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Na okładce:
W Kątach odbyły się II Dożynki Powiatu

Brzeskiego. Plony zapowiadają się nie
najgorsze, bawiono się więc znakomicie.

Fot. Rafał Najdała

Wybitny polski filozof, Leszek Kołakowski twierdzi, że bez przyja−
     ciół da się żyć, natomiast dla wielu ludzi posiadanie wroga jest

tak samo niezbędne jak tlen. Polityk bez przeciwnika przestaje być politykiem. Tyle że walka
o władzę, czyli o rządy nad innymi, nie jest w żadnej mierze porównywalna z rywalizacją
sportową. W polityce – przekonuje profesor Kołakowski – przeciwnika należy zniszczyć, zetrzeć
z oblicza ziemi, unicestwić. To nie wyścig na bieżni toczony przy aplauzie widowni, lecz
bezwzględna walka, w której nie trzeba przestrzegać żadnych reguł.
Twierdzi też filozof, iż wrogowie to zjawisko poniekąd naturalne, zwyczajne. Bowiem dla
wielu ludzi istnieją oni po to tylko, by na nich kierować, zrodzoną z frustracji agresję.
Najwygodniej jest przecież obarczyć winą za niepowodzenie kogoś innego, jego złą wolę,
a nie tłumaczyć porażki przypadkowymi okolicznościami, a już – nie daj Boże – własną
niekompetencją. Zatem z psychologicznego punktu widzenia wróg jest dobrym wynalaz−
kiem samoobronnym – szczególnie chętnie wykorzystywanym przez polityków.

Na co dzień obserwujemy przecież – dowodzi Kołakowski w swym „mini wykładzie”*
– jak „najbardziej prymitywne, najciemniejsze ruchy czy partie polityczne mówią bez−

ustannie o spiskach wymierzonych w naród czy państwo i na tym wyczerpuje się ich ide−
ologiczna siła. W różnych krajach rozmaicie są te spiski wymyślone: często są to Żydzi albo
Żydo−masoni, albo liberałowie, albo komuno−liberałowie (tak, to też się zdarza, nie ma dna
głupocie), albo wreszcie imigranci. Wszędzie są duże kłopoty i są segmenty ludności, które
się czują pokrzywdzone. Dobrze jest budować sobie poparcie krzykiem, który tłumaczy, że
upośledzeniu czy biedzie winien jest zawsze jakiś „obcy”, istota nie całkiem ludzka.”
Te uniwersalne prawdy dostrzegalne są na każdym kroku, a w ostatnich dniach z pewno−
ścią częściej, bo rozpoczęły się wyborcze igrzyska. Ulice zapełniły się billboardami i plaka−
tami. W mediach przekrzykują się kandydaci na parlamentarzystów. Walka przybiera różne
formy i trudno doszukiwać się w niej zasad fair play. Jej rozstrzygnięcie poznamy 25 wrze−
śnia i, co najistotniejsze, chcąc – nie chcąc, o wyniku tym zadecydujemy my wszyscy, idąc
do urn i głosując, bądź ignorując przysługujące nam prawo. To przywilej wolności i demo−
kracji, po który upomniano się ćwierć wieku temu w solidarnościowym zrywie.
Bez względu jednak na to, jaką podejmiemy decyzję, ważne jest to, czy potrafimy uszanować
wolę większości, a jako przegrani, co całkiem jest możliwe, nie będziemy widzieli w zwy−
cięzcach wrogów. Może jednak jeszcze większe znaczenie ma to, by wygrani nie poczuli się
bezwzględni w niszczeniu tych, którzy na nich nie głosowali. W imię, rzecz jasna, demokra−
tycznych ideałów, które niestety – jak dowodzi mędrzec – przeciwne są ludzkiej naturze.

Ale to już wykład na inną okazję. Tymczasem w przedwyborczym czasie kandydatom
na przyszłych parlamentarzystów polecam lekturę Kołakowskiego, chętnie słuchanego

przez Jana Pawła II. Profesor uczestniczył bowiem w spotkaniach najwybitniejszych inte−
lektualistów, które organizował w Castel Gandolfo poprzedni papież. Podobno kiedyś chciano
przypomnieć Ojcu Świętemu, że Kołakowski był w młodości marksistą i walczył z Kościo−
łem. Jan Paweł II miał na przytyk odpowiedzieć: „Z chęcią wtrącę go do lochów Watykanu,
żebym miał z kim prowadzić wieczorne dysputy”.
Skoro więc papież mógł?
Problem w tym, czy nasi kandydaci na posłów i senatorów w ferworze walki znajdą czas na
pouczającą lekturę.

Marek Latasiewicz

* Leszek Kołakowski – „Mini wykłady o maxi sprawach”. Trzy serie – Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.

O potrzebie
posiadania wroga
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Nie dali się wpuścić w maliny
Relacji z sierpniowych wydarzeń w kra−
ju w roku osiemdziesiątym Zbigniew Du−
lemba, wówczas pracownik Fabryki Opa−
kowań Blaszanych w Brzesku, słuchał
w Radiu Wolna Europa. Z niego też do−
wiedział się, że w Krakowie powstał Mię−
dzyzakładowy Komitet Założycielski nie−
zależnych związków zawodowych, opar−
tych na zapisach porozumień gdańskich.
Nazajutrz, podczas przerwy śniadanio−
wej, informacją tą podzielił się z pracow−
nikami z zakładowej narzędziowni.

Jeden drugiego
ciężary noście

Na fali solidarnościowego zrywu Brzesko nie pozostawało z tyłu. Natychmiast po zakończeniu strajku przez stoczniowców w Gdańsku
i podpisaniu ze stroną rządową tzw. porozumień sierpniowych, zalążki przyszłej „Solidarności” zaczęto tworzyć w Fabryce Opakowań
Blaszanych i PBRol−u. Powszechny entuzjazm przerwało pojawienie się na ulicach miast czołgów i oddziałów ZOMO. Rozpoczęły się represje.
Wielu działaczy, także brzeskiej „Solidarności”, zostało internowanych i zesłanych na banicję. Wolnościowego ruchu, który odmienił oblicze
Europy, nie dało się jednak powstrzymać. Świat docenił wagę tamtych wydarzeń sprzed 25 lat, a „Solidarność” urosła do rangi symbolu
walki o wolność, godność, sprawiedliwość. Początki brzeskiej „Solidarności” wspominają Zuzanna Peters−Musiał i Zbigniew Dulemba.

– Powiedziałem wtedy, że powstają
niezależne samorządne związki zawo−
dowe, więc nie ma co zwlekać z decy−
zją i założyć taki w naszym zakładzie
– wspomina Dulemba. – Zasugerowa−
łem, iż czym prędzej należy wyznaczyć
delegata, który pojechałby do Krako−
wa i dowiedział się, co należy zrobić,
by zarejestrować organizację związko−
wą. Przecież wtedy nie mieliśmy zie−
lonego pojęcia, jak do tego się zabrać.
Ówczesna dyrekcja zakładu nie zamie−
rzała się poddać. W obronie status quo

w fabryce rozrzucono ulotki o powstają−
cym prorządowym związku. Dyrektor
Bogacz wyznaczył zebranie z pracowni−
kami, podczas którego miał przekony−
wać do wstępowania w szeregi konku−
rencyjnej, branżowej organizacji. Wyko−
rzystywano hasła o niezależności
i samorządności, obiecywano wolne wy−
bory. Doszło do pierwszej i, jak się oka−
zało, ostatniej konfrontacji. Do MKZ
w Krakowie pojechała Maria Surowiec−
ka, a rozbicie zakładowego zebrania
wziął na siebie Dulemba.

Wrzesień 1981. Na placu Kazimierza Wielkiego nigdy nie było tylu ludzi. Przemawia Zbigniew Dulemba.
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– Nie mieliśmy złudzeń. Chciano raz
jeszcze wpuścić ludzi w maliny – twier−
dzi Dulemba. – Na zebraniu poprosi−
łem o głos. Zwróciłem się najpierw do
dyrektora, mówiąc, że skoro on tak
bardzo namawia nas do wstąpienia do
tego jego związku, to ja już nie mam
do niego zaufania. Pracownikom nato−
miast zaproponowałem, żeby zrobili to
samo co ja i opuścili salę.
Za Dulembą, istotnie, wyszli niemal
wszyscy. Z dyrektorem zostało raptem
kilkanaście osób. Stworzenie solidar−
nościowego związku, choć nie padała
jeszcze nigdzie nazwa „Solidarność”,
było przesądzone. Następnego dnia wy−
słanniczka do MKZ w Krakowie wyja−
śniła procedurę ukonstytuowania za−
kładowej organizacji związkowej. Ko−
mitet założycielski utworzyło około 20
osób. W ciągu kilku dni do nowego
związku wstąpiło 85 procent 800−oso−
bowej załogi FOB.
Wiadomość o zalążkach nowego związ−
ku zawodowego w „blaszance” rozeszła
się błyskawicznie w innych brzeskich
zakładach pracy. Komitet założyciel−
ski w PBRol−u został sformowany już
po kilku godzinach z inicjatywy Jani−
ny Surowieckiej, siostry Marii. Dekla−
racje członkowskie podpisało niemal
w tym samym momencie 70 procent
pracowników.
– Podobnie było w Zakładzie Opieki
Zdrowotnej, gdzie wtedy pracowałam
– wspomina Zuzanna Peters. – To była
niezwykła atmosfera. Ludzie pokona−
li strach, entuzjastycznie przyłączali
się do nowego ruchu.
W przeciwieństwie do FOB, dyrekcja
ZOZ−u nie podejmowała kontrakcji,
proponując alternatywne związki
branżowe. – Nie można nic złego po−
wiedzieć o dyrektorze Mirosławie Ja−
nuszku, który otwarty był na każdą
naszą propozycję – obiektywnie oce−
nia sytuację Peters. – Tak dalece przy−
chylny był naszym inicjatywom, że
zwrócił nam uwagę, iż w nowo budo−
wanym szpitalu nie zaplanowano ka−
plicy i w efekcie petycji wszystkich
brzeskich zakładów pracy, którą po−
parli: ówczesny ksiądz dziekan Kazi−
mierz Kopacz oraz biskup Jerzy Able−
wicz, zlecił przeprojektowanie części
pomieszczeń – dodaje Pani Zuzanna.

Uwaga, prowokacja!
Inwencji ludzi nie dało się powstrzymać.
By jednak uniknąć chaosu i dezorgani−
zacji, Dulemba, siostry Surowieckie, Pe−
ters postanowili zorganizować spotka−
nie z przedstawicielami Międzyzakłado−
wego Komitetu Założycielskiego
z Krakowa. Odbyło się ono jeszcze we

wrześniu, w kinie „Bałtyk”. Do zakła−
dania kolejnych organizacji zachęcali
m.in. Mieczysław Gil, Andrzej Cyran,
Józef Okarmus. Przekonywali o kluczo−
wej roli pierwszego w historii niezależ−
nego związku, stojącego ponad branżo−
wymi podziałami, potrafiącego wspól−
nie bronić interesów pracowniczych,
związku, opartego na demokratycznych
podstawach organizacyjnych, który bę−
dzie walczył o wolność słowa.
– Nie należy jednak zapominać o nie−
pewności tamtego czasu i konsekwen−
cjach, jakie mogły nam grozić – zazna−
cza Pani Zuzanna. – Gdy poinformo−
wałam dyrektora Januszka o tym, że
będę sekretarzem związku, doradził mi,
bym zabrała ze sobą część teczek pra−
cowniczych. „Żeby miała pani do czego
wracać” – ostrzegał.
To, że trzeba było się mieć na baczno−
ści, podkreśla także Zbigniew Dulem−
ba. – Działacz związkowy nie mógł
przyjmować ani podwyżek, ani awan−
sów. Wiedzieliśmy, że będziemy nara−
żeni na różnego rodzaju prowokacje,
dlatego udając się na rozmowy do dy−
rekcji, zasadą było, żeby nie iść tam
indywidualnie.
Ówczesne dyrekcje zakładów pracy sto−
sowały różne metody, by zminimalizo−
wać zapał swoich pracowników do dzia−
łalności związkowej. Kupowano ich roz−
maitymi przywilejami. Bodaj najlepsze
efekty takiej kreciej roboty widoczne były
w Zakładzie Naprawczym Taboru Sa−
mochodowego, gdzie szef związku zbyt
mocno „zaprzyjaźnił się” z dyrektorem.
– Musieliśmy interweniować – mówi
Pan Zbigniew. – Z zarządu Regionu
otrzymałem upoważnienie do przepro−
wadzenia w zakładzie głosowania nad
wotum nieufności dla przewodniczące−
go. Nowym został wybrany Kazimierz
Machowski.

Lekarze dali przykład
Moi rozmówcy podkreślają, że rolę swo−
istego stymulatora w powstawaniu no−
wych związków w kolejnych zakładach
odegrał brzeski szpital. Przyłączenie
się do ruchu związkowego lekarzy miało
szczególną wymowę. Kolejne komitety
założycielskie powstawały lawinowo,
niemal w każdym zakładzie działają−
cym w województwie. Kilka organiza−
cji zakładało tzw. komitety koordyna−
cyjne, z nich tworzyły się Międzyzakła−
dowe Komitety Założycielskie NSZZ.
– To były trudne lekcje, bo sporo ludzi
było podstawionych – wspomina Du−
lemba. – Na zebraniach MKZ godzina−
mi nie potrafiliśmy załatwić najprost−
szych spraw, bo zgłaszaniem masy
wniosków formalnych niektórzy dążyli

do utrącenia posiedzenia. Może to dzi−
siaj zabrzmieć śmiesznie, ale dopiero
wtedy uczyliśmy się demokracji praw−
dziwej, demokratycznych wyborów, któ−
rych zasad wcześniej nie znaliśmy. Po
raz pierwszy głosowania były tajne i na
kandydatów zgłaszanych wyłącznie
z sali. A przy zgłaszaniu kandydatur
należało wygłosić rekomendację – wy−
licza Pan Zbigniew, który początkowo
nie zgodził się być przewodniczącym
Komisji Terenowej. Sam rekomendował
Marię Surowiecką, ale gdy i ona nie
przyjęła propozycji, wybrany został
Andrzej Gruca. Funkcję tę pełnił jed−
nak krótko. Dopóki nie zrezygnował,
wraz z Dulembą byli członkami MKZ.

Profesor dogadał się z robotnikiem
– Moim zadaniem było informowanie
na bieżąco komisji zakładowych o tym,
co dzieje się na górze, w Regionie i Tym−
czasowej Komisji Krajowej – wspomi−
na Zbigniew Dulemba. – Cały czas po−
wstawały nowe organizacje, a MKZ
miał w tym pomagać. Jako przedsta−
wiciel Regionu jeździłem od Tarnowa
po Nowy Sącz. Oczywiście, prywatnym
samochodem, za własne pieniądze i do
głowy mi nawet nie przyszło, by mogło
być inaczej.
Uczestnicy tamtych wydarzeń podkre−
ślają wielką życzliwość społeczeństwa,
które władza rozmaitymi sposobami
chciała skłócić. Konfrontowano inteli−
gencję z robotnikami, a przeciwko nim
podburzano rolników. – Zaskakujące
było jednak to, że ludzie szybko zro−
zumieli tę grę i zamiast występować
przeciwko sobie, jednoczyli się – z ro−
snącym entuzjazmem opowiada Du−
lemba. – Nagle okazało się, że profe−
sor potrafi dogadać się z robotnikiem,
a górnik z rolnikiem. Nie było wrogów,
z wyjątkiem wspólnego, który do tej
pory uchodził za jedynego sprawiedli−
wego sędziego.
– Zrozumiano, że jeden jest cel, wszy−
scy walczymy o wolność słowa i posza−
nowanie ludzkiej godności – dopowia−
da Pani Zuzanna. – To był piękny okres.

Posłowie z woli narodu
Zbigniew Dulemba był jedynym dele−
gatem na I Zjazd NSZZ „Solidarność”
z okręgu nr 12, obejmującego 35 tysię−
cy członków związku z Brzeska i Boch−
ni, gdzie znajdowała się delegatura. To
zrozumiałe, bo tam działały najwięk−
sze zakłady pracy – huta i wytwórnia
urządzeń chłodniczych. W Brzesku
z inicjatywy Zbigniewa Dulemby po−
wstała filia bocheńskiej delegatury,
w której jedynym etatowym pracowni−
kiem była wówczas pani Stefania Bry−
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ła, powołana na to stanowisko uchwa−
łą Komisji Terenowej.
Dulemba bezapelacyjnie wygrał wybo−
ry delegata na historyczny zjazd
w Gdańsku, w grudniu 1981 roku. Cie−
szył się wielkim zaufaniem i poparciem
związkowców.
– Do końca życia nie zapomnę tych paru
dni w Gdańsku – wspomina z skrzącymi
się oczami. – Każdy z delegatów miał
wpięty w klapę identyfikator, więc łatwo
rozpoznawano nas na ulicy. Na każdym
kroku spotykaliśmy się z ogromną życz−
liwością ludzi, nie czuło się atmosfery za−
straszenia, jaką stwarzały krążące wo−
kół hali Olivii opancerzone wozy ZOMO.
Jak ważne to były chwile, uświadomiłem
sobie, kiedy w sklepie jakaś starsza ko−
bieta powiedziała, że jesteśmy pierwszy−
mi powojennymi posłami, wybranymi
z woli narodu – na chwilę urywa opowieść...
– Nie zapomnę jakże mądrych nauk wy−
głoszonych na zjeździe przez księdza pro−
fesora Józefa Tischnera...

Powiedzieć prawdę
Wybuch niespotykanego wcześniej en−
tuzjazmu nastąpił we wrześniu 1981
roku. Brzescy solidarnościowcy posta−
nowili zorganizować na placu Kazimie−
rza Wielkiego mszę świętą, podczas
której poświęcono krzyże zakładowych
oddziałów „Solidarności”. Nabożeń−
stwo, któremu przewodniczył bp Jerzy
Ablewicz, przerodziło się w wielką
manifestację wolności. Wzięło w nim
udział ponad 10 tysięcy ludzi. Termin
mszy wyznaczono tak, by zbiegła się
ona z rocznicą ataku Związku Radziec−
kiego na Polskę 17 września 1939 roku
i stała się okazją do uczczenia pamię−
ci ofiar Katynia.

– To był wtedy temat tabu – wspomi−
na Dulemba. – Kiedy pojechaliśmy za−
prosić biskupa Ablewicza na uroczy−
stość, nie krył obaw. O czym pan bę−
dzie mówił ludziom? – pytał
zatroskany. Kiedy zdradziłem mu swo−
je intencje i powiedziałem, że będę
mówił o faktach historycznych: napa−
dzie sowietów, wymordowaniu polskich
oficerów przez NKWD, bohaterstwie
żołnierzy AK – wyraził swą wątpli−
wość, czy nie będzie to zbyt odważne,
za bardzo „do przodu”. Odpowiedź
była krótka: ludzie czekają na praw−
dę i ktoś wreszcie musi im ją przeka−
zać. Chyba dał się przekonać, a zasko−
czył nas wszystkich. Na placu zoba−
czył tłumy kłębiących się ludzi.
Wygłosił homilię tak ostrą, jakiej nikt
z obecnych nie słyszał wcześniej z ust
biskupa. Krzyczał: „Oby wszystkim
kłamcom historii uschły języki”. Ta−
kim tonem zdziwieni byli nawet księ−
ża, którzy do tej pory znali swego prze−
łożonego z rozwagi, spokoju i dobrego
taktu. Ludzie płakali – wspomina
z najdrobniejszymi szczegółami Zbi−
gniew Dulemba, któremu raz po raz
łamie się głos.
Ołtarz i całą dekorację przygotowywał
przez kilka dni pan Henryk Bach. Apel
poległych odczytał były oficer Wojska
Polskiego, Wacław Niemirski z Boch−
ni. Przemawiał także Dulemba. Przy−
pomniał o Katyniu, Kozielsku i Ostasz−
kowie, podkreślił rolę solidarnościowe−
go etosu. Poinformował również
o planach powołania brzeskiej delega−
tury „Solidarności” i mającej powstać
kaplicy związkowej. – Drugiego takie−
go zgromadzenia nie było w historii
Brzeska – dodaje Dulemba.

Tablica z orłem w koronie
Moi rozmówcy podkreślają, że mimo
trudnych dni 1981 roku, związkowcy
z „Solidarności” nie spotykali się z ata−
kami i przeszkodami ze strony ówcze−
snej administracji. – Nie wiem, czy wy−
nikało to ze strachu, ale faktem jest, że
władze lokalne odnosiły się do nas
z życzliwością – mówią. – Ze zrozumie−
niem przyjmował nasze postulaty na−
czelnik miasta Jerzy Skórnóg. Nie wa−
hał się nawet na nasz wniosek usunąć
swego dobrego kolegi z funkcji prezesa
jednej z brzeskich spółdzielni.
Wybierając miejsce na zainstalowanie
tablicy „Solidarności”, zastosowali jed−
nak fortel. Włodarzom miejskim naj−
bardziej odpowiadała lokalizacja w są−
siedztwie Ogródka Jordanowskiego,
związkowcy optowali za placem przy−
kościelnym. W rozmowach z naczelni−
kiem przedstawili jednak alternatyw−
ny wariant umieszczenia tablicy przy
Urzędzie Miejskim, z góry zakładając,
że na taki wybór nie będzie zgody. Osta−
tecznie więc tablica, wykonana przez
brzeskiego architekta Wiesława Michał−
ka, stanęła w sąsiedztwie parafialnego
kościoła św. Jakuba.
Na tablicy zamieszczano najświeższe in−
formacje z działalności związku, ale rów−
nież wiadomości dotyczące najważniej−
szych wydarzeń w kraju. Znajdował się
na niej miedziany napis „Solidarność”
i wielki orzeł w koronie, co – oczywiście –
najbardziej nie podobało się komuni−
stycznej władzy. – Pochylone litery opie−
rały się o siebie, bo miały symbolizować
wzajemne wspieranie, ludzką solidarność
w realizacji wspólnego celu – tłumaczy
Pan Zbigniew. – Tablica była tak usytu−
owana, by rzucała się w oczy przejeżdża−
jącym drogą na Nowy Sącz, Tarnów czy
Kraków – dopowiada.
Zaraz po 13 grudnia specjalna ekipa służb
miejskich tablicę zdemontowała i naj−
prawdopodobniej została ona zniszczona.

Cena wolności
Na zakończenie swej płomiennej prze−
mowy podczas wiecu „Solidarności” na
placu Kazimierza Wielkiego Zbigniew
Dulemba powiedział: „Żeby już nigdy
Polak nie strzelał do Polaka!” Nadzie−
ja jednak była płonna. Niespełna trzy
miesiące później został ogłoszony stan
wojenny. Na ulicach pojawiły się uzbro−
jone oddziały ZOMO. Tysiące ludzi in−
ternowano. Polała się krew.
Z Brzeska w miejsce odosobnienia zo−
stały zabrane siostry Janina i Maria Su−
rowieckie. Wywieziono je do ośrodka
w Gołdapi, gdzie przetrzymywano przez
pół roku, m.in. z Haliną Mikołajską.
O tamtych wydarzeniach nie chcą jed−

Tak przemawiającego biskupa Jerzego Ablewicza nie znali wcześniej nawet najbliżsi
jego współpracownicy. Już po mszy, w kolejce do niego Zuzanna Peters.
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nak rozmawiać. Uważają, że są to cią−
gle zbyt świeże sprawy, a wspomnieniom
nie sprzyja dzisiejsza degrengolada ży−
cia politycznego.
Gdyby Dulemba w porę nie został ostrze−
żony, zapewne podzieliłby ich los. Udało
mu się zbiec przed uzbrojonym oddzia−
łem. Ścigany listem gończym ukrywał się
przez ponad rok. Ujawnił się dopiero na
sugestię Kurii Biskupiej, po otrzymaniu
przez nią gwarancji, że nie zostanie
aresztowany. – Gdyby nie Marysia i Ja−
sia [Surowieckie – red.] nie wytrzymał−
bym w konspiracji tak długo – przyzna−
je. – Po uwolnieniu z internowania, od−
wiedziły mnie w mojej kryjówce.
Ujawniłem im swoje zamiary, powiedzia−
łem, że dłuższe ukrywanie nie ma już
sensu. Ale one odradziły mi to, przeko−
nując, bym nie dawał esbekom satys−
fakcji. Posłuchałem, bo darzyłem je bez−
granicznym zaufaniem. Były dla mnie
wielkim autorytetem.
Lista zaangażowanych w tworzenie brze−
skiej „Solidarności” jest długa. Czas za−
tarł pamięć o wielu z nich. Wymieńmy
choćby niektórych: Halina Mączarowska,
Zbigniew Sumara, Zofia Kubala, Maria
Budzyn, lekarze Maria Kędziora, Alina
Woźniak−Pacura i Edward Pasierb, Ha−
lina Bach, Wanda Nosek, Jan Musiał,
sędzia Adam Liwacz, Tadeusz Babicz,
Wiesław Michałek, Maria Tlałka, Irena
Ślusarczyk, Maria Smulska, Maria Duś−
ko. Szczególnie w stanie wojennym, ry−
zykując utratę pracy, a nawet więzienie,
kolportowali zakazaną prasę, ulotki
i biuletyny podziemnej „Solidarności”, or−
ganizowali pomoc internowanym i ich ro−
dzinom. Nie sposób przywołać wielu szy−

kanowanych wówczas działaczy, którym
złamano kariery zawodowe, w więzie−
niach pozbawiono zdrowia, zmuszono do
emigracji, rozbito rodziny. Okrągły Stół
zapewne zapobiegł rozlewowi krwi, ale
ceny, jaką zapłacono za odzyskanie wol−
ności nie da się oszacować.

Gesty serca
– W tym czasie być działaczem „Solidar−
ności” wcale nie było trudno – zaskaku−
je swą oceną Zbigniew Dulemba. – Chęt−
nych do objęcia stanowisk w związku nie
było przecież wielu. Wystarczyło trochę
odwagi cywilnej – dodaje skromnie, a Zu−
zanna Peters przerywa mu, podkreśla−
jąc znaczenie słowa „odwaga”. – Ludzie
wtedy potwornie się bali, nikt nie chciał
nadstawiać karku – tłumaczy.
Solidarność stała się symbolem dla ca−
łego świata. Znaczyła jednak znacznie
więcej niż związek zawodowy, strajki, po−
lityczni więźniowie, strzelanie do robot−
ników, Wałęsa. Dla uczestników tamtych
wydarzeń była czymś więcej niż walka
o wolność słowa, sprawiedliwość, praw−
dę. Solidarność wyrażała się w zwykłych−
niezwykłych gestach życzliwości, pomo−
cy, wsparciu w najtrudniejszych chwilach.
– Kiedy internowano Marysię i Jasię,
a Zbyszek ukrywał się, powołaliśmy dru−
gą, konspiracyjną komisję – opowiada
Zuzanna Peters. – Zbieraliśmy pienią−
dze dla ich rodzin. Na przykład u nas,
w ZOZ−ie, odpowiedzialne za zbiórkę
były Halina Bach i Wanda Nosek. One
też rozwieszały ulotki na mieście. Łącz−
nikiem była pani doktor Maria Kędzio−
ra, wspaniały człowiek. Na niej właści−
wie oparte było podziemie brzeskiej „So−

lidarności”. To ona, każdego miesiąca,
zebrane pieniądze przekazywała rodzi−
nom internowanych i mamie Zbyszka
[Dulemby – red]. Dla dzieci więzionych,
także bocheńskich działaczy, zorganizo−
waliśmy zimowisko.
– Nie były to małe pieniądze – potwier−
dza z wdzięcznością Dulemba. – Gdyby
nie te życzliwe serca, nie mielibyśmy
szansy przetrwać. Nie ja jestem boha−
terem, ani ci, którym udało się dojść do
władzy. Bohaterami byli wszyscy bezi−
mienni członkowie związku, dzięki któ−
rych pomocy można było przetrwać naj−
trudniejsze chwile. Oni ryzykowali czę−
stokroć bardziej niż osadzeni
w ośrodkach internowania. Prawdziwy−
mi bohaterami byli ci, którzy w stanie
wojennym protestowali na ulicach, ry−
zykując własnym życiem.
– Warto też wspomnieć o mszach odpra−
wianych co miesiąc przez księdza Ko−
pacza w intencji ojczyzny – coraz cha−
otyczniej i z narastającymi emocjami
dopowiadają oboje. Wskazują na auto−
rytet papieża Jana Pawła II i rolę Ko−
ścioła, który był w tym czasie nieocenio−
nym wsparciem dla działaczy „Solidar−
ności”. Nabożeństwa za ojczyznę
odprawiano także w Szczepanowie i
w kościele na Słotwinie. Rozsyłano na
nie specjalnie drukowane zaproszenia.

Zdobycze czasu
Z perspektywy minionego czasu ocena
dokonujących się przemian nie zawsze
budzi entuzjazm. Poczucie zasłużonej
dumy przesłania rozczarowanie i niedo−
syt. Wiadomo, że za transformację naj−
wyższą cenę zapłacili najsłabsi i ci, któ−
rzy autentycznie kiedyś walczyli. Boli
to, że ci, którzy powinni być zepchnięci
na margines życia społecznego, mają się
dzisiaj całkiem dobrze.
– Nie żałujemy ani jednej chwili z tam−
tego okresu – Pani Zuzanna i Pan Zbi−
gniew mówią jednym, stanowczym gło−
sem. – To był czas próby dla wielu ludzi,
zawiązania przyjaźni, której nic nie jest
w stanie złamać. Zawsze możemy na sie−
bie liczyć. Tworzyliśmy jedną wielką so−
lidarnościową rodzinę i to jest nieocenio−
na zdobycz tamtego okresu. Owszem,
sporo udało się wywalczyć, choć nie za−
wsze jeszcze prawo znaczy dla wszyst−
kich sprawiedliwość, a prawda jest wie−
rutnym kłamstwem. Mamy jednak wol−
ność słowa, wartość w demokracji
najważniejszą. Teraz możemy pomarzyć,
by doczekać jeszcze czasu, w którym lu−
dzie będą dla siebie tak bardzo życzliwi
jak dwadzieścia pięć lat temu – dodają
z nie dającym się skryć wzruszeniem.

Marek LATASIEWICZ

Zuzanna Peters i Zbigniew Dulemba z rozrzewnieniem opowiadają o wydarzeniach
sprzed 25 lat. Mimo że dzisiaj czują niedosyt, a nawet są rozczarowani ceną, jaką
trzeba płacić za transformację, nie żałują ani jednej chwili z tamtych lat.
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25 LAT SOLIDARNOŚCI
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Spór o porządek
Ponad godzinę trwała dyskusja nad usta−
leniem porządku obrad lipcowej sesji.
Powodem sporów były dwa zaplanowane
w projekcie obrad punkty. Pierwszy doty−
czył uchylenia uchwały w sprawie stałych
obwodów do głosowania na obszarze
gminy, drugi – uznania za nieuzasadnio−
ne skarg Władysława Michalika i Bole−
sława Mikołajczyka na działalność bur−
mistrza Brzeska. Część radnych drugą
sprawę zakwalifikowała do ponownej
analizy w komisjach i taki wniosek prze−
głosowano, natomiast debatę nad przy−
jęciem ewentualnych uchwał zdjęto z po−
rządku obrad.
Spore emocje wywołały stałe obwody do
głosowania. Miesiąc wcześniej radni zde−
cydowali o zmianie okręgów wyborczych
na terenie miasta. Argumentowano, że
mieszkańcy będą mieli bliżej do urn.
Uchwałę podjęto na wniosek radnych:
Edwarda Knagi i Jana Kusiaka. Obaj
zaproponowali poprawki, wyrażając – jak
dowodzili – wolę mieszkańców, którzy
o zmianę zwracali się do Rady. Przyjmu−
jąc ją 16 głosami „za”, przy 1 sprzeciwie
i 3 osobach wstrzymujących się, rajcy zo−
stali poinformowani przez sekretarza
gminy Bogusława Babicza o wątpliwo−
ściach prawnych.
Tymczasem Krzysztof Ojczyk uznał, że
nowa uchwała jest niezgodna z prawem.
Zwrócił się do Komisarza Wyborczego,
który zalecił Radzie Miejskiej, aby raz
jeszcze przeanalizowała formalne aspek−
ty podjętej decyzji. Przewodniczący Lech
Pikuła zaproponował więc wprowadze−
nie do porządku obrad punktu w spra−
wie uchylenia czerwcowej uchwały. Jed−
nak większość radnych uznała, że suge−
rowane zmiany mają uzasadnienie
społeczne i nie naruszają przepisów pra−
wa. W efekcie głosowania propozycja

przewodniczącego Pikuły nie znalazła się
w planie posiedzenia.

Korekta budżetu
Kolejne zmiany w tegorocznym budże−
cie wynikają z nieoczekiwanych zadań do
realizacji i różnic w zakładanych docho−
dach. Wydatki zwiększono m.in. o 270
tys. zł., przeznaczonych na budowę sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Okocimiu. Inwestycja ta, której war−
tość szacuje się na 2,4 mln zł, realizo−
wana będzie w jednej trzeciej ze środ−
ków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Okocimskiej.
Miasto otrzymało też z funduszu PFRON
blisko 80 tys. zł. na zakup samochodu
przeznaczonego do dowozu niepełno−
sprawnych dzieci do szkół.
Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami,
władze miasta i powiatu podtrzymały
wolę budowy nowej biblioteki, która no−
sić będzie imię Jana Pawła II. Obecna
placówka jest za mała, aby sprostać wy−
maganiom czytelników. W tym roku po−
wstanie projekt obiektu. Powiat na ten
cel przekazał do budżetu miasta 25 tys.
zł. Tyle samo da miasto. Pozostałe pie−
niądze oba samorządy zamierzają pozy−
skać z funduszy europejskich.
Warto również wspomnieć, że Sejmik
Województwa Małopolskiego przeznaczył
220 tys. zł ze środków Funduszu Rozwo−
ju Kultury Fizycznej, w ramach progra−
mu rozwoju bazy sportowej, na budowę
sali gimnastycznej przy szkole Podsta−
wowej w Jasieniu. Tegoroczna transza
wyniesie 100 tys. Jednak przed podpisa−
niem umowy na dofinansowanie Gmina
musi spełnić szereg formalnych wymo−
gów, odnośnie prawidłowości jej przezna−
czenia. Dlatego m.in. radni uchwalili za−
bezpieczenie wekslowe. Koszt inwestycji
wyniesie 1,6 ml zł.

Ostatecznie, po zmianach dokonanych
w budżecie, wydatki osiągną kwotę po−
nad 87 mln zł, natomiast do kasy Gmi−
ny wpłynie ponad 73 mln zł.

Szkolne dotacje
Podczas lipcowej sesji radni zajęli się rów−
nież zasadami udzielania oraz trybu rozli−
czania dotacji dla publicznych szkół i przed−
szkoli, prowadzonych przez inne niż Gmi−
na osoby prawne lub fizyczne. Do takich
placówek należą: Niepubliczne Gimnazjum
Katolickie, Publiczne Przedszkole Integra−
cyjne przy Parafii Miłosierdzia Bożego,
Publiczne Przedszkole Parafialne w Mo−
krzyskach oraz Niepubliczne Przedszkole
„Ochronka” w Jasieniu. Instytucje te, otrzy−
mując określone środki na swoją działal−
ność, muszą się z nich rozliczyć według
wzorów druków, zaakceptowanych przez
radnych w formie uchwały.

30 zadań w planie
Podczas sesji zmodernizowano Plan Roz−
woju Lokalnego Gminy Brzesko na lata
2004−2013. Lista zadań inwestycyjnych,
jakie na terenie gminy są lub będą re−
alizowane, wzrosła do 30. W lipcu po−
stanowiono o rekultywacji wysypiska
śmieci w Jadownikach. Prace mają za−
kończyć się w 2006 r.
W trakcie obrad sporo czasu poświęcono
brzeskiemu szpitalowi. Zastępca dyrek−
tora placówki, Krzysztof Rębiasz, mówił
o obecnej sytuacji lecznicy oraz prowadzo−
nych w niej remontach. Na koniec radni
uchwalili, że w brzeskim ZOZ−ie zosta−
nie utworzony obwód do głosowania. Będą
mogli z niego skorzystać chorzy, przeby−
wający w czasie wyborów w szpitalu.

W trybie nadzwyczajnym
W sierpniu zwołano nadzwyczajne posie−
dzenie Rady Miejskiej. Wrócił temat
zmiany stałych obwodów wyborczych na
terenie gminy, bowiem Wojewoda Mało−
polski zakwestionował podjętą w tej spra−
wie uchwałę. W tej sytuacji radni włą−
czyli ulice Jana Kochanowskiego i Miko−
łaja Reja do obwodu nr 1, a ulice
Oświecenia i Władysława Sikorskiego do
obwodu nr 5.

Łukasz WRONA

Podczas tegorocznych wakacji radni spotkali się na sesjach dwukrotnie. Nieoczekiwanie
wiodącym tematem okazała się rejonizacja okręgów wyborczych. Podjętą w czerwcu
i utrzymaną miesiąc później w mocy uchwałę uchylono w sierpniu.

Problem gdzie wybierać
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OSZCZĘDZANIE opłaciło się.
Dyrektorzy szkół i przedszkoli
z gminy Brzesko, którzy w swoich
budżetach zaoszczędzili przyznane
im pieniądze nie muszą zwracać
ich do kasy gminy. Chodzi o kwotę
50 tys. zł, za które teraz wykonają
niezbędne remonty.

NA BUDYNKU przedszkola
przy ul. Ogrodowej wykonano re−
mont dachu, przez który od pew−
nego czasu przedostawała się
woda. Ta konieczna naprawa po−
chłonęła ok. 70 tys. zł.

BRZESKA geodezja doceniona.
Podczas Forum Międzynarodowej
Federacji Geodezyjnej w Madison,
w stanie Wisconsin w USA, Wydział
Geodezji w Starostwie Powiatowym
w Brzesku został zaprezentowany
jako wzór wykorzystania osiągnięć
techniki. Pracownicy w Brzesku
mają do dyspozycji bardzo nowo−
czesne programy komputerowe oraz
cyfrowe mapy, które pozwalają m.in.
na szybkie uzyskanie pełnych in−
formacji o poszukiwanych działkach
i budynkach. Federacja geodezyjna
zapowiada, że w Brzesku odbędzie
się konferencja z udziałem geode−
tów z całego świata.

UCZNIOWIE pod czujnym okiem
kamer. W największej brzeskiej
szkole, Gimnazjum nr 2, założono
monitoring. To jedyna placówka
w gminie, gdzie zdecydowano się
na taką inwestycję. Kamery mają
wyeliminować coraz częściej spo−
tykane przypadki agresji. Instala−
cja sprzętu kosztowała 15 tys. zł.

KONTYNUOWANY jest remont
muru otaczającego parafialny ko−
ściół św. Jakuba. Jego renowacja,
której pierwszy etap zakończył się
w ub. roku, będzie sfinansowana
z budżetu Gminy. Mur pochodzi
z początku XIX wieku. W latach
powojennych cześć zniszczonego
piaskowca zastąpiono betonowy−
mi blokami. Obecnie zostanie mu
przywrócony pierwotny wygląd.
Remont ma kosztować 30 tys. zł.

MIEJSKI Ośrodek Kultury wraz
z Urzędem Miejskim zorganizo−
wał podczas minionych wakacji
kolonie w Rabce oraz w Jarosław−
cu koło Ustki. Uczestniczyło
w nich blisko 150 dzieci.

Na ten dzień mieszkańcy Bucza czekali 10 lat. Wreszcie otwarto tam wodociąg. Do tej pory
czerpano wodę z przydomowych studni, a jej jakość była wątpliwa. Zdarzały się nawet
przypadki zatruć. Dotkliwe były także susze. Dzisiaj takich problemów już nie będzie.
Oficjalnego odbioru inwestycji dokonano w pierwszych dniach lipca.

– Woda czerpana ze studni pozosta−
wiała wiele do życzenia. Zawierała
dużo żelaza oraz innych chemicznych
związków – mówi sołtys Bucza Sta−
nisław Milewski.

– Wodociąg w Buczu kosztował blisko
600 tysięcy złotych. 40 procent tej kwoty
Gmina pozyskała z funduszu SAPARD
– mówi burmistrz Brzeska Jan Mu−
siał. – Obecnie mamy zwodociągowane
około 90 procent gminy. Jest to niewąt−
pliwie sukces. Zaczynamy prace nad
wykonaniem podobnej inwestycji w Po−
rębie Spytkowskiej. Mieszkańcy jej

mają poważne problemy z wodą,
zwłaszcza latem, kiedy wysychają
studnie – deklaruje burmistrz.
Tymczasem woda płynąca już w kra−
nach domostw w Buczu, daje mieszkań−

com tej wsi poczucie bezpie−
czeństwa. – Wodociąg daje
pewność, że jakość wody jest
na najwyższym poziomie. Nie
ma też obawy, że podczas su−
szy zabraknie wody, co przez
ostatnie lata dawało się nam
we znaki – podkreśla Włodzi−
mierz Szczupak, członek Ko−
mitetu Budowy Wodociągu
w Buczu.
Ale choć budowa wodociągu
była przez wielu tak oczekiwa−
na, to jednak nie obyło sie bez
przeszkód. Kilku mieszkańców
stwarzało problemy z prze−
puszczeniem rur przez swoje
pola. – To jednak powszechne
zjawisko przy realizowaniu ta−
kich inwestycji. Część ludzi nie

wierzy, że tak szybko powstanie wo−
dociąg i to był główny powód proble−
mów. Jednak wszystkie przeszkody
udało się pokonać i teraz ci, co nie
chcieli wodociągu, proszą o podłącze−
nie – dodaje Tadeusz Smulski, rów−
nież z Komitetu Budowy Wodociągu
w Buczu.

(wro)

Woda z kranów już płynie

REWITALIZACJA oznacza odbudowę zniszczonych, ale niegdyś tętniących życiem
obszarów miejskich, dla Brzeska zaś – możliwość odnowienia nadszarpniętych zę−
bem czasu obiektów w ramach unijnego programu.
Od 5 września Urząd Marszałkowski w Krakowie rozpocznie przyjmowanie wnio−
sków o sfinansowanie projektów, zmierzających do przywrócenia dawnej świetności
budowlom i miejscom zdewastowanym, w ramach działań przewidzianych w Zinte−
growanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Na zlecenie brzeskiego
magistratu tarnowska firma „Hektor” przygotowała ponad 300−stronicowy dokument
o nazwie „Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2005−2013”,
stanowiący zbiór wstępnych kosztorysów oraz projektów odnowy miejsc zniszczonych
na terenie miasta, nadających się do remontu. Spośród propozycji Urzędu Miasta,
Policji, Straży Pożarnej, szkół, przedszkoli i organizacji pozarządowych wyselekcjono−
wano 221 pomysłów, przewidzianych do realizacji na lata 2005−2013. Na podstawie
tego zespołu koncepcji tworzone będą wnioski do dysponenta unijnych funduszy, Urzędu
Marszałkowskiego o sfinansowanie konkretnych prac. Spośród miast Małopolski Brze−
sko jest trzecim, które sporządziło program rewitalizacyjny.  id

Wskrzeszanie architektury

Prace szczęśliwie ukończono. Można odkręcać kurki.
Odbioru wodociągu w Buczu dokonali przedstawiciele
władz gminy i sołectwa, Komitetu Budowy Wodociągu
oraz firmy prowadzącej roboty.
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PO RAZ DRUGI pod auspicja−
mi Ministerstwa Edukacji Naro−
dowej i Sportu zorganizowano
w Brzesku letni obóz językowy.
Blisko 80 uczniów szkół ponadgim−
nazjalnych z całej Polski szlifowa−
ło język francuski. Lekcje prowadzili
nauczyciele z Francji. Oprócz nauki
był czas na wycieczki i wspólne za−
bawy. Obóz prowadził Wydział Edu−
kacji Starostwa Powiatowego
i Schronisko Młodzieżowe.

NA NIEPRZYJEMNE zapachy
mieszkańcy Brzeska narzekają od
dawna, szczególnie ci, którzy
mieszkają w pobliżu oczyszczal−
ni ścieków. Nieprzyjemna uciążli−
wość, odczuwana zwłaszcza pod−
czas letnich, wilgotnych i wietrz−
nych dni, zostanie niebawem
zlikwidowana w wyniku moderni−
zacji nieco przestarzałych urządzeń
oczyszczalni. Na inwestycję właści−
ciel zakładu, Browar Okocim prze−
znaczy blisko milion złotych.

BRZESKIE STARE MIASTO
wciąż kryje wiele niespodzianek.
Z końcem lipca, podczas prowadzo−
nych wykopów kanalizacyjnych,
na ul. Kościuszki robotnicy natra−
fili na zaporę przeciwczołgową
z czasów II wojny światowej. Be−
tonowy kolos ma ponad 5 m gru−
bości i 15 szerokości. To nie pierw−
sza tego typu niespodzianka. Na
początku wakacji przy ul. Mickie−
wicza natknięto się na mury piw−
nic nieistniejących już budynków.

POWIAT BRZESKI otrzymał
dodatkowo 200 tys. zł, które zasi−
lą Powiatowy Fundusz Osób Nie−
pełnosprawnych. Oznacza to, że
więcej pieniędzy zostanie przezna−
czonych na likwidację barier archi−
tektonicznych oraz zakup sprzętu
rehabilitacyjnego. W sumie w tym
roku na niepełnosprawnych Powiat
wyda ponad 1,8 mln zł.

MAŁGORZATA CZERNECKA
z drugiej klasy Zespołu Szkół Po−
nadgimnazjalnych w Brzesku za−
jęła 16. miejsce na Międzynaro−
dowym Konkursie na Logo Sto−
warzyszenia Misji Afrykańskich.
Na imprezę, zorganizowaną
z okazji 150−lecia działalności
ewangelizacyjnej tej organizacji,
nadesłano z całego świata kilka
tysięcy prac. Gratulujemy!

Boom inwestycyjny w brze−
skiej gminie trwa! Od
dwóch lat prowadzone są
prace, w dużej mierze ze
środków unijnych, w ra−
mach wielkiego projektu
„Rozwój Gospodarczy
Gminy Brzesko”. Wykonu−
je się kanalizację dużej
części miasta i kilku so−
łectw. Łącznie obejmuje
ona ponad 100−km odci−
nek. W ramach robót za−
planowano także budowę
nowych dróg. Łączna war−
tość inwestycji to ponad 9
mln euro.
W Jasieniu trwa budowa sali gimna−
stycznej. Wartość przedsięwzięcia, któ−
rego zakończenie przewidziano na przy−
szły rok, wynosi 1,6 mln zł. – To spore
obciążenie dla budżetu Gminy, bo nie
otrzymaliśmy w tym przypadku zbyt
dużego wsparcia z funduszy zewnętrz−
nych – mówi burmistrz Jan Musiał.
– Niemniej, nie możemy odwlekać in−
westycji, na które mieszkańcy czekają
od wielu lat. Nie wolno też bagatelizo−
wać społecznej inicjatywy, a taką wła−
śnie wykazali zarówno samorządowcy,
jak i członkowie Stowarzyszenia Miło−
śników Ziemi Okocimskiej. Dlatego,
choć czeka nas kolejny spory wydatek,
zdecydowaliśmy się już teraz na budo−

Teraz Okocim! Budują kolejną halę

wę kolejnej sali gimnastycznej. Tym ra−
zem w Okocimiu.
2 sierpnia wykonawca rozpoczął pierw−
sze prace. Przetarg wygrała brzeska fir−
ma Stamar. Działkę pod budowę nie−
odpłatnie przekazała Parafia Trójcy
Przenajświętszej w Okocimiu. Budynek,
którego oddanie ma nastąpić w 2007
roku, kosztować będzie 2,6 mln zł.
– Należy podkreślić duże zaangażowa−
nie mieszkańców sołectwa, którzy od
dawna zabiegali o budowę przyszkolnej
hali. Inwestycja zostanie pokryta w jed−
nej trzeciej ze środków Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Okocimskiej – doda−
je burmistrz Musiał.

(m)

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku
wzbogaciła się o trzy zestawy kompu−
terowe. Sprzęt z oprogramowaniem
użytkowym i systemowym oraz drukar−
ki laserowe zakupił Urząd Miejski
w Brzesku.

Komputery dla policji

– Nieustannie dążymy do poprawy bez−
pieczeństwa i porządku publicznego
w naszej gminie, a doposażenie nowocze−
snymi urządzeniami komputerowym Ko−
mendy Powiatowej Policji jest tego naj−
lepszym dowodem – mówi burmistrz

Brzeska Jan Musiał. –
W miarę możliwości sa−
morząd stara się nie tyl−
ko współpracować z orga−
nami dbającymi o porzą−
dek publiczny, ale również
wspomagać je finansowo
– dodaje.
Wartość przekazanego
sprzętu to 15 tys. zł. War−
to przy okazji wspomnieć
o funkcjonującym od kilku
lat systemie monitorowa−
nia newralgicznych punk−
tów miasta oraz realizo−
wanym wraz z holender−
ską policją programie
„Bezpieczne gimnazjum”.

Za dwa lata w tym miejscu stanie okazała
hala gimnastyczna.
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Zastępca komendanta Roman Gurgul i burmistrz Jan
Musiał testują nowy sprzęt komputerowy.
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NAJSTARSZA mieszkanka Brzeska, Pani Maria Fortuna skończyła 19 sierpnia
101 lat. Przez wiele lat była nauczycielką, wychowała wiele pokoleń brzeskich uczniów.
Znana jest z ogromnego serca, angażowała się w wiele akcji charytatywnych, a sporą
część swojego majątku przekazała na cele dobroczynne.
W dniu urodzin od samego rana z życzeniami przybywali znajomi, rodzina oraz licz−
na rzesza wychowanków. Szacownej Jubilatce osobiście złożył życzenia i przekazał
list gratulacyjny w imieniu własnym oraz mieszkańców Brzeska burmistrz Jan Mu−
siał. 200 lat – Pani Mario!

Spotkanie bratanków

TRADYCJĄ już stało się, że delegacja
brzeskich samorządowców zapraszana
jest przez węgierskich przyjaciół z part−
nerskiego miasta Szazhalombatta na
międzynarodowy festiwal kultury ludo−
wej Summerfest. W tym roku odbywał
się on w dniach 12−22 sierpnia. Wzięły
w nim udział 24 ekipy z całego świata,
które prezentowały kulturalny dorobek
własnego kraju. Polskę tym razem repre−
zentował zespół folklorystyczny z Puław,
a delegacja z Brzeska uczestniczyła m.in.
w uroczystej inauguracji festiwalu.
Trzydniowy pobyt w Szazhalombatcie był
okazją do omówienia kolejnych wspólnych
przedsięwzięć w ramach współpracy obu
partnerskich miast. W rozmowach

uczestniczyli także przedstawiciele wło−
skiego miasta Sannazzaro, z którym
współpracuje Szazhalombatta.
– Generalnie debata dotyczyła aktywiza−
cji różnych środowisk naszych gmin,
w szczególności zaś organizacji pozarzą−
dowych. Omawialiśmy zasady współpra−
cy tych organizacji z lokalnymi samorzą−
dami, wymienialiśmy w tym zakresie
doświadczenia – mówi burmistrz Jan
Musiał, który stał na czele brzeskiej de−
legacji. Towarzyszyli mu dwaj wiceprze−
wodniczący Rady Miejskiej – Stanisław
Milewski i Tadeusz Pasierb oraz rad−

ny Marian Czarnik. – To bardzo ważne
problemy, bo przy ubieganiu się o środki
z funduszy unijnych łatwiej uzyskać je
przedstawiając wspólne projekty miast
partnerskich, w których istotną role od−
grywają właśnie organizacje pozarządo−
we – dodaje burmistrz Musiał.
Niewątpliwie przejawem dobrze rozwi−
jającej się współpracy są zawody sporto−
we, w których coraz częściej biorą udział
ekipy obu miast. Jeszcze w sierpniu na
doroczny turniej piłkarski juniorów wy−
jedzie do Szazhalombatty drużyna Oko−
cimskiego KS. Natomiast we wrześniu
odbędą się tradycyjne dni węgierskiego
miasta, na które także otrzymali zapro−
szenie brzescy artyści.

– Do skutku dojdą
obozy językowe, pla−
nujemy również zor−
ganizowanie szeregu
wspólnych imprez
kulturalnych. W Brze−
sku koncertować będą
rockowe zespoły wę−
gierskie, na Węgry po−
jadą nasi muzycy.
W przyszłym roku bę−
dziemy obecni na pre−
stiżowym festiwalu
chórów, myślimy
o wystawach fotogra−
ficznych, poświęco−
nych obu miastom, a
o wszystkich wspól−
nych przedsięwzię−

ciach będzie się można dowiedzieć na
stronach internetowych Brzeska i Sza−
zhalombatty – wylicza Jan Musiał.
Warto dodać, że opracowywany jest pro−
gram współpracy między biurami tury−
stycznymi obu miast. Ponadto węgierscy
samorządowcy zainteresowani są naszy−
mi osiągnięciami w zakresie selektywnej
zbiórki odpadów, natomiast Brzesko ze−
chce skorzystać z doświadczeń węgierskich
partnerów w organizowaniu parku prze−
mysłowo−technologicznego. Między innymi
tym problemom zostanie poświęcone na−
stępne spotkanie delegacji obu miast. mk

ODESZLI

Marian KONWENT (lat 60, Jadowniki)
Maria KOZDRÓJ (79, Czchów)
Władysław GOLONKA (56, Jaworsko)
Anna KORDECKA (95, Strzelce Wielkie)
Zofia DADEJ (81, Jadowniki)
Eleonora RUSZAJ (79, Jadowniki)
Włodzimiera CIERNIAK (68, Wokowice)
Emilia OKOŃSKA (75, Brzesko)
Genowefa KACZMARCZYK (83, Wrzępna)
Anna GACEK (86, Jadowniki)
Józef BĄK (76, Borzęcin)
Maria WRÓBEL (94, Porąbka Uszewska)
Stefania ZDUNEK (75, Uszew)
Stanisław GŁADKI (76, Mokrzyska)
Tadeusz KACZOREK (82, Jasień)
Józefa SZNAJDER (90, Brzesko)
Małgorzata JELONEK (56, Brzesko)
Stanisław MIGDAŁ (57, Brzesko)
Bogumiła KWIATEK (47, Mokrzyska)
Janusz KLICH (39, Szczurowa)
Jan BATOR (70, Piaski Dr.)
Maria ROKITA (69, Odporyszów)
Tadeusz KUŁAK (61, Borzęcin)
Katarzyna ZYDROŃ (83, Okocim)
Fryderyk BUJAK (81, Jadowniki)
Józef GAŁEK (57, Borzęcin)
Helena BIERNAT (81, Brzesko)
Andrzej MLECZKO (86, Łysa Góra)
Józef ZIOBROWSKI (72, Bielcza)
Ludwika CIORUŃ (86, Szczurowa)
Barbara HUDA (65, Jadowniki)
Michał BOCZEK (89, Jadowniki)
Janina GÓRKA (74, Jasień)
Jan JEWUŁA (66, Jasień)
Grzegorz KONOPKA (30, Okocim)
Zofia BUJAK (79, Przyborów)
Jan JEWUŁA (66, Jasień)
Krystyna KLEIDYSZ (84, Brzesko)
Karolina KUBALA (82, Brzesko)
Jan PAGACZ (79, Przyborów)
Józef MALINOWSKI (73, Niedźwiedza)
Aleksandra PABIAN (80, Brzesko)
Maria RĘBACZ (78, Szczurowa)
Jakub PABIAN (73, Zawada Uszewska)
Stanisław BARNAŚ (56, Bucze)
Anna RACHWAŁ (53, Poręba Spytk.)
Anna SĘK (96, Borzęcin)
Stanisław KULKA (50, Brzesko)
Aleksander ŚWIERCZEK (72, Jadowniki)
Anna CEBULA (67, Jadowniki)
Matylda JAJE (73, Złota)
Wacław ROJEK (43, Jaworzno)
Julian SZELIGA (77, Brzesko)
Joanna OLEJNIK (71, Jasień)
Anna PUKAL (67, Mokrzyska)
Władysław WOŹNICZKA (54, Strzelce Wlk.)
Stanisław MITKO (77, Brzesko)
Jan WIŚNIOWSKI (75, Okocim)
Helena RUDNIK (77, Brzesko)
Henryk PIĘKOSZ (74, Borzęcin)
Julia WITKOWSKA (81, Uszew)
Krystyna JERZYKOWSKA (74, Piaski Druż.)

Skończyła 101 lat!

Burmistrz Jan Musiał mówi o projektach realizowanych
przez Gminę Brzesko.
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Kandydaci na posła do Sejmu RP

TADEUSZ BABICZ
Komitet Wyborczy Centrum
* Lat 64, żonaty, troje dzieci
* Wykształcenie wyższe, geo−
deta powiatowy
* W latach 1990−1994 prze−
wodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

JANINA CADER−
−DRUŻKOWSKA

Liga Polskich Rodzin
* Lat 52, dwoje dzieci

* Wykształcenie wyższe,
pracownik Delegatury NSZZ

Solidarność w Brzesku
* Od 1998 r. radna Rady

Miejskiej

EDWARD CZESAK
Prawo i Sprawiedliwość
* Lat 54, żonaty, troje dzieci
* Wykształcenie wyższe, dy−
rektor i współwłaściciel biu−
ra projektów
* W latach 1998−2002 prze−
wodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

KRZYSZTOF DUDZIŃSKI
Platforma Obywatelska
* Lat 59, żonaty, dwoje

dzieci
* Wykształcenie wyższe,

przedsiębiorca
* Od 2002 roku radny Rady

Miejskiej

RYSZARD GRODNY
Sojusz Lewicy
Demokratycznej
* Lat 53, żonaty, dwoje dzieci
* Wykształcenie wyższe,
przedsiębiorca
* W latach 1998−2002 radny
Sejmiku Województwa Ma−

łopolskiego, od 2002 r. wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Brzeskiego

Brzeska piętnastka

Aż 15 mieszkańców powiatu brzeskiego wystartuje we wrześniowych wyborach do
Parlamentu RP. 14 stanie w szranki wyborcze do Sejmu, 1 kandydował będzie do Senatu.
Najwięcej swoich reprezentantów mają Liga Polskich Rodzin i Sojusz Lewicy Demokratycznej
(po 3). Po dwóch kandydatów wystawiły komitety wyborcze Platformy Obywatelskiej, Prawa
i Sprawiedliwości, Domu Ojczystego, po jednym – Samoobrona i Polskie Stronnictwo Ludowe
oraz KW Centrum. Wybory odbędą się 25 września.

ANNA KĄDZIOŁKA−
−KUKUROWSKA
Dom Ojczysty
* Lat 62, zamężna, troje dzieci
* Wykształcenie wyższe,
emerytowana nauczycielka
* Radna Rady Miejskiej
w kadencjach 1990−94,
1998−2002 oraz obecnie

WŁODZIMIERZ
KNUROWSKI
Dom Ojczysty

* Lat 53, dziewięcioro dzieci
* Wykształcenie zawodowe,

rolnik
* w latach 1975−1979 radny

gminy Iwkowa

ADAM KWAŚNIAK
Prawo i Sprawiedliwość
* Lat 46, żonaty, dwoje dzieci
* Wykształcenie wyższe,
przedsiębiorca
* Od 2003 r. przewodniczą−
cy Zarządu Osiedla Stare Mia−
sto w Brzesku

JANUSZ KWAŚNIAK
Liga Polskich Rodzin

* Lat 30, żonaty,
jedno dziecko

* Wykształcenie wyższe, od
1998 r. wójt Gminy

Borzęcin
* W latach 1999−2002 –

radny powiatu brzeskiego

EDWARD MACH
Samoobrona
* Lat 57, żonaty,
czworo dzieci
* Wykształcenie średnie,
przedsiębiorca
* Od 1990 r. prezes tarnow−
skiego Stowarzyszenia Dzieci
z Wadą Słuchu i Wymowy

TADEUSZ MARDOŃ
Sojusz Lewicy

Demokratycznej
* Lat 55, żonaty,

dwoje dzieci
* Wykształcenie wyższe,
kierownik administracji

w Wojewódzkim Inspektora−
cie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

* W latach 1979−1990 zastępca dyrektora
Okocimskich Zakładów Piwowarskich, w latach

1990−1999 wiceprezes Browaru Okocim

LECH PIKUŁA
Polskie Stronnictwo Ludowe
* Lat 55, żonaty, czworo dzieci
* Wykształcenie wyższe, dy−
rektor Banku Spółdzielczego
w Brzesku
* W latach 1990−1997, 1999−
2002 – burmistrz Brzeska, rad−

ny powiatu, obecnie przewodniczący Rady Miejskiej

MARIA PŁACHYTKA−
−MUCHA

Platforma Obywatelska
* Lat 52, troje dzieci

* Wykształcenie wyższe, od
1986 r. lekarz med.

w Szczurowej

MIROSŁAW WIŚNIOWSKI
Liga Polskich Rodzin
* Lat 42, żonaty,
jedno dziecko
* Wykształcenie wyższe,
przedsiębiorca
* W latach 1998−2002 – rad−
ny Rady Miejskiej w Brzesku.

Kandydat na Senatora RP

MIECZYSŁAW MIETŁA
Sojusz Lewicy Demokra−
tycznej
* Lat 58, żonaty, dwoje dzieci
* Wykształcenie wyższe, od
2001 r. senator RP
* W latach 1986−1990 dy−
rektor naczelny Okocim−

skich Zakładów Piwowarskich, w latach 1990−1998
prezes Browaru Okocim.

WYBORY 2005

WYBORY 2005

WYBORY 2005

WYBORY 2005
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– Przed wojną Brzesko było taką mie−
ściną jak Wojnicz czy Czchów, albo jesz−
cze coś gorszego. Na wybrukowanym ko−
cimi łbami Rynku Głównym był targ,
stały stragany. Potem Niemcy spędzili
tam Żydów i kazali im te kamienie wy−
rywać. Tę zieleń, co teraz jest, to już za
komunistów posadzono. Żydzi stanowi−
li trzy czwarte brzeszczan – opowiada
starsza pani. Kiedy mówię, że w mono−
grafii brzeskiej parafii ks. Stanisław
Piech podaje, że w 1939 roku Brzesko
zamieszkiwało 2000 starozakonnych, co
daje 36,7 proc. ogółu mieszkańców, pani
Janina zdumiewa się.
– Niemożliwe! No, niech sama pani pa−
trzy. Jeden cmentarz mieli naprzeciw−
ko dzisiejszego Urzędu Miasta. On był
pełny. Drugi istnieje do dziś. A katoli−
cy zawsze mieli ten jeden, stary. Ko−
munalny powstał dopiero po wojnie.
Jak to może być prawda? Ja pamię−
tam obrazy. Pani je musi dobrze opi−
sać – przestrzega.

Pierwsza ofiara
W lecie 1941 roku nie było jeszcze get−
ta. Kasztany przy świątyni Jakuba
Apostoła już rosły, ale znacznie mniej−
sze. – Mieszkałam wtedy na pierwszym
piętrze kamienicy Stelmachów, przy

Ta sama modlitwa
Co łączy trzech niemieckich oficerów w dopasowanych mundurach, Ukraińca z Wehrmachtu, drukarza Krautera, Mundka
– aplikanta adwokackiego i żonę radcy prawnego z Wiednia? Spotkali się kiedyś w jednym czasie i przestrzeni. Teraz
żyją już tylko w pamięci Janiny Kaczmarowskiej.

ulicy Głowackiego vis a vis naszego pa−
rafialnego kościoła – wspomina tam−
ten czas Janina Kaczmarowska. – Wła−
śnie wyglądałam przez okno, obserwu−
jąc ruch uliczny, gdy na wprost mnie
zatrzymało się auto ciężarowe, odkry−
te. Z ław zerwali się umundurowani
Niemcy. Błyskawicznie zeskoczyli na
bruk i z krzykiem: „Juden schiessen!”
[Strzelać do Żydów!] rozbiegli się, strze−
lając. Akurat przed narożnymi schoda−
mi do kościoła zatrzymała się doroż−
ka, z której wyskoczyła znajoma Żydów−
ka, Hirszówna. Słysząc krzyki
żołdaków, dopadła bramy kamienicy na
wprost tych schodów, chcąc się schro−
nić. Niemcy byli szybsi. Zastrzelili ją.
Długo jeszcze słyszałam krzyki i strzały.
Niemcy popędzili w kierunku Rynku,
ulicy Wapiennej, w dół ulicy Głowackie−
go i nad Uszwicę, gdzie w krzakach
ukryło się najwięcej Żydów – z przeję−
ciem mówi moja rozmówczyni.
– Mogli strzelać na postrach, siejąc po−
płoch, a nie zabijać! To wpojona przez
nazistów mściwa nienawiść kazała im
zabijać. I zabijali. – rozważa pani Ja−
nina, obniżając głos. – W szale mordo−
wania wzięli za Żyda Helaka, Polaka,
który osierocił kilkoro dzieci i żonę.

Czuwanie w Ogrójcu
– To trwało dwie godziny, nie dłużej.
A potem widziałam, jak furką wieźli te
trupy pozbierane nad Uszwicą. Niektó−
rzy się uratowali. W kamienicy pani Ku−
basiewiczowej z oficyny do budynku
wchodziło się po drewnianych schodach.
Pod nimi schowała się jedna rodzina.
Ci Żydzi to byli jej serdeczni przyjacie−
le i lokatorzy. Nie słyszałam, żeby
Niemcy wpadali do mieszkań. Do ko−
ścioła też nie weszli. Gdyby tych dwoje
się wtedy tam schowało, to by ocaleli…
– opowiada pani Kaczmarowska.
– Nasłuchiwałam i obserwowałam
wszystko zza firanki. Zauważyłam mał−
żeństwo żydowskie, które schroniło się
na dziedzińcu kościelnym. Ona ledwo
poruszała się. Była w zaawansowanej
ciąży. Rękoma podtrzymywała brzuch,
wspierana przez męża. Biedota, mar−
nie ubrana… Szli powoli i schronili się
we wnęce kaplicy Chrystusa w Ogrój−

cu. Drżałam ze strachu o nich, widząc,
jak zza kościoła wyszło trzech młodych
oficerów, wysokich, eleganckich,
w świetnie skrojonych mundurach, skó−
rzanych rękawiczkach – bogów życia
i śmierci. Weszli na plebanię. Szybko
ją opuścili i od razu spostrzegli tych
dwoje. – relacjonuje pamiętająca do−
kładnie te dni pani Janina. – Wyszli
z tej wnęki, biedaki. Pewnie im kazali.
I od razu kopniakiem w brzuch tę brze−
mienną zgięli wpół. Kopniak w plecy od−
chylił ją w tył i znów kopniak w brzuch.
Kuliła się i wyginała. Upadła. Leżącą
dobijali kopniakami błyszczących ofi−
cerskich butów z cholewami. On, mąż
stał, trzymając uniesione ręce jak do
modlitwy albo na znak poddania się.
Jego, podobnie jak ją, nieludzko kopa−
no, aż upadł. Leżącego katowali dalej,
ci trzej bogowie życia i śmierci. Wresz−
cie jeden z nich wyjął pistolet, schylił
się i z bliskiej odległości strzelił w gło−
wę ofiary. Lufę wytarł o trawnik. Wi−
docznie krew bluznęła. Potem wetknął
broń do kabury. Rozbawieni oprawcy,
śmiejąc się, opuścili dziedziniec kościel−
ny. Przypuszczam, że ten mord oglą−
dał z ukrycia i proboszcz z plebanii
i Żydzi z okolicznych kamienic – kończy.

Janina Kaczmarowska przez wiele lat
pracowała w brzeskim banku.

Tę część kościoła widziała z okna pani Janina.
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– Cała akcja zabijania trwała około
dwóch godzin. Gdy ucichły strzały i od−
dział siepaczy odjechał, furmanka wio−
zła na żydowski cmentarz stos zabi−
tych, zebranych z ulic, a w większości
znad Uszwicy, gdzie w zaroślach nad−
rzecznych wiele osób próbowało oca−
lić życie. – podsumowuje krwawe wy−
darzenia moja rozmówczyni.

Paczki z chlebem
W 1942 roku brzeszczanie dostawali
karty na wyjazd do Niemiec. – Po−
szłam do pracy na poczcie na Słotwi−
nie. Skoro dostałam takie zatrudnie−
nie, to nie pojechałam na roboty. Moja
młodsza o osiem lat siostra pracowa−
ła w magistracie bez etatu. Młodszy
brat, Antoni był elektrykiem u pana
Damasiewicza. On, niestety, musiał je−
chać do Niemiec, bo z prywatnych za−
kładów zabierali, a z państwowych nie
– snuje swe wspomnienia pani Janina.
Kierownikiem poczty był Austriak. Miał
60 lat. Jego jedyny syn walczył na fron−
cie. – Nie wiem, czy przeżył wojnę. Pali−
łam wtedy papierosy, a on mi zostawiał
po trzy, takie eleganckie, niemieckie –
uśmiecha się moja rozmówczyni. Obok
niej miał biurko młody mężczyzna, na
pewno akowiec. Czytywał „Volkische Be−
obachter”, zawsze wygodnie rozsiadał
się na krześle i pilnie obserwował przez
okno nadchodzące pociągi.
Kiedy zdobyto Lwów, spekulanci ma−
sowo posyłali tam paczki. – Mnóstwo
chleba! – podkreśla pani Janka. – Nasz
Leiter poprosił wtedy tego pracownika:
„Seien Sie so gut und helfen Sie den
Briefträgern!” [Proszę być tak dobrym
i pomóc listonoszom]. Ale akowiec był
bardzo pewny siebie: „Ja! Ty idź! Sam
opowiadałeś, że w Berlin Spandau
paczki nosiłeś” – tak mu odpowiedział!
I ten kierownik poszedł nosić te cięża−
ry, a Jaś dalej czytał gazetę...

Po zamachu na Hitlera poczta nie dzia−
łała. Razem z kolegą, Władkiem Hetfi−
kiem pani Janina nie zgłosiła się do pracy
w urzędzie w centrum Brzeska, dokąd ją
przeniesiono. Kiedy przyszła, kierownik
Steinbach zapytał o przyczynę nieobec−
ności. – „Sie waren weggelaufen.” [Uciekł
pan.] – odpowiedziała młoda pracowni−
ca. „Żołnierz niemiecki nigdy nie ucieka!”

– zakrzyknął szef,
trzasnął pięścią
w biurko i z miejsca
zwolnił Janinę Kacz−
marowską.

Czerwoni
krzyże połamali
Antoni Kaczma−
rowski trafił do wsi
Steier, w Tyrolu.
Pracował w gospo−
darstwie rolnym.
Mieszkał z rodziną.
Ojciec walczył na
froncie. Jego żona
wraz z dziadkiem
w y c h o w y w a ł a
trzech synów. Do
obowiązków Pola−

ka w zimie należało wożenie mleka
do mleczarni, a w lecie – pasienie wo−
łów, „ochsów” – jak pisał w listach do
rodziny. Nigdy nie narzekał. Spał pod
grubą pierzyną, w wygrzewanej po−
ścieli. Po ataku ślepej kiszki opero−
wano go w pobliskim szpitalu. Gdy
obudził się z narkozy, zobaczył czu−
wającą gospodynię. Lekarz, Niemiec
orzekł zakaz ciężkiej pracy. Wtedy
przeniesiono go do zakładów elek−
trycznych w Lipsku. W 1944 roku spał
w sali fabrycznej, pod kaloryferem.
Trwały właśnie naloty dywanowe. Nie
usłyszał alarmu, nie zbiegł do schro−
nu. Zawalił się cały dach hali. On, pod
kaloryferem, cudem ocalał. Do Polski
wrócił radziecką ciężarówką.
Jego siostrę Arbeitsamt skierował do szpi−
tala dla niemieckich żołnierzy. – To był
sierpień, a może koniec lipca? – zasta−
nawia się pani Janina. – Straszny upał.
Do jej obowiązków należało zmywa−
nie podłogi. Pamięta miotłę na dłu−
gim kiju. – Nie musiałam na kolanach
myć – utrwaliła w pamięci kolejny
szczegół sprzed lat. Kąpała chorych
i podawała im jedzenie. – To był rok
czterdziesty czwarty, a jak oni jedli!
Dla ciężko rannych zawsze była taka
pulchniutka kajzerka z szynką i do
tego konewka kakao. Ja, w smrodzie
tego lizolu, nie mogłam jeść – mówi.
Janek Trzeciak i Józef Krzęciasz też
nie zgłosili się do pracy na poczcie i tra−
fili do szpitala. – Jak przywozili ran−

nych, to wynosili ich na piętro. A jak
oni umierali, to znosili ciała do piwni−
cy. Grzebali ich tu, w kwaterze na cmen−
tarzu wojskowym. Groby były ubite
i miały krzyże. Jak Czerwoni przyje−
chali, to połamali krzyże – z oburze−
niem stwierdza moja rozmówczyni.

Partyjka grabarzy
Leopold Kaczmarowski, starszy brat
pani Janiny, był dyżurnym ruchu na
kolei w Radziwiłłowie, koło Brodów, na
Wołyniu. Tam się ożenił, ale w 1943
roku, gdy zaczęły się mordy na Pola−
kach, żonę przywiózł do Brzeska. Sam
wrócił rok później. Przyjazd poprzedził
telegram: „Wracam z całym mająt−
kiem”. – „Z jakim majątkiem? Prze−
cież mamy tylko jeden kredens!” – dzi−
wiła się Irena Kaczmarowska, młoda
małżonka kolejarza. – No i zobaczyli−
śmy! – wspomina siostra Leopolda. –
Jedzie ogromna fura przykryta brezen−
tem, a obok idzie mój brat i Pietrusiń−
ski. Za wozem przywiązana biała koza.
Leopold zupełnie poważnie oświadczył
nam: „To jest nasza żywicielka, szwaj−
carska koza, seleńska, a tam są króli−
ki, szynszyle, angory i lenghorny, które
w ciągu roku noszą 350 jaj.” Niemcy
wypłacili mu trzymiesięczną pensję
w karbowańcach, więc, żeby się ich po−
zbyć, kupił coś, z czego można potem żyć
– wyjaśnia z uśmiechem pani Janina.
W 1944 roku władze okupacyjne dość
stanowczo wezwały mieszkańców
Brzeska do kopania okopów w Uszwi.
Dowodzący akcją Niemiec zapytał:
„Kto chce pracować na miejscu?”
Dwóch mężczyzn wystąpiło – Leopold
Kaczmarowski i Petrykowski, wysie−
dleniec z Poznańskiego. Skierowano
ich do kopania grobów. Dziennie mu−
sieli wykonać cztery doły. Kiedy koń−
czyli pracę, wyciągali szachownicę, roz−
stawiali pionki i, stojąc wciąż w wy−
kopie, opierali się łokciami o trawę.
Tak codziennie rozpoczynali kolejną
partię szachów.
To oni grzebali kolejnych zmarłych ze
szpitala pani Janiny. Tylko raz Leopold
powrócił do domu ze łzami. Chowano
mahometanina. Gdy umierał, prosił, by
pogrzeb prowadził muzułmanin. Zna−
leziono takiego wśród rannych. Owinię−
ty w białe prześcieradło, z zawojem
z ręcznika na głowie kierował ceremo−
nią. Płakał, bo w zmarłym rozpoznał
własnego brata.

Cierpiał dla Hitlera
W szpitalu na Głowackiego ranni woj−
skowi szeptali: „Nach Heimat!” Leżąc
nieruchomo, wpatrywali się w sufit. Je−
den z nich nie odzywał się po niemiec−

Mykwa – żydowska łaźnia rytualna i synagoga przy obecne ul. Puszkina.
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ku. Owinięty w koc, skakał po koryta−
rzu na jednej nodze. Nigdy nie pozwa−
lał sobie pomóc. Po ukraińsku stanow−
czo stwierdził: „Dopóki chodzę, nie po−
zwolę, żeby mi kobieta usługiwała!”
Pani Janina pamięta, że miał rozerwa−
ny pośladek. – Kiedy kończyłam pracę
i miałam wyjść, to temu człowiekowi
zostawiałam pod poduszką dwie kaj−
zerki z szynką dla ciężej rannych. Czu−
łam taką dziwną bliskość, bo to Sło−
wianin – wyznaje.
– Warum leiden Sie so? [Z jakiego powo−
du pan tak cierpi?] – zapytała kiedyś
moja rozmówczyni młodego żołnierza.
– Für diese Idee! [Dla tej idei!] – za−
krzyknął ranny i wskazał na mały por−
tret Hitlera zawieszony na białej ścia−
nie.
Praca w szpitalu nie trwała długo. Le−
dwo tydzień. – Zobaczyłam nowe łóż−
ko. Leżał na nim kadłub bez nóg. Za−
częłam go myć. Najpierw ręce. A on
w ogóle się nie ruszał. Dopiero, gdy do−
tknęłam twarzy, powiększyły mu się
oczy. Miał zeza. „Wo sind meine Be−
ine?” [Gdzie są moje nogi?] – zapytał.
Odrzucił koc. Wydobył się straszny fe−
tor. Wdała się gangrena. Upadłam.
Zwymiotowałam. Wtedy wpadł Feldfe−
bel. Krzyczał, że sieję panikę, że wyślą
mnie do Oświęcimia. Nie mogłam tam
dłużej pracować. Skierowano mnie do
hotelu dla oficerów wyjeżdżających na
front wschodni, w willi Petersów.

Tapczan z kilimem
Mundek Strauber był aplikantem ad−
wokackim w brzeskim sądzie. Udzie−
lał korepetycji z matematyki, na które
gimnazjalistki składały się po 50 gro−
szy. – Nie bałyśmy się matury, bo tak
dobrze nas przygotował – pamięta pani
Janina. – Na tych lekcjach zapoznał
naszą koleżankę, Cylę Krauter, córkę
właściciela drukarni w Brzesku. Pobra−
li się jednak dopiero w czasie wojny, gdy
jej rodzice już nie żyli. Bowiem matka
Cyli była ortodoksyjną Żydówką i nie
zgadzała się na ślub córki z Mundkiem,
którego matka zmieniła wyznanie,
przyjmując chrzest kilka lat przed wy−
buchem wojny.
– Zamieszkali w podnajętym pokoju
u pani Anieli Maderskiej na Zielonce –
przypomina sobie pani Kaczmarowska.
Dom stał przy ulicy Okocimskiej, tuż
nad Uszwicą. W lipcu 1941 rzeka mia−
ła sfinalizować ich małżeństwo, ale
Strauberowie nawet nie myśleli o koń−
cu. Zamówili u stolarza tapczan. Przy−
kryli go kilimem. Sąsiadka dała im kre−
dens, który pomalowali na biało. – Brze−
ska palestra – sędziowie, adwokaci –
grywała u nich w brydża. Wygraną zo−

stawiano gospodarzom. Była to pomoc
finansowa dla Cyli i Mundka, który pra−
cował jako aplikant adwokacki – rela−
cjonuje zwyczaje młodego małżeństwa
moja rozmówczyni.
– Na wiadomość o akcji Strauberowie
wybiegli z mieszkania, by ukryć się
w zaroślach nadrzecznych, graniczących
z podwórkiem. Od strony obejścia byli
niewidoczni. Strzały padły z przeciw−
ległego brzegu – powoli opowiada pani
Janina, przyjaciółka Cyli. – Kiedy
Niemcy wyjechali po akcji, zaraz do niej
pobiegłam. Za mostem spotkałam wu−
jenkę, Pietrusińską. Powiedziała, że
Cyla jest ranna i siedzi nad rzeką. Po−
szłam tam, gdzie trzciny rosły, wychy−
liłam się zza stodoły. Siedzi – Cyla.
Ma mokre włosy, więc musiała wcze−
śniej stracić przytomność i upaść do
wody. Wodę ma tak do pół uda. I har−
czy. Ma przestrzeloną krtań i tchawi−
cę. Ona oddycha, a powietrze tworzy
przy ranie bańki z krwi i śliny. Nie wi−
działa Mundka. Leżał za nią na tej ła−
sze, policzkiem do piachu. Ręce miał
zarzucone do tyłu, a na plecach taki bor−
dowy krawat – przy−
pomina sobie.
Szwagier Cyli był
adwokatem wiedeń−
skim. Nazywał się
Händler. – Pisał się
przez samo „h”, ale
czy przez „a umlaut”,
tego nie wiem – pre−
cyzuje pani Kaczma−
rowska.
Po Anschlussie praw−
nik przyjechał z żoną
do Brzeska. Tutaj
Niemcy też go dopa−
dli. Został szefem
Judenratu. Tego let−
niego dnia Janka po−
biegła właśnie do
niego. Z bramy bu−
dynku, gdzie mieścił się Judenrat, wy−
chodziło dwóch policjantów, pozostali
ludzie gdzieś biegli, skądś wracali,
trwało ogólne zamieszanie. – Proszę
powiedzieć panu Händlerowi, że Cyla
Krauterówna jest ranna – krzyknęła
do mężczyzn i wróciła do domu.
Dlaczego użyła panieńskiego nazwiska
przyjaciółki? Zapewne wciąż pamięta−
ła ją jako koleżankę szkolną, zawsze
zakochaną, nie myślącą o nauce. Swo−
je wielkie, piwne oczy Cyla odwracała
do klasy, ilekroć nie potrafiła odpowie−
dzieć na pytanie nauczyciela. Nie mia−
ła wyglądu Żydówki. Była naturalną
blondynką z kręconymi włosami. – Nie
baranek, tylko takie pukle! – stanow−
czo zastrzega pani Janina.

Błogosławieństwo
umierającej Żydówki
– Tak, żyje, jest w szpitalu na Wapien−
nej – powiedział na następny dzień ży−
dowski policjant. Chorych trzymano
w byłej synagodze. Dzisiaj na ulicy Ber−
ka Joselewicza stoi w tym miejscu sta−
cja trafo i prywatny dom. Z szerokiej
sieni w drewnianej świątyni wchodziło
się do sal z prawej i lewej strony. Sy−
nagoga była duża. Mogła mieć 15 me−
trów szerokości. Cyla leżała w pokoju
po lewej, pod oknem. Miała różową ko−
szulę, a na szyi położoną gazę. Ciężko
oddychała. – Zaróżowiona cera jak
u porcelanowej lalki – zamyśla się pani
Kaczmarowska. – Usiadłam na łóżku,
bo nie było innego miejsca. Chciałam
ją pocałować, nachyliłam się, ale wte−
dy poczułam ogromny fetor. To już była
gangrena. Ona nie mogła mówić. Czy−
tałam z ruchu warg. „Janka, gdzie jest
Mundek?” – „Jest w Okocimiu, jest zdro−
wy, czeka, tylko musisz wyzdrowieć!” –
kłamałam. Obiecałam przyjść w czwar−
tek, a to był wtorek. Akcja była w pią−
tek albo w sobotę.

W sali ustawiono pięć łóżek. Cyla była
jedyną ranną. Pozostałe cztery kobiety
chorowały. Najstarsza leżała w prze−
krzywionej peruce obszytej perłami.
Miała żółto−brązową cerę. Przywołała
odwiedzającą: – Ja jeszcze nie widzia−
łam, żeby katolik tak się obchodził z Ży−
dem. To nas podnosi na duchu, że są
katolicy, którzy nam współczują. Niech
pani długo żyje – zakończyła.
Janina Kaczmarowska ma dziś 91 lat.
Wciąż się zastanawia, czy sprawiło to
błogosławieństwo starej Żydówki.

Mak na ustach
W czwartek ze szpitala na Wapiennej
czterech Żydów w jarmułkach wyniosło
skrzynię długą na metr pięćdziesiąt,

Mieszkańcy Brzeska w czasie przymusowych robót
pod nadzorem niemieckiego żandarma.
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szeroką i wysoką na osiemdziesiąt cen−
tymetrów, przykrytą czarnym, ciężkim
materiałem. Po drugiej stronie ulicy
stała siostra Cyli, ubrana w biały lub
kremowy kostium, różową bluzeczkę
i eleganckie buciki. Usta pomalowała
na jaskrawoczerwony kolor maku. „To
pani tak się na pogrzeb ubrała?” –
zdziwiła się koleżanka zmarłej. „Tyl−
ko tak! Pani widzi? My ją grzebiemy!
Umarła w warunkach przyzwoitych,
miała opiekę lekarską. A co będzie
z nami?”
– Siostra Cyli już nie żyje. Na pewno
została gdzieś spalona – przypuszcza
pani Janina. – Wywozili ich we wrze−
śniu czterdziestego drugiego. W czter−
dziestym trzecim to już Żydów w Brze−
sku nie było – konkluduje. – Szłam
z kolegą z poczty, Władkiem Hetfi−
kiem, za domami, ulicą Solskiego. Wi−
działam, jak ich pędzili. Ten Hetfik
to był urzędnik pocztowy, a szedł boso.
Mówiłam mu: „Władek, jak ty się nie
wstydzisz?” – „Ja mam się wstydzić?
Niech się Niemcy wstydzą! Ludzie
w drewniakach chodzą, a ja mam skó−
rzane buty!”

Fräulein w oknie
Po zwolnieniu ze szpitala pani Jani−
na trafiła do kancelarii. – Tam praco−
wały dwie Polki wysiedlone z Katowic,
krewne Poli Sojówny – pamięta moja
rozmówczyni. „Damy panią do hote−
lu!” – orzekły.
Hotel dla oficerów wyjeżdżających na
Wschód urządzono w domu rodziny Pe−
tersów. Prowadził go Ślązak, przyzwo−
ity człowiek. – Butów to pani czyścić
nie będzie – usłyszała od niego nowa
podwładna. – Tam pracowała jeszcze
druga kobieta. Wcześniej służyła u Ży−

dów. Obiecała mi pomóc. Zawsze ma−
rzyłam, by ją spotkać, bo taka miła
była – zamyśla się teraz pani Janina,
siedząc w fotelu i podejmuje opowieść:
– W korytarzu było takie duże okno
z widokiem na parking. Pewnego dnia
myłam je, a z dołu zaczął machać do
mnie ucieszony austriacki żołnierz:
„Fräulein! Już niedługo będzie pani
myła te okna!”. Taki uradowany był!
Dawał mi do zrozumienia, że wojna
się kończy!

Zgaszone świece
W czasie wojny Cyla i Mundek uczyli
się katechizmu. Nie zdążyli przyjąć
chrztu, ale ona, siedząc w Uszwicy, po−
prosiła o to gestami. Sakramentu
udzieliły z wody panie Maderska i Pie−
trusińska. Nadały rannej imię szkol−
nej koleżanki – Janina.
– Opowiem pani, jak zginął ojciec Cyli,
Krauter – rozpoczyna nowy wątek pani
Kaczmarowska i wpatruje się w nie−
bo za oknem. – Razem z Temanem
najął furmankę. Jechali do Bochni.
Gdzieś w Jasieniu minął ich jeep
z Niemcami. Wszystkich zastrzelili.

Ale czy Cyla żyła jeszcze wtedy? –
zastanawia się.
Córka Temana, Anda pracowała dla
krakowskiego gestapo jako tłumacz.
Znała najnowsze wieści o ruchach
wojsk z nasłuchu BBC. Wiedziała, że
Niemcy mają trudności na froncie
wschodnim. We wrześniu 1942 roku,
w czasie likwidacji getta przyjechała
do Brzeska. Wierzyła, że otrzymane
od okupanta papiery pozwolą jej oca−
lić rodzinę. Szukała bliskich wśród
chaosu głosów i twarzy prowadzonych
do ciężarówek na ulicy Głowackiego.

Rozebrana w czasie wojny murowana synagoga.
Róg dzisiejszych ulic Asnyka i Wyszyńskiego.

Wreszcie ktoś krzyknął. Znalazła. Ale
od żołnierza usłyszała: „Albo odej−
dziesz, albo jedziesz z nimi!” Poje−
chała do Bełżca.
W piątym tomie „Kronik Brzeska”
Jan Burlikowski zanotował: „Izraeli−
ta Chaim Krauter prowadził przy uli−
cy Głowackiego w miejscu gdzie dziś
znajduje się bar „Malutki”, księgar−
nię i drukarnię. Wykonywał w swej
drukarni druki na potrzeby urzędów
i instytucji, drukował też różne ksią−
żeczki. Drukarnia ta istniała jeszcze
kilka lat po wojnie.”
Owym Knauterem był najprawdopo−
dobniej ojciec Cyli, przystojny męż−
czyzna z kozią bródką. Ówczesna stu−
dentka, Janina Kaczmarowska ze−
tknęła się z nim nieopatrznie w dzień
świąteczny. Przyszła odwiedzić kole−
żankę. W mieszkaniu panował pół−
mrok. Świece w srebrnym świeczniku
były już zgaszone, paliła się tylko
elektryczna lampa. Księgarz miał na
sobie tefilin i rytualny fartuch z frędz−
lami. Kończył modlitwę. Wchodząca
przeprosiła i zapytała o Cylę. – Cyli
nie ma. Poszła do pana Straubera –
odpowiedział mężczyzna. – Niech
pani nie wychodzi. Proszę zostać. Jed−
ną modlitwę mamy wspólną. To jest
dziesięć przykazań. Zna pani? To pro−
szę powiedzieć.
Janina Kaczmarowska zakończyła re−
cytację słowami: „…miłuj bliźniego
swego.”
– Czy ja jestem dla pani bliźnim?
– Naturalnie, wszyscy nimi jesteśmy
– odpowiedziała młoda kobieta.
– Tak… Ale dla brata pani nie jestem
bliźnim.
Odpowiedź Krautera moja rozmów−
czyni zrozumiała dopiero niedawno.
Na cztery lata przed śmiercią,
w trakcie spaceru na sopockim molo
mecenas Leopold Kaczmarowski przy−
znał, że należał do endeckiej Młodzie−
ży Wszechpolskiej. Robił klej i wraz
z kolegami rozlepiał plakaty z napi−
sem: „Nie kupuj u Żyda”. Przyłapał
ich policjant. Chłopcy uciekli. Został
tylko on. Z wiaderkiem kleju nie mógł
szybko biec. Następnego dnia dyrek−
tor gimnazjum wysłał go do starosty.
Po rozmowie z włodarzem powiatu
Młodzież Wszechpolska rozpadła się.
Tyle że wtedy Cyla miała piwne oczy,
młodzi Niemcy nie umierali „Für die−
se Idee!”, w obecnym gimnazjum nr
1 nie było szpitala, a na Wapiennej
stała synagoga… Wszystko można
było naprawić. Jeszcze istniała jed−
na modlitwa dla wszystkich.

Iwona DOJKA
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To, co robimy dzisiaj, zadecyduje o tym,
jaki będzie jutrzejszy świat.

Głosuj na „Dom Ojczysty”
Lista nr 17, pozycja nr 5

To, co robimy dzisiaj, w dużej mierze zależy od tego, jak nas
wychowano i ukształtowano.
Zostałam wychowana w duchu polskości, głębokiej wiary i mi−
łości do ludzi.

„Nad moją kolebką matka się schylała
I po polsku pacierz mówić nauczała:
Ojcze Nasz i Zdrowaś i Skład Apostolski,
Byś do samej śmierci kochał naród polski”.

Słowa tej prostej piosenki śpiewanej mi przez mamę na za−
wsze zamieszkały w moim sercu.
Urodziłam się w Szczepanowie. Wiele lat spędziłam w Zielo−
nej Górze i na Dolnym Śląsku, gdzie skończyłam studia i pra−
cowałam. Do domu rodzinnego wróciłam w 1983 r. i podjęłam
pracę jako nauczycielka w szkole w Szczepanowie. Nauczanie
było moją życiową pasją, bo nauka historii to przecież lekcje
patriotyzmu dla młodzieży. W tym właśnie widziałam moje
powołanie pedagogiczne. Jako nauczycielka wymagałam wie−
dzy, ale też otaczałam uczniów ciepłem i życzliwością. Zosta−
łam doceniona i w 1990 r. otrzymałam nagrodę MEN. Praca
nauczycielki historii dawała mi wiele satysfakcji, podobnie
jak działalność społeczna. Od 1990 r., z niewielką przerwą
spowodowaną sprawami rodzinnymi, jestem radną. W po−

MGR ANNA KĄDZIOŁKA KUKUROWSKA
TWOJA KANDYDATKA DO SEJMU

Komitet Wyborczy „Dom Ojczysty”

przedniej kadencji byłam wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej,
obecnie pełnię funkcję przewodniczącej Komisji Zdrowia, Ro−
dziny i Spraw Socjalnych. Jest to krąg moich zainteresowań
i głębokiej troski. Pracuję też w Komisji Rewizyjnej i Finansów.
Bagaż moich doświadczeń samorządowych jest bogaty, a za
wielki sukces uważam wpis do ogólnopolskiej Złotej Księgi
Samorządowców w 2002 r.

Kandyduję do Sejmu RP z ramienia Komitetu Wyborczego „Dom
Ojczysty”, bo ojczyzna to dla mnie serdeczny obowiązek. Moim
marzeniem jest odrodzenie materialne i duchowe Polski i Po−
laków: dostatek, spokój, wzajemna życzliwość. Mam świado−
mość powagi problemów, jakie nękają nas, Polaków. Wiem też,
że jeden człowiek nie potrafi zmienić oblicza kraju – trzeba
działać wspólnie. Trzeba też koniecznie wziąć udział w wybo−
rach – od tego przecież zależy nasze jutro. Moja działalność
w Sejmie skupiałaby się głównie na czterech zagadnieniach:

* Wspieranie polskiej rodziny. Dość niesprawiedliwości, ubó−
stwa, głodu i braku perspektyw.
* Inwestowanie na terenie mojej Małej Ojczyzny. Trzeba
przyciągnąć inwestorów, stworzyć nowe miejsca pracy.
* Wspieranie inicjatyw młodzieży. Trzeba uczyć młodych
patriotyzmu oraz skutecznego działania, pomagając im w re−
alizacji ich pomysłów i planów.
* Poprawa losu ludzi starych. Serce mi się kraje, gdy widzę
w aptece schorowanego człowieka, który nie ma za co kupić
lekarstw.

Dzięki Państwa poparciu, mogę mieć szansę zrealizować
te zamierzenia. Powtarzam – weźcie udział w wyborach!

Polacy!

Przyszedł czas zmienić oblicze naszej Ojczyzny,
by żyło się nam lepiej, sprawiedliwiej i spokojniej.
Już czas posprzątać naszą Ojczyznę!
Głosuj na Dom Ojczysty!
Pamiętaj, co pozostawili nam w testamencie Ci,
którzy Ją naprawdę kochali.
Twoja Ojczyzna!
Twój Kraj!
Twój wybór!
Nie mów, że nic nie da się zrobić!
Że nic się nie zmieni na lepsze.
Przy Bożej pomocy wszystko jest możliwe!
Głosuj na ludzi, którzy dobro Ojczyzny
i problemy Polaków stawiają ponad własne interesy.
Głosuj na Tych, którzy chcą służyć!
Głosuj na „Dom Ojczysty”.

Idź głosować! Zabierz rodzinę, przyjaciół, znajomych.

Państwa dobry głos, nadzieja dla Polski!
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– Oni są zdani na własne siły! Sami
sobie wszystko organizują! – z podzi−
wem opowiadały podróżniczki o miesz−
kańcach Egelfingen, wioski wchodzącej
w skład gminy Langenenslingen. W
zamieszkanej przez... 140 osób miej−
scowości oglądały halę sportową i
świetlicę dla młodzieży. Niemcy sami
zorganizowali festyn, na którym się
bawiły. Burmistrz Werner Gebele i
radni przyjęli je w magistracie. Od
władz miejskich otrzymały też drob−
ne kieszonkowe. Wsparcia wyprawie
udzielił też brzeski Urząd Miasta, fi−
nansując transport.

Pokolenie JP II

Wyjazd na Światowe Dni Młodych w Kolonii oraz pobyt w zaprzyjaźnionym z Brzeskiem
Langenenslingen stał się udziałem 7 gimnazjalistek. W ciągu niespełna dwóch sierpniowych
tygodni gościny w niemieckich domach nawiązały przyjaźnie, ćwiczyły język i uczestniczyły
w modlitwie młodzieży z całego świata.

Kolejnym punktem
wyprawy była Kolo−
nia. Dziewczęta za−
mieszkały w Wup−
pertalu. Także tutaj
zostały przyjęte
przez niemieckie ro−
dziny. Opiekunka
grupy Marta Kuba−
la−Szewczyk zwró−
ciła uwagę na dobrą
organizację Świato−
wych Dni Młodych:
– Mieliśmy darmo−
we bilety na komu−

nikację. Ludzie samorzutnie pytali, czy
trzeba nam pomóc.
Do mankamentów gimnazjalistki za−
liczyły dużą odległość od ołtarza na ko−
lońskim Marienfeld. – Nie robił wiel−
kiego wrażenia – kwitują. Za to dobrze
pamiętają nocne spotkanie modlitew−
ne Polaków pod portretem Jana Paw−
ła II. – Śpiewaliśmy „Barkę” i „Dzię−
kujemy” – wspominają. Do 5−minuto−
wego milczenia, upamiętniającego
zmarłego Ojca Świętego, dołączyli też
przedstawiciele innych narodowości. W
Wuppertalu w nocnej drodze krzyżowej
przy blasku świec modlili się jednocze−
śnie Polacy, Włosi, Niemcy i Hiszpa−
nie. Młodzież spotykała się na nocnych
czuwaniach, mszach i katechezach. Pro−
gram był bogaty, co zmusiło nauczyciel−
kę i jej podopieczne do codziennej ne−
gocjacji planu zajęć.
Na pytanie o najpiękniejsze miejsce, ja−
kie zobaczyły, gimnazjalistki jednogło−
śnie odpowiadają: − Katedra w Kolonii!
Chętnie wydobywają też inne wrażenia:
– Jeszcze atmosfera, zupełnie odmien−
na od tego, co czujemy na co dzień. Wszy−
scy stali się jedną, wielką rodziną. Nie−
znani sobie ludzie witali się na ulicy.
Byli otwarci dla siebie i weseli.
Brzeszczanki ze śmiechem wspominają
helikoptery lądujące w polach buraków:

– Policja chciała tak wypłoszyć ludzi –
wyjaśniają. Olbrzymie tłumy, wśród któ−
rych przyszło im się poruszać, stanowiły
jedyne negatywne wspomnienie.
Papieża widziały tylko na telebimach.
Jego słowa tłumaczono na język polski
przez radio. – Nie było już tak radośnie
jak na spotkaniach z Janem Pawłem II
– stwierdzają uczestniczki podróży. Za−
raz po powrocie dwie Pauliny, Ola, Do−
rota, Basia, Anka i Beata zadeklarowa−
ły powrót do Egelfingen, a jeszcze w
sierpniu zaprosiły do Brzeska jego na−
stoletnich mieszkańców.
Za trzy lata chciałyby coś podobnego
przeżyć w Sydney. ID

Brzeska grupa pod katedrą w Kolonii.

Mieszkańcy i burmistrz Langenenslingen
serdecznie przyjęli brzeskich gimnazjalistów.
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Polskę reprezentował Aleksander Kwa−
śniewski, Ukrainę – Aleksander Jusz−
czenko. Obecny był także episkopat pol−
ski i ukraiński oraz bracia wyznania
mojżeszowego.
Do Lwowa pojechałam jako Polka, a za−
razem Radna Miasta Brzesko. Niemało
było harcerzy, którzy godnie reprezento−
wali nasz kraj. To ich koledzy i koleżanki
oddali życie za Polskę w latach 1918−
1920. Za naszą wolność zapłacili cenę
bardzo wysoką. Dziękujemy, że tej ceny
pokolenia naszych przodków nie odmó−
wiły – krwią i życiem poświadczając przy−
wiązanie do Ojczyzny. To jeden z najmłod−
szych cmentarzy, a jego młodość jest wy−
rażona wiekiem pochowanych ochotników,
poległych śmiercią żołnierską.
Cmentarz Obrońców Lwowa, rozciągnięty
na pochyłym, schodzącym uskokami w kie−
runku Pohulanki, stoku, zaczął powsta−
wać jeszcze w czasie walk w listopadzie
1918 roku. Decyzją Zarządu Miasta Lwo−

Podczas czerwcowych uroczystości otwarcia i poświęcenia Cmentarza Orląt Lwowskich Brzesko
miało swoją reprezentantkę. Radna Anna Kądziołka−Kukurowska dzieli się swoimi wrażeniami
z pobytu we Lwowie.

wa w następnych latach z prowizorycznych
cmentarzyków na terenie miasta w miej−
sce to przenoszono szczątki obroń−
ców poległych w latach 1918−19 i
w walkach z bolszewikami.
Głównym projektantem obiektu był
Rudolf Indruch, student Wydziału Ar−
chitektury Politechniki Lwowskiej,
uczestnik walk o Lwów. W 1921 r.
wygrał konkurs na koncepcję ogólną
urządzenia cmentarza. Realizacja
jego projektu trwała do 1939 r.
Nazwa Cmentarz Orląt Lwowskich
wiąże się z faktem, iż pogrzebano
na nim lwowskie dzieci, poległe
w walkach o miasto. Spoczywa na
nim – w mogiłach indywidualnych
i zbiorowych – 2.318 uczestników, to−
czonych w dniach 1−22 listopada
1918 r. polsko – ukraińskich walk
o miasto oraz w obronie Lwowa i Zie−
mi Lwowskiej przed najazdem bol−
szewickim 1920 roku, poległych w boju

oraz zmarłych w latach
1920 – 1939. Spoczy−
wa tu także 3 lotników
amerykańskich i jeden
z 16 poległych w obro−
nie Polski piechurów
francuskich.
Przez cały okres nie−
podległej Rzeczypospo−
litej opiekę nad tą
szczególną nekropolią,
jej rozbudową i właści−
wym kształtem spra−
wowała powstała
w lipcu 1919 r. we Lwo−
wie Straż Mogił Pol−
skich Bohaterów.

Działania wojenne 1939−1944 oszczędzi−
ły cmentarz. W latach okupacji sowiec−
kiej i niemieckiej stał się on miejscem
nielegalnych manifestacji patriotycz−
nych. Władze radzieckie celowo i syste−
matycznie niszczyły nekropolię. 25 sierp−
nia 1971 r. w sposób szczególnie barba−
rzyński, przy użyciu czołgów, zburzono
całe fragmenty architektury, a na grobach
zbudowano drogę. Ten wandalizm spo−
tkał się z żywą reakcją rozsianych po
całym świecie Polaków, również w kra−
ju, choć tu o cmentarzu nie wolno było
wtedy publicznie mówić i pisać. Miejsca
pochówku Orląt nie udało się unicestwić,
ani wymazać z pamięci.
W 1990 r. krakowska firma „Energopol”
odkryła spod zwałów gruzu i śmieci gro−
by położone w centralnej części cmenta−
rza, dając tym samym początek akcji
porządkowania oraz zabiegów o pełną
rekonstrukcję jego kształtu architekto−
nicznego. W 1991 r Rada Ochrony pa−
mięci Walk i Męczeństwa przy Prezesie
Rady Ministrów podjęła starania, ma−
jące na celu uporządkowanie obiektu wg
pierwotnych założeń. W 1997 r. na pod−

stawie porozumienia z władzami mia−
sta Lwowa, rozpoczęły się pierwsze pra−
ce. Jednak dopiero w 1998 r. ustalono
ostateczny kształt cmentarza. W tymże
roku rozpoczęto również kompleksowe
roboty, zakończone w 2002 r. 24 czerwca
2005 r. odbyło się uroczyste otwarcie i po−
święcenie.
Bardzo proszę dyrektorów szkół, nauczy−
cieli historii i wiedzy o społeczeństwie,
aby organizowali wycieczki historyczne do
Lwowa. Taki wyjazd uważam za najpięk−
niejszą lekcję historii.
Musimy nadrobić stracony czas. Z pew−
nością otwarcie cmentarza zjednoczyło
Polaków i Ukraińców.

Anna KĄDZIOŁKA−KUKUROWSKA

W hołdzie Orlętom

Lwowski cmentarz
jest szczególna nekropolią.

Autorka relacji przy wieńcu złożonym w hołdzie
bohaterskim obrońcom Lwowa.
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Wspomnienie

HISTORIA ZHP (3)

Zaczęło się w 1964 lub 65 roku, pod ko−
niec szkoły podstawowej. Nie pamiętam,
kto wciągnął mnie w działalność druży−
ny dowodzonej przez druhnę Jadwigę
Zydroń, starszą koleżankę. Nie wiedzia−
łyśmy wiele o strukturach związku, pla−
nach pracy i zaleceniach. Dobrze się ba−
wiłyśmy, robiąc – jak to w harcerstwie –
pożyteczne rzeczy.
Pamiętam ognisko, na które dźwigałyśmy
dzielnie gotową zasmażkę na bigos. W pa−
mięci mam także śpiew i przedstawienie
o Kopciuszku, które zaprezentowano w Do−
mu Ludowym. Zadanie mojej żeńskiej
drużyny polegało wtedy na imitowaniu
balu, oczywiście w eleganckich sukniach.

Gwiaździsty czy gwieździsty?
W szkole średniej miałam szczęście na−
leżeć do grupy założycieli kręgu instruk−
torskiego, asystować nadaniu nazwy
Szczepowi Gwieździstemu i przeżyć z ko−
legami i koleżankami, wiele cudownych
chwil. Inicjatorką powstania w LO mło−
dzieżowego kręgu instruktorskiego
była – nowa wówczas – polonistka Ma−
ria Dziurzyńska. Ona też wymyśliła na−
zwę. Pamiętam moment, gdy głośno roz−
ważała, czy powinna ona brzmieć „gwiaź−
dzisty”, jak mówią ludzie, czy
„gwieździsty”, zgodnie z wymogami gra−

Moja przygoda z harcerstwem trwała długo, tak długo, że pozostawiła trwałe ślady nie tylko
w postaci wspomnień, ale też podejścia do spraw życiowych i przydatności do zawodu
nauczycielskiego. Nie darmo nazywano harcerstwo szkołą życia. Dla mnie takową okazała
się organizacja brzeska, której animatorem i duszą był druh Kazimierz Kordecki. A wracając
do śladów... rozbawiła mnie uwaga, którą wygłosiła niedawno moja córka: ”Mamo, ty wiele
rzeczy robisz jak harcerka”.

matyki. Jak widać, zwyciężył profesjona−
lizm. ”Dziunia” trzymała nas krótko, ale
po kumpelsku.
Zadania realizowaliśmy solidnie i z zapa−
łem. Wszystko było ważne: or−
ganizacja zbiórki, wieczorni−
cy, musztra, komendy, mun−
dur... Zabawne wspomnienie
dotyczy przeglądu munduro−
wego przed jakąś akcją, któ−
rego dokonywała komendant−
ka. Padły wtedy słowa:
„Mundur to nie okryjbida” –
słowa te wiele razy powra−
cały do mnie, gdy widziałam
„niedoubranych” harcerzy.
Niestety dh Dziurzyńska po
trzech latach pracy odeszła
do Krakowa. Mnie czekały:
matura, studia i kilka lat przerwy w kon−
taktach z ZHP.
Do pracy instruktorskiej powróciłam jako
nauczycielka, pełniąc w kolejnych szko−
łach funkcje drużynowych, a jakiś czas na−
wet komendantki szczepu. Miałam wów−
czas na swym koncie pewien sukces –
nagrodę Komendy Głównej ZHP za akcję
związaną z „Rokiem Korczaka”, ogłoszo−
nym przez ONZ. Mój ówczesny szczep
drużyn harcerskich w Szkole Podstawo−
wej nr 3 zrealizował szereg działań na

rzecz dzieci i młodzieży. Motorem dzia−
łań harcerskich w „Trójce” była druhna
Teresa Przepiórka. Umiała zachęcić na−
uczycieli do organizowania biwaków, wie−
czornic, zimowisk, udziału w akcji letniej.

Nic wspólnego z partią!
Byłam, pewnie za sprawą dh Kordeckie−
go, kandydatką numer dwa w chorągwi
na światowy zjazd młodzieży na Kubie.
To duży zaszczyt. Pojechał, oczywiście,
kandydat numer jeden, ja za to podróżo−
wałam na rodzime tereny. Kilka razy
uczestniczyłam jako instruktor w obozach
organizowanych przez Komendę Hufca
w Czaczowie. Wyjeżdżałam też na zimo−
wiska do Hańczowej, które prowadziła
kolejna komendantka Szczepu Gwieździ−
stego, dh Maria Tyka.
Czytając wywiad, jaki przeprowadził
z druhem Kordeckim red. Latasiewicz,
zdumiałam się bardzo sugestią jakoby:
„harcerstwo miało wychowywać przy−
szłych aktywistów partyjnych”. Nic o tym
nie wiem. Nigdy nie miałam takiego od−
czucia i tu potwierdzam opinię dh komen−
danta wyrażoną w tej rozmowie. Mogę
z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że
brzeskie harcerstwo ukształtowało wie−
lu porządnych ludzi i znakomitych peda−
gogów, pracujących do dziś w szkołach
i przedszkolach. Jest to zasługa dorosłych
instruktorów hufca, którzy nauczyli nas
solidności, uczciwości, patriotyzmu, tro−
ski o człowieka, przyrodę, a nade wszyst−
ko zarazili entuzjazmem i wiarą w sens
wspólnego działania. Niektórym ta cho−
roba nie przeszła do dzisiaj.

Na tropie BaJaMaZo
A obozy w Piaskach Drużkowie obrosły
już legendą. Tak, tak, to były cudowne
obozy. Gdy dzisiaj słyszę od młodych lu−
dzi, że nie ma ciepłej wody, nie będą jeść
tego czy owego, nudzą się, złość mnie
ogarnia. W Piaskach myliśmy się w po−
toku (zęby też). Pochłanialiśmy z apety−
tem wszystko, co kuchnia przygotowa−
ła, często prosząc o repetę, a wartowni−
cy nocni zaglądali do garów, czy coś
czasem nie zostało.

Wspomnienie
harcerskiego mundurka

Druhna Maria Dziurzyńska
z kadrą Szczepu Gwieździstego

Biwak w Czaczowie – koniec lat 70.
W środku dh Maria Tyka.
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Obozy uczyły samodzielności dość ostro: na−
pychaliśmy sobie sienniki, myliśmy naczy−
nia, sprzątaliśmy namioty i majdan, po−
magaliśmy w żniwach, a szczególnym ro−
dzajem życiowej edukacji były warty –
w dzień nieco nudne, za to straszne, ale
pociągające w nocy. Najgorzej, gdy przyszło
zerwać się z głębokiego snu i wyjść w chłod−
ną ciemność. Warta uczyła, że harcerstwo
to służba i trzeba hartować ducha. Nie było
też obojętne, z kim się tę wartę pełni – cza−
sem bardzo przyjemnie.
Wracam do wspomnień. Mój pierwszy obóz
to Piaski. Ukończyłam podstawówkę i przy−
dzielono mnie do żeńskiego podobozu star−
szoharcerskiego. Komendantką była dh
Zofia Maj – Kellerman. Od razu przeszłam
szkołę poważnego harcerstwa. Cudowna
Jadzia Jakubowska, obozowy zapiewajło,
szkoliła nas w harcerskim śpiewaniu – ni−
gdy nie robiłyśmy kroku bez piosenki. Tro−
piłyśmy tajemniczego „BaJaMaZo”, który
zostawiał polecenia, ślady i nie dawał się
schwytać. Okazało się w końcu, że to nasza
komenda – Baśka, Jadźka, Marta, Zosia
– dostarczały nam tych wrażeń. Flirtowa−
liśmy, rodziły się młodzieńcze miłości, raz
nawet nocne spacery poza obozem komen−
da ukarało srogo – odebrano druhnom krzy−
że i musiały podjąć dodatkowe starania
w roku szkolnym, by je odzyskać.
Jeszcze kilka razy jeździłam do Piasków
i zawsze były to piękne wakacje, tak pięk−
ne, że moi rodzice i rodzeństwo beze mnie
jechali nad morze.

Zjazd na 50−lecie
Druh Kordecki wspomina różne miejsca
obozowania. Przypomnę jeszcze Niedzicę.
Był to obóz tak wspaniały, że kilka lat temu
dawna druhna Ormiańska (dziś Bogumi−
ła Gawenda, też nauczycielka) zapropono−
wała zjazd uczestników „Niedzicy”. Olbrzy−
mie zgrupowanie ulokowano koło cmenta−
rza, na placu, który opływała niemała
rzeczka. Oprócz codziennej działalności pro−
gramowej dh Dziurzyńska urządzała wy−
prawy w góry. Mieliśmy czas na plażowa−
nie, wieczorki taneczne i byliśmy szczęśli−
wi, choć w naszych materacach wypchanych
u gospodarza słomą na pewno mieszkało
wiele – niekoniecznie przyjaznych harce−
rzom – istot, a rzeczka nie chciała być grzecz−
na i omal nie przeniosła obozu nieco dalej.
W lipcu tego roku skorzystałam z zapro−
szenia dh Barbary Szczepaniec i odwiedzi−
łam przebywających w Piaskach harcerzy,
nota bene umundurowanych „jak z obraz−
ka”. Powróciły wspomnienia, były gitary,
śpiew i pomysł, żeby z okazji 50−lecia Huf−
ca „Brzesko” zorganizować zjazd byłych
harcerzy. Zobaczymy, czy nasz entuzjazm
nie przygasł – mam nadzieję, że nie.

Jadwiga PODOLAŃSKA

SPORO WRAŻEŃ dostarczyły pikniko−
we zabawy zorganizowane przez Zarząd
Osiedla Brzezowieckie. Nie zabrakło kon−
kursów, z nagrodami, loterii fantowej,
wesołego miasteczka, przejażdżek kon−
nych, grilla oraz pokazów strażackich
i występów zespołów młodzieżowych.
Całość zakończyła zabawa taneczna.
Panie rywalizowały w rzucaniu beretem
na odległość, a panowie popisywali się
krzepą, miotając belą. Władze samorzą−
dowe zmierzyły się z przedstawicielami
Zarządu Osiedla w przeciąganiu liny i po−

Zabawa na osiedlu
konały drużynę organizatorów pikniku.
– Letni czas sprzyja organizowaniu im−
prez na świeżym powietrzu. Podobne spo−
tkania dają możliwość wspólnego spotka−
nia i poznania swoich sąsiadów oraz jed−
noczą ludzi – zachęcał do zabawy
burmistrz Jan Musiał. – Takie wspólne
spotkania mają przede wszystkim zin−
tegrować mieszkańców. Na co dzień wie−
le osób nie ma możliwości i czasu, aby ze
sobą chociaż porozmawiać –  dodaje
Katarzyna Pacewicz−Pyrek, przewod−
nicząca Osiedla Brzezowieckie.  (ł)

Sponsorzy i organizatorzy II Pikniku Osiedla Brzezowieckie
Zarząd Osiedla Brzezowieckie, Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Kultury, Powia−
towa Państwowa Straż Pożarna, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3, radni Rady
Miejskiej – Krzysztof Dudziński i Krzysztof Ojczyk, Zofia Żurek, Hurtownia Bo−
mas, Mini Market, Centrum Turystyki, Brzeski Oddział Krakowskiej Kongrega−
cji Kupieckiej, Salon Kwiatowy Bazar, Pizzeria Torino, Bank BP S.A., Sklep
„Jaco”, sklep zoologiczny „Akara”, sklep „Jabłuszko”.
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Rozpoczynamy cykl publikacji na temat działaczy Komendy Obwodu AK „Buty”, tj. Brzesko.
Materiały wspomnieniowe, stanowiące podstawę poniższych tekstów, przekazał redakcji
pan Mieczysław Jaworski, emerytowany nauczyciel z Porąbki Uszewskiej, przez lata
kompletujący archiwa o żołnierzach podziemia. Większość z nich otrzymał od Stanisława
Jedynaka, który swego dorobku nie zdążył już opublikować. O jego gromadzeniu zadecydował
zapewne niezwykły życiorys tego historyka−amatora. Kampanię wrześniową zakończył pod
Kockiem. Działał w AK i antykomunistycznej organizacji „Wolność i Niezawisłość”. Ukrywał
się przed UB do 1947 roku.

Urodził się w Jadownikach Podgórnych.
W Brzesku kończył gimnazjum. Jeszcze
przed wojną rozpoczął studia prawnicze
na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 1939 r. został powołany na front. Wal−
czył w kampanii wrześniowej w stopniu
porucznika. Po klęsce nie zgłosił się –
zgodnie z poleceniem okupanta – do re−
jestracji, lecz postanowił się ukrywać.

Ludzie z obwodu
„Buty”

Powrócił do rodzinnej wsi i wraz z człon−
kami Stronnictwa Narodowego założył
oddział Narodowej Organizacji Wojsko−
wej. Przyjął pseudonim „Bór” i został
dowódcą drużyny. W 1941 r. otrzymał
awans na stopień Komendanta Okręgu
w Tarnowie.
Rok później rozpoczęły się ogólnokrajo−
we rozmowy w celu połączenia wszystkich

organizacji wojskowych w ramach jednej
Armii Krajowej. Działalność Karola Ber−
nackiego w tym okresie tak opisuje au−
tor wspomnień: – Dla Bernackiego –
„Bora” to nadzieja na nastanie tego, co
„Bór” właściwie propagował i realizował
w praktyce. Zdążył poznać i współpraco−
wał z wieloma oficerami AK (a wcześniej
ZWZ), korzystał z ich pomocy i im też po−
magał. Gdy w placówce „Cezary” w Czcho−
wie wysiadły baterie do radia, które służy−
ło do zbierania wiadomości do tajnej ga−
zetki, „Bór” postarał się dla nich o magneto
z prostownikiem, którymi to urządzenia−
mi i przy pomocy roweru uruchamiano
czasowo radio w czasie odbierania wiado−
mości z Londynu – BBC. Pomagał im
w zdobywaniu papieru, farby i matryc do
powielania prasy podziemnej.
Kolejny, interesujący fragment relacji
z materiałów Mieczysława Jaworskiego
dotyczy lata 1943 roku, kiedy to Niemcy
złapali Bernackiego: – 11 lipca 1943 r. ge−
stapo dosięgło „Bora” w mieszkaniu jego
matki w Jadownikach. Początkowo żan−
darmi nie wiedzieli, kogo mają. Przyszli
po Karola Bernackiego – „Bora”, a wpadł
im w ręce jakiś Okaz [zapewne takie na−
zwisko znajdowało się na niemieckiej
Kennkarcie – przyp. ID]. Uznali go też za
podejrzanego i aresztowali. Całą złość za
pomyłkę spowodowaną przez donosicieli
wyładowali na aresztowanym. „Bór” ze
skutymi rękami i pobity, pilnowany przez
dwóch żandarmów, siedział na pniu
w ogrodzie. Inni żandarmi przeprowadzali
rewizję w mieszkaniu i w obejściu. „Bór”
był przekonany, że Niemcy wiedzą, kogo
aresztowali i że w czasie rewizji znajdą
„kompromitujące” dowody. Postanowił
zaryzykować ucieczkę. Tak, czy inaczej
czekała go niechybna śmierć. Zdołał uwol−
nić jedną rękę z kajdan, skoczył na od−
wróconego tyłem żandarma i począł ucie−
kać w kierunku wąwozu i pobliskiego stru−
mienia. Drugi żandarm zorientował się,
że aresztowany ucieka, zdjął karabin z ra−
mienia i zanim strzelił, „Bór” wpadł w za−
rośla. Strzały na szczęście były niecelne.
Puszczone psy straciły ślad nad potokiem.
Bernacki pędził w kierunku bocheńca. Cały
czas pod górę, następnie zboczył w kierun−
ku przysiółka porąbeckiego, Rogala. Zmę−
czony upadł między zbożami i omdlał.
Znalazły go przechodzące miedzami ko−
biety i podprowadziły do domu Anny Mro−
żek. Ona dała mu się posilić i zapewniła
kilkudniowy wypoczynek. Okazało się, że
ręka jest zwichnięta. Nie chciał pomocy
lekarskiej. Sam nastawił sobie wybity staw
w nadgarstku, a sąsiad pomógł mu roz−
ciąć kajdanki z drugiej ręki. Zwichnięcie
opatrzono ludowym sposobem, smarując
je tłuszczem i usztywniając drewnianymi
łupkami i gliną. Z takim temblakiem żoł−

Słowo „wyzwolenie” niesie ze sobą konotacje pozytywne – radości z odzyskanej wolno−
ści, entuzjazmu, optymizmu. W propagandzie PRL oznaczało ono wkroczenie w granice
dawnej II Rzeczpospolitej Armii Czerwonej i zajęcie terytoriów po wycofujących się
wojskach niemieckich. Na zdobytych obszarach wprowadzono starożytną, rzymską za−
sadę „divide et impera” (dziel i rządź). 1945 rok rozpoczął się od likwidacji wszystkiego,
co świadczyło o ciągłości władz państwowych, których model nie przystawał do komuni−
stycznej ideologii. Na pierwszy ogień poszły struktury Polskiego Państwa Podziemne−
go. Uwięziono delegatów rządu na kraj oraz całe dowództwo wojskowe. Ci, którzy wal−
czyli o niepodległość – żołnierze Armii Krajowej znaleźli się w katowniach.
Manipulację historią posunięto aż do języka. Nie wolno było mówić o państwie pod−
ziemnym, będącym aparatem władzy wykonawczej i sprawnym realizatorem polityki
rządu na wychodźstwie, a co za tym idzie – prawnym spadkobiercą instytucji sprzed
września 1939 r. Odtąd obowiązywać miało powszechnie wyrażenie „ruch oporu”. Tyle
że ono znaczyło już coś zupełnie innego – cywilny ruch społeczny, wyrażający się w poje−
dynczych aktach dywersji lub sabotażu wobec okupanta. Nie wiązało się ono w żadnym
wypadku z istnieniem i funkcjonowaniem instytucji władzy sądowniczej i wykonaw−
czej, jakie działały przecież na terytorium zajętej przez Niemców i sowietów Polski.
Z druku zniknął wyraz „Katyń” w myśl zasady: „o czym nie mówimy, nie istnieje”. Wraz
ze słowami likwidowano ludzi. Nakaz kłamstwa nie pozwalał rodzinom umieszczać na
nagrobkach zabitych przez UB akowców informacji o przyczynie śmierci. Wystarczyć
musiało lakoniczne: „Zginął tragicznie”. A przecież zdanie to nie oddaje faktycznej przy−
czyny zgonu. W regionie brzeskim funkcjonowało wielu żołnierzy armii podziemnej. Ci,
którzy zdecydowali się na ujawnienie, często trafiali na przesłuchania. Stawiano im
absurdalne zarzuty zdrady. Inni ratowali się wyjazdem na tzw. ziemie odzyskane.
W ten sposób znikali z oczu lokalnym ubekom. Za przyjęcie w czasie wojny postawy
odpowiedzialności za coś więcej niż tylko własne przetrwanie, po kilku latach naraża−
nia siebie i własnych rodzin, musieli się ukrywać. O wielu zapomniano. Inni nigdy nie
ujawnili swojej przeszłości. Z obawy o losy najbliższych milczeli, zakopywali ślady hi−
storii w przydomowych ogródkach. Nieliczni spisali wspomnienia lub zrobił to za nich
ktoś inny. Co wynika z powyższych rozważań? Jednym ze sposobów obrony przed mani−
pulacją dokonywaną przez sprytnych indoktrynatorów jest wiedza i pamięć o faktach.

Karol Bernacki „Bór” (1910–1982)
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nierz udał się w rejon Czchowa. Często
zmieniał kryjówki, w czym pomogli mu
koledzy z „Cezara”.
Wspomnienia notują wydarzenia po nie−
udanym aresztowaniu. Szefem obławy
był tarnowski gestapowiec Karl Opper−
man. Wsławił się przy eksterminacji Ży−
dów. Znany był też z doraźnych sądów nad
swymi ofiarami, organizowanych w sytu−
acji, gdy nie udawało mu się wymusić
zeznań torturami. Wyroki zawsze ozna−
czały śmierć. To on aresztował braci Ber−
nackiego. Do końca wojny przebywali oni
w obozach. Jednak udało im się powrócić
w rodzinne strony.
Tymczasem „Bór” do grudnia 1943 r. ukry−
wał się w Czchowie u Karoliny Silberste−
in jako Jan Okaz. W sobotę, 5 dnia mie−
siąca, rankiem żandarmi otoczyli dom.
Rewizja i przesłuchania trwały do póź−
nego popołudnia. Podejrzanego umiesz−
czono w lochach czchowskiego rynku.

W opisie dalszych losów konspiratora
wypada znowu odwołać się do fragmen−
tów wydobytych z pamięci: – Dębowe,
okute drzwi dają zabezpieczenie przez
ucieczką więźnia. „Bór” nie traci czasu.
Wie, że jak nie wydostanie się z lochu
w Czchowie, to z więzienia w Brzesku
znacznie trudniej będzie się uwolnić.
Wszelkie próby spełzły na niczym. W su−
kurs przybyli jednak żołnierze z placów−
ki „Cezary”. Gdy Mikołaj i Eugeniusz Bi−
łykowie dowiedzieli się o aresztowaniu
„Bora”, podjęli szybką decyzję: Uwolnić
albo odbić! Była niedziela, było więc tro−
chę czasu na przeprowadzenie rozpozna−
nia i skonkretyzowanie planu. „Wtyczka”
AK w policji granatowej – Władysław
Dziura ponagla, gdyż Niemcy, mimo nie−
dzieli, mają zamiar wywieźć „Bora”
z niepewnego Czchowa do Brzeska lub do
Tarnowa. Czterech chłopców z „Cezara”,
uzbrojonych w pistolety i łom stalowy wy−
czekało aż strażnik zagadnięty przez ko−
bietę oddalił się na bezpieczną odległość.
Wyważono drzwi i „Bór” znalazł się na
wolności. Niezauważeni przez żandarma
razem udali się w kierunku Zapotocza.
Był już wieczór, gdy mijali cmentarz
w Czchowie. Napotkali niemieckiego żan−
darma Hofmana wraz z cywilem, agen−
tem gestapo. Błysk latarki i komenda:
„Ręce do góry!” – żandarm pozbył się pi−
stoletu wraz z zapasowym magazynkiem.
Do lipca 1944 r. akowiec z Jadownik ukry−
wał się. Wtedy przystąpił do formujące−
go się batalionu „Barbara”, który jako
samodzielny 16 pułk piechoty pod do−
wództwem kpt. „Leliwy” walczył pod Jam−
ną. Po rozwiązaniu oddziału Bernacki nie
ujawnił się wobec nowej władzy. W Pol−
sce ludowej starał się o wydanie własnych
opracowań na temat okupacji. Skutecz−
nie mu to jednak uniemożliwiono. Zmarł
w Bochni.

Urodził się w niewielkiej wsi Niwka. Ma−
turę zdał w Liceum Humanistycznym
w Brzesku i rozpoczął studia prawnicze na
Uniwersytecie w Krakowie. Wakacje
1939 r. spędzał na Kresach Wschodnich
u siostry Michaliny. Pozostał tam w okre−
sie okupacji radzieckiej i podjął pracę jako
nauczyciel w szkole wiejskiej. Jednak
w 1940 r. NKWD przypomniało sobie
o nim. Wraz z tysiącami Polaków trafił na
Syberię. Pracował w łagrze przy wyrębie
lasów. Na wieść o tworzeniu armii Ander−
sa zdołał się wydostać i 3 marca 1942 r.
dotrzeć do Cza−Pak w Kazachstanie. Mu−
siał wyglądać jak tysiące podobnych mu

Józef Władysław Godzik,
ppor. łączności rez. AK, „Skrzat”

Polaków, którzy w nowym wojsku widzie−
li szansę na powrót do domu – wygłodzo−
ny, brudny, osłabiony i chory.
Wcielono go do 8 Dywizji Piechoty WP,
a potem przyjęto do polskiej Szkoły Pod−
chorążych w Teheranie. Z jej słuchaczami
przebył szlak od Iraku przez Palestynę,
Egipt, Kanał Sueski, Ocean Indyjski, Dur−
ban w Południowej Afryce do Wielkiej
Brytanii. Podróż do Anglii przeżył niemal
cudem. Dzieje wyprawy tak opisuje autor
wspomnień: – W Durbanie oczekiwał sta−
tek „Lakonia”, który miał płynąć w kon−
woju wioząc ponad 1.800 włoskich jeńców
wojennych. Szkolna kompania została

wyznaczona do konwojowania jeńców. „La−
konia” wypłynęła 27.8.1942 r. 12 września,
gdy statek był prawie w połowie drogi do
Anglii, około 200 mil od wybrzeży Liberii
na Oceanie Atlantyckim, około godz. 20
został zaatakowany i trafiony przez nie−
miecką łódź podwodną. Na pokładzie
oprócz jeńców wojennych, polskich i angiel−
skich żołnierzy, znajdowały się także ko−
biety. Zatonęło wtedy ponad 2 tys. ludzi.
Uratowało się zaledwie 30 Polaków pod−
chorążych, którzy zdołali dopłynąć do dry−
fującej łodzi ratunkowej. Wśród nich był
Godzik. Przez 5 dni rozbitkowie pływali
po oceanie. Zauważył ich francuski okręt
„Gloire”, który zabrał ich na pokład. Nale−
żał jednak do współpracującego z Niemca−
mi rządu Vichy. Polaków internowano w Ca−
sablance i osadzono w Qued−Zem.
Dopiero jesienią 1942 r. uwolniły ich
alianckie wojska inwazyjne. W grudniu
przepłynęli statkiem do Szkocji, gdzie
Józef Godzik zgłosił się na ochotnika do
I Brygady Spadochronowej gen. Sosabow−
skiego. Po przeszkoleniu w zakresie łącz−
ności radiowej i odbyciu kursu dla cicho−
ciemnych w marcu 1943 r. przetranspor−
towano go do kraju. Zrzucono go 15 km
na południe od Piotrkowa. Walczył w tym
rejonie jako zastępca dowódcy plutonu
radiowego „Jacek” – Józefa Nowackiego.
Uruchomił łączność radiową między ob−
wodem piotrkowskim a ośrodkiem
w Brindisi we Włoszech oraz z Wielką
Brytanią. Swoje funkcje pełnił do rozwią−
zania Armii Krajowej 19 stycznia 1945 r.
Po zakończeniu wojny zdecydował się
ujawnić. Przyjęto jego oświadczenie o po−
siadanym stopniu oficerskim, ale po kil−
ku latach decyzję cofnięto. Pracował jako
kierownik transportu w Hucie „Hortensja”
w Piotrkowie Trybunalskim. Zmarł na
zawał serca 30 października 1976 r. Otrzy−
mał Krzyż Virtuti Militari V klasy, Krzyż
Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej oraz
Odznakę Grunwaldzką.

Opracowała: Iwona DOJKA

Uczmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą...

śp.Stanisław Migdał
Władze Miasta Brzeska i Zarząd Osiedla Brze−
zowieckie z głębokim smutkiem przyjęły
wiadomość o śmierci  Stanisława Migdała,
członka Zarządu Osiedla Brzezowieckie.

Władze Miasta Brzeska oraz  Zarząd Osie−
dla Brzezowieckie wraz z mieszkańcami
składają wyrazy współczucia najbliższym
Zmarłego i proszą o modlitwę za Jego Du−
szę oraz za Jego bliskich.
Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie

Karol Bernacki „Bór”.
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Co jest grane
w kinie „Bałtyk”

W (O)ŚRODKU KULTURY

W KRAKOWSKIM PFRON−ie wręczo−
no nagrody laureatom pierwszego eta−

2−6.09, godz. 18.15
5x2 PIĘĆ RAZY WE DWOJE  Francja
Reżyseria: Francois Ozon
To historia pewnego małżeństwa. Film
obrazuje pięć kluczowych dla związku
momentów. Co ciekawe, Ozon postano−
wił odwrócić chronologię i najpierw po−
kazać rozwód, a dopiero potem kolację
z przyjaciółmi, narodziny dzieci, ślub
i w końcu pierwsze spotkanie bohaterów.

9−13.09, godz. 18.15
DZIENNIKI MOTOCYKLOWE

USA/Niemcy/W. Brytania/Argentyna
Reżyseria: Walter Salles
Oto historia dwóch młodych Argentyń−
czyków – Ernesto Guevary i Alberto Gra−
nado, którzy w 1952 roku wyruszają na
poszukiwanie prawdziwego oblicza Ame−
ryki Łacińskiej. Ich pełna przygód podróż
przez nieznany kontynent staje się jedno−
cześnie wyprawą w głąb siebie. To film
o emocjonalnych i politycznych wyborach.
Film opowiada o przyjaźni i solidarności.

16−20.09, godz.18.15
MR. AND MRS. SMITH      USA
Reżyseria: Doug Liman
Państwo Smith – John (Brad Pitt) i Jane
(Angelina Jolie) sprawiają wrażenie pary
doskonałej, ale po sześciu latach małżeń−
stwa są znudzeni, zniechęceni i mają dziw−
ne poczucie, że nie znają siebie nawza−
jem. I słusznie. Oboje bowiem prowadzą
podwójne życie.

23−27.09, godz. 18.15
SZEREGOWIEC DOLOT       W. Brytania
Reżyseria: Gary Chapman
Urocza opowieść o gołębiu pocztowym, pró−
bującym dostać się do elitarnej jednostki RAF−
u, noszącej w czasie II wojny światowej wia−
domości dla Aliantów przez linię wroga.

30.09– 4.10, godz. 18.15
GARBI – SUPERBRYKA      USA
Reżyseria: Angela Robinson
Historia o nadopiekuńczym tacie – Ray’u
Peytonie (Michael Keaton) i jego ukocha−
nej, nastoletniej córce – Maggie (Lindsay
Lohan), której z okazji ukończenia szkoły
ojciec pragnie podarować samochód. Nie
chce jednak, aby był to wóz niebezpiecz−
ny. Dlatego Maggie, która marzy o spor−
towym aucie, ma wybrać sobie prezent na
złomowisku. Dziewczyna zwraca uwagę
na skromnego i mocno sfatygowanego
Volkswagena „garbusa” z lat 60.

Wakacje w MOK−u

v Zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, gra w kręgle, tenis ziemny i stołowy, ko−
szykówka, pracownia komputerowa, bilard, basen to tylko niektóre z propozycji, jakie
brzeski MOK przedstawił dzieciom w czasie wakacji. Uczestnicy zajęć wyjechali do
ośrodka rekreacyjnego w Borku koło Bochni, do Jamnej, Lipnicy Murowanej, Rabki
i Chabówki, Ojcowa, Pieskowej Skały, na Bocheniec. W kinie „Bałtyk” bezpłatnie mogły
obejrzeć kreskówkę „Lucky Luke”. Codziennie zapewniano napoje chłodzące, słodycze
i drożdżówki.
Sponsorami wakacji były miejscowe firmy: Alti Plus, cukiernia pp Stefków, stacje
paliw pp. Pacurów i Jakuba Anioła oraz „Bacówka” w Brzesku.

v W lipcu i sierpniu dziennikarz Radia Kraków, Jerzy Skarżyński prezentował kon−
certy Freddiego Mercury’ego i Iron Maiden, zarejestrowane w technice DVD.

v Przecząc obiegowym opiniom, iż wakacje to sezon ogórkowy, gdy w kulturze nic
się nie dzieje, Miejski Ośrodek Kultury 25 lipca zaprosił na koncert fortepianowy
Lucyny Ryś i wieczór autorski poetki, Dagmary Midy. Pianistka zagrała utwory Beetho−
vena, Chopina i Mozarta.  id

Muzyka z rekonstrukcji

HISTORIĘ na tle muzycznym pokazało
muzeum na zamku w Dębnie. Od 22 do
24 lipca trwały tam V Wieczory z Muzy−
ką Dawną. Ostatni dzień imprezy wzbo−
gacono o inscenizację wydarzeń z życia św.
Kingi, historycznej bitwy z Tatarami, kon−
kursy dla dzieci i jarmark na dziedzińcu
Odrowążowej siedziby. Całość wieńczył
koncert pod rozgwieżdżonym niebem oraz
pokaz tańców dworskich. Zrekonstruowa−

ne, historyczne utwory grały cztery za−
proszone zespoły. Jeden z nich – Pream−
bulum – 22 lipca wystąpił w sali wysta−
wowej brzeskiego MOK−u. Oprócz fletów
prostych, klasycznej gitary i instrumen−
tów perkusyjnych wykorzystano także…
ręce. Repertuar miał swe korzenie w re−
nesansie i baroku. W historycznej aran−
żacji zabrzmiały także utwory „nowsze”,
bo romantyczne. Id

Pożegnanie lata

10 i 11 WRZEŚNIA MOK zaprasza na cykl imprez. Najpierw w ramach „Pożegnania
lata” zagrają brzeskie zespoły rockowe oraz zaproszeni goście: Frogov, Anaconda i Tatu−
ash. Na wieczornym niebie zabłysną sztuczne ognie.W niedzielę o godz.15.00 na Placu
Kazimierza Wielkiego rozpocznie się Diecezjalne Święto Chleba. Mszę św. odprawi bp
Wiktor Skworc. Po części artystycznej w wykonaniu licealistów i zespołu „Jadownicza−
nie” nastąpi kiermasz wyrobów piekarskich i cukierniczych, zabawy i konkursy.

Plastyczne wyróżnienie

pu Konkursu Plastycznego osób niepeł−
nosprawnych. Praca na płótnie Anny

Madej z brzeskiego WTZ zosta−
ła wybrana przez artystów pla−
styków – profesorów krakowskiej
ASP – do ogólnopolskiego fina−
łu. Temat konkursu: „Rozważa−
nia nad życiem” młoda artystka
zilustrowała roześmianą, tań−
czącą góralką na tle gór, błękit−
nego nieba i słońca.
W zeszłym roku spośród pod−
opiecznych brzeskiego ośrodka
wyróżnienie otrzymała Anna Fi−
giel za obraz pt. „Moje koty są
najważniejsze”.

AgwacAnna Madej z opiekunami.
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ZARZĄD Osiedla „Stare Miasto” przy−
gotował na lato imprezy dla mieszkań−
ców. W maju zorganizowano wyjazd do
teatru „Bagatela” w Krakowie na kome−
dię „Mayday”. To nie był przypadkowy

wybór – mówi przewodniczący Adam
Kwaśniak. – Chociaż ten spektakl gra−
no już 799 raz, na bilety czekaliśmy kil−
ka miesięcy. Przy wypełnionej po brzegi
widowni bawiliśmy się przednio. Dodat−
kową frajdą był fakt, że mogliśmy podzi−

Turystyczne „Stare Miasto”

wiać w głównej roli brzeszczankę, Alinę
Kamińską.
Początek wakacji to wyjazd młodzieży
na Słowację. 20 sierpnia 50 osób wyru−
szyło do Lwowa. Uczestnicy ocenili wy−

prawę jako sentymentalno−
patriotyczną. Pod opieką prze−
wodnika obejrzeli zabytki
kultury i religii Polaków,
Ukraińców, Ormian, Żydów
i Austriaków. Odwiedzili
cmentarz Łyczakowski, nekro−
polię Orląt Lwowskich, Kopiec
Unii, skąd podziwiali panora−
mę Lwowa. – Wielonarodo−
wość wpłynęła na świetność
tego miasta, wspaniałą archi−
tekturę, malarstwo, rzeźbę,
muzykę, literaturę, a także
naukę i technikę. Zobaczyli−
śmy katedry i kościoły wszyst−
kich wyznań, operę, przepięk−
ny dworzec kolejowy, starów−

kę i pomnik Mickiewicza – wspomina
Adam Kwaśniak.
Efektem wyprawy stała się integracja
mieszkańców, większa otwartość i nowe
zwyczaje na osiedlu – ciągłe pytania o na−
stępny wyjazd. ak

MŁODZIEŻOWA Rada Miejska w Brze−
sku wspomaga Bartka Szczupaka (na
zdjęciu z przedstawicielami MRG). Uczeń
IV klasy oddziału integracyjnego SP nr 2
w Brzesku, poruszający się na wózku in−
walidzkim, kwotę 400 zł przekazaną mu
przez młodych radnych wykorzysta na
kosztowną rehabilitację.

NA STADIONIE klubu Olimpia w Kątach odbyły się 21 sierpnia III Do−
żynki Powiatu Brzeskiego. Oprócz tradycyjnej zabawy i koncertów, rozegra−
no dwa konkursy. Gmina Brzesko zwyciężyła w rywalizacji na ułożenie wieńca
współczesnego oraz zajęła drugie miejsce w turnieju sportowym, w którym
triumfowali gospodarze tegorocznych dożynek – Gmina Iwkowa. Na dożyn−
kowej scenie naszą Gminę reprezentowali „Krakowiacy Ziemi Brzeskiej”.

DO BRZESKA przyjechała grupa poli−
cjantów z Republiki Czeskiej, aby pod−
glądnąć, jak u nas realizowany jest ho−
lenderski program „Bezpieczne Gimna−
zjum”. Koncepcja wdrożona kilka
miesięcy temu w Gimnazjum nr 2 w Brze−
sku już przynosi pierwsze rezultaty.
Z pobiciami, wymuszeniami oraz agre−
sją słowną w szkole spotyka się polska
i czeska młodzież. Wprowadzony w Brze−
sku program już przyniósł wymierne
efekty. W Gimnazjum nr 2 zamontowa−
no monitoring, przebudowano zatokę dla
autobusów. Zmieniono także rozkład dy−
żurów oraz poszerzono ofertę zajęć dla
uczniów.

Plon A.D. 2005

Pomagają Bartkowi

Łańcuch bezpieczeństwa

Zabawa była znakomita, ale
wymagała sprytu i... odwagi.
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Na wycieczce we Lwowie.
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Chorzowianie to w przeszłości 14−krotny
mistrz kraju, jeden z najbardziej utytuło−
wanych zespołów w Polsce. I choć obecnie
przeżywają kryzys, to i tak byli zdecydo−
wanym faworytem w konfrontacji z czwar−
toligowcem. Tym bardziej, że w Brzesku
wystąpili w najsilniejszym składzie, z by−
łymi reprezentantami kraju – Mariuszem
Śrutwą i Krzysztofem Bizackim. Jednak
byli oni tylko tłem dla świetnie dyspono−
wanego Marcina Imiołka, zdobywcy efek−
townych trzech goli. Emocji nie brakowało,
a szalę zwycięstwa drużyna Okocimskiego
przechyliła na własną korzyść dopiero w do−
grywce. Oprócz Imiołka, bardzo dobrą par−
tię rozegrał także pozyskany przed rozgryw−
kami Goran Atanaskovic.
Niestety, widowisko popsuła grupa miej−
scowych chuliganów, którzy wszczęli bur−
dy na stadionie i pobili kilku przyjezd−
nych kibiców. Kiedy wtargnęli na boisko,
sędzia musiał przerwać mecz na kilka
minut. Powtórzenie incydentów w kolej−
nych spotkaniach może zakończyć się
zamknięciem obiektu OKS−u.
Dobre przygotowanie do sezonu potwier−
dzili „Piwosze” w pierwszych spotkaniach
IV ligi. Najpierw rozgromili w wyjazdo−
wym meczu Poprad Muszyna, a następ−
nie bez problemów ograli Tarnovię (Ja−
gła i K. Palej nie wykorzystali dwóch rzu−
tów karnych)  i Wolanię. W trzech meczach
strzelili rywalom 15 goli!

Ograć Lecha!

Pucharowe sukcesy piłkarzy OKS−u

Znakomicie rozpoczęli nowy sezon piłkarze Okocimskiego. Podopieczni
trenera Zbigniewa Kordeli stali się sprawcą sporej sensacji, eliminując
w rozgrywkach o Puchar Polski drugoligowy Ruch Chorzów. Wcześniej
„Piwosze” pokonali rezerwy występującego w ekstraklasie Górnika Łęczna.
Teraz w 1/16 finału zmierzą się z pierwszoligowym Lechem Poznań. Pierw−
szy mecz na stadionie Okocimskiego 20 lub 21 września, rewanż w Pozna−
niu 25 lub 26 października.

– Wykonaliśmy przed sezonem dobrą pra−
cę, która teraz procentuje – chwalił swą
drużynę trener Kordela. – Z pewnością jed−
nak nie będzie nam łatwo wygrywać ko−
lejne mecze w sezonie. To dopiero począ−
tek rozgrywek i nawet teoretycznie słabsi
rywale będą nam stawiać wysoko poprzecz−
kę. Żeby wygrywać, trzeba w każdy mecz
włożyć maksimum zaangażowania. Oczy−
wiście, cieszą zwycięstwa z wyżej notowa−
nymi przeciwnikami w Pucharze Polski,
ale nie są one najważniejszym dla nas
celem. Gra przeciwko utytułowanym dru−
żynom to piękna przygoda i okazja do
sprawdzenia przez ten zespół aspiracji do
występów w wyższej klasie – ocenia trener.
Tymczasem z zupełnie innego pułapu wy−
startował Strażak Mokrzyska. Drużyna
utrzymała się w IV lidze dzięki awansowi
Kolejarza Stróże. W przerwie letniej doszło
w kadrze zespołu do sporych zmian, zrezy−
gnowano też z dalszej współpracy z trene−
rem Janem Busiem. Zastąpił go Radosław
Szewczyk, który nadal występuje na bo−
isku w roli zawodnika. Już pierwsze spo−
tkania pokazały, że Strażakowi będzie
w tym sezonie jeszcze trudniej uchronić się
przed spadkiem niż w poprzednim sezo−
nie. Zadanie to będzie tym trudniejsze, że
w związku z mającą nastąpić reorganiza−
cją rozgrywek skład IV ligi zostanie odchu−
dzony o połowę, a rozgrywki toczyć się będą
nie w dwóch, lecz jednej grupie.         MK

9 sierpnia – 1/32 finału Pucharu Polski
OKS – RUCH Chorzów 4:2 (0:0, 2:2)

po dogrywce
Bramki: Bryl (47), Imiołek 3 (63, 99, 120)
– Bizacki (52), Markiewicz (70).OKS: J.
Palej – Bizoń, Atanaskovic, Dzięciołow−
ski, Stawiarski – Kostecki (46 Pachota),
Jagła (80 Manelski), Metz, Bryl – Imiołek,
K. Palej (73 Karwat).

2 sierpnia – 1/64 finału Pucharu Polski
OKS – GÓRNIK II Łęczna 5:1 (1:0)
Bramki: Imiołek 2 (40, 80), K. Palej (75),
Bryl 2 (83, 85) – Skorupski (58).OKS: J.
Palej – Bizoń (65 Gąsienica), Dzięciołow−
ski, Stawiarski – Pachota, Kostecki, Jagła
(74 Rojkowicz), Metz, Bryl – Imiołek (83
Karwat), K. Palej.

OKOCIMSKI KS

Kadra zespołu
Bramkarze:
Jarosław PALEJ (1976)
Krzysztof SZUBA (1983)
Zawodnicy z pola:
Goran ATANASKOVIC (1975)
Grzegorz BIZOŃ (1979)
Jarosław DZIĘCIOŁOWSKI (1973)
Krzysztof GĄSIENICA (1985)
Tomasz GRZYB (1987)
Marcin MANELSKI (1971)
Piotr STAWARCZYK (1983)
Mariusz STAWIARSKI (1983)
Rafał BRYL (1980)
Sławomir JAGŁA (1980)
Sergiusz KOSTECKI (1987)
Tomasz METZ (1984)
Paweł PACHOTA (1981)
Piotr ROJKOWICZ (1980)
Łukasz DRUŻKOWSKI (1980)
Marcin IMIOŁEK (1979)
Dariusz KARWAT (1985)
Krzysztof PALEJ (1969)
Bogumił SZAFRAŃSKI (1989)
Trener – Zbigniew KORDELA,
kierownik drużyny – Antoni KLUPA.

UBYLI: Łukasz KLUSKA (wyjazd do USA),
Remigiusz SKRZYPEK.
PRZYBYLI: ATANASKOVIC (Hutnik Kra−
ków), GĄSIENICA (Skawinka), IMIOŁEK
Bocheński KS).

Na zdjęciu obok:
Rafał Bryl po zdobyciu gola
w meczu z Ruchem utonął
w objęciach kolegów.
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STRAŻAK MOKRZYSKA

Kadra zespołu
Bramkarze:
Radosław RECZEK (1987)
Wojciech HAWRYŚ (1976)
Zawodnicy z pola:
Arkadiusz OSTROWSKI (1983)
Wiesław ŻUREK (1982)
Arkadiusz BIEDAK (1980)
Jakub BIEDAK (1983)
Tomasz BIEDAK (1987)
Dawid BODURA (1987)
Łukasz DZIEDZIC (1987)
Dominik POSTAWA (1988)
Szymon SOWA (1980)
Radosław SZEWCZYK (1975)
Jarosław ŚWIĘCH (1982)
Michał ZAJĄC (1985)
Rafał PLEWA (1978)
Tobiasz BOCHENEK (1982)
Konrad PRZYDATEK (1983)
Tomasz CHMIELARZ (1987)
Dariusz KĄDZIOŁKA (1987)
Przemysław KĄDZIOŁKA (1989)
Trener – Radosław SZEWCZYK,
kierownik drużyny – Jan PACURA

UBYLI: Łukasz MIKRUT (Wolania), Se−
bastian ŻUREK (Bruk Bet Nieciecza), Piotr
KOWALCZYK (wyjazd zagraniczny), Pa−
weł KOWALCZYK (wyjazd zagraniczny),
Artur MENDLEWSKI (wyjazd zagranicz−
ny), Piotr KOCZWARA (Olimpia Bucze),
Łukasz CIERNIAK (powrót do OKS), Ar−
tur MIKA (nie wznowił treningów), Łu−
kasz TADEL (Olimpia Bucze).

PRZYBYLI: PLEWA (Jadowniczanka),
BOCHENEK (Olimpia Bucze), PRZYDA−
TEK (Iskra Łęki), CHMIELARZ (wychowa−
nek), Dariusz KĄDZIOŁKA (wychowanek),
Przemysław KĄDZIOŁKA (wychowanek).

Powiało Europą – UEFA Regions Cup 2005

PIŁKA NOŻNA – IV LIGA – JESIEŃ 2005

STADION Okocimskiego był na po−
czątku lipca areną finałowego turnieju
piłkarskich mistrzostw Europy ama−
torów Regions Cup 2005. Mistrzostwa
odbywają są pod auspicjami Europej−
skiej Federacji Piłki Nożnej (UEFA), a
w tym roku organizatorem był Urząd
Marszałkowski i Małopolski Związek
Piłki Nożnej. Z pomoca pospieszyły tak−
że samorządy lokalne gmin, w których
rozgrywane były mecze.
Obiekt OKS−u został wybrany jako je−
den z pięciu w województwie, ale wcze−
śniej musiał być poddany zabiegom mo−
dernizacyjnym, tak, aby spełniał suro−

1. kolejka – 14−15.08
POPRAD Muszyna – OKS 0:7 (0:4)
Bramki: Imiołek 3, K. Palej, Stawiarski, Jagła), samobójcza.
OKS: J.Palej – Bizoń (46 Stawiarski), Atanasković, Dzięciołowski, Gąsienica – Ko−
stecki (61 Pachota), Metz, Manelski (46 Jagła), Bryl – K. Palej (61 Karwat), Imiołek.
LUBAŃ Maniowy – STRAŻAK 4:1 (2:1)
Bramka dla Strażaka: Sowa.
STRAŻAK: Reczek – Bochenek, A. Biedak, Postawa, T. Biedak (64 Chmielarz) –
Szewczyk, Święch, Żurek, Plewa – R. Biedak (80 Hawryś), Sowa (64 Dziedzic).

2. kolejka – 20−21.08
OKS – TARNOVIA 3:1 (2:0)
Bramki dla OKS: K. Palej 2, Kostecki.
OKS: J. Palej – Bizoń (76 Stawiarski), Dzięciołowski, Atanaskovic – Kostecki, Jagła
(76 Manelski), Metz, Bryl (70 Pachota) – Karwat (63 Gąsienica), Imiołek, K. Palej.
STRAŻAK – Dunajec N. Sącz 2:2
Bramki dla Strażaka: Ostrowski, Plewa.
STRAŻAK: Reczek – Postawa (53 Zając), W. Żurek, T. Biedak, Bochenek, Ostrowski (26
Przydatek), J. Biedak, Plewa, Szewczyk, Święch (90 Chmielarz), Sowa (80 Dziedzic).

WOLANIA Wola Rzędzińska – OKS 0:5
Bramki dla OKS: Bizoń, K, Palej 3, Karwat (61)
OKS: J. Palej – Bizoń (78 Stawiarski), Dzięciołowski, Atanasković, Kostecki, Jagła
(64 Manelski), Metz, Bryl (73 Stawarczyk), Imiołek (70 Pachota), K. Palej, Karwat.

ŁOSOŚ Łososina Dolna – STRAŻAK 8:2
Bramki dla Strażaka: Plewa, Przydatek
STRAŻAK: Reczek – Bochenek (46 Przydatek), Zając (85 Dziedzic), Postawa, T. Bie−
dak, Szewczyk, Święch, Żurek, Plewa, J. Biedak, Sowa.

we wymogi UEFA. Na prace remonto−
we klub otrzymał 100 tys. zł, po poło−
wie od Urzędu Marszałkowskiego i Urzę−
du Miejskiego w Brzesku. M.in. zainsta−
lowano plastykowe krzesełka na
trybunie, odnowiono szatnie i zaplecze
sanitarne, odpowiednio przygotowano
murawę boiska. Delegat UEFA przed
każdym meczem – w Brze−
sku rozegrano trzy spotka−
nia – skrupulatnie weryfi−
kował najdrobniejsze szcze−
góły, które musiał spełniać
obiekt. Warto więc podkre−
ślić, że brzeskim organiza−
torom wystawiono najwyż−
szą ocenę. Natomiast same
mecze dostarczyły licznej
widowni sporych emocji.
W spotkaniu inaugurują−
cym turniej reprezentacja
Polski, oparta w dużej czę−
ści na zawodnikach OKS−u,
zremisowała ze Słowacją
1−1, a w innych meczach
Ukraina wygrała 4−2 z Ir−

landią, która następnie wygrała 2−1
z Hiszpanią. W finale, rozgrywanym
w Proszowicach, Hiszpanie pokonali 1−
0 Bułgarię. Nasza drużyna, która w ko−
lejnych meczach przegrała 0−4 z Bułga−
rią i pokonała 3−1 Czechy, zajęła trze−
cie miejsce w grupie.        MK

PS Organizatorzy składają podziękowa−
nia firmie ZETO S.A., która pomogła
urządzić biuro prasowe zawodów.

SPORT
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Fragment inauguracyjnego meczu Polska – Słowacja.
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Małopolska Szkoła Wyższa
w Brzesku
Zaprasza kandydatów na studia na kierunek:
Ekonomia, w specjalności
Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne
na rok akademicki 2005/2006.
Tryb: dzienny, zaoczny, wieczorowy.

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

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

Zajęcia prowadzą wykładowcy
z krajów Unii Europejskiej.

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

e−mail:studia@mszw−brzesko.edu.pl

ZAPRASZAMY!

Niebawem otwarcie nowego kierunku studiów:

Pedagogika –  już od 1.10.2005

Brzeskie Koło Partii Demokra−
tycznej demokraci.pl
– serdecznie dziękuje za oka−
zane poparcie i złożenie 5600
podpisów na listach wybor−
czych kandydatów do Parla−
mentu Rzeczpospolitej.

Marta Gruca
Przewodnicząca Koła

Kandydaci do Sejmu RP
Okręg tarnowski
1. Tomasz ZIELIŃSKI

adwokat
2. Zbigniew GOMOŁA

nauczyciel
3. Wojciech Stanisław PIOTROWSKI

ekonomista
4. Bogusław MACIASZEK

nauczyciel
5. Tadeusz Zbigniew MLECZKO

lekarz
6. Katarzyna Barbara DURAJ

nauczycielka
7. Andrzej NIEDOJADŁO

nauczyciel
8. Paweł, Grzegorz BARTKIEWICZ

inżynier transportu
9. Ewa Zofia WITECKA

nauczycielka
10. Robert Jacek STANKOWSKI

inżynier mechanik
11. Daniel ZARĘBSKI

socjolog
12. Maria Małgorzata MINICZ

nauczycielka
13. Leszek Jerzy SKOWROŃSKI

ekonomista
14. Karolina Karina BĄK

informatyk
15. Bartłomiej KLEPACKI

technik fizykoterapii

Kandydat do Senatu RP

1. Jerzy Wojciech PANTERA
nauczyciel

Demokraci
dziękują
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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
„Wykonanie stacji transformatorowej i linii zasilającej dla Krytej Pływalni w Brzesku”
Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie wewnętrznej stacji transformatorowej, wykonanie przyłą−
cza do stacji kablem średniego napięcia, wykonanie przyłącza niskiego napięcia od stacji TRAFO do
obiektu krytej pływalni.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych
Kraków S.A”., ul Pachońskiego 9, 31−223 Kraków.
Cena – 134.173,48 zł. Oferta z najniższą ceną – 134.173,48 zł. Oferta z najwyższą ceną – 144.910,40 zł.
Liczba otrzymanych ofert – 3.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
„Budowa zatoki autobusowej przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku”

 Rodzaj zamówienia – roboty budowlane
Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie miejsc postojowych dla trzech autobusów, wykonanie
trzech dojazdów z kostki brukowej, wykonanie chodnika, krawężników, obrzeży betonowych, wymia−
na rury wodociągowej, modernizacja chodnika na skrzyżowaniu ul. Czarnowiejskiej i Okulickiego,
roboty ziemne i rozbiórkowe.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo−Mostowe,
ul. Przemysłowa 18, 32−800 Brzesko.
Cena – 40.181,40 zł. Oferta z najniższą ceną – 40.181,40 zł. Oferta z najwyższą ceną – 57.059,64 zł.
Liczba otrzymanych ofert – 3.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
„Remont i modernizacja nawierzchni chodników w Brzesku”
Opis przedmiotu zamówienia – pierwsze zadanie: ul.Jasna – 363m/2. Drugie zadanie: ul.Kościuszki –
216m/2. ul.Ogrodowa – 156m/2 + 176m/2 (332m/2), ul.Legionów Piłsudskiego – 185m/2 + 150m/
2 (335m/2).Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grzegorz Dudziak Zakład Re−
montowo – Budowlany „BRUK – BUD” Łapanów 24, (biuro: 32−005 Niepołomice, ul.Ogrodowa 12).
Cena zadania 1 – 26.516,24 zł. Cena zadania 2 – 91.819,82 zł. Oferta z najniższą ceną – zad. 1 –
26.516,24 zł; zad. 2 – 91.819,82 zł. Oferta z najwyższą ceną – zad. 1 – 33.692,62 zł; zad. 2 – 119.017,41
zł. Liczba otrzymanych ofert – 3.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
„Skład i druk książki pod tytułem – Dzieje Brzeska”

Opis przedmiotu zamówienia: Nakład – 1000 egzemplarzy, format – B5, skład książki, druk książki,
okładka – twarda, laminowana mat/błysk, środek – 80 arkuszy wydawniczych, papier kreda mat 90 g/m/2,
wkładka kolor – pełny kolor, 1 arkusz wydawniczy, papier kreda mat 130 g/m/2, oprawa blok – książki po
obcięciu 240 mm x 170 mm, szyte nićmi, klejone.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Aleksandra Dziedzic „Brzeska Oficyna Wy−
dawnicza”, ul. Czarnowiejska 1, 32−800 Brzesko.
Cena – 40.000,00 zł. Oferta z najniższą ceną – 40.000,00 zł. Oferta z najwyższą ceną – 42.100,00 zł.
Liczba otrzymanych ofert – 5.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
„Przebudowa dachu na budynku Publicznego Przedszkola w Szczepanowie”.
Opis przedmiotu zamówienia: rozbiórka pokrycia wraz obróbkami i rynnami. Przemurowanie kominów.
Łączenie połaci dachowych. Obróbki blacharskie. Pokrycie dachu. Wykonanie rynien i rur spustowych.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wacław Jawor – „JAWOR” Usługi Remon−
towo Budowlane, ul. Mickiewicza 31, 32−800 Brzesko.
Cena – 31.000,00 zł. Liczba otrzymanych ofert – 1.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
„Renowacja muru przy ulicy Głowackiego w Brzesku”.

Opis przedmiotu zamówienia: prace konserwatorskie – rozbiórka partiami muru o szer. 1,5m, wykona−
nie muru partiami z kamienia /piaskowca karpackiego/,scalanie kolorystyczne całości, hydrofobizacja,
wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Archeologiczno−Konserwatorska
PZK w Tarnowie Sp. z o.o. ul. Franciszkańska, 33−100 Tarnów.Cena – 39.600,00 zł. Oferta z najniższą
ceną – 39.600,00 zł. Oferta z najwyższą ceną – 44.550,00 zł. Liczba otrzymanych ofert – 2.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
„Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UM Brzeska/II”Rodzaj zamówienia – dostawy
Opis przedmiotu zamówienia: zakup 3 zestawów komputerowych, zakup 2 notebooków, zakup 4
drukarek laserowych, zakup 5 oprogramowań systemowych i pakietów biurowych.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Beata Stós i Waldemar Stós „Logic Compu−
ters”, ul. Ogrodowa 5, 32−800 Brzesko. Cena – 22.098,00 zł. Oferta z najniższą ceną – 22.098,00 zł.
Oferta z najwyższą ceną – 24.167,00 zł. Liczba otrzymanych ofert – 2.

Zgodnie z obowiązkiem regularnego infor−
mowania mieszkańców gminy o jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi, wynikającymi z art. 12 ust. 5 Usta−
wy z dnia 7 czerwca 2002 r.– o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro−
wadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747
z późn. zm.) informuję uprzejmie, że Pań−
stwowy Inspektorat Sanitarny w Brzesku
w ramach monitoringu jakości wody z wo−
dociągu publicznego Łukanowice – Brze−
sko, który wykonywała Stacja Sanitar−
no−Epidemiologiczna w Brzesku, pobrał
i przebadał w roku 2005, 32 próby wody
ze stałych punktów poboru t j.:
– przy ul. Solskiego 13 – Rejonowe Przed−
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Brzesku,
– w miejscowości Jasień – Dom Dziecka,
– w miejscowości Sufczyn – Przepom−
pownia,
– wyrywkowo też kontrolowano inne koń−
cówki poboru wody.
Z informacji tej wynika, że przeprowa−
dzone badania wody wykazały, iż jakość
wody w wodociągu Łukanowice – Brze−
sko tak pod względem bakteriologicznym,
jak i fizyko – chemicznym odpowiada
wymaganiom sanitarnym, zawartym
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 19 listopada 2005 r. w sprawie
wymagań dotyczących jakości wody prze−
znaczonej do spożycia przez ludzi / Dz.U.
Nr 203, poz. 1718/.
Dodatkowo informuję, że dostawca wody
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o, w któ−
rym Gmina Brzesko jest udziałowcem
obok Związku Międzygminnego Do
Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brze−
sku, w chwili obecnej po modernizacji
Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowi−
cach, polegającej na zmianie metody de−
zynfekcji wody z chloru gazowego na dwu−
tlenek chloru, spełnia wymagania Dyrek−
tyw Unii Europejskiej w sprawie
dopuszczalnej zawartości chloru wolne−
go w wodzie wodociągowej (z 0,5 mg / litr
do 0,3 mg / litr), co poprawiło wydatnie
skuteczność dezynfekcji i zmniejszyło rów−
nież zagrożenie ewentualnego wtórnego
skażenia bakteriologicznego wody.

Przewodniczący Zarządu Związku
Bogusław Babicz

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
GMIN BRZESKO, DĘBNO,
 WOJNICZ I ZAKLICZYN

na dzień 15 sierpnia 2005 r.
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Nikt nie osiąga sukcesu bez wsparcia najbliższych. Polityk nie może
osiągnąć sukcesu bez wsparcia i pomocy obywateli. W mój suk−

ces wyborczy sprzed czterech lat zaangażowało się wiele osób. Jedni,
czynnie uczestnicząc w kampanii wyborczej, inni wierząc, że nie za−
wiodę ich zaufania, oddali na mnie głos.

Wszystkim podziękowałem, po pierwsze zwykłym „dziękuję”, a po
drugie pracą w Senacie Rzeczpospolitej. W bieżącej pracy nie−

ocenionej pomocy udzielali mi społeczni współpracownicy. W znacz−
nej mierze dzięki ich pracy poznawałem problemy i codzienne troski
ludzi mieszkających z daleka od centrów miejskich.
Wiedza uzyskana z bezpośrednich spotkań, korespondencji o różnej
treści – począwszy od próśb, żądań interwencji, petycji, kierowanych
za moim pośrednictwem do różnych organów państwa, po konkretnie
sformułowane wnioski legislacyjne – przyczyniła się do ukierunko−
wania moich działań w Parlamencie. Pewna prawidłowość tematycz−
na zgłaszanych pod moim adresem postulatów pozwoliła mi je uogól−
nić i wybrać te komisje senackie, które w minionej kadencji zajmowa−
ły się tą tematyką.
Mogę śmiało powiedzieć, że wszelkie wystąpienia kierowane do mnie
bezpośrednio i pośrednio poprzez moje biuro, stały się inspiracją do
wygłoszenia na forum Senatu, w tym komisji senackich, 241 oświad−
czeń, zadania 254 pytań. 88 razy zabrałem głos w dyskusji. Dwudzie−
stokrotnie byłem także sprawozdawcą parlamentarnym.

W Senacie jak w soczewce skupiały się problemy rynku rolnego,
a mianowicie zagadnienia skupu i przetwórstwa warzyw i owo−

ców, ubezpieczeń majątkowych, infrastruktury technicznej wsi oraz
problematyka szkolnictwa i oświaty wiejskiej, sprawy z zakresu ochro−
ny zdrowia, dostępności mieszkańców wsi do lekarzy i szpitali, za−
chowania systemu ubezpieczeń społecznych rolników w KRUS. Na te
zagadnienia zwracali uwagę przedstawiciele Izb Rolniczych, Cechu
Rzemiosła i Izby Rzemieślniczej oraz Przemysłowo Handlowej, sze−
fowie związków zawodowych rolników, a także były one omawiane
przez właściwe władze gminne, powiatowe i miejskie, o czym mo−
głem się przekonać osobiście, biorąc udział w ich pracach.

Bliskie, rzeczowe, nacechowane zrozumieniem potrzeb społeczno−
ści lokalnych, kontakty umożliwiły mi podjęcie różnych działań.

Bliskie mojemu sercu, i to nie jako politykowi, lecz jako zwykłemu
człowiekowi, są sprawy osób poszkodowanych przez los, skrzywdzo−
nych, ludzi eufemistycznie zwanych „sprawnymi inaczej”. Mogę po−
wiedzieć bez zbytniej przesady, że ich sprawy są moimi sprawami. Nie
przechodzę obojętnie obok potrzebującego. Nie weksluję ich proble−
mów rocznicowymi obchodami, choćby trwającymi okrągły rok!
Jako działacz nierozłącznie związany z ruchem ludowym, ze szcze−
gólną atencją traktuję działalność artystyczną i oświatową środowisk
wiejskich. Wspierałem szczególnie mi bliskie zespoły ludowe z Ja−
downik koło Brzeska, z Rzepiennika Strzyżewskiego, Biskupic Ra−
dłowskich, Proszowic, Zieleniec i całokształt działalności Domu Kul−
tury w Dąbrowie Tarnowskiej.
Zawsze wiedziałem, że młodzieży należy zapełnić czas wolny zajęcia−
mi pozaszkolnymi. Im więcej dzieciaków znajdzie czas na uprawianie
różnych dyscyplin sportowych, tym mniej ich będzie na ulicy. Czas
spędzony na sali gimnastycznej nie będzie zmarnowany. Hołdując
zasadzie „W zdrowym ciele zdrowy duch”, współorganizowałem szkol−
ne i międzyszkolne turnieje sportowe, których sympatycznym akcen−
tem było wręczenie uczestnikom, ufundowanych przeze mnie, skrom−
nych upominków.

Przedstawiając dorobek mojej pracy jako Senatora Rzeczypospoli−
tej, nie uzurpuję sobie wyłączności do sukcesu. Bez współpracy,

bez woli udziału w codziennej, mrówczej pracy wielu oddanych mi
przyjaciół, znanych i nieznanych, nie byłbym w stanie dokonać choć−
by drobnej części tego, co przedstawiłem Państwu. Ten dorobek jest
naszym wspólnym dziełem. Nikt nie ma do niego wyłącznych praw.
Taka jest logika działań wspólnych. Naszym przodkom, działaczom
ludowym towarzyszyło hasło „Sami sobie”. Zgodnie z tą myślą po−
wstawały kluby, świetlice, domy kultury, biblioteki. W tym duchu dzia−
łało Towarzystwo Szkoły Ludowej. W tym duchu mogliśmy przetrwać
najgorsze zawieruchy dziejowe i dożyć III Rzeczpospolitej. Nigdy nie
było łatwo, bo łatwo jest tylko burzyć! Budowanie idzie z mozołem.
To wspólne budowanie zaczęliśmy cztery lata temu. Nie jesteśmy na−
wet w połowie drogi i zarzucać ledwo zarysowane dzieło już na po−
czątku tworzenia nie ma sensu, jest szkodliwe.
Przyjaciele, cenię sobie ogromnie Waszą pomoc w wykonaniu dane−
go mi przez Was mandatu Senatora. To Wam jako moim wyborcom
przedkładam sprawozdanie z natury rzeczy syntetyczne i od Was ocze−
kuję krytycznej, obiektywnej a nade wszystko sprawiedliwej oceny
mojej pracy.

Józef Sztorc
Senator RP

Cztery lata
w Senacie


