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Oferujemy:
��atrakcyjne ceny

��szeroki wybór asortymentu węgla
��gwarantowaną jakość opału, kontrolowaną

 przez własne laboratorium
��dokładną, automatyczną wagę 

(wydruk elektroniczny)
��sprzedaż ratalną opału

��transport w strefie do 5 km bezpłatnie

www.mpec.brzesko.pl
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WYDARZENIA
4 Czerwiec i lipiec w pigułce 
5 Rusza szkoła muzyczna 

Chęć nauki w brzeskiej szkole mu-
zycznej wyraziło 179 kandydatów. 
Wśród nich aż roi się od nieprzecięt-
nych talentów.

6 Dni Brzeska 2012
Obszerna relacja z imprezy orga-
nizowanej tradycyjnie przez Urząd 
Miejski, radę miejską i Miejski 
Ośrodek Kultury.

7 MOK z Kwartetem na Przedgórzu
Brzeska placówka kulturalna wspól-
nie ze Stowarzyszeniem realizują 
dwa projekty w ramach „Leadera”.

8 Sztampowy portal
Polemiczny felieton z jednym z por-
tali internetowych.

8 Mieszkania czekają
Przypominamy o możliwości nabycia 
lokali mieszkalnych z 90-procentową 
bonifikatą.

9 Rufus – molto simpatico
Relacja z V Wyborów Najsympatycz-
niejszego Psa.

10 Quality International
Gmina Brzesko otrzymała prestiżo-
wą nagrodę przyznawaną corocznie 
przez „Dziennik – Gazetę Prawną”. 

11 Na świętojakubowym szlaku
Brzeski rynek wydawniczy wzboga-
cił się o kolejną pozycję – książkę 

autorstwa księdza Stanisława Ludwi-
ka Piecha.

11 Pielgrzymka do Częstochowy
Po raz kolejny grupa mieszkańców 
Brzeska wybrała się na rowerową 
pielgrzymkę na Jasną Górę. 

12 Sukces brzeskiego LOK-u
Reprezentacja Brzeska wywalczyła 
3. miejsce w XVIII Wojewódzkich 
Zawodach Klubów Żołnierzy Re-
zerwy.

12 Strefa Kibica
Mieszkańcy Brzeska wspólnie oglą-
dali mecze Euro 2012 na Placu 
Kazimierza Wielkiego.

MŁODZI PISZĄ
14 Życie niczym rejs

Esej Bożeny Bawół nagrodzony w kon-
kursie zorganizowanym przez Papie-
ski Instytut Tertio Millenium.

PROSTO Z KOMEND
16 Z kroniki policyjnej
16 Strażacy w akcji
WOKÓŁ NAS
21 Euro i patriotyzm

Felieton Stanisława Sułka poświęco-
ny Mistrzostwom Europy

22 Poradnik sąsiedzki 
Jeżeli coś możesz zrobić, żeby było 
lepiej – zrób to – radzą Elżbieta Rosa 
i Piotr Rorbach.

23 Anegdotki językowe 
Czy można przynieść z kuchni „po-
śliwce”? – Na to pytanie odpowiada 
Bogumiła Put. 

ROZMAITOŚCI
24 W zakamarkach pamięci 

O rodzinie Goetzów, kapeluszach 
i konwaliach.

25 Filmowe pasje
Łukasz Kubala i Łukasz Kokoszka to 
dwójka młodych ludzi zafascynowanych 
sztuką filmową. Postanowili oni stworzyć 
nowatorski w naszym regionie program 
kulturalny. Swoim pomysłem zarazili 
także Macieja Piórka i Mateusza Sta-
nuszka. Tak powstała VIDEORAMA, 
czyli festiwal filmu amatorskiego.

26 Brzeskie Dni Jakubowe
Ksiądz Józef Drabik opisuje wyda-
rzenia z dni 21 - 25 lipca.

WSPOMNIENIA
27 Wspominamy Jerzego Kuleja

O związkach z Brzeskiem zmarłego 
niedawno dwukrotnego mistrza 
olimpijskiego. 

OŚWIATA
29 Mechatronika 
     – elitarna specjalność 

Na próżno w gronie bezrobotnych za-
rejestrowanych w brzeskim Urzędzie 
Pracy szukać kogoś o specjalności 
mechatronik.  

30 Modernizacja w Jadownikach 
Ok. 1,7 mln zł pozyskała Gmina Brze-
sko na remont Domu Ludowego. 

KULTURA
31 W poszukiwaniu utraconej aury

Artur Gawenda na temat dokonań 
Koła Fotograficznego działającego 
przy Miejskim Ośrodku Kultury.

32 Fotografię traktuję jako...
Wywiad Klaudii Żurek z Kamilą 
Kansy znaną bardziej pod pseudo-
nimem Laura Makabrescu. 

SPORT
33 Srebro w Głuchołazach, 
     brąz w Zabrzu

Brzescy młodzi siatkarze wywalczyli 
ostatnio dwa medale na zawodach 
rangi ogólnokrajowej. 

33 Fightman z medalami
Znakomicie spisali się młodzi fighte-
rzy z Brzeska w Otwartych Mistrzo-
stwach Polski Południowej Dzieci 
i Młodzieży w ju-jitsu. 

34 Idź złoto do złota
Wojciech Wojdak przywiózł z roz-
grywanych w Mistrzostw Polski 
w pływaniu pięć złotych medali. 
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Nasza okładka: Fot. Wioletta Kubisiak

Tuż przed zakończeniem roku szkolne-
go w Szkole Podstawowej nr 3 w Brze-
sku odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród pieniężnych oraz rzeczowych 
uczniom, którzy w ostatnich dziesięciu 
miesiącach  osiągnęli wysokie wyniki 
w nauce oraz szczególne osiągnięcia. 
Upominki ufundował pan Krzysztof Oj-
czyk -  Przewodniczący Rady Miejskiej. 
Podczas akademii dyrekcja szkoły wraz 
z przedstawicielem Rady Rodziców 
oraz fundatorem wręczyli nagrody 
finansowe i pieniężne następującym 
uczniom: Dariuszowi Salamonowi, 
Karolinie Klimek, Martynie Kubali, 
Oliwii Sowie, Sarze Pietrusińskiej, 
Natalii Duk, Poli Kusiak i Marii 
Mikołajek.  IzaCz 

Stypendia w „trójce”
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CZERWIEC
3  - Z okazji Dnia Dziecka Miej-

ski Ośrodek Kultury zorganizował 
tradycyjny piknik dla najmłodszych, 
który odbył się na Placu Kazimierza 
Wielkiego.  

4 – Na Cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie odbył się pogrzeb prof. zw. 
dr. hab. Jana Włodka, potomka rodu 
Goetzów. Dwa dni później w kościele 
ss. Wizytek odprawiona została msza 
św. w jego intencji.  

Natomiast msza św. w jego intencji 
6 czerwca br. w tamtejszym kościele ss. 
Wizytek przy ulicy Krowoderskiej. 

8 – Rozpoczęły się Mistrzostwa 
Europy w piłce nożnej. W Brzesku 
na Placu Kazimierza uruchomiona 
została Strefa Kibica, która funk-
cjonowała aż do meczu finałowego. 
Mecz otwarcia Polska – Grecja 
przyciągnął sporą grupę fanów 
futbolu. W mieście mecze Euro 2012 
można było wspólnie oglądać jesz-
cze w kilku innych miejscach. 

9 – Rada Sołecka i Biblioteka Pub-
liczna w Szczepanowie zorganizowały 
Plenerowy Dzień Dziecka pod hasłem 
:Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się 
cały świat”. 

14 – W Brzeskiej Piwnicy odbył się 
wernisaż wystawy „W poszukiwaniu 
utraconej aury”, na której zaprezen-
towane zostały prace członków Koła 
Fotograficznego działającego przy 
Miejskim Ośrodku Kultury. 

16 – Na strzelnicy w Pogwizdowie 
rozegrane zostały Wojewódzkie Zawody 
Klubów Żołnierzy Rezerwy. Reprezen-
tacja brzeskiego LOK-u wywalczyła 
w tych zawodach wysokie trzecie miej-
sce. Drużyna z Brzeska występowała 
w składzie: Grzegorz Gzyl, Mirosław 
Król i Rafał Franczyk.  

16 – Piętnaście medali wywalczyli 
młodzi sportowcy Bocheńsko-Brzeskie-
go Klubu Fightman podczas Otwar-
tych Mistrzostw Polski Południowej 
Dzieci i Młodzieży w ju-jitsu. 

21 – W Szkole Podstawowej nr 3 
w Brzesku odbyła się uroczystość wrę-
czenia stypendiów i nagród rzeczowych 
ufundowanych przez przewodniczącego 
rady miejskiej Krzysztofa Ojczyka dla 
uczniów osiągających najlepsze wyniki 
w nauce, kulturze i sporcie.  

26 – W Publicznym Gimnazjum 
w Jadownikach z kilkudniową wizytą 
przebywali nauczyciele i uczniowie 
z angielskich szkół Warden Park School, 
Cuckfield, Haywards Heath w West 

Czerwiec i lipiec w pigułce
Sussex. Była to już druga wizyta Angli-
ków w tej szkole.

29 – Na terenie BOSiR-u odbył się 
IX Turniej Świętojański w siatkówce 
plażowej pod honorowym patronatem 
burmistrza Grzegorza Wawryki. W za-
wodach wystartowało 28 dwuosobowych 
drużyn. W poszczególnych kategoriach 
zwyciężyły zespoły: Księżniczki (Patry-
cja Legutko, Klaudia Strzelec), Aparatki 
(Edyta Rzenno, Paulina Szczepanik), 
Menczor (Piotr Janicki, Andrzej Pachut) 
oraz duet Mateusz Mrozowski i Karol 
Szczepanik. 

LIPIEC
1 – Rozpoczęła się letnia akcja man-

datowa prowadzona przez Urząd Skar-
bowy (szczegóły wewnątrz numeru).  

1 – W hali MOSiR-u w Zabrzu po 
raz osiemnasty zostały rozegrane finały 
ogólnopolskich zawodów w  mini siat-
kówce Kinder+ Sport. Drużyna MKS 
Gryf Brzesko prowadzona przez trenera 
Szczepana Smolenia (w składzie: Karol 
Gdowski, Mateusz Stós, Adrian Hebda, 
Przemysław Stąsiek, Krzysztof Król 
i Fabian Szylar) zajęła trzecie miejsce 
i wywalczyła brązowy medal. 

1 – Meczem Hiszpania – Włochy 
zakończyły się Mistrzostwa Europy 
w piłce nożnej Euro 2012. Finał obej-
rzał tłum kibiców zgromadzonych na 
Placu Kazimierza Wielkiego w Strefie 
Kibica zorganizowanej przez Biuro 
Promocji Urzędu Miejskiego.

2 – Na bocznym boisku Okocim-
skiego Klubu Sportowego odbyły się 
pierwsze zajęcia Szkółki Piłkarskiej 
„BTS-OKS”. Treningi, w których uczest-
niczą dziewczynki i chłopcy z roczników 
1999-2007, prowadzą szkoleniowcy i pił-
karze brzeskiego klubu pod nadzorem 
Krzysztofa Łętochy. 

4 – W Centrum Kulturalno-Biblio-
tecznym otwarta została międzynaro-
dowa poplenerowa wystawa „Plenery 
– maj-czerwiec 2012 – Kąśna Dolna-Tu-
chów). Ekspozycja czynna jest do końca 
lipca, a swoje prace prezentuje na niej 
20 twórców z Armenii, Białorusi, Czech, 
Węgier i Polski.  

6 – Otwarciem wystawy malarstwa 
Janusza Janasa i fotografii Joanny Ma-
derskiej rozpoczęły się tegoroczne Dni 
Brzeska. Gwiazdami były Halina Mlyn-
kova z zespołem i grupa Luxtorpeda.  

8 – W ramach Dni Brzeska w pobli-
żu krytej pływalni odbyły się zawody 
zorganizowane przez Konik Klub 
i Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

13 – W Gliwicach rozpoczęły 
się trwające trzy dni Mistrzostwa 
Polski w pływaniu do lat 16. Re-
welacyjnie podczas tych zawodów 
spisał się reprezentujący BOSiR 

Brzesko Wojciech Wojdak, który 
zdobył aż pięć złotych medal i zo-
stał uznany najlepszym pływa-
kiem imprezy. 

15 – Pałac Goetzów wygrał interne-
towy plebiscyt „Wakacje ze smakiem” 
zorganizowany przez Radio Kraków. 
Budowla, która aktualnie przechodzi 
gruntowny remont, uzyskała 3038 
głosów (74 procent). W nagrodę pałac 
będzie reklamowany na antenie radia 
organizującego ten konkurs. 

16 – W Miejskim Ośrodku Kultury 
rozpoczęły się zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży spędzających wakacje w mieście, 
mające charakter półkolonii. Zajęcia 
potrwają do 3 sierpnia. 

20 – Stanisław Sorys i Grzegorz 
Wawryka podpisali porozumienie w spra-
wie modernizacji Domu Ludowego w Ja-
downikach.

21 – Rozpoczęły się w Brzesku Dni 
Jakubowe, których organizatorzy przy-
gotowali szereg koncertów, wykładów, 
spotkań i innych atrakcji.   

22 – W Szczepanowie w święto św. 
Marii Magdaleny odbyły się tradycyj-
ne uroczystości odpustowe. Mszę św. 
(sumę) celebrował wywodzący się stąd 
Ojciec Korneliusz Kłusek, a po niej 
odbyła się uroczysta procesja eucha-
rystyczna.  
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Czy liczący sobie dzisiaj 5 lat 
mieszkaniec Brzeska może w przy-
szłości zostać laureatem Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka 
Chopina? Albo zwyciężyć w Kon-
kursie Skrzypcowym im. Henryka 
Wieniawskiego? Czy nasza gmina 
doczeka się skrzypaczki na miarę 
Vanessy Mae? A może jakiś sześ-
ciolatek sięgnie kiedyś szczytów 
sztuki Mścisława Rostropowicza, 
a czterech innych jego kolegów 
dopisze nowe strofy do „Prześlicz-
nej wiolonczelistki”? A gdyby tak 
do tego grona dołączył nowy Al Di 
Meola? Czy to możliwe? Zdaniem 
Agnieszki Tęczar – doradcy burmi-
strza w sprawie organizacji Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Brzesku 
– taki scenariusz może się ziścić. 
W gronie 179 kandydatek i kandy-
datów, którzy wzięli udział w ba-
daniach przydatności do podjęcia 
nauki w nowej placówce aż roi 
się od nieprzeciętnych talentów 
– diamentów wymagających oszli-
fowania.     

Takiej liczby kandydatów na przy-
szłych muzyków zapewne nikt się nie 
spodziewał. Najmłodszy liczy sobie 5 lat, 
najstarszy 16. Każdy z nich stanął przed 
komisją, która oceniała predyspozycje 
muzyczne – słuch wysokościowy (czyli 
taki, który pozwala określić wysokość 
brzmienia dźwięków), słuch harmonicz-
ny (umożliwiający wyróżnianie poszcze-
gólnych dźwięków w brzmieniu), poczu-
cie rytmu i pamięć muzyczną. Ci, którzy 
zostali zakwalifikowani uczyć się będą 
gry na jedenastu różnych instrumentach 
– fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, 
gitarze, oboju, flecie, klarnecie, saksofo-
nie, trąbce, akordeonie i perkusji.

W powstającej w Brzesku szkole 
muzycznej prowadzone są właściwie 
dwa równoległe nabory. Poza rekruta-
cją uczniów trwa także kompletowanie 
składu pedagogicznej kadry. Większość 
zainteresowanych pracą w nowej pla-
cówce to absolwenci krakowskiej, kato-
wickiej, wrocławskiej i łódzkiej Akade-
mii Muzycznej. Niektórzy z nich mają 
brzeskie korzenie, jednak zamieszkują 
i pracują aktualnie poza granicami 
powiatu. Podania napływają z takich 
między innymi ośrodków jak Kraków, 
Tarnów, Bochnia, Chrzanów czy Ja-
worzno.  

Rusza szkoła muzyczna
W komisji kwalifikacyjnej badają-

cej przydatność kandydatów na ucz-
niów zasiadły osoby, które corocznie 
biorą udział w takich pracach w nowo 
powstałych placówkach. W przyszłym 
roku nabór prowadzić będą już na-
uczyciele, którzy od września zaczną 
pracować. 

Nauka odbywać się będzie w dwóch 
cyklach – 6-letnim dla uczniów od 5. 
do 8. roku życia i 4-letnim dla uczniów 
od 8. do 16. roku życia. Jak ocenia 
Agnieszka Tęczar, w gronie dzieci 
przyjętych do szkoły nie brak takich, 
które odznaczają się nieprzeciętnym 
talentem. Dlatego można spodziewać 
się, że Brzesko doczeka się w przyszło-
ści przynajmniej kilkorga wirtuozów. 

- W gronie kandydatów dostrzegli-
śmy kilka nieprzeciętnych talentów, 
zarówno tych całkiem młodszych jak 
i nieco starszych. To dla nas duże 
wyzwanie, bo stoi przed nami obowią-
zek i zadanie wypielęgnowania tych 
zdolności. Jeśli w następnych latach 
liczba chętnych do nauki w szkole 
dorównywać będzie tegorocznej, a pre-
dyspozycje do kształcenia kandydatów 
zakwalifikowanych będą zbliżone, to 
Brzesko ma szansę stać się prawdziwą 
muzyczną perełką w Małopolsce – oce-
nia Agnieszka Tęczar. 

Czy ci, którzy nie przebrnęli przez 
kwalifikacyjne sito, nie mają zdolności 
do nauki w szkole muzycznej. Ag-
nieszka Tęczar daleka jest od takiego 
stawiania sprawy. 

- Komisja nie jest od ferowania wy-
roków, na podstawie których ktoś ma 
talent, a ktoś go nie posiada – wyjaśnia 
– Podczas naboru kierujemy się ściśle 
określonymi kryteriami i ustalonym 
wcześniej regulaminem rekrutacji. Fakt, 
że tego roku jakieś dziecko nie otrzymało 
wymaganej liczby punktów, wcale go 
nie przekreśla. Dzieci stale się rozwijają 
i na pewno wiele z nich w przyszłym 
roku sprosta stawianym przez nas wy-
maganiom. 

Najważniejsze, że komisja „egza-
minacyjna” miała w czym wybierać. 
Owszem, zdarzały się przypadki – ale, 
co podkreśla Agnieszka Tęczar – spora-
dyczne, kiedy rodzice przecenili predys-
pozycje dziecka. Każdy jednak rodzic 
w ocenie swojego potomka kieruje się 
subiektywizmem i jest to postępowanie 
w pełni uzasadnione.

Nauka w brzeskiej placówce mu-
zycznej odbywać się będzie w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2. I chociaż 
w tym samym miejscu prowadzone 
są zajęcia dla studentów Małopolskiej 
Szkoły Wyższej, to nie ma najmniejszej 
obawy, że mogłyby pojawić się jakieś 
kłopoty lokalowe. 

- Nauka w naszej szkole odbywać 
się będzie w trybie popołudniowym, 
a więc o jakimkolwiek konflikcie na 
tym tle mowy być nie może – uspokaja 
Agnieszka Tęczar – Harmonogram 
zajęć ustalać będziemy w ścisłym 
porozumieniu z dyrekcją szkoły pod-
stawowej biorąc pod uwagę potrzeby 
każdej z tych placówek. 

Doradca burmistrza w sprawie utwo-
rzenia szkoły muzycznej została powoła-
na na to stanowisko w czerwcu br. i jej 
głównym zadaniem jest zorganizowanie 
i poprowadzenie szkoły w początkowym 
okresie. Konkurs na dyrektora ma być 
ogłoszony podobno w przyszłym roku.

- Mimo krótkiego czasu, jaki pozo-
stał mi do zapięcia wszystkich spraw 
organizacyjnych jestem dobrej myśli. To 
kwestia dobrej koordynacji działań. Na 
razie wszystko przebiega bez większych 
problemów. Na pewno uda nam się skom-
pletować kadrę nauczycielską, zanim 
zabrzmi pierwszy dzwonek. Wprawdzie 
potencjalni nauczyciele mają duży wybór, 
bo ostatnio w regionie powstało kilka 
szkół tego typu, ale jestem przekona-
na, że Brzesko jest na tyle atrakcyjną 
miejscowością, że na brak chętnych nie 
powinniśmy narzekać.

Agnieszka Tęczar liczy na ścisłą 
i intensywną współpracę z gminnym 
samorządem (o to raczej powinna być 
spokojna, skoro to radni miejscy podjęli 
uchwałę o powołaniu do życia takiej 
szkoły). Jest także otwarta na wspólne 
przedsięwzięcia realizowane z brzeskimi 
placówkami kulturalnymi. Już teraz po-
zytywnie ocenia tę współpracę (badania 
kandydatów odbywały się w siedzibie 
Regionalnego Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego w pomieszczeniach 
użytkowanych na co dzień przez Miejski 
Ośrodek Kultury). To właśnie w RCK-
B chciałaby w przyszłości organizować 
koncerty muzyki klasycznej w wyko-
naniu kadry nauczycielskiej. Pierwszy 
taki koncert odbędzie się we wrześniu 
podczas uroczystej inauguracji pierw-
szego roku szkolnego.  PRUD
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Wyjątkowo w lipcu odbyły się 
tegoroczne Dni Brzeska. Zmiana 
terminu spowodowana była czerw-
cowymi Mistrzostwami Europy 
w piłce nożnej. Koncerty Haliny 
Mlynkovej z zespołem i Luxtorpedy 
były muzycznymi propozycjami 
zdecydowanie zróżnicowanymi, 
czyli każdy mógł odnaleźć dla sie-
bie to, co odpowiada jego gustom. 
Organizatorami tegorocznych Dni 
Brzeska byli burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka, Rada Miejska 
i MOK. Współorganizowało je Sta-
rostwo Powiatowe.  

Rozpoczęło się tradycyjnie (dla 
niektórych „sztampowo”) wernisażem 
w sali wystawowej MOK-u. Tym razem 
było to otwarcie ekspozycji malarstwa 
Janusza Janasa i fotografii Joanny 
Maderskiej. 

Janusz Janas to krakowianin z krwi 
i kości. Ten ceniony akwarelista i ilu-
strator ma dwie życiowe pasje – tury-
stykę i żeglarstwo. Podróżuje zawsze 
wyposażony w farby, pędzle i ołówki, by 
utrwalać napotkane po drodze pejzaże 
i starą, zabytkową architekturę. W jego 
twórczości dominują akwarele i rysunki. 
Kilka lat temu na zamówienie Biura 
Promocji Urzędu Miejskiego wykonał 
tekę ilustracji poświęconych najcenniej-
szym obiektom zabytkowym tego regio-
nu. Miłośnicy jego twórczości mają teraz 
okazję podziwiać jego najnowsze prace 
oraz te, które on sam darzy największym 
sentymentem. 

Z pejzażami Janasa znakomicie 
komponują się fotografie Joanny Mader-
skiej. O mieszkającej w Maszkienicach 
artystce pisano na łamach BIM-u już 
wielokrotnie. Pisał o niej niedawno 
Jerzy Wyczesany, który uczestniczył 
w otwarciu wystawy „Mój ogród” w Ga-
lerii 5A Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
Pedagogicznego (BIM – kwiecień 2012). 
To właśnie prace z tej ekspozycji prezen-
towane są aktualnie w MOK-u. 

Organizatorzy odstąpili w tym roku 
od tradycyjnej parady folkloru połączo-
nej z koncertem Miejskiej Orkiestry 
Dętej. Miłośnicy zespołu kierowanego 
przez Wiesława Porwisza mogli jednak 
wsłuchać się w jego dźwięki podczas 
niedzielnego bloku artystycznego. 

Wcześniej jednak była sobota (7 lip-
ca), a pierwszym akcentem tego dnia 
były organizowane już po raz piąty 
wybory najsympatyczniejszego psa, 

Dni Brzeska 2012
w których wzięło udział 40 czworonogów 
(temu wydarzeniu poświęcamy odrębny 
materiał). 

Na Placu Kazimierza Wielkiego blok 
imprez artystycznych rozpoczął się od 
Małopolskiego Pikniku Europejskiego. 
Dwoje wodzirejów w przystępny sposób 
przybliżyło widzom zasady i możliwości 
pozyskiwania unijnych funduszy, a czy-
nili to poprzez kabaretowe scenki oraz 
zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych. 
Na zwycięzców czekało wiele nagród, a te 
najcenniejsze wręczał członek zarządu 
województwa małopolskiego Stanisław 
Sorys. 

Dla dzieci przygotowano program 
artystyczny zrealizowany wspólnie przez 
MOK i Stowarzyszenie Kwartet Na 
Przedgórzu z udziałem przedstawicie-
lek władz Małopolskiej Szkoły Wyższej, 
między innymi rektor Barbary Grajdury 
i Ewy Łupińskiej-Toroń (dziekan Wydzia-
łu Ekonomii i Pedagogiki). Konkursy 
i zabawy w ramach tego projektu konty-
nuowane były także w niedzielę. 

Pierwszym sobotnim koncertem był 
występ bocheńskiej grupy Feria. Młodzi 
muzycy zagrali poprawnie, jednak na 
zbyt wielki aplauz liczyć nie mogli, bo 
poprawność to na estradzie stanowczo 
za mało, aby wywołać bardziej entuzja-
styczne emocje. 

Fun Fire występował w Brzesku 
już wielokrotnie. Grupa do tej pory 
znana jako formacja typowo coverowa, 
tym razem wszystkich zaskoczyła. Już 
od pewnego czasu zespół opiera swoje 
koncerty w zdecydowanej większości 
na własnych kompozycjach i jest to 
propozycja wielce interesująca. Monika 
Pilarczyk jest, jak zwykle, w znakomitej 
formie, miano „charyzmatyczna” jak 
najbardziej do niej pasuje. Franek Mu-
cek jest klawiszowcem, którego będzie 
trudno utrzymać w zespole, bo pewnie 
niejedna grupa muzyczna widziałaby go 
w swoim składzie. Wysoki poziom fun 
fire-owych prezentacji zapewniają Krzy-
siek Mucha (gitara), Sylwek Łabuzek 
(bas) i Paweł Brydniak (perkusja).

Wielką niewiadomą był koncert 
Haliny Mlynkovej, bo o solowych doko-
naniach byłej wokalistki Brathanków 
masowa publiczność mało jeszcze wie. 
Kiedy jednak podczas próby na scenie 
pojawił się sam Jacek Królik, można było 
być pewnym, że melomanów czeka praw-
dziwa uczta. Artystka zaprezentowała 
swoje najnowsze utwory, a fani mogli 

usłyszeć też między innymi „Czerwone 
korale”. Czy Mlynkova miała prawo wy-
konywać piosenki z repertuaru Brathan-
ków, z którymi nic jej już nie łączy? – Jak 
najbardziej. To są Haliny autorskie 
utwory – rozwiał wątpliwości krakowski 
gitarzysta. Sporym powodzeniem cieszył 
się koncert laureatów Festiwalu „Talen-
ty Małopolski 2012”, reprezentujących 
powiat brzeski. Jubileuszowy, organizo-
wany po raz dwudziesty piąty, festiwal 
w tym roku miał swój finał w Czchowie. 
Młodzi artyści z naszego powiatu biorą 
udział w tym przeglądzie czwarty raz 
(to uczestnictwo zapoczątkowane zostało 
przez MOK) i w tym krótkim czasie nie-
jednokrotnie udowodnili, że talentów na 
tym terenie nie brakuje. 

Przed koncertem na Placu Kazimie-
rza Wielkiego każdy z jego uczestników 
otrzymał od starosty okolicznościowy dy-
plom i upominek. Wystąpiły Majka Pa-
bian (laureatka głównej nagrody) oraz 
Kinga Gurgul, Daria Kukla, Marysia 
Mikołajek, Anna Myszka, Małgorzata 
Nawrot, Sylwia Pasek, Daria Reczek, 
Gabriela Stolińska, Katarzyna Szlachta 
i Ewa Wiśniowska. Przed koncertem wy-
stąpił gościnnie rapujący Marek Loska 
z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
w Łysej Górze, laureat między innymi 
V Festiwalu „Malowanie dźwiękiem” 
w Bochni.    

Niedziela była zdecydowanie „na 
ostro”. Zaczęło się od koncertu rodzi-
mego XPLODER-a. Ten zespół był 
jakoś dziwnie pomijany do tej pory przy 
okazjach masowych imprez w Brzesku. 

Kuba – lider XPLODER-a 
fot. Jagoda Basista
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Arnold, Maciek i Kuba nowicjuszami nie 
są. Wszyscy trzej doskonale znają swój 
muzyczny fach. Najmłodszy z tej grupy 
Jacek dał się poznać jako wytrawny 
perkusista. Cała czwórka stworzyła 
imponujące show odebrane z wielką 
przychylnością ze strony widowni. 
Bisowali kilkukrotnie i nie były to by-
najmniej bisy wymuszone. Reasumując 
– XPLODER to kawał solidnego hard 
rocka i heavy metalu. 

Na pewno nie zawiedli Krafcy. Bo-
cheński band złożony jest z muzyków, 
którzy estradowe (estradowe w naj-
lepszym tego słowa znaczeniu) szlify 
zdobywali z takimi artystami jak TSA, 
Monika Brodka, Renata Przemyk, Czte-
ry Szmery, ZIYO, a nawet chór Pueri 
Cantores Sancti Nicolai. To musiała być 
dawka rocka w najlepszym wydaniu 
i tak też się stało. Ten spektakl stworzyli 
Robert Laska (gitara), Grzegorz Gruca 
(bas), Sławomir Puka (perkusja), Piotr 
Nawrocki (klawisze), Luca Libera (wo-
kal) i Łukasz Papst (gitara).                                   

I wreszcie LUXTORPEDA. Na kon-
cert tej formacji Brzesko, a szczególnie 
jego młodsza część, czekała miesiącami, 
bo o przyjeździe zespołu założonego 
zaledwie dwa lata temu przez Roberta 
Friedricha mówiło się już od dawna. 
Ten event to efekt specjalnych życzeń 

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku rea-
lizuje dwa projekty w ramach „Leadera”: 
Świetlicowy Kwartet na Przedgórzu, 
wyposażanie świetlic wiejskich w Ja-
downikach, Porębie Spytkowskiej, Ster-
kowcu i Mokrzyskach oraz Folklor Łączy 
Pokolenia - zakup strojów ludowych oraz 
organizacja Międzypowiatowego Spotkania 
z Folklorem.

W ramach współpracy z LGD w cza-
sie Dni Brzeska 7 i 8 lipca odbyły się 
działania promujące Lokalną Strategię 
Rozwoju. Program animacyjny, który 
obejmował zabawy, konkursy, występy 
taneczne i muzyczne, cieszył się dużym 
zainteresowaniem ze strony dzieci, 
które wspólnie z rodzicami uczestni-
czyły w imprezie. Obecność dorosłych 
pozwoliła zrealizować cele związane 
z promocją Lokalnej Strategii Rozwo-
ju. Wszyscy przebywający na placu 
uzyskali informacje o Stowarzyszeniu 
„Kwartet na Przedgórzu”. Podczas orga-
nizowanych konkursów dowiedzieli się 
na temat obszaru, który obejmuje swoim 
zasięgiem LGD. W ciągu dwóch dni 
otrzymali rzetelną informację na temat 
realizacji projektów przyczyniających się 

MOK z „Kwartetem Na Przedgórzu”

do poprawy jakości życia, zachowania 
i wykorzystania zasobów dziedzictwa 
kulturowego oraz wzmacniania lokal-
nego kapitału społecznego.

Prowadzący imprezę informował 
uczestniczące w niej osoby o misji Sto-
warzyszenia. Wielokrotnie podkreślał, 
że Miejski Ośrodek Kultury (organizator 
Dni Brzeska) realizuje projekty w ra-

fo
t.

 P
io

tr
 D

u
d

a
fo

t.
 P

io
tr

 D
u

d
a

brzeskiej młodzieży, które MOK wziął 
– pod uwagę. Marzenie fanów grupy 
święcącej artystyczne triumfy zostało 
spełnione, dzięki czemu Plac Kazimie-
rza Wielkiego wypełnił się w niedzielę 
8 lipca nieprzebranymi tłumami. Tuż 
przed sceną toczona była walka z na-
pierającą na barierkę tyralierą młodych 
ludzi, a ochroną starającą się utrzymać 
tę barykadę w pionie. Walka prowa-
dzona w atmosferze fair i zakończona 
sprawiedliwym remisem. Można nawet 
mówić o zwycięstwie – organizatorów 
i odbiorców. Zwycięstwie, bo chyba 
to nie przypadek, że dwa dotychczas 
wydane przez zespół albumy studyjne 

ukazały się na rynku najpierw 9 maja 
2011 roku, a następnie 9 maja 2012 
roku. Można przypuścić, że następny 
krążek ujrzy światło dzienne 9 maja 
2013 roku. Jakież to przewidywalne 
i „sztampowe”. 

***
Po raz pierwszy podczas Dni Brzeska 
można było sfotografować się podczas 
wybranego przez siebie wydarzenia 
i niemal natychmiast otrzymać zdjęcie 
umieszczone na czołowej stronie „Ga-
zety Krakowskiej”, której redakcja we 
współpracy z firmą Topicar stworzyła 
taką możliwość wszystkim uczestnikom 
imprezy.  PRUD

mach „Leadera”. Również na plakatach 
pojawiły się informacje dotyczące pro-
gramu animacyjnego przygotowanego 
w ramach „Kwartetu na Przedgórzu” 
oraz logo LGD. Poprzez różnorodne 
działania można było zrealizować cele 
związane z promowaniem LSR, co miało 
wpływ na wzmocnienie więzi między 
społecznością lokalną.  MC
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Mocno zbesztany został MOK przez 
jeden z internetowych portali za or-
ganizację tegorocznych Dni Brzeska. 
Dostało się także Halinie Mlynkovej za 
to, że bez Brathanków „to nie to samo”. 
Nawet Luxtorpeda na dzień przed kon-
certem została określona przez autora 
(mak) jako zespół za ciężki na Brzesko 
i rodzaj imprezy („Jutrzejsza gwiazda 
wieczoru, też chyba nie najlepiej dobra-
na”). To taka ocena a priori, bo występ 
tej kapeli ściągnął na Plac Kazimierza 
Wielkiego tłumy. Zdaniem mak-a for-
muła Dni Brzeska, sztampowa od wielu 
lat, przeżyła się. Mak sugeruje, żeby 
w przyszłym roku organizację imprezy 
powierzyć komuś innemu – najlepiej 
pracownikom Biura Promocji.    

To doprawdy wielka sztuka w dość 
krótkim tekście skutecznie (tak sądzę) 
narazić się aż tylu osobom. I nie mam 
tu na myśli dyrekcji MOK-u. 

Po pierwsze: autor zamieszczonej 
na portalu opinii zupełnie pominął 
fakt, że organizatorami tegorocznych 
Dni Brzeska byli (tak jak co roku) bur-
mistrz Brzeska, rada miejska i MOK, 
a do tego starostwo powiatowe było 
współorganizatorem. A to oznacza, że 
„winnych” owej sztampowości najwięk-
szej imprezy w mieście było więcej. 
Nawiasem mówiąc kilka dni wcześniej 
na tym samym portalu ukazało się 
nagranie z wypowiedzią burmistrza 
zachęcającego do udziału w Dniach 
Brzeska. Nagrywał mak. Dlaczego 
więc nie zagadnął swojego rozmówcy 
na temat sztampowości? Dlaczego nie 
ostrzegł potencjalnych uczestników 
imprezy, tylko czekał aż do soboty? 

Po drugie: autor naraził się chyba 
kościołowi, bo zakwestionował słusz-
ność zaproszenia do Brzeska Luxtorpe-

Przypominamy, że do końca bieżącego 
roku najemcy większości mieszkań 
należących do zasobów gminy Brze-
sko (Miejski Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej) chcący wejść w ich 
posiadanie mogą je nabyć za jedyne 
10 procent realnej wartości. 

 Do tej pory przy zakupie miesz-
kania komunalnego obowiązywała 
bonifikata 80-procentowa, teraz 

Sztampowy portal
dy, na której koncert zapraszano z am-
bon, a dodatkowo poświęcono temu 
wydarzeniu sporo miejsca na stronie 
internetowej parafii św. Jakuba. 

Po trzecie: mak podpadł też mło-
dzieży, czyli dość sporej grupie miesz-
kańców Brzeska i przyjezdnym z innych 
stron. Napisał bowiem: „Dziwi mnie, że 
od lat organizator Dni Brzeska, MOK 
– nie potrafi zadbać o gwiazdę, która 
przyciągnęłaby tłumy”. No i zadbał 
– tłumy były i tego faktu nikt, nawet 
największy malkontent, nie zakwestio-
nuje. Nie wiem, jak przyjęli fani tezę, 
że Luxtorpeda nie jest w stanie przy-
ciągnąć tłumów. Przy okazji ma mak 
minus u samych muzyków, bo i oni 
raczej się z taką opinią nie zgadzają, 
co udowodnili swoim koncertem. 

W komentarzach do tekstu mak-a 
można znaleźć wypowiedzi młodych 
ludzi, którzy zauważają, że Luxtorpeda 
w Brzesku to nie zasługa MOK-u tylko 
ich samych, bo to oni złożyli petycję 
w sprawie koncertu zespołu. Czyli dy-
rekcja MOK-u zapraszając Luxtorpedę 
zgrzeszyła. Ale to jest chyba grzech 
lekki. Gdyby pozostała głucha na głosy 
młodzieży, byłby to bez wątpienia grzech 
ciężki, za który już tylko na stos. To chy-
ba dobrze, że wystąpił w Brzesku zespół, 
którego tutaj oczekiwano. To znaczy, że 
w tym mieście liczono się z oczekiwa-
niami mieszkańców. To także sygnał, 
że w przyszłym roku może być podobnie. 
Młodzież zaproponuje, a dyrekcja zaak-
ceptuje i zaprosi. Jest tylko ryzyko, że 
dla mak-a będzie znowu sztampowo, bo 
tak samo jak w tym roku. 

Mak z precyzją proroka przewiduje, 
że w przyszłym roku będzie „w piątek 
otwarcie kameralnej wystawy, w sobotę 
zawody sportowe, występy, konkurs 

Browaru Okocim i gwiazda wieczoru 
(w cudzysłowie), w niedzielę … podobnie. 
Dlatego proponuje zmianę organizatora. 
Idąc tym tropem należy w trybie pilnym 
powierzyć komu innemu organizację 
Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Bo 
jak nie, to znowu będą „Debiuty”, „Pre-
miery”, „Przeboje Jedynki”, „Kabareton”. 
A Mistrzostwa Europy w piłce nożnej? 
Założę się, że za cztery lata znowu będzie 
sztampowo – ceremonia otwarcia, mecz 
otwarcia, faza grupowa, ćwierćfinały, 
półfinały i finał. Nuda. Zastanowiłbym 
się, czy na pewno następną Strefę Kibica 
powinno organizować Biuro Promocji. Bo 
jak się nic nie zmieni, to polska repre-
zentacja znowu rozegra tylko trzy mecze 
i będzie sztampowo.  

Oczywiście można doszukać się 
wielu elementów w programie Dni 
Brzeska, które wymagają modyfikacji 
i organizatorzy zdają sobie z tego spra-
wę. Na pewno należałoby wprowadzić 
nowości i organizatorzy o tym myślą 
(przykładem choćby zaproszenie gwiaz-
dy na życzenie młodzieży). Prawdą 
jednak jest, że każdy program imprezy 
typu Dni Miasta (Gminy) jest każdego 
roku prawie taki sam, bo wynika z pew-
nych tradycji.

Skoro mowa o sztampie, to pora na 
epilog. Tak się składa, że od kilku lat 
jeden z przedstawicieli portalu, o którym 
mowa, wchodzi do namiotu w okolice 
sceny, bez uzgodnienia z organizatorem 
wprowadza osoby trzecie (tak było w tym 
roku), a później czuje się obrażony, że 
zwrócono mu uwagę.

Drugiego przedstawiciela od kil-
ku lat podczas Dni Brzeska nie ma, 
a jednak później o nich pisze. Jakież to 
sztampowe. Wypadałoby to zmienić.  

EMIL

Mieszkania czekają na nabywców
podniesiona została do wysokości 90 
procent, co oznacza zmniejszenie ceny 
o połowę. Warto z tej oferty skorzystać, 
bo od 1 stycznia 2013 roku potencjalny 
nabywca lokalu będzie musiał wyłożyć 
nań już 40 procent realnej wartości.. 

Mieszkania (a jest ich spora jeszcze 
ilość) będzie można nabywać za 10 
procent ich wartości (przy zakupie na 
raty będzie to 35 procent wartości). Na-

leży przy tym pamiętać, że o zakup 
takich lokali mogą starać się tylko ci 
najemcy, którzy zamieszkują w nich 
przynajmniej 10 lat. 

 Wszelkie informacje związane 
z zakupem mieszkań z 90-procen-
tową bonifikatą można uzyskać 
w siedzibie MZGM przy ulicy Oko-
cimskiej, a także w Urzędzie Miej-
skim.  PRUD
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Krótko...
Jednym z punktów tegorocznych 
Dni Brzeska były tradycyjne wy-
bory najsympatyczniejszego psa 
organizowane od pięciu lat z ini-
cjatywy radnego Adama Kwaś-
niaka, który jednocześnie prze-
wodniczy konkursowemu jury, 
a zarazem każdorazowo funduje 
okazały puchar dla czworonoga-
zwycięzcy. 

Do rywalizacji o miano tego naj-
sympatyczniejszego stanęło 40 psów, 
którym dzielnie sekundowali ich 
właściciele z całymi sztabami złożo-
nymi z najbliższych. Na asfaltowym 
boisku do koszykówki zaprezentowali 
się przedstawiciele 15 ras, były też 
nieprzeciętnej urody kundelki (ktoś 
wymyślił dla nich nazwę „fajna rasa”) 
i mieszańce. W tym doborowym towa-
rzystwie znalazły się między innymi je-
den west highland white terrier, cztery 
shih tzu, dwa cocker spaniele, dwa 
boksery, dwa chihuahua  i cztery yor-
ki. Były też beagle, maltańczyk, buldog 
francuski, doberman, amstaff, bokser 
niemiecki, wilczur. I wreszcie on – do-
stojny, budzący lekką grozę, ale przede 
wszystkim olbrzymi szacunek Rufus, 
rasy cane corso. To jemu właśnie przy-
padł w tym roku tytuł najsympatyczniej-
szego. Właściwie można by mu przyznać 
miano „molto simpatico”. Zapewne 
niektórzy potraktują to jako nadużycie, 
bo takim właśnie przydomkiem określali 
Marcello Mastroianniego rozkochani 
w aktorze Włosi. Zważywszy jednak, że 
cane corso to włoska rasa psów, można 
sobie na takie określenie pozwolić. Ru-
fus imponował nie tylko rozmiarami, 
ale nienaganna sylwetką, manierami  
i pogodnym usposobieniem, co przy 
jego wielkości niektórych wprawiało 
w zadumę. To właśnie ten pies otrzy-
mał puchar z rąk Adama Kwaśniaka 
(odebrała go właścicielka – Gabriela 
Gnyla). Dla najsympatyczniejszego 
czworonoga przygotowano też szereg 
innych nagród ufundowanych przez 
sponsorów – firmę handlowo-usługową 
Akara Jacka Komarnickiego, Artykuły 
Zoologiczno-Wędkarskie Doroty Klary 
oraz Sklep Zoologiczno-Wędkarski 
Agaty Bartnickiej. Nagrody otrzymało 
też 14 innych psów, które zakwali-
fikowane zostały do finału. Były to 
labradorka Basta (właściciel: Piotr 
Lubowicki), labradorka Aira (Brandon 
Bujak), buldog francuski Edi (Ada 
Pyrek), mieszaniec Szagi (Filip Drąg), 
amstaffka Pala (Weronika Krzyształ), 

Rufus – molto simpatico

bokserka niemiecka Doda (Tymoteusz 
Gorczański), wilczur Nero (Jarosław 
Sorys), cocker spanielka Luna (Izabela 
Panek), beagle Sisi (Paulina Olcha-
wa), york Tala (Kornelia Grzylak), 
dobermanka Suzi (Agata Pudełko), 
maltanka Bunia (Aleksandra Mucha), 
york Rambo (Aneta Góra) i bokser 
Tyson (Kacper Majda). Pozostałe psy 
uczestniczące w wyborach otrzymały 
drobne upominki, również ufundowane 
przez sponsorów. Oceny czworonogów 
dokonało jury w składzie: Beata Ką-
dziołka, Mieczysława Klimek, Olga 
Kwaśniak, Ewelina Stępień i Adam 
Kwaśniak (przewodniczący). 

Warto dodać, że konkurs przebie-
gał, jak zwykle, w przyjaznej atmosfe-
rze, wszyscy traktują go jako okazję 
do świetnej zabawy i zaprezentowania 
swoich milusińskich, a większość zgod-
nie poparła werdykt jury.

W przyszłym roku ponownie wybie-
rać będziemy najsympatyczniejszego 
psa, bo po tych pięciu dotychczasowych 
edycjach widać, że jest to propozycja, 
która przypadła do gustu sporej części 
brzeskich miłośników czworonogów. 
Organizatorzy, a jest wśród nich także 
Miejski Ośrodek Kultury, już teraz 
myślą o wzbogaceniu programu tego 
konkursu. Być może uda się zorgani-
zować kiermasz ze stoiskami sklepów 
oferujących psie akcesoria i wszystko, 
co wiąże się z hodowlą psa. Może uda 
się namówić do udziału w imprezie ky-
nologów i lekarzy weterynarii, którzy 
służyliby cennymi poradami. Warto też 
zastanowić się nad zmianą terminu. 
Sobotnie przedpołudnie to pora zbyt 
wczesna, a poza tym istnieje ryzyko, że 
uczestnikom wyborów znowu przyjdzie 
smażyć się w słonecznym ukropie tak, 
jak to było w tym roku.  PRUD

Parafiada
W parafii Miłosierdzia Bożego w Brze-
sku już po raz piąty został zorganizo-
wany Festyn Rodzinny pt. „JA, MY, 
WY, ONI, czyli Kościół naszym do-
mem”. Miał on miejsce 23 czerwca br. 
i przyciągnął tłumy brzeszczan. A na 
brak atrakcji nie mogli narzekać. Były 
występy, pokazy, losowanie szczęśli-
wego numerka, na które warto było 
czekać ze względu na wartościowe 
niespodzianki. Na scenie polowej non 
stop coś się działo.  Swoimi dokona-
niami artystycznymi popisywali się 
m.in.: przedszkolaki z przedszkola in-
tegracyjnego z programem „Tańczymy, 
przedstawiamy i śpiewamy”, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej muzyczną insceni-
zacją „Czerwony Kapturek – szkoda 
wilka”, Ziarenka Nadziei koncertem 
dla Jana Pawła II, dzieci z PSP nr 2 
w Brzesku sztuką „Starość samotna?...”, 
rodzice przedszkolaków zabawną wersją 
„Czerwonego Kapturka”, zaś Grupa Tea-
tralna kabaretowym montażem „Mam-

ma Mia – Ma Rodzina”. Nie brakło 
wesołych konkursów dla małżeństw 
i dzieci, malowania kredą po asfalcie, 
poczęstunku domowymi wypiekami, 
żurkiem i bigosem naszych mam 
i babć,  grillowania, przejażdżek koni-
kami, pokazów Policji, Straży Pożarnej 
i harleyowców. Cała zabawa trwała 
do późna wieczorem i zakończyła się 
tańcami lednickimi. Kto wybrał sobotę 
z Festynem przy Miłosierdziu, z pew-
nością nie żałował. Wszystko udało się 
dzięki prężnie działającym wszelkim 
organizacjom przykościelnym, ich 
współpracy i bezinteresowności. Oby 
tak dalej.  xagatap 
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28 września w sali konferencyjnej 
poznańskiego hotelu IBB Andersia 
odbędzie się gala wręczenia certy-
fikatów Najwyższa Jakość Quality 
International 2012 w konkursie 
organizowanym po raz szósty przez 
„Dziennik – Gazetę Prawną”. Jed-
ną z prestiżowych nagród odbiorą 
przedstawiciele brzeskiego samo-
rządu, któremu przyznano złoty 
medal (Godło) w kategorii „Usługi 
Najwyższej Jakości”. O prestiżu kon-
kursu świadczy fakt, że patronują 
mu Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego, Klub Polskie Forum Rozwoju 
Regionalnego oraz Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości.  

- Program Najwyższa Jakość Qua-
lity International skierowany jest do 
organizacji, które mogą poszczycić się 
osiągnięciami na najwyższym poziomie. 
Naszym głównym celem jest promowanie 
podmiotów gospodarczych i instytucji sta-
wiających na jakość w dziedzinach: pro-
dukt, usługa, zarządzanie. W tym roku 
kapituła przyznająca Godła postawiła 
uczestnikom konkursu bardzo wysokie 
wymagania. Tym większy to sukces dla 
Brzeska, które w tym roku otrzymało 
medal koloru złotego. Wasza gmina 
została nagrodzona za wysoką jakość 
ogólnych usług świadczonych na rzecz 
mieszkańców, inwestorów i turystów 
– mówił podczas specjalnej konferencji 
prasowej Marek Przybylski reprezentu-
jący „Dziennik – Gazetę Prawną”. 

Organizatorzy konkursu podkreślają, 
że kieruje nimi chęć ukazania potencjału 
polskiego rynku i stymulowanie tworze-
nia nowych wzorów jego jakościowego 
rozwoju. „Głównym celem Forum jest 
zwiększenie konkurencyjności na ryn-
kach europejskich i światowych polskich 

Anglicy 
w Jadownikach
Edukacja, Entuzjazm i Euro 2012 – tak 
w paru słowach można by podsumować 
integracyjne spotkanie młodzieży pol-
skiej i angielskiej, do jakiego doszło 
w czerwcu w PG Jadowniki.

27 brytyjskich uczniów i 4 nauczy-
cieli zwiedziło szkołę i zapoznało się 
z przygotowaną przez polskich gim-
nazjalistów prezentacją, objaśniającą 
system edukacji w naszym kraju oraz 
historię Gimnazjum w Jadownikach. 
Razem ze zdjęciami i zabawnymi  ko-
mentarzami opisującymi życie w na-
szej szkole stworzyło to sprzyjającą 
atmosferę do przełamywania barier 
językowych. „Euro 2012” było tematem 
kolejnej prezentacji, a zarazem preteks-
tem do przybliżenia gościom geografii 
naszego kraju. Po części „polskiej” przy-
szedł czas na film o Warden Park School 
i opis specyfiki angielskiej edukacji. 
Entuzjastyczna atmosfera panowała 
podczas zajęć interaktywnych, kiedy to 
gospodarze i goście razem rozwiązywali 
quizy o Wielkiej Brytanii, ćwiczyli umie-
jętności komunikacyjne w łączonych 
grupkach, wymieniali się adresami 
internetowymi, razem przygotowywali 
plakaty podsumowujące spotkanie. 
Wiedza o Polsce została uzupełniona 
na stołówce, gdzie Brytyjczycy spożyli 
„polski” obiad. Gimnazjaliści z Jadownik 
(odpowiedzialni za prezentacje: Jadwi-
ga Legutko, Bartłomiej Osuch, Józef 
Dąbrowa, Kamil Stachowicz, Seweryn 
Strzałka, Wiktoria Miśkowicz, Anna 
Ogiela, Filip Płacheta, Anna Wójcik i 15 
innych uczniów) dobrze wywiązali się 
z powierzonej im roli gospodarzy. 

Spotkanie zostało przygotowane przez 
anglistki Kornelię Jakubowską-Żółty, 
Beatę Przeklasę i Ewę Gurgul. Osobą, 
dzięki której młodzież z Warden Park 
School, Cuckfield, Haywards Heath 
w West Sussex już po raz drugi gościła 
w Jadownikach, jest pochodząca z Brze-
ska Agnieszka Mason (panieńskie nazwi-
sko Libera), ucząca angielską młodzież 
matematyki. Podsumowując spotkanie, 
oddajmy jej głos: „Wizyta w Gimnazjum 
była fantastyczna. Uczniowie naszej szko-
ły byli pod wrażeniem nie tylko Waszej 
gościnności, ale również umiejętności 
językowych miejscowych  uczniów. Ja 
osobiście, jak również towarzyszący mi 
nauczyciele, chcieliśmy serdecznie po-
dziękować (…) za wspaniałą organizacje 
tego spotkania, a dyrektorowi Wietesze za 
wyrażenie zgody, szczodrość i typową dla 
Niego serdeczność”.  KJ-Ż

Quality International
instytucji, producentów i usługodawców, 
a przede wszystkim wytwarzanych przez 
nich wyrobów i usług o najwyższych pa-
rametrach jakościowych” – czytamy na 
oficjalnej stronie „Dziennika …” (www.
Forumbiznesu.pl). 

Gmina Brzesko w ostatnich 20 la-
tach otrzymała całkiem sporo wyróżnień 
i nagród o większym lub mniejszym 
zasięgu. Ten certyfikat ma olbrzymie 
znaczenie, bo został przyznany w kon-
kursie ogólnopolskim, a więc konkuren-
cja liczyła aż 2479 jednostek (tyle jest 
gmin w naszym kraju). 

- Bez przerwy staramy się podnieść 
jakość świadczonych przez nas usług. 
Czynić to będziemy nadal, bo chociaż 
certyfikat otrzymaliśmy właśnie za 
jakość usług, to przecież nikt nie jest 
kompletnie doskonały – mówi burmistrz 
Grzegorz Wawryka – W naszej gminie 
wiele się dzieje. Systematycznie zdobywa-
my zewnętrzne fundusze, dzięki którym 
przy wykorzystaniu środków własnych 
regularnie się rozwijamy. Musimy 
maksymalnie wykorzystać sprzyjające 
położenie geograficzne, bo gmina Brzesko 
leży na przecięciu ważnych szlaków ko-
munikacyjnych łączących najodleglejsze 
miejsca w Europie. Dodatkową możli-
wość promocji daje nam przyznany przez 
„Gazetę Prawną” tytuł, dzięki któremu 
głośno będzie o nas w ogólnopolskich 
mediach, a to może być zachętą dla 
wielu potencjalnych inwestorów. 

Burmistrz podkreśla, że wysoka jakość 
usług świadczonych przez Urząd Miejski 
to między innymi efekt systematycznego 
podnoszenia kwalifikacji przez pracow-
ników. Większość z nich legitymuje się 
wyższym wykształceniem, a ich facho-
wość poparta jest także wieloma specja-
listycznymi szkoleniami.       RED      
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Brzeski rynek wydawniczy wzbogacił się 
ostatnio o najnowszą propozycję, jaką jest 
książka „Parafia na świętojakubowym 
szlaku” księdza Stanisława Ludwika 
Piecha. Jej promocja odbyła się podczas 
spotkania zorganizowanego pod koniec 
czerwca br. w sali widowiskowej Regio-
nalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecz-
nego. Spotkanie poprowadzili dziekan 
Wydziału Teologicznego w Tarnowie ks. 
prof. dr hab. Józef Stala, burmistrz Grze-
gorz Wawryka oraz proboszcz parafii 
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościo-
ła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku ks. 
prałat Józef Drabik. „Parafia …” to wy-
dawnictwo dofinansowane przez Urząd 
Miejski w Brzesku, a jego druku podjęła 
się Brzeska Oficyna Wydawnicza. 

Kościół pw. św. Jakuba jest „naj-
starszą świątynią miasta, która dała 
początek dwóm innym parafiom”, jak 
pisze w przedsłowiu ksiądz Drabik. 
A jednak po raz pierwszy doczekała się 
tak obszernej i z pietyzmem opracowanej 
monografii. Stało się to w dwa lata po hi-
storycznym wydarzeniu, kiedy to 24 lipca 
2010 roku do Brzeska dotarł z Watykanu 

Na świętojakubowym szlaku
dokument zezwalający na to, aby św. Ja-
kub Apostoł stał się oficjalnym Patronem 
miasta. Inicjatorem napisania tej książki 
był sam proboszcz, a zadanie to zlecono 
człowiekowi jak najbardziej kompeten-
tnemu. Ksiądz Piech jest bowiem naszym 
rodakiem, autorem wielu uznanych ksią-
żek, związanym od lat z Uniwersytetem 
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. 
Założeniem inicjatora i autora było, aby 
książka zawierając w sobie walory na-
ukowe pozostała jednocześnie przystępna 
dla jak najszerszych kręgów czytelników. 
I ten cel został w pełni zrealizowany. 

Urodziłem się w Brzesku, w kościele 
św. Jakuba zostałem ochrzczony, tam 
przystąpiłem do Pierwszej Komunii Świę-
tej oraz bierzmowania i tam odprawiłem 
moją Mszę św. prymicyjną. W religijnym 
klimacie rodzinnego domu i w ramach 
katechizacji parafialnej uczyłem się 
ukochania Kościoła i Ojczyzny. Od lat 
zajmuję się historią rodzinnego miasta 
– miasta mojego dzieciństwa i młodości. 
Z upływem lat, gdy „ma się ku wieczo-
rowi i dzień się już nachylił (Łk 24, 29), 
rodzi się – jak chyba w każdym badaczu 

W dn. 30.06 i 1.07 po raz szósty grupa 
36 brzeskich rowerzystów pielgrzy-
mowała do Częstochowy. Ze względów 
bezpieczeństwa uczestnicy podzielili 
się na 3 grupy, których opiekunami 
byli „weterani szos” : Waldek Szot, 
Witek Gorczyca i Jurek Kubala, który 
wspólnie z  Fryderykiem Baniakiem 
zajęli się organizacją całości wyjazdu. 

Pielgrzymka do Częstochowy

– pragnienie, by to, co napisałem, trafiało 
nie tylko do wąskiego grona specjalistów. 
Chciałbym zdobytą w tej dziedzinie wie-
dzą i przemyśleniami podzielić się z moż-
liwie najszerszymi kręgami Czytelników, 
w tym szczególnie swoich Rodaków – tych 
starszych, którzy pamiętają wiele z opi-
sywanych wydarzeń, i tych młodszych, 
którzy dopiero uczą się dziejów swojej 
małej Ojczyzny i jej Kościoła – pisze autor 
w wstępie do książki. 

Licząca ponad 300 stron książka 
szczegółowo i przystępnie opisuje dzieje 
parafii od samego jej zarania po dzień dzi-
siejszy. Kilka rozdziałów poświęconych 
jest także ościennym brzeskim parafiom. 
Sporo miejsca przeznaczył autor na 
opisanie instytucji, stowarzyszeń i orga-
nizacji ściśle powiązanych z parafią. Jest 
to lektura, która powinna znaleźć się na 
poczesnym miejscu w biblioteczce każde-
go, komu bliska jest historia Brzeska. 

Książkę można nabyć w zakrystii 
kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku. 
Jej cena jest bardzo przystępna i wynosi 
45 złotych.  PRUD  

Kierowcą wozu technicznego był wie-
lokrotny uczestnik pielgrzymek, tym 
razem z konieczności, w pojeździe 4-ko-
łowym – Zygmunt Grabarz, a o stronę 
kulinarną zadbał właściciel „Klimatów” 
– Bogdan Kądziołka.

Pierwszy etap prowadził do Uścia 
Solnego, gdzie w miejscowym kościele 
opiekun duchowy ks. Tadeusz Piwowar-

ski odprawił mszę św. Dalej trasa wiodła 
przez Nowe Brzesko i Proszowice do 
Racławic, a po krótkim odpoczynku przy 
pomniku Bartosza Głowackiego do Mie-
chowa, aby w upalnym słońcu dotrzeć ok. 
godz. 16.00 do Żarnowca. Tutaj, tradycyj-
nie, przy grillu nastąpiło podsumowanie 
wrażeń pierwszego dnia i wspólny nocleg 
w gościnnym budynku strażaków.

W drugim dniu trasa wiodła przez 
Janów i Olsztyn  do Częstochowy, gdzie 
pielgrzymi dotarli ok.godz.14.00. Tutaj, 
w klasztornej kaplicy, wzięli udział we 
mszy św., po czym , już autokarem, 
wrócili do Brzeska, zaś rowery przewiózł 
samochód, jak co roku, udostępniony 
przez p. Wiesława Pukala.

Pielgrzymów organizacyjnie wsparł 
Okocimski Klub Narciarski z jego pre-
zesem Kazimierzem Brzykiem, a Urząd 
Miejski oraz Brzeskie Starostwo drob-
nymi gadżetami – upominkami dla 
każdego z uczestników. 

Kilka liczb: rowerzyści przejechali 
ok., 190 km ze średnią prędkością 
22 km/godz., płeć piękną reprezentowały 
4 panie, najmłodszy uczestnik miał 
15 lat, a najstarszy 61.

Wszystkim, którzy wsparli uczestni-
ków pielgrzymki, serdecznie dziękuje-
my, a brzeskich rowerzystów zachęcamy 
do udziału w wyjeździe za rok.         JK
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W połowie czerwca na strzelnicy LOK 
w Pogwizdowie k. Bochni odbyły się 
XVIII Wojewódzkie Zawody Klubów 
Żołnierzy Rezerwy. W zawodach uczest-
niczyło 15 drużyn z Małopolski, dwie 
z Bundeswehry oraz po jednej ze Słowa-
cji i Ukrainy. Stawką zmagań były nie 
tylko miejsca na podium, ale też szansa 
zakwalifikowania się do reprezentacji 
LOK Kraków na zawody centralne.

Drużyna reprezentująca powiatowe 
struktury LOK z Brzeska w składzie 
Grzegorz Gzyl, Mirosław Król oraz 
Rafał Franczyk zajęła 3. miejsce prze-
grywając z drużyną z Grybowa (ubie-
głorocznymi wicemistrzami Polski) oraz 
ekipą z Krakowa - Nowej Huty. 

Zawody rozegrano w czterech kon-
kurencjach: pistolet centralnego zapło-
nu 9 mm na 25 m, karabin bocznego 
zapłonu na 50 m, rzut granatem na 20 
m do celu oraz pojedynek strzelecki.

Brzeska reprezentacja zajęła rów-
nież 3. miejsce w trójboju ogniowym 
(pistolet, karabin i granat), a kapitan 
drużyny Grzegorz Gzyl był trzeci w in-
dywidualnym strzelaniu z pistoletu. 

Reprezentanci brzeskiego LOK-u 
bardzo starannie przygotowali się do 
tych mistrzostw. Tydzień przed za-
wodami na tej samej strzelnicy wraz 
z kadrą Jednostki Strzeleckiej 2059 
z Brzeska odbyli szkolenie w strzelaniu 
z broni długiej i krótkiej. 

Strzelnica kulowa w Pogwizdowie, 
której Zarządcą jest LOK Bochnia stwa-
rza doskonałe warunki do prowadzenia 
szkolenia. Młodzi strzelcy mieli okazję 
sprawdzić się na dystansie 100 metrów 

Strefa Kibica
Przez cztery tygodnie brzescy kibice 
piłkarscy mogli śledzić na Placu Kazi-
mierza Wielkiego wydarzenia związane 
z Euro 2012. Jak szacuje Krzysztof 
Bigaj, szef Biura Promocji Urzędu 
Miejskiego, w tym czasie gościło w niej 
około 7 tys. osób, także kibiców z zagra-
nicy. Dla niektórych ta liczba wydaje 
się przesadzona. Zważywszy jednak, że 
na placu mieliśmy do czynienia z rota-
cją kibiców, jest to szacunek, któremu 
można dać wiarę.  

Największe zainteresowanie to-
warzyszyło meczom z udziałem re-
prezentacji Polski. Pozostaje żałować, 
że przygoda wybrańców Franciszka 
Smudy z Euro 2012 trwała tak krótko.  
Pomysł uruchomienia Strefy Kibica 
należy uznać za trafiony i warto do nie-
go powrócić przy innych wydarzeniach 
sportowych, nie tylko piłkarskich. 

- Organizując  tę strefę zdawaliśmy 
sobie sprawę, że nie możemy się tylko 
ograniczyć do przekazywania obrazów 
z boisk. Dlatego przygotowaliśmy pro-
gram, w którym było miejsce na konkursy 
sportowe i koncerty rodzimych artystów, 
dla których była to wyśmienita okazja, 
aby pokazać się szerszej publiczności. 
Mamy świadomość, że zdarzyły nam się 
pewne wpadki i niedociągnięcia, jednak 
organizowaliśmy takie wydarzenie po 
raz pierwszy, nabieraliśmy więc przy 
okazji doświadczeń, które zaowocują 
podczas kolejnych takich przedsięwzięć 
– mówi Krzysztof Bigaj. 

Każdemu meczowi transmitowa-
nemu na żywo na Placu Kazimierza 
Wielkiego towarzyszyło inne wydarzenie 
artystyczne, a były to propozycje o róż-
norodnej estetyce. Szczególną oprawę 
miał mecz finałowy, przed którym na 
scenie zaprezentowały się miedzy inny-
mi Majka Pabian z zespołem oraz Daria 
Reczek. Był też błyskawiczny turniej 
piłkarskich „dwójek”, a także ceremonia 
wręczenia nagród dla uczniów, którzy 
w zakończonym niedawno roku szkol-
nym otrzymali świadectwa z najwyższą 
średnią ocen.            

- Uważam, że organizacja strefy 
warta była podjętych w tym celu dzia-
łań. Mieszkańcy Brzeska potrafią się 
świetnie bawić w większym gronie, 
co udowodnili na Placu Kazimierza 
Wielkiego swoim zachowaniem i nie-
nagannym dopingiem – podsumowuje 
burmistrz Grzegorz Wawryka – Oczy-
wiście wszyscy kibicowaliśmy biało-
czerwonym, jednak pokazaliśmy też, że 
potrafimy docenić kunszt piłkarski tych 
najlepszych, a szczególnie aktualnych 
mistrzów naszego kontynentu.   PRUD

Sukces brzeskiego LOK-u
z karabinu samopowtarzalnego Radom-
Hunter zaprojektowanego na bazie 
karabinu AKM oraz na dystansie 25 
metrów z pistoletu CZ-85.

Szkolenie prowadził dowódca Jed-
nostki Strzeleckiej 2059 – Starszy Cho-
rąży Związku Strzeleckiego Mirosław 
Król oraz kadra jednostki posiadająca 
uprawnienia instruktorskie.

Dla części uczestników był to pierwszy 
kontakt z bronią ostrą – do tej pory  ten 
kontakt ograniczał się do broni pneuma-
tycznej lub symulacji komputerowych. 

Bardzo dobrze podczas strzelania 
radziły sobie również dziewczyny, które 
mimo skromnej, 3-osobowej reprezen-
tacji osiągały wyniki często lepsze od 
swoich kolegów. 

Przyjęcie prawidłowej pozycji strze-
leckiej i oswojenie się z hukiem wystrza-
łów to niełatwa sztuka. Jednak dzięki 
wskazówkom instruktora dotyczącym 
bezpiecznego obchodzenia się z bronią, 
celne strzelanie było dużo łatwiejsze. 
Trening strzelecki pozwolił na poznanie 
specyfiki strzelania z broni palnej oraz 
sprawdzenie zdolności strzeleckich.

Po zakończeniu szkolenia strze-
leckiego na jego uczestników czekał 
jeszcze szybki, blisko 20-kilometrowy 
marsz kondycyjny do Brzeska. 

Brzescy strzelcy wchodzą w skład 
ogólnopolskich struktur Związku Strze-
leckiego „Strzelec” OSW. To organizacja 
paramilitarna będąca patriotycznym 
stowarzyszeniem działającym w za-
kresie przygotowywania młodzieży do 
służby wojskowej i obrony cywilnej.     

Krzysztof Bogusz

fo
t.

 K
rz

ys
zt

of
 B

og
u

sz
 

fo
t.

 K
rz

ys
zt

of
 B

og
u

sz
 



13 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYlipiec - sierpień 2012 OGŁOSZENIE

Burmistrz Brzeska ogłasza trzeci publiczny nieograniczony przetarg ustny 
na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku 
Pierwszy przetarg odbył się 16.11.2011 r Drugi przetarg odbył się 30.05.2012 r.

Przedmiotem przetargu będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa obj. KW TR1B/00065482/4 będąca do dnia 26.09.2089 r 
w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko oznaczona numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

Lp.
Nr działki 

ewidencyjnej
Pow.
 w ha

Cena wywoławcza gruntu
Wysokość 

wadium w zł
Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego

1. 1411/329 0,3700 514 000,00 + 23 % VAT 50 000,00
zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego osiedla 
„Pomianowski Stok” w Brzesku jest to
teren usług z zakresu handlu, rzemiosła 

usługowego i produkcyjnego oraz 
zaplecza magazynowego. Jako 

funkcję towarzyszącą dopuszcza się 
mieszkalnictwo typu MN.

2. 1411/330 0,3703 515 000,00 + 23 % VAT 50 000,00

3. 1411/331 0,3691 513 000,00 + 23 % VAT 50 000,00

4. 1411/332 0,3614 503 000,00 + 23 % VAT 50 000,00

5. 1411/333 0,0288 38 000,00 + 23 % VAT 5 000,00

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo-zachodniej części miasta Brzesko w woj. małopolskim 
w odległości około 1 km od jego centrum. Od strony Pd. Graniczy z ul. Pomianowską, która połączona jest z drogą 
krajową Brzesko-Nowy Sącz, znajduje się również w odległości około 200 m od obwodnicy miasta Brzeska o kierunku 
Kraków-Tarnów. Wokół nieruchomości projektowane są drogi wewnętrzne, które stanowią własność Gminy Brzesko. Jest 
to teren niezabudowany, sklasyfikowany jako grunt klasy R IVa, PS IV, R III b. Elementy infrastruktury technicznej 
znajdują się w zasięgu. Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 
2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny były złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 18 
sierpnia 2011 r.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma 
przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 września 2012 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku powiat 
Brzesko woj. małopolskie przy ul Głowackiego 51 – sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną 
lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brze-
sku ul Głowackiego 51 nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006 w taki sposób aby w dniu 31.08.2012r cała kwota 
znajdowała się na rachunku bankowym. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki na którą 
wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować nie dopuszczeniem oferenta do przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy 
notarialnej.

Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale 
Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 woj. małopolskie 
od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 pokój 119 lub telefonicznie (14) 68-63-100 wew. 157. Ponadto treść 
ogłoszenia, oświadczenia i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.
pl /menu: przetargi/przetargi na nieruchomości.
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Bożena Bawół

Czym jest Ojczyzna? Czy jest to wyspa 
na bezkresnym oceanie naszego życia, 
bezpieczny port, do którego zawija sta-
tek wiozący nas na pokładzie? Czy pa-
triotyzm to kompas, którego igła wciąż 
wskazuje jeden kierunek – Ojczyznę?

Ludzkie życie jest niczym rejs. Pły-
niemy przez nieznane wody, gdzie 
po bezwietrznej pogodzie nadciągają 
niejednokrotnie okresy burz i nawałnic. 
Łatwo mogąc zgubić wtedy właściwą 
drogę, potrzebujemy latarni, której 
światło bezpiecznie doprowadzi nas do 
przystani. Widząc nasze rozterki i bez-
radność, okręt zmierzający na mieliznę, 
rękę wyciąga do nas Bóg. Błądzący 
w ciemnościach człowiek sam nie do-
strzeże jednak bożej pomocy, dlatego tak 
ważny jest latarnik kierujący światło 
w odpowiednią stronę. Dla mnie jego 
rolę spełnił i dalej spełnia Ojciec Święty 
Jan Paweł II.

Docierając niemal w każdy zakątek 
świata, w każdym odwiedzanym miej-
scu, przez ludzi traktowany był nie jak 
gość, ale jak wracający do domu członek 
rodziny. Utożsamiając się z każdym na-
rodem czy grupą etniczną, Papież ukazy-
wał się ludziom jako civis totius mundi1, 
ale przede wszystkim Polak i patriota. 
Dał temu wyraz już na samym począt-
ku swego pontyfikatu, gdy w Liście do 
Polaków napisał: „Niełatwo jest zrezyg-
nować z powrotu do Ojczyzny, (…) ale 
skoro taka jest wola Chrystusa, trzeba 
ją przyjąć. Więc przyjmuję…”.2 Przez 
następne lata, Karol Wojtyła – Papież 
z Polski stał się największym orędow-
nikiem jej spraw na arenie międzyna-
rodowej, a zarazem z synowską troską 
przeżywał wszelkie ważne dla kraju 
swego pochodzenia wydarzenia. W prze-
mówieniach niejednokrotnie podkreślał 
swoje polskie pochodzenie zaznaczając, 
że „te słowa mówi (…) człowiek, który 
swoją duchową formację zawdzięcza 
od początku polskiej kulturze, polskiej 
literaturze, polskiej muzyce, plastyce, 
teatrowi — polskiej historii, polskim 
tradycjom chrześcijańskim, polskim 
szkołom, polskim uniwersytetom.”3

1  Łac., obywatel całego świata,
2  Jan Paweł II, Audiencja dla Polaków. 23 X 
1978r., w: „Nasza Arka”, nr 17, 2006r., str. 3,
3  Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na 
Wzgórzu Lecha, Gniezno, 3 VI 1979  w: Przemó-
wienia. Homilie. Polska 2 VI 1979-10 VI 1979, 
wyd. Znak, str. 55

Życie niczym rejs
Odnosząc się w swych słowach do 

Ojczyzny, Ojciec Święty konsekwentnie 
łączy jej pojęcie z postawą patrioty-
zmu. W książce „Pamięć i tożsamość” 
zaznacza również, że patriotyzm jako 
miłość do ojczyzny przyznaje wszystkim 
innym narodom takie samo prawo jak 
własnemu, jest zatem drogą do uporząd-
kowanej miłości społecznej. Tym samym 
rozważając jakie uczucie należne jest 
Ojczyźnie, czerpiemy z filarów religii 
chrześcijańskiej – Dekalogu danego nam 
przez Stwórcę.  Szczególnie istotne staje 
się tu czwarte przykazanie, zobowiązują-
ce nas, „aby czcić ojca i matkę. Jest to ten 
rodzaj odniesienia, który język łaciński 
wyraża terminem pietas, podkreślając 
wymiar religijny, jaki kryje się w szacun-
ku i czci należnym rodzicom. Mamy czcić 
rodziców, gdyż oni reprezentują wobec 
nas Boga Stwórcę. Dając nam życie, 
uczestniczą w tajemnicy stworzenia, 
a przez to zasługują na cześć podobną 
do tej, jaką oddajemy Bogu Stwórcy. 
Patriotyzm zawiera w sobie taką właśnie 
postawę wewnętrzną w odniesieniu do 
ojczyzny, która dla każdego prawdziwie 
jest matką”.4

Dla chrześcijanina Przykazania 
Boże są drogowskazami na krętej, pełnej 
rozwidleń drodze do świętości. Pominię-
cie któregokolwiek z nich uniemożliwia 
osiągnięcie upragnionego celu. Miłość 
do Ojczyzny od lat zakorzeniona jest 
w polskiej tradycji i historii. Przez wieki 
„Bóg, honor, ojczyzna” były najwyższymi 
wartościami. Obecnie pojęcia te, choć 
wciąż używane, niejednokrotnie stają 
się dla młodego człowieka archaiczne, 
coraz mniej aktualne w dobie postępu-
jącej globalizacji. Jan Paweł II odnosząc 
patriotyzm do miłości należnej rodzicom 
czyni to pojęcie bliższym sercu i pod-
kreśla jego istotne znaczenie również 
we współczesnym świecie.  Wskazuje, 
że Polskę powinniśmy czcić, gdyż to 
dzięki niej mamy dziedzictwo duchowe, 
asylum5, swoje miejsce na ziemi. Patrio-
tyzm to także przekazanie dziedzictwa 
człowieczeństwa, u którego podstawy 
znajduje się język. 

Ojciec Święty wskazuje jednak nie-
bezpieczeństwo zbyt radykalnego podej-
ścia do pojęcia patriotyzmu.  „Musimy 
wyjaśnić zasadnicze różnice pomiędzy 
4  Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, wyd. ZNAK, 
Kraków 2005, str. 71
5  Łac., schronienie

niezdrową formą nacjonalizmu, który 
uczy pogardy dla innych narodów 
i kultur, a patriotyzmem, który jest 
właściwą miłością własnego kraju. 
Prawdziwy patriotyzm nigdy nie stara 
się dążyć do dobrobytu własnego narodu 
kosztem innych. Bowiem ostatecznie 
dotknęłoby to także jego własnego na-
rodu, wyrządzenie krzywdy dotyka obu 
stron – i agresora, i ofiary. Nacjonalizm, 
szczególnie w swoich najskrajniejszych 
formach, jest więc antytezą prawdziwe-
go patriotyzmu.”6 – mówił w siedzibie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w Nowym Jorku.

Posługiwanie się pojęciem „nacjo-
nalizm” może być ryzykowne, ponieważ 
bardzo trudne jest określenie granicy po-
między nim a patriotyzmem. Zbyt szyb-
kie sklasyfikowanie danego zachowania 
często prowadzi do wielu nieporozumień, 
a także do powstania niesprawiedliwych, 
krzywdzących bliźniego opinii. Subtelne 
różnice utrudniają nam obiektywną 
ocenę, czasem wręcz ją uniemożliwia-
jąc. Kwestią więc najwyższej wagi jest 
ostrożność w wydawaniu osądów na 
temat innych. Sami także jesteśmy na-
rażeni na nawet nieświadome przejęcie 
poglądów nacjonalistycznych. Biorąc 
pod uwagę doświadczenia XX wieku 
powinniśmy szczególnie zwracać uwa-
gę na zachowanie zdrowego rozsądku, 
który uchroni nas przed popadnięciem 
w ksenofobię.

Ulubiony poeta Karola Wojtyły, Cy-
prian Kamil Norwid pisał, że „ojczyzna 
to wielki zbiorowy obowiązek.” W podob-
nym tonie wypowiadał się Ojciec Święty 
w książce „Pamięć i tożsamość”, gdzie 
przeczytamy: „Ojczyzna jest dobrem 
wspólnym wszystkich obywateli i jako 
taka, jest też wielkim obowiązkiem.”7 
6  Przemówienie w siedzibie ONZ, Nowy Jork, 
5 X 1995 r.
7  Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, wyd. ZNAK, 
Kraków 2005, str. 72
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Słowa te bardzo dobrze oddają papie-
skie spojrzenie na pojęcie Ojczyzny 
i właściwy do niej stosunek, któremu 
wyraz dawał konsekwentnie przez całe 
swoje życie.

Szczególnie dużo nadziei w procesie 
kształtowania „nowoczesnego” patrioty-
zmu Karol Wojtyła pokładał w młodzieży. 
W Lednicy mówił do zebranych tam na 
modlitewnym spotkaniu młodych o „nie-
sieniu w Trzecie Tysiąclecie spuścizny 
chrześcijańskiej tradycji Ojców”. Przy 
okazji wizyty na Westerplatte, w 1987 
roku, podkreślał zbiorowy charakter 
odpowiedzialności za dobro kraju i jego 
dalsze losy. Apelował: „Przyszłość Polski 
zależy od was i musi od was zależeć. To 
jest nasza Ojczyzna – to jest nasze być 
i nasze mieć. I nic nie może pozbawić nas 
prawa, ażeby przyszłość tego naszego być 
i mieć zależała od nas” 8

Państwo to nie tylko jego określo-
ne granicami terytorium, struktury 
administracyjne i prawo, ale przede 
wszystkim utożsamiający się z nim 
obywatele. To właśnie oni swoim zacho-
waniem, słowami i miłością do rodzinnej 
ziemi, wpływają na kształtowanie się  
wizerunku ich Ojczyzny na arenie mię-
dzynarodowej. Rzeczpospolitą Polską, 
jak sama jej nazwa wskazuje, tworzy-
my my - od chwili narodzin do śmierci 
jesteśmy w mniejszym bądź większym 
stopniu za nią odpowiedzialni. W świet-
le wydarzeń historycznych zauważyć 
można, że dla dobra swego kraju zawsze 
gotowi byliśmy na najwyższe poświęce-
nie. Jednocząc się w chwilach zwątpie-
nia i pozornej bezcelowości, wspólnym 
wysiłkiem i ciężką pracą udawało się 
wyjść z marazmu. Dziś naszym orężem 
są wyznawane przez nas wartości, sza-
cunek do ojczystej mowy czy symboli 
narodowych. 

Jan Paweł II stara się uświadomić 
nam, że nie możemy pozostać bierni 
względem spraw państwowych, gdyż 
to one w dużej mierze kształtują nasze 
życie. Margaret Thatcher powiedziała, 
że „nie chcemy takiego społeczeństwa, 
w którym państwo odpowiada za wszyst-
ko, a nikt nie odpowiada za państwo”. 
Ojciec Święty chciał, abyśmy zrozumieli, 
że nie można tylko szukać dla siebie 
korzyści. Czasami dając, zyskamy sto-
kroć więcej.

Pomimo napiętego planu dnia, tysię-
cy przemierzanych kilometrów, milionów 
wiernych na całym świecie, Karol Wojty-
ła zawsze znalazł czas, by poruszyć temat 
tak drogi swojemu sercu – Polski. Przez 
8  Homilia wygłoszona do młodzieży zgromadzo-
nej na Westerplatte 12 VI 1987, w: „Niedziela”, 
35/2007, str. 16-17

cały pontyfikat wielokrotnie dotykał 
tematu patriotyzmu, Ojczyzny, narodu. 
Mówił do Polaków i o Polakach, nie bojąc 
się kwestii kontrowersyjnych i spornych 
.  W świecie, gdzie trudno o autorytety, 
wyrósł na jeden z największych. 

Papieskie ujęcie patriotyzmu nie 
należy do prostych. Stawia przed nami 
wymagania i nakłada obowiązki, któ-
rym często trudno podołać, szczególnie 
w obecnych czasach. Wychodząc na-
przeciw rozterkom i wątpliwościom, 
które mogą zrodzić się w czasie kształ-
towania w sobie postawy patriotyzmu, 
Ojciec Święty prosi: „Nie chciejcie 
Ojczyzny, która was nic nie kosztuje”. 
Nic bowiem, co jest warte posiadania, 
nie przychodzi łatwo. „Miłość (…) 
wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we 
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 
przetrzyma.  Miłość nigdy nie ustaje 
(…)”9. Tymi słowami Św. Pawła może-
my kierować się i dziś. Miłość do Ojczy-
zny uwarunkowana jest poświęceniem 
i ponoszonymi trudami. Jednocześnie 
daje siłę i poczucie przynależności do 
wspólnoty ludzi o podobnych wartoś-
ciach oraz sprawia, że nasz głos, który 
samotny zaginąłby w tłumie, nabiera 
mocy i nie sposób go nie zauważyć. 
Właśnie to powoduje, że dla młodego 
pokolenia wizja Jana Pawła II jest tak 
atrakcyjna. W czasach, gdy wysiłek  
w każdej dziedzinie życia ograniczany 
jest do minimum, w ludziach rodzi 
się potrzeba działania i pokonywania 
wszelkich przeciwności losu. Sukces 
osiągnięty dużym nakładem sił cenimy 
bowiem o wiele bardziej od rzeczy przy-
chodzących nam z łatwością.

Często nie zdajemy sobie sprawy, 
jak ważną rolę w naszym rejsie pełni 
latarnik. Czuwając, pomaga on nam po-
konywać zgubne prądy morskie  i chroni 
przed wpłynięciem na mieliznę. Speł-
niając boże polecenia, kieruje strumień 
światła we właściwą stronę, dbając o to, 
by nie zmieniając kursu, okręt bezpiecz-
nie dopłynął do swej przystani. Jednak 
to my trzymamy ster. To do nas należy 
decyzja czy skorzystamy z oferowanej 
nam pomocy i dotrzemy do celu, czy też 
gasząc światło latarni, będziemy błąkać 
się w ciemnościach.

***
Esej nagrodzony w konkursie 

„Papieskie spojrzenie na patrio-
tyzm” zorganizowany przez Insty-
tut Tertio Millenium. Tytuł pocho-
dzi od redakcji.

9  Por. 1 Kor 13, 7-8, w: Pismo Święte Starego 
i Nowego Testamentu, wyd. V Pallottinum, 
Poznań 2003, s. 1326.

ODESZLI W CZERWCUODESZLI W CZERWCU
Borowiec Stanisława Józefa  (69) - Brzesko
Bratek Andrzej Stanisław (53) - Mokrzyska
Dudek Bronisława (95) - Brzesko
Dziaduła Antonina Teresa (84) - Brzesko
Gemza Kazimierz Jan (59) - Bucze
Grzyb Maria (62) - Brzesko
Gumulińska Jolanta Zofia (48) - Brzesko
Krzywacka Zofia Maria (80) - Okocim
Kubala Maria (80) - Jadowniki
Leś Stanisław Jan (84) - Brzesko
Mach Jadwiga (49) - Brzesko
Martyka Zdzisław Jan (75) - Brzesko
Martyna Irena (82) - Brzesko
Masztalerz Wiesław (76) - Brzesko
Maślanka Stanisław (71) - Szczepanów
Mrówka Stefania Anna (85) - Jadowniki
Oszczypała Jan (63) - Jadowniki
Podłęcka Maria (77) - Brzesko
Szafrańska Stanisława (76) - Jadowniki
Szczerba Agata Maria (42) - Brzesko
Zachara Janina (92) - Mokrzyska

ODESZLI W LIPCUODESZLI W LIPCU
Baniowska Stefania (93) - Brzesko
Cichońska Stefania (87) - Jasień
Hebda Zuzanna (57) - Brzesko
Kaczorek Janina (79) - Jasień
Kaim Józef (73) - Brzesko
Kotsis Walentyna (83) - Brzesko
Leś Józefa (88) - Jadowniki
Rubacha Krzysztof (72) - Brzesko
Tyka Romuald (71) - Brzesko
Wojnicka Maria (81) - Brzesko
Zapiór Stanisław Wojciech (60) - Brzesko

Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców w Brzesku Rynek 9 informuje, że 
zgodnie  z §7 Statutu Spółdzielni z dniem 30.06. 
2012 roku niepodjęte udziały byłych członków 
Spółdzielni ulegające przedawnieniu zostaną 
spisane na zyski nadzwyczajne Spółdzielni.

Rusztowania 
ramowe i modułowe - wynajem, montaż

Brzesko, ul. Wakacyjna 16

tel. 603 991 709
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Z kroniki policyjnej

Strażacy w akcji

Przyłapany przez księdza
Nie powiódł się pewnemu 30-latkowi 
zamiar ograbienia plebanii przy parafii 
Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Niedoszły 
złodziej próbował wykorzystać fakt, że 
drzwi do budynku nie były zamknięte. 
Wszedł do środka, ale podczas plądro-
wania pomieszczeń został zaskoczony 
przez jednego z księży. Niefortunnemu 
rabusiowi grozi teraz pokuta w wysokości 
nawet do 10 lat bez dostępu do jakiejkol-
wiek plebanii. Wprawdzie przyznał się do 
winy, ale w jego kartotece aż roi się od 
podobnych grzechów. PRUD

Weekend „pod muchą”
Pierwszy weekend lipca br. został odnoto-
wany w policyjnych kronikach jako okres 
„wysypu” nietrzeźwych użytkowników 
dróg. Zawartość alkoholu w organizmie 
stwierdzono u kierujących hondą civic 
(w Szczurowej), fordem transitem (w Po-
rąbce Uszewskiej), rowerem (w Szczu-
rowej), bmw (w Jurkowie), renault 
(w Iwkowej), motorowerem (w Borzęci-

Nieostrożni kibice
Do zdarzenia doszło podczas trwania 
Mistrzostw Europy w piłce nożnej. 
W Jadownikach na drodze krajowej 
K-4 samochód osobowy uderzył w tył 
jadącego przed nim busa. W wyniku 
wypadku ranne zostało dziecko podró-
żujące jednym z pojazdów. Samochodem 
osobowym podróżowali kibice piłkarscy 
pochodzący z Ukrainy i Izraela. Brzescy 
strażacy uczestniczyli w usuwaniu skut-
ków zdarzenia. 

Na tej samej drodze, tego samego 
dnia, tym razem w Jasieniu, doszło 
do zderzenia trzech samochodów oso-
bowych i jednego dostawczego. I tutaj 
ranna została jedna osoba. Także w tym 
przypadku niezbędna okazała się inter-
wencja strażaków. Utrudnienia w ruchu 
drogowym trwały około czterech godzin. 
EMIL 

Rójka i płonący autokar
Jednego dnia w połowie czerwca brzescy 
strażacy uczestniczyli w dwóch akcjach 
związanych z jakże różnorodnymi za-
grożeniami. Najpierw zostali wezwani 
do spacyfikowania groźnie zachowującej 
się rójki pszczół. Po przybyciu na miejsce 
wezwania pomogli pszczelarzowi w ze-
braniu rozzłoszczonych owadów. Kilka 

godzin później wezwano ich do znacznie 
groźniejszego zdarzenia – w Brzesku na 
krajowej „czwórce” stanął w płomieniach 
autokar, którym podróżowało blisko 40 
osób. Na szczęście żadnemu z pasaże-
rów nic się nie stało, ale samochód po 
ugaszeniu pożaru nie nadawał się już 
do kontynuowania jazdy. PRUD 

Ćwiczenia w Gnojniku
Na terenie Szkoły Podstawowej w Gnoj-
niku i sąsiadującego z nim gimnazjum 
przeprowadzone zostały ćwiczenia 
taktyczno-bojowe z udziałem strażaków 
KP PSP Brzesko oraz siedem jednostek 
OSP z gminy Gnojnik. Ćwiczenia po-
przedzone zostały szkoleniem z zakre-
su podstawowych zasad BHP, zasad 
dysponowania sił i środków oraz funk-
cjonowania łączności na terenie akcji, 
a także z taktyki działań ratowniczo-
gaśniczych podczas pożarów obiektów 
użyteczności publicznej. Komendant 
powiatowy Dariusz Pęcak wysoko ocenił 
przygotowanie do ćwiczeń miejscowych 
strażaków. EMIL     

Zasłużona emerytura
Pod koniec czerwca na emeryturę prze-
szli dwaj zasłużeni druhowie KP PSP 
w Brzesku – starszy kapitan Bogdan 

nie) i mazdą (w Brzesku). Badanie pra-
wie każdego z nich wykazało zawartość 
około 2 promili alkoholu. Rekordzistą był 
motorowerzysta przyłapany w Borzecinie 
(3 promile). W jego przypadku mówienie 
o przyłapaniu jest lekką przesada, bo był 
w takim stanie, że po prostu upadł z kie-
rowanym pojazdem na jezdnię. 

Poza tymi przypadkami brzescy 
policjanci interweniowali w innych sy-
tuacjach spowodowanych nadmiernym 
spożyciem alkoholu. Funkcjonariusze 
ostrzegają i przypominają, że w okresie 
letnich upałów działanie procentowych 
trunków jest bardzie j wzmożone i może 
prowadzić nawet do utraty przytomności. 
Osoby pod wpływem alkoholu częściej też 
stają się ofiarami przestępstw. EMIL

Trefna „cyfrówka”
Dwaj oszuści podający się za pracowni-
ków Polskiej Telewizji Cyfrowej wpadli 
w ręce brzeskich policjantów. Zosta-
li zatrzymani na gorącym uczynku. 
W jednym z domów na terenie Brzeska 

oferowali starszej kobiecie sprzedaż de-
kodera najnowszej generacji. Naciągacze 
dysponowali formularzami zamówień 
opatrzonymi pieczęciami z fikcyjnymi 
danymi. Prawdopodobnie udałoby się im 
naciągnąć staruszkę, gdyby nie interwen-
cja mundurowych. Jeden z zatrzymanych 
okazał się być poszukiwanym przez po-
licję przestępcą, natomiast przy drugim 
znaleziono telefon komórkowy, który 
kilka tygodni wcześniej został skradziony 
na terenie Tarnowa. Teraz obaj staną 
przed sądem, a za usiłowanie oszustwa 
grozi im kara do ośmiu lat pozbawienia 
wolności. PRUD

Jurek oraz starszy ogniomistrz Kazi-
mierz Stochel.

Bogdan Jurek przepracował w brze-
skiej straży 20 lat. Wcześniej także 
związany był z pożarnictwem pracując 
między innymi w tym zawodzie w Ko-
palni Węgla Kamiennego w Jaworznie 
i w Zakładach Azotowych w Tarnowie. 
Już podczas służby w Brzesku ukończył 
Szkołę Aspirantów w Krakowie oraz 
Szkołę Główną Służby Pożarniczej 
w Warszawie. W tym czasie był też 
wielokrotnie wyróżniany resortowymi 
odznaczeniami.  

Także 20 lat pracy zaliczył w KP PSP 
Brzesko Kazimierz Stochel, zaczynając 
od stanowiska stażysty. Przez te lata 
systematycznie piął się po szczeblach 
strażackiej kariery. Jego wzorowa służ-
ba była dostrzegana przez przełożonych, 
czego dowodem są liczne odznaczenia.

PRUD
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Sponsorzy Dni Brzeska 2012

Browar Okocim – sponsor główny, Can-Pack S.A. – złoty sponsor
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Bank Zachodni WBK, Chemiplast 1, Contractor Kraków, PKO Bank Polski, Krakowski Bank Spółdzielczy O/Szczurowa, Bank 
Spółdzielczy w Brzesku, Getin Bank, Firma U Biela, Biuro Podróży Gosia Tour w Brzesku, Firma Jawor, Firma Enter, Firma Proster, Firma Granit, Firma Bomas, Euro-Gum, 
Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie Kwartet Na Przedgórzu”, Sklep Papierniczy Big Pen, Sklep z zabawkami Pipi, Pizzeria Soprano, Hotel August, Brzeska Oficyna 
Wydawnicza, Restauracja Galicyjska, FHU Akara – Jacek Komarnicki, Artykuły Zoologiczno-Wędkarskie – Dorota Klara, Sklep Zoologiczno-Wędkarski – Agata Bartnicka, 
Związek Nauczycielstwa Polskiego O/Brzesko, Brzeskie Zakłady Komunalne.  

DNI BRZESKA 2012DNI BRZESKA 2012
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Realizacja projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku informuje, że podpisał umowę przyznania pomocy na operacje z zakresu małych projektów, z Samorządem Województwa Małopolskiego. Umowa 
związana jest z realizacją operacji w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Tytuł operacji: Świetlicowy Kwartet na Przedgórzu – wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Jadowniki, Mokrzyska, Sterkowiec i Poręba Spytkowska, której celem jest 
poprawa jakości życia na terenach wiejskich oraz zaspokajanie potrzeb społeczno - kulturalnych poprzez zakup wyposażenia do świetlic w wyżej wymienionych miejscowościach. 
Realizowany projekt przyczyni się do zachowania i kultywowania tradycji i zwyczajów „Małych Ojczyzn” oraz wzmocni tożsamość lokalną. Świetlice zostały wyposażone w telewizory, 
urządzenia wielofunkcyjne, projektory, laptopy, DVD i ekrany ze statywami. Tym samym poprawiły się walory estetyczne placówek. Stały się one bardziej atrakcyjne dla mieszkańców 
wsi. Wyposażenie świetlic wpływa na integrację społeczności lokalnej oraz wzbogacenie oferty kulturalno – edukacyjnej gminy Brzesko i całego obszaru LGD Kwartet na Przedgórzu. 
Zakupiony sprzęt wykorzystywany jest m.in. na prezentacje multimedialne związane z regionem, co przyczynia się do utrwalenia dziedzictwa kulturowego.
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W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 
2012 r. jest prowadzona kolejna edy-
cja letniej akcji mandatowej „Weź 
paragon”, w ramach której pracow-
nicy Urzędu Skarbowego w Brzesku 
podejmują działania kontrolne mające 
na celu sprawdzenie prawidłowości 
wywiązywania się przez podatników 
z obowiązków ewidencjonowania ob-
rotów za pomocą kas rejestrujących, 
a także działania o charakterze pre-
wencyjnym, informacyjnym i eduka-
cyjnym.

Kontrolą są objęte podmioty, które 
z uwagi na charakter świadczonych 
usług albo  w odniesieniu do podmio-
tów, które nie posiadają kas rejestru-
jących i deklarują, że nie osiągnęły 
obrotów obligujących ich do stosowania 
urządzeń rejestrujących sprzedaż, 
prowadzone czynności kontrolne mają 
na celu wyjaśnienie, czy podmioty te 
są zwolnione z obowiązku ewidencjo-
nowania sprzedaży za pomocą kas 
rejestrujących. Jeżeli w trakcie prowa-
dzonych czynności pracownicy Urzędu 
Skarbowego w Brzesku powezmą 
podejrzenie, które po weryfikacji po-
twierdzi się, że dany podmiot prowadzi 
nie zgłoszoną do opodatkowania dzia-
łalność gospodarczą to wobec takiego 
podmiotu zostanie wszczęta  kontrola 
podatkowa z konsekwencjami w za-
kresie podatku dochodowego od osób 
fizycznych, podatku od towarów i usług 
oraz kodeksu karnego skarbowego.

Do najczęściej popełnianych nie-
prawidłowości związanych z ewiden-
cjonowaniem obrotów za pomocą kas 
rejestrujących zaliczyć należy nieewi-
dencjonowanie obrotów przy ich za-
stosowaniu, brak kas rejestrujących 
pomimo obowiązku ich posiadania, 
wybiórcze ewidencjonowanie transakcji 
za pomocą kas rejestrujących, nie-
zatwierdzanie nabitej na kasę rejestru-
jącą wartości sprzedaży, co powoduje 
możliwość usunięcia zapisu dokumen-
tującego zawartą transakcję.

Prowadzona przez pracowników 
Urzędu Skarbowego w Brzesku letnia 
akcja mandatowa „Weź paragon” ma 
doprowadzić do stanu, w którym po-
datnicy nie będą uchylali się od obo-
wiązku prowadzenia ewidencji obrotów 

Nie bądź jeleń, 
weź paragon

i podatku należnego przy zastosowaniu 
kas rejestrujących. Istotnym przy tym 
jest, aby klienci uświadamiali sobie, 
jakie korzyści związane są z posiada-
niem paragonów i kształtowali w sobie 
nawyk brania paragonów. Dzięki para-
gonom fiskalnym klienci łatwiej mogą 
dochodzić swoich praw, jeżeli towar nie 
odpowiada jakości lub usługa została 
wykonana nienależycie, mają pewność, 
że zapłacony przez nich, naliczony w ce-
nie i uwidoczniony na paragonie poda-
tek, zostanie odprowadzony do budżetu 
państwa, przyczyniają się do likwidacji 
szarej strefy, tym samym zwiększając 
nakłady, np. na szkolnictwo,  służbę zdro-
wia czy bezpieczeństwo, mają pewność, 
że sprzedawca stosuje zasady uczciwej 
konkurencji, mają możliwość rachunko-
wej i rzeczowej kontroli przeprowadzonej 
transakcji, mogą  dokonać porównań 
cenowych na rynku. US ciąg dalszy na str. 23

Euro 
i patriotyzm
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej za 
nami. Ten wyśmienity turniej pokazał 
całemu światu, że Polska potrafi zorga-
nizować wielką imprezę na najwyższym 
poziomie. Kiedy oglądałem mecz otwarcia 
z trybun Stadionu Narodowego w War-
szawie, czułem wielką dumę i satysfakcję, 
że jestem Polakiem. Wspaniały stadion, 
głośny doping, znakomicie przygotowana 
ceremonia otwarcia. Po przegranym me-
czu z Czechami we Wrocławiu niezwykła 
publiczność podziękowała zawodnikom 
za ich trud i wysiłek, pomimo braku 
awansu. Brawa dla zwycięskiej drużyny 
naszych południowych sąsiadów wpra-
wiły w zdumienie ich samych. Wielu 
czeskich kibiców było zachwyconych 
atmosferą i zachowaniem Polaków po 
meczu w którym ich drużyna wyrzuciła 
nas z turnieju. Pokazaliśmy Europie, że 
nasza piłka, to nie tylko PZPN, korupcja 
i zadymy na stadionach. Pokazaliśmy, że 
jesteśmy narodem, który z piłki nożnej 
zrobił wielkie święto, w którym uczest-
niczyły miliony Polaków. Może nie ma 

jeszcze autostrad, które miały być już 
gotowe, może nie ma szybkich połączeń 
kolejowych, ale jest za to ogromny en-
tuzjazm i pokazanie światu, że Polska 
jest krajem przyjaznym i gościnnym dla 
innych narodów. 

Euro 2012 to była również wielka 
lekcja patriotyzmu. Obudziliśmy w so-
bie ducha narodu, dla którego słowo 
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Elżbieta Rosa

Jeżeli coś możesz zrobić, żeby było lepiej 
– zrób to. Oczywiście trzeba wiedzieć co 
i jak, żeby zrobić to prawidłowo. Jestem 
fizjoterapeutą i postrzegam ten zawód 
jako ukierunkowanie człowieka na 
zachowania  prawidłowe – fizjologiczne 
i zapobieganie patologiom. Chciałabym 
podpowiedzieć działania dotyczące 
narządu ruchu, których stosowanie 
zmniejszy wiele dolegliwości lub nawet 
im zapobiegnie. 

„Bóg wybacza zawsze, człowiek cza-
sami, natura nigdy”, to najczęściej spraw-
dzające się przysłowie rehabilitacyjne 
oznaczające, że mamy wpływ na stan 
swojego zdrowia i samopoczucia. Naj-
bardziej przejrzystym przykładem jest 
biomechanika kręgosłupa. Wszyscy 
wiedzą, jak jest zbudowany, ale mało kto 
zdaje sobie sprawę, jak funkcjonuje. 

Zabezpieczenia są z przodu  po stro-
nie brzusznej (rys.1). Struktury, które 

Poradnik sąsiedzki
o konsystencji galarety. Dookoła uło-
żone są włókna kolagenowe tworzące 
otoczkę – pierścień włóknisty(rys.3). 
Jądro miażdżyste zachowuje się jak 
amortyzator (rys.4) i jak przegub (rys.5). 
Kiedy stoimy prosto przesuwa się ono 
do przodu, czyli w miejsce, gdzie są 

mięśni grzbietu. Pacjent określa to jako 
podrażnienie, zawianie lub stwierdza, 
że źle siedział lub spał. Napięte mięśnie 
dają uczucie przemęczenia, wykazują 
zwiększoną reakcję na zimno, wiatr 
czy stres. Dłuższe siedzenie lub spanie 
na plecach bez prawidłowego podparcia 
powoduje powolne wylewanie się gala-
rety jądra miażdżystego. Jaki z tego 
wniosek? Jeżeli nie możemy w pełni 
zabezpieczyć kręgosłupa to starajmy 
się wetrzeć jadro do przodu i zabezpie-
czyć pozycję przy odpoczynku.

Jak to wetrzeć? Cyriax nauczał – „moż-
na wbić gwóźdź młotkiem, ale galaretę 
trzeba wetrzeć”. Może pamiętacie, jak 

musimy chronić w tym nerwy i rdzeń 
kręgowy z tyłu po stronie grzbietowej 
(rys.2). Kręgi są kośćmi połączonymi 
pomiędzy sobą w części przedniej 
dyskami. Dysk w części środkowej 
ma zlokalizowane jądro miażdżyste 

wszystkie zabezpieczenia. Gdy pochy-
lamy się lub siedzimy  ciecz przesuwa 
się do tyłu. To znaczy, że nieprawidłowe 
siedzenie lub stanie powoduje niebezpie-
czeństwo przerywania się włókien i/lub 
wylewania jądra. Z tyłu opona twarda 
ochrania struktury nerwowe. Podraż-
nienie jej powoduje obronne napięcie 

ludzie zmęczeni pracą na roli pod-
pierali sobie dłońmi plecy i odchylali 
się do tyłu (rys.6). „Zachowania po-
dyktowane naturalnym odruchem są 
podstawą najlepszej metody pracy 
z jądrem miażdżystym” (Mc Kenziee).  
A jak podeprzeć?  Jeżeli długo siedzi-
cie ręka sama wędruje wam za plecy, 
by zmniejszyć przeciążenie. Jednak 
szkoda ręki. Lepiej włożyć w okolicy 
pasa ręcznik, poduszkę lub wałek 
(rys.7).  To na początek, żeby modelu-
jąc podparcie dobrać najlepszą opcję. 
Dopiero potem można kupić jedną 
z gotowych podkładek znajdujących 
się na rynku. Inaczej kupimy kilka 
niepotrzebnych rzeczy i będziemy się 
dziwić, że słabo pomagają. Jeszcze 

rys.5
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Do Basi mieszkającej w uroczym domku 
na obrzeżach niewielkiego miasteczka 
przyjechała siostra z rodziną. Słoneczna 
pogoda sprzyjała wypoczynkowi gości w 
ogrodzie. W pewnym momencie Basia 
opalająca się na leżaku zawołała do swo-
jego 10-letniego siostrzeńca: Andrzejku! 
Przynieś nam z kuchni po śliwce!

Zajęte rozmową towarzystwo nie za-
uważyło, że pobyt Andrzejka w kuchni 
wyraźnie się przedłuża. Ich beztroski 
wypoczynek przerwało w pewnym mo-
mencie głośne wołanie chłopca: Ciociu, 
a jak wygląda to „pośliwce”, nie mogę go 
nigdzie znaleźć?! Przez chwilę zapano-

Anegdotki językowe

prawidłowa postawa. Stańcie pleca-
mi do ściany, opierając o nią barki 
i głowę (rys.8). Utrzymajcie tę pozycję 
kilka sekund. Zdecydowana większość 
będzie zdziwiona, że to aż tak prosto. 
Stańcie jednak w taki sposób kilka 
razy dziennie a organizm sam zacznie 
powoli przybierać prostą postawę. 

Jeżeli przydały się Państwu te pod-
powiedzi to bardzo się cieszę. Zapraszam 
do lektury „Poradnika sąsiedzkiego” 
w kolejnych wydaniach BIM-u.

***
Znamy przysłowie Nieznajomość 

prawa szkodzi. Druga część poradnika 
to odpowiedź adwokata Piotra Rorbacha 
na pytanie zadane mu przez internautę 
o podatek niezapłacony w terminie.

Podatek niezapłacony w termi-
nie stanowi zaległość podatkową.

Podstawową konsekwencją nieuisz-
czenia zobowiązania podatkowego w ter-
minie jest obowiązek zapłaty odsetek za 
zwłokę, które podatnik ma obowiązek 
samodzielnie naliczyć i wpłacić do 
urzędu skarbowego bez wezwania. 
Narastanie odsetek za zaległość podat-
kową nie jest jednak karą. Zadaniem 
i obowiązkiem podatnika jest uregulo-
wanie także odsetek w chwili spłaty 
podatku. Przy braku dobrowolnego 
uregulowania należności zostaje ona 
objęta egzekucją skarbową.

Od osób fizycznych może też zostać 
pobrany zryczałtowany podatek docho-
dowy od dochodów z nieujawnionych 
źródeł przychodów lub nieznajdujących 
pokrycia w ujawnionych źródłach - 
w wysokości 75% tego dochodu.

Kodeks karny skarbowy stwierdza, 
że podatnik, uchylając się od opodatko-
wania, nie ujawnia właściwemu organo-
wi przedmiotu lub podstawy opodatko-
wania, lub nie składa deklaracji, przez co 

naraża podatek na uszczuplenie, podlega 
karze grzywny albo karze pozbawienia 
wolności, albo obu tym karom łącznie. 
Podatnik ukrywający dochody przed 
fiskusem, w celu uszczuplenia swoich 
zobowiązań podatkowych popełnia więc 
przestępstwo skarbowe.

Z kolei podatnik, który uporczywie 
nie wpłaca w terminie podatku, podlega 
odpowiedzialności za wykroczenie skar-
bowe, w postaci grzywny. Jednokrotne 
nieuiszczenie podatku nie stanowi 
jednak przestępstwa czyli wyklucza 
możliwość odpowiedzialności karnej.

Wobec sprawcy uporczywie uchyla-
jącego się od uiszczania podatku, sąd 
może odstąpić od wymierzenia kary, 
jeżeli przed wszczęciem postępowania 
w sprawie o wykroczenie skarbowe 
wpłacono w całości należny podatek 
na rzecz właściwego organu.

Wreszcie należy mieć świadomość, że 
niezapłacenie podatku w terminie może 
wiązać się z wszczęciem postępowania egze-
kucyjnego, a w konsekwencji - z koniecznoś-
cią zapłaty, oprócz podatku wraz z odsetka-
mi, również kosztów egzekucyjnych.

Przed odpowiedzialnością karną 
lub za wykroczenie uchronić może 
ewentualnie złożenie wniosku o odro-
czenie terminu płatności podatku lub 
rozłożenie zapłaty podatku na raty. 
Wniosek taki winien posiadać uzasad-
nienie faktyczne.

Zachęcamy Państwa do nadsyłania 
pytań drogą mailową lub listownie, na 
adres redakcji (dane znajdziecie pań-
stwo w stopce redakcyjnej na trzeciej 
stronie). Postaramy się odpowiedzieć 
na najczęstsze lub najciekawsze pyta-
nia w następnych wydaniach BIM-u. 
Poprosimy fachowców z różnych dzie-
dzin, by na nie odpowiedzieli i podzie-
lili się swoją wiedzą.  PR

wała wielka cisza, a potem nagle wszy-
scy wybuchnęli głośnym śmiechem. 
Basia szybko poszła do kuchni i przy-
niosła duży koszyk z białymi śliwkami 
,a do swego siostrzeńca powiedziała: Oj 
Andrzejku, Andrzejku! - ty przecież nie 
rozumiesz polskiej mowy! Bystry 10-
latek odpowiedział poważnie, broniąc 
swego honoru: Oj ciociu, ciociu - trzeba 
było mi wyraźnie powiedzieć: „przynieś 
każdemu po jednej śliwce!”

I tak dzięki tej historii słowo „po-
śliwce” weszło do rodzinnego słowni-
ctwa Basi, a także jej znajomych.

Bepe

ciąg dalszy ze str. 21

Polska i biało-czerwone barwy to rzecz 
wielkiej wagi. Pięknie wyglądały stadiony 
w Warszawie i Wrocławiu wypełnione 
kibicami w narodowych barwach. Nie 
wszyscy jednak wiedzą jak szanować sym-
bole narodowe. Chęć szybkiego zarobku 
sprawiła, że niektórzy producenci „ak-
cesoriów kibica” nie do końca sprawdzili 
jak powinna wyglądać flaga państwowa 
Rzeczypospolitej Polskiej i godło Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Pięknie wyglądała droga 
na stadion, kiedy niemal co drugie auto 
miało wywieszoną flagę. Niestety duża 
część tych flag tak naprawdę nie były 
naszymi narodowymi flagami. Barwami 
Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały 
i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, 
równoległych pasach tej samej szerokości, 
z których górny jest koloru białego, a dol-
ny koloru czerwonego. Flagą państwową 
Rzeczypospolitej Polskiej jest także flaga 
biało- czerwona, z umieszczonym pośrod-
ku białego pasa godłem Rzeczypospolitej 
Polskiej. W ustawie o godle, barwach 
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
o pieczęciach państwowych ani słowem 
nie wspomina się, że może być na niej 
umieszczony napis Polska, umieszczenie 
zaś godła dopuszczalne jest jedynie na 
białym pasie, o czym niestety kupujący nie 
zawsze wiedzą. Przykre to jest szczególnie 
dla tych, dla których symbole narodowe 
są świętością, dla której nasi przodkowie 
przelewali krew i walczyli o możliwość 
swobodnego posługiwania się nimi.

Na koniec przypomnę historię z pew-
nym znanym producentem sprzętu spor-
towego. Otóż wypuścił on kilka tygodni 
przed Euro 2012 koszulki reprezentacji 
Polski z orzełkiem… bez korony. Po na-
głośnieniu sprawy producent tłumaczył, 
że są to repliki koszulek reprezentacji 
Polski z 1974 roku czyli z czasów, kiedy 
korony orzełek nie miał. Żenujące. 

Kibicujmy więc dalej naszej repre-
zentacji na stadionach, w barach czy 
przed telebimami ale szanujmy też 
nasze symbole narodowe i szacunku do 
nich uczmy tych, którzy jedynie z ksią-
żek znają historie walk o niepodległość 
i orzełka z koroną. A może i na boisku 
Polacy w końcu pokażą kunszt i wygrają 
kilka ważnych spotkań.

Już za dwa lata Polska będzie or-
ganizatorem mistrzostw świata w piłce 
siatkowej mężczyzn. Jestem pewny, że 
po raz kolejny udowodnimy jak wspa-
niale potrafimy gościć kibiców z całego 
świata i dopingować naszą reprezenta-
cję. Tym bardziej, że na wyjście z grupy 
nasi siatkarze mają większe szanse 
niż piłkarze.

STANISŁAW SUŁEK

Euro i...
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Artykuły Jerzego Wyczesanego w ostat-
nich numerach BIM-u wywołały falę 
wspomnień dotyczących założycieli miej-
scowego browaru. Tu i ówdzie można 
było usłyszeć: moja babcia opowiadała, 
że... lub mój ojciec jeszcze pamięta... 
Okazuje się, że pamięć ludzka jest naj-
bogatszą skarbnicą pamiątek, trzeba ją 
tylko otworzyć i pokazać światu, a nie 
zakopywać głęboko razem z tymi, którzy 
odchodzą. W ten sposób podtrzymujemy 
ciągłość pokoleniową. Czytelnicy zachę-
ceni do utrwalania na łamach BIM-u 
swoich wspomnień chętnie dzielą się 
zapamiętanymi szczegółami dotyczący-
mi naszego regionu.

Antonina Baran, 83-letnia miesz-
kanka Okocimia, doskonale pamięta 
przedwojenne czasy. Sama przyznaje, że 
Pan Bóg stopniowo odbiera jej wzrok, 
słuch i możliwość szybkiego porusza-
nia, ale wynagradza to fenomenalną 
pamięcią, logicznym myśleniem, poe-
tyckim talentem i – mimo wszystko 
– optymizmem. 

Dorastałaś w rodzinie robotni-
czej, której trzy pokolenia odna-
lazły swoją zawodową przystań 
w pobliskim browarze. Jest chyba 
wiele wspomnień?

Nie wiem, czy wystarczy mi życia, 
żeby opowiedzieć wszystko, co pamię-
tam. Zacznę od pokolenia najstarszego. 
Gdy Jan Goetz Ewangelista ogłosił, że 
potrzebuje chętnych do budowy browaru, 
mój pradziadek Jan Okas nie wahał się 
ani chwili. Początkowo zwoził z okolicz-
nych miejscowości potrzebny do budowy 
materiał, a później zajął się murarką. 
Podobno Goetz bardzo pradziadka lubił, 
cenił za jego pracowitość i nazywał „Ja-
nisiem”. Nie zawsze z pracy męża przy 
budowie browaru zadowolona była moja 
prababcia. Narzekała, że zaniedbuje on 
gospodarstwo, nie pomaga jej w pracy na 
roli, prawie nie widuje dzieci. Podobno 
wtedy pradziadek powiedział: Przestań 
matka gderać, popatrz, ile mamy dzieci, 
a one będą przecież miały swoje dzieci! 
Ta nasza ziemia niedługo wszystkich 
nie wyżywi! A w browarze będzie kie-
dyś dla nich praca! Mój pradziadek nie 
był doskonały, ale zawsze kierował się 
w życiu swoim chłopskim rozumem, 
który podpowiadał mu, iż rodzący się na 
naszym terenie przemysł zmieni życie 
mieszkańców i przynajmniej częściowo 
wyrwie ich z galicyjskiej nędzy.

W zakamarkach pamięci
Dziadek Bartłomiej Romuzga za-

trudniony był w pałacowej kuchni jako 
pomocnik, a później główny masarz. 
Zawsze opowiadał, że wiele się tam na-
uczył. Po każdym świniobiciu dostawał 
tzw. mięsny deputat, który przynosił 
do domu. To on rozpowszechnił w Oko-
cimiu wyrób tzw. kiszek bułczanych, 
którymi zachwycają się przybywający 
do nas goście. Recepturę tego smakołyku 
przechowuję w domu jako pamiątkę po 
dziadku. 

 Ojciec Stanisław dostał się do pracy 
w browarze dzięki protekcji okocimskie-
go proboszcza Krzemienieckiego. Nasz 
domowy harmonogram zajęć uległ wtedy 
wielkiej zmianie. Mama wcześnie rano 
gotowała obiad, gdyż musiała go zanieść 
ojcu do browaru na godzinę 1200 . Zgod-
nie z zaleceniem pana barona robotnicy 
mieli obowiązkową, godzinną przerwę 
obiadową i wszystkie żony zjawiały się 
wtedy z gorącym posiłkiem. Pokonywa-
ły pieszo wielokilometrowe odległości, 
czekały aż mężowie zjedzą obiad, zabie-
rały brudne naczynia oraz dwie butelki 
deputatowego piwa i wracały do domu. 
Często z tym piwem szły do Brzeska, by 
sprzedać je Żydom, a za pieniądze kupić 
potrzebne do domu artykuły, np. sól lub 
cukier. Ojciec mój był także współzało-
życielem browarnianej orkiestry, która 
uczestniczyła w wielu uroczystościach 
naszego regionu. Baron Goetz doceniał 
pracę zespołu i zachęcał do ćwiczeń 
poprzez dodatkowe wynagrodzenie. 
Ciekawe jest to, że płacił nie za występy, 
ale za próbne spotkania zespołu. I chyba 
dlatego tych prób było tak dużo, a mój 
ojciec coraz później wracał do domu.

Czy kilkuletnia, mieszkająca 
pod Bocheńcem dziewczynka miała 
możliwość bezpośredniego kontak-
tu z kimś z rodziny Goetzów?   

Od najmłodszych lat uczęszczałam do 
„Ochronki” w Okocimiu, którą prowadzi-
ły zakonnice. Pamiętam, że 13 czerwca, 
w dniu imienin barona Antoniego, wraz 
z 10-osobową grupą dzieci i siostrą zakon-
ną udaliśmy się do jego kancelarii w bro-
warze i tam zaprezentowaliśmy swoje 
umiejętności recytatorskie i wokalne. Do 
dziś pamiętam wierszyk, który wtedy wy-
głosiłam. Oto jego fragment : Serce Twe 
tkliwe na nędzę ubogich, / Niechciwe 
zbiorów bogatych a mnogich. / Chociaż 
w skrytości czynisz wspomożenie, / Jaw-
ne to Bogu …

Już nie pamiętam, co mówił wtedy 
do nas baron Antoni, bo nasza uwaga 
skupiła się na torebkach cukierków, 
które otrzymaliśmy w podziękowaniu 
za życzenia i występ. 

Podobno do dziś konwalie koja-
rzą Ci się z młodą baronową?

Mocno utkwił w mojej pamięci dzień 
imienin baronowej Zofii. Była niedziela 
– jak zwykle, rodzina Goetzów uczest-
niczyła w mszy świętej w Okocimiu. Po 
nabożeństwie koło powozu baronowej 
zebrała się grupa parafian z pięknymi 
bukietami bzu, a także innych kwiatów. 
Wszyscy składali życzenia i w pewnym 
momencie cały powóz zasłany był bukie-
tami. Dołączyłam do nich swoje konwa-
lie, które mój ojciec nazbierał w lesie. 
Jakże byłam szczęśliwa, gdy baronowa 
właśnie mój skromny bukiecik wybrała 
spośród innych wiązanek i, trzymając go 
w ręce, machała nam na pożegnanie.

Imię Zofia posiadały dwie ba-
ronowe?

Mówiło się „baronowa starsza” 
i „baronowa młodsza”. Ta starsza była 
bardzo niedostępna, podkreślała swoim 
zachowaniem swoją społeczną pozycję. 
Młodsza baronowa umiała z dziećmi  
nawiązać kontakt. Odbieraliśmy ją jako 
miłą i ciepłą osobę.

Podobno jako kilkuletnia dziew-
czynka zachwycałaś się kapelusza-
mi pani baronowej?

Zawsze z otwartą buzią podziwiałam 
w każdą niedzielę różne kształty i kolory 
jej kapeluszy. Zamiast się modlić, liczy-
łam przypięte do nich kwiaty i wstążki. 
Te kapelusze przenosiły mnie w świat 
baśni i wróżek, w kolorową krainę 
piękna.

Ale dostrzegałaś też minusy!
Pamiętam procesję w okocimskim 

kościele. Ksiądz, podtrzymywany przez 
barona Antoniego, szedł z monstrancją 
pod baldachimem. Za nimi z trudem 
posuwała się matka Antoniego, stara 
baronowa, której buty miały bardzo 
krzywe obcasy i chyba to utrudniało jej 
chodzenie. I znów zamiast się modlić, 
zastanawiałam się, dlaczego pani baro-
nowa nie kupi sobie nowych butów? Dziś 
odbieram te krzywe obcasy baronowej 
inaczej. Wiem, że starszy człowiek przy-
wiązuje się do swoich ulubionych butów 
… i nie tylko!

Rozmawiała 
Bogumiła Put

O kapeluszach i konwaliach – rozmowa z Antoniną Baran
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Łukasz Kubala i Łukasz Kokoszka to 
dwóch młodych mężczyzn zafascynowa-
nych sztuką filmową. Postanowili oni 
stworzyć nowatorski w naszym regionie 
program kulturalny. Swoim pomysłem 
zarazili także Macieja Piórka i Mateusza 
Stanuszka. Tak powstała VIDEORAMA, 
czyli festiwal filmu amatorskiego. O to, 
czym jest VIDEORAMA zapytaliśmy 
samych twórców tego projektu.
Co was skłoniło do zainicjowania 
VIDEORAMY?

Przede wszystkim interesujemy 
się filmem, ponadto brakuje w naszym 
regionie takich festiwali. Młodzi ludzie, 
poza oczywiście Internetem, nie mają zbyt 
wielu możliwości zaprezentowania swoich 
umiejętności związanych z kinematogra-
fią, a my chcemy im to umożliwić.
Kiedy powstał projekt?

Pomysł zrodził się już dawno w na-
szych głowach, pod koniec kwietnia br. 
postanowiliśmy go zrealizować. Propo-
zycję stworzenia festiwalu filmu ama-
torskiego przedstawiliśmy pani Marii 
Marek - dyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Brzesku, której 
nasz pomysł przypadł do gustu. Nawią-
zaliśmy współpracę. Od tego czasu cały 
projekt nabrał rozpędu.
Jakie filmy będą brane pod uwagę 
w konkursie?

Nie ma żadnych ograniczeń tema-
tycznych, jesteśmy otwarci na wszelkie-
go rodzaju propozycje. Nie ma znaczenia 
także czy jest to film krótko czy długo-
metrażowy, fabularny czy reportaż.
Czyli właściwie każde dzieło może 
brać udział w konkursie?

Nie, nie do końca. Jest parę kry-
teriów, które taki film musi spełniać. 

MOK proponuje Niezłomni Ziemi Brzeskiej
W majowym numerze BIM-u w tekście Ada-
ma Kwaśniaka „Niezłomni Ziemi Brzeskiej” 
zamieszczona została między innymi lista 
członków kierownictwa brzeskiej Rady WiN. 
Wśród nich wymieniony został Adam Gondek 
„Kruk” z Gosprzydowej. W tekście jego nazwi-
sko zostało napisane przez „ą”, i taka wersja fi-
guruje w niektórych materiałach historycznych. 
W innych dokumentach to nazwisko zapisane 
zostało przez „on” i jest to forma prawidłowa, 
o czym poinformowali nas członkowie rodziny 
Adama Gondka. Autor tekstu nie popełnił więc 
błędu, gdyż korzystał z dokumentu, w którym 
nazwisko zapisane zostało tak, jak to przedsta-
wiono w BIM-ie.  red  

Filmowe pasje
Po pierwsze wymagania techniczne. 
Bierzemy pod uwagę tylko filmy na noś-
niku DVD lub Blu-ray. Do festiwalu nie 
zostaną dopuszczone  także te obrazy,  
których jakość będzie zbyt słaba.
W takim razie czy bierzecie pod uwagę 
filmy nagrywane na aparacie fotogra-
ficznym lub komórce?

Tak, jak najbardziej, pod warunkiem 
oczywiście, że będą się nadawały do tego 
aby je oglądać :)
„Po pierwsze wymogi techniczne”, co 
w takim razie po drugie?

Nie mogą to być dzieła naruszające 
czyjeś prawa autorskie, ani takie, które 
godzą w czyjąś godność, kogoś obrażają. 
Odrzucamy również te, które zostały 
stworzone na zlecenie.
Stosujecie jakieś ograniczenia wie-
kowe bądź terytorialne?

Nie. Każdy może zgłosić swój film do 
konkursu niezależnie od wieku i miejsca 
zamieszkania. Należy jedynie pamiętać, 
że jeden twórca może zgłosić tylko jedno 
dzieło.
Czy w konkursie zastosujecie jakiś 
podział na kategorie?

Nie tworzymy żadnych podziałów. 
Nagrodzimy po prostu trzy filmy, które 
uznamy za najlepsze.
Kto zasiądzie w jury?

Na ten moment możemy jedynie po-
wiedzieć, że na pewno cała nasza ekipa 
i jedna osoba wyznaczona przez panią 
dyrektor Marię Marek.
Chcecie stworzyć festiwal, a więc im-
prezę cykliczną?

Jak najbardziej, chcemy aby VI-
DEORAMA odbywała się przynajmniej 
raz w roku, a o ile będzie to możliwe 
nawet dwa razy do roku. Wszystko zależy 

od tego jak duże będzie zainteresowanie. 
VIDEORAMA nie będzie ograniczać się 
jedynie do sztuki filmowej. Każdy kto coś 
tworzy i chce pokazać swoje dzieła, nie-
zależnie od tego czy będzie to fotografia, 
graffiti, czy choćby origami, będzie mógł 
je zaprezentować podczas festiwalu w ra-
mach imprez towarzyszących. Wystar-
czy, że taka osoba się z nami skontaktuje 
i oczywiście zadba o niezbędne rzeczy do 
swojej wystawy/prezentacji. 
Do kiedy można zgłaszać filmy?

Nie wyznaczyliśmy jeszcze kon-
kretnej daty, skupiamy się na promocji 
VIDEORAMY. Na terminy przyjdzie 
jeszcze czas. Na razie czekamy na 
zgłoszenia.
Kiedy więc możemy się spodziewać 
pierwszej VIDEORAMY?

Tego również jeszcze nie wiemy. 
Prawdopodobnie pod koniec tego roku 
późną jesienią lub zimą.
Rozmawiała Klaudia Żurek

Więcej informacji na temat VI-
DEORAMY jest dostępne na stronach:

www.facebook.com/videorama2012
http://www.videorama2012.za.pl/

Wśród propozycji przygotowanych przez 
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku 
wyróżnić należy dwie. 

12 sierpnia na Placu Kazimierza 
Wielkiego odbędzie się biesiada, która 
przebiegać będzie pod hasłem „Waka-
cyjna niedziela – Żyj zdrowo i wesoło”. 
Imprezę poprowadzą wodzireje z Impra-
team, którzy przygotowują na ten dzień 
szereg konkursów i zabaw dla dzieci 
i dorosłych. O muzyczną stronę zabawy 
zadba profesjonalny di-dżej. Odbędzie się 
też koncert piosenki biesiadnej zatytuło-

wany „Sentymentalna podróż” w wyko-
naniu zespołu Wiesława Porwisza. 

Tydzień później, 18 sierpnia, na 
Ranczu Pasja zorganizowany zostanie 
tradycyjny Piknik Country. W jego 
trakcie zaprezentują się specjalizujące 
się w tej muzyce zespoły, których do 
tej pory w Brzesku jeszcze nie było. 
W programie przewidziano też atrak-
cyjny pokaz woltyżerki. Szczegółowy 
program imprezy zostanie ogłoszony 
w najbliższych dniach na plakatach 
reklamujących imprezę.  MOK      
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Dwa lata po oficjalnym ogłoszeniu św. 
Jakuba Starszego Apostoła patronem 
miasta Brzeska, parafia NMP Matki 
Kościoła i św. Jakuba Apostoła oraz 
Urząd Miejski w Brzesku postanowiły, 
aby co roku w okolicach 25 lipca (dzień 
w którym w kościele katolickim obcho-
dzi się święto św. Jakuba) organizować 
Brzeskie Dni Jakubowe.

W tym roku rozpoczęły się one 
w sobotę 21 lipca wieczornym koncertem 
organowym w wykonaniu Wiesława 

Brzeskie Dni Jakubowe
Kaczora. Muzyka wypełniła wnętrze koś-
cioła św. Jakuba przy zadowalającej fre-
kwencji koneserów muzyki poważnej.

Niedziela 22 lipca była dla mieszkań-
ców Brzeska propozycją, jak w rodzinie 
świętować niedzielę. Imprezy jakubowe 
odbywały się na pięknym Rynku w Brze-
sku. Prowadzili je wodzireje brzescy 
Liliana Sztyler i Mariusz Niedziałkow-
ski. Gwiazdą tej imprezy był hiphopowy 
zespół ewangelizacyjny „ARKADIO”. 
Przez cały czas na Rynku odbywał się 

Wielki Konkurs z Nagrodami, którego 
główną nagrodą był laptop ufundowany 
przez Urząd Miejski (wygrała go Anna 
Góra). Można było nabyć wiele pamią-
tek związanych ze św. Jakubem, były 
pyszności w postaci domowych ciast 
oraz galicyjskiej kiełbaski. Zapełniony 
Rynek świetnie się bawił do 21.30, a finał 
konkursu świetnie prowadzony przez 
Wojciecha Sukiennika był najbardziej 
emocjonujący .

W sam dzień święta św. Jakuba, 
w kościele farnym o godz. 11.00 odbyła 
się uroczysta suma odpustowa z procesją 
z Najświętszym sakramentem i relik-
wiami św. Jakuba, która przeszła wokół 
Rynku. Uroczystościom przewodniczył 
Arcybiskup Jan R. Pawłowski, Nuncjusz 
Apostolski w Kongo i Gabonie. 

Także w ramach Dni Jakubowych na 
sobotę 29 lipca (godz. 20.00) w kościele 
św. Jakuba zaplanowany został kon-
cert Artura Thomasa (Fletnia Pana), 
składający się z utworów z jego najnow-
szej płyty „Ave Maria”. Dni Jakubowe 
zakończą się zorganizowanymi przez 
LOK na strzelnicy policyjnej otwartymi 
zawodami strzeleckimi o „Puchar św. 
Jakuba” ufundowany przez proboszcza 
fary brzeskiej. Zgodna jest opinia świę-
tujących na Rynku: „Już czekamy na 
kolejne Brzeskie Dni Jakubowe”, które 
na stałe wpisują się do bardzo bogatej 
oferty imprez rozrywkowo-kulturalnych 
naszego miasta.  xJD
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Na ringu stoczył 348 walk, z czego 
317 wygrał, 6 zremisował, a 25 prze-
grał (nigdy przez nokaut). W ple-
biscycie na polskiego sportowca 
XX wieku zajął trzecie miejsce (za 
Ireną Szewińską i Ryszardem Szur-
kowskim). Z Brzeskiem od wielu lat 
łączyło go bardzo wiele. Niestety, 
nigdy już do naszego miasta nie 
przyjedzie. 

- Moja znajomość z Jurkiem Kulejem 
zaczęła się w 1961 roku. Odbywałem 
wtedy trzymiesięczną służbę wojskową 
w Warszawie i z racji powierzonych mi 
obowiązków często bywałem na hali 
Gwardii, której zawodnikiem był wtedy 
Jurek. Był już wtedy członkiem kadry 
Polski prowadzonej przez legendarnego 
Feliksa Stamma. To był bardzo skromny 
chłopak, któremu nigdy w życiu sukcesy 
nie przewróciły w głowie. Od początku 
znajomości zawsze mu kibicowałem. 
Cieszyłem się z jego złotych medali 
Mistrzostw Europy wywalczonych 
w Moskwie i Berlinie. Byłem dumny, 
że jestem kolegą dwukrotnego mistrza 
olimpijskiego (Tokio – 1964, Meksyk 
– 1968 – przyp. EMIL). Przez wiele lat 
po zakończeniu służby wojskowej nie 
kontaktowaliśmy się, ale później nasza 
znajomość odżyła, a nasz wielki mistrz 
często gościł w naszym mieście, nawet 
kilka razy nocował w moim domu 
– wspomina Józef Pabian, który od 1982 
roku mieszka w Brzesku. 

Pan Józef otworzył sklep sportowy, 
od początku zaangażował się w wiele 
działań społecznych. Był jednym ze 
współzałożycieli Klubu Sportowego 
Olimp (działającego do dziś), działa też 
aktywnie w Rodzinie Kolpinga. W klubie 
Olimp dominowały kolarstwo górskie 
i tenis stołowy, ale prezes Pabian my-
ślał o rozszerzeniu działalności, między 
innymi poważnie rozważał utworzenie 
sekcji bokserskiej. Liczył tutaj na pomoc 
ze strony Jerzego Kuleja, który dzięki 
szczęśliwemu splotowi wydarzeń zaczął 
dość często pokazywać się w Brzesku. 

Przy „łyskaczu” o boksie
Dwukrotny mistrz olimpijski urodził 
się w 1940 roku w Częstochowie. Tam 
też, w miejscowym Starcie w wieku 15 
lat rozpoczął swoją wielką karierę spor-
tową. Od 1997 roku mieszkał w Ełku, 
gdzie wspierał swoim doświadczeniem 
pięściarzy tamtejszego Mazura. Przez 
Brzesko przejeżdżał często, kiedy zmie-
rzał do Piwnicznej, w której od wielu 
lat prowadził wyciąg narciarski. Przy 

Wspominamy Jerzego Kuleja

każdej nadarzającej się okazji odwiedzał 
dawnego kolegę z wojska. Józef Pabian 
zawsze trzymał w barku whisky, bo wiel-
ki mistrz uwielbiał ten trunek, ale wypi-
jał zawsze tylko jedną szklaneczkę. 

- Jurek nie krył się z tym, że miał 
w swoim życiu poważne problemy z al-
koholem. Opisywał to nawet w swojej 
autobiografii „Jerzy Kulej – dwie strony 
medalu”. Opowiadał też o tym podczas 
spotkań z młodzieżą, ku jej przestrodze. 
Jednak podczas odwiedzin w moim 
domu siadaliśmy przy szklaneczce jego 
ulubionego „łyskacza” i gawędziliśmy 
– mówi Józef Pabian. 

Dyskusje kręciły się głównie wokół 
boksu. Ale nie były to tylko wspomnienia. 
Obaj panowie poważnie zastanawiali się 
nad uruchomieniem w Brzesku sekcji 
sportowej z prawdziwego zdarzenia. Tak 
się składa, że zarówno Piwniczna jak 
i Brzesko leżą niedaleko Nowego Sącza, 
gdzie z powodzeniem działa klub bok-
serski Superfighter, z którym Kulej był 
związany. W głowach obu panów zrodzi-
ła się idea, aby najpierw zorganizować 
w Brzesku pokazowe walki z udziałem 
nowosądeckich bokserów. Plany były 
ambitne, chociaż być może niemożliwe 
do zrealizowania. Według nich ring miał 
być usytuowany na Placu Kazimierza 
Wielkiego. Były mistrz miał w tej mate-
rii spore doświadczenie, wszak za jego 
między innymi sprawą w 1991 roku 
na warszawskim Torwarze odbyła się 
pierwsza w Polsce walka zawodowa, 
a jednym z występujących w niej pięś-
ciarzy był Przemysław Saleta. 

Snute przez obu mężczyzn plany 
sprawiły, że Jerzy Kulej 23 lutego 1999 
roku po raz pierwszy stał się w Brzesku 
gościem oficjalnym. Tego dnia odwiedził 
uczniów Liceum Ogólnokształcącego, 
a wieczorem odbyło się spotkanie w sali 
wystawowej Miejskiego Ośrodka Kul-
tury. Mistrz opowiadał wtedy nie tylko 
o swojej karierze, ale i prezentował 
zamierzenia, jakie z Józefem Pabianem 
chcieli zrealizować. 

Do planowanej walki nigdy nie do-
szło, jednak boks w Brzesku zaistniał. 
Pamiętać należy, że działający aktualnie 
BKB Magic Klub Boxing początkowo 
funkcjonował jako sekcja Klubu Spor-
towego Olimp. Zarówno wtedy, kiedy 
powstawał, jak i teraz, trenerem był 
i jest Edmund Kubisiak. I chociaż w jego 
zakładaniu Jerzy Kulej nie uczestni-
czył, to jednak on w pewnym stopniu 
do powstania tej sekcji się przyłożył. 
Chociażby w ten sposób, że utrzymywał 
Józefa Pabiana w przekonaniu, że jest 
to słuszny pomysł. Później kilkakrotnie 
zaglądał na salkę sportową w Szkole 
Podstawowej nr 2, w której trenowali 
bokserzy. Nie dane mu było jednak 
zastać podczas zajęć samych pięściarzy, 
bo jego wizyty pechowo miały miejsce 
zawsze w dni wolne od treningów. Ale 
o postępy regularnie i z zaciekawieniem 
wypytywał.  

Gość oficjalny
Do planowanej w Brzesku walki profe-
sjonalistów zapewne by doszło, jednak 
Jerzy Kulej coraz bardziej był pochłonię-

25 lutego 2001. Bal Sportowców i Sympatyków w Pawilonie. Jerzy Kulej 
wręcza puchar i dyplom Antoniemu Baniakowi. W środku były prezes OKS 

Bogdan Radzięciak, w głębi Piotr Nazimek – fot. arch. Józefa Pabiana.
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ty pracą komentatora telewizji Polsat, 
dla której z Andrzejem Kostyrą relacjo-
nował niemal co tydzień gale bokserskie, 
krążąc między Warszawą, a Londynem 
lub Niemcami, czasami wędrując za 
ocean. Jakby obowiązków miał za mało, 
w 2001 roku z powodzeniem wystarto-
wał w wyborach parlamentarnych uzy-
skując mandat posła. Przez cały czas był 
również aktywnym działaczem fundacji 
Gloria Victis wspierającej sportowców, 
którzy z różnych powodów znaleźli się 
w trudnej sytuacji życiowej.             

  Zanim został posłem, ponownie 
przybył do Brzeska jako oficjalny gość. 
Było to 25 lutego 2001 roku, kiedy to 
w Pawilonie odbył się Bal Sportowców 
i Sympatyków zorganizowany przez 
Klub Sportowy Olimp przy współudziale 
Gazety Krakowskiej i Telewizji Kraków. 
Razem z Janem Magierą, dwukrotnym 
olimpijczykiem, wręczali nagrody dla 
laureatów zainicjowanego przez Olimp 
plebiscytu na najlepszego sportowca 
i trenera powiatu brzeskiego. Wielka 
szkoda, że skończyło się tylko na tej 
jednej edycji, bo przecież sportowców 
zasługujących na specjalne wyróżnienie 
na naszym terenie nie brakuje. Przypo-
mnijmy zatem tę historyczną dziesiątkę, 
która z rąk wielkiego mistrza odbierała 
nagrody. Byli to (w kolejności według 
zajętych miejsc): Antoni Baniak, Tomasz 
Szczepański, Krzysztof Filipczak, Łucja 
Imioło, Tomasz Ogiela, Józef Japa, 
Krzysztof Orzeł, Magdalena Wiecha, 
Robert Sakowicz i Justyna Skórnóg. 
W gronie nagrodzonych trenerów 
znaleźli się: Piotr Nazimek, Krzysztof 
Świerczek, Ireneusz Salamon, Arka-
diusz Jankowski, Czesław Borowiec, 
Krzysztof Skoplak, Józef Gawenda, Wła-
dysław Witek, Mariusz Opiła i Wiesław 
Gibes. Zapewne każdy z nich zachował 
w swojej kolekcji fotografię, na której 
uwieczniony został z dwukrotnym mi-
strzem olimpijskim. 

Na wyciągu w Piwnicznej 
W klubie Olimp przez pewien czas 
funkcjonowała też sekcja narciarska. 
Tutaj bardzo przydały się kontakty 
Józefa Pabiana z Jerzym Kulejem, bo 
mistrz, który – jak już wspomniano, miał 
w Piwnicznej wyciąg narciarski, użyczał 
go brzeskim przyjaciołom bezpłatnie. 
Każdy, kto uprawia narciarstwo, zdaje 
sobie sprawę, jak kosztowne są wyjazdy 
w góry, związane z szusowaniem. 

- Bardzo przeżywałem kłopoty zdro-
wotne Jurka. Wiadomość o jego śmierci 
sprawiła, że przez kilka dni chodziłem 
kompletnie podłamany. Jeszcze miesiąc 
temu rozmawiałem z nim przez telefon. 
Mówił, że wraca do zdrowia, że wszystko 

jest w najlepszym porządku. Obiecywał, 
że wkrótce mnie odwiedzi. Dwa tygodnie 
później kontaktowałem się z jego synem, 
który także potwierdzał, że wszystko 
zmierza w dobrym kierunku. Leczył się 
na serce, ale już dwa lata temu przypląta-
ła się nagle choroba nowotworowa, jakiś 
czerniak na oku. To dla wszystkich jest 
zaskoczenie i wielka strata. Zawsze, kiedy 
mnie odwiedzał, lubił oglądać nagrania 
wideo z organizowanych przez nasz klub 
zawodów rowerowych. Niektóre nagrania 
oglądał kilkakrotnie, bo lubił patrzeć, jak 
młodzież uprawia sport. Tacy ludzie jak 
on potrafili sporo zrobić dla popularyzacji 
sportu już samą tylko obecnością. Był 
idolem, a młodzi chętnie wzorują się na 
mistrzach. Więc każde jego spotkanie 
z młodzieżą powodowało wzrost zainte-
resowania czynnym uprawianiem sportu 
– podkreśla Józef Pabian.

Nokautu nie było
Brzeski działacz sportowy najchętniej 
wspomina dwie historie opowiadane 
mu przez mistrza. Pierwsza z nich 
dotyczy jeszcze lat szkolnych i jest 
dzisiaj już powszechnie znana. Jerzy 
Kulej, kiedy był jeszcze Jurkiem, nie 
wyróżniał się specjalnie zbyt wielkim 
wzrostem. Wyraźnie górował nad nim 
i nad innymi pewien Henio, najwięk-
szy szkolny zabijaka. Przyszły mistrz 
kupił sobie podręcznik „ABC boksu”, 
który studiował ćwicząc w domu przed 
lustrem. Kiedy już uznał, że może stanąć 
do walki, wyzwał Henia na pojedynek 
i ku zaskoczeniu wszystkich (a kibiców 
tej pierwszej, nielegalnej walki było dość 
dużo) pobił wyższego o głowę rywala. 
Sława o maluchu bijącym starszych 
i wyższych o głowę przeciwników szybko 
rozeszła się po szkolnym korytarzu. Do-
tarła także do gabinetu dyrektora. Kara 
była za to niewielka, bo ani „dyro” ani 
nawet rodzice pobitego Henia, po prostu 
nikt nie mógł uwierzyć, że taki mikrus 

pięściami upokorzył takiego drągala. 
Nieprzeciętny talent Kuleja dostrzegł 
Wincenty Szyiński, jego pierwszy trener, 
ale minęło jeszcze kilka lat, zanim szko-
leniowiec pozwolił młodemu Jurkowi 
rozpocząć regularne treningi. 

Druga opowieść dotyczy jego fina-
łowej walki z Jewgienijem Frołowem, 
której stawką był złoty medal olimpijski 
w Tokio. Faworytem był wtedy pięściarz 
Związku Radzieckiego, z którym Kulej 
wcześniej przegrał w Warszawie. Na 
niekorzyść Kuleja przemawiał też fakt, 
że ringowym rozjemcą był Fin, a więc 
obywatel kraju, który pozostawał pod 
znaczącym wpływem ZSRR. Jakby tego 
było mało, polski bokser przez długie 
miesiące przed olimpiadą zmagał się 
z kontuzją. Lekarstwo na pokonanie 
Frołowa przyrządził bezbłędnie papa 
Stamm, który przed walką powiedział: 
- Do tej pory ty byłeś maszynką do 
bicia. Teraz musisz przejść do obrony, 
niech się on męczy. Czekaj na dogodny 
moment.

- Oglądałem tę walkę w telewizji 
– wspomina Józef Pabian – Po pierwszej 
rundzie byłem pełen obaw, bo Rosjanin 
przeważał. Wszystko odwróciło się w po-
łowie drugiego starcia. Jurek ruszył do 
kontrataku i już do ostatniego gongu 
dyktował warunki. Oglądałem wszystkie 
jego walki, jeśli tylko były transmito-
wane. Także tę niezwykle dramatyczną 
w Meksyku, kiedy to stosunkiem głosów 
3:2 wygrał z Enrique Regueiferosem 
z Kuby. To był fantastyczny pojedynek. 

Dopiero po latach Jerzy Kulej zdra-
dził Pabianowi, na czym polegała tak-
tyka przygotowana przez Stamma. Na 
ostatni pojedynek, walkę z chorobą, nie 
udało się opracować skutecznej taktyki. 
Nie była to jednak przegrana przez 
poddanie. Zarówno w ringu, jak i w ży-
ciu polski mistrz nigdy nie pozwolił, 
żeby ktoś rzucił ręcznik. Ostatni gong 
zabrzmiał 13 lipca.  EMIL  

23 lutego 1999. Spotkanie z mistrzem w sali wystawowej MOK-u. Od lewej: Józef 
Pabian, Jerzy Kulej, Stanisław Leśniak i Ryszard Gałka – fot. arch. Józefa Pabiana
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Na próżno w gronie bezrobotnych za-
rejestrowanych w brzeskim Urzędzie 
Pracy szukać kogoś o specjalności 
mechatronik. Jest to grupa zawo-
dowa, której pojęcie bezrobocie jest 
praktycznie nieznane. Absolwenci 
Technikum Mechatronicznego przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Brzesku, po zakończeniu na-
uki albo studiują, albo podejmują do-
brze płatną i atrakcyjną pracę. Uru-
chomienie tego kierunku na Zielonce 
w 2004 roku okazało się strzałem 
w dziesiątkę. We wrześniu br. w eli-
tarnym oddziale mechatronicznym 
rozpocznie naukę 32 uczniów – w tym 
po raz pierwszy dziewczyna. 

- To prawda, absolwent mechatro-
niki właściwie nie musi obawiać się 
bezrobocia – przyznaje Bogdan Hajduga, 
dyrektor ZSP 2 Brzesko – Nie docierają 
do mnie sygnały, żeby ktoś po naszej 
szkole miał jakieś kłopoty z podjęciem 
studiów lub pracy zawodowej.

Ten kierunek został na Zielonce ot-
warty po gruntownym zbadaniu rynku 
pracy. Liderem mechatronicznej grupy 
w szkole przy ulicy Piastowskiej jest 
Krzysztof Serafin. Pomysłodawcą uru-
chomienia mechatroniki był dyrektor 
Hajduga, który wykorzystał doświadcze-
nia zdobyte podczas studyjnego wyjazdu 
do Norymbergii. Do idei zapaliła się 
też spora część kadry nauczycielskiej, 
która ukończyła podyplomowe studia 
umożliwiające kształcenie adeptów 
rewolucyjnej gałęzi przemysłu. Część 
funduszy na otworzenie nowego kie-
runku przekazało brzeskie starostwo. 
Szkoła pozyskała także 100 tysięcy 
euro z europejskiego funduszu dzięki 
odpowiedniemu programowi.    

Mechatronika to nowa dziedzina 
nauki, technologii i edukacji, oparta na 
naśladownictwie żywych organizmów 
posiadających określony zasób inteli-
gencji, w postaci maszyn i urządzeń 
komunikujących się z człowiekiem i re-
agujących na jego polecenia. Jest połą-
czeniem pięciu różnych dziedzin wiedzy 
– mechaniki, elektroniki, informatyki, 
automatyki i robotyki. To nowoczesna 
forma technik automatyzacji, w której 
najnowsze osiągnięcia naukowe znajdu-
ją wykorzystanie praktyczne w inżynie-
rii, technologii i edukacji zawodowej. 

Do urządzeń mechatronicznych za-
liczyć można między innymi drukarki 
laserowe lub atramentowe, nowej ge-
neracji kserokopiarki, pralki, maszyny 
do szycia i maszyny dziewiarskie, silniki 

Mechatronika – elitarna specjalność
samochodowe, obrabiarki sterowane 
numerycznie, roboty i manipulatory, 
samoloty bezzałogowe, oraz satelity. 
Wśród mechatronicznych produktów 
wyróżnić można ponadto miniaturowe 
kamery video, odtwarzacze CD, zabawki 
i wiele mikromaszyn. Są nimi również 
duże maszyny rolnicze i drogowe naj-
nowszej generacji, stacje kosmiczne, 
czy też śluzy otwierające i zamykające 
drogi wodne.

Przedsiębiorcy, którzy przyjmują 
uczniów z Zielonki na praktyki lub póź-
niej do pracy, bardzo sobie ich chwalą. 
Wśród nich jest wiodący na brzeskim 
rynku pracy Can-Pack, a także wiele 
prywatnych firm, w tym m. in. Proster. 
Dyrekcja i nauczyciele z „Zielonki” zna-
komicie wstrzelili się w rynek. Urucho-
mili ten kierunek w czasie, kiedy nauka 
na poziomie szkół ponadgimnazjalnych 
dopiero raczkowała. Absolwenci gimna-
zjów, którzy zdecydowali się kształcić 
w tej dziedzinie, na pewno chwalą so-
bie podjęcie takiego kroku. Najbliższe 
szkoły o podobnej specjalności znajdują 
się w Krakowie, Nowym Sączu i Tar-
nowie.  

W ZSP 2 Brzesko starannie przygoto-
wano się do uruchomienia mechatroniki. 
Oprócz podnoszenia przez nauczycieli 
kwalifikacji pomyślano także o odpowied-
nim wyposażeniu szkolnej pracowni. Te-
raz jest ono systematycznie wyposażane. 
Między innymi dlatego chętnie korzystali 
z dobrodziejstw brzeskiej pracowni stu-
denci krakowskiej AGH, z którą szkoła 
ściśle współpracuje. W nowym roku 
szkolnym w pracowni pojawi się mobilny 
robot „Robotino” – niezwykle przemyśl-
ne urządzenie, które samo się porusza, 
posiada mnóstwo czujników i dysponuje 
specjalnie zainstalowaną kamerę. Ten 
robot może być sterowany myślami 
odczytywanymi przez układ elektrod 
wszczepionych do mózgu. To między 
innymi szansa dla osób kompletnie 
sparaliżowanych ruchowo, aby powrócili 
do aktywnego życia. Widać więc, że ten 
kierunek ma przed sobą nieograniczone 
perspektywy, bo stale się rozwija. 

- Warte podkreślenia jest to, że 
mechatronika na studiach jest tzw. kie-
runkiem zamawianym. Oznacza to, że 
już na początku nauki na przykład na 
AGH ma się pewność, że po uzyskaniu 
dyplomu praca będzie na wyciągnięcie 
ręki. Nawet specjaliści z wykształceniem 
średnim technicznym są poszukiwanymi 
pracownikami. Tym bardziej, że coraz 
więcej przedsiębiorstw w swoich techno-

logiach wykorzystuje zdobycze mechatro-
niki – mówi Bogdan Hajduga. 

Potwierdzeniem jego słów niech 
będzie informacja, że już wkrótce 
w Bocheńskiej Strefie Aktywności Go-
spodarczej ruszy budowa zakładu fir-
my Werner Kenkel specjalizującej się 
w produkcji .. tektury falistej i opako-
wań. Firma ma przyjąć do pracy około 
100 osób, w pierwszej kolejności auto-
matyków, mechatroników i mechani-
ków maszyn. Wprawdzie na podstawie 
umowy sporządzonej z bocheńskim 
samorządem 60 procent załogi mają 
stanowić mieszkańcy solnego grodu, 
ale oznacza to, że pozostałe 40 procent 
może legitymować się świadectwami 
maturalnym wystawionym na Zielon-
ce. I będą to prawie na pewno miesz-
kańcy brzeskiego powiatu, bo właśnie 
stąd wywodzą się uczniowie mechatro-
niki w „dwójce”. Każdego roku kilku 
pochodzi z Bochni. Ciekawostką jest 
to, że w minionym roku szkolnym 
ani jeden uczeń nie był mieszkańcem 
Brzeska. Okazuje się, że mechatronika 
jest kierunkiem bardziej popularnym 
w środowiskach wiejskich, albo tam 
jest więcej osób żądnych prawdziwych 
przygód i wyzwań. 

Na Zielonce hołdują starej zasadzie, 
według której konkurencja nie śpi. Dla-
tego oprócz stałego podnoszenia kwali-
fikacji wśród pedagogów i doposażania 
mechatronicznej pracowni w ZSP 2 
Brzesko myślą o udoskonalaniu systemu 
kształcenia. Już w zeszłym roku został 
tu wprowadzony system nauczania mo-
dułowego. Program takiego kształcenia 
jest elastyczny, czyli poszczególne jego 
jednostki można wymieniać lub modyfi-
kować. W tym systemie proces uczenia 
się przeważa nad procesem nauczania. 
Uczeń objęty takim systemem może 
decydować o przebiegu kształcenia w za-
leżności od potrzeb i możliwości. Przej-
ście do kolejnej jednostki dydaktycznej 
odbywa się po zaliczeniu poprzedniej. 
Krótko mówiąc, jest to aktualnie najdo-
skonalsze połączenie praktyki z teorią. 

- Do naszej szkoły, w tym również na 
mechatronikę, trafia coraz lepsza mło-
dzież. Budujące jest, kiedy młodzi ludzie 
podejmują świadomy wybór. Oni już od 
pierwszego dnia nauki wiedzą, w jakim 
celu wybrali dany kierunek. Dla nich 
nauka jest po prostu jednym w ważnych 
etapów w osiągnięciu powziętych zamie-
rzeń – podkreśla dyrektor Hajduga. 

Wystarczy spojrzeć na wyniki osiąg-
nięte w tym roku przez absolwentów 
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gimnazjów. Pierwszy na liście 32 przy-
jętych pierwszoklasistów legitymuje 
się wynikiem 172,2. To prawie ideał, 
bo maksymalna liczba punków wynosi 
200. Warto przy tym zauważyć, że jedy-
na w tym gronie dziewczyna osiągnęła 
czwarty rezultat. O możliwość kształce-
nia się na tym kierunku ubiegało się 43 
kandydatów z tzw. pierwszą preferencją, 
czyli zadeklarowanych mechatroników. 
Dyrektor „dwójki” uważa, że gdyby 
tych kandydatów było 60, to można by 
było pokusić się o uruchomienie dwóch 
oddziałów. Szkoła jest na to przygoto-
wana, a i potencjalni absolwenci nie 
musieliby martwić się o swoją najbliższą 
przyszłość. Bogdan Hajduga stanowczo 
twierdzi (a potwierdzają to statystyki), 
że najmniejsza stopa bezrobocia wy-
stępuje wśród absolwentów studiów 
technicznych. Mechatronika to już 
prawdziwy rarytas wśród specjalności 
poszukiwanych przez pracodawców.

***
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych nr 2 w Brzesku często sięgają 
po laury w olimpiadach przedmiotowych, 
konkursach artystycznych oraz zawodach 
sportowych. W minionym roku szkolnym 
Sławomir Pabian został laureatem 
XXXV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 
Elektrycznej i Elektronicznej otrzymując 
w nagrodę indeks krakowskiej AGH. We 
wcześniejszych latach laureatami tej 
olimpiady byli Tomasz Mendel, Adrian 
Kotarba i Paweł Obal. 

W roku szkolnym 2011/2012 do 
najważniejszych osiągnięć uczniów 
„Zielonki” należą: 2. miejsce w Między-
narodowej Olimpiadzie Mechatronicznej 
(Damian Sady, Dominik Tota i Ma-
teusz Karecki), 3. miejsce w Polsko-
Ukraińskim Konkursie Fizycznym (Ma-
ciej Cieśla), udział w centralnym etapie 
XXXIV Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej 
i Kartograficznej (Wioletta Gurgul), 

2,5 mln zł - to koszt modernizacji bu-
dynku Domu Ludowego w Jadownikach 
wraz z budową parkingu i utwardzonego 
placu. Około 1,7 mln zł przekazał na to 
zadanie Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego. 

Remont Domu Ludowego w Jadow-
nikach trwa (z przerwami) od września 
2008, a zakończenie przewidziane jest 
na czerwiec przyszłego roku. W jego ra-
mach zaplanowano między innymi ter-
momodernizację budynku wraz z do-
stosowaniem schodów zewnętrznych 
i balustrad; przebudowę sanitariatów; 
wymianę instalacji wewnętrznych. 

Na zewnątrz wybudowany zostanie 
nowy zjazd, powstanie też parking 
z 6 miejscami postojowymi i plac dla 
rowerów. Podobny plac powstanie od 
strony wschodniej. Wokół budynku 
przebudowane zostaną chodniki, a także 
wykonane zostanie odwodnienie. 

7. miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 
(Wojciech Chruściel, Mateusz No-
wacki i Mateusz Latosiński).

Spośród sportowych osiągnięć wy-
mienić należy: 5. miejsce w wojewódz-
twie w badmintonie i 4. miejsce w rejo-
nie w piłce ręcznej. 

W ZSP 2 Brzesko uczy się ok. 1100 
uczniów w specjalnościach: technik me-
chatronik, technik budownictwa, technik 
mechanik, technik geodeta, technik infor-
matyk, technik żywienia i usług gastro-
nomicznych oraz technik elektryk. 

W szkole zawodowej można przy-
gotować się do wykonywania między 
innymi zawodu mechanika pojazdów 
samochodowych, montera zabudowy 
i robót wykończeniowych w budowni-
ctwie. Są też klasy zawodowe. 

We wrześniu tego roku naukę w pierw-
szych klasach rozpocznie ok. 320 ucz-
niów.   EMIL

Podpisanie dokumentów potwier-
dzających przekazanie  środków na 
konto gminy miało miejsce 20 lipca br. 
Porozumienie parafowali przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego Stanisław 
Sorys oraz burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka. 

Budynek Domu Ludowego w Ja-
downikach powstał w latach 50-tych 
ubiegłego stulecia. Znaczny upływ czasu 
i eksploatacja spowodowały, że gmach 
uległ poważnym zniszczeniom. Władze 
gminy od lat starały się o dofinansowa-
nie planowanego remontu. 

- Niezbyt często udaje się jednej 
gminie pozyskać tak wysokie środki 
na realizację zamierzonego przedsię-
wzięcia. Gminie Brzesko udało się to 
w ciągu ostatnich lat kilka razy – mówił 
Stanisław Sorys przypominając budo-
wę RCK-B i rewitalizację brzeskiego 
Rynku. Obie inwestycje zostały zrea-

lizowane przy dużym zaangażowaniu 
środków unijnych przyznanych przez 
władze województwa – Są gminy, które 
nie korzystają z zewnętrznych środków 
z różnych powodów. Gmina Brzesko 
wyróżnia się profesjonalnie przygotowa-
nymi wnioskami, które z reguły zyskują 
akceptację komisji je weryfikującej. 
Gratuluję i dziękuję wszystkim tym, 
którzy byli zaangażowani w tworzenie 
tego projektu. 

Czy są szanse na pozyskanie ko-
lejnych funduszy na realizację innych 
zadań pozostających w planach gminy? 
Województwo otrzymało do dyspozycji 
1,3 mld, z czego 80 procent trafiło już 
do beneficjentów. Pozostało więc jeszcze 
około 26 milionów. Burmistrz Grzegorz 
Wawryka podkreśla, że wicemarszałek 
Stanisław Sorys pochodzący z ziemi 
tarnowskiej zawsze dbał o rozwój tego 
regionu.      

Dom Ludowy od początku pełni 
w Jadownikach funkcję centrum kultu-
ralnego. Tutaj odbywa się większość im-
prez o zasięgu lokalnym, ale i gminnym. 
Niegdyś była to właściwie siedziba M-
GOK-u (tak kiedyś nazywał się MOK), 
który wówczas mieścił się w dwóch 
pomieszczeniach budynku Sądu Rejo-
nowego w Brzesku. Tutaj spotykają się 
członkowie zespołu folklorystycznego 
Jadowniczanie, który w październiku 
obchodzić będzie 30-lecie istnienia. 

Budynek nadal służyć będzie miej-
scowej społeczności, a także uczniom 
jadownickich szkół. Odbywać się tutaj 
będą także imprezy o zasięgu gminnym 
i powiatowym.  

PRUD
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Artur Gawenda

Aura czyli magia w fotografii. To nie-
zwykłe odczucie towarzyszące oglądaniu 
zdjęć. Często się zdarza, że zjawiska ma-
giczności doświadczamy, gdy trzymamy 
w ręku stare zniszczone fotografie. 

W poszukiwaniu utraconej aury to 
tytuł ekspozycji Koła Fotograficznego dzia-
łającego w brzeskim MOK-u. Jej wernisaż 
miał miejsce w połowie czerwca w Piwnicy 
Brzeskiej. Autorami prac są Kamil Cichoń-
ski, Anna Kalinowska, Klaudia Kopytko, 
Wioletta Kubisiak, Mariusz Serafin, Mar-
cin Styrna, Kalina Tyrkiel, Magdalena 
Zbiegieł, Tomasz Zbiegieł oraz prowadzący 
zajęcia Adam Gutowicz i Artur Gawenda. 
Nasza wystawa jest nie tylko prezentacją 
dorobku uczestników zajęć, ale też próbą 
odpowiedzi na postawione pytanie: Czy 
w dzisiejszych czasach, w dobie masowej 
cyfryzacji i nadprodukcji obrazu jest 
jeszcze możliwa  i odczuwalna magia 
w fotografii? 

O aurze i jej zaniku pisał już Walter 
Benjamin w latach 30. XX wieku. We-
dług niego aura to – „osobliwa pajęczyna 
z przestrzeni i czasu: niepowtarzalne zja-
wisko pewnej dali, choćby była najbliżej”. 
Uważał on, że zjawisko aury jest moż-
liwe w stosunku do oryginału, a zanika 
w chwili jego powielania. Podczas na-
szych spotkań przywiązywaliśmy dużą 
wagę do „oryginału” dzieła fotograficzne-
go. W naszym rozumieniu „oryginałem” 
jest negatyw fotograficzny, bezpośredni 
świadek fotografowanej rzeczywistości, 
z którego bez manipulacji przenosimy 
obraz na papier. Przykładem takiego 
działania są prace Tomasza Zbiegieła 
z cyklu Elementarny Wojnicz. Tomasz 
fotografował najbliższą sobie okolicę, 
wykorzystując analogowe aparaty na 
klisze w formacie 6 x 7 cm. Następnie 
wykonał kontaktowo odbitki na pa-
pierze srebrowym. Fotografie zostały 
oprawione w kremowe passe-partout 
o wymiarach 20 x 30 cm i sygnowane. 
Powstały w ten sposób szczególnie pięk-
ne i unikalne zdjęcia, jakby zawieszone 
w „przestrzeni i czasie” (mały format 
obrazu przyciąga widza do siebie) – sce-
ny zarazem współczesne, a jednocześnie 
przenoszące oglądającego w odległy, 
niedostępny już klimat dawnego Woj-
nicza.

Anna Kalinowska do swoich foto-
grafii napisała tekst: Do świata snu 
wchodzisz prosto z ulicy. Jeden jedyny 
krok odrywa Cię od zgiełku. Każde 
drzwi otwierają drogę cudownej krainy 

W poszukiwaniu utraconej aury

marzeń. Odnajdziesz w niej niezbadane 
przestrzenie, dalekie horyzonty prowa-
dzące w miejsca czekające na odkrycie, 
a jej mieszkańcy powitają Cię magią 
ulotnej chwili… Jej barwne fotografie 
z podróży wpisują się w definicję innego 
teoretyka kultury. Według Rolanda 
Barthesa „fotografie pejzaży (miejskich 
czy wiejskich) powinny nadawać się do 
zamieszania, a nie do zwiedzania”. Pra-
ce Anny zawierają w sobie jeszcze coś 
szczególnego, co Barthes nazwał Pun-
ctum w fotografii. („Punctum jakiegoś 
zdjęcia to przypadek, który celuje we 
mnie”). W jej fotografiach występują 
trudne do zdefiniowania elementy 
obrazu, jakieś szczegóły, detale, które 
w nas dyskretnie uderzają, przez co 
ma się ochotę do nich wracać.

Kalina Tyrkiel bardzo dobrze radzi 
sobie z portretem. Oglądając te starannie 
skomponowane powiększenia, ma się po-
zorne wrażenie bliskości z portretowaną 
osobą. To, co nas najbardziej w nich przy-
ciąga, to nie tylko tajemnicza sceneria, 
w której zostały wykonane, ale spojrzenie, 
które nas przenika. W tym tajemniczym 
spojrzeniu, wyrazie twarzy można odczy-
tać benjaminowskie „tchnienie aury”.

Odwrotnym działaniem są fotografie 
Mariusza Serafina. Charakterystyczne 
portrety zostały poddane głębokiej mo-
dyfikacji cyfrowej, w wyniku czego cała 
możliwa magia uległa materializacji do 
postaci świetlistego efektu izohelii.

Dla Wioletty Kubisiak magiczne jest 
najbliższe otoczenie – podwórko, łąka, uka-
zane w wysmakowany sposób, często przy 
zastosowaniu techniki makrofotografii.

Klaudia Kopytko i Kamil Cichoński 
w swoich pracach przywołują relikty 
przeszłości. Dawne elementy drew-
nianej architektury na fotografiach 
Klaudii i współczesny, ale odrealniony 
brzeski rynek u Kamila, to próba mate-
rializacji kontaktów z przeszłością. 

Magdalena Zbiegieł sportretowała 
dzieci z sąsiedztwa w sposób naturalny, 
bez pozy i gry, za to z całym ciężarem 
egzystencji, z gestem spojrzenia, który 
„barthesowskie” „To co było” odwraca 
w to, co się dopiero wydarzy.

W czarno-białym portrecie dziew-
czynki Marcina Styrny można domyślać 
się ciekawego zabiegu stylistycznego, za-
stosowania pastiszu znanej fotografii. 

U Adama Gutowicza cała niezwykłość 
fotografii odnosi się do chwil spędzonych 
na łonie natury,  gdzie mogą zdarzyć 
się kadry z nadrealnym spojrzeniem na 
przyrodę i jej aurę. Ja dostrzegam ma-
giczność w starych zniszczonych fotogra-
fiach znalezionych w koszu na śmieci.

Czy wystawa była odpowiedzią 
na postawione pytanie? Na pewno 
była wynikiem pasji bez tendencji do 
bezmyślnego pstrykania fotek. Miejmy 
nadzieję, że tak rozbudzona refleksja 
zaowocuje w przyszłości jeszcze cie-
kawszymi ekspozycjami.
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Kamila Kansy urodziła się w 1987 roku 
w Brzesku. Ukończyła filologię polską, 
obecnie studiuje filozofię. Największą 
pasją jej życia jest fotografia. Zdjęcia 
przez nią wykonane pojawiły się w ta-
kich pismach jak „Imprecobeza Magazi-
ne”, „Atomica Mag” i „KMAG”. Udzieliła 
wielu wywiadów dla zagranicznych por-
tali internetowych poświęconych sztuce 
oraz dla oxfordzkiego pisma „Trinity 
Arts Stack”. Artykuł na jej temat pojawił 
się również w kwartalniku „Wyspa”. 
Pod koniec 2011 roku jedna z jej foto-
grafii została wybrana przez czasopismo 
„Vogue” zdjęciem dnia. W maju br. w ra-
mach Miesiąca Fotografii w Krakowie, 
w rezydencji Bogoria, zorganizowana 
została jej wystawa. „Księżyc jest tylko 
dla dorosłych”.
Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z fotografią?

Wszystko zaczęło się w liceum. Pisa-
łam wtedy wiersze, ale słowa okazały się 
trudną materią, która nie zawsze chce 
się poddawać mojej wyobraźni. Długo 
nie mogłam odnaleźć innego narzędzia, 
aż w końcu mój chłopak podarował mi 
aparat fotograficzny. Pierwszym zro-
bionym przeze mnie zdjęciem był oczy-
wiście jego portret. Dziś, patrząc na tę 
fotografię, czuję zapach przekwitających 
jabłonek. Wszystko jest bardzo jasne 
i wyraźne, zupełnie jak u Prousta. 
Fotografię traktujesz bardziej jako 
swój sposób na życie, jako pracę, czy 
raczej jako hobby?

Jako konieczność. Byłoby to hobby, 
gdyby moje fotografowanie skupiało 
się na nieustannym obserwowaniu 
rzeczywistości i na wydobywaniu z niej 
tego, co mnie niepokoi lub fascynuje. 
W przeciwieństwie do takiej postawy 
moja fotografia sama kreuje rzeczywi-
stość – sięgam nią do swojego wnętrza. 
Fotografia nie jest też sposobem na życie, 
pracą, ponieważ przestałaby być szczera. 
Kilka razy proszono mnie, abym zrobiła 
zdjęcia w stylu „fashion” i podejmowałam 
się tego zadania, lecz później sama nie 
potrafiłam emocjonalnie ustosunkować 
się do tych prac: były obce i zimne. 
Kto stanowi dla Ciebie autorytet 
w dziedzinie fotografii?

Oglądam dużo prac innych twórców, 
więc trudno unikać stwierdzenia, że nie 
znajduję w nich inspiracji – jednak za-
uważyłam, że zawsze pozostaję w kręgu 
swojej własnej wyobraźni, która jest 
czymś indywidualnym i niepowtarzal-

Fotografię traktuję jako konieczność 
– mówi Kamila Kansy w rozmowie z Klaudią Żurek

nym (u każdego twórcy). W dzieciństwie 
byłam pod silnym wpływem japońskiej 
sztuki manggha oraz klasycznych baśni. 
Później fascynowała mnie literatura 
i poezja – Wojaczek, Bursa, Grocho-
wiak, Świetlicki, Siwczyk. Dorastałam 
w domu pełnym grafik Zbyszka „Bruno” 
Schulza i rocka końca lat 60-tych, dla-
tego też makabryczna optyka towarzy-
szyła mi przez cały ten czas. W trakcie 
studiów rozwinęłam swój fotograficzny 
styl, poznając chociażby dzieła filmowe 
Braci Quay, Davida Lyncha, Tima 
Burtona, Larsa von Triera czy Andrzeja 
Żuławskiego. 
Co najchętniej fotografujesz, a jakie 
tematy wolisz omijać?

Nie potrafię fotografować ludzi, 
którzy są dla mnie obcy, zimni. Dlatego 
pozostaję przy fotografowaniu tego, co 
jest mi bliskie, co potrafi opowiedzieć 
historię. Większość moich fotografii to 
autoportrety, często bez twarzy – uwa-
żam, że jest to szczere i ważne, jeśli we 
własnym świecie nie osadzam nikogo 
spoza tego świata.
Twoje największe marzenie zwią-
zane z fotografią?

Chciałabym stworzyć wystawę 
fotografii, która byłaby swego rodzaju 
performancem -   towarzyszyłaby jej 
muzyka, las i zwierzęta. Świat foto-
grafii mógłby się rozszerzyć i być może 
intensywniej dotknąć odbiorcę. Zawsze 
powtarzam, że istnieją dla mnie trzy 
najbardziej inspirujące, niepokojące 

i w jakimś sensie przerażające rzeczy 
– czułość, ciemność i śmierć. 
W maju odbyła się Twoja wystawa 
„Księżyc jest tylko dla dorosłych”. 
Mogłabyś powiedzieć kilka słów 
o niej? Skąd taki tytuł?

Tytułem wystawy jest cytat z wier-
sza Bursy. Magiczne zaklęcie, którego 
sens odkrywa przed nami dwoistą 
naturę Światła tworzącego plastyczną, 
bezpieczną przestrzeń, a zarazem odsła-
niającego „piekła akcent i blask” zawar-
ty w konturach rzeczy, cieniach. Baśń 
ma w sobie coś ze Światła – uspokaja, 
zaczarowuje, ale ma też swoją drugą, 
okrutną stronę, w której czai się niepo-
kój. Są baśnie, po których przechadzają 
się potwory.
Słyszałam, że przygotowujesz swój 
film. Możesz nam coś o nim powie-
dzieć?

Ciągle nad nim pracuję, dopiero 
rozpoczęłam zdjęcia, więc przede mną 
jeszcze wiele pracy. To baśń opowiada-
jąca o małej, nadwrażliwej dziewczynce, 
która pewnego dnia zostaje zamknięta 
w pokoju na klucz przez swojego ojca. 
Odcięta od rzeczywistości zaczyna fascy-
nować się tym, co zakazane, dojrzewa-
jąc z dala od świata realnego. Jej czas 
zajmują szczególnie ptaki - studiowanie 
ich anatomii i trybu życia. Przez okno 
w pokoju dziewczynka obserwuje ich 
sezonowe wędrówki, aż w końcu okazuje 
się, że ptaki wybierają jej dom, aby za-
paść bezpiecznie w sen zimowy.
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Spory sukces sportowy odnieśli 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Brzesku tuż przed rozpoczę-
ciem wakacji. Na obiektach spor-
towych Kompleksu Turystycznego 
Sudety w Głuchołazach wywalczyli 
srebrny medal Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w mini siat-
kówce chłopców (zespołów cztero-
osobowych). 

Aby zakwalifikować się do głucho-
łaskiego turnieju, trzeba było przejść 
przez gęste sito eliminacyjne, od gmin-
nych eliminacji począwszy. Podopieczni 
Szczepana Smolenia wygrali mistrzo-
stwa województwa małopolskiego, co 
dało im przepustkę na OOM.

Wysoką formę młodzi siatkarze 
z Brzeska zasygnalizowali już w fazie 
eliminacyjnej zawodów w Głuchoła-
zach. Bez straty seta pokonali kolejno 
SP 277 Warszawa, Zespół szkół Spor-
towych Nysa i SP 3 Sulechów. Chcąc 
wystąpić w wielkim finale, musieli bez 
porażki przebrnąć kolejną rundę i z po-
stawionego im zadania wywiązali się 
na szóstkę. W pokonanym polu pozo-
stawili SP 50 Wrocław (2:0), Zespół 
Szkół Sportowych 2 Radlin (2:0) oraz 
SP 28 Toruń (2:1).  

Finał z udziałem brzeskich asów 
dostarczył kibicom sporej dawki emocji. 
W meczu o złoty medal siatkarze „dwój-
ki” stanęli naprzeciw swoich rówieśni-
ków z SP 56 Łódź. Po pasjonującej wal-
ce 2:1 wygrali łodzianie, ale losy tego 
pojedynku ważyły się do ostatniej piłki. 
Ostatecznie trenowani przez Szczepana 
Smolenia zawodnicy stanęli na drugim 
stopniu medalowego podium. Skład 
„srebrnej” drużyny tworzyli: Kacper 
Chrabąszcz, Karol Gdowski, Filip 
Halik, Adrian Hebda, Radosław Kraj, 
Krzysztof Król, Grzegorz Osiecki, Ja-
kub Rosa, Dawid Rzenno, Przemysław 
Stąsiek i Fabian Szylar. 

Brązowy Gryf
Wymarzony był początek lipca dla 
młodych siatkarzy MKS Gryf Brzesko, 
którzy wystartowali w tradycyjnych 
zawodach Kinder+ Sport rozgrywa-
nych, jak zwykle, w hali MOSiR-u 
w Zabrzu. Była to już 18. edycja tych 
zmagań. Drużyna, której trenerem jest 
Szczepan Smoleń, znalazła się w ści-
słym gronie 24 zespołów wyłonionych 
drogą wieloetapowych eliminacji. Na 
turniej finałowy pojechali jako naj-

Fightman 
z medalami
W połowie czerwca rozegrane zostały 
Otwarte Mistrzostwa Polski Połu-
dniowej Dzieci i Młodzieży w ju-jitsu. 
W zawodach startowali zawodnicy 
między innymi z Bochni, Brzeska, Tar-
nowa, Krakowa, Jaworzna, Bukowna, 
Olkusza.

Zawodnicy Bocheńsko-Brzeskiego 
Klubu Fightman zdobyli 15 meda-
li, w tym 6 złotych, 6 srebrnych i 3 
brązowe. Zawody bardzo udane pod 
względem organizacyjnym, przebiegły 
szybko i sprawnie bez niespodzianek. 
Poziom walk i rywalizacja była na 
najwyższym poziomie. Gratulacje dla 
wszystkich uczestników, a zwłaszcza 
dla ekipy Fightmana z Bochni i Brze-
ska.

Zajęcia dla sportowców będących 
członkami Bocheńsko-Brzeskiego 
Klubu Fightman odbywają się w Brze-
sku w sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 3. Grappling i ju-jitsu 
trenują już dzieci od piątego roku 
życia. Treningi prowadzą wytrawni 
szkoleniowcy – Tomasz Knap, Bartosz 
Bałut i Jarosław Rutkowski. 

Ta trójka trenerów uczy adeptów 
MMA między innymi także brazylij-
skiego ju-jitsu (bez opanowania tech-
nik bjj żaden zawodnik nie ma czego 
szukać na żadnym turnieju), boksu, 
zapasów, a także elementów boksu taj-
skiego (narodowej sztuki walki Tajów, 
w której charakterystyczne są niskie 
kopnięcia w udo oraz klincz z użyciem 
łokci i kolan.  TK, PRUD

lepszy team tarnowskiego podokręgu 
PZPS.

W ciągu dwóch dni reprezentanci 
Gryfu rozegrali dziesięć jednosetowych 
meczów, przegrywając tylko jedno 
spotkanie. W półfinale ulegli 17:25 
łódzkiej Wifamie, późniejszemu trium-
fatorowi całego turnieju. 

Przez pierwszą rundę młodzi brzesz-
czanie przeszli jak tornado, gromiąc 
najpierw ZSS Nysa (25:16), a później 
Wartę Poznań (25:13). Kolejną fazę 
rozgrywek rozpoczęli miażdżąc 25:7 
Pasyn. Bez większego trudu pokonali 
też SP 50 Wrocław (25:14). Dopiero 
w kolejnym meczy napotkali spory opór 
ze strony siatkarzy UKS Trójki Leżajsk, 
ale i z tej potyczki wyszli zwycięską 
ręką, wygrywając 25:20. 

Wychowankowie Szczepana Smo-
lenia w bezpośredniej walce o awans 
do strefy medalowej musieli rozegrać 
jeszcze trzy spotkania. Najtrudniejszą 
przeprawę przeszli w pierwszym z tych 
pojedynków, wygrywając po zaciętej 
walce 25:23 z LKPS Borowno. W po-
tyczce z Serbinowem Biała Podlaska 
znowu pokazali siatkarski ząb, wygry-
wając gładko 25:16 (Serbinów to póź-
niejszy srebrny medalista turnieju). 
Awans do półfinału przypieczętowali 
brzeszczanie zwycięstwem 25:12 nad 
Akademią Siatkówki im. Arka Gołasia 
Ostrołęka.   

Po przegranej w półfinale z Wifamą 
Łódź „czwórka” Gryfu Brzesko stanęła 
do walki o 3. miejsce. Ich rywalami byli 
zawodnicy AZS Toruń, których poko-
nali 25:15. Brązowy medal w Zabrzu 
wywalczyli: Karol Gdowski, Adrian 
Hebda, Krzysztof Król, Mateusz Stós, 
Przemysław Stąsiek i Fabian Szylar. 

Rywalizacji następców mistrzów 
Ligi Światowej przyglądali się mię-
dzy innymi Piotr Gruszka, Sebastian 
Świderski (ambasador Kinder+ Sport) 
oraz Paweł Woicki, który właśnie na 
tym turnieju rozpoczynał swoją wielką 
karierę sportową, grając w pierwszej 
edycji zabrzańskich zawodów.  

Warto dodać, że najlepsze drużyny 
tych zawodów (rywalizowano w kilku 
kategoriach dziewcząt i chłopców) 
wezmą udział, jako widzowie, w tra-
dycyjnym Memoriale Huberta Jerzego 
Wagnera, który zostanie rozegrany 
w Zielonej Górze. Będą też uczestni-
czyć w profesjonalnych treningach. 

EMIL 

Srebro w Głuchołazach, 
brąz w Zabrzu
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Pięć złotych krążków przywiózł 
Wojciech Wojdak (BOSiR Brzesko) 
z Mistrzostw Polski w pływaniu do 
lat 16, które odbyły się w połowie 
lipca w Gliwicach. Nasz eksportowy 
zawodnik nie miał sobie równych 
we wszystkich konkurencjach, 
w których wystartował. Tym samym 
został zdecydowanie najlepszym 
pływakiem mistrzowskiej imprezy, 
w której wystartowało 162 zawod-
niczek i zawodników z 57 klubów 
z całego kraju. 

Do zdobywania medali z najcen-
niejszego kruszcu Wojtek Wojdak 
przyzwyczaił nas już dawno. Po raz 
pierwszy jednak na jednej imprezie 
rangi mistrzowskiej wywalczył ich aż 
pięć, bijąc przy tym na każdym dystan-
sie rekordy życiowe. Zawodnik BOSiR-u 
zaimponował znakomitym przygotowa-
niem fizycznym i kondycyjnym, a także 
wybornie dobraną taktyką, którą od lat 
bezbłędnie opracowuje jego trener Mar-
cin Kacer. Przy okazji zaskoczył wszyst-
kich, bo do tej pory po medale sięgał 
jako kraulista, a tym razem postanowił 
się sprawdzić w stylu zmiennym i to od 
razu ze znakomitym rezultatem. 

Swój triumfalny marsz w Gliwicach 
rozpoczął Wojdak od dystansu 200 
metrów stylem dowolnym. Już w elimi-
nacjach był najszybszy (1:56,54), a na 
dwóch następnych miejscach uplasowali 
się Kacper Domański (Korner Zielona 
Góra), który był wolniejszy o równe pół 
sekundy oraz Karol Olender (Dwójka 
Morena Gdańsk). Identyczna kolejność 
była w finale, z tym, że dominacja 
brzeszczanina była jeszcze wyraźniejsza, 
a jego czas jeszcze lepszy (1:54,07). 

Drugi złoty medal podopieczny Mar-
cina Kacera wywalczył na 400 metrów 
kraulem. W eliminacjach popłynął spo-
kojnie, ale i tak osiągnął najlepszy czas 
(4:08,10). Tylko na półmetku szybszy 
od niego był Domański, jednak później 
wszystko wróciło do normy. Finał był 
popisem jednego aktora. Wojtek od 
startu do mety pruł wodę jak torpeda, 
co pozwoliło mu wygrać z rewelacyjnym 
czasem 4:00,73. Drugi był Maciej Jura 
(UKS Jagiellonka Warszawa) ze stratą 
pięciu i pół sekundy, a trzeci Filip Cie-
sielski (MUKS Piętnastka Bydgoszcz).  

„Setka” kraulem przyniosła Wojt-
kowi trzeci złoty krążek w tym stylu. 
Eliminacje popłynął na luzie (53,81), 
dając się wyszumieć Remigiuszowi 
Wiatrowskiemu (KS Warta Poznań 

Idź złoto do złota
– 53,53). W finale nie zostawił już swo-
im rywalom złudzeń, kto jest królem 
kraula w kategorii 16 lat. Czas 53,37 
wywindował go na pierwsze miejsce. 
Srebro pozostawił Wojtek Konradowi 
Stępniowi (MKS Polonia Warszawa), 
a brąz Wiatrowskiemu.      

Wobec takich wyczynów Wojtka 
nikt ani przez chwilę nie wątpił, że 
brzeski sportowiec rodem z Maszkienic 
zdobędzie czwarte złoto na swoim koron-
nym dystansie, 1500 metrów kraulem. 
Zawodnik BOSiR-u nie zawiódł pokła-
danych w nim nadziei i po raz czwarty 
w Gliwicach zwyciężył, znowu z najlep-
szym wynikiem życiowym (16:02,50). 
Tym razem nokautu nie było – drugi na 
mecie Maciej Jura stracił tylko niecałe 
trzy sekundy. Filip Ciesielski, który zdo-
był brązowy medal, „spóźnił” się jednak 
już o ponad pół minuty. 

Na tym najlepszy brzeski sportowiec 
nie spoczął. Wystartował na 400 metrów 
stylem zmiennym, co dla niektórych 
(poza trenerem) było zaskoczeniem. 
W eliminacjach długo prowadził. Kiedy 
jednak poczuł, że miejsca w finale nikt 
mu nie odbierze, zaczął oszczędzać siły 
na decydującą rozgrywkę i ostatecznie 
dopłynął do mety z drugim czasem 
(4:42,88) tracąc do Konrada Stępnia 
tylko 0,44 sekundy. Swoją wysoką formę 
potwierdził w finale. Znowu popłynął 
najszybciej (4:35,39), a drugi na mecie 
Stępień stracił do niego prawie cztery 
sekundy. Trzeci był Marcin Hulbój (MPK 
Szczecin). Dodajmy, że Stępień prowadził 
tylko przez pierwsze sto metrów, kiedy 
zawodnicy płynęli delfinem. Później do 
głosu doszedł brzeski czempion.

- Po pierwszych 100 metrach wyda-
wało się, że tym razem złota nie będzie, 
ale podium było w zasięgu. Grzbietem 
Wojtek popłynął rewelacyjnie. Trochę 
baliśmy się o żabkę, bo to nie jest jego 
najmocniejszy styl. Ale tutaj Wojtek za-
skoczył wszystkich, chyba nawet trenera, 
bo jeszcze powiększył przewagę. Kiedy 
przyszła pora na kraul, byliśmy już 
spokojni, bo to przecież jego najmocniej-
sza strona. Po zawodach ze wszystkich 
stron przyjmowaliśmy gratulacje, bo to 
naprawdę rzadki przypadek, żeby na 
jednych mistrzostwach wygrać aż na 
pięciu dystansach. A przecież na 100 
metrów kraulem Wojtek też startował 
pierwszy raz w życiu na zawodach takiej 
rangi – komentuje Agnieszka Wojdak, 
mama Wojtka, która kibicowała mu na 
miejscu w Gliwicach. 

Jeden tylko zawodnik sprawił, że 
BOSiR Brzesko zajął drugie miejsce 
w klasyfikacji medalowej panów i trzecie 
miejsce w klasyfikacji ogólnej.    

Wprawdzie od roku Wojciech Woj-
dak trenuje w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego w Oświęcimiu, jednak nadal 
reprezentuje barwy BOSiR-u Brzesko, 
a wszystkie swoje sukcesy zawdzięcza 
katorżniczej pracy pod okiem Marcina 
Kacera. Ten tandem ma już w swoim 
dorobku trzydzieści medali Mistrzostw 
Polski w różnych kategoriach wieko-
wych. Trener Kacer jest przekonany, 
że jego podopieczny jeszcze w tym 
roku znacznie poprawi swoje życiowe 
rekordy (być może sięgnie choć raz po 
rekord kraju – ta sztuka udała mu się 
w zeszłym roku w kategorii 15 lat), bo 
w pływaniu najlepsze wyniki osiąga 
się jesienią. Docenić należy zaanga-
żowanie rodziców Wojtka, Agnieszki 
i Jacka Wojdaków, którzy nie szczędzą 
czasu i środków finansowych, by ich 
syn miał jak najlepsze warunki do dal-
szego sportowego rozwoju. Na łamach 
BIM-u wróżyliśmy już Wojtkowi udział 
w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de 
Janeiro. Od tej pory brzeski pływak za 
każdym razem potwierdza, że nie są to 
mrzonki (osiąga sukcesy także na arenie 
międzynarodowej). Burmistrz Brzeska, 
Grzegorz Wawryka, deklaruje finanso-
wą pomoc ze strony Urzędu Miejskiego 
dla Wojtka, aby ten mógł zrealizować 
swoje największe życiowe marzenie 
– założyć koszulkę z orłem w koronie na 
piersiach i wsłuchać się kiedyś w melo-
dię Mazurka Dąbrowskiego granego 
specjalnie dla niego.  EMIL
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