadzieścia lat
życia szeregu osób, które ze szkołą, jako zakładem pracy, związały swój życiowy los. Z pełnym
poświęceniem przekazywały i przekazują uczniom wiedzę, kształtują obywatelskie postawy,
uczą, jak wchodzić w dorosłe życie.

uczycieli posiada wyższe wykształcenie.
Szereg pedagogów uzyskało dodatkowe
kwalifikacje poprzez ukończenie studiów
podyplomowych. Wszyscy nauczyciele
i pracownicy administracyjni prowadzą
systematyczne dokształcanie, uczestnicząc
w kursach, warsztatach, sympozjach.
Posiadamy bardzo dobrą bazę lokalo−
wą, nowocześnie urządzone klasy –
szczególnie na poziomie nauczania zin−
tegrowanego, jedną z lepszych w powie−
cie baz sportowych, pracownie kompu−
terowe, wystarczające zaplecze socjal−
ne. Od trzech lat prowadzimy klasy
integracyjne. Uczniowie osiągają wyso−
kie wyniki w nauce. Dowodzą tego czo−
łowe miejsca w olimpiadach, konkur−
sach, turniejach, zawodach, bardzo do−
brych wynikach sprawdzianów kl. VI.
Przy Szkole od 20 lat działa Szczep
ZHP im. Bohaterów Września, który
posiada własny sztandar, ceremoniał
i tradycje. Jest to organizacja prężna,
stale się rozwijająca. Od początku też
postawiliśmy na sport młodzieżowy. To
20 lat temu przy szkole został utwo−
rzony Międzyszkolny Klub Sportowy
„GRYF”, który funkcjonuje do dzisiaj.
Celebrując dzisiejszy jubileusz, można
powiedzieć, że wyzwania, jakie zostały
postawione przez reformę oświatową,
w naszej szkole zostały w pełni wdrożo−
ne. Jest to placówka lubiana oraz cenio−
na przez uczniów i ich rodziców.

Ewa KARAŚ, Agata PODŁĘCKA
(nauczycielki SP nr 2 w Brzesku)

Staż w BMW
„ZIELONKA” przystąpiła do kon−
kursu projektów wymian i staży, or−
ganizowanego przez europejski Pro−
gram Leonardo da Vinci. Szkoła
zgłosiła koncepcję stworzenia sta−
żu dla 60 uczniów w komputerowej
firmie Lintec IT AG Taucha oraz
zakładzie produkcji samochodów –
BMW Group Lipsk. Pomysł nosi
nazwę „Edukacja informatyczno−
mechatroniczna w modelowych fir−
mach niemieckich”. W przedbiegach
brzeski zespół otrzymał 1,5 punk−
tu w skali od 1 (najwyższa ocena)
do 4 (najniższy stopień) i pod ko−
niec maja został zakwalifikowany
do dofinansowania.
Uczniowie z klas elektrycznych i me−
chatronicznych wyjadą w dwóch gru−
pach po 30 osób do Lipska, gdzie
pod nadzorem Niemców będą pra−
cować przez 3 tygodnie w firmie in−
formatycznej i tydzień w fabryce sa−
mochodów. Zakończenie stażu zo−
stanie potwierdzone certyfikatem.
Lintec IT AG Taucha produkuje
systemy komputerowe, nieznane
w Polsce. Natomiast lipska fabry−
ka BMW należy do najnowocze−
śniejszych obiektów przemysłu
samochodowego w Niemczech, któ−
re powstały po przemianach poli−
tycznych po 1990 roku.
W realizacji programu pośredni−
czy Dom Europejski w Lipsku,
kierowany przez brzeszczankę,
dr Grażynę Marię Peter.      id

LEGO dla Mokrzysk
PO ROKU realizowanych od wrze−
śnia 2004 r. zadań, Publiczna Szko−
ła Podstawowa w Mokrzyskach
otrzymała tzw. sprawność LEGO
w ramach akcji „Szkoły z klasą”.
W Internecie nauczyciele umieścili
przykładowe scenariusze zajęć do−
skonalących sprawności uznane
za kluczowe, a więc: umiejętność
czytania ze zrozumieniem, sposo−
by radzenia sobie z trudnym tek−
stem, instrukcją, mapą, obrazem
czy symbolem.
Już w grudniu 2003 roku placów−
ka zdobyła tytuł „Szkoły z klasą”.
Akcję prowadzi Gazeta Wyborcza,
Centrum Edukacji Obywatelskiej
oraz portal Gazeta.pl, wspiera ją
również Polsko–Amerykańska
Fundacja Wolności.

Elżbieta Kural

20 lat
„dwójki”
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SMnR, czyli „Sztuka Młodych na Rozdro−
żach” to koło plastyczne organizowane już
drugi rok przez Publiczne Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Jadownikach. O działal−
ności koła rozmawiamy z nauczycielką,
Joanną Maderską.
– Skąd wziął się pomysł na zorganizo−
wanie SMnR?
– Tegoroczne zajęcia są już drugą edycją
projektu „Dyfuzja barw, form, faktur, czyli
Sztuka Młodych na Rozdrożach”, który
zaczął się w grudniu 2003 r. Pomysł na jego
formę i realizację zrodził się wśród plasty−
ków w PG w Jadownikach. Po wprowadze−
niu reformy oświaty liczba godzin z plasty−
ki i muzyki drastycznie się zmniejszyła,
a widzieliśmy utalentowane osoby, które
chciały rozwijać swoje zainteresowania. Ten
projekt temu celowi miał służyć. Tak więc
do udziału w zajęciach zaprosiliśmy mło−
dzież z gimnazjów gminy Brzesko, która
łącznie tworzyła grupę 21−osobową. Orga−
nizowaliśmy też konkursy i plenery adre−
sowane do uczniów szkół podstawowych.
– Kim byli partnerzy projektu SMnR?
– Pierwsza edycja była realizowana pod fi−
nansowym patronatem Polsko−Amerykań−
skiej Fundacji Wolności w ramach progra−
mu „Równać Szanse. Szkoły Aktywne
2003”. Wspierali nas także: burmistrz
Brzeska Jan Musiał, Miejski Ośrodek Kul−
tury w Brzesku, Instytut Sztuki Akademii
Pedagogicznej w Krakowie, Państwowe Li−
ceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matej−
ki w Nowym Wiśniczu oraz inni.
– Czym różni się obecna edycja pro−
jektu?
– Jak już wcześniej powiedziałam, pierw−
sza edycja projektu SMnR była realizowa−
na pod patronatem finansowym Polsko−
Amerykańskiej Fundacji Wolności,
w związku z tym dysponowaliśmy fundu−
szami, które pomogły zapewnić potrzebne
materiały, narzędzia i – co ważne – pokryć
koszty dowozu dzieci na zajęcia, plenery
i wyjazdy do Wiśnicza i Krakowa. Nieste−
ty, na drugą edycję nie otrzymaliśmy dota−
cji. Dysponujemy jedynie środkami pozy−
skanymi z licytacji prac. Tak więc forma
tegorocznych zajęć jest skromniejsza. Sku−
piają one jedynie dzieci miejscowe. Nie or−
ganizujemy też konkursów dla młodszych.
Mimo to staramy się, aby zajęcia były
atrakcyjne. Podobnie jak w roku ubiegłym
byliśmy w PLSP w Wiśniczu. Planujemy
zorganizowanie pleneru i – być może – wy−
jazdu do Krakowa. Cieszymy się, że pro−
jekt zyskał sympatyków także wśród na−

Nie marnować talentów
Młodzi, zdolni, utalentowani, pełni zapału do pracy. Lubią malować, rysować, kleić, szyć, hafto−wać,
fotografować, wycinać, lepić. Gdzie mogą rozwijać swój talent? Oczywiście w projekcie SMnR.

uczycieli innych przedmiotów. Niezwykle
cenny jest zapał pana dyrektora, który wi−
dzi sens i potrzebę rozwoju estetycznego.
– Czy zajęcia typu SMnR są potrzeb−
ne młodzieży?
Niewątpliwie tak. Zajęcia artystyczne rozwi−
jają wyobraźnię, umiejętność patrzenia na
piękno, na świat, na twórczość innych ludzi...
Ubogacają osobowość. Myślę, że skoro grupa
uzdolnionych plastycznie młodych ludzi chce
regularnie w nich uczestniczyć, to na pewno
oni sami czują potrzebę tworzenia i wyraże−
nia siebie poprzez plastykę. Niezależnie od
tego czy wybiorą w przyszłości artystyczne kie−
runki kształcenia czy też nie – na pewno za−
biorą z sobą nowe doświadczenia i wrażenia.
W SMnR nie byłoby nic nadzwyczajnego,
gdyby nie to, że jej uczestnicy zdobyli wiele
nagród na rozmaitych konkursach, o których
dowiedzieli się właśnie podczas projektu.
Przykładem tego był tegoroczny Ogólnopol−
ski Konkurs Fotograficzny pt.„Portret –
Autoportret” organizowany przez Państwo−
we Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana
Matejki w Nowym Wiśniczu. Uczestnicy
zajęli czołowe miejsca. Natomiast Klaudia
Budzioch, która na zajęcia uczęszcza już
drugi rok, zdobyła tam Grand Prix.

***
Klaudię zapytaliśmy o opinię na temat
SMnR: – Podoba mi się, że poznajemy tu
bardzo dużo technik plastycznych, o których
nie miałam pojęcia. Uczymy się wykorzy−
stywać proste materiały w ciekawy sposób.
W poprzedniej edycji plusem było, iż zaję−
cia odbywały się dwa razy w tygodniu...
Głównym zainteresowaniem Klaudii jest
fotografia. Dzięki uczestnictwie w SMnR
udało jej się w ubiegłym roku zorganizo−
wać swą pierwszą autorską wystawę. Obec−
nie trwają przygotowania do drugiej. Uczen−
nica nie zdecydowała jeszcze o wyborze szko−
ły, ale zapewnia, że fotografia na pewno
pozostanie jej pasją.
Tymczasem dyrektor PG w Jadownikach,
Tomasz Wietecha, zapewnia, że w kolejnych
latach projekt SMnR będzie kontynuowany.
– Pozwala on zapobiegać zjawisku marno−
wania talentów uzdolnionych uczniów – twier−
dzi. – Jednak jego zakres zależeć będzie od
zdobytych środków na ten cel. W tym roku
zasięg programu plastycznego został po−
szerzony o dzieci uzdolnione muzycznie. Wo−
lontariusz, student Akademii im. Jana Dłu−
gosza w Częstochowie, poprowadzi zajęcia
z emisji głosu. Absolwenci także będą mo−
gli uczestniczyć w tych spotkaniach.

Aleksandra WIETECHA

W II EDYCJI konkursu zbiórki zużytych
baterii uczestniczyło 13 przedszkoli i 15
publicznych szkół. Zebrano łącznie 1,3 t
baterii, czyli o 100 proc. więcej niż w ro−
ku ubiegłym. Najlepsze wyniki osiągnę−
ły: Publiczne Przedszkole Parafialne
w Mokrzyskach (105 kg), Publiczne Przed−
szkole nr 3 w Brzesku (50 kg baterii), Pu−
bliczne Przedszkole nr 9 w Brzesku
(50 kg). Szkoły podstawowe zebrały wię−
cej: SP Szczepanów (111 kg), SP w Ster−
kowcu (63 kg), SP w Jasieniu (152 kg).
Nagrody ufundowali: Spółdzielnia Argo
Film z Tarnowa, która utylizuje baterie
i UM Brzesko. Ponadto najlepsi przed−
szkolacy oraz uczniowie otrzymali pre−
zenty od Kodaka oraz Argo Film.     (k)

Z OKAZJI Dnia Dziecka Świetlica Pro−
filaktyczno−Wychowawcza przy Parafii
Miłosierdzia Bożego zorganizowała blok
imprez. Wychowankowie świetlicy
i wszystkie zaproszone dzieci wzięły
udział w „dziesięcioboju” i konkursie pla−
stycznym pt. „Wakacje marzeń”. Na zwy−
cięzców czekały cenne nagrody w postaci
sprzętu sportowego, a na wszystkich
uczestników słodycze. W ramach obcho−
dów „Dnia Dziecka” zorganizowana zo−
stała również wycieczka do Krakowa.
Zwiedzono m.in. oceanarium i ogród zoo−
logiczny. Imprezy były możliwe dzięki do−
tacji Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Małgorzata STYRNA

Nagrody za baterie

Świetlica dla dzieci

Henryk Piela, kierownik referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska, wręcza
nagrody laureatom konkursu.
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Wrzesień 2004 roku. Podchodzę do
nowo otwartego kiosku. – Proszę Ga−

zetę Wyborczą. Pani w okienku ze zdziwie−
niem sięga po 36 stron tego, co ważne. – Ile
ty masz lat, że już takie poważne gazety
czytasz?. Przeleciałem szybko w myślach
ostatnie 30 sekund: – Czy ja aby na pewno
poprosiłem o Wyborczą? – 17 – odpowiadam.
Pani z okienka uśmiecha się pod nosem.
Dlaczego młodzi nie czytają pism piszą−
cych o polskiej scenie politycznej? Ano, za−
pewne dlatego, że jak się ma jeszcze wiele
lat do przeżycia i żadnego wpływu na to,
co „grupa trzymająca władzę” poczyna
sobie z tym krajem, lepiej poczytać dobry
kryminał niż katować się doniesieniami
z „frontu”, frontu walk słownych między
koalicją a opozycją, między rodziną Wa−
łęsów a rodziną Radia Maryja.

Zdrowiej jest przeżywać choćby najbardziej
sromotną porażkę ulubionego klubu niźli
czytać o tym, jak to CBŚ handlowało nar−
kotykami na czarnym rynku, sprzedając
kilogramy białej śmierci. Po co wertować
pisma w poszukiwaniu tzw. pozytywnych
informacji i znajdować kolejne, dotyczące
czy to przekrętów mafii paliwowej, czy to
sprawy przekupstwa w polskim wymiarze
sprawiedliwości. Mamy III Rzeczpospoli−
tą, zbliżamy się do czwartych już wyborów
prezydenckich, a co chwila słychać krzyki,
że trzeba ją rozliczyć, zburzyć i wybudo−
wać nową. Niby części społeczeństwa III
RP już się znudziła. Teraz to na prezyden−
ta wybrany może być tylko pan G, a nie
pan K, bo pan K nie rozwiąże problemu,
a pan G stworzy nową piękną IV Rzeczpo−
spolitą, kraj mlekiem i miodem płynący.
Czytać, czy nie czytać? Pewnie czytać. Całą
sytuację można przecież potraktować jak
dobry kryminał. „Pan A. spotkał pana K,
po czym pan K udał się na JG, by omówić
z panem G kwestię dostarczenia papierów
na pana K2.” Dodać do tego jeszcze wątek
miłosny, znany nam z brukowców, np: „Na
romantycznej kolacji przy świecach pan
K2 spędza czas z panią EG, nie wiedząc,
iż pan K przekazał już kompromitujące
go dokumenty panu G.” Po raz kolejny
okazuje się, że najpiękniejsze historie pi−
sze życie. Nie wiadomo tylko, czy te lirycz−
ne opowieści rodem z łamów największych
polskich gazet zakończą się tzw. hepien−
dem. A przecież właśnie ta niepewność
i dreszczyk emocji sprawiają, że kryminały
są tak poczytne.
Zatem apeluję do was: poznajcie swoje, nie
chwalcie cudzego! Odrzućcie Browna, Agatę
Christie czy inną Chmielewską. Ruszajcie
do kiosku, tam za 5 PLN kupicie kryminał,
o jakim nie śniło się waszym filozofom.

Dominik ZAJĄC

Małopolska Szkoła Wyższa
w Brzesku
Zaprasza kandydatów na studia na kierunek:
Ekonomia, w specjalności
Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne
na rok akademicki 2005/2006.
Tryb: dzienny, zaoczny, wieczorowy.

Wszyscy zainteresowani mogą uzyskać informacje
oraz otrzymać dokumenty rekrutacyjne:
od wtorku – do piątku
w godz. od 8:00 – do 18:00,
oraz w poniedziałek i sobotę
w godz. od 8:00 – do 16:00.

Oferujemy:
− nowoczesny program studiów;
− wykłady otwarte;
− stypendia socjalne, sponsorowane i naukowe.

Zajęcia prowadzą wykładowcy
z krajów Unii Europejskiej.

Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku
32−800 Brzesko, ul. Królowej Jadwigi 18
tel. 014/ 621 05 56, 66 33 135
www.mszw−brzesko.edu.pl

e−mail:studia@mszw−brzesko.edu.pl

ZAPRASZAMY!

Niebawem otwarcie nowego kierunku studiów:

Pedagogika –  już od 1.10.2005

Kryminał na ladzie
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DWIE PRZYJACIÓŁKI, Renata Ku−
bala i Alicja Janowska, 31 maja poka−
zały w Brzeskiej Piwnicy zbiór fotografii,
stanowiących całość tematyczną. Nadały
mu nazwę „Rok z Gretą, czyli historie róż−
nych przyjaźni”. Pierwsza z autorek pocho−
dzi z Brzeska, ukończyła bohemistykę na
UJ i – jak twierdzi – nigdy nie rozstaje
się z aparatem. – Moją ukochaną model−
ką jest 4−letnia Greta. Fotografuję dzieci,
które znam. Mam do nich bardzo osobi−
sty stosunek. – objaśniła tytuł wystawy. –
Do zdjęć podchodzę bardzo indywidualnie.
Nie myślę o ich technicznej stronie. Bar−
dzo lubię moment oczekiwania na efekt –

KONKURS „Rok w wierszu i piosence na słoneczne i deszczowe dni” Samorządowe
Centrum Edukacji w Tarnowie zaadresowało do przedszkolaków. 13 czerwca w Pu−
blicznym Przedszkolu nr 9 rywalizowały dzieci z Brzeska oraz Wojnicza, Wietrzycho−
wic, Radłowa, Pleśnej i Ryglic. Wszystkich 38 uczestników wyróżniono za indywidualny
śpiew i recytację utworów oraz własną interpretację. Dyplomy i nagrody dla dzieci i ich
opiekunów ufundowało Samorządowe Centrum Edukacji, Naczelnik Wydziału Eduka−
cji w Brzesku, Wydawnictwo MAC Edukacja S.A Kielce i Biuro Partner w Brzesku.

Na słoneczne i deszczowe dni

25. rocznica „S”
WIECZÓR 6 czerwca w brzeskim
MOK−u upłynął pod znakiem obcho−
dów 25 rocznicy powstania NSZZ „So−
lidarność”. Program rozpoczął się pro−
mocją książki dr Anny Skoczek „Po−
ezja świadectwa i sprzeciwu. Stan
wojenny w twórczości wybranych pol−
skich poetów”. W formie wykładu,
przeplatanego recytacją i śpiewem
uczniów z ZSP nr 2, autorka przedsta−
wiła genezę związku oraz przebieg
stanu wojennego. Drugą cześć impre−
zy wypełniły osobiste relacje świad−
ków tamtych dni, osób internowanych
bądź ukrywających się. Id

Klasyka i mocne rytmy...
TAK RÓŻNORODNY repertuar za−
prezentowały młode tancerki wieczo−
rem, 8 czerwca w kinie „Bałtyk”. Na
program złożyły się: przedstawienia
baletowe, spektakl teatrzyku „Baju−
baj” ze świetlicy w Sterkowcu, występ
dwóch grup chearleaderek oraz wiązan−
ka tańców towarzyskich. ID

Człowiek rzeka...
– tymi słowami rozpoczął się koncert
piosenek Czesława Niemena w wyko−
naniu Joachima Perlika. Najpopular−
niejsze utwory zabrzmiały 9 czerwca
w sali wystawowej MOK−u. Wokalista
przeplatał je odczytywanymi tekstami,
niestety, płytkimi i nie oddającymi isto−
ty twórczości zmarłego niedawno mu−
zyka. Sam też, pod względem muzycz−
nym, nie stanął na wysokości zadania.
Może ta przewrotność losu jest dowo−
dem na niepowtarzalność Niemenow−
skiego talentu? ID

Prezent dla Jubilata
WYDANA z okazji 65. rocznicy urodzin,
pochodzącego z Jasienia, prof. dr hab.
Mariana Stolarczyka publikacja za−
wiera artykuły jego uczniów, dokumen−
tujące historię Galicji XIX i XX wieku.
Autorzy skupili się na okresie, który
odpowiada pasjom badawczym ich
mistrza. Poruszono zagadnienia poli−
tyczne, wyznaniowe, kulturalne, woj−
skowe oraz gospodarcze. Wydrukowa−
ną w Przemyślu książkę otwiera biblio−
grafia dorobku profesora oraz wykaz
prac magisterskich i doktorskich, po−
wstałych pod jego kierunkiem na Uni−
wersytecie Rzeszowskim.
Do gratulacji i serdecznych życzeń do−
łączają się przyjaciele z BIM−u

id

twierdzi Renata Kubala. Pomimo tego za−
strzeżenia ingeruje w uzyskany obraz
i przekształca naturalne barwy. Dąży do
uzyskania kolorystycznego złagodzenia.
Nie stosuje ostrych kontrastów, skupia się
na kompozycji i konsekwentnie operuje
asymetrią. Jej bohaterowie, choć są dzieć−
mi, przybierają pozę filozofów, mędrców.
Nawet ich uśmiechy nie są naiwne. Wy−
dają się pochodzić z przenikliwego i natu−
ralnego, nieskażonego schematami, spoj−
rzenia na świat. Renata Kubala w swych
pracach dociera do istoty dzieciństwa, jaką
jest zdolność do indywidualnego oglądu
rzeczywistości. ID

Rok z Gretą

CAŁKOWITY dochód z 5. Festynu Ro−
dzinnego w parafii św. Prokopa w Jadow−
nikach przeznaczono na pomoc dla po−
trzebujących. Głównym organizatorem
zabawy był proboszcz, ks. Tadeusz Gór−
ka, a imprezę prowadził ks. Roman
Majoch. Na scenie pojawiły się śpiewa−

Charytatywna zabawa

jące i tańczące zespoły dziecięce. Licyto−
wano obrazy przekazane przez Martę
Gardziel i Iwonę Grocholę. Przewidzia−
no także pokazy strażackie, występ folk−
lorystyczny, loterię fantową oraz rozgrywki
tenisa stołowego i piłki siatkowej o Pu−
char Księży. ID
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– Izabella, masz jakieś motto, którym
kierujesz się w życiu?
– Cóż, mam nawet kilka. Jedno z nich
to: „Śmiech nic nie kosztuje, choć daje
wiele; zajmuje tylko chwilkę, ale pamięć
o nim trwa wiecznie. Wzbogaca tych, któ−
rzy go otrzymują, nie odbierając nic tym,
którzy go dają. Nie można go kupić, nie
da się go wybłagać, nie można go poży−
czyć ani ukraść – nie ma więc żadnej war−
tości, dopóki nie zostanie ofiarowany.”
– Brzmi pięknie. Urodziłaś się w Rosji,
a do Stanów Zjednoczonych przepro−
wadziłaś się przed 9 laty. Co było głów−
nym powodem tej wielkiej zmiany?
– Tak, to prawda. Urodziłam się w Mo−
skwie, spędziłam tam 13 lat, a więc całe
moje dzieciństwo. Do Stanów Zjednoczo−
nych przeprowadziłam się zimą 1996 roku
– moja mama dostała propozycję intere−
sującej pracy w Nowym Jorku i dlatego
rodzice podjęli decyzję o przeprowadzce.
– Czujesz się bardziej Amerykanką
czy Rosjanką?
– Czuję duże przywiązanie do rosyjskiej
kultury – szczególnie poprzez literaturę,
sztukę i muzykę. Z wielką przyjemnością
posługuję się językiem rosyjskim. Jest
on przecież moim językiem ojczystym!
Dlatego też na studiach wybrałam przed−
miot „Literatura Rosji i Europy Wschod−
niej”. Ponieważ jednak od 13. roku życia
mieszkam w Nowym Jorku, tam uczyłam
się, dużo bliżej i z większą świadomo−
ścią poznałam amerykańską kulturę, z jej
różnorodnością i indywidualizmem, któ−
re bardzo cenię. Dlatego dzisiaj bardziej
czuję się obywatelką USA.
– Wspomniałaś, że literatura rosyjska
jest przedmiotem wybranym na jed−
nym z kierunków twoich studiów.
W takim razie jaki jest drugi?
– Stosunki międzynarodowe studiuję na
Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona w sto−
licy USA, na dwóch specjalnościach – eko−
nomia międzynarodowa oraz Rosja i Eu−

Amerykanka
wurzędzie

Przez dwa miesiące w Urzędzie Miejskim w Brzesku odbywały praktyki w ramach programu
„Eurogmina”. To jeden z projektów międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC. Małgorzata
Kubat zaliczyła IV rok na Akademii Ekonomicznej. Izabella Shuvayev jest Amerykanką, mieszka
w Nowym Jorku i studiuje stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie w Waszyngtonie. Pomagały
w pracy Biura Rozwoju i Promocji, poznawały specyfikę funkcjonowania samorządu lokalnego,
uczestniczyły w prezentacjach multimedialnych w szkołach. O sobie oraz o wrażeniach z pobytu
w Brzesku Izabella opowiada w rozmowie z... Małgorzatą.

ropa Wschodnia – studia regionalne. Jak
już wspomniałam, ten drugi kierunek wią−
że się z moim przywiązaniem do kultury
rosyjskiej. Natomiast ekonomię wybra−
łam, bo chciałabym dowiedzieć się jak
najwięcej o funkcjonowaniu gospodarek
różnych krajów i regionów. Praktyka w Pol−
sce przyda mi się, żeby zdobyć praktyczne
doświadczenie w obu specjalnościach.
– Zdążyłam zauważyć, że jesteś bardzo
ambitna, lubisz się uczyć i poznawać
to, co dotychczas nie było Ci znane...
– Cieszę się, gdy ludzie mają o mnie ta−
kie zdanie. Widzę to jednak trochę ina−
czej – po prostu mam wielkie szczęście,
mając przy sobie wspaniałych, wspiera−
jących mnie w każdej sytuacji rodziców
i przyjaciół. To właśnie dzięki nim dosta−
łam wiele szans i możliwości zmiany
mojego życia w pasmo niezwykle intere−
sujących i fascynujących przygód, a przy
tym dawania z siebie wiele innym. Taką
przynajmniej mam nadzieję…
– Bardzo wiele podróżujesz – byłaś już
w wielu miejscach na świecie i oprócz
Rosji i Stanów Zjednoczonych pozna−
łaś również inne kraje. Które zwiedza−
łaś i jakie były cele tych podróży?
– To prawda, podróżowanie stało się moją
pasją. Gdy byłam mała, towarzyszyłam
w wyjazdach mojej mamie. Potem sama
wybierałam, gdzie chcę jechać. Do tej pory
byłam w Finlandii, Chorwacji, Czechach,
Francji, Niemczech, Belgii i Holandii. Były
to głównie wyjazdy wakacyjne, ale zawsze
połączone ze zwiedzaniem. Byłam także
w Kanadzie, Izraelu i Hondurasie. Przed
przyjazdem do Polski studiowałam czte−
ry miesiące w Hiszpanii, na Uniwersyte−
cie w Barcelonie.
– Słyszałaś coś o naszym kraju zanim
tu przyjechałaś?
– Polska stała się tematem wielu dysku−
sji przed przystąpieniem do Unii Europej−
skiej. Wielu moich znajomych uważało, że
wasz kraj nie jest do tego gotowy, ale ra−

port „Newsweeka”, oceniający gotowość po−
szczególnych krajów do akcesji, przekonał
mnie, że tak nie jest. Stawiał on Polskę na
wysokiej pozycji ze względu na jej rozwój
i dobre perspektywy.
– Jaka jest twoja opinia o Polsce te−
raz? Twoje spostrzeżenia bardzo się
różnią od wcześniejszych oczekiwań?
– Jeżeli chodzi o oczekiwania, to prawdę
mówiąc, rzadko je tworzę, bo lubię być
mile zaskakiwana – tak, jak stało się to
właśnie w przypadku mojej wizyty w Pol−
sce. Urzekło mnie nie tylko smaczne je−
dzenie, ale przede wszystkim ludzie i ich
przyjazne nastawienie do obcokrajowców.
Z przyjemnością podziwiałam piękno pol−
skiego krajobrazu, wspaniale zachowa−
ne zabytki, zamki i inne historyczne miej−
sca. Spodobało mi się wasze podejście
do życia. Pracujecie naprawdę ciężko, ale
potraficie się również wspaniale bawić.
Jedna rzecz wywarła na mnie naprawdę
ogromne wrażenie – szarmanckie
i uprzejme zachowanie. Chyba nawet
przyzwyczaiłam się już do tego, że męż−
czyźni otwierają mi drzwi, ustępują miej−
sca w autobusie. To wszystko jest napraw−
dę bardzo miłe. Pracując w Urzędzie Miej−
skim, dowiedziałam się wiele o projektach
rozwoju regionalnego, finansowanych
z funduszy europejskich, które realizowa−
ne są z ogromnym sukcesem przez gmi−
ny i regiony polskie.
– Praktykę w Urzędzie Miejskim odby−
wałaś w ramach projektu AIESEC, no−

Małgorzata Kubat i Izabella Shuvayev
odbyły dwumiesięczne praktyki

w Urzędzie Miejskim w Brzesku.
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szącego nazwę „Eurogmina”. Opo−
wiedz proszę, czego dotyczy ten pro−
jekt i czym właściwie jest AIESEC?
– AIESEC jest największą na świecie
organizacją zrzeszającą studentów, obec−
ną w ponad 800 uniwersytetach z 89 kra−
jów. Jej celem jest pomoc młodym lu−
dziom w odnalezieniu i odkryciu ich po−
tencjału i możliwości tak, aby mieli
w przyszłości wpływ na rozwój swojego
społeczeństwa. Głównym obszarem dzia−
łalności AIESEC jest międzynarodowy
program wymiany praktyk. Program
„Eurogmina” dotyczy integracji pomię−
dzy Polską a UE na szczeblu jednostek
samorządowych. Dzięki zadaniom reali−
zowanym przez parę praktykantów – pol−
skiego i zagranicznego – pojawia się
możliwość zrozumienia różnic kulturo−
wych i wykreowania ciekawego wizerunku
polskich samorządów – otwartych na
świat i nowe idee.
– Czy doradziłabyś polskim uczniom
i studentom podjęcie praktyk orga−
nizowanych przez AIESEC?
– Posiadanie międzynarodowego do−
świadczenia, zwłaszcza w dzisiejszym,
bardzo szybko rozwijającym się świecie,
jest niezwykle istotne. AIESEC jest or−
ganizacją bardzo pomocną, gdy chce się
je zdobyć. Pomaga w przygotowaniu nie−
zbędnych dokumentów, organizuje spotka−
nia informacyjne, prowadzi praktykanta
już od momentu podjęcia decyzji o wy−
jeździe, a potem wspiera go na etapie
przygotowań także i w czasie odbywania
praktyki. Oferowane przez AIESEC sta−
że różnią się. Dotyczą nie tylko dziedzin
ekonomii czy marketingu, ale i nowocze−
snych technologii oraz pedagogiki. Moim
zdaniem, wszyscy ci, którzy chcą zdoby−
wać doświadczenie, pragną poznawać inne
kraje, myślą poważnie o swojej przyszło−
ści i lubią podejmować wyzwania, mogą
wziąć pod uwagę bogatą ofertę AIESEC.
– Jesteś usatysfakcjonowana z tej
praktyki?
– Gdy wybierałam praktykę, byłam za−
intrygowana możliwością pracy w pol−
skiej jednostce samorządowej. Miałam
nadzieję nauczyć się więcej o Unii Euro−
pejskiej, jej programach i funduszach
strukturalnych, oferowanych mniejszym
regionom. Żałuję, że miałam tak mało
czasu i nie zdążyłam dowiedzieć się, ja−
kie projekty mogłyby być jeszcze finan−
sowane z tych środków. Ale wiem już
teraz, jak jest zorganizowany Urząd
Miejski, jak działa i czym się zajmuje
Biuro Promocji i Rozwoju. A ponadto po−
znałam wspaniałych ludzi. To było dla
mnie wspaniałe doświadczenie i Brze−
sko będę naprawdę mile wspominać.

Rozmawiała Małgorzata KUBAT

Już pierwsza sesja doprowadziła do po−
laryzacji młodych radnych, którzy poróż−
nili się, dokonując obsady kluczowych sta−
nowisk. Każda szkoła chciała w niej mieć
reprezentanta, dlatego też wybór prezy−
dium nie był prosty. Jednak kolejne se−
sje pokazały, że młodzi radni szybko za−
pomnieli o podziałach i chcą wspólnie re−
alizować swoje założenia.
Młodzież pracuje w trzech Zespołach Pro−
blemowych (odpowiedniki komisji w Radzie
Miejskiej): Promocji i Kultury, Sportu i Re−
kreacji oraz Edukacji i Spraw Uczniow−
skich. Na początku było wiele wątpliwości,
czy pomysł powołania MRG sprawdzi się.
Jednak z upływem czasu, z sesji na sesję,
młodzi samorządowcy dowiedli, że takie
obawy były płonne. Stawali się coraz ak−
tywniejsi, zgłaszali coraz więcej wniosków,
poruszali drażliwe i żywotne tematy, doty−
czące spraw szkolnych i bieżących. M.in. na
ostatniej sesji pojawiła się idea zbudowa−
nia w naszym mieście toru trialowego.
Radni jednogłośnie poparli wniosek, który
za pośrednictwem swoich przedstawicieli,
złożyło kilkuset uczniów PG nr 2 w Brze−
sku i zdecydowali o skierowaniu go do Bur−
mistrza Brzeska. Obecnie trwają na ten
temat rozmowy z władzami Gminy.
Tego typu przedsięwzięcia świadczą o tym,
że młodzi radni chcą tworzyć miejsca,
w których młodzież może aktywnie spę−
dzać czas, rozwijać swoje zainteresowa−
nia, doskonalić umiejętności. Rajcy za−
troszczyli się też o rozrywkę. Zorganizowali
m.in. dyskotekę dla młodzieży, z której
dochód został przeznaczony na pomoc nie−
pełnosprawnym rówieśnikom. Impreza
cieszyła się sporym zainteresowaniem,
więc już teraz myśli się o następnych.

Warto podkreślić, że MRG interweniowa−
ła również w Starostwie Powiatowym
w sprawie stypendiów uczniowskich. Kwe−
stia ta będzie jeszcze poruszana na kolej−
nych sesjach. Radni przygotowują zaś pro−
jekt uchwały w sprawie zmiany kryteriów
przyznawania stypendiów Burmistrza,
aby mogło z nich korzystać więcej uczniów.
Wiadomo, że bycie radym wymaga zna−
jomości przepisów prawa administracyj−
nego oraz umiejętności zastosowania go
w praktyce, dlatego Urząd Miejski zor−
ganizował specjalne szkolenie dla przed−
stawicieli MRG w Piwnicznej. Podczas
konferencji z samorządowcami oraz
prawnikami młodzi rajcowie poznawali
strukturę organizacyjną oraz zasady
funkcjonowania Gminy i jej organów. Nie−
zwykle interesujące było spotkanie z wła−
dzami Piwnicznej.
– Młodzież poznała specyfikę funkcjono−
wania gminy o charakterze uzdrowisko−
wym, dowiedziała się jakie są zamierze−
nia gospodarzy odnośnie jej rozwoju –
mówi sekretarz Gminy Brzesko, Bogu−
sław Babicz, który uczestniczył w szko−
leniu MRG. – Z perspektywy czasu, są−
dzę, że powołanie do życia Młodzieżowej
Rady Gminy było jak najbardziej słusz−
ne. Funkcjonuje dopiero pół roku, a już
wypracowała kilka konkretnych wnio−
sków. Wierzę, że w miarę nabywania do−
świadczeń młodzieżowi radni będą coraz
lepiej wypełniać swoją rolę ciała dorad−
czego dla „dorosłej” Rady i Burmistrza
oraz ośrodka integrującego i aktywizują−
cego młodzież brzeskich szkół – podsu−
mowuje sekretarz Babicz.

Grzegorz ORŁOWSKI

Szkoła rządzenia
Od ponad pół roku w strukturach samorządu Gminy Brzesko funkcjo−
nuje Młodzieżowa Rada Gminy. Udzielanie się w niej jest najlepszą lekcją
demokracji, jaką przed wejściem w dorosłe życie może otrzymać przy−
szły samorządowiec i polityk...
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Było kilka osób, które mogły odtwo−
rzyć okres 1945−1950, ale nie uczy−

niły tego. Dla mnie ten stan milczenia
był wtedy dosyć dziwny, dzisiaj go rozu−
miem. Szczególnie tacy instruktorzy jak:
Anna Poniewierska, Stefan Podolański,
Józef Pawlik, Zdzisław Gajda, Krystyna
Szpara i kilku innych mogli sporo prze−
kazać. Pozostała pustka. Osoby te prze−
szły na wieczną wartę.
Druhna Anna Poniewierska była uczest−
niczką Zlotu w Spale w 1935 roku, ale tę
informację zdobyłem dopiero w latach
osiemdziesiątych. Druh Stefan Podolań−
ski przygodę z ZHP rozpoczął w Tarno−
wie jeszcze przed 1939 rokiem, tam też
uzyskał stopień podharcmistrza. W la−
tach powojennych był już w Brzesku, ale
nigdy nie udało mi się namówić go do
pozostawienia po sobie jakiegoś trwałe−
go śladu z tamtych lat. Fascynował oso−
bowością i doświadczeniem harcerskim.
W latach przełomu, tj. 1956/57 dla har−
cerstwa brzeskiego był niewątpliwie oso−
bą nr 1. Pracując przez wiele lat w Wy−
dziale Oświaty Powiatowej Rady Naro−
dowej, miał duży wpływ na rozwój Hufca,
atmosferę pracy, osiągnięcia. Przez kilka

Już w pierwszych latach pełnienia funkcji komendanta zdałem sobie sprawę, iż w pracy tej
niezwykłą rolę odgrywa tradycja, historia i doświadczenie samej organizacji. Widocznie
jednak świadomość ta nie była wystarczająca, gdyż na dobrą sprawę nigdy nie udało mi się
stworzyć zespołu, który dokumentowałby bieżącą działalność Hufca, zbierał i gromadził
materiały i opracowywał je tak, by dziś mogły stanowić dokumentację historyczną.

Wspomnienie
zasłużonych druhów

kadencji był członkiem komendy. W tym
czasie odbył próbę i otrzymał stopień
harcmistrza. Z perspektywy lat muszę
przyznać, że ta postać miała bardzo duży
wpływ na cały późniejszy okres. Jeżeli
dodać do tego fakt, iż druh Podolański
z tytułu pracy zawodowej włączył się ak−
tywnie w działalność Powiatowej Rady
Przyjaciół Harcerstwa i przez cały okres
jej najlepszej aktyw−
ności był członkiem
Prezydium, to tym
bardziej staje się ja−
sne, że była to po−
stać ważna.

Od momentu
podjęcia funkcji

komendanta Hufca
miałem wokół siebie
dwie osoby, na które
zawsze mogłem li−
czyć – Jadwigę Kurek
jako kwatermistrzy−
nię i drużynową
w Szkole Podstawo−
wej nr 2 w Brzesku
(ówczesnej żeńskiej)

i Kazimierza Wolaka, instruktora od
wszystkiego, a formalnie kierownika re−
feratu harcerskiego i później zastępcę ko−
mendanta do roku 1975. To dwie osoby,
które miały wpływ na to, że mój związek
z ZHP przekształcił się w swoisty rodzaj
służby „całym życiem...” i trwa do dzisiaj.
Gromadzenie dokumentów trwało do
1975 roku, tj. do reorganizacji admini−
stracji. W miejsce powiatowego Hufca
Brzesko powstało 11 hufców gminnych.
Przekazano im podstawową dokumen−
tację. Z perspektywy czasu okazało się to
błędem, gdyż w krótkim czasie część prze−
stała funkcjonować, a teczki wróciły do
Brzeska niekompletne lub zaginęły. Zmie−
niły się również warunki pracy w samym
mieście. Od 1992 roku nie ma w Hufcu
żadnej formy zatrudnienia, wszystkie
funkcje są wykonywane społecznie. Na−
dal brak doświadczonego archiwisty.

Przełom lat siedemdziesiątych i osiem−
dziesiątych w Chorągwi Ta rnowskiej

był okresem przygotowań do obchodów
70−lecia harcerstwa. Muzeum Tarnowskie
przygotowało pierwszą poważną wysta−
wę z okazji tej rocznicy. Realizowano
w bardzo szybkim tempie budowę Ośrod−
ka w Piaskach Drużkowie.
Idea budowy i apel o pomoc dotarły do
wszystkich środowisk. To, co nie udało
się wcześniej Hufcowi, udało się Marii
Żychowskiej, pracownikowi Tarnowskie−
go Muzeum, czynnej instruktorce, zapa−
lonej harcerce – archiwistce. Dotarła ona
do byłych harcerek i harcerzy z okresu
międzywojennego, od których otrzymała
osobiste pamiątki i niektóre dokumenty.
W oparciu o nie powstało pierwsze, facho−
we wydawnictwo, dotyczące historii brze−
skiego harcerstwa w latach 1918−1939.
Żadna z późniejszych prób opracowania
dziejów tych lat nie ukazała się w posta−
ci zwartego druku, lecz stanowiły one część
prac magisterskich. Znałem ludzi, któ−

Brzescy harcerze świętują Dzień Nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 1.

Przyjaciółki w harcerskich mundurach: Joanna Chmielewska
i Jadwiga Jakubowska. Fot. prywatne arch. K. Kordeckiego
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rzy mieli udokumentowaną działalność
w Szarych Szeregach, głównie w grupie
mościckiej. 16−letni harcerz z Brzeska
znalazł się w pierwszym transporcie
z Tarnowa do Oświęcimia. Żadna z tych
osób nie dała się jednak namówić na
utrwalenie wspomnień, chociaż na spo−
tkaniach i wieczornicach harcerskich wiele
o tym okresie opowiadali.
Jak wspomniałem, Hufiec po 1957 r. gro−
madził bogate zbiory, dotyczące bieżącej
działalności. Były wśród nich np. teczki
drużyn z dokumentacją pracy od momen−
tu powstania do 1975 r. Większość z nich
przekazano w 1975 r. nowym organiza−
cjom gminnym. Były to zapisy ze wszyst−
kich obozów i zimowisk od 1975 r., w tym
ponad 200 książek pracy, materiały in−
struktorskie i programowe. Gromadzono
je z myślą o tym, że znajdzie się ktoś,
kto będzie chciał je wykorzystać, a i ja
sam nie rezygnowałem z myśli, że przy−
stąpię do ich opracowania.

W połowie lat 90. zgłosił się do mnie
Andrzej Tyrkiel, wówczas zawodo−

wy oficer wojska. Zamierzał opracować
historię Hufca w formie pracy magister−
skiej na WSP w Krakowie. Ofertę przy−
jąłem z rezerwą, gdyż Pan Andrzej swo−
ją przynależność do ZHP łączył zaledwie
ze Szkołą Podstawową nr 1 w Brzesku.
To, z jakim zapałem przystąpił do gro−
madzenia materiałów, szukania w archi−
wach państwowych źródeł, docierania do
ludzi, przeglądania i opracowywania do−
kumentów, które mu dostarczyłem, szyb−
ko usunęło wszelkie obawy. Wkrótce oka−
zało się, że wstępnie założony temat pra−
cy ze względu na bogactwo zebranych
materiałów jest nierealny do opracowa−
nia. Po jego zawężeniu powstało pierw−
sze, dosyć obszerne opracowanie źródło−
we o Hufcu Brzesko, zatytułowane „Dzia−
łalność wychowawcza Hufca Brzesko
Związku Harcerstwa Polskiego w latach
1939−1990”. Los sprawił, że dokumenty,
którymi dysponował pan Andrzej urato−
wały się, natomiast pozostałe zbiory zo−
stały zniszczone w czasie powodzi w ro−
ku 1997. Po trzech dniach „kąpieli” zbio−
ry nadawały się tylko do wywiezienia na
śmietnisko. Zniszczeniu uległa również
część dokumentów zgromadzonych w po−
mieszczeniach biurowych, ale to, co jesz−
cze jest do dyspozycji, może starczyć na
kilka publikacji. Praca Pana Andrzeja
wraz z przypisami i zdjęciami zawiera
246 stron. Pomagając w gromadzeniu
materiałów, zastrzegłem sobie prawo do
otrzymania jednego egzemplarza tego
opracowania oraz możliwość wykorzysta−
nia go w bieżącej działalności.

Kazimierz KORDECKI

* Z OKAZJI 25. rocznicy powstania „Solidarności” w Publicznym Gimnazjum w Ja−
downikach zorganizowano otwarty turniej tenisa stołowego, w którym wzięło 60 ping−
pongistów. Zwycięzcy – młodziczki: 1. Dominika Drewniany (Tarnovia); kadetki:
Katarzyna Górka (KKS Skrzyszów); młodzicy: 1. Radosław Mleczko; kadeci: 1.
Marcin Żytniewski (LKS Bucze); open: 1. Bogusław Żytniewski (LKS Bucze), 2. Ma−
teusz Pawełek (Macland Brzesko), 3. Szczepan Groń (KS Szczurowa).

* TURNIEJ streetballa rozegrany w ramach imprez Dni Brzeska. Zwycięskie zespoły:
szkoły podstawowe: Sierotki Marysie (SP 4 Bochnia) i Trzej Muszkieterowie (SP nr 3
Brzesko); gimnazja: Three Force (Nowy Wiśnicz) i Baranówka 4 (PG 2 Brzesko); po−
nadgimnazjalne: Absolwentki (ZSP 1 Brzesko) i Na Wspólnej (ZSP 2 Brzesko).

* II MISTRZOSTWACH Poręby Spytkowskiej w ramach pucharu Ziemi Brzeskiej
w kolarstwie górskim – zwycięzcy:
do 7 lat – Iwona Jędryka oraz Kamil Put; 7−9 lat – Kornelia Serwatka oraz Szymon
Bakalarz; 10−13 – Agnieszka Leś oraz Daniel Nalepka; 14−16 – Joanna Waśko oraz
Kamil Knurowski, pow. 17 lat – Bartłomiej Gicala (Wieliczka)
* BIEGI w ramach I Półmaratonu Poręby Spytkowskiej – zwycięzcy:
do 7 lat – Ewa Sumara oraz Karol Tota; kl. I−III – Klaudia Zych oraz Artur Waśko;
kl. IV−VI – Paula Zych oraz Bartłomiej Klimek; gimnazja – Karolina Karaś oraz
Rafał Kornaś, bieg główny pow. 17 lat (bieg na 10 km) – 1. Marek Stępień, 2. Rafał
Hebda (obaj Poręba Spytk.), 3. Stanisław Kita (Jadowniki).

Wyniki meczów ostatnich kolejek sezonu 2004/05:

4.06
STRAŻAK – OKS 0:3
Bramki: Dzięciołowski (16), K. Palej (63), Jagła (73)
OKS: J. Palej – Piotr Stawarczyk, Dzięciołowski,
Stawiarski, Pachota (75 Rojkowicz), Kostecki (86
Drużkowski), Metz, Jagła, Bryl, Kluska, K. Palej.
STRAŻAK: Mikrut – Szewczyk, Paweł Stawarczyk,
Mendlewski, Zając, J. Biedak, Ostrowski (78 T. Bie−
dak), Paweł Kowalczyk, Święch, Żurek, Mika (71
Sowa).
11.06
OKS – Dunajec N. Sącz 3:1
Bramki dla OKS−u: Kluska (19), K. Palej (28),
Jagła (32)
OKS: J. Palej – Stawiarski, Dzięciołowski, Stawar−
czyk, Pachota, Kostecki (61 Bizoń), Metz (89 Mu−
siał), Jagła, Bryl, Kluska (61 Karwat), K. Palej.
Tarnovia – STRAŻAK 1:2
Bramki dla Strażaka: Święch (40), Cierniak (76)
STRAŻAK: Mikrut – Szewczyk, Stawarczyk (88 T.
Biedak), Mendlewski, Zając, Ostrowski, J. Bie−

dak, W. Żurek (67 Sowa), Święch, S. Żurek, Mika
(75 Cierniak).
18.06
Poprad/Minerale Muszyna – OKS 1:2
Bramki dla OKS: K. Palej (38), Rojkowicz (65)
OKS: J. Palej – Stawiarski, Dzięciołowski, Stawar−
czyk, Pachota (57 Rojkowicz), Bizoń, Metz, Ko−
stecki, Bryl, Karwat (90 Drużkowski), K. Palej.
STRAŻAK– Unia Tarnów 2:3
Bramki dla Strażaka: Mika (33, 86)
Strażak: Mikrut (23 Reczek) – Mendlewski (55
Paweł Kowalczyk), Ostrowski, Stawarczyk (79 Piotr
Kowalczyk), Zając (67 Sowa), Święch, W. Żurek, J.
Biedak, Szewczyk, S. Żurek, Mika.

Końcowa tabela
 1. Kolejarz Stróże 74 65−16
 2. Bocheński KS 73 69−21
 3. OKOCIMSKI 58 64−28
 4. Lubań Maniowy 50 45−35
 ...........................................................
14. Malinex Kobylanka 30 37−51
15. STRAŻAK Mokrzyska 26 31−50
16. Huragan Waksmund 13 18−70

PIŁKA NOŻNA IV LIGA

SPORT

W ZAKOŃCZONYM sezonie piłkarze Okocimskiego wypadli poniżej oczekiwań, zajmując dopiero 3. miej−
sce w tabeli grupy wschodniej IV ligi. Mistrzem grupy została drużyna Kolejarza Stróże, która wygrała
barażowy dwumecz z Garbarnią Kraków (1−2 i 2−0) i awansowała do III ligi. Dzięki temu zespół Strażaka
Mokrzyska, który uplasował się na 15. miejscu, nie został zdegradowany do V ligi.

OKS Z PUCHAREM!
Niepowodzenia ligowe piłkarze OKS−u powetowali sobie zwycięstwem w rozgrywkach o Puchar Polski.
Brzeska drużyna w rozegranym w Chrzanowie finałowym meczu na szczeblu okręgu Małopolskiego
Związku Piłki Nożnej pokonała Glinik/Karpatię Gorlice 4−1 i awansowała do rozgrywek ogólnopolskich.
OKOCIMSKI – Glinik/Karpatia Gorlice 4:1
Bramki dla OKS−u: Jagła (21), K. Palej (43, 47, 65)
OKS: J. Palej – Stawarczyk, Dzięciołowski, Stawiarski, achota, Kostecki, Jagła, Bizoń (62 Rojkowicz), Karwat
(85 Drużkowski), K. Palej (82 Musiał).
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W posiadaniu potomków owego Okszyca,
których zwano Wątróbkami, a piszącymi się
„ze Strzelec Wielkich”, wieś ta pozostawała
do wygaśnięcia ich rodu około 1500 r. Po
nich przejęli ją współrodacy – Morscy. Od
nich zaś w 1617 roku drogą kupna przeszła
w ręce Andrzeja Gawrońskiego, herbu
Rawa. To ów Gawroński właśnie doprowa−
dził do powstania w Strzelcach Wielkich
parafii, fundując dla niej drewniany kościół
pod wezwaniem świętych Fabiana i Seba−
stiana. Świątynia przetrwała zaledwie do
roku 1785, w którym zastą−
piono nową, do dziś istnieją−
cą. Podobnie jak poprzedni,
tak i obecny kościół pod we−
zwaniem św. Sebastiana,
jest budowlą w całości drew−
nianą, a przy tym jedynym
zabytkiem drewnianej ar−
chitektury sakralnej, jaki
przetrwał w zakolu Wisły,
czyli na brzeskim Powiślu.
Chociaż zbudowany został
w schyłkowym okresie baro−
ku, to strukturą i formą bli−
ski jest budowlom drewnia−
nym o trzysta lat starszym,
wznoszonym przez cieśli póź−
nego średniowiecza. Tak jak i one, jest niezbyt
duży, ma zrębową konstrukcję osłoniętych pio−
nowym deskowaniem ścian, a w najstarszej
swej części składa się z jednoprzestrzennej
nawy i węższego od niej prostokątnego prezbi−
terium, przy którego północnej ścianie znaj−
duje się niewielka zakrystia. Bryłę jego kształ−
tują nie tylko części korpusu i prezbiterium,
ale także nakrywające je wspólny dla nich,
wysoki dach siodłowy z maleńką wieżyczką na
sygnaturkę, nakryte dachem dwuspadowym
zachodnie przedłużenie nawy z dwiema przy−
budówkami po bokach oraz dwie nieduże
kruchty. Wyposażenie wnętrza jest po więk−

Na szlaku architektury drewnianej (8)

Jedyny na
brzeskim

powiślu

Znajdująca się w gminie Szczurowa wieś Strzelce Wielkie należy do najstarszych w północnej
części brzeskiego powiatu. Według miejscowej tradycji, istniała już w początkach XII wieku
jako własność benedyktynów z podkrakowskiego Tyńca. Pewne jest natomiast, że na przełomie
XIII i XIV w. Wchodziła w skład dóbr monarszych. Zaś za sprawą Władysława Łokietka, który
nadał jej za zasługi któremuś z członków rodu Okszyców, stała się wsią rycerską.

szej części późnobarokowe, a pochodzi głów−
nie z końca XVIII i XIX w. Zasadniczymi jego
częściami składowymi są trzy ołtarze.
W środkowym  znajduje się obraz w kościół−
ku najcenniejszy – Matki Boskiej Szkaplerz−
nej, zwanej „Strzelecką”, namalowany na
przełomie XVII i XVIII wieku, otoczony
przez parafian szczególnym kultem. Towa−
rzyszy mu wizerunek św. Barbary z 1847 r.
Nad nim zaś, w zwieńczeniu, ołtarza wid−
nieje obraz św. Sebastiana, patrona zarów−
no kościoła, jak i parafii. Natomiast w ołta−
rzach bocznych umieszczone zostały obra−
zy świętych Józefa, Barbary i Mikołaja
z przełomu XVIII i XIX w., a nadto Serca
Jezusa, namalowany przez Adolfa Chyłę
w 1953 r. Wyposażenia dopełniają kamien−
na rokokowa chrzcielnica z umieszczonym
na jej obramieniu chrztem Chrystusa w Jor−
danie, rokokowa ambona oraz obrazy przed−
stawiające Matkę Boską, Chrystusa Ukrzy−
żowanego, Matkę Boską Karmiącą oraz św.
Sebastiana. Tłem zaś  jest wielobarwna, fi−
guralna i ornamentalna polichromia, pokry−

wająca ściany oraz sklepienia zaprojekto−
wana i wykonana w 1961 roku przez tar−
nowskie konserwatorki: Annę i Zofię Paw−
łowskie oraz Karola Pustelnika.
Tuż obok kościoła, po jego zachodniej stro−
nie, wznosi się dość duża drewniana dzwon−
nica. Zbudowana na przełomie XVIII i XIX
w. ma słupową konstrukcję lekko nachylo−
nych, pokrytych pionowym deskowaniem
ścian i nadwieszoną, nakrytym czterospa−
dowym daszkiem namiotowym, izbicę.

Tekst i rysunek
Andrzej B. KRUPIŃSKI

DZIEŃ Dziecka połączony z Dniem Mat−
ki zorganizowały Rada Sołecka Stowa−
rzyszenia Miłośników Ziemi Okocim−
skiej oraz Ochotnicza Straż Pożarna
w Okocimiu.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej pod kie−
rownictwem Haliny Adamczyk wystą−
piły w montażu muzyczno−słownym,
a mamy wystawiły bajkę w adaptacji
Teresy Sadłoń. Ponad 270 dzieci ba−
wiło się na zjeżdżalni, jeździło na ko−
niach i kucach, samochodem strażac−
kim, żartowało z klaunami.
Kolejnym świętem była majówka w le−
sie na Oś. Kamieniec. Ks. Piotr Ci−
choń odprawił mszę świętą z udzia−
łem ok. 100 mieszkańców, natomiast
Piotr Kołodziej i Kamil Słupski grali
na trąbkach pieśni maryjne. Po zakoń−
czeniu Miłośnicy Ziemi Okocimskiej
zaprosili na ognisko.

Okocimska majówka

„... nie bez melancholii, ale też z po−
czuciem osobistej satysfakcji mogę od−
notować, iż moja ponad 20−letnia przy−
goda z tenisem stołowym, stała się in−
spiracją dla uczniów z wielu szkół
w Polsce, dla uczniów Państwa szkoły
do wzięcia udziału w tym turnieju, któ−
ry młodym ludziom przybliża świat
sportu” – napisał Andrzej Grubba do
dyrektor Szkoły Podstawowej w Buczu,
Agaty Basaraby. Najlepszy w historii
polski tenisista przekazał uczniom pro−
fesjonalny stół do tenisa stołowego. To
uznanie dla bardzo dobrych wyników
w ogólnopolskiej imprezie „Andrzej
Grubba i Poczta Polska – dzieciom”
uczniów kl. VI – Kacpra Kani i Fili−
pa Kani. To także wyróżnienie dla ich
klubowego trenera Czesława Borow−
ca z Olimpii Bucze oraz nauczycielki
wf – Marty Matys.

Dar Andrzeja Grubby
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ODESZLI

W CZERWCU

Do napisania tego listu skłoniła mnie
nieobiektywność, jaką zaprezentowali
twórcy kolportowanego pisma „Nieco−
dziennik”. Istotnie, to, co tam jest wypi−
sywane, może nosić znamiona „nieco−
dziennych”. Nietrudno domyśleć się, kto
stoi za tego rodzaju, pożal się Boże, dzia−
łalnością. Dlatego tym bardziej jestem
zbulwersowana, jako brzeszczanka, któ−
ra urodziła się w tym mieście i mieszka
w nim nieprzerwanie od 55 lat temu.
Przez te wszystkie lata obserwowałam
wiele zmian – na lepsze, ale także i takie,
które oceniam negatywnie. Nie ulega jed−
nak wątpliwości, że szczególnie w ostat−
nim okresie nasze miasto zmieniło się
bardzo korzystnie. Powstała piękna hala
sportowa i jeszcze piękniejsza kryta pły−
walnia. Buduje się kolejne obiekty, rozwi−
jają się firmy usługowo−handlowe, a teraz
prowadzone są prace kanalizacyjne na nie−
spotykaną dotychczas skalę. Z mediów do−
wiedziałam się, że Gmina Brzesko znaj−
duje się w czołówce krajowej pod wzglę−
dem pozyskiwanych środków unijnych na
te inwestycje. Zresztą, żywo interesuję się
wszystkim, co dotyczy mojego miasta. Na
bieżąco śledzę codzienne gazety oraz inne
dostępne pisma. Ostatnio, podrzucono mi
wspomnianą gazetkę „Niecodziennik”.
Także przeczytałam dokładnie wszyst−
kie teksty. Nie sądziłam, że można mieć
w sobie tak dużo żółci, zawiści i najzwy−
klejszego chamstwa. Oczywiście, auto−
rom tych paszkwili, bo nie można ich
inaczej nazwać, odwagi dodała anoni−
mowość, skrywanie się pod nieswoimi
nazwiskami. Czyżby czegoś się oni oba−
wiali, że używają pseudonimów?
Szczytem bezczelności był artykuł pt. „W
brzeskich urzędach strach przed lustra−
cją”, w którym zrobiono z burmistrza

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że poza zamieszczeniem reklamy handlowej w czasopiśmie „Nieco−
dziennik” nie identyfikujemy się z pogladami prezentowanymi na łamach tego pisma.

FHU „Olimp−Sport”, Brzesko, ul. Ogrodowa

Kazimierz ŚWIĘCH (lat 78, Gnojnik)
Zofia JEZIOROWSKA (88, Brzesko)
Wiktoria PANEK (84, Zakliczyn)
Wanda WĘGRZYN (84, Jadowniki)
Urszula SCHMIDT (84, Brzesko)
Janina MAJ (82, Brzesko)
Julia ŻAK (76, Brzesko)
Wiesław MISZCZYK (58, Jadowniki)
Helena ŁOZIŃSKA (81, Brzesko)
Stanisław BIERNAT (70, Okocim)
Krystyna ŚWIERCZEK (67, Jadowniki)
Maria SZOT (97, Iwkowa)
Stanisław JAJEŚNICA (68, Brzesko)
Józef SENDERAK (76, Brzesko)
Jan KOŁDRAS (80, Wojakowa)
Jan DURDA (57, Rzuchowa)
Artur KURAS (39, Tymowa)
Józef KUBALA (76, Brzesko)
Czesław MIDA (69, Tymowa)
Marian CICHOSTĘPSKI (70, Brzesko)
Helena GÓRAL (78, Bochnia)
Jan SZOSTA (69, Brzesko)
Julia OLEKSY (83, Strzelce Wielkie)
Genowefa PITEK (93, Łopoń)
Łucja MICHAŁEK (72, Okocim)
Jan CZECHOWSKI (61, Brzesko)
Maria SOCH (82, Brzesko)
Dorota BAKALARZ (82, Poręba Spytk.)
Józef WĄS (67, Gosprzydowa)
Jolanta WÓJCIK (51, Wokowice)
Józef TOBOŁA (55, Uszew)
Julian KRZYSZKOWSKI (73, Czchów)
Władysław KITA (86, Iwkowa)
Stefania RABIASZ (97, Brzesko)
Jan PAGACZ (74)
Wanda TRĘTKO (72, Okocim)
Jan DYRLIK (48, Brzesko)
Krystyna WADOMSKA (61, Brzesko)
Wanda TRĘTKO (72, Okocim)
Teresa PAWLIK (l76, Czchów)
Irena PRYTKO (61, Porąbka Iwk.)

Jana Musiała agenta SB. I to po tym,
jak ujawnił on zaświadczenie IPN, stwier−
dzające, że z esbecją PRL−u nie miał nic
wspólnego. Znam osobiście obecnego bur−
mistrza Brzeska i wiem, że nigdy jego
osoba nie budziła najmniejszych podej−
rzeń. Pamiętam, że w 1980 roku, kiedy
tworzyła się „Solidarność”, pracował
w Wojewódzkim Związku Kółek i Orga−
nizacji Rolniczych. Od początku zaan−
gażował się w pracę NSZZ, będąc w za−
rządzie zakładowej organizacji odpowie−
dzialnym za kolportaż materiałów
związkowych. Wiem to, bo ode mnie oso−
biście je odbierał i przekazywał swoim
współpracownikom. Pracował z odda−
niem dla wielkich idei. Zaufaniem zo−
stał obdarzony także wówczas, kiedy dwu−
krotnie został wybierany na burmistrza
Brzeska. Ważne też, że nie należał do
żadnej partii, ale nie ukrywał swych pra−
wicowych poglądów. To, co wyrządzono
mu opublikowanym artykułem, jest ha−
niebne i niegodziwe.
Szanowny Panie Redaktorze!
Od pierwszego numeru, czyli od prawie
14 lat śledzę pismo BIM. Z niego dowia−
duję się o różnych wydarzeniach w mie−
ście i okolicy, z uwagą czytam też trafne
komentarze redakcyjne Pana autorstwa.
Interesujące są także artykuły historyków
– Jerzego Wyczesanego i Andrzeja Krupiń−
skiego. Po przeczytaniu „Niecodziennika”,
zionącego nienawiścią do BIM−u (chyba
zazdroszczą poziomu, jaki BIM pod Pana
kierunkiem osiągnął!), mogłabym zadać
pytanie twórcom tego kuriozalnego pisma
o ich zasługi dla naszego miasta i powia−
tu. Co dobrego zrobili dla brzeskiej spo−
łeczności, czym się zasłużyli? Mogłabym
takie pytanie zadać, ale z pewnością nie
trzeba, bo odpowiedź jest z góry znana.

Zuzanna Peters−Musiał
Brzesko

Szanowny Panie Redaktorze!

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku oraz
kino „Bałtyk” zapraszają na cieszący się
wielkim zainteresowanie film „Karol –
człowiek, który został papieżem”.
Będzie on wyświetlany w dniach 29 lip−
ca – 2 sierpnia br. o godz. 16.00 i 19.00

oraz w sobotę (30.07) i niedzielę (31.07)
dodatkowo o godz. 8.00 i 11.00. Informa−
cji udziela oraz przyjmuje rezerwacje
MOK – ul. Kościuszki 7, tel. 684 96 60,
684 96 61. Zapraszamy!
Informujemy ponadto, że kino „Bałtyk”
w lipcu nie będzie czynne.

Kinowy hit!

REDAKCYJNA POCZTA
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P.S.
Po publikacji w numerze 2 pisma in−
formacyjno–społecznego „Niecodzien−
nik” mojej propozycji fundowania sty−
pendiów „Pomagam Zdolnym” – jak
jestem informowany – w Brzesku po−
wstała wielka wrzawa, a ja mam być
sprawcą od dłuższego czasu panują−
cego zamieszania. Niektórzy głoszą,
że Senator RP stoi za pisaniem róż−

PROPOZYCJA FUNDOWANIA STYPENDIÓW
DLA NAJZDOLNIEJSZYCH MŁODYCH MIESZKAŃCÓW REGIONU TARNOWSKIEGO

Od dawna już zamyślałem o jakiejś formie pomocy dla młodych, zdolnych ludzi. Sam pochodzę
ze wsi, wiem jak trudno z małego ośrodka przebić się. Kłopoty mają nawet osoby szczególnie
uzdolnione. Jestem pełen podziwu dla tych, którzy mimo przeciwności (a są to częstokroć nie
tylko kłopoty z dostępem do edukacji na wysokim poziomie, ale przede wszystkim względy
materialne, wysokie bezrobocie na wsiach itp.)dążą do celu. Chciałbym im pomóc. Ja sam też
ciężko pracowałem by do czegoś dojść. Udało mi się, ale wiem ile to trwało i jakich wysiłków
musiałem dołożyć. Przecież przed laty zaczynałem pracować na własny rachunek jako monter.
Objeżdżałem wsie na motorowerze komar, którego zresztą zachowałem do dzisiaj. Udało mi się

osiągnąć jakąś tam pozycję i sukces materialny. Teraz chciałbym się tym podzielić z młodymi dać bodziec i narzędzie do kształtowania
swojego życia i kariery. Zaznaczam, że jest to inicjatywa zupełnie apolityczna, a jedynym jej celem jest pomoc dla młodych, potrzebujących
pomocy, zdolnych ludzi z naszego regionu.

Mi się powiodło, teraz...

Pomagam zdolnym

Proponuję na początek uruchomienie pię−
ciu stypendiów dla młodych ludzi. Jed−
norazowe stypendia, które muszą być prze−
znaczone bądź na naukę, bądź na podwa−
liny własnej działalności gospodarczej,
chcę ufundować w pięciu kategoriach:
Ø Uzdolniony uczeń szkoły podstawowej,
Ø Uzdolniony uczeń gimnazjum,
Ø Uzdolniony uczeń szkoły średniej,
Ø Wyróżniający się student,
Ø Młody człowiek, który ma ciekawy
pomysł na własny biznes.
Wstępne warunki stypendiów:
Mogą je otrzymać osoby pochodzące z te−
renu powiatów: tarnowskiego, bocheń−
skiego, brzeskiego i dąbrowskiego.
Maksymalny wiek dla piątej kategorii sty−
pendium to 30 lat.
Stypendium może otrzymać także osoba,
która została już wcześniej nagrodzona
stypendium.
Choć to ja będę fundatorem stypendiów,
to chcę by o ich przydziale decydowała
społeczna Kapituła, złożona z zacnych
i szanowanych, nie tylko w naszym re−
gionie, osób.

Do społecznego uczestnictwa w Kapitule tych sty−
pendiów poprosiłem:

− Dr inż. Władysława Iwańca, prorektora Pań−
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
− Zbigniewa Procia, prezesa Izby Przemysłowo–
Handlowej w Tarnowie

− Ks. Bogusława Wójcika, dyr.RDN Małopolska
− Grzegorza Wawrykę, starostę powiatu brzeskiego
− Stanisława Początka, burmistrza  Dąbrowy Tar−
nowskiej
− Wojciecha Filemonowicza, prezesa Fundacji im.
A. Urbańczyka
− Tomasza Jamrozika, dyrektora oddziału Dzien−
nika Polskiego Tarnowskiego
− Franciszka Uszko, dyrektora Izby Rzemieślni−
czej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
− Prof. dr hab. Jana Adamczyka, dziekana Wy−
działu Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akade−
mii Górniczo−Hutniczej

O przydziale stypendiów będzie decydować umo−
tywowane zgłoszenie zainteresowanych, poparte
rekomendacją, opinia członków kapituły oraz we−
ryfikacja kandydatów dokonana przez fundatora,
przewodniczącego Kapituły.

Stypendia będą jednorazowe i przy−
znawane będą raz do roku. Ich wyso−
kość ustali fundator najpóźniej do 30
kwietnia 2005 roku. Wstępnie okre−
ślono, że będzie to kwota nie niższa
niż 1500,00 zł na osobę. Fundator zo−
stawia sobie jednak możliwość uzna−
niowego podniesienia wysokości sty−
pendium w wybranej kategorii.
Termin nadsyłania zgłoszeń pisem−
nych wraz z rekomendacjami upływa
w dniu 16 maja 2005 roku. Kapituła
wybierze tegorocznych stypendystów
nie później niż 30 czerwca 2005 roku.
Proszę o pomoc w rozpropagowaniu
idei pomocy dla młodych, uzdolnio−
nych mieszkańców naszego regionu.
Proszę wszystkie instytucje, stowarzy−
szenia, szkoły, placówki pozaszkolne
oraz samorządy o pomoc w wyłonie−
niu kandydatów spełniających wymo−
gi stypendium. Kandydatury należy
zgłaszać w formie pisemnej na adres
mojego biura senatorskiego, miesz−
czącego się przy ulicy Piłsudskiego 5
w Tarnowie.

Józef Sztorc
Senator RP

nego typu paszkwili i oszczerstw –
myślę, że często nienadających się do
publikowania. W związku z powyż−
szym, publicznie oświadczam, że nie
dam się wciągnąć w żadne tego typu
działania i nie będę firmował tego
typu zachowań przez żadną ze stron
brzeskiego konfliktu. Jest mi przykro,
że w tak bliskim mi mieście docho−
dzi do takich napięć. Jeśli coś mogę

zaoferować, to wolę podjęcia media−
cji, by kłótnie i waśnie odstawić na
bok, a cały zapał i energię spożytko−
wać na budowanie, a nie burzenie
wspólnego dobra.
Tego życzę władzom i mieszkańcom
pięknej ziemi brzeskiej.

Z poważaniem
Józef Sztorc

Senator RP
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15 sztuk w głowie
Aktorka nie ma czasu na nudę. Wystę−
puje w 250 do 300 przedstawień rocznie.
– Zdarza się, że gramy dwa razy na dzień,
żeby wyczerpać zapotrzebowanie – opo−
wiada. Dodatkowo bierze udział w 4 pró−

Artystka
niebagatelna

Mówi o sobie: – Jestem pracoholiczką. Mam stały rygor. Nigdy nie siedzę. Wciąż biegam.
Zaczynała od konkursów recytatorskich i olimpiad polonistycznych. Grała u Spielberga.
Śpiewała w „Spotkaniach z balladą”. Skakała ze spadochronem. Ponad 800 razy wystąpiła
w teatralnym hicie „Mayday”. Alina Kamińska zawsze zdecydowanie protestuje: – Nie
jestem krakuską. Myślę, że bez Brzeska nie byłabym tą samą osobą.

bach dziennie. – Zastanawiam się, jak
jestem w stanie to pogodzić. To krzyżów−
ka, czasami, nie do ułożenia – przyznaje.
Szczególnie pamięta to przedstawienie
„Mayday”, w którym zasłabła na scenie.
Miała wtedy zapalenie oskrzeli.

Jej repertuar jest różnorodny: od babci
w „Skrzypku na dachu”, alkoholiczki
w „Stosunkach na szczycie”, eleganckiej
damy z francuskich salonów w „Kolacji dla
głupca”, słodkiej i naiwnej Basi w „May−
day’u”, przedziwnej Młodziakowej z Gom−
browicza, do już drapieżnej i zmysłowej
Basi w „Mayday’u 2”. Kiedy gra w jednym
dramacie, już uczy się następnego.
– Muszę opanować ogromne ilości tekstu.
Teraz pamiętam 14−15 sztuk teatralnych.
Przez te kilkanaście lat tylko raz zda−
rzyło mi się zapomnieć jedno zdanie. Je−
stem maniakalnie wierna autorowi, ni−
czego nie zmieniam – twierdzi, ale na
pytanie o rok ukończenia liceum odpowia−
da uśmiechem i dyskretnie sięga po te−
lefon. – Mamo, kiedy miałam maturę?
Po czym wyjaśnia: – W nazwiskach i nu−
merach telefonów mogę się mylić.

Dobrze, że nie politologia
Nie od razu zdecydowała się na aktor−
stwo. Zastanawiała się nad archeologią,
medycyną, baletem, dziennikarstwem,
politologią. Swego wyboru nie żałuje, choć
początki nie były łatwe. – Nie zdałam
na nauki polityczne – i chwała Bogu, bo
co ja bym teraz robiła! Nie dostałam się
na polonistykę, ani do szkoły teatralnej
w Krakowie i Bielsku. Ale nie zmarno−
wałam tego roku, który mi życie podaro−
wało – opowiada. – Zupełnie się tego nie
wstydzę. Bardzo ciężko pracowałam.
Sprzątałam akademiki na miasteczku
studenckim. A jednocześnie byłam
w dwóch studenckich teatrach i w teatrze
KTO, gdzie przeszłam trudną i ciężką
szkołę aktorstwa. To był mój wstęp do
szkoły teatralnej. Bez żadnych problemów
w następnym roku się dostałam. Tak się
zaczęło i skończyć nie może…
Na krakowskiej uczelni spotkała swoich
mistrzów. Zalicza do nich Annę Polony.
– Potrafiła krzyczeć, ostro zwymyślać. I za
to po latach jestem jej wdzięczna, bo
w naturze człowieka leży lenistwo i trze−
ba go do pracy pobudzić. – wspomina
Alina Kamińska.
Dużo zawdzięcza opiece Jana Peszka.
W Teatrze Polskiego Radia zetknęła się
z Anną Dymną, Jerzym Trelą, Jerzym Ra−
dziwiłłowiczem. – To byli moi mistrzo−
wie, jeżeli chodzi o głos – wyjaśnia.
Na deskach teatralnych kształtowała
swój talent, podpatrując Jana Frycza,
Jana Nowickiego i Wojciecha Pokorę.

Inna gęba
– Jesteśmy potwornie zamknięci. Na co
dzień ludzie nie są szczerzy, ani otwarci.
Aktorstwo w gruncie rzeczy polega na tym,
żeby się obnażyć, odkryć do końca – roz−
waża Alina Kamińska. Swojej edukacji
nie zakończyła na studiach. Wciąż po−
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dejmuje się nowych wyzwań. – Myślę, że
o co chodzi w graniu wiem dopiero od 2−3
lat. Wcześniej to było „chodzenie we mgle”.
Dopiero teraz potrafię indywidualnie zbu−
dować postać – wyjaśnia aktorka.
Za przełom uważa rolę Młodziakowej
w „Hulajgębie”, sztuce napisanej według
„Ferdydurke” i „Dzienników” Gombrowi−
cza. – W tym przedstawieniu muszę być
zupełnie inną osobą niż jestem prywat−
nie, i to diametralnie różną – podkreśla.
– Mało tego, reżyser koncepcję bohaterki
zmienił dzień przed premierą. Siedzieli−
śmy w nocy, ja płakałam. Coś, co przygo−
towywaliśmy przez wiele miesięcy, nagle
legło w gruzach. W ciągu paru godzin mu−
siałam wykreować zupełnie inną postać.
To było największe wyzwanie, jakie kie−
dykolwiek miałam na scenie – wyjawia.
Jeszcze na początku studiów wydawało
się, że jej repertuar będzie bardzo ogra−
niczony. – Kiedy zdawałam do szkoły te−
atralnej, ważyłam prawie 16 kg więcej
niż w tej chwili. Zostałam przyjęta na tzw.

warunki charakterystyczne. Uznano, że
świetnie nadaję się do ról służących, ku−
charek itp. Życie zadecydowało inaczej.
Dzięki szkole schudłam i mogę grać...
heroiny – opowiada z uśmiechem.
Przyznaje, iż miała wiele szczęścia. Tuż
po studiach dostała propozycję zagrania
w prapremierze światowej „Wdów” Sła−
womira Mrożka, w reżyserii samego au−
tora, na festiwalu teatralnym we Włoszech.
Pracę na planie „Listy Schindlera” Spiel−
berga wspomina wyjątkowo: – Ekipa
amerykańska była szalenie serdeczna.
Kilku młodych polskich aktorów zdecydo−
wało się potem na emigrację za granicę.
Sama jednak nigdy nie myślała o tym,
żeby wyjechać z kraju. – Język teatralny

ma swoje wymagania i, będąc realistką,
doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że
mogłabym grać tylko osoby obcego pocho−
dzenia. Prawdopodobnie nigdy nie wto−
piłabym się do końca w środowisko – uza−
sadnia decyzję. – Być może zabrakło mi
odwagi, żeby uwierzyć w siebie do końca.
Jednak Kraków daje mi tak ogromną
satysfakcję, że chyba nigdy bym go nie
opuściła – przyznaje.
Nie pociąga jej też praca w stolicy. – Mój
rekord pobytu w Warszawie to godzina
czterdzieści, łącznie z taksówką. Wpa−
dam do studia, robię swoje i „pa pa” –
żartuje aktorka.

Wybór przepełniony strachem
12 lat temu przyznała w wywiadzie, iż
marzy, aby zagrać u Felliniego. Pomysł
zrodził się po przedstawieniu dyplomo−
wym, gdy Jerzy Stuhr, stwierdził, iż po−
winna u Włocha wystąpić. – Naprawdę
myślałam o tym, ale po latach wiem, że
jest to mało prawdopodobne, chociaż zda−

rzają się przypadki
wielkich karier na
świecie i w Polsce,
które zaczęły się już
w dojrzałym wieku
– rozmarza się ar−
tystka, by po chwili
dodać: – Jestem
cierpliwa i myślę, że
jednym z podstawo−
wych problemów
człowieka jest brak
szczęścia, który po−
lega na poszukiwa−
niu tego, czego nie
zauważamy wokół
siebie. Cieszę się
z tego, co mam.
Dzięki temu nie
mam tego niepoko−
ju wewnętrznego, że
na pewno powin−
nam być w Nowym
Jorku i grać u super

znanych reżyserów. Mój macierzysty te−
atr daje mi wszystko.
Na pytanie: – Dlaczego „Bagatela”?, Ali−
na Kamińska błyskawicznie wyjaśnia:
– Bo bałam się gdzie indziej. Kiedy skoń−
czyłam szkołę teatralną, nie wierzyłam
w siebie do końca. W tej chwili też jest
taka doza niewiary – i chwała Bogu – bo
to pozwala rozwijać się cały czas i wy−
magać coraz więcej od siebie. Pomyśla−
łam sobie, że w Starym Teatrze na pew−
no mnie nie przyjmą, wobec czego nawet
nie zapukałam do tych drzwi. Teatr Sło−
wackiego wydał mi się zbyt piękny i oka−
zały. Pomyślałam, że się w nim zgubię,
a najpewniej przyjmą mnie do „Bagate−
li”! To był rok 1991 – wspomina.

Przygoda ekstremalna
Okres pracy dla radia RMF FM trudno
opisać. Sama aktorka mówi: – Te dwa
lata wykończyły mnie zupełnie. Wraz
z Pawłem Pawlikiem prowadziła pro−
gram geograficzny. – To było proste – oce−
nia. Tyle że drugie przedsięwzięcie wspo−
mina już zupełnie inaczej: – Stałam się
„królikiem doświadczalnym”. Po „Inwa−
zji mocy”, widząc moje spontaniczne re−
akcje na lot balonem i helikopterem ra−
diowym, zaproponowano mi, żebym
w każdy tydzień testowała na własnej
skórze sporty ekstremalne. Nie miałam
do czynienia nigdy wcześniej z podobny−
mi rzeczami i nie wiedząc, co mnie cze−
ka, zgodziłam się – opowiada Kamińska.
– Przez dwa lata byłam co tydzień wy−
prawiana w Polskę. Poznałam naszych
najwspanialszych sportowców. Zaliczyłam
skok na spadochronie, jazdę ślizgaczem
wodnym, podróż z Hołowczycem jego Sub−
aru. Próbowałam też dogonić Marka Ka−
mińskiego, który trenował przed kolejną
wyprawą na biegun. Do wielu rzeczy nie
byłam przygotowana. Przed skokiem ze
spadochronem przeszłam raptem trzygo−
dzinne szkolenie. Natomiast przed trans−
misją na żywo, spod wody, trzy razy za−
brano mnie na basen, żebym się nie prze−
straszyła. Najgorzej wspominam
paralotnię. Miałam wrażenie, że spadam
na chusteczce do nosa. Darłam się z prze−
rażenia cały czas – śmieje się dzisiaj. –
Program cieszył się ogromną popularno−
ścią, ale po dwóch latach miałam serdecz−
nie dosyć tych eksperymentów. Rozstali−
śmy się. To był najbardziej intensywny
czas w moim życiu, bo równocześnie wy−
stępowałam w teatrze, nagrywałam „Spo−
tkania z balladą”, reklamy, zajmowałam
się konferansjerką – dodaje...

Ola – najważniejsza rola
– Zaszłam w ciążę jako antidotum na całe
wariactwo, jakie mnie spotkało – konty−
nuuje opowieść o swym wcale niebagatel−
nym życiu. Macierzyństwo i wychowywa−
nie pięcioletniej dzisiaj Oli uważa za swą
najtrudniejszą i najbardziej odpowiedzial−
ną rolę w życiu. – Nie ma nic ważniejsze−
go od wychowania dobrego, mądrego, pro−
stego, uczciwego człowieka, który będzie
umiał powiedzieć „nie”, pomagać innym
i decydować o sobie – twierdzi stanowczo.
– Pracowałam do ostatniego dnia przed
porodem – podkreśla. – Wieczorem
o dwudziestej grałam w teatrze, a następ−
nego dnia rano karetka wiozła mnie do
szpitala na poród. Po trzech tygodniach
wróciłam do pracy.
Pracoholizm mamy udaje się jakoś po−
godzić z życiem rodzinnym. – 12 godzin
pracy to jest absolutna norma dla mnie.
Najczęściej moja córka towarzyszy mi

„Kolacja dla głupca” w reżyserii Tomasza Obary.
U stóp Aliny Kamińskiej Tomasz Kot.           Fot. Piotr Kubic
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w teatrze, na próbach, przy nagraniach –
opowiada artystka.
Nie zawsze jednak było „różowo”: – Kie−
dy Ola miała dwa, trzy lata, jak Rejtan
broniła drzwi przed moim, zwłaszcza
wieczornym, wyjściem do pracy. Rozpa−
czała, rzucała się na podłogę – ja płaka−
łam, ona płakała. Uparłam się, że będę
matką równie porządną jak aktorką,
w związku z czym karmiłam ją przez
półtora roku, co się wiązało z jej nieustan−
nymi wizytami na planie filmowym i
w teatrze – wspomina Kamińska.
– Brakuje mi życia towarzyskiego. Nie spo−
tykam się z przyjaciółmi, nie wychodzę do
restauracji – nieco z żalem przyznaje ak−
torka. Mimo to uważa: – Życie jest dziw−
ne i zwariowane, ale trzeba je pokochać.
Już jestem do tego przyzwyczajona.
Kiedy przychodzą wakacje, po 10 miesią−
cach intensywnej pracy, musi upłynąć tydzień,
dwa, aby poczuła, że wreszcie odpoczywa.
Wtedy wraca do rodzinnego miasta.
– W Brzesku ładuję akumulatory. Przy−
jeżdżam z moją córką i zapominam zu−
pełnie, że świat istnieje. Moja mama
ma działkę, na której rozkładamy się
na kocu, jemy poziomki i truskawki, a ja
z zapałem plewię w ogródku – opowia−
da artystka. – Myślę, że bez Brzeska
nie byłabym tą samą osobą – przyzna−
je. – Jakaś część nas zostaje taka sama.
Wciąż czuję się dzieckiem i to mnie bro−
ni przed wodą sodową. Zawsze staram
się reagować bardzo naturalnie. Córka
zmusiła mnie do tego, żeby znowu
przyjrzeć się biedronce, chmurom, zo−
baczyć to, co jest najprostsze i najpięk−
niejsze w życiu – zamyśla się.

Drzwi puściły
– Nie marzę o Hollywood, bo jestem re−
alistką. Moją dewizą na życie jest: „jeżeli
czegoś bardzo oczekujesz i pragniesz, to
możesz poczuć się rozczarowanym, a je−
żeli przyjmujesz z radością to, co przycho−
dzi, to wtedy jest cudownie” – twierdzi
artystka. Momenty zwątpienia zdarzają
się, gdy zastanawia się, czy wybrała wła−
ściwy sposób na życie. Jednak widok ro−
ześmianych twarzy lub płaczących widzów
wywołuje poczucie, że było warto.
W pracy pomaga jej odporność na stres:
– Jest mi towarzyszem w tym zawodzie,
odkąd pamiętam. Kiedy wychodzę na
scenę, po prostu się boję, najzwyczajniej
w świecie mam tremę. Uważam to za
naturalne, ponieważ to mobilizuje i bu−
duje napięcie w roli. Myślę, że jest to wręcz
niezbędne. – podkreśla. Za ważne uważa
też poczucie humoru i dystans do wła−
snej osoby. – Trzeba umieć się z siebie
śmiać – twierdzi. Nigdy nie „ugotowała
się”, ale w świecie teatralnej iluzji zawsze
może zdarzyć się coś nieprzewidzianego…

– Nie miałam osobiście wpadki chyba
nigdy. Jedna z koleżanek z nieuwagi i po−
śpiechu próbowała wbić się w mój ko−
stium. Udało jej się to, choć ma parę ki−
logramów więcej, jednak na scenie strój
puścił w szwach. Koleżanka grała wy−
trwale, ale tylko przodem do widowni –
opowiada ze śmiechem Kamińska. Inna
aktorka wystąpiła z wąsem…
Najwięcej zaskakujących wypadków zda−
rzyło się w „Mayday’u”, w którym artyst−
ka gra już 11 rok. – W scenie, kiedy nie−
ustająco walę pięścią w zamknięte drzwi
i krzyczę w niebogłosy: „Hej otwórzcie!
Otwórzcie!”, zdarzyło się, że dekoracja nie
wytrzymała. Przedstawienie uratowała
przytomność Wojciecha Pokory, który ele−
gancko oparł drzwi o ścianę dekoracji,
a Łukasz Żurek wziął je na swoje plecy,
wstawił w pustą futrynę i tak przytrzy−
mał – wspomina.
W czasie tzw. zielonego przedstawie−
nia, kiedy to w związku z okrągłym
spektaklem artyści robią sobie psiku−
sy, na scenie pojawił się Cyryl. Postaci
tej nie uwzględniono w scenariuszu,
choć bohaterowie stale o nim mówią.
– Nie dało się w ogóle grać. Śmiali się
wszyscy dobre 10 minut, a publiczność
razem z nami – opowiada kolejną
anegdotę. – W teatrze jest wszystko
możliwe! – żartuje.

Brzeskie podstawy
– Początki mogą być trudne, a życie
bardzo ciekawe. Brzesko dało mi fan−
tastyczne podstawy do bycia twórczym.
Doskonale pamiętam kółko teatralne,
lekcje rytmiki u Marii Mleczko. W pod−
stawówce pani Jadwiga Jarosz wysy−
łała mnie na olimpiady polonistyczne,
a w liceum u pani Bogumiły Putowej
prowadziłam zeszyt ćwiczeń własnych
– przypomina sobie Alina Kamińska.
– Ten świat jest na pewno inny od
tego, w jakim ja stawiałam pierwsze
kroki w dorosłym życiu. Trzeba wie−
rzyć w siebie, w marzenia i ich speł−
nienie. Tak naprawdę wszystko to, co
chciałam mieć, już osiągnęłam. Mu−
siałam tylko poświecić temu swój
czas i siły – sumuje dotychczasowe ży−
cie artystyczne.
– Czym zaskoczę? Nie byłoby niespo−
dzianki, gdybym powiedziała, czym. Ta
najlepsza rola jest dopiero przede mną
– kończy przewrotnie, choć bez cienia
próżności.
Przekornie też los związał ją z „Baga−
telą”, choć jej życie jest w istocie bar−
dzo niebagatelne...

Iwona DOJKA
Marek LATASIEWICZ

GALERIA SŁAWNYCH BRZESZCZAN

W spektaklu „Hulajgęba” wg „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, w reżyserii Waldemara
Śmigasiewicza.          Fot. Piotr Kubic.


