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N iezbyt wyszukane porównanie Sokratesa twierdzącego, że jest gzem po-
budzającym do myślenia obywateli starożytnych Aten, można zastosować 
do wyborcy, ponieważ jego rola nie kończy się przy urnie. Dopiero po 

głosowaniu ma prawo z uporem namolnego owada rozliczać z wiedzy, kompe-
tencji i kultury tych, przy których nazwisku postawił krzyżyk. W końcu nikt nie 
zamierza wstydzić się za własne decyzje.

Narzędzie kontroli stanowi informacja gwarantująca dostęp do wiedzy o poczyna-
niach władzy. W oparciu o nią obywatel buduje oceny i rozważa przeciwstawne 

racje. Końcowe wnioski tworzy, wykorzystując wewnętrzną hierarchię wartości. 
O tym, że proces ten wcale nie jest błahy, a sprawujący władzę mocno się nim 
przejmują, świadczy czas, kiedy brak informacji równał się brakowi kontroli.
Zaledwie trzydzieści lat temu urzędnicy, kończąc pracę, zakładali na klawiaturę 
maszyn do pisania kłódki, by niepożądany gość nie skopiował na nich tekstów 
innych niż służbowe. Temu samemu służyła ścisła reglamentacja matryc biał-
kowych do powielaczy. Każdą numerowano i rejestrowano. Najbanalniejsze 
ogłoszenie o nawozach dla rolników, jakie po pierwszym deszczu spłynąć miało 
z drzewa, wymagało akceptacji biurokraty od cenzury. Lokalne społeczności 
o własnej prasie i dokumentacji historii regionu mogły zapomnieć. W gazetach 
nie było miejsca na ich problemy, bo zajmowały je komunikaty z kolejnych po-
siedzeń partyjnych kolektywów.
We wspomnieniach skazanej na izolację za przynależność do niezależnej organiza-
cji Marii Surowieckiej obieg informacji poza cenzurą tworzył przestrzeń wolności. 
Po „prawdę” jeździła do Gdańska. Przywożonych książek nie zatrzymywała, lecz 
przekazywała innym czytelnikom. Ci zaś odwdzięczali jej się podrzucaniem do 
biurka nielegalnego „Robotnika”. Opozycjonistka chciwa na niezmanipulowaną 
informację współtworzyła sieć kolportażu solidarnościowych gazetek.
Władza bała się, by obieg słowa nie wymknął się spod wszechogarniającej kon-
troli, gdyż prawda przekształciłaby społeczeństwo w sokratejskie gzy i zmobili-
zowałaby do buntu. Z tego powodu nie tylko zamykała lub ograniczała dostęp 
do nośników medialnych, ale także skrupulatnie nadzorowała redakcje, by ktoś 
nie poważył się na niepokorę. Stąd brały się liczne „ciała” pilnujące autorów.

Monopol na informację już nie istnieje. Przestrzeń publiczna jest obszarem 
wolności słowa i wyboru. Wszyscy otrzymaliśmy do niej dostęp, więc nikt 

nie ma prawa do jej zawłaszczania i monopolizowania na swój użytek. Utrzy-
manie tej sfery swobodnej debaty gwarantuje, że demokracja nie stanie się 
bezmyślnym dyktatem większości, lecz ukształtuje się jako wolny dialog ludzi 
dbających o dobro wspólne.
Wracając do starożytnej metafory – takich obywateli, którzy jak Maria Suro-
wiecka z uporem gza podgryzali władzę, stawiając żądania, domagając się re-
alizacji swoich praw, odrzucających propagandę, by na własną rękę poszukiwać 
prawdy, było więcej. Warto docenić ich butę i swojego żądła nie tępić, bo przy 
urnie wyborca pozbawiony wiedzy o kompetencjach i postępowaniu polityków 
co najwyżej będzie mógł rzucić monetą.

Iwona Dojka

Namolne muszki 
polityczne
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W czasie wakacji pracowały 
rajcowskie komisje. Wnio-
sków miały wiele, m.in. ze-

spół rozpatrujący zagadnienia gospo-
darowania samorządowymi finansami 
sprzeciwił się sfinansowaniu budowy 
garażu dla OSP w Wokowicach i wy-
stąpił o przesunięcie środków na 
remont dachu na budynku GOSiR-u 
w Mokrzyskach. Komisja Prawa, 
Porządku Publicznego i Promocji 
zwróciła się do burmistrza o przegląd 
drzewostanu, zamontowanie telefonu 
stacjonarnego na sali obrad w urzę-
dzie, przeznaczenie 5 tys. zł na obsługę 
prawną Rady Miejskiej w nagłych 
przypadkach oraz przychyliła się 
do idei powierzenia temu gremium 
uprawnień do powoływania i odwo-
ływania redaktora naczelnego BIM. 
Zespół ds. gospodarki komunalnej 
apelował o uwzględnienie w koncepcji 
rewitalizacji Rynku sprawy studni 
i „poidełek” oraz ławek z materiałów 
„odpornych na działania wandali”. 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu po 
wizji lokalnej w placówkach wydała 
pozytywną opinię o ich przygotowaniu 
do nowego roku szkolnego.

potencjał szpitala
W punkcie programu przewidzianym 
na zapytania sołtysów i przewodni-
czących osiedli Jerzy Gawiak z Ja-
downik zapowiedział charytatywną 
imprezę 22 września na rzecz pięcio-
raczków oraz poprosił radnych o udział 
w meczu piłkarskim z redaktorami 
ośrodka telewizji z Krakowa. Antoni 
Staszczyk poinformował o zabawie 
integracyjnej na Zielonce.
Jednak wypowiedź Józefa Witka ze 
Sterkowca już daleka była od sielan-
ki. – Most w Górce uważano za most 
donikąd. Po zrobieniu drogi ciężki 
transport idzie przez Szczepanów 
– alarmował. – Co mają robić miesz-
kańcy? Którędy chodzić? Kto puścił 
ruch na tak nieprzygotowaną drogę? 
– pytał dramatycznie.

Minister Obrony Narodowej nadał stopień porucznika 
Henrykowi Bachowi już 13 czerwca. Płk Włodzimierz Żera 
nominację wręczył konspiratorowi powojennej organizacji 
Wolność i Niezawisłość 5 września na sesji Rady Miejskiej. 
Burmistrz Jan Musiał przypomniał o determinacji niepod-
ległościowego działacza w obronie najwyższych wartości, zaś 
wyróżniony podarował spisane przez siebie wspomnienia

Gdyby do tworzenia hierarchii gminnych problemów o najwyższym priorytecie wykorzystać 
pomiary ilości czasu, jaki poświęcono poszczególnym sprawom na obradach Rady Miejskiej 
5 września, to okazałoby się, że na czołowym miejscu uplasuje się BIM.

O radnych
nie pisze się źle

– Tak dalej być nie może! – poparł go 
sołtys Marian Czarnik. – Dużo zro-
biłem, by ruch w Wokowicach zmalał. 
Tak się stało, ale samochody jeżdżą te-
raz przez Szczepanów i Sterkowiec. To 
nie jest rozwiązanie – przekonywał.
– Organem wykonawczym jest bur-
mistrz – przewodniczący Krzysztof 
Ojczyk usprawiedliwiał się. – Radni 
nie mają możliwości 
wpływania na inne or-
gany publiczne.
Ponieważ tematem po-
wakacyjnych obrad było 
funkcjonowanie służ-
by zdrowia w gminie, 
w sesji wzięła udział 
dyr. brzeskiego szpita-
la Józefa Szczurek. 
Lech Pikuła pytał ją 
o braki kadrowe w lecz-
nicy. – Nie obserwujemy 
opuszczania miejsc pra-
cy na dużą skalę – refe-
rowała, ale pozostawiła 
ślad niepokoju, mówiąc: 
– Brak reakcji na na-
sze anonse o wakatach. 
Kandydaci rezygnują, 
gdy dowiadują się, ile 
wynosi wynagrodzenie.
Szefowa szpitala przypo-
mniała, iż średnia wieku 
jej pracowników to 45 
lat. – Będziemy podejmo-
wać działania, by utrzy-
mać kadrę i szkolić lekarzy oraz ściągać 
specjalistów – obiecała. Wykluczyła 
prywatyzację placówki i zadeklarowała 
jej przyłączenie do tworzonej przez mi-
nistra Religę nowej struktury. – Mamy 
wiele atutów, które przemawiają za 
tym, że nasz szpital znajdzie się w sieci. 
Głównym kryterium jest komplekso-
wość usług – dowodziła.
– Problem kolejek wynika z limitów, 
jakie narzucił nam NFZ – zwróciła 
się do burmistrza Jana Musiała. 
– Szpital brzeski ma o wiele większy 
potencjał i możemy świadczyć większą 

liczbę usług.
Dyr. Szczurek była dobrej myśli co do 
kondycji finansowej placówki. W ubie-
głym roku wypracowała nadwyżkę 
ok. 280 400 zł. – Nigdy nie zaciąga-
liśmy kredytu na działalność bieżącą 
– oświadczyła z zadowoleniem.

Decydować, ale nie odpowiadać?
– Mam wątpliwości odnośnie pro-
jektu – Lech Pikuła zwrócił uwagę 
na niezgodność z prawem udzielenia 
Radzie Miejskiej kompetencji do 
powoływania redaktora naczelnego 
BIM. Przywołał ustawę o samorzą-
dzie gminnym, która nie daje temu 
gremium prawa do decydowania 
o polityce kadrowej w podlegającym 
burmistrzowi urzędzie. Podkreślił 
bezsens pomysłu w obliczu zapisów 
w prawie prasowym, nakładających 
na wydawcę (dla brzeskiego magazynu 
jest nim burmistrz) odpowiedzialność 
prawną za publikacje naruszające 

przepisy. – W demokratycznych syste-
mach prawnych niedopuszczalne jest 
przyznawanie pewnych uprawnień 
jednemu podmiotowi i obciążanie od-
powiedzialnością za jego poczynania 
podmiotu drugiego – dziwił się.
Wskazał brak w projekcie jasnych 
kryteriów naboru kandydatów na 
stanowisko, co grozi – jego zdaniem 
– korupcją i nepotyzmem. Podkreślił 
zagrożenie w postaci stosowania auto-
cenzury przez obawiającego się utraty 
pracy redaktora. – Taka sytuacja 
stanowi groźne dla funkcjonowania 
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lokalnego społeczeń-
stwa obywatelskiego 
pogwałcenie konstytu-
cyjnej wolności słowa 
– podsumował.
Racje radnego poparł 
sekretarz Bogusław 
Babicz. – Ustawa 
o samorządzie gmin-
nym wyraźnie precy-
zuje, na jakie stanowi-
ska może powoływać 
Rada Miejska. Są to: 
skarbnik, sekretarz 
i  kierownik Urzę-
du Stanu Cywilne-
go – argumentował. 
– Podpisując umowę, 
burmistrz jest de facto 
jej stroną. Jak ma wyciągać konse-
kwencje wobec osoby powołanej przez 
radę? – wskazał na praktyczne wady 
projektu uchwały.
– Tak często poruszają państwo ten 
temat, że wydawać by się mogło, iż 
BIM jest priorytetową sprawą gminy, 
także i tej kadencji – nie krył zdumie-
nia Jan Musiał.
– Nic innego w BIM-ie nie czytamy, 
tylko źle o radzie – odparował Krzysz-
tof Ojczyk.
Na co burmistrz przypomniał mu jego 
wcześniejsze słowa. – Jeżeli pan prze-
wodniczący komentuje, że wstępniaki 
są polityczne, to przecież pisać umie 
i może zredagować komentarz – dziwił 
się stanowczości poglądów radnego 
Ojczyka. – Jeżeli się z czymś państwo 
nie zgadzacie, to polemizujcie, a nie 
pozbawiajcie redaktora naczelnego 
pracy – dodał.
Radni PO i PiS woleli jednak 11 
głosami zadecydować o przyznaniu 
Radzie Miejskiej wątpliwych prawnie 
rozwiązań.
Rajcy uchwalili także powołanie 
trzech członków sześcioosobowej Rady 
Programowej o uprawnieniach okrojo-
nych przez Wydział Prawny i Nadzoru 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
do wydawania opinii o gazecie, wystę-
powania z wnioskami i przyjmowania 
rocznego sprawozdania redaktora 
naczelnego. Kandydatów zgłosiła Mie-
czysława Klimek. Za kompetentnych 
w sprawach prasy uznała handlują-
cego farmaceutykami przedsiębiorcę 
Krzysztofa Dudzińskiego, nauczy-
cielkę Teresę Kwaśniak i lekarza 
Tadeusza Zycha.

Bezsilny przewodniczący
W cieniu batalii o BIM toczyła się 
dyskusja o uchwale przyznającej 
sołtysom uprawnienia do pobierania 

Uchwały
* Radni w tajnym głosowaniu wybrali ław-
ników do Sądu Rejonowego w Brzesku, 
Sądu Okręgowego w Tarnowie i Sądu Pracy 
w Bochni.
* Zmiany w uchwale budżetowej dotyczyły 
m.in.: zwiększenia dochodów na skutek 
wpłacenia dotacji celowej na budowę i mo-
dernizację dróg dojazdowych do pól przez 
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, wpły-
wów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 
i sprzedaży nieruchomości, uzyskania przez 
SP w Porębie Spytkowskiej grantu z Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wzrosły 
wydatki w związku z ok. 36-procentowym 
udziałem gminy w inwestycji Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie, zakupem działki 
potrzebnej przy budowie kanalizacji pomię-
dzy ul. Szczepanowską a ul. Na Górkach, 
przebudową dachu na budynku GOSiR-u 
w Mokrzyskach.
* Gmina wyemituje 3 000 obligacji na łączną 
sumę 3 mln zł. Za uzyskane ze sprzedaży pie-
niądze samorząd spłaci pożyczki i kredyty.
* Rada Miejska zmieniła zapisy uchwał w spra-
wie porozumień z powiatem i Zarządem Dróg 
Wojewódzkich, które wraz z gminą finansują 
budowę chodnika w Porębie Spytkowskiej 
i Szczepanowie oraz traktu dla pieszych wraz 
z kanalizacją deszczową przy ul. Kopernika 
w Brzesku, a także chodnika i takiej samej 
sieci przy ul. Wiślanej w Mokrzyskach.
* Decyzją rajców Brzesko zawarło porozu-
mienie z Województwem Małopolskim na 
odnowę nawierzchni, przebudowę krawęż-
ników i stworzenie kanalizacji deszczowej 
przy ul. Solskiego. Szacunkowa wartość 
inwestycji to 3 049 624, 34 zł. Gmina wyłoży 
213 tys. zł w tym roku, a województwo zapłaci 
resztę w 2008.
* 11 głosami radni postanowili o nadaniu im 
uprawnień do powoływania i odwoływania 
redaktora naczelnego BIM-u.
* W skład sześcioosobowej Rady Programo-
wej przy miesięczniku na wniosek Mieczysła-
wy Klimek weszli Krzysztof Dudziński, Teresa 
Kwaśniak i Tadeusz Zych.
* Na mocy uchwały adam Kwaśniak, Katarzy-
na Pacewicz-Pyrek i Maria Kądziołka współ-
tworzą Radę Programową przy MOK-u.
* Ustalono zasady i tryb postępowania przy 
nadawaniu tytułów „Honorowy Obywatel Mia-
sta Brzeska” i „Medal na Wstędze za Zasługi 
dla Miasta Brzeska”.
* Sołtysi uzyskali prawo do inkasa podatku 
rolnego, leśnego, od nieruchomości i od 
posiadania psów w wysokości 10 proc. 
wpłaconej kwoty.
* Uchwałą radni zwolnili od podatku od 
nieruchomości inwestorów tworzących nowe 
miejsca pracy. Ulga przysługuje na jeden rok, 
gdy powstaną dwa stanowiska, na dwa lata 
w wypadku otwarcia 20 miejsc i na trzy lata 
przy 50 etatach.
* Na blisko 34 ha należących do Carlsberg 
Polska SA ustanowiono specjalną strefę 
ekonomiczną pod nazwą „Krakowski Park 
Technologiczny”.
* Radni uznali dwie skargi na burmistrza za 
bezzasadne.

podatków od mieszkańców wsi. – Pro-
jekt był przedstawiany Komisji Go-
spodarki Finansowej w czerwcu. Dziś, 
na obradach pojawił się bez zmian 
– skarbnik gminy Celina Łanocha 
wypomniała radnym kilkumiesięczne 
opóźnienie, które poskutkuje tym, że 
włodarze wsi nie pobiorą trzeciej raty 
lokalnych opłat. – Powstaną zaległości 
– przekonywała, ale swojej wypowie-
dzi nie dokończyła, bo głos odebrał jej 
przewodniczący Ojczyk i zadecydował: 
– Nie ma luki w prawie.
Po tym stwierdzeniu zarządził głoso-
wanie.
– Chciałem zabrać głos po sprawozda-
niach komisji, ale pan przewodniczący 
nie był łaskaw mi go udzielić – w części 
poświęconej na wolne wnioski oznaj-
mił Marian Czarnik i zaprotestował 
przeciw decyzji tej samej, pracującej 
pod przewodnictwem Mirosława Wi-
śniowskiego, komisji o nieprzyzna-
niu pieniędzy na budowę garażu dla 
OSP w Wokowicach. – Ten budynek 
jest potrzebny – dowodził sołtys. – Nie 
będziemy brać odpowiedzialności za 
sprzęt, który leży w blaszaku.
– Nie zostawimy was z tym proble-
mem, zwłaszcza że mieszkańcy wsi 
zamierzają zrealizować inwestycję 
własnymi siłami – wiceburmistrz 
Bogdan Dobranowski przypomniał, 
iż gminny budżet miał pokryć jedynie 
koszty materiału.
Swoje pięć minut na obradach miała 
też mieszkanka, która, powołując się 
na opublikowaną przez Krzysztofa Oj-
czyka deklarację zabiegania o bezpie-
czeństwo, zażądała od niego realizacji 
owej obietnicy. Tylko jak zamierza ją 
spełnić przewodniczący, skoro twierdzi, 
że radni „nie mają możliwości wpływa-
nia na inne organy publiczne”?

Iwona DOJKA

Eugeniusz Kopacz i Wacław Ważydrąg w czerwcu uratowali 
życie zaatakowanej kobiecie. 5 września burmistrz wręczył im 
nagrody pieniężne po 2 tys. zł
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Genowefa RaDEcKa (lat 96, Mokrzyska)
anastazja GOLONKa (93, Jadowniki)
henryk RUSZaJ (89, Jadowniki)
Stanisław MUSIał (87, Brzesko)
Kazimierz MaRcINEK (85, Tymowa)
władysław KOKOSZKa (84, Okocim)
władysława GRUca (82, Brzesko)
Józef KOPacZ (82, Przyborów)
Stanisław FIJałKOwSKI (81, Brzesko)
Maria DZIEKaN-cIEŚLIK 79, Dębno)
władysław DaDEJ (78, Jadowniki)
Stefania ZyDROŃ (72, Kobyle)
aleksander KOS (70, Wokowice)
Irena SKROBIŚ (69, Piaski Drużków)
Zofia BOROwIEc (68, Bucze)
Janusz SłUPSKI (64, Okocim)
Maria JEMIOłO (62, Okocim)
Kazimierz PIETRZKO (62, Łęki)
Tadeusz łyKO (58, Sterkowiec)
Stanisław TyKa (52, Jadowniki)
Stanisław KĄDZIOłKa (51, Bucze)
anna KaRaŚ (47, Jadowniki)
Bogusław DUch (46, Poręba Spytk.)
Marcin ŚwIERaD (21, Brzesko)
Jan KRÓL (56, Brzesko)
Jan KROKOSZ (66, Jasień)
Emilia ZyDROŃ (83, Okocim)
Janina BRZyK (75, Grabno)
Dorota hOłyST (40, Wytrzyszczka)
helena NOSaL (76, Dębno)
Eugeniusz cZERNEK (66, Brzesko)
Stanisław OLchawa (67, Tworkowa)
wanda REJ (79, Wola Lubecka)
Stefania SaPała (81, Tworkowa)
Stanisława GRZESIK (71, Poręba Spytk.)
czesław RUDNIK (72, Rudy Rysie)
Jan SZOT (78, Iwkowa)
Ryszard SMaGa (52, Olszowa)
Maria OLchawa (70, Jurków)
Karolina PaTEREK (84, Zawada Uszew.)
Józef ŚLUSaRSKI (59, Bielcza)
honorata JaBłOŃSKa (87, Iwkowa)
Stanisław Rachwał (78, Szczurowa)
Józef KUchTa (61, Łysa Góra)
Zofia SERaFIN (74, Wola Przemyk.)
Danuta MachETa (81, Łysa Góra)
Jan BODZIOch (84, Biadoliny Szlacheckie)
Maria BOKSa (85, Wola Przemyk.)
Ryszard ZachaRa (65, Jaworsko)
Maria RaDZIĘTa (77, Rajbrot)
Stanisław STELMach (69, Zaczarnie)
Maria BRZĘK (77, Olszowa)
władysława RaKOcZy (81, Gawłówek)
władysław MaRMOL (86, Jadowniki)
Stanisław SZcZEPaŃSKI (56, Iwkowa)

ODESZLI
w lipcu

ZGODnIe Z uChWAŁą ZARZąDu POWIATu z 16 sierpnia stanowisko 
dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej ponownie 
obejmie Józefa Szczurek. Umowa o pracę obowiązuje od 1 września.
Jak podkreśla starosta Ryszard Ożóg odejście w maju było samodzielną 
decyzją zainteresowanej. – Rozwiązaliśmy stosunek pracy w trybie porozumie-
nia stron – przypomina. – Jest to osoba sprawdzona i jestem przekonany, że 
doświadczenie, które posiada, pozwoli jej pokonywać trudności, przed jakimi 
stoją placówki służby zdrowia w naszym kraju. Czteromiesięczna przerwa daje 
możliwość spojrzenia na sytuację z pewnego dystansu i rekonstrukcję dokonań 
– cieszy się z powrotu.
W pierwszym etapie konkursu na zwolnione stanowisko dyrektora szpitala ko-
misja wyłoniła pięciu kandydatów: Jacka Ściborowicza, Krzysztofa Mączkę, 
Marka Rogoża, Stanisława Pagacza i Krzysztofa Rembiasza. Po wycofaniu 
się trzech kandydatów władze powiatu zawiesiły i odwołały procedurę. – Konkurs 
nie spełnił oczekiwań. Liczyliśmy, że uzyskamy szersze spektrum wyboru. Ilość 
kandydatów nie była satysfakcjonująca – starosta tłumaczy decyzję.     (D)

Funkcja ławnika nie jest już tak atrakcyjna jak cztery lata temu, kiedy o 17 miejsc w Sądzie Rejonowym 
w Brzesku ubiegało się 76 kandydatów. Tegoroczna lista zamknęła się 30 czerwca liczbą 36 osób.

Żeby wykluczyć pomyłkę

zrezygnowała, ale w końcu wróciła

Limit wyznaczony przez prezesa 
Sądu Okręgowego w Tarnowie 
dla placówki rejonowej w Brze-

sku wynosił 15 ławników, w tym sześciu 
dla miejscowej gminy. W Sądzie Pracy 
w Bochni pracować miało 10 obywateli 
Brzeska, w Sądzie Okręgowym w Tar-
nowie – pięciu, a w Okręgowym Sądzie 
Pracy w Tarnowie – dwóch. W sumie 
dało to 23 miejsca. Tymczasem kandy-
daci woleli orzekać na miejscu, a tylko 
troje z nich zamierzało pracować w Są-
dzie Pracy w Bochni.
Chętnych mogli zgłaszać prezesi sądów, 
stowarzyszenia, organizacje i związki 
zawodowe oraz grupa co najmniej 25 
obywateli mających czynne prawo 
wyborcze i zamieszkujących stale na 
danym terenie. Jedynie w sądach 
pracy prawo desygnowania przyszłych 
ławników miały związki zawodowe oraz 
organizacje pracodawców.
Ustawa stawia ściśle określiła wyma-
gania dla kandydatów: wykształcenie 
minimum średnie, posiadanie polskiego 
obywatelstwa, dysponowanie pełnią 
praw cywilnych i obywatelskich, wiek od 
30 do 70 lat, zatrudnienie lub zamiesz-
kiwanie co najmniej od roku w miejscu 
kandydowania oraz stan zdrowia pozwa-
lający wykonywać obowiązki w sądzie. 
Ponadto zgodnie z przepisami ławnik 
ma być „nieskazitelnego charakteru”.
O tym, kto przez dwanaście dni w roku 
będzie wspomagać sędziów w kaden-
cji 2008-2012, zadecydowali radni, 

kierując się opiniami o kandydatach 
wydanymi przez sześcioosobowy zespół 
(Maria Kądziołka, Mieczysława 
Klimek, Józef Kubas, Adam Kwa-
śniak, Stanisław Milewski i Kata-
rzyna Pacewicz-Pyrek).
5 września tajne głosowanie na sesji Rady 
Miejskiej wyłoniło ławników. W Sądzie 
Rejonowym w Brzesku zasiądą: emilia 
Kamińska, Jadwiga Kramer, Anna 
Flądro, Irena Kijak, Ryszard Zając 
i Alina Trzeciak. Natomiast stanowi-
ska w Sądzie Okręgowym w Tarnowie 
zajmą: Krystyna Skoczeń, Lucyna 
Rozmarynowska, Janina Ponie-
wierska i Anna Kluska. W Bochni roz-
strzygać sprawy z dziedziny prawa pracy 
będą Zofia Aleksiewicz, Stanisława 
nowak i halina Serwatka.
– W wymiarze sprawiedliwości chodzi 
o równowagę między przepisami prawa 
a doświadczeniem – tłumaczy rolę czyn-
nika społecznego w pracy sądów sekre-
tarz gminy Bogusław Babicz. – Sędzia 
dysponuje doświadczeniem życiowym, 
ale funkcję tę pełnić może, mając już 
29 lat. Bezsprzecznie nie ma wtedy za 
sobą tylu przeżyć, co 60-letni człowiek 
– podkreśla. – Mimo zmian w ustawie 
o ustroju sądów powszechnych, zacho-
wano przecież udział ławników w spra-
wach karnych, jeśli chodzi o zbrodnie 
i zagrożenie karą dożywocia. W takich 
przypadkach decydują się losy ludzi, 
a pomyłki sądowe – co prawda bardzo 
rzadko – ale jednak się zdarzają. (da)
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Piaskowiec wytrzymuje 60, a ko-
ściół ma 122 lata – tłumaczył 
potrzebę remontu proboszcz 

parafii Trójcy Przenajświętszej, ks. 
Stanisław Gutowski. – Kamień 
zaczął się sypać i odpadał płatami 
– podkreślał.
Relację kapłana potwierdził kon-
serwator Andrzej Tekielak, który 
czuwał nad kilkoma etapami remontu 
elewacji świątyni. – Wieżę wykonano 
z piaskowca miejscowego, czyli karpac-
kiego, o zabarwieniu szarawo-żelazi-
stym i nierównoziarnistej strukturze, 
podatnej na procesy wietrzenia przy 
powierzchni – wyjaśnił właściwości 
budulca, z którego wykonano także 
pokrycie hełmu na dzwonnicy.
Do zniszczeń przyczyniły się w znacznym 
stopniu kwaśne deszcze i zmiany tem-
peratury. Ponadto pierwszy powojenny 
remont nie zakończył się dla świątyni 
pomyślnie. Ubytki w kamieniu robot-
nicy uzupełnili wtedy nieodpowiednim 
materiałem – zaprawą cementową, która 
tylko powiększyła skalę zniszczeń.

konieczny wydatek
Wybudowany w latach 1884-1885 
w oparciu o projekt Maxa Schwe-
dy kościół, w którego podziemiach 
spoczywają członkowie rodu Götzów, 
4 listopada 1985 roku trafił do re-
jestru zabytków. Jego dzwonnica 
do dziś zwraca uwagę znawców, bo 
XIX-wieczny architekt nie zastosował 
tradycyjnych pokryć, lecz stworzył 
strzelistą iglicę z litego kamienia. 

Naczelnikowi Wydziału Spraw 
Społecznych i Ewidencji 

Gospodarczej Urzędu Miejskiego

Janowi Jemioło

wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu

śmierci Żony
składają

Burmistrz Brzeska, pracownicy 
Urzędu Miejskiego i redakcja BIM

W sierpniu zakończył się ostatni etap 
renowacji neogotyckiego kościoła w Oko-
cimiu. Konserwatorzy zabezpieczyli przed 
dalszym niszczeniem jedyną tego typu 
w Małopolsce strzelistą dzwonnicę.

Kłuje 
w niebo
Dzięki temu Okocim dysponuje dziś 
unikatem na skalę kraju.
Prace nad przywróceniem kamieniar-
ce całej budowli pierwotnego wyglądu 
zaczęły się już trzy lata temu. Od 
2003 do 2006 roku konserwatorzy 
odnowili elewację czterech ścian. 
Koszt tych remontów zamknął się 
kwotą 140 500 zł. Jedynie 25 tys. 
stanowiła dotacja z Departamentu 
Wyznań i Mniejszości Narodowych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Pozostałą sumę para-
fia pokryła z własnych środków.
Tegoroczne wydatki to ok. 173 tys. zł, 
w tym 50 tys. stanowi dofinansowanie 
z Urzędu Miejskiego.

powtórka za 40 lat
– Powierzchnię kamieniarki odczysz-
czono z nawarstwień w postaci fał-
szywej patyny oraz kolonii zielonych 
glonów i porostów – relacjonował 
pierwszą fazę robót Andrzej Tekielak. 
Kolejny etap prac polegał na uchro-
nieniu materiału przed dalszym 
niszczeniem. – Całość poddano za-
biegom wzmocnienia strukturalnego 
i hydrofobizacji, czyli impregnacji 
preparatem, co zatrzyma degradację 
piaskowca i nada mu odporność na 
działanie wody – objaśnił skompliko-
wane procesy.
W programie robót parafia uwzględni-
ła także konserwację żeliwnego krzyża 
na szczycie wieży i wymianę ofasowań 
blacharskich u podstawy iglicy.
Jak twierdzi konserwator, efekt 
powinien być widoczny przez 30 do 
40 lat. – Tego się nie da zrobić raz 
na zawsze – kiwał głową proboszcz 
Gutowski, który w sierpniu odszedł na 
emeryturę po 33 latach pracy w parafii 
z unikatowym zabytkiem.

Tekst i fot.
Iwona DOJKA

Z położonego na górze Okocimia bliżej do 
nieba, a święci błogosławią odnowie iglicy

adam BIERNaT (71, Jadowniki)
aleksander ŻÓłTy (87, Tworkowa)
anna BłONIaRZ (85, Piaski Dróżków)
anna Duda (92, Jasień)
anna SIUDUT (94, Borzęcin)
anna TaRLaGa (75, Strzelce Wielkie)
Edward KLIMEK (78, Bucze)
Felicja ZachaRa (89, Brzesko)
Franciszek GacZOł (71, Brzesko)
Franciszek STRZELEc (70, Brzesko)
Genowefa chLUPKa (77, Porąbka Uszew.)
helena łOBODa (70, Rudy Rysie)
Jan DOBRZaŃSKI (60, Brzesko)
Józef MĄDRZyK (60, Brzesko)
Józef STĘPaK (91, Wokowice)
Józefa cZUJ (84, Mokrzyska)
Józefa JaNISZ (78, Jadowniki)
Józefa JaNISZ (78, Jadowniki)
Julia BychawSKa (88, Uszew)
Julia MaRcOwSKa (84, Lusławice)
Krystyna EISENBERGER (85, Brzesko)
Leszek SMaGa (50, Brzesko)
Maria MIGDał (77, Dębno)
Mieczysław KUREK (81, Dębno)
Piotr PySNO (23, Brzesko)
Rozalia BaBIcZ (91, Jasień)
Ryszard LEGUTKO (55, Szczepanów)
Stanisław JURGała (74, Brzesko)
Stanisław TyKa (52, Jadowniki)
Stanisława GREch (83, 83, Brzesko)
Stanisława KawałKO (77, Brzesko)
Stanisława POPIELa (lat 95, Jadowniki)
Tadeusz Sacha (60, Brzesko)
Tomasz MRÓwKa (89, Jadowniki)
wiktoria ŻMUDa (88, Dąbrówka Morska)
Zbigniew TONOR (69, Czchów)

ODESZLI
w sierpniu
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W TRZeCh GMInnyCh pod-
stawówkach nastąpiła zmiana 
dyrektorów. Konkurs rozstrzy-
gnięto 27 czerwca. Stanowisko 
w SP w Mokrzyskach objęła 
Alicja Pikulska. SP nr 3 
w Brzesku kieruje dotychcza-
sowa wicedyrektor Dorota 
Wójcik. Natomiast w SP nr 2 
funkcję pełni urszula Białka.

MARIA KuCIA reprezentuje 
gminę Brzesko w pięcioosobo-
wej Powiatowej Społecznej Ra-
dzie ds. Osób Niepełnospraw-
nych. Radna od 3 lipca pełni 
funkcję sekretarza gremium.

2 SIeRPnIA odznaki honorowe 
PCK otrzymali policjanci: Ma-
rek Kasperek, Paweł Matura 
i Grzegorz Matura, a tytułem 
„Zasłużony Honorowy Daw-
ca Krwi” wyróżniono Marka 
Kasperka, Piotra Mleczkę, 
Pawła Maturę, Roberta hof-
fmana, Grzegorza Maturę, 
Pawła Rucińskiego i Jerze-
go Migasa. Klub Honorowych 
Dawców Krwi przy Komen-
dzie Powiatowej Policji powstał 
w 1998 roku. Obecnie liczy sobie 
22 osoby. Do lipca członkowie 
oddali ponad 96 tys. l. krwi.

DWIe RODZIny, których 
drzewa genealogiczne sięga-
ją 250 lat wstecz, Habryłów 
z Brzeska i Kozów z Borzęcina, 
zorganizowały zjazd w Szkol-
nym Schronisku Młodzieżowym 
14 i 15 sierpnia.

CZTeRy uCZennICe z Lan-
genenslingen, zaprzyjaźnionego 
miasta w Niemczech, odwiedziły 
Brzesko. U swoich koleżanek 
mieszkały od 16 do 24 sierpnia.

18 SIeRPnIA w czasie biesia-
dy w grodzie Św. Stanisława 
królował folklor i wczesne śre-
dniowiecze. Prezentowali się 
Jadowniczanie, Porębianie oraz 
wojowie z plemienia Wiślan 
i Wisłoczan, radomszczańska 
Zadruga, Czarny Odyniec z Łęcz-
nej oraz szczepanowska drużyna 
Świętego Stanisława. Imprezę 
zorganizowała miejscowa para-
fia, Stowarzyszenie Krzewienia 
kultu Św. Stanisława BM i Dru-
żyna wojów Św. Stanisława.

Czy wejście w życie 1 sierpnia 
nowej ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych, dającej lokatorom prawo 
nabycia na własność lokali za niewiel-
ką opłatą, zagroziło istnieniu Pana 
instytucji?
– Nie widzę takiego zagrożenia. W na-
szej spółdzielni mieszkań lokatorskich 
jest stosunkowo niedużo, ok. 260 na 
ponad 2 tys. wszystkich lokali. Do 
dzisiaj wpłynęło ok. 250 wniosków 
o przekształcenie. Na pewno zmienią 
się, a według mnie pogorszą, warunki 
ekonomiczne spółdzielni. Do tej pory 
cena przekształcenia mieszkania 
lokatorskiego w spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu obejmowała 
wycenę rzeczoznawcy pomniejszoną 
o zrewaloryzowany wkład mieszkanio-
wy i 50-procentową bonifikatę, której 
wysokość określała ustawa o spół-
dzielniach mieszkaniowych z 2000 
roku. Natomiast znowelizowane pra-
wo umożliwia członkowi spółdzielni, 
który posiada mieszkanie lokatorskie, 
zmienić jego status w tzw. odrębną 
własność za bardzo niewielką opłatą, 
ale tylko wtedy, gdy spółdzielnia spła-
ciła kredyt bankowy wraz z odsetkami, 
a tak stało się w Brzesku.

Ile kosztuje prawo własności 
mieszkania według nowej ustawy?
– O ile stare przepisy pozwalały uzy-
skiwać spółdzielni znaczne kwoty, 
rzędu kilkunastu tys. zł, za prze-
kształcenie mieszkania, to obecnie 
koszty, jakie ponosi członek spółdzielni 
niezalegający z opłatami i wniosku-
jący o zmianę statusu mieszkania 
na odrębną własność, wynoszą 1/4 
najniższego wynagrodzenia za sporzą-
dzenie aktu notarialnego i za założenie 
księgi wieczystej. W sumie daje to ok. 
500-600 zł. Dotychczas pozyskane za 
przekształcenie mieszkań pieniądze 
spółdzielnia przekazywała wyłącznie 
na zwiększenie funduszu remonto-
wego. Teraz nowelizacja obliguje nas 
do naliczania tego funduszu na każdy 
budynek z osobna. Złą stroną tego roz-
wiązania jest to, że znacznie ogranicza 
możliwości modernizacji budowli, bo 
nie można przesuwać środków z jednej 
nieruchomości na inną, gdzie np. po-
trzebny jest szerszy zakres robót. Dziś 
większe prace staramy się dofinanso-
wać z przychodów z wynajmu lokali 

n

n

Zdaniem prezesa brzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Wiesława Gąciarza nowelizacja prawa 
nie zaszkodzi instytucji, ale ograniczy możliwości remontów.

mieszkanie za 500 złotych
użytkowych, z dzierżawy gruntów lub 
z reklamy.

PiS, forsując ustawę o spółdziel-
niach mieszkaniowych, powoływał się 
na argument o nieliczeniu się władz 
spółdzielni z dobrem lokatorów. Czy to 
słuszne zarzuty?
– Mam inne zdanie na ten temat. 
Dotychczas członkowie spółdzielni 
mieli możliwość oddziaływania na 
jej organy za pośrednictwem zebrań 
grup członkowskich, a ponadto z wła-
snego grona wybierali członków Rady 
Nadzorczej oraz reprezentantów w Ze-
braniu Przedstawicieli Członków jako 
najwyższego organu spółdzielni, który 
podejmował uchwały o kierunkach 
działalności gospodarczej i udzielał 
zarządowi absolutorium. Tymczasem 
nowe przepisy zlikwidowały oba typy 
zgromadzeń, powołując w ich miejsce 
Walne Zebranie Członków, w którym 
może uczestniczyć każdy członek spół-
dzielni lub użytkownik mieszkania. 
Wciąż każdy ma możliwość osobistego 
lub pisemnego zwrócenia się z proble-
mem do zarządu.

Jak ocenia Pan nową ustawę?
– Przede wszystkim umożliwia ona 
szybszy podział spółdzielni. W wypad-
ku wyodrębnienia wszystkich miesz-
kań w danej nieruchomości stosuje 
się do niej ustawa o własności lokali 
pozwalająca powoływać wspólnoty 
mieszkaniowe. Czy to lepiej? Okaże 
się… Jednak z własnej obserwacji 
i prywatnych rozmów wnioskuję, że 
członkowie takich wspólnot woleliby 
należeć do spółdzielni, bo jako duża 
jednostka ma ona większe możliwości 
utrzymania swoich zasobów w nale-
żytym stanie technicznym. Chciałbym 
też zauważyć, że znowelizowana usta-
wa nakłada na zarządy spółdzielni 
obowiązek realizowania wniosków 
o przekształcenie statusu mieszkania 
do trzech miesięcy. Mam obawy o do-
trzymanie tego terminu ze strony biur 
notarialnych. W sierpniu przekształci-
my 20 mieszkań. Z uzgodnień z nota-
riuszami wynika, że we wrześniu nie 
mogą sporządzić więcej niż 50 umów 
notarialnych. Jednak mam nadzieję, 
że uda się dotrzymać narzuconych 
przez ustawę granic czasowych.

Rozmawiała Iwona DOJKA

n

n
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W lipcu zakończyły się negocja-
cje z firmą eSCO, wykonawcą 
termomodernizacji Szkoły Pod-
stawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 
w Brzesku. Aneks dołączony do 
umowy przewiduje wcześniejszą 
spłatę przez gminę należności 
wobec przedsiębiorstwa.
Zgodnie z początkowymi ustalenia-
mi samorząd miał przez dziesięć lat 
wypłacać całą sumę w miesięcznych 
ratach po 8,6 tys. zł, z oszczędności na 
ogrzewaniu obu placówek. Tymczasem 
tegoroczna łagodna zima zwiększyła 
spodziewaną kwotę o dodatkowo zaosz-
czędzone 62 tys. zł. Gmina wystąpiła 
więc z pomysłem wcześniejszej spłaty 
rat „z dołu”, co skróciłoby okres kredy-

CeLeM SIeRPnIOWeJ WIZyTy 
Isidora Mavambu Matumona, char-
ge d’affaires ambasady Demokratycznej 
Republiki Konga, było zachęcenie miej-
scowych przedsiębiorców do nawiązania 
stosunków handlowych z jego krajem. 
To już drugi pobyt afrykańskiego dyplo-
maty w Brzesku. Jednak w 2000 roku 
odwiedził on tylko browar.
– Nasze przedsiębiorstwo rozwija się 
w każdym kierunku, dlatego zaprosi-
liśmy delegację do Brzeska – tłuma-
czył cel wizyty wiceprezes zarządu 
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usłu-
gowego MATIK S.A. Tomasz Wójcik. 
– Inicjatywa organizacji spotkania 
wyszła od kongijskiej ambasady. Po 
zakończeniu oficjalnej części rozmów 
z udziałem burmistrza Jana Musiała 
zastanawialiśmy się nad rozwiązania-
mi w zakresie współpracy. MATIK S.A. 
rozważa eksport myśli technologicznej 
i towarów oraz ewentualny import 
surowców mineralnych.
Polskie produkty od lat są obecne 
w Kongu. Jednak fakt, iż sprzedają je 
belgijskie i francuskie firmy, powoduje 
zwiększenie ich ceny. – Na tym pośred-
nictwie tracą zarówno Polacy, jak i Kon-
gijczycy – ambasador przekonywał 
przedsiębiorców i samorządowców.
Isidor Mavambu Matumona oraz jego 
doradcy bardzo poważnie potraktowali 
brzeski biznes. Zarówno przedstawicie-
le MATIK S.A., jak i burmistrz Musiał 
otrzymali zaproszenie na spotkanie 
z przewodniczącym Zgromadzenia 
Narodowego Demokratycznej Repu-
bliki Konga w prywatnej rezydencji 
ambasadora w Warszawie.  (i)

Przedstawiciel Konga (w środku) namawiał 
do współpracy Tomasza Wójcika (z lewej) 
i burmistrza Jana Musiała (z prawej)

początek handlu z afryką?

Gmina oszczędza na odsetkach

Publikacja oparta na relacjach druhów, 
kronikach, pojedynczych opracowa-
niach i danych urzędów gminnych nosi 
tytuł „Ochotnicy ziemi brzeskiej”.
Zgodnie z umieszczoną we wstępie 
deklaracją dla 2,5 tys. zawodowców 
i ochotników publikacja stanowić ma 
podsumowanie tradycji i najważniej-
szych faktów oraz podziękowanie tym, 
którzy wpisali się w dzieje straży.

towania i zmniejszyło należne odsetki. 
– Początkowo firma nie chciała zgodzić 
się na zmiany, oczekując przeznaczenia 
10 proc. z ponadplanowanych oszczęd-
ności na konto jej zysków – wyjaśnia 
przebieg rozmów zastępca burmistrza 
Bogdan Dobranowski. – Argumento-
waliśmy, iż szybsza spłata zobowiązania 
i tak stanowi zysk przedsiębiorstwa, bo 
wcześniej otrzyma ono pieniądze. To 
przekonało wykonawcę usługi.
W rezultacie negocjacji ilość rat przy-
padająca na Gimnazjum nr 1 zmniej-
szyła się o dwie, natomiast w wypadku 
Szkoły Podstawowej nr 2 (w której 
oszczędności były większe) okres spłaty 
skrócił się aż o rok.

(iwd)

Żołnierze świętego Floriana
Kompozycja książki ujawnia zamiar 
systematyzacji rozproszonych mate-
riałów historycznych. Działy i rozdziały 
odzwierciedlają podział administracyjny 
powiatu. W ramach tego porządku au-
torzy scharakteryzowali każdą z gmin 
oraz zarejestrowali dzieje poszczegól-
nych placówek, wymienili nazwiska ich 
komendantów, osiągnięcia w zawodach 
wojewódzkich i krajowych oraz wyposa-
żenie i obecną obsadę drużyn.
Czytelnika zaskoczyć może fakt, że 
zawodowa straż pożarna działa w Brze-
sku dopiero od 1950 roku. Najstarszą 
jednostką strażacką w rejonie jest 
ochotnicza jednostka ze Szczepanowa – 
z 1868 roku. Nieco młodsze są komendy 
w Brzesku (1874), Wokowicach (1886) 
i Jadownikach (1887). W tej ostatniej 
wsi działa też najwięcej w gminie stra-
żaków, bo aż 68. Jednak, gdy wziąć pod 
uwagę cały powiat, to góruje nad nią 
Łoniowa z 107 druhami, Gnojnik (86) 
i Maszkienice (69). Najliczniejszą dru-
żynę młodzieżową ma Dębno – 33 osoby. 
W brzeskiej gminie pod tym względem 
przodują Mokrzyska z 17 młodymi stra-
żakami. Całości opracowania dziejów 
straży dopełniają współczesne i archi-
walne fotografie, obrazujące nie tylko 
skład drużyn, ale także ważne momenty 
z ich dziejów.       (D)
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Strażacy podsumowali ponad stuletnią historię
i wydali monografię o dziejach pożarnictwa w powiecie. 
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gaszą od 1887 roku
120 LAT TeMu powstała Ochotni-
cza Straż Pożarna w Jadownikach. 
12 sierpnia 67 strażaków obchodziło 
rocznicę. Po mszy świętej w kościele 
parafialnym uroczystości przeniosły się 
na stadion sportowy, gdzie najwyższe 
odznaczenie strażackie, Złoty Znak 
Związku, otrzymał Adam Cebula. Me-
dalami wyróżniono także: Krystynę 
Świerad, Janusza Przeklasę, Mar-
ka Śmietanę, Janusza Bujaka, Ka-
rolinę Cebulę, Grażynę Przeklasę, 
ks. Piotra Jaworskiego, Dariusza 
Bąka, Bartłomieja Rzepkę, Miro-
sława Partykę, Damianav Cebulę, 
Waldemara Piekarza i Zbigniewa 
Wawrykę. Za długoletnią służbę 
nagrodzono m.in.: Stefana Mrówkę, 
edmunda Lesia, Andrzeja Babraja, 
Bogusława niedzielskiego, Wacła-
wa Świerada, Piotra Kurę, Kazi-
mierza Świerada, henryka Świe-
rada, Józefa Chudego, Zbigniewa 
Serwatkę, Piotra Domka.
W 1887 roku historię jednostki zapo-
czątkowali: wójt Baltazar Szafrański, 
Michał Świerad, Wincenty Tyka 
i Józef niedzielski. Pierwszą, poważ-
ną akcją był pożar Brzeska 25 lipca 
1904 roku, kiedy zniszczeniu uległo 
3/4 miasta. Trwający dwie doby pożar 
w sierpniu 1965 roku zniszczył ponad 
40 zabudowań w Jadownikach. Inne 
groźne interwencje to pożar rafinerii 
naftowej w Czechowicach Dziedzicach 
w czerwcu 1971 roku i dziesięciodnio-
wa walka z pożarem lasów w Kuźni 
Raciborskiej w sierpniu 1992 roku. Od 
1995 roku jednostka OSP z Jadownik 
weszła w skład Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.      (MK)

O G ł O S Z E N I E   O   P R Z E T a R G U

Burmistrz Brzeska
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg pisemny na zbycie  

niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Brzesku

Przedmiotem przetargu będą nieruchomości gruntowe będące do dnia 26.09.2089 r. 
w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko, według poniższego wykazu:

Lp.
Nr działki 

ewidencyjnej
Pow.
w ha

Nr księgi 
wieczystej

Rodzaj wła-
sności

cena wywoławcza gruntu 
wadium 

w zł

Przeznaczenie w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego

1. 3090/2 0,3360 65 482
użytkowanie 

wieczyste
248 000,00 + 22% VaT 20 000,00 tereny obiektów i urządzeń  

z zakresu handlu hurtowego  
i detalicznego, rzemiosła usłu-
gowego i produkcyjnego oraz 

zaplecza magazynowego

2. 3090/17 0,3806 65 482
użytkowanie 

wieczyste
280 000,00 + 22% VaT 20 000,00

3. 3090/15 0,3705 65 482
użytkowanie 

wieczyste
273 000,00 + 22% VaT 20 000,00

Przedmiotowe nieruchomości położone są w południowo-zachodniej części miasta 
Brzesko (woj. małopolskie), w odległości około 500 m od jego centrum. Od strony 
wschodniej przylegają do obwodnicy miasta tj. trasy nr 4 o kierunku Kraków – Tarnów, 
a od południowej do drogi asfaltowej wewnętrznej, która stanowi połączenie z trasą 
nr 4 i ul. Mickiewicza o kierunku Brzesko-Nowy Sącz. Jest to teren uzbrojony, nieza-
budowany sklasyfikowany jako grunt klasy R IVa i Ps IV. Dla działek przeznaczonych 
do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst. 
art. 34 ust. 1 pkt. 1  i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny były 
złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 09.08.2007 r.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi 
prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
Przetarg (część jawna, otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 21. 09. 2007 r. o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku, powiat Brzesko, woj. małopolskie, przy 
ul. Głowackiego 51, w sali obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną 
lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić przelewem lub 
gotówką na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 nr: 
18 1020 4984 0000 4202 0005 3470 w PKO BP Oddział Brzesko w taki sposób, aby 
w dniu 14. 09. 2007 r. cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym. Na dowodzie 
wpłaty należy podać numer działki, na którą wpłacono wadium.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od podpisania umowy notarialnej.
Oferty należy składać w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypad-
kowe otwarcie,  z napisem PRZETARG OFERTOWY – Pomianowski Stok – działka nr 
.............. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51; 32-800 
Brzesko, pokój 101. Do koperty z ofertą należy dokleić kopię dowodu wpłaty wadium. 
Termin składania ofert upływa z dniem 17. 09. 2007 r o godz. 1530. Oferty złożone 
po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać informacje określone w 
pkt. 17 regulaminu przetargu. Wnoszący ofertę może ją wycofać bądź dokonać zmian 
jedynie przed terminem określonym do jej złożenia. W przypadku skierowania oferty 
drogą pocztową decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Brzesku.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani 
jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, 
a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków 
przetargu.

Burmistrz Brzeska zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania której-
kolwiek z ofert.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać 
w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w 
Brzesku, ul Głowackiego 51, woj. małopolskie, od poniedziałku do piątku w godz. 730 

do 1530 pokój 119 lub telefonicznie (014) 68-63-100 wew. 157. Ponadto treść ogło-
szenia, oświadczenia i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej 
pod adresem: www.brzesko.pl

Galowo, bo 
od święta!
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W tym roku sześć gmin złożyło 
się i podarowało 105 tys. zł 
na zakup trzech radiowozów. 

– W czchowskiej komendzie na trzy bę-
dące na stanie samochody do służby na-
daje się 33 proc.; w Szczurowej – 50 proc. 
Wspomagacie nas w zakupie papieru 
i benzyny – wymieniał potrzeby komen-
dant powiatowy mł. asp. Robert Bier-
nat. Od samorządu Brzeska otrzymał 
35 tys. – Nasz regulamin policyjny nie 
dopuszcza klaskania. Chciałbym jednak 
od niego odstąpić, byście uczcili samorzą-
dowców – poprosił podwładnych.

wymiana honorów
Brawa nie wystarczyły. Zastępca 
komendanta wojewódzkiego, mł. 
asp. Zbigniew Stawarz, wręczył 
burmistrzowi Janowi Musiałowi 
Medal za Zasługi dla Policji. Było 
to jedno z siedmiu wyróżnień, jakie 
przyznano w Małopolsce. – Jest coraz 
większe przeświadczenie, że bezpie-
czeństwo to nasza wspólna sprawa 
– dziękował przedstawicielom gmin 
komendant Stawarz.

Święto policji rozpoczęło się w Brzesku 2 sierpnia na strzelnicy
przy ul. Szczepanowskiej. Odznaczeniom i awansom towarzyszyła

dawka humoru, gdy przyszło mówić o finansowych niedomaganiach.

Czego nie ma
w regulaminie?

Odznaczony samorządowiec zrewanżo-
wał się nagrodami dla funkcjonariuszy: 
kom. Pawła Matury, sierż. Krystia-
na Bartusiaka, sierż. Sławomira 
Czuchry, mł. asp. Jacka Kutyby, 
mł. asp. Grzegorza Tokarza, asp. szt. 
Pawła Kurala, mł. asp. Mariusza 
Pięty, asp. szt. Marka Pałuckiego, 
sierż. szt. Grzegorza Kurala, st. 
sierż. Roberta Góry i… dla mł. insp. 
Roberta Biernata. Życzenia z okazji 
88 lat funkcjonowania państwowej po-
licji złożyli posłowie: edward Czesak 
z PiS i Wiesław Woda z PSL.

za mało płacą…
Przy okazji święta policjanci postawili 
na sport. O ile na boisko piłki siatko-
wej nie wpuścili cywili, to na strzelnicy 
byli łaskawsi. Jednak pierwsze miejsce 
zabrali dla siebie, drugie zajął wpraw-
ny w celowaniu Rejonowy Zarząd 
LOK-u, a trzecie – zespół urzędników 
miejskich. – Chyba ćwiczycie dziur-
kaczami i zszywaczami – żartował 
z dawką zdumienia komendant, wrę-
czając puchar sekretarzowi gminy 

Bogusławowi Babiczowi.
– Traktujemy was jak klientów. 
Staramy się, aby jakość usług 
była jak najlepsza – zwrócił się 
do mieszkańców, podkreślając 
zakończone sukcesem zabiegi 
o certyfikat ISO dla komendy. 
– W zeszłym roku na tej samej 
strzelnicy stało 14 policjantów, 
którzy awansowali. W tym 
roku jest ich 12 – przypomniał 
o wymianie kadr.
– Cieszy wsparcie, którego 
udzielają samorządy, ale to 
tylko doraźna pomoc. Całość 
ciąży na państwie – gorzko 
zabrzmiały słowa posła Wody. 
– Każdy ma prawo oczeki-
wać, że jego służba zostanie 
wynagrodzona – przypomniał 
o oczekiwanych podwyżkach 
dla funkcjonariuszy; co przy 
sześciu wakatach w powiecie 
miało szczególną wymowę.

(d)Niemal wojskowy dryl wyrównał szeregi…
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Specjalnymi gośćmi 27. rocznicy po-
wstania pierwszego w socjalistycznej 
Polsce niezależnego związku zawodo-
wego i podpisania porozumień z ówcze-
sną władzą byli Zbigniew Dulemba, 
niegdysiejszy szef bocheńskich i brze-
skich struktur „Solidarności” oraz 
Irena Ślusarczyk, przewodnicząca 
organizacji w brzeskim szpitalu. 30 
sierpnia kwiaty przy tablicy upamięt-
niającej zryw wolności złożyli politycy 
i samorządowcy.    (i)

Święto udanych negocjacji

Diecezjalne dziękczynienie

Brzesko stało się stolicą diecezji, kiedy 
2 września na pl. Kazimierza rozpo-
częły się obchody szóstego już Święta 
Chleba. Mszę w intencji organizatorów 
(Rady Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, 
Cechu Małych i Średnich Przedsiębior-
ców w Brzesku, Parafii Maryi Matki 
Kościoła, Miejskiego Ośrodka Kultury, 
posła Edwarda Czesaka, starosty 
i burmistrza Brzeska) celebrował ks. 
bp. Wiktor Skworc. Uroczystości miały 
część oficjalną, w której pomieściło 
się wręczenie przez wojewodę Macieja 
Klimę odznaczeń dla rzemieślników, 
oraz bardziej ludyczną, kiedy publicz-
ność mogła spróbować chlebowych 
wypieków okolicznych piekarzy i żuru 
galicyjskiego, a także obejrzeć folklory-
styczne występy artystów z Iwkowej.
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9 lipca 1997 roku obfite opady pod-
niosły poziom Uszwicy na tyle, 
że wezbrana woda zalała 486 ha 

pól, 598 domów, wywołała szkody w 79 
zakładach, zniszczyła korty tenisowe, 
boisko OKS-u i kręgielnię, trzy szkoły 
i cztery przedszkola, 26 budynków 
komunalnych, uszkodziła 2142 m ka-
nalizacji oraz 18 km dróg.
Relacja z wrześniowego numeru BIM 
przypomina dziś film katastroficzny. 
– Chwile grozy przeżyli mieszkańcy 
ulic: Cegielnianej, Wenecji, Robot-
niczej, 11 Listopada, 19 Stycznia, 
Osiedlowej. Zalane zostało osiedle 
Browarna, tam woda sięgała wysokości 
parteru – pisał reporter i wymieniał 
zniszczone obiekty, m.in.: komen-
dę policji, Urząd Miejski, MOPS, 
halę maszyn amoniakalnych i stację 
uzdatniania wody w browarze, sklepy, 
hurtownie i mieszkania. Kulminacyj-
na fala objęła Porębę Spytkowską, 
Okocim, Wokowice i Sterkowiec. Lo-
kalne potoki, a nawet woda w rowach 
melioracyjnych, wystąpiły z brzegów 
w Jasieniu, Mokrzyskach, Jadowni-
kach i Buczu.

U zbiegu ulic 19 Stycznia, 11 Listopada i Adama Mickiewicza stoi figura św. Jana Nepo-
mucena. Czy tylko on chroni Brzesko przed żywiołem? Po dziesięciu latach od „powodzi 
tysiąclecia” czas na rachunek zysków i strat.

Trening 
wytrzymałości
Zdarzało się, iż ciekawscy gapie, nie 
zważając na upomnienia funkcjo-
nariuszy o zagrożeniu, ze stoickim 
spokojem podchodzili na podmywane 
przez wzbierającą rzekę brzegi i deli-
berowali: – Zaleje? Nie zaleje?

obojętność na suchym gruncie
Żywioł bezlitośnie obnażył bezsilność 
ludzi i instytucji. Brakowało informa-
cji, sprzętu ratunkowego, agregatów 
prądotwórczych, a nawet sprawnej 
łączności radiowej między Urzędem 
Miejskim, policją i strażą pożarną. Na 
rzekach i potokach nie było wskaźni-
ków do odczytu poziomu nurtu.
Nic więc dziwnego, że po powodzi 
urzędnicy zaczęli przygotowywać się 
na kolejny atak ślepej natury. Pierw-
szy pomysł z 2001 roku oprotestowali 
jednak mieszkańcy Gosprzydowej, 
którzy ze wzniesienia spoglądali na 
nieszczęście innych. Zbiornik retencyj-
ny w ich wsi kosztowałby 20 do 25 mln 
(podczas gdy usuwanie strat tylko 
w brzeskiej gminie wyniosło ponad 
30 mln zł). W części przylegającej do 
zapory powstać miało kąpielisko i pla-
że. Wojewoda wprowadził koncepcję 
do Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego na lata 2001-2002. Sko-
rzystaliby wszyscy…
Skuteczniejsi okazali się ci, co stali 
bliżej nieszczęścia. Naprawą szkód 
i poszukiwaniem pieniędzy na najpo-
trzebniejsze prace zajął się urzędu-
jący naówczas burmistrz Bogusław 
Tolasz. Kontynuował jego działania 
kolejny włodarz gminy Jan Musiał.
Popowodziowe zniszczenia były argu-
mentem, który urzędnicy wpisywali do 
wniosków o dotacje. – Po wielkiej po-
wodzi z 1997 roku występowaliśmy do 
instytucji krajowych i zagranicznych 
o pieniądze na likwidację skutków za-
lania, zabezpieczenie brzegów Uszwi-
cy, przeniesienie koryta i monitoring 
rzeki – przypomina po dziesięciu 
latach burmistrz Musiał. – Był to dla 

samorządu pierwszy poważny trening 
przed późniejszym składaniem wnio-
sków o dotacje unijne. Korzystając 
z tego źródła finansowania, wykonali-
śmy częściową kanalizację Jadownik. 
Natomiast Bank Światowy dotował 
budowę infrastruktury drogowej i ka-
nalizacyjnej oraz monitoring Uszwicy, 
dzięki czemu gmina zyskała system 
ostrzegania przed niebezpieczeństwem 
przyboru wód.

strumień pomocy
W 1998 roku z funduszu „Phare Od-
budowa” gmina dostała 1 259 219, 
75 zł na zakup pasz dla rolników, 
odbudowę dróg dojazdowych do pól, 
lecznicy dla zwierząt i ujścia Grodnej 
do Uszwicy, wymianę dwóch odcinków 
zniszczonego rurociągu w Okocimiu, 
kanalizację Równi i ul. Berka Jose-
lewicza, zakup łodzi ratowniczych 
i mlewnika dla młynu, remont w SP 
nr 1 w Brzesku i ówczesnego Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. 
Natomiast Urząd Kultury Fizycznej 
i Turystyki przekazał 290 700 zł, co 
stanowiło 60 proc. wartości remontu 
kortu tenisowego i kręgielni, boiska 
w Porębie Spytkowskiej i przy SP nr 1 
oraz LKS-u w Jadownikach. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa wysupłała 217 262 zł. Dzięki 
temu naprawiono drogę w Jasieniu, 
Okocimiu i Porębie Spytkowskiej. 
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 
sfinansował odbudowę tras dojazdo-
wych do pól i gospodarstw, co oznacza-
ło kwotę 27 193 zł.
Dotacja z Banku Światowego w 2001 
roku to 672 232 zł. Późniejsze o rok 
dofinansowanie pochodziło z programu 
Phare „Odbudowa 2001”. 360 tys. zł. 
Stanowiło 67 proc. kosztów stworzenia 
sieci kanalizacyjnej na os. Świerkowa.

cynicy górą
Powrót do normalnego życia wymagał 
energii. – To nieszczęście wyzwoli-

Zanim został patronem mostów, przepraw, 
ratowników, opiekunem życia rodzinnego, 
orędownikiem dobrej spowiedzi, sławy i ho-
noru, św. Jan Nepomucen zginął męczeńską 
śmiercią w nurcie praskiej Wełtawy. Od lipca 
tego roku chroni Brzesko przed powodzią
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ło niebywałą aktywność społeczną 
– podkreśla burmistrz postawę tych, 
którzy pośpieszyli z pomocą. Nie in-
aczej wypowiadał się ks. Franciszek 
Kostrzewa 22 lipca w czasie odsło-
nięcia figury św. Jana Nepomucena: 
– Istnieje tajemnicza więź między 
nieszczęściem ludzkim a solidarnością 
i ofiarnością.
Byli jednak i tacy, którzy traumę 
starali się wykorzystać. Włodzi-
mierz Knurowski, dzierżawca 60 
ha gruntu rolnego w Porębie Spyt-
kowskiej, zażądał od państwa 5 mln 
euro odszkodowania, twierdząc, iż 
w latach 1997-2001 poniósł 900 tys. 
zł strat. Natomiast jego zobowiązania 
wobec Akademii Rolniczej i kredy-
todawcy wynosiły 72 tys. Chociaż 
bank oferował umorzenie długów, 
Kancelaria Prezydenta – ponad 30 
ha ziemi w innym rejonie Polski, 
gmina – mieszkanie socjalne, rolnik 
domagał się pieniędzy. Ostatecznie 
do dziś okupuje ziemię, za którą nie 
płaci, i ani strasburski trybunał, ani 
batiuszka Łukaszenko pomóc mu nie 
chcą. Może to i korzystniej, bo według 
obliczeń Miejskiego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej poszkodowany dostał 
w sumie około 120 tys. zł w postaci 
zapomóg, sfinansowania kolonii dla 
dzieci, ziarna siewnego i umorzeń 
zaległych opłat.
Szkoda tylko, że do tej pory żadna 
instytucja nie pokusiła się o analizę 
racjonalności gospodarowania zapobie-
gliwego rolnika. Sposób wykorzystania 
przez niego przyznanej pomocy do dziś 
pozostaje tajemnicą.

jedyny obrońca
Scenariusz wydarzeń jest prosty. 
W czasie dużej ulewy woda spływa 
potoczkami w okolicy Lipnicy i Raj-
brotu oraz wpada do Uszwicy. Poziom 
rzeki z godziny na godzinę podnosi 
się, a w końcu występuje ona z koryta, 
rozlewa się na drogi i pola, wpływa do 
domów od Gnojnika, przez Brzesko, 
Dębno, Borzęcin po Szczurową. Takiej 
kolei rzeczy, niestety, nadal możemy 
się spodziewać i jak gapie z 1997 roku 
rozważać: – Zaleje? Nie zaleje?
Tyle że dziś bezbronnych ludzi chroni 
św. Jan Nepomucen…

Iwona DOJKA

Dlaczego monitoring rzeki nie działa?
– W tym roku dwukrotnie odnotowaliśmy kradzież ba-
terii słonecznych, w Okocimiu i w Brzesku. Natomiast 
w ubiegłym roku skradziono panel baterii w Gosprzy-
dowej i zdewastowano stanowisko pomiarowe w Lipnicy 
Dolnej. To rodzi znaczne koszty. Żeby zapobiec dalszemu 
niszczeniu, podjęliśmy decyzję o podwyższeniu ogrodze-
nia ogródków telemetrycznych, zanim zamontujemy 
nowe urządzenia. W tej chwili cały system jest unie-
ruchomiony, a odczytów poziomu wody dokonuje się na 
podstawie łat wodowskazowych..

Kiedy zacznie funkcjonować?
– System w obecnej formie postaramy się uruchomić moż-
liwie szybko. Równocześnie prowadzimy rozmowy z firmą 
RWD Prospect z Tarnowa w sprawie modernizacji sieci 
monitoringu. Przedsiębiorstwo proponuje nieco inne niż 
w naszej instalacji przekazywanie danych, mianowicie 
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej. Montaż 
elementów nowego systemu pozwoliłby na zminimalizo-
wanie strat spowodowanych kradzieżami, gdyż oferowane 
urządzenia są mniejsze, montowane bezpośrednio na 
mostach i zabezpieczone antywłamaniowo. Dzięki temu 

n

n

Żywioł nie do opanowania

Pięciostanowiskowy system kontrolujący uszwicę składa się z sond pomiaru opadów i po-
ziomu wody w rzece, a także z dwóch stacji przekaźnikowych – w Gosprzydowej i Okocimiu 
oraz centrum dyspozytorskiego w komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 
Jednak instalacja nie ostrzeże mieszkańców… O złodziejach i wandalach mówi Ireneusz 
Węglowski, inspektor ds. zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej w gminie.

powstanie pełna sieć monitoringu od źródła Uszwicy aż do 
ujścia do Wisły. Obecny system nie obejmuje całej rzeki. 
O tym, kiedy zacznie działać, zadecyduje koordynator 
projektu, Starostwo Powiatowe, które poszukuje środków 
na sfinansowanie przedsięwzięcia.

Czy jest sposób na zapewnienie stuprocentowej 
ochrony?
– Zbiornik retencyjny na pewno by pomógł, bo pozwoliłby 
na regulowanie fali powodziowej. Poza tym możemy 
się zabezpieczać doraźnie w sytuacji zagrożenia… ob-
kładać wysokie brzegi Uszwicy workami z piaskiem. 
Państwowa Straż Pożarna dysponuje ok. kilometrowym 
przenośnym wałem napełnianym wodą. Na terenach 
zalewowych działają syreny elektroniczne z możliwością 
nadawania komunikatów głosowych. Informacja jest 
ważna z psychologicznego punktu widzenia, bo ludzie 
wiedzą, co się dzieje, i mogą się przygotować.

Jednak nie da się całkowicie wykluczyć zagrożenia …
– To jest żywioł, a z nim trudno walczyć. Możemy jedynie 
zminimalizować straty.

Rozmawiała ID

n

n

Dziesięć lat temu 
ustępująca woda 

pozostawiła koszmarny 
krajobraz (na zdjęciu 

ul. Osiedlowa)
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Tylko jedna z brzeskich placó-
wek posiada certyfikat PASE, 
Polskiego Stowarzyszenia na 

rzecz Jakości w Nauczaniu Języków 
Obcych. – Weryfikacja dokonana przez 
instytucję zewnętrzną jest dla klienta 
gwarancją jakości – tłumaczy ewa 
Krupska (na zdjęciu), właścicielka 
Studium Języka Angielskiego „York”.

pytaj o kwalifikacje lektorów
Ponieważ, aby otrzymać certyfikat, 
szkoła musi udowodnić spełnienie sze-
regu kryteriów, wynik kontroli PASE 
jest miarodajną podpowiedzią dla 
niezdecydowanych kursantów. Inspek-
torzy organizacji zalecają naukę w pla-
cówkach, które zaczęły działalność nie 
wcześniej niż dwa lata temu.
– Liczą się kwalifikacje lektorów – za-
znacza Ewa Krupska, metodyk i członek 
stowarzyszenia. – Polscy lektorzy muszą 
mieć przynajmniej licencjat na studiach 
kierunkowych, a Brytyjczycy – dyplom 

Szkoła
dla wymagających

Nauka języków obcych staje się coraz 
bardziej popularna. Tylko w Brzesku 

działają już trzy placówki doskonalące 
lingwistyczne umiejętności słuchaczy. 

Czym się kierować, wybierając szkołę?

wyższej uczelni. Od nauczycieli native 
speakers  wymaga się też ukończenia 
kursu metodycznego CELTA lub Trinity 
w wymiarze minimum 80 godzin oraz 
przeprowadzenia przez nich zajęć hospi-
towanych przez metodyka. Polacy powin-
ni mieć za sobą pobyty w krajach anglo-
saskich. Słuchacz ma prawo wiedzieć, kto 
go będzie uczył – podkreśla. – Lektorzy 
polscy i native speakers są niezastąpieni 
w procesie nauczania. W „Yorku” zajęcia 
prowadzą Brytyjczycy na zmianę z pol-
skimi filologami-anglistami, którzy nie 
poradzą sobie przecież tak dobrze np. 
z wyjątkami i kolokacjami językowymi 
oraz nie są w stanie idealnie poprawić 
pisemnych prac egzaminacyjnych.

statystyka jest świadectwem
Zdaniem Ewy Krupskiej, typując kurs, 
trzeba zapytać o to, czy placówka prowa-
dzi nadzór metodyczny nad lektorami. 
– Program nauczania powinien plano-
wać metodyk. To gwarantuje płynność 

nauki w kolejnych latach i porównanie 
wyników różnych grup – przestrzega 
przed chaosem. – W „Yorku” mamy za-
sadę, że każdego nauczyciela hospituje 
się jeden do trzech razy w roku.
Szkolne dzienniki są również niezbęd-
ne. – Ewidencja wyników to zwrotna 
informacja dla ucznia. Na tej podsta-
wie można go powiadomić chociażby 
o tym, czy w danej chwili może ubiegać 
się o certyfikat językowy. Dla szkoły 
zaś dzienniki stanowią podstawę 
statystyki. Każdy klient ma przecież 
prawo żądać informacji o frekwencji 
na zajęciach, zdawalności egzaminów 
międzynarodowych – przywołuje do-
świadczenia prawie 17-letniej tradycji 
„Yorku”. – U nas ten współczynnik wy-
nosi 94 proc. – nie kryje zadowolenia.
Sądzi, że kandydatowi wypada do-
wiedzieć się, czy wśród kadry ośrodka 
znajdują się egzaminatorzy. – Tacy 
lektorzy  wiedzą najlepiej  jak wygląda 
zdobywanie certyfikatu.

– Zapisy prowadzimy przez pierwsze 
dwa tygodnie września. Oprócz wieku 
kryterium kwalifikacji do grup stanowi 
poziom zaawansowania, który spraw-
dzamy za pomocą testów i rozmowy 
z lektorem – tłumaczy obowiązujące 
zasady Artur Barnaś, kierownik 
ośrodka przy Głowackiego 45. – Zajęcia 
zaczynamy już w połowie września, 
a kończymy w czerwcu. Czasem, wy-
jątkowo, dodatkowe otwieramy jeszcze 
w październiku – wskazuje na roczny 
cykl 140 godzin lekcyjnych.

cztery lata doświadczeń
Grupy w „Big Ben” liczą od pięciu do 
dziesięciu osób. Najmłodsi uczestnicy 
mają po siedem lat. – Bardzo rzadko 
tworzymy grupy dla młodszych. Rodzi-
ce nie zgłaszają takich chęci. Wyjąt-
kowo w zeszłym roku prowadziliśmy 

Wolą cykl roczny

O certyfikat PASE stara się szkoła „Big Ben”.
Działa najdłużej, bo od 2002 roku.

Jako jedyna ma w ofercie dwa języki: angielski i niemiecki.

przedszkolaków w Jasieniu – wyjaśnia. 
Zarówno uczniów podstawówek, jak 
i gimnazjów dzieli na zespoły według 
wieku. Osobno uczą się też licealiści 
z pierwszych i ostatnich klas. – Doro-
słych słuchaczy już nie dzielimy – do-
daje, przypominając, iż angielskiego 
uczą się także osoby po pięćdziesiątce. 
Ilość młodzieży i dorosłych równoważy 
się, choć nieraz przeważają ci dru-
dzy. – Zapewne wynika to z potrzeby 
wyjazdu lub wymagań pracodawcy 
– przypuszcza kierownik.
W szkole dominują kursanci od po-
ziomu podstawowego do FC. Native 
speakers pracują tylko z grupami 
zaawansowanymi, a te otwiera się 
rzadko. Nauczyciele to absolwenci 
filologii angielskiej i kolegiów języ-
kowych, którzy uczą w Brzesku mini-
mum cztery lata.

próba z testem
– Test końcowy organizujemy w czerw-
cu, na koniec roku, gdyż kursy trwają 
u nas przez 10 miesięcy – kierownik 
wskazuje na system sprawdzania 
wiedzy. – Ponadto raz do dwóch w mie-
siącu stosujemy testy w grupach stan-
dardowych oraz dwukrotnie w trakcie 
miesiąca w grupach intensywnych, 
które uczą się dwa razy w tygodniu 
po dwie godziny. Dodatkowo osoby 
przygotowujące się do matury piszą 
„minitesty” na każdych zajęciach.
W cenie kursu klient otrzymuje kon-
sultacje z lektorem, dostęp do biblio-
teki czasopism i filmów angielskich. 
Nie ponosi dodatkowych kosztów zwią-
zanych z przeprowadzeniem testów. 
– Zajęcia nigdy nie przepadają – pod-
kreśla Artur Barnaś. – Nie zdarzyło 
się, by lektor zostawił grupę w czasie 
roku szkolnego. Bardzo sporadycznie, 
w razie np. choroby, umawia się ze 
słuchaczami na inny termin.
Niestety, szkoła nie przeprowadza 
międzynarodowych egzaminów. Jed-
nak uczestnikom proponuje próbne 
testy przed maturą i na poziomie 
certyfikatu FC.

(i)
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Szkoła obecna jest na brzeskim rynku 
dopiero od roku. Przyciąga oryginal-

nymi sposobami przyswajania mowy 
Brytyjczyków.

także po pięćdziesiątce
Przychodzą już cztero- i pięciolatki. One 
oraz osobne zespoły sześcio- i siedmiolat-
ków, a także ośmio- i dziewięciolatków 
uczą się według metody Talking Kids. 
– Każde zajęcia rozpoczyna piętnasto-
minutowa powtórka, a potem następuje 
zabawa uwzględniająca nowy materiał 
– tłumaczy Katarzyna Barnaś, właści-
cielka „Victory”. Maluchy biegają, poka-
zują ciałem podsuwane przez lektorkę 
czasowniki, a nawet „ubierają” postać 
w ubrania o nakazanych barwach.
Kiedy osiągną dziesięć lat, mogą przejść 
do grup uczących się według koncepcji 
Callana. Lektorka miesza gimnazjali-
stów i dzieci z podstawówki. – Wiek nie 

Żądaj grupy dla siebie
Przykre dla słuchaczy testy kontrolne 
są niezbędne. – Jestem przekonana, 
że postępy należy ocenić przynajmniej 
dwa razy w roku – powołuje się na 
doświadczenie.
Dobra szkoła ma wykształcony sys-
tem sprawdzania wiedzy uczniów 
oraz kwalifikowania ich do grup. 
– Musi oferować klientom wszystkie 
poziomy zaawansowania dostosowa-
ne do poziomów Unii Europejskiej, 
czyli w tzw. skali globalnej, oraz 
grupy wiekowe – doradza pani me-
todyk. – Przecież piętnastolatek nie 
może uczyć się ani z uczniem szkoły 
podstawowej, ani ze studentem. Duże 
różnice zainteresowań i tempera-
mentów dzielą także dzieci z trzeciej 
i szóstej klasy podstawówki.
Stąd w  „Yorku” wprowadziła osobne 
grupy dla przedszkolaków od czterech 
do pięciu lub sześciu lat oraz dla 7- 
i 6-latków, a także kolejno dla: 8- 10 
latków, 10- 12 latków oraz oddzielne 
dla gimnazjalistów, licealistów i do-
rosłych (osoby powyżej 19 lat). – Za-
czynać mogą już dzieci przedszkolne, 
które uczymy z sukcesem cyferek 
i literek – przekonuje.
Jej zdaniem tylko duże ośrodki dys-
ponują szerokim wachlarzem grup, 

dzięki czemu są w stanie 
precyzyjnie kwalifikować 
słuchaczy oraz zapewnić 
im ciągłość nauczania 
przez wiele lat. – Poszu-
kujący kursu klient musi 
pytać o liczebność grup 
– przyznaje Ewa Krupska. 
– W „Yorku” stosujemy 
zespoły 10-osobowe dla 
dorosłych, 12-osobowe dla 
młodzieży, a dzieci uczą się 
w grupach do 8 (przedszko-
laki) i  10 uczestników.

sprawdź w internecie
– Co jeżeli ktoś ma kłopoty 
w nauce języka? Czy szkoła stosuje 
system pomocy? – stawia kolejny 
dylemat. Przyszłym klientom radzi, 
by sięgnąć po regulamin ośrodka. 
Tam słuchacz dowie się, czy otrzyma 
darmowe konsultacje w przypad-
ku dłuższej nieobecności, a także 
sprawdzi, czy placówka jest w stanie 
zapewnić zastępstwa za nieobecnych 
nauczycieli. – Zajęcia nie mogą  prze-
paść – podkreśla anglistka. – Jeszcze 
przed rozpoczęciem kursu słuchacz 
musi otrzymać program. Już przed 
zapisem powinien wiedzieć, czego 
będzie się uczył oraz co jest wliczone 

w cenę kursu. W „Yorku” są to m.in. 
kluby konwersacyjno-dyskusyjne 
z Anglikami, warsztaty egzaminacyj-
ne i językowe także dla maturzystów, 
dyżury lektorów, dostęp do biblioteki 
i Internetu – wylicza.
– Klient ma prawo żądać wszystkie-
go – twierdzi właścicielka „Yorku”. 
– Szukając szkoły, warto sprawdzić 
witrynę www.pase.pl, gdzie znajdu-
je się spis placówek posiadających 
certyfikat. 23 września „Newsweek” 
opublikuje zestawienie, które także 
da orientację w ofercie.

(ID)

Oryginalne sposoby

Działająca od roku „Victory”
stawia na naukę metodą Callana i małe, ośmioosobowe grupy.

ma znaczenia, liczy się poziom – twier-
dzi. Jej szkołę upodobali sobie także do-
rośli. – Osób w wieku ok. pięćdziesiątki 
mamy blisko trzydzieści – chwali się.
Jej szkoła zaczęła od grup dla po-
czątkujących i dwóch na wyższym 
poziomie oraz jednej przygotowującej 
do zdobycia certyfikatu FC.

z gwarancją
– Ta metoda przeznaczona jest dla 
ludzi, którzy chcą biegle się porozu-
miewać, a nie tylko poprawnie roz-
wiązywać testy – anglistka tłumaczy 
specyfikę koncepcji Callana. – Uczymy 
się podstawowych struktur składnio-
wych, które stopniowo rozwijamy.
Tempo nauki jest szybkie. – Dajemy 
pisemną gwarancję, że po dwóch i pół 
roku uczeń zda egzamin FC. Jeśli się 
nie uda, uczymy za darmo do skutku 
– podkreśla. W czerwcu o certyfikat 

ubiegało się pięciu słuchaczy. – Wszy-
scy zdali! – cieszy się.
Kursanci rozwiązują testy sprawdzające 
po każdym rozdziale specjalnego podręcz-
nika, a więc średnio co dwa lub półtora 
miesiąca. Jednak na zajęciach nie ko-
rzystają z książki. Ta przeznaczona jest 
tylko do powtarzania lekcji w domu.

lekcja próbna
Szkoła gwarantuje zastępstwa. – Za-
jęcia nigdy nie przepadają – zaznacza 
właścicielka.
Cena kursu obejmuje stuminutowe 
zajęcia dwa razy w tygodniu. W se-
mestrze daje to 160 godzin lekcyjnych. 
W szkole wykładają trzej absolwenci 
wyższych uczelni oraz native speaker. 
W ich gronie nie ma egzaminatorów. 
Wszyscy mają za sobą długie, nawet 
kilkuletnie pobyty w Wielkiej Brytanii. 
Jedna z lektorek pracowała tam jako 
nauczyciel.
Katarzyna Barnaś zapisy zaczyna na 
początku września, ale nie wyklucza 
dodatkowego naboru w ciągu roku. 
Chętni mogą przyjść do siedziby przy 
Głowackiego 29c i obejrzeć lekcję 
próbną. – Trzeba poczuć, czy się to lubi 
– anglistka wskazuje na oryginalną 
metodę nauki.      (iwd)
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Kanikuły – cały dwór opuścił stolicę... W podparyskich miejscowo-
ściach prosty lud nareszcie może swobodnie odetchnąć. Wywal-
czywszy sobie prawo do zabawy, na wyścigi organizuje potańcówki 

i festyny. Nie ma to jak wieś! Dzięki Bogu kardynał Christophe Richelieu 
wraz z wiernymi sobie hrabią François herbu Krzyk i nieposkromioną 
Milady de Condziel nie wpadli na pomysł zaszczycenia plebejskich zabaw 
swoją obecnością. Zresztą, i tak jakoś nikt ich nie oczekiwał... Dartagnan 
po gorącym okresie obrony przed intrygami obozu kardynała zaniemógł. 
Nadwornym medykom długo nie udawało się ulżyć mu w cierpieniach... 
Królewskiej kancelarii doglądał Atos, czekając na powrót Aramisa. Por-
tos, nie rzucając się w oczy, cichutko i konsekwentnie spełniał obowiązki 
Sekretarza Dworu. Jednym słowem – jeżeli nie idylla, to przynajmniej 
niespotykany spokój i wytchnienie ogarnęły dotychczasową scenę pała-
cowych walk. Czy jednak na pewno?

***
– Letni czas, rozleniwione umysły, osłabiona czujność… taką sytuację 
trzeba wykorzystać – knuje kolejną intrygę kardynał Richelieu. – Skoro 
udało się utrzymać status quo Gwardii Kardynalskiej, skoro po cofnięciu 
patentów oficerskich paru muszkieterom wprowadziliśmy do Zarządu 
Rady Królewskiej swojego człowieka tak, że zupełnie opanowaliśmy ten 
Zarząd, to trzeba dalej iść za ciosem. Na kogo teraz pora? – zastanawia 
się, głaszcząc z satysfakcją łańcuch na piersi. – Czyje odejście byłoby nam 
na rękę? Już wiem! – aż zerwał się z wyścielanego fotela. – Mademoiselle 
Yvonne! Dokonamy przewrotu w prasie! To nasz obóz będzie desygnował 
naczelnego. Nie tylko pozbędziemy się tej oportunistki, ale dodatkowo 
przejmiemy kontrolę nad dworskimi publikacjami! Nawet już wiem, kogo 
wprowadzimy na miejsce tej pyskatej i niepokornej. Małe to, takie słabiut-
kie, a jak potrafi napsuć krwi. Kryje się wciąż za plecami muszkieterów 
i tłumaczy, że pisze prawdę... A kogo dziś obchodzi prawda?!
BIM, BIM, BIM – w wyobraźni już słyszał podzwonne dla panny Yvon-
ne. Z radości aż zatarł ręce. – Tym razem nawet Dartagnan nic tu nie 
pomoże...

***
Zatroskany Portos, siedząc w zaciszu swojej komnaty, pokiwał głową nad 
kolejnym projektem zmian przedłożonym mu przez obóz kardynała. I jak 
ma być dobrze? W jaki sposób doprowadzić do zgody i jedności, gdy jego 
eminencja Christophe Richelieu ze swoimi poplecznikami ciągle jątrzy 
i wciąż szuka, co jeszcze mógłby zagarnąć dla siebie? – z roztargnieniem 
potarł czoło. – I jak przekazać tę nowinę Dartagnan`owi, który tyle razy 
już prosił o kompromis, tłumaczył, wyjaśniał... Mamy jeden kraj, mamy 
jeden lud, wszystko, co robimy, robimy dla niego. Czy to Muszkieterowie 
Królewscy, czy to Gwardia Kardynalska wszyscy jesteśmy na służbie, 
służbie dla dobra ogółu! Liberté, egalité, fraternité: wolność, równość, 
braterstwo... – uśmiechnął się smutno. – Tymczasem kardynalscy wolność 
rozumieją jako bezkarność, równość jako brak kogokolwiek nad sobą, 
a braterstwo jako zalegalizowane kumoterstwo... Jak tak dalej pójdzie 
– zamyślił się – to paryski lud siłą może upomnieć się o swoje prawa. 
Społeczeństwo widzi, myśli, a cierpliwości nie ma nieograniczonej. Nie 
daj Boże – westchnął ciężko – może wybuchnąć rewolucja...

KRONIKARZ

Allons enfants de la Patrie,
czyli obywatelskie obserwacje

PO ZAKOńCZenIu roku szkolnego 
Młodzieżowa Rada Gminy nie rozpo-
częła wakacji. Już 23 czerwca, podczas 
cyklu imprez w ramach Dni Brzeska, 
młodzi radni przy współudziale przed-
stawicieli Komendy Powiatowej Policji 
zorganizowali i przeprowadzili kon-
kurs jazdy sprawnościowej na rowerze 
dla dzieci i młodzieży. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe upominki 
oraz dyplomy i nagrody ufundowane 
przez Miejski Ośrodek Kultury.
Radni w zielonych koszulkach 4 sierp-
nia wzięli aktywny udział w akcji 
charytatywnej na rzecz brzeskich 
pięcioraczków. Kwestując, młodzież 
zebrała do puszek ponad 6 tys. zł.
Wraz z nowym rokiem szkolnym Mło-
dzieżowa Rada Gminy przygotowuje się 
do nowych zadań. Najbliższe to organi-
zacja wespół z Niezależną Wspólnotą 
Wędkarską gminnych zawodów dla 
dzieci i młodzieży na stawie w Przy-
borowie. We współpracy z Zarządem 
Osiedla Okocimskie młodzież przy-
gotuje wiele atrakcji dla uczestników 
pikniku osiedlowego.     (mat)

pracowite wakacje

nAJMŁODSI Z OKOCIMIA do-
czekali się nagrody za udział w akcji 
sprzątania wsi 1 maja. Rada Sołecka 
i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Okocimskiej wysłały je na wycieczkę 
do Leśnego Parku Niespodzianek 
w Ustroniu. 8 sierpnia osiemdzie-
sięcioro dzieci w wieku od dwóch do 
piętnastu lat mogło się bawić do woli 
w morzu plastikowych piłek, na huś-
tawkach i zjeżdżalniach czy wśród le-
śnych ścieżek. Można też było zobaczyć 
pokaz drapieżnych ptaków.     (d)

zasłużyli na podróż

Mali ekolodzy z Okocimia

okiem satyryka



Stara siedziba biblioteki przy 
ul. Puszkina jest ciasna i niefunk-
cjonalna, a jej stropy poważnie 

przeciążone. Jak nieustannie podkreśla 
dyrektor placówki Maria Marek, o spo-
tkaniach z pisarzami dla dużej liczby 
czytelników nie ma mowy.
– To najmniejsza tego typu biblioteka 
w województwie – przyznaje burmistrz 
Jan Musiał. – Z tej racji budowa cen-
trum łączącego funkcje edukacyjne, 
konferencyjne i biblioteczne jest
koniecznością – podkreśla.

kawiarnia „Brzeska”
W lecie Studio Projektowe „Archisys-
tem” przygotowało wstępne studium 
architektoniczne budynku dla dwóch 
instytucji – Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej oraz dla filii 
tarnowskiej Biblioteki Pedagogicz-
nej. Pierwsza z nich zagospodaruje 
około tysiąca m2, na których znajdą 
się: wypożyczalnia z czytelnią głów-
ną i wolnym dostępem do zbiorów, 
pracownia komputerowa i zbiory 
multimedialne, sala wystawowo-od-
czytowa, dział informacyjny, wypo-
życzalnia dla dzieci i „pokój bajek”, 
rejestracja czytelników i katalog 
centralny, pokój opracowania zbiorów 

oraz pomieszczenie dla instruktorów, 
a także archiwum, magazyn zbiorów 
i sale administracyjne.
Pedagodzy otrzymają do dyspozycji 
358 m2, na których architekci zapla-
nowali: czytelnię z wolnym dostępem 
do zbiorów i salę multimedialną, 
informatorium, wydział gromadzenia 
i opracowania zbiorów, pokój kierow-
nika i pomieszczenie gospodarcze.
Prawie 600 m2 zajmą sale przezna-
czone na działalność społeczną oraz 
kulturalną. Organizatorzy wystaw 
i konferencji dostaną 370 m2. Pozostała 
powierzchnia to: szatnie, kawiarnia 
– zawczasu ochrzczona przez projek-
tantów „Brzeską” – centrum informacji 
i edukacji europejskiej, kształcenia 
ustawodawczego, punkt informacji dla 
organizacji pozarządowych oraz biuro 
doradztwa zawodowego.

archinowocześnie i arcykosztownie
Jak sugerują architekci, reprezenta-
cyjna część parteru powinna mieć po-
sadzki z polerowanego gresu, zaś w ko-
lorystyce dominować będzie grafit, biel 
i pomarańcz. Obok obiektu mógłby 
powstać parking na 30 miejsc.
Przypuszczalny koszt inwestycji to ok. 
9 mln zł. – To jedynie szacunki – przy-

pomina burmistrz Musiał. Tak ogrom-
nym wydatkiem podzielą się budżety 
gminy, powiatu i województwa.
– Po podpisaniu porozumienia do-
kładnie określimy zasady finanso-
wania oraz podmiot, który wystąpi 
z wnioskiem o dotację. Prawdopodob-
nie będzie to gmina – planuje. – Jest 
szansa na 70-procentowe dofinanso-
wanie. Pozostałe 30 proc. wydatków 
pokryliby trzej inwestorzy – wyjaśnia 
procedury.
Możliwość pozyskania środków daje 
Małopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2007-2013, który 
przewiduje dotacje na rozwój bazy 
szkół wyższych. Argumentem do wy-
korzystania we wniosku byłaby w tym 
wypadku funkcjonująca w Brzesku od 
trzech lat uczelnia.
Z nowego centrum i starego obiek-
tu przy ul. Puszkina skorzystają 
wszyscy mieszkańcy. Jak zapowiada 
burmistrz Musiał, w dotychczasowej 
siedzibie Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej powstanie mu-
zeum ziemi brzeskiej.

Iwona DOJKA

n

Prawie 3 tys. m2 będzie miało Regionalne Centrum 
Informacyjno-Biblioteczne. Trzykondygnacyjny 
budynek o nowoczesnej bryle, pokryty szkłem 
i stalą, wyrośnie na 14-15 m wzwyż na dawnym 
placu targowym.

Na miarę XXI wieku

PLaNOwaNE
DaNE TEchNIcZNE:

kubatura: ok. 17 100 zł
pow. zabudowy: 1 140,0 m2

pow. użytkowa: 2 850,0 m2



Organizatorzy narzucili sobie 
ogromne tempo. – Pomysł zro-
dził się spontanicznie, dwa 

tygodnie wcześniej – potwierdziła ewa 
Cierniak-Lambert, prezes Stowarzy-
szenia na rzecz Pomocy Potrzebującym 
i Zapobiegania Patologiom. – Co roku 
kończymy akcję półkolonii dla dzieci im-
prezą w Gnojniku o nazwie „Pomocna 
Dłoń. Zielone ochronki żegnają waka-
cje”. W tym roku Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie wystąpiło z inicjatywą 
przeniesienia jej do Brzeska i połą-
czenia z akcją charytatywną na rzecz 
pięcioraczków – objaśnia genezę.
Fanty na loterię przygotowali przed-
siębiorcy, a 25 prac plastycznych na 
aukcję – Warsztat Terapii Zajęciowej 
z Zawady Uszewskiej. Katarzyna 
i Grzegorz Górka, rodzice chorych 
maleństw, przyjęli propozycję pomocy. 
– To było impulsem do dalszych dzia-
łań. Być może współpraca w przyszło-
ści się rozwinie – pani prezes nie wy-
klucza dalszego wspierania rodziny.

Zbiórkę pieniędzy dla chorych pięcioraczków wsparli 
muzycy i przedsiębiorcy. 12 sierpnia mieszkańcy 

wrzucili do puszek oraz wykupili losy charytatywnej 
loterii fantowej na łączną sumę 17 332,63 zł!

jesień może być groźna
Pomoc jest konieczna. W dniu akcji 
cztery dziewczynki – Emilia, Kamila, 
Maja i Wiktoria – były w domu. Karolek 
mógł już samodzielnie oddychać, ale 
na skutek infekcji trafił do brzeskiego 
szpitala.
Rodzice wciąż nie mają samochodu, 
którym mogliby dowozić chorą piątkę 
do specjalistów. Mieszkanie nadal 
w remoncie. – Na jesień musimy 
zapewnić dzieciom higieniczne wa-
runki, by ograniczyć ryzyko infekcji, 
na jakie są szczególnie narażone na 
skutek niskiej odporności – mama, 
Katarzyna Górka, niepokoiła się 
o przesuwający się w czasie termin 
przeprowadzki.
Roman Ciepiela, wicemarszałek 
województwa, zapowiedział przekaza-
nie 50 tys. zł na urządzenie domu dla 
dzieci. – Będziemy pamiętać o tym, 
że mamy pięcioraczki w Małopolsce 
– obiecał.

Dumni z Brzeska
Artykuły do pielęgnacji maluchów 
przekazały lokalne przedsiębiorstwa. 
– Jesteśmy dumni, że mieszkamy 
w Brzesku, gdzie tylu ludzi pospieszyło 
nam z pomocą. Korzystając z okazji, 
pragniemy podziękować burmistrzo-
wi i Radzie Miejskiej za przekazanie 
nam mieszkania oraz firmom, które je 
remontują – mówił Grzegorz Górka. 
– Dziękujemy mieszkańcom, bo dzięki 
wam możemy naszym dzieciom zapew-
nić możliwość rozwoju – zwrócił się do 
obecnych na pl. Kazimierza Wielkiego.
Dla pięcioraczków wystąpiły dzieci ze 
szkół podstawowych Wojakowej, Gnoj-

nika i Lewniowej. Kwestowała drużyna 
słowiańskich wojów ze Szczepanowa 
oraz Młodzieżowa Rada Gminy z Brze-
ska. Koncertowali Holidays, Makarios, 
Deformacja, Klimas Band i Sunshine. 
Konkursy w Ogródku Jordanowskim 
prowadziła „Pomocna Dłoń”.

Tekst i fot. Iwona DOJKA

coście uczynili tym najmniejszym…
Katarzyna i Grzegorz 
Górkowie dziękowali 
za pomoc

Loteria fantowa cieszyła 
się powodzeniem

Kwestę prowadziła 
Młodzieżowa Rada 
Gminy

Całe rodziny 
przyszły pomóc

Makarios znaczy szczęście…
Wokalistka zespołu śpiewała 

o tym, że miłość wyklucza strach

Szczepanowscy średniowieczni woje 
pojedynkowali się i zbierali datki



PIąTy RAZ na Rancho „Pasja” wystartował Piknik Country. 18 sierpnia oprócz 
Małej Generała Paczki z Łużnej oraz Hello z Katowic zagrała prawdziwa gwiazda 
i nestor tego gatunku w Polsce – krakowski Coach. Zespół ma za sobą szmat 
historii. Powstał w 1985 roku w Krakowie. Marek Piątkowski, Jacek Koło-
dziejczyk, Tomasz Kobiela, Jerzy Włodarczyk, Marek Cichoń i Krzysz-
tof Cedroy występowali na wszystkich ważniejszych imprezach w kraju, np. 
na „Pikniku Country” w Mrągowie, „Trucker Country” w Krakowie, „Country 
w Bieszczadach” w Lesku i „Konwoju Country” w Ostrołęce. Grupa koncertowała 
też w Austrii, Czechach, Niemczech, Szwecji, Szwajcarii, na Litwie, Łotwie i we 
Włoszech. Pojawiła się również na szklanym ekranie. W 1998 roku magazyn 
„Dyliżans” i „Country Cousins” nadały jej tytuł „Grupy Roku”.
Młodsza formacja Hello działa od 1999 roku. Cztery lata temu wydała album 
„Mocniej śnić”. Grupę tworzą dwie wokalistki Anna nyc i Anna Rupała oraz 
Mirosław Rupała, Sebastian nytz i Marek Czarnecki.
Głównym sponsorem imprezy był Carlsberg Polska S.A.      (d)

Z prerii 
na scenę

To „tylko” albo „aż”
Mała Generała Paczka

Wydawałoby się, że country to muzyka dla małej grupy entuzjastów, tymczasem na rancho bawili się także ci, 
którzy na co dzień nie słuchają kowbojskich piosenek

Ujeżdżanie byka… 
mechanicznego

Na pikniku nie 
obowiązywały 
ograniczenia 
wiekowe…

fot. W. Poniewierski



– Jestem szczera do bólu. Zawsze 
czuję się wewnętrznie wolnym czło-
wiekiem – mówi spokojnie, by nagle 
wystrzelić podniesionym głosem: 
– Nawet w kryminale! 
– Niezależność zostaje w człowieku. To 
się wynosi z domu. U nas w rodzinie 
panowała tradycja patriotyczna. Mó-
wiono o prawdziwej historii… – ciągnie 
dalej. – Tej z Katyniem? – pada pyta-
nie. – Tej z Katyniem – potwierdza.

albo wtyka, albo z rozpędu
Skończyła liceum pedagogiczne 
i w 1964 roku dostała nakaz pracy 
w miejscowości między Czernichowem 
a Skawiną. Po dwóch latach zatrud-
niła się w szkole w Okocimiu. W tym 
czasie zaczęła wieczorowe studia 
na politechnice. Po ich ukończeniu 
została nauczycielem w Technikum 
Mechaniczno-Elektrycznym w Brze-
sku. W 1976 roku trafiła do Fabryki 
Opakowań Blaszanych. Pracowała 
tam do 2000 roku.

Nie będzie raz na zawsze
– Trzeba było mieć trochę odwagi. 
A jednak nawet ta druga strona; jeśli 
tylko były to osoby z pewnym pozio-
mem wiedzy; potrafiła uszanować 
przekonania innych. A tylko malutcy 
potrafili się zeszmacić – opowiadając, 
Maria Surowiecka nieświadomie 
przywołuje opozycję walczących 
stron: my – oni.
– Których było więcej?
– Zależy w jakim czasie… W latach 
60. myślących na pewno było więcej. 
Jednak brakowało odważnych, którzy 
potrafiliby otwarcie mówić. W 1980 
roku odwaga staniała. „Solidarność” 
stała się ruchem masowym. Wśród 
10 milionów było trochę „wtyk”, tro-
chę ludzi „z rozpędu”, z których część 
się sprawdziła, a część nie. Niektórzy 
postanowili potem zbić na tym kapitał. 
Dzisiaj, po otwarciu teczek, okaże się 
kto jest kto, kto się sprzedał, kto na 
kogo donosił – krytycznie patrzy na 
historię była działaczka pierwszego 
wolnego związku zawodowego.

kupowała prawdę
W 1976 roku zaczęła pracę w dziale 
kontroli, w serwisie technicznym „Bla-
szanki”. Dużo podróżowała, także na 
wybrzeże, gdzie odwiedzała niewielki 
kiosk przy katedrze. – Tam można było 
kupić wydawnictwa podziemne, tzn. 
prawdę o roku ‘56 w Polsce i na Wę-
grzech, prawdę o strajkach studenckich 
w 68 roku, o Radomiu – wymienia.
Kiepsko wydane na papierze powiela-
czowym tomy przywoziła do zakładu. 
– Te książki się rozchodziły. W swoim 
biurku zastawałam „Robotnika” lub bi-
bułę. Nie wiem, kto je przynosił. Nigdy 
o to nie pytałam – rozkłada ręce.
Często przebywała w narzędziowni. 
Jej pracownicy słuchali „Wolnej Euro-
py”. Jednak najważniejszą informację 
znalazła w „Gazecie Krakowskiej”. 
– Gazetę kupowałam po drodze do pra-
cy, na dworcu kolejowym. Przeczytałam 
w niej notatkę o spotkaniu w Komite-
cie Robotniczym Hutników na temat 
związków zawodowych. Na przerwie 

Też mogła się sprzedać, podpisać 
„lojalkę”, którą po latach 
lekceważąco określa „ładnym 
papierkiem”. – Wielu ludzi skuszono. 
Teraz te sprawy wychodzą na jaw 
i przekreślają życie. Tylko odważni 
przyznają się do przeszłości, inni 
ciągną ją za sobą… – rozważa 
Maria Surowiecka, której brak pokory 
komunistyczne władze oszacowały tak 
wysoko, iż w stanie wojennym trafiła 
do obozu dla internowanych.
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zrobiliśmy zebranie i postanowiliśmy 
wysłać tam delegację. To był wrzesień 
1980. Ze mną pojechał Włodek Płach-
ta i Fijałkowski – wymienia nazwi-
ska, bo imiona giną w niepamięci.
Na zebraniu w Nowej Hucie prawnicy 
przedstawili procedurę zakładania 
związków zawodowych, sposób spo-
rządzenia dokumentacji: list członków 
i statutu. – Do stworzenia Tymcza-
sowego Komitetu Założycielskiego 
wystarczyło 15 członków i zgłoszenie 
do dyrektora – przypomina sobie Suro-
wiecka. – Wnioski z konferencji rozpro-
pagowaliśmy momentalnie! – podkreśla 
tempo pracy. Razem z siostrą Janiną 
pracującą w PeBeRol-u przepisały 
materiały ręcznie i przez kalkę na ma-
szynach do pisania. Pomagały w tym 
nieoficjalnie maszynistki z zakładu.

operacja „D”
– Ludzie zachłysnęli się wolnością 
– opisuje postawy po podpisaniu po-
rozumień sierpniowych. – Wcześniej 
bali się donosicieli. My, Polacy, zawsze 
byliśmy niepokorni.
– Nie mogło być tak, że się wiecuje, 
a nie pracuje – Maria Surowiecka 
przywołuje realia. – Zebrania robiliśmy 
po 15.00, żeby pokazać towarzyszom 
z partii, że oni spotykają się i radzą 
w czasie pracy, a my w wolnym.
Wszelkie przepisy Kodeksu Pracy mo-
gły zostać skrupulatnie wykorzystane 
przeciwko nowemu związkowi. Chętni 
podpisywali więc listy członków tylko 
w czasie przerwy. 
– Organizacja była niezależna, za de-
legacje płaciliśmy z funduszy związko-
wych, utrzymywaliśmy się sami.
– Ile wtedy wynosiła składka?
– Jeden procent zarobków. System 
płatności ustabilizował się na przełomie 
lutego i marca. Zakład pracy przelewał 
pieniądze na konto „Solidarności”. Część 
funduszy zostawialiśmy dla siebie, a pozo-
stałą kwotę odprowadzaliśmy do MKZ-u. 
W tym czasie „Blaszanka” zatrudniała 
ponad tysiąc osób. Mieliśmy około 900 
członków. Niektórych obleciał potem 
strach. Dziś twierdzę, że zapisali się, bo 
mieli „prikaz”. Chodziło o to, by rozsa-
dzić związek od środka – przypuszcza 
prowokację w ramach operacji „D” – jak 
SB nazywała dezintegrację grup.
Wybory do Komitetu Zakładowego 
„Solidarność” w Fabryce Opakowań 
Blaszanych odbyły się w listopadzie 
1980 roku. W ich wyniku Maria Suro-
wiecka objęła funkcję przewodniczącej. 
Zastępował ją Zbigniew Dulemba. 
W każdym wydziale powstał Komitet 
Wydziałowy, wchodzący w skład KZ. 
Nieformalne wsparcie prawne zagwa-

rantowały Janina Garlacz i elżbieta 
Płachta, spisujące protokoły z narad 
dyrekcji. – Dzięki temu mieliśmy 
informacje z pierwszej ręki. Chociaż 
przebieg tych rozmów powinien być 
jawny dla pracowników! – podkreśla 
dzisiejsza emerytka.
– 13 lutego 1981 roku heniek Bibro 
miał urodziny córki. W sklepach nicze-
go nie było. Zabrał dla niej konserwy. 
Chłopaki oddali tego dnia krew i dostali 
czekoladki, więc dali mu je dla dziecka. 
Jakoś wtedy wszyscy się dzielili… – za-
czyna historię tragicznego wypadku. 
– Tego dnia miał wracać samochodem 
wiozącym kierownictwo. Dyrektor 
Zdzisław Bogacz był pijany. Nikt nie 
zabrał mu kluczyków. W Jadownikach 
doszło do wypadku. Zginął Henryk 
i inż. Łapiński.

zostawił śpiwór
Dyrektor trafił do więzienia. Nowego 
także przysłał lokalny komitet PZPR. 
– Zaproponowano nam pana, który 
odszedł kiedyś z zakładu. Dzięki 
koleżankom z biura organizacyjnego 
znaliśmy protokół kontroli: „Należy za-
stanowić się, czy należy go pozostawić 
na stanowisku głównego technologa”. 
Zostawiliśmy tę informację jako ostat-
ni strzał w negocjacjach ze zwierzchni-
kiem zjednoczenia „Opakomet”: „Panie 
dyrektorze, już nas pan przekonał, ale 
jeśli ktoś według pana wypowiedzi nie 
nadawał się na stanowisko głównego 
technologa, to jak może być szefem ca-
łego zakładu?” Poczerwieniał, wyszedł 
i wtedy nastał dyrektor Zdzisław 
Szczepanek. Postawiliśmy mu trzy 
warunki: nie będzie konfliktowy, nie 
będzie tolerował alkoholu w pracy, za-
dba o interes pracowników. Zgodził się 
– kończy opowieść świadek zdarzeń. 
„Nowy” sprawdził się. W marcu 1981 
roku jego pracownicy przygotowywali 
się do strajku generalnego. W specjal-
nej sali zgromadzili śpiwory. Dyrektor 
Szczepanek przyszedł zapytać, czy 
może zostawić także swoje okrycie.
Oprócz śpiworów związkowcy groma-
dzili konserwy, a nawet trumny. – Róż-
nie mogło być. Wiedzieliśmy, jak było 
w 1970 roku, kiedy strzelali; jak było 
w 1956 Poznaniu, że ludzi pakowali do 
worków! – zauważa Surowiecka.
Było niespokojnie. Odebrała telefon. 
Usłyszała kobiecy głos: „A jak dojdzie 
do czegoś, zaczną strzelać lub kogoś 
zamkną, to nas nie, tylko was…”
– Gdy obowiązywała gotowość strajko-
wa albo godzinny strajk, pilnowaliśmy 
zakładu bardziej niż zwykle. Mieliśmy 
swoją wewnętrzną straż. Szefem służby 
porządkowej był heniek Latocha. 

On powołał zaufanych ludzi z każdego 
wydziału i rozdał im opaski. Chodziło 
o to, by nikt niczego nie zniszczył, zrzu-
cając to na „Solidarność”. Znaleźliśmy 
wtedy przygotowaną do kradzieży 
beczkę lakieru i inne rzeczy. Wszystko 
organizowaliśmy „z głową”. Trudno było 
wygasić piec lakierniczy, więc lakiernia 
pracowała. Strajkowały wybrane wy-
działy. Chodziło o to, by propaganda 
nie wykorzystała argumentu, że przez 
strajk „Solidarności” zabrakło gdzieś 
żywności – przypomina burzliwy czas.

abecadło
Związkowcy pokpiwali sobie z reżimu. 
– Rozprowadzaliśmy znaczki „Soli-
darności”. Najwięcej zabierała gmina 
Borzęcin. W tamtejszej knajpie często 
przesiadywali przy piwie radzieccy 
żołnierze. Mieszkańcy, gdy tylko przy-
szli „towarzysze ruskie”, przypinali im 
znaczki „Solidarności” – śmieje się.
Stanęła do wyścigu z państwowym sys-
temem informacji. Za pieniądze związ-
kowe wychodziły wówczas wydaw-
nictwa, m.in. tygodnik „Solidarność” 
oraz regionalny „Goniec Małopolski” 
i „Wiadomości Krakowskie”. 
– Cała Małopolska była podzielona na 
komisje zakładowe struktury A, B, C 
– podejmuje się wyjaśnienia systemu 
kolportażu. – „A” to były zakłady wio-
dące, spełniające rolę gońców. Codzien-
nie koleją przychodziła do nich prasa 
i informacje z MKZ-u. Odbierałam je 
na stacji w Brzesku, w magazynie pocz-
towym. Zapakowana paczka trafiała do 
„Blaszanki”, a stamtąd do zakładów 
„B”. W Brzesku był to PeBeRol, browar 
i technikum. Tam pracowali ludzie z ca-
łego terenu i rozwozili przesyłki dalej. 
W ten sposób wszystkie małe miejsco-
wości w tym samym dniu otrzymywały 
prasę. Ode mnie odbierał ją Ignacy 
Klepak ze szkoły, pani Mączarowska 
albo pan Sumara z browaru oraz Zu-
zanna Peters-Musiał albo lek. Jerzy 
nąckiewicz ze szpitala.

pani dużo wie…
– 11 grudnia 1981 roku mieliśmy ze-
branie w MKZ-ie w Bochni, połączone 
z wykładem historyka sztuki Teofila 
Wojciechowskiego na temat kopalni 
soli. Rozmawialiśmy o przygotowa-
niach do świąt. Siedziałam w ostatniej 
ławce z byłym posłem Jerzym Orłem. 
Był bardzo głodny, więc pogryzaliśmy 
kiszkę, którą wcześniej zabrałam 
z domu. W pewnym momencie wszedł 
mężczyzna z PKS-u i mówi: „Wy tu 
gadacie o pierdołach, a tam się szykuje! 
Zobaczycie, coś będzie!” – na moment 
Maria Surowiecka urywa relację.
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13 grudnia około 8.15 w radiu pano-
wała cisza. Razem z siostrą usłyszały 
od mamy: „Idźcie szybko do kościoła, 
bo jest wojna.” Po mszy spotkały rad-
cę prawnego Janusza Sukiennika. 
Opowiedział o ulotkach w Brzesku. Na 
ul. Stawowej natknęły się na znajome-
go Włodzimierza Płachtę. „Wiecie, 
że już wojna i wszystkich szukają?” 
– usłyszały. Podwiózł je trabantem do 
domu i zawrócił do miasta. 
– W tym czasie przyszli „smutni pa-
nowie”. Poprosili mnie do jednego po-
koju, a siostrę do drugiego i oferowali 
„lojalki”. W tym momencie podjechał 
na podwórze trabant Włodka Płachty. 
Kazali wyprosić przyjezdnych, a moja 
siostra odezwała się na to tak: „Wy nie 
musieliście wyłamywać drzwi, to jest 
nasz dom i oni tutaj wejdą” – cytuje 
słowa, jakie wtedy padły.
Konsekwencją odmowy podpisania 
deklaracji lojalności wobec władz 
był nakaz: „To się proszę pakować!”. 
Janina Surowiecka potrafiła jednak 
zachować poczucie humoru. Na jej 
spory tobół funkcjonariusz zareagował 
pytaniem: „Co pani tam zapakuje?” 
– No, zrezygnuję z kostiumu kąpielo-
wego… – usłyszał. 
Butna kobieta nosiła zazwyczaj w zi-
mie czapkę z lisa. Założyła ją i tym 
razem, ale widząc znajomą w włócz-
kowym nakryciu dokonała natych-
miastowej zamiany. – Nie będzie się 
szlajać po kryminale moja lisiura! 
– stwierdziła w obecności rozwścieczo-
nych esbeków.

pani się zastanowi…
– Siostra zapakowała porządnie torbę. 
A ja pytam o decyzję o zatrzymaniu 
– żywo toczy się opowieść. – Nie ma 
żadnego prawa. Obowiązuje prawo 
stanu wojennego. Dekret o stanie wo-
jennym – zapadł zaoczny wyrok.
Kobiety posadowiono w wołdze – o dzi-
wo! – jasnej. Ścisnęły się między dwoma 
nieumundurowanymi mężczyznami 
z karabinami. Pojechały na komendę.  
– Zaprowadzili nas do osobnych pokoi 
i znów proponowali „lojalkę”. Grozili, że 
nie wyjdziemy z kryminału. Wypytywali 
o zakład pracy. Musieli mieć tam dono-
siciela, bo pytali mnie o linie Mequont, 
która była nietrafionym zakupem. Ktoś 
nie wymierzył instalacji i w połowie 
montażu trzeba było wybijać ścianę. 
– Maria Surowiecka pamięta szczegóły.
– A przecież pani nie musi siedzieć. 
Pani dużo wie… – indagował oficer. 
– A może się pani zastanowi…
Janinę Surowiecką esbecy odwieźli do 
domu. Jej siostra trafiła do więzienia 
w Tarnowie, na ul. Konarskiego. 

klawisz kucharski
– Mroźno, śnieg… Pierwszy raz by-
łam w kryminale. Brama się za mną 
zatrzasnęła. Tak robili „oprawę”, 
pokazywali, że są władzą – przy-
puszcza Surowiecka. Strażnicy długo 
prowadzili ją korytarzami i schodami. 
– Klawisz kazał mi zdjąć kożuch, 
czapkę, wywrócić kieszenie, wysypać 
zawartość torebki. Sporządził z tego 
kwit depozytowy – emerytka wycią-
ga zachowany dokument. Państwo 
starannie zacierało ślady i zabierało 
wszelkie zaświadczenia. To zachowało 
się, schowane w bucie.
– Weszłam do celi. Mała, ciemna, u góry 
żarówka, w rogu katafalk – zbity z de-
sek postument, na którym leżał bardzo 
brudny materac – wylicza więzienne 
umeblowanie. Przysługiwał jej posiłek. 
Dostała zlepione smalcem dwie kromki 
chleba i letnią herbatę. – Proszę wypić, 
bo za chwilę przyjdę po ten metalowy ku-
bek – usłyszała od strażnika. Gdy wrócił, 
zapytał: – Czemu pani nie wypiła?
– Nie lubię letniej herbaty. Piję gorącą.
– Tu jest zimno, a pani siedzi na 
deskach – mężczyzna zauważył, że 
odsunęła zabrudzony materac. Wy-
szedł. Zagotował wodę i zrobił gorącą 
herbatę. Oprócz niej przyniósł coś 
jeszcze. – To jest mój służbowy koc, 
wyparowany. Może sobie nim pani 
nogi okręcić i proszę wziąć czapkę, bo 
tu wieje – zwrócił się do więźniarki. 
Nazywał się Kucharski.
– Tak spędziłam całą noc. Zgasili świa-
tło. W nocy, gdy przystawiło się ucho do 
drzwi, słychać było krzyki i rozmowy. 
Ktoś stukał przez ścianę – wspomina.

społeczne wychowanie
– Wzięli ją tylko z torebeczką pod pa-
chą. Zapakowany tobół został w domu 
– mówi o swojej siostrze, przewodni-
czącej KZ w PeBeRolu, Janinie Suro-
wieckiej, którą bezpieka 14 grudnia 
aresztowała w pracy. – Zawieźli ją na 
komendę wojewódzką do Mościc. Ofe-
rowali „lojalkę”. Grozili: „Szczury panią 
zjedzą. Będzie pani siedzieć tyle lat!”
Po drodze Janina Surowiecka chciała 
kupić papierosy. Funkcjonariusze 
zatrzymali samochód pod kioskiem. 
– Jak ludzie potrafili być wtedy so-
lidarni! Ile tylko kioskarka miała 
papierosów, zapakowała jej do torebki, 
nie biorąc pieniędzy. Dodała jeszcze 
papier listowy i długopis – podkreśla 
Maria Surowiecka.
Tymczasem matka obu kobiet nie 
miała pojęcia, co dzieje się z córkami. 
Po informacje poszła do PeBeRolu. Dy-
rektor z nogami na biurku oświadczył: 
– No, grzeczna była. Zabrali ją.

Siostry osadzono w jednej celi, gdzie w 
środę weszła niepełnoletnia dziewczy-
na. Pojechała po lekarstwa dla ciężko 
chorego ojca do Krakowa. Ponieważ po-
ciąg spóźnił się, do Tarnowa dojechała 
po godzinie milicyjnej. Aresztowano ją 
przed dworcem PKS. Nie miała z cze-
go zapłacić kary wymierzonej przez 
kolegium, więc trafiła do więzienia. 
Wyszła 21 grudnia. To ona przyniosła 
pierwsze wiadomości o losie uwięzio-
nych ich matce. 
– W ten sposób bezpieka wyprodu-
kowała pokolenie ludzi walczących, 
sprzeciwiających się temu strasznemu 
systemowi. Gdy ta dziewczynka wyszła 
z więzienia, strasznie ich przeklinała 
– osądza po latach opozycjonistka.

inny świat
21 grudnia rano strażnicy przewieźli 
kobiety do aresztu śledczego w Nisku. 
– Obowiązywały nas przepisy więzien-
ne. Złożoną w kostkę odzież należało 
wystawiać przed celę. Więźniarka kry-
minalna nauczyła nas, jak ścielić łóżko 
zgodnie z regulaminem. Najpierw 
przyszła pani, która powiedziała, że 
nie ma wyższego wykształcenia jak my, 
ale ona nas będzie wychowywać. Mó-
wiła przez „wy”. Twierdziła, że w tra-
dycji polskiej tak się mówi. Więźniarki 
nazywały ją Natasza – Surowiecka 
przypomina rygor, którym władza 
chciała złamać opozycję składającą się 
w większości z polskiej inteligencji. 
– Z tą „kostką” to były cyrki! – pod-
kreśla była działaczka „Solidarności”. 
– Nam więźniarka przynajmniej powie-
działa, że to ma być kostka odzieżowa, 
ale inni tego nie wiedzieli. Pamiętam 
opowieść pani doktor z Akademii Mu-
zycznej z Wrocławia. Wrzeszczeli na nią 
wieczorem: „Kostka!” Na co ona odpo-
wiadała: „Meldujemy, że żadnej kostki 
tu nie znaleziono”. To było śmieszne. 
Inny świat… Koleżanka dostała twarde 
łoże, bo znaleziono u niej pięć złotych, 
których nie oddała do depozytu.
Dla opozycjonistów torturą było także 
odcięcie od informacji. – Puszczali tylko 
przemówienie Jaruzelskiego przez ra-
diowęzeł – przypomina sobie Surowiec-
ka. Powołując się na prawo, więźniowie 
żądali wspólnej wigilii i mszy. Zamiast 
tego siostry połamały się opłatkiem z in-
ternowaną Teresą ze Stalowej Woli. 
– Tam była biblioteka, więc wszyscy 
pożyczyli sobie konstytucję. Zrobili re-
wizję i zabrali nam wszystkie pożyczo-
ne egzemplarze. Przecież stan wojenny 
był niezgodny z ustawą zasadniczą! 
– opisuje Surowiecka kolejne szykany. 
Z księgozbioru zapobiegliwi „klawisze” 
usunęli wkrótce „Jezioro Bodeńskie” 
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Stanisława Dygata, poruszające te-
mat internowania polskich żołnierzy 
w Szwajcarii podczas II wojny świa-
towej. – A wychowywanie to było ście-
lenie łóżka i robienie kostki – gorzko 
stwierdza była więźniarka. – Byłyśmy 
złośliwe – z błyskiem w oku przypo-
mina 13-osobowe pomieszczenie, gdzie 
ją osadzono. – Strażniczki nie znosiły 
zapachu czosnku. Zrobiłyśmy więc ma-
sło czosnkowe. Rano po otwarciu celi… 
– ścisza głos i wybucha śmiechem.
– W Nisku byli ludzie z Zakopanego, 
Bochni, Bieszczad, Zamojskiego. Za-
chodnia część Małopolski trafiła do 
Kielc. Część siedziała na Montelupich. 
Jak się świat zaczął o uwięzionych 
upominać, stworzyli pokazówkę – ośro-
dek internowania w Gołdapi – ironizu-
je Maria Surowiecka. – W Nisku byłam 
do 13 stycznia. Miesiąc kryminału. 

wzorcowy ośrodek
Po porannej rewizji z 28 kobiet prze-
trzymywanych w Nisku 13 przewiezio-
no do Gołdapi.
– Konwojowało nas przeszło 20 osób. 
Za suką jechało pogotowie. Pierwszy 
przystanek miałyśmy w Siedlcach. 
Pilnowały nas kobiety z bronią krótką. 
W ubikacji wkładały but w drzwi. Przez 
muszlę miał się ktoś spuścić? – z ożywie-
niem podnosi głos uczestniczka dziwnej 
podróży. Nie wiedziała, dokąd jedzie. 
Dopiero przez szparę w zaciemnionych 
oknach zobaczyła tablicę z nazwą ulicy 
Skierki i Chochlika. Domyślała się 
kierunku wschodniego. Wtem jedna 
z wiezionych dostrzegła napis „strefa 
nadgraniczna”. – Obudził się w nas 
bunt. Pytamy: „No to co? Mamy już 
śpiewać po rosyjsku?” Zaczęłyśmy nucić 
„Katiuszę” czy „Kalinkę” – wspomina.
„Wzorcowy” ośrodek dla internowanych 
w Gołdapi powstał w dawnym domu 
wypoczynkowym radia i telewizji. Dwu-
osobowe pokoje przedzierzgnęły się w 4-
osobowe. – Wysiadamy. Zima straszna. 
Oświetlony ośrodek. Było około 22.00. 
Po tylu godzinach jazdy czułyśmy się 
jak ogłupiałe. Ustawili nas w szeregu. 
Wprowadzili na oświetlony hol. Widzimy 
na schodach dziewczyny. Kiwają do nas 
– relacjonuje krótkimi zdaniami.

trafi szlag jaruzela!
13 stycznia 1982 roku Maria i Janina 
Surowieckie znalazły się w Gołdapi. 
Dwa dni później do ośrodka przyjechał 
ze swoim sekretarzem bp Jan Obłąk 
z diecezji warmińskiej. Odprawił mszę 
świętą w holu, na stole bilardowym, 
w otoczeniu zdeklarowanych ateistów 
– esbeków i strażników. Kapłan pod 
pretekstem kolędy odwiedził pokoje. 

Wypytał o nazwiska i diecezje. Dzięki 
temu rodziny dowiedziały się potem, gdzie 
przebywają ich krewni. Do matki dwóch 
sióstr z Brzeska z informacją przyjechał 
ks. edward Łomnicki i ks. Bednarz.
Niewielka Gołdap nigdy wcześniej nie 
gościła tylu przedstawicieli episkopa-
tu. Ośrodek odwiedził także bp Adam 
Dyczkowski. Chętnie grał na gitarze. 
Po nim pojawił się jeszcze bp Lech 
Kaczmarek z Gdańska.
Kapelanem kobiet został ks. Aleksan-
der Smędzik. Przekazywał korespon-
dencję poza cenzurą. To on rozpowszech-
nił informację o głodówce w proteście 
przeciwko pewnemu szantażowi. Bez-
pieka nie zezwoliła kobiecie na wyjazd 
na pogrzeb syna, jeśli nie podpisze 
„lojalki”. Dzięki nagłośnieniu sprawy, 
akcja zakończyła się po jednym dniu, 
a matka pożegnała się z dzieckiem…
Kapłan postarał się także o grzałki do 
gotowania wody i internowane same pa-
rzyły herbatę. Dzięki temu były pewne, 
że nie piją bromu. 
– W Gołdapi walczyłyśmy o swoje 
prawa. Miałyśmy tam konspirację 
i nasłuch Wolnej Europy. 
– Jak to możliwe?
– Gdy przywieźli pierwszy transport, 
m.in. halinę Mikołajską, nie zdążyli 
z wszystkich pokoi usunąć radioodbior-
ników. Kobiety schowały dwa – kwi-
tuje. W ośrodku spotkała także Annę 
Walentynowicz i Gajkę Kuroń.
Trzysta pań zorganizowało wykłady, 
lektoraty języków obcych, zajęcia gim-
nastyczne. Wywalczyły sobie prawo 
poruszania się po budynku. „Wydawa-
ły” przepisywaną ręcznie prasę z in-
formacjami z nasłuchu RWE. Halina 
Mikołajska na łóżku grała monodram 
„Jakub i Rachela”. – Ponieważ śpiewa-
łyśmy antypaństwowe piosenki: „Niech 
się junta rozstrzela”, „Trafi szlak Ja-
ruzela” i inne, przestawiłyśmy wojsko 
na swoją stronę. Pilnowała nas karna 
kompania – przypomina sobie Maria 
Surowiecka. – Robiłyśmy różne złośliwe 
rzeczy. Na przykład kradłyśmy drzwi… 
Tak, można schować drzwi! – śmieje się. 
– Na znak protestu rozmontowałyśmy 
głośniki od radiowęzła i zniosłyśmy je 
do holu. Tam architektki zrobiły z tego 
budynek. Strażnikom to przeszkadzało. 
Prosili, żeby zabrać.
Zatruwanie życia funkcjonariuszom 
miało różne odmiany. – Przebierały-
śmy się za wrony lub za juhasów. Szlak 
ich trafiał, bo śpiewałyśmy przy tym. 
Wtedy góralska piosenka „Oj, bo nam 
się zacyna bucyna rozwijać” była an-
typaństwowa – wyjaśnia internowana. 
– Góral był zawsze niepokorny, bunto-
wał się, cenił wolność – uzupełnia.

wielki piątek
Korespondencja internowanych była 
cenzurowana. Na początku „nieprawo-
myślne” wypowiedzi funkcjonariusze 
zamazywali pisakiem, a gdy okazało 
się, iż można go wywabić, wycinali je 
tak, że kartka przypominała szwaj-
carski ser. – Dlatego teraz nie lubię 
pisać listów, bo swój limit wyczerpałam 
w Gołdapi – tłumaczy.
Każda więźniarka znajdowała się w dys-
pozycji swojej komendy wojewódzkiej. 
Stamtąd przyjeżdżali funkcjonariusze, 
cierpliwie oferujący „lojalki” i wyjazdy 
za granicę. – Wśród nas też były „wtycz-
ki”. Jak się kogoś takiego odkryło, to od 
razu wychodził na wolność – przypomi-
na o życiu pod kontrolą.
– Nie było lekarza. Wozili nas do 
ośrodka w Gołdapi… między ludzi… tą 
suką. Specjalnie wyhaftowałyśmy na 
swetrach napisy „internowana”. Żeby 
ludzie wiedzieli… – opisuje kolejną 
formę manifestacji.
Przed Wielkanocą internowane zapla-
nowały drogę krzyżową. Narysowały 
stacje na kartonie, a krzyż zrobiły z pa-
tyków. – W Wielki Piątek, 9 kwietnia 
1982 roku wywołali mnie. Wchodzę do 
komendanta popołudniową porą, po 
15.00, a on mówi: „Wychodzi pani” – 
opowiada Surowiecka. – A moja siostra? 
– zapytała. Gołdap opuściła sama. 
– Pozwolili zadzwonić po taksówkę. 
Pociąg do Warszawy miałam w nocy. 
Zdążyłam pójść na plebanię i pożegnać 
się z księdzem kapelanem. Przyje-
chałam do Brzeska w Wielką Sobotę. 
Siostra wyszła 29 kwietnia.

jeszcze się nie skończyło
Maria Surowiecka nie mogła już wrócić 
do pracy na to samo stanowisko. – W za-
kładzie powiedzieli wprost, że lepiej bę-
dzie, jeśli sobie trochę pochoruję – gorzko 
stwierdza. Przed internowaniem była 
kierownikiem serwisu technicznego, a od 
wiosny 1982 roku objęła funkcję mistrza 
na lakierni, choć miała przeciwwskaza-
nia lekarskie do pracy zmianowej.
Niby nie ograniczały jej kraty ani zasie-
ki, a równocześnie wciąż brakowało wol-
ności. Dziś traktuje ją jak coś, co dotąd 
się nie spełniło. – Jako naród jesteśmy 
świetni w walce, a gdy przychodzi nam 
budować, idzie to mozolnie – rozważa. 
– Mało mamy z pozytywizmu. Chcieli-
byśmy mieć efekty natychmiast, a nie 
w rezultacie cierpliwej i długotrwałej 
pracy. Ojciec Święty miał rację, kiedy 
mówił, że wolność nie jest dana raz na 
zawsze i trzeba o nią walczyć cały czas, 
nieustannie ją zdobywać.

Iwona DOJKA



2�

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY wrzesień 2007zawiaDomienia

OGłOSZENIE O PRZETaRGU

Burmistrz Brzeska
ogłasza publiczny ograniczony przetarg ustny na sprzedaż, niesamodzielnego po-

mieszczenia nr 11 w budynku przy ulicy Barona Jana Goetza 2 w Brzesku

1
Przedmiot zbycia: niesamodzielne pomieszczenie nr 11 o powierzchni użytkowej 19,04 m2, 
odpowiadające udziałowi wynoszącemu 2/100 części w budynku przy ulicy Barona Jana 
Goetza 2 w Brzesku

2
Położenie i opis pomieszczenia: pomieszczenie nr 11 znajduje się w budynku wielolokalo-
wym przy ulicy Barona Jana Goetza 2 w Brzesku, na pierwszym piętrze tego budynku. Nie 
ma ono charakteru samodzielnego.

3
Forma zbycia: przetarg ograniczony do właścicieli samodzielnych lokali mieszkalnych 
nr 12 i 13 na pierwszym piętrze w budynku przy ulicy Barona Jana Goetza 2, znajdujących 
się w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia nr 11.

4
Cel zbycia: poprawa warunków zagospodarowania jednej z sąsiednich samodzielnych nie-
ruchomości lokalowych.

5
Cena wywoławcza: 10.100,00 zł w tym: cena pomieszczenia 9.350,00 zł oraz cena gruntu 
750, 00 zł – zgodnie z udziałem wynoszącym 2/100 części (działka nr 2355/2 o powierzch-
ni 0, 0785 ha, objęta KW 27249)

6

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego stanowi 25% ustalonej w przetargu ceny 
udziału w gruncie w przypadku, gdy nabywcą pomieszczenia okaże się właściciel lokalu nr 
13. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego stanowią 1% ustalonej w przetargu ceny 
udziału w gruncie w przypadku, gdy nabywcą pomieszczenia okaże się właściciel lokalu nr 
13; i są płatne w terminie do 31 marca każdego roku z góry za każdy rok, przez cały okres 
użytkowania wieczystego. Aktualizacja opłat rocznych może następować nie częściej niż raz 
w roku, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie.

7
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
działki 2355/2 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami, upłynął 23 lipca 2007 r.   

7 Obciążenia: brak obciążeń
9 Zobowiązania: brak zobowiązań

Przetarg odbędzie się 18 września 2007 r. o godzinie 1000, w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51 na sali obrad.
Właściciele lokali nr 12 i 13, sąsiadujących z pomieszczeniem nr 11 stanowiącym 
przedmiot zbycia i zamierzający uczestniczyć w przetargu winni dokonać wpłaty 
wadium w wysokości 1.000, 00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na 
konto Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51; PKO BP Nr 18 1020 4984 
0000 4202 0005 3470 (w gotówce lub przelewem), w takim terminie, aby na wyżej 
wymienionym koncie pojawiło się nie później niż 11 września 2007 r. 
Wpłata wadium jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w przetargu i jest trak-
towana jako zgłoszenie uczestnictwa w przetargu.
Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby winny posiadać stosowne pełnomoc-
nictwa.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedli-
wienia w podanym w zawiadomieniu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, 
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi.
Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów 
z podaniem przyczyny jego odwołania.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać 
w godzinach pracy (730-1530) w Wydziale Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, tel. (014) 68-63-100 wew. 170 – pokój 
120, lub tel. wew. 126 – pokój 115. 

2 WRZeŚnIA w Sufczynie 23 drużyny 
z powiatu rozegrały zawody sporto-
wo-pożarnicze. Ochotnicy zmagali 
się w dwóch konkurencjach: sztafeta 
pożarnicza oraz rozwinięcie bojowe. 
W kategorii dziwecząt do lat 16 pierw-
sze miejsce wywalczyła drużyna z OSP 
w Perle, drugie – OSP w Sufczynie, 
a trzecie – OSP z Woli Dębińskiej. Kla-
syfikacja generalna w grupie chłopców 
do lat 16 przedstawia się następująco: 
1. OSP w Zaborowie, 2. OSP w Dębnie. 
3. OSP w Tymowej. Szczególną wolą 
walki wykazały się drużyny kobiece. 
Czołową lokatę zdobyły seniorki z Per-
ły, a kolejne: Wola Dębińska i Zaborów. 
Najwięcej drużyn, bo aż dziesięć, sta-
nęło na starcie w kategorii seniorów. 
W klasyfikacji generalnej zwyciężyła 
drużyna z Dębna. Miejsce na przysło-
wiowym pudle zajęli ochotnicy z Woli 
Dębińskiej oraz Jadownik. Warto 
dodać, że jednostka OSP z Dębna po 
raz czwarty z rzędu wywalczyła tytuł 
mistrza powiatu.
Imprezę zorganizowały: Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożar-
nej w Brzesku oraz Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Fundatorem na-
gród w postaci promes pieniężnych na 
łączną kwotę 14 tys. zł. było Starostwo 
Powiatowe. W skład komisji weszli 
funkcjonariusze komendy zawodowej 
straży, a sędzią głównym był st. kpt. 
Krzysztof Kolarczyk z komendy 
w Dąbrowie Tarnowskiej.

Jacek RynCARZ

wyczyny ochotników

O G ł O S Z E N I E

Burmistrz Brzeska zawiadamia 
wszystkich mieszkańców gminy, że 
zgodnie z ustawą o ewidencji ludno-
ści i dowodach osobistych wprowa-
dza się obowiązek wymiany dowodów 
osobistych. Do dnia 31.12.2007 roku 
podlegają wymianie dokumenty wy-
dane w latach 1962-2000. Wszystkie 
dowody osobiste książeczkowe tracą 
ważność 1 stycznia 2008 roku.
W związku z powyższym Urząd 
Miejski zwraca się z prośbą o suk-
cesywne zgłaszanie się osób, które 
posiadają takie dowody, w pokoju 13, 
(tel. 014 68 63 100 wew. 117) celem 
ich wymiany. Wniosek i informacje 
dostępne na stronie:

www.brzesko.pl \ karty.htm
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Wtedy powstały znajdujące 
się po północnej stronie 
łącznika przeszklony pa-

wilon z grotą i palmiarnia. Dzięki 
temu całkowita powierzchnia 
zabudowy osiągnęła 2 790 m2, 
a kubatura 44 140 m3. W tej trój-
wymiarowej przestrzeni znalazło 
się około stu różnej wielkości 
i przeznaczenia pomieszczeń.

***
Jednak w pałacu zadziwiała niegdyś 
nie tylko mnogość wnętrz, ale przede 
wszystkim bogactwo, artyzm i pieczo-
łowitość wykonania każdego elemen-
tu jego wystroju architektonicznego 
i plastycznego – nie tylko elewacji, 
ale także wnętrz, a w przypadku tych 
drugich również staranność w doborze 
ich wyposażenia. Dzięki temu i dzisiaj 
jeszcze, pomimo zniszczeń i grabieży 
dokonanych przez Niemców pod koniec 
okupacji oraz przeprowadzonych już po 
1945 roku przekształceń i adaptacji nie-
których z nich dla potrzeb ulokowanego 
w nim liceum ogólnokształcącego, a po-
tem liceum ekonomicznego, pomiesz-
czenia zachowały wiele z pierwotnego 
wystroju, a nawet niektóre elementy 
wyposażenia z czasów jego rozbudowy, 
zaprojektowane przez wiedeńskiego 
architekta Leopolda Simonę: stiuki, 
posadzki, stolarkę drzwi i okien, ko-

Pałacowych
wnętrz

opisanie

Powiedzieliśmy już wcześniej, iż początkowo nowy pałac Götzów składał się tylko z korpusu, 
związanego z nim parterowym łącznikiem zachodniego pawilonu i nakrytej kopułą domowej 
kaplicy. Miał wszak służyć właścicielom tylko jako mieszkanie. Ten skromny zrazu program 
użytkowy poszerzony został dopiero w latach 1908-1911 przez wzniesienie pałacowego skrzy-
dła wschodniego, w którym pomieszczono podjazd dla powozów, dodatkowe ciągi komunikacji 
poziomej i pionowej, bibliotekę oraz apartamenty i pokoje przeznaczone dla gości. 

minki, marmurowe wykładziny ścian, 
boazerie, tapiserie, balustrady, kraty 
i wielobarwne witraże okienne, posadz-
ki i kafelkowe okładziny ścian w łazien-
kach oraz ukryte w ścianach kanały 
nawiewnej instalacji grzewczej.

***
Trzeba zaś wiedzieć, iż za czasów 
Götzów owemu stałemu wystrojowi 
i wyposażeniu pałacowych wnętrz 
towarzyszyły oryginalne – renesanso-
we, barokowe oraz biedermeierowskie 
– meble, rzeźby, tkaniny i obrazy. Były 
w nich także dziewiętnastowieczne 
kopie płócien Tycjana, Van Dycka, 
Ciprianiego i Murilla, a także obrazy 
malarzy polskich: Jana Matejki, Józefa 
Chełmońskiego, Stanisława Wyspiań-
skiego, Józefa Mehoffera, Juliusza, 
Wojciecha i Jerzego Kossaków, Jacka 
Malczewskiego, Erazma Fabiańskiego 

i Tadeusza Popiela, a ponadto bogata 
kolekcja myśliwskiej broni i trofeów. 
Niestety, z całego tego wielkiego bo-
gactwa do dziś niewiele już zostało. 
W niezmienionym niemal kształcie za-
chowało się zaledwie kilka pałacowych 
wnętrz: znajdujący się w pałacowym 
korpusie główny hall, kaplica, sień 
przejazdowa wschodniego skrzydła, 
biblioteka oraz korytarz łączący owe 
skrzydło z korpusem pałacu, zwany 
niekiedy „sienią myśliwską”. 

***
Zajmujący cały środek korpusu pałacu 
hall główny był od początku istnienia re-
zydencji i pozostał do dziś jego głównym 
węzłem komunikacji poziomej i piono-
wej, a z ponad stu pałacowych wnętrz 
pomieszczeniem największym. Ma on 
wszak aż ponad 176 m2 powierzchni 
i przechodzi przez całą wysokość owej 
najważniejszej części budowli. Jest przy 
tym pomieszczeniem sprawiającym 
największe wrażenie. Rozjaśniony świa-
tłem dziennym wchodzącym doń przez 
przeszklony strop zadziwia nie tylko 
swymi rozmiarami, ale także różnorod-
nością wystroju architektonicznego oraz 
plastycznego. Znaczną jego część wy-
pełniają bowiem prowadzące na piętro, 
przechodzące na tym poziomie w gale-
rie, reprezentacyjne drewniane schody 
o tralkowych balustradach, ozdobione 
sześcioma rzeźbionymi zniczami akcen-
tującymi ich kolejne podesty. 
Równie efektownie jak owe schody pre-
zentują się ściany hallu. Uwagę w nich 
zwraca przebogata plastyka: płycinowe 
podziały wyznaczone pilastrami o ozdob-
nych głowicach i załamującymi się na 
nich wydatnymi gzymsami, starannie 
opracowana stolarka boazerii, otworów 
wejściowych i wnęk sprawiających wra-
żenie okien, a także pokrywające ściany 
wzorzyste tkaniny, imitujące występujące 
często w barokowych pałacach, a wyko-
nane ze skór cielęcych kurdybany. 
Dopełnienie barokizującej architektu-
ry owego wnętrza stanowią znajdujące 
się nad drzwiami, malowane w stylu 
francuskiego rokoko, supraporty oraz 
wkomponowane w ramowe podziały 
ścian obrazy olejne o tematyce histo-
rycznej. Największy z nich o wymia-
rach 5 x 2,5 m umieszczony został 
na wysokości północnego odcinka 
galerii. Nosi tytuł „Branka tatarska”. 
Jest to dzieło krakowskiego malarza 
Tadeusza Popiela (1863-1913), ucznia 
Jana Matejki, współpracującego z Woj-
ciechem Kossakiem i Janem Styką 
przy tworzeniu panoram racławickiej 
i siedmiogrodzkiej oraz „Golgoty”.

Andrzej B. KRuPIńSKI
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Kiedy w Pana życiu pojawiły się 
organy?
– Od samego początku. Mój tata jest 
organistą na Słotwinie. Często, gdy 
byłem dzieckiem, nie mając mnie z kim 
zostawić, zabierał do kościoła. Miałem 
wtedy okazję poznać bliżej instrument. 
Ojciec udzielał mi pierwszych lekcji. 
Jednak dzieci niechętnie uczą się od 
swoich rodziców, a ja byłem tego przy-
kładem. Dlatego, jak sądzę, zapisał 
mnie do Ogniska Muzycznego, które 
działało wtedy na Zielonce. Gry na pia-
ninie uczyła tam Maria Kramarz, dziś 
po mężu Zawadzka. Jako kilkunastola-
tek dojeżdzałem do Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Bochni. Czteroletni kurs 
zrobiłem w dwa lata. Zanim trafiłem 
do Liceum Muzycznego w Krakowie, 
przez rok uczyłem się w Liceum Elek-
tronicznym w Brzesku. 

Jaki był powód tak radykalnej 
zmiany?
– Dał o sobie znać młodzieńczy bunt. 
Oprócz muzyki interesowałem się spor-
tem. Grałem w trampkarzach, a potem 
w juniorach Okocimskiego. Dostałem 
nawet propozycję przejścia do drużyny 
seniorów. Dzięki piłce, a ściśle mówiąc, 
dzięki wyjazdom na mecze Wisły Kra-
ków, poznałem bliżej i od razu pokocha-
łem Kraków. Dlatego zdecydowałem się 
na muzykę. Po czterech latach nauki 
w Państwowym Liceum Muzycznym 
zdałem na studia na Akademii Muzycz-
nej. Egzamin był dosyć skomplikowany. 
O dwa miejsca ubiegało się wtedy aż 11 
kandydatów. Mimo najwyższej oceny 
z organów nie zostałem przyjęty od razu. 
Stało się to dopiero dzięki Ministerstwu 
Kultury, które przyznało dla mnie dodat-
kowe miejsce. 

Na organach nie da się ćwiczyć 
w domu. Jak radził Pan sobie z próbami?
– Pierwsze próby odbywałem w koście-
le Maryi Matki Kościoła w Brzesku. 
Jednak większość ćwiczeń wykonywa-
łem na pianinie. Miałem o tyle łatwiej, 
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Po koncertach w Stanach Zjednoczonych, Kolonii i Finlandii Witold Zalewski marzy o występie 
w rodzinnym mieście. Od 12 lat pełni funkcję organisty Królewskiej Katedry na Wawelu. 
Niecodzienną pasję, którą zamienił w sposób na życie, opisuje w rozmowie z Iwoną Dojką.

Królewski 
organista

że mogłem grać również w kościele 
na Słotwinie za każdym razem, gdy 
odwiedzałem rodziców. Obecnie ćwiczę 
w katedrze lub na organach elektro-
nicznych w seminarium krakowskim. 
Przeważnie trzy godziny dziennie. 

W Pana życiorysie pojawiają się 
nazwiska dwóch nauczycieli: Mieczy-
sława Tulei i Jana Jargonia.
– Z Mieczysławem Tuleją przyjaźnię 
się do tej pory. Był moim pierwszym 
profesorem. Od niego nauczyłem się 
podstaw gry na organach, jak również 
poprawnego akompaniowania podczas 
liturgii. Natomiast prof. Jana Jargonia 
poznałem na Akademii. Kiedyś przy-
szedłem na lekcję i zagrałem utwór, 
w którym nie zrealizowałem wcze-
śniejszych uwag profesora. Usłyszałem 
wtedy: „Idź do domu Witek, bo jesteś 
w lesie”. Ale studentowi, który grał 
po mnie, powiedział, że jest jeszcze 
przed lasem. To mnie po chwilowym 
załamaniu trochę podbudowało. 

Jak to się stało, że został Pan 
organistą na Wawelu?
– Pierwsze kroki jako organista sta-
wiałem na krakowskich Dębnikach, 
zastępując wspomnianego pana Tu-
leję. Zabawne są trzy poniedziałki: 
w pierwszy urodził mi się syn, w drugi 
zagrałem recital dyplomowy, a w trze-
ci dostałem pracę jako organista 
w kościele św. Piotra i Pawła przy ul. 
Grodzkiej! Z kolei na stanowisko or-
ganisty w Katedrze Wawelskiej polecił 
mnie obecny przewodniczący Komisji 
Muzyki w archidiecezji krakowskiej, 
ks. dr Robert Tyrała, którego pozna-
łem w świątyni św. Piotra i Pawła. 
Umowę podpisałem 1 kwietnia 1995 
roku. Kardynał Macharski podobno 
przez pewien czas pytał, czy to nie 
żart. Zazwyczaj gram podczas jednej 
mszy w tygodniu o 7 rano i cztery razy 
w niedzielę. Jestem obecny na wszyst-
kich największych uroczystościach 
diecezjalnych i na skalę Polski.  

n
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Msze papieskie to spore wyzwanie…
– To wielkie wyróżnienie, zaszczyt 
i wyzwanie jednocześnie. Grałem na 
krakowskich Błoniach w czasie pa-
pieskich pielgrzymek od 1997 do 2006 
roku oraz dla Benedykta XVI w czasie 
prywatnej mszy w Kurii Biskupiej i na 
Wawelu. Takie wydarzenia długo się 
przygotowuje, ale czasami zdarzają się 
niespodzianki… W czasie pielgrzymki 
Benedykta XVI, w chwili, gdy wra-
całem z próby na Błoniach, ok. godz. 
14.00 poinformowano mnie, że mam 
grać w czasie wizyty papieża w kate-
drze. O 16.00 dotarłem na miejsce. Do-
stałem polecenie, by grać głośno przy 
wejściu, milknąć, gdy Ojciec Święty 
uklęknie i dać cichy akompaniament 
podczas zwiedzania. Dla mnie oznacza-
ło to wielką improwizację. Wybrałem 
utwór Jana Sebastiana Bacha. Dwie 
godziny później papież spędził w ka-
tedrze siedem minut. Z chóru w ogóle 
nic nie widziałem. Uratował mnie ka-
merzysta z telewizji publicznej, który 
powiedział, kiedy Ojciec Święty wszedł 
i wyszedł. Benedykt XVI był na wizji, 
a organy na fonii. Na szczęście wszyst-
ko wyszło jak dobrze zaplanowane.
Zawsze ja i moja rodzina byliśmy bli-
sko tych wielkich wydarzeń. W 2003 
roku Jan Paweł II przyjął mnie i moją 
żonę w prywatnej kaplicy watykań-
skiej. Do tej pory zastanawiam się, jak 
to się stało. Pojechałem tam z grupą 
muzyków pracujących przy papieskich 
pielgrzymkach. Ojciec Święty był już 
wtedy na wózku. Niewiele mówił. 
W kaplicy pojawiło się ok. 14 osób. 

n

Trudno opanować tak olbrzymi i niepokor-
ny instrument (na zdjęciu Witold Zalewski 
w katedrze św. Patryka w Nowym Jorku)
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Wrażenia z tego spotkania zostaną mi 
do końca życia.

Koncerty i festiwale nie przeszka-
dzają pracy w katedrze?
– Trudno pogodzić rolę artysty, organi-
zatora i organisty kościelnego. Nie da 
się być jednocześnie w kilku miejscach. 
Nie można być także dobrym muzy-
kiem, nie koncertując. Jednak praca 
na Wawelu zawsze jest na pierwszym 
miejscu, dlatego pilnuję terminów waż-
nych dla katedry. Wyjazdy na występy 
zagraniczne konsultuję zawsze z moim 
przełożonym, bo wiążą się one z kil-
kudniową nieobecnością. Najwięcej 
koncertuję jednak w wakacje. Przy or-
ganizacji festiwali korzystam z pomocy 
lokalnych ośrodków kultury.

Godzenie terminów to jedyna niedo-
godność, z jaką musi Pan sobie radzić?
– Żeby zagrać koncert, trzeba najpierw 
poznać instrument, a każdy jest inny. 
Jest to na pewno wielką zaletą, ale 
i pewnego rodzaju utrudnieniem. 
Organy przeważnie posiadają od kil-
kunastu do kilkudziesięciu głosów. 
W wielkim uproszczeniu – im większy 
instrument, tym więcej manuałów 
i różnego rodzaju przycisków. Naj-
większe organy, na jakich dotychczas 
zagrałem, znajdują się w katedrze św. 
Patryka na Manhattanie w Nowym 
Jorku. Mają pięć manuałów, 136 gło-
sów i ponad 200 przycisków. Dlatego 
studiuję wcześniej dyspozycję i wa-
runki techniczne instrumentu oraz 
stosownie do niego układam program. 
Potem to już czysta przyjemność. Chy-
ba że mam do czynienia z organami 
o trakturze mechanicznej. Zdarza 
się bowiem nierzadko, iż organista 
po włączeniu wszystkich połączeń 
dla uzyskania tutti musi się nieźle 
fizycznie napracować. Z tego powodu 
miałem problem w okresie nauki, 
bo większość literatury organowej 
eksponuje zwłaszcza prawą rękę, a ja 
jestem leworęczny. Długo walczyłem 
z tą niedogodnością.
Tego wysiłku, jak i całej pracy wyko-
nawcy zazwyczaj nie widać, aczkol-
wiek ostatnio podczas mojego koncertu 
w Hiszpanii na chórze zamontowana 
była kamera i publiczność obserwo-
wała moje poczynania na kościelnym 
ekranie.

Zdarzyło się Panu zagrać bez przy-
gotowania?
– Pamiętam zwłaszcza mój koncert 
przed kilku laty w Żywcu. Usiłowałem 
odbyć ustaloną wcześniej próbę, ale 
bractwo różańcowe po kilku minutach 
próby wyłączyło mi prąd w zakrystii. 
Nie pozostało mi nic innego, jak tyl-
ko mieć nadzieję, że wszystko jakoś 

n

n

n

pójdzie… W takich chwilach człowiek 
zaciska zęby i próbuje ratować sytu-
ację. Przecież każdy z nas pracuje na 
własny image. Nie powiem ludziom, że 
np.: nie było prądu, rejestrator się po-
mylił, zasłonił mi nuty, szturchnął lub 
za późno obrócił stronę z nutami. Na 
szczęście zazwyczaj przed koncertem 
mam kilka godzin na próbę i poznanie 
instrumentu. Kiedy w kwietniu grałem 
w Ameryce, mogłem mieć tylko jedną 
3-godzinną próbę, i to tylko w czwar-
tek. Koncert odbył się w niedzielę dla 
upamiętnienia drugiej rocznicy śmierci 
Jana Pawła II. 

Nie było chwil zniechęcenia?
– Są, zwłaszcza w niedziele i święta, 
kiedy większość ludzi cieszy się moż-
liwością wyjazdu lub byciem w domu 
z rodziną. Jest to cena powołania, 
którą przychodzi nam organistom 
i naszym rodzinom płacić. 

W czym tkwi magia organów?
– Od wieków organy nierozerwalnie 
związane są z tradycją Kościoła. To 
one podtrzymują śpiew wiernych, to 
one milkną w Wielki Czwartek, by 
w Wielką Sobotę oznajmić Zmartwych-
wstanie Pańskie. Dzięki muzyce orga-
nowej mamy możliwość jeszcze pełniej 
uczestniczyć w liturgii. 

Organizuje Pan festiwale w Skawi-
nie, Zakopanem i Nowym Targu. Kiedy 
przyjdzie czas na występ w rodzinnym 
mieście?
– Nie ukrywam, że jest to dla mnie wy-
zwanie i marzenie, by wystąpić przed 
brzeską publicznością. Być może stworzy 
się niebawem okazja do koncertu w mo-
im rodzinnym mieście; tym bardziej, że 
w kościele parafii Miłosierdzia Bożego 
montowane są organy piszczałkowe.

n
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n
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Fokus – skoncentrowany na celu

Politechnika Krakowska zaprasza do udziału 
w cyklu bezpłatnych szkoleń finansowanych 
z Europejskiego Fundusz Społecznego 
i budżetu państwa.
Tematami szkoleń są:
* obsługa księgowa, podatkowa i prawna firm;
* efektywne zarządzanie firmą;
* techniki komputerowe;
* specjalista ds. pozyskiwania 
  funduszy unijnych

Uczestnikami mogą być mieszkańcy Ma-
łopolski, pracujący lub zagrożeni utratą 
pracy bądź osoby, które utraciły zatrudnienie 
w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Termin szkoleń: wrzesień-październik 2007. 
Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu, wyży-
wienia oraz zapewniają materiały szkoleniowe.

więcej informacji:
tel.: (012) 628 25 77, 632 22 45;
e-mail: fokus@chemia.pk.edu.pl

www.fokus.pk.edu.pl 

witold Zalewski naukę gry na or-
ganach rozpoczął w Państwowym 
Liceum Muzycznym w Krakowie 
u Mieczysława Tulei. W 1992 roku 
ukończył Akademię Muzyczną w Kra-
kowie, w klasie organów prof. Jana 
Jargonia. Brał udział w kursach 
interpretacji muzyki organowej pro-
wadzonych m.in. przez J. Laukvika, 
G. Schneidera i J. Guillou. Od roku 
1995 Witold Zalewski jest organistą 
w Królewskiej Katedrze na Wawelu. 
Prowadzi zajęcia w Archidiecezjalnej 
Szkole Organistowskiej. Koncertuje 
w kraju i za granicą (m.in.: Czechy, 
Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Szwaj-
caria i USA.) W kwietniu wystąpił 
w katedrze św. Patryka na Manhat-
tanie w Nowym Jorku na koncercie 
upamiętniającym drugą rocznicę 
śmierci Jana Pawła II. Od 1998 roku 
jest członkiem Komisji Muzyki Ko-
ścielnej Kurii Metropolitalnej w Kra-
kowie. Pełnił rolę organisty w czasie 
liturgii sprawowanych przez Jana 
Pawła II i Benedykta XVI (Katedra 
Wawelska, Sanktuarium w Łagiew-
nikach oraz Błonia Krakowskie). Jest 
autorem „Śpiewnika pieśni kościel-
nych” wydanego nakładem Polskiego 
Wydawnictwa Muzycznego w 1997 
roku oraz współredaktorem i współ-
autorem innych publikacji (m.in.: 
Śpiewnik Wawelski). Pełni funkcję 
dyrektora Międzynarodowego Festi-
walu Organowego w Zakopanem.

Tata ze zmęczoną córeczką, która wcześniej 
szła w procesji z darami do Benedykta XVI
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Z przeszłości pozostało niewiele. 59 
paciorków różańca z przeżutego 
i ugniecionego w kulki chleba zro-

biła w tarnowskim więzieniu. Druciki 
do ich połączenia zdobyła z przemytu 
z męskiego oddziału. Są jeszcze gryp-
sy pisane na szmatkach ukrywanych 
w przekazywanej do prania odzieży. 
W uszach dotąd dźwięczy okrzyk: – By-
dło polityczne! Żarcie!
Harcerski mundurek matka zakopała 
w ogródku zaraz po aresztowaniu cór-
ki. Po wojnie okazało się, że materiał 
zbutwiał, ale guziki z orzełkami zo-
stały. – Była przecież jeszcze lilijka… 
– zastanawia się Jadwiga Dyla, która 
po mężu przybrała nazwisko Sediwy.

kobiety na drugi ogień
Musiały wystarczyć trzy klasy gimna-
zjum. Nie dlatego, że tak chciała. Ktoś 
zadecydował za nią.
1 września 1939 roku druhna zarządziła 
zbiórkę. Gimnazjalistki na Słotwinie roz-
dawały żołnierzom z pociągów prowiant. 
4 września usłyszały huk. Po pierwszym 
bombardowaniu już tam nie wróciły.
– Strach zaczął się po 3 maja 1940 roku, 
po aresztowaniach. Na mnie przyszła 
kolej rok później – Jadwiga Sediwy przy-
wołuje znaczącą w jej życiorysie cezurę.
Niemcy zamykali dziewczęta w drugiej 
kolejności. Ich rówieśnicy z klasy byli 
już w Auschwitz. Najpierw wyprowa-
dzili z domu Zofię Dylę i Irkę Bere-
ziuk. – Przyszli o piątej rano ubrani po 
cywilnemu. Jeden bardzo dobrze mówił 
po polsku. Znałam go. Chyba był Śląza-
kiem. To on kazał mojej kuzynce poka-
zać, gdzie mieszkam. Potem zostawił ją 
na ulicy i zakazał się odzywać. Spałam. 
Obudzili mnie i krzyknęli „Los! Los!”. 
Ubrałam się. Nie chciałam nic brać 
na drogę, ale jeden powiedział mamie, 
że się przyda. Dała mi ręcznik, mydło 
i szczoteczkę do zębów – relacjonuje 
wydarzenia z 1 kwietnia 1941 roku.
Osiemnastoletnia harcerka trafiła na 
posterunek przy Okocimskiej. – Trzy 
godziny stałyśmy twarzą do ściany. 
Drzwi się otwierały i ciągle ktoś wcho-
dził – maluje wątek, który niebawem 
przekształci się we wstęp do właściwej 
opowieści. – Kazali wychodzić. Patrzy-
my… Stoi samochód ciężarowy z plan-

Jadwiga Sediwy miała cztery siostry, ale Niemcy aresztowali tylko ją.
Jedynie ona chodziła na zbiórki w mundurku z orzełkami.

Płomień nr 6863
deką. Pod nią były ławki. Zawieźli nas 
na Konarskiego do Tarnowa.

więzienna penelopa
Honor obowiązywał tylko do wybuchu 
wojny. Matka Jadwigi Sediwy w wieku 
28 lat została wdową z czterema cór-
kami. Baron wyznaczył jej sto złotych 
renty. Śmiała się, że to wystarczy na 
sto kilogramów cukru. Bo cukier był 
wtedy po złotówce. Götz odebrał jej 
mieszkanie przy obecnej ul. Cegielnia-
nej, ale darował lokal tuż przy parku, 
przy Mickiewicza. Kiedy w 1934 roku 
nadeszła powódź, rodzina była w Ska-
winie. Zanim przyszła woda, sekretarz 
barona kazał wszystkie rzeczy pani 
Dylowej zanieść na strych. Potem fa-
brykant wyremontował mieszkanie.
Po wybuchu wojny pozbawionej do-
chodu kobiecie pomagali bracia. Sama 
dorabiała szyciem. Kiedy Niemcy 
zabrali jej córkę, woziła paczki do 
tarnowskiego więzienia. Wkładała do 
nich miód, owoce, placek drożdżowy 
i trochę masła. Nie za wiele, żeby się 
nie zepsuło, a całość nie przekroczyła 
wagi kilograma. Jadwiga lubiła cu-
kierki grylażowe. Takie z orzechami 
i migdałami. Dylowa dostawała je od 
Kusiaka, właściciela sklepu.
W Tarnowie, gdy stawała w bramie, 
córka wystawiała za okno więzienia lu-
sterko, żeby ją zobaczyć. Kiedy okazało 
się, że w sądzie mieszczącym się w są-
siednim budynku pracuje niejaki No-
wak z Brzeska, pojawiła się możliwość 
spotkań. Kobiety stawały w przeciwle-
głych oknach, a ich słowa przelatywały 
ponad więzienną uliczką.
– Nie brali nas na przesłuchania. Tylko 
się siedziało i siedziało… Raz w tygodniu 
łaźnia – Jadwiga Sediwy mówi ze znie-
cierpliwieniem. – Taka beznadzieja…
Z domu dostała wełniany sweter. Spruła 
go i zrobiła na nowo, żeby zabić nudę.

wódz na choince
Osiemnastolatka trafiła do 24-oso-
bowej celi. Na metalowych pryczach 
leżały sienniki. – W tym okresie sie-
działa już Helenka Marusarzówna, ale 
ją pomieścili na dole, bo miała wyrok 
śmierci. Z nami przebywała sędzina 
z taką samą karą. Liczyła, że wojna się 

skończy i wyjdzie wolno. Pewnego dnia 
zawołała ją oddziałowa. Już nie wróciła 
– starsza pani przerywa opowieść.
Nie pamięta, czy na przesłuchanie poszła 
po ośmiu czy dziewięciu miesiącach bez-
nadziejnego oczekiwania. Idąc, słyszała 
jęki. Po raz pierwszy od aresztowania 
spotkała kuzynkę Zofię. Oprócz wyso-
kiego, rudego gestapowca w mundurze 
przyjął je tłumacz. Jadwiga znała nie-
miecki. – Niemiec powiedział, że jak się 
nie przyznam, nigdy nie zobaczę matki, 
a włosy urosną mi w więzieniu do kostek 
– była więźniarka opuszcza ręce.
Żołnierz pokazał jej dużą kartkę z ry-
sunkiem Hitlera powieszonego na cho-
ince. Nie powstrzymała uśmiechu. Na 
„bezczelną” Polkę posypały się zarzuty, 
że jej chłopak jest prowodyrem „obraź-
liwego” rysunku. – Który? W klasie 
było wielu – odparła młoda kobieta. 
Wtedy tajemniczy tłumacz doradził, by 
się przyznała. – Zatłuką tego chłopaka. 
Ma już połamane ręce – starał się wy-
wołać litość. Kuzynki nie potwierdziły 
żadnych podejrzeń.
Jadwiga pewnie miałaby co opowiedzieć 
gestapowcowi. Przecież była kurierką 
ZWZ. Raz w tygodniu zabierała z restau-
racji mieszczącej się w obecnej kamienicy 
Banku Spółdzielczego paczkę i zostawia-
ła ją w drzewie przy ul. Mickiewicza.

Będą wszy
Areszt skończył się po roku, 27 kwietnia 
1942. – Kazali się ubrać i popędzili na 
stację kolejową. Wczesny ranek. Dobra 
szarówka. Ludzie otwierali jednak okna 
i krzyczeli: „Niech was Bóg prowadzi!”, 
„Niedługo złe się skończy!”, „Nie bójcie 
się!” – pomimo upływu lat bez kłopotu 
przypomina sobie słowa nadziei. Z Tar-
nowa 150 kobiet pojechało osobowymi 
wagonami z zakratowanymi oknami. 
Myślały, że na roboty…
Na miejscu Żydówka z Czechosłowacji 
doradziła, żeby ściąć włosy, bo w Au-
schwitz nie ma wody, ale za to jest dużo 
wszy. – To jeszcze nie był obóz. Chyba 
szkoła – zastrzega, żeby słuchacz się 
nie miał wątpliwości. Polki spały na 
sianie rozłożonym na podłogach muro-
wanego budynku. Niemcy pognali je do 
rozbiórki budynków i noszenia cegieł.
Dopiero za bramą z drutu kolczastego 
pod napięciem Jadwiga dostała „jakby 
sukienkę” w popielato-niebiesko-białe 
pasy, zapinaną z przodu. – Po tygodniu 
znalazłam się w bloku dziesiątym, 
naprzeciwko ściany śmierci. Okna 
były osłonięte deskami. Czasem coś 
zobaczyłam przez szczeliny. Ludzi 
przywozili nocą. Doskonale słyszałam 
jęki – teraz relacjonuje pewnym gło-
sem, ale co czuła w 1942 roku?
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Spotkała brata Kazimierza Zająca, Jana. 
– Oni rzucili mi ręcznik, mydło i chyba 
kawałek mydła. Pokazali, żeby się 
trzymać. Jak? Tak… – Jadwiga Sediwy 
– zaciska pięść i podnosi rękę do góry.

gdzie koniec?
– Zbyszek Damasiewicz był u mnie 
ostatnio – starsza pani kontynuuje 
rozmowę i popija herbatę w domu 
przy Sobieskiego. – Pytał: „Jak wy to 
wytrzymałyście?” Bo kobiety miały 
w Oświęcimiu znacznie gorzej niż 
mężczyźni. Nie miałyśmy wody. Wy-
kopywałyśmy dołki w ziemi – Jadwiga 
z Dylów wyciąga ręce przed siebie, 
łączy palce i pokazuje, jak w obozowych 
warunkach wygniatała w podłożu małą 
rynienkę. W zagłębieniu zbierała się 
deszczówka. Wtedy mogła się umyć. 
– Buty Niemcy zabierali w kwietniu, 
a oddawali w październiku – mówi, 
choć taka nazwa dla drewnianych 
chodaków z kawałkiem dermy dziś 
wydaje się nadużyciem. – Pracowa-
łyśmy w polu. Przy kopaniu ziemnia-
ków nogi krwawiły od łopaty.
Młoda kobieta z Brzeska chciała 
przeżyć. Nie rozumiała starszej 
warszawianki, matki i żony patrzą-
cej na śmierć męża i dwóch studiu-
jących córek. Elegancka niegdyś 
mieszkanka stolicy nie jadła, nie 
myła się, ale paliła papierosy. Ja-
dwiga przynosiła jej ogień. – Masz, 
pociągnij – usłyszała. – Nie, nie chcę 
– odpowiedziała. – Spróbuj. Widzisz 
ten dymek? Tam skończymy – za-
mykała dialog żona przedwojennego 
oficera. – Od niej nauczyłam się 
palić – uśmiecha się dziś w swoim 
domu pani Sediwy.
W Oświęcimiu musiała być przed-
siębiorcza. Dowiedziała się, że 
w kobiecych blokach powstanie 
kuchnia. Gdyby się do niej dostała, 
nie musiałaby pracować w polu. 
Bąble od słonecznych oparzeń do-
kuczały jej coraz bardziej. Zdawała 
sobie sprawę, że w zimie będzie go-
rzej. Szczupła i niska kobieta stanęła 
na dwóch cegłach, by lepiej wyglądać. 
Udało się. – Najpierw obierałam ziem-
niaki, a potem pilnowałam ognia pod 
24 kotłami z zupą – wylicza obowiązki. 
– Miałyśmy szczęście do postów, Au-
striaków. Nie pilnowali nas szczegól-
nie. Razem z Irką Bereziuk miałyśmy 
zadanie okłamywać Niemców tak, żeby 
ugotować więcej. Czasem udało się 
nawet o dwa kotły więcej!
Kapo w kuchni była Niemka Betty, 
więźniarka od 1932 roku. – Mało 
co mówiła, ciągle płakała. Znałam 
niemiecki, więc z nią rozmawiałam 

– wspomina moment, gdy dostała 
lżejszą pracę. – Wzięła mnie do pomocy 
przy pisaniu sprawozdań.

mój mąż nie wytrzymał
Józef Stós wypomniał jej po latach: 
– Pamiętam, jak płakałaś.
Rzeczywiście płakała, kiedy ścinali jej 
włosy. – Jak głowę zgolili na nulkę, to 
twierdzili, że będziemy znaczne – Ja-
dwiga Sediwy komentuje zdarzenie 
z przekąsem.
Miłość przeciskała się nawet do Au-
schwitz. Matka Jadwigi Dyl w paczce 
pod papierem schowała zdjęcie ślubne 
jej siostry. – Inaczej zabraliby – tłumaczy 
adresatka przesyłki. – Potem było już 
lepiej, bo pocztę dzieliły Polki. Czasem 
Niemcy udawali, że nie widzą – macha 
ręką. – Jeden Austriak, nazywałyśmy go 
„Dziadkiem”, mówił nam, że woli być tu, 
niż dostać się na front wschodni.

– Nagle apel. To była zima. Duże śniegi. 
Otworzyli Bekleidungskammer. Kazali 
zostawić pasiaki i dobrze się ubrać 
– krótkie zdania w toku opowieści 
naśladują szybkie tempo zdarzeń 
w styczniu 1945 roku.
W pochodzie niektórym udało się zbiec. 
Byli i tacy, którzy go nie przetrwali. 
– Zebrał mnie strach, gdy zobaczy-
łam w rowie zastrzeloną koleżankę 
z kuchni – Jadwiga Sediwy spogląda 
przed siebie. Kobiety doszły do Wodzi-
sławia Śląskiego. – Tam załadowali 
nas do pociągów. Potem z wagonów 

osobowych na lory – opisuje drogę 
pod Berlin. Nad miastem unosiły się 
czerwone łuny pożarów wywołanych 
bombardowaniami. Trzy dni, od 20 do 
23 stycznia, spędziła w Ravensbrück. 
– Znów dali nam pasiaki – smutnie 
stwierdza. – Tam spotkałam żonę 
dyrektora szkoły, panią nowakową. 
„To wy tu jesteście, żyjecie, a mój mąż 
nie wytrzymał…”- mówiła.
Dlaczego osiemnastoletnia Jadwiga 
przetrwała? Dziś 84-letnia kobieta 
twierdzi: – Dobrze, że nie wiedziały-
śmy, jak długo to potrwa, bo nie wy-
trzymałabym. Po czym dodaje: – Czło-
wiek jak koń. Może wytrzymać.

Boże! jakie to dobre!
W baraku w Neustadt-Gleve spędziła 
pięć miesięcy. – To był nasz najgorszy 
okres. Panował straszny głód. Dosta-
wałyśmy dwie łyżki rozparzonego żyta, 

a w chlebie były trociny – opowiada. 
– Jeśli kobietom, które pracowały 
w fabryce przy wyprawianiu skór, 
udało się przynieść tłuszcz pomie-
szany z solą, to dodawałyśmy to do 
wodzianki. Jadłyśmy też tłuszcz 
barani z chlebem. Kiedyś kilka po-
szło do sprzątania. Jednej udało się 
ukraść trzy ziemniaki. Pokroiłyśmy 
je na plasterki. To był „chleb z salce-
sonem”. Boże, jakie to było dobre!
2 maja panowała cisza nie do znie-
sienia. Tego dnia do baraku zbliżyła 
się grupa z transparentami, wśród 
których była i polska flaga. Męż-
czyźni wyważyli bramę.
Ludzie połączyli się w grupy. – Pro-
fesor Zając miał brata w Gnojniku 
i bratanków w Brzesku. Wyznaczył 
trasę powrotu polnymi drogami 
– relacjonuje. Spała w opuszczo-
nych domach. Jadła tylko to, co się 
ruszało. Bała się zatrutego jedzenia. 
Byle bliżej do domu… A tu Armia 
Czerwona wprowadziła limity osób 
puszczanych przez granicę. Trzy 
dni Jadwiga spędziła nad Łabą. 
W Poznaniu na dworcu kolejowym 

dostała 50 zł, wykąpała się i zrzuciła 
pasiak. Do Brzeska dojechała w nocy.
Męczyły ją bóle głowy. Długo nie potrafiła 
nacisnąć klamki i otworzyć drzwi. Czeka-
ła aż ktoś zrobi to za nią. – Nie mogłam 
się przyzwyczaić do tego, że wolno tak po 
prostu wyjść – tłumaczy swoje zachowa-
nie. – Zawsze puszczałam przodem tych, 
co szli przede mną – dodaje.
Zatrudniła się w browarze, którego nie 
prowadził już pan baron. – Moja świecz-
ka jeszcze płonie – uśmiecha się. – Do-
póki ktoś nie otworzy drzwi i nie zrobi 
przeciągu, będzie się palić nadal.

Iwona DOJKA

3 maja zeszłego roku Jadwiga Sediwy 
otrzymała tytuł „Honorowego Obywatela”
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W TyM ROKu formuła cyklicznego 
Przeglądu Twórców Ludowych i Młodych 
Talentów w Porębie Spytkowskiej wzbo-
gaciła się o konkurs muzyczny. Oprócz 
muzyków swoje dokonania zaprezento-
wali 1 lipca rękodzielnicy i plastycy.
Celem organizatorki Marii Karaś było 
uchronienie od zapomnienia dorobku 
artystycznego mieszkańców wsi oraz 
podkreślenie znaczenia domowej tra-
dycji. Coroczna impreza stanowiła też 
doskonałą okazją do promocji młodzie-
ży. Czternastu uczniów wystartowało 
we współzawodnictwie plastycznym. 
Główne nagrody dostały Karolina 
Piekarz i Gabriela Rojek. Drugą po-
zycję jury przyznało Renacie Siciarz 
i Gabrieli Widełce, a trzecią – Berna-
detcie Popkowicz i Karolinie Zgrai. 
W konkursie muzycznym komisja 
uhonorowała wszystkich ośmiu wyko-
nawców: Piotra Jurgałę, Andżelikę 
nalepkę, Piotra i Wiolettę Jędrykę, 
Magdalenę Mazgaj, Karolinę Zgra-
ję, Damiana Lesiewicza, Jagodę 
Krzywdę i Tobiasza Sowę.
W czasie ceremonii rozdania wyróż-
nień wystąpiła grupa śpiewacza „Po-
rębian”, a swoje wiersze czytał młody 
poeta Łukasz Kurek.
Wyroby rzemiosła ludowego oceniali 
ks. Mieczysław Górski, Bożena 
Wasik i Piotr Duda. – Debatowali 
ponad trzy godziny, żeby to ocenić 
– podkreśliła Karaś trudność decyzji 
przed rozdaniem nagród. Zwycięzcami 
zostały Małgorzata Frankowicz 
(haft, koronkarstwo, gorsety) i Lidia 
Starzak (hafty i koronkarstwo). Dru-
gie miejsce zajęły hanna Put (wyroby 
ze słomy i sznurka, szydełko) i elżbie-
ta nalepka (bibułkarstwo), a trzecie 
– Lucyna Duch (malarstwo na szkle, 
haft) i Bogumiła Tota (malarstwo). 
Oprócz MOK-u i Urzędu Miejskiego or-
ganizację imprezy sfinansowali lokalni 
przedsiębiorcy: Marian Kasperczyk 
i Jacek Gawenda.   (i)

tradycja pod ochroną

Twórca broni się przed sugestiami 
o uprawianie dydaktyzmu. – Nie 
stawiam tezy, tylko pytanie. Sam 

tytuł jest ironiczny, potraktowany z dy-
stansem – twierdzi, deklarując iż nie za-
mierza podsuwać widzom odpowiedzi. 
Film kieruje do młodych ludzi. Zobaczą 
na ekranie siebie. – Nie kreuję postaci 
z bajek. Nie mam królewicza na białym 
koniu, księżniczki czy złej macochy. 
Chcę żywych postaci, z którymi można 
się identyfikować, o których można by 
było powiedzieć: jesteś taki jak ja sam, 
masz te same problemy co ja – tłuma-
czy charakter bohaterów scenariusza 
„ironicznej komedii egzystencjalnej”.

mnoży pytania bez odpowiedzi
Początek filmu to nocna scena w aresz-
cie, do którego trafia Kuba – beztroski 
i do szaleństwa zakochany w Ewie trzy-
dziestolatek. Staje bezradny wobec życia, 
gdy dziewczyna oświadcza mu, że zosta-
nie ojcem. Po pomoc mężczyzna zwraca 
się do trzech wujków: twardego jak skała 
goprowca, podróżującego po świecie arty-
sty i pracowitego biznesmena.
– W świecie pełnym banalnych „auto-
rytetów” – takich, jak telewizja, wszę-
dobylskie reklamy, poradniki dla ko-

nie-bajka 
o pokoleniu
30-latków

Szymon Jakubowski, pochodzący z Jadownik absolwent filmoznawstwa na UJ
oraz reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, 18 września 

zaczyna zdjęcia do pełnometrażowego filmu „Jak żyć?”

biet, mężczyzn, a nawet dzieci – warto 
sobie zadać trochę trudu i zastanowić 
się, kim się jest? Czy naprawdę potrze-
buje się tego wszystkiego, co sugerują 
media, prasa czy moda? Dlaczego ktoś 
ma mi mówić, co jest dla mnie dobre, 
lepsze, co jest ważniejsze? –Szymon 
Jakubowski mnoży wątpliwości współ-
czesnych trzydziestolatków. – Warto 
na chwilę złapać odrobinę dystansu do 
siebie i raz na jakiś czas zadać sobie 
te pytania – ale tak uczciwie, szczerze, 
bez bufonady i banału.

z plejadą gwiazd na drugim planie
W ciągu 27 dni na planie pojawią 
się: Krzysztof Ogłoza z warszaw-
skiego Teatru Dramatycznego, aktor 
serialu „Oficerowie”, a także filmów 
„Żurek” i „Oda do radości” oraz Anna 
Cieślak z Teatru im. Słowackiego. 
Natomiast w drugoplanowych rolach 
wystąpią gwiazdy polskiego aktorstwa: 
Zbigniew Zamachowski, Krzysz-
tof Globisz, Andrzej Franczyk, 
Mirosław Grąbka i eryk Lubos. 
Zdjęcia wykona Paweł Dyllus, któ-
ry pracował wcześniej z reżyserem 
z Jadownik przy jego etiudzie „A ty?” 
Opiekę artystyczną nad przedsięwzię-
ciem sprawuje Jerzy Stuhr. Reżyser 
planuje premierę kinową za rok.

(iwd)

MIęDZynARODOWA – bo ściągająca artystów słowa z całego świata, i ga-
licyjska – gdyż zjadą oni do ziem znajdujących się niegdyś pod panowaniem 
Franciszka Józefa, będzie siedemnasta już jesień poetów. Duchowe biesiado-
wanie, nie tylko w karczmie przeznaczonej do rozbiórki, zacznie się 11 paź-
dziernika, a zakończy 19. Bywalcy owej uczty przyjadą do Brzeska dwukrotnie. 
Najpierw – trzynastego o 17.30 – koncertować będą repertuarem melodii 
rytmu, akcentu i czułej onomatopei, zebranych pod tytułem „A to już szron 
naszego lata…”. Po pięciu dniach powrócą, ale już tylko do młodych, których 
odwiedzą w szkołach na specjalnych spotkaniach, by pokazać, że błękit ma 
swoją piękniejszą stronę…           (D)

Święte poezji rzemiosło

Reżyser na planie krótkometrażowego 
filmu „A ty?”

Syntezatory są w Porębie popularne…
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W KAWIARnI, którą 28 lipca właściciel-
ka Marta Gucwa  (na zdjęciu z prawej) 
zamieniła w galerię, Małgorzata Duśko 
(z lewej) pokazała zdjęcia z Tajlandii. 
– Moja wyprawa była bardzo spontanicz-
na, a zdjęcia szybkie jak sama podróż. 
Przejechałam 800 km w dwa tygodnie 
– Duśko przedstawiła genezę swoich fo-
tografii. – Tajlandię odwiedziłam w 2549 
roku – zwróciła uwagę na różnice kultu-
rowe. – To kraj skrajności. Pomimo biedy 
ludzie są uśmiechnięci i bardzo życzliwi.
Tezę autorki potwierdziła wystawa. 
W reporterskim cyklu znalazły się zdję-
cia z komercyjnego show śpiewających 
transwestytów, fotografie zwierząt, 

notatnik kulturalny
Pierwszy wernisaż w tym se-
zonie w MOK-u to wystawa 
Katarzyny Pacewicz-Pyrek. 
Otwarcie 14 września. Dzień 
później koncertem Myslowitz 
uderzy „Pożegnanie lata”. Tym 
razem impreza będzie miała 
charakter charytatywny, po-
nieważ organizatorzy połączyli 
ją ze zbiórką pieniędzy dla cho-
rych pięcioraczków. 20 września 
w ramach cyklu „Powrót do 
korzeni” dyplomata Janusz 
Gawlik opowie o swoich afry-
kańskich wojażach. Ostatni 
dzień miesiąca należy do pa-
sjonatów choreografii. Na hali 
sportowej jadownickiego gim-
nazjum ruszy Ogólnopolski Tur-
niej Tańca Towarzyskiego. (id)

Jak tam z polską moralnością?
– pytają artyści.

Śmiech niespokojnych
KABAReT MORALneGO nIe-
POKOJu zaniepokoił sondowaniem 
ukrytych lęków i stereotypów czają-
cych się pod powierzchnią codzienności 
oraz wydobył klisze językowe obecne 
w powszednich rozmowach rodaków. 
26 sierpnia czterech artystów żonglo-
wało fikcyjnymi gwarami i codzienną 
polszczyzną, by pokazać, iż Polacy 
nie władają wspólnym językiem, a do 
porozumienia dochodzi tylko dzięki 
posługiwaniu się jednakowym zasobem 
uprzedzeń. Bohaterowie skeczów to lu-
dzie bez osiągnięć, przegrani, pogrążeni 
w marazmie bezrobotni. Nie potrafią 
przekazać swoim dzieciom żadnych 
nauk na przyszłość, a ich marzenia są 
tak proste, że aż prostackie. Sprytnie 
dążą do wykorzystania bliźniego i bez 
pardonu poniewierają jego godnością. 
Najgorzej tekściarze potraktowali kobie-
ty, czyniąc z nich przebrzydłe zołzy. (i)

ekscentryczna podróż z 2549 roku

FOTOGRAFICZny PORTReT Szazhalombatty to wakacyjna ekspozycja 
w MOK-u. Zdjęcia z zaprzyjaźnionego miasta prezentują je jako ośrodek prze-
mysłowy z zakładem petrochemicznym i dużą elektrociepłownią. Jednocześnie 
twórcy wystawy wykazali te cechy miejscowości, które czynią z niej miejsce 
przyjazne mieszkańcom i sprzyjające wypoczynkowi. W Szazhalombatcie działa 
muzeum i skansen archeologiczny, gdzie zwiedzający mogą wejść do zrekonstru-
owanych chat z epoki żelaza i brązu, a także do wnętrza kurhanu. Obok starej 
zabudowy miejskiej otaczającej dwie świątynie (katolicką i serbską) z przełomu 
XIX i XX wieku pojawiają się klocki blokowisk, których szarość jakby na siłę 
negowana jest wciskaniem między mrówkowce oaz zieleni i placów zabaw. Ar-
chiwalne fotografie z lat 70. równie dobrze mogłyby powstać w Polsce Ludowej 
– szara płyta wszędzie była taka sama. 
Aby sprawdzić, czy wystawa nie jest monologiem samochwały, wybrać się trzeba 
na miejsce. Zdjęcia dają obiecujący przedsmak, zwłaszcza że miasto partnerskie 
Brzeska położone jest tuż obok stolicy Węgier.      (iwd)

Bliźniaczo podobne bratanki

27 LIPCA w sali wystawowej MOK-u 
odbył się koncert zespołu Ricordo. 
Typ zaprezentowanej muzyki był wy-
jątkowy. Mowa tu o twórczości doby 
renesansu i baroku. Dźwięki pocho-
dziły z instrumentów wzorowanych na 
renesansowych. Dziewczęta ubrane 
w repliki barokowych strojów grały na 
bębnie z krowiej skóry, pięciu rodzajach 
fletów, rogach oraz „lasce deszczu”. 

Barok wygrywany na „lasce deszczu”

które na swoje utrzymanie zarabiają 
wożeniem gości lub ekscytującymi 
pokazami ku uciesze gawiedzi oraz… 
świątyń i tajemniczo uśmiechniętego, 
buddyjskiego mnicha, a także jedynego 
na świecie sanktuarium Prawdy. 
Artystka po raz kolejny dała się poznać 
jako twórca znakomitych portretów. 
Jednak tym razem położyła nacisk na wi-
zerunki dzieci. – Postanowiłyśmy wysłać 
państwa w podróż – witając gości werni-
sażu, Marta Gucwa zapowiedziała „może 
bardziej ekscentryczną prezentację” na 
jesień. Jej pasję do sztuki posumowała 
z humorem Małgorzata Duśko: – To coś, 
czego brakuje w tym mieście.        (d)

Oprócz pieśni religijnych zaprezento-
wały afrykańskie utwory.
Zespół działa przy młodzieżowym Domu 
Kultury w Białymstoku. Skupia uczniów 
liceów. Prowadzony przez Walentego 
Kowalczuka, otrzymał wiele wyróżnień 
podczas przeglądów wojewódzkich. Na 
swoim koncie ma też występy w Niem-
czech, Czechach oraz na Litwie.                                                                

Piotr GŁADySZ
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Powstał gminny punkt zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Zainteresowani 
mieszkańcy, a także podmioty go-
spodarcze przyjmujące od klientów 
zużyty sprzęt elektryczny (zgodnie 
z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycz-
nym i elektronicznym – Dz. U. Nr 180 
poz. 1495), mogą oddać go bezpłat-
nie w punkcie w bazie Brzeskich 
Zakładów Komunalnych w Brzesku, 
na ul. Przemysłowej 17. 
Zbiórka obejmuje niebezpieczne 
odpady podlegające recyklingowi 
i odzyskowi:
* odpady urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych,
* baterie i akumulatory
* lampy fluorescencyjne i inne odpa-
dy zawierające rtęć,
* urządzenia zawierające freony.
Punkt czynny jest codziennie, od 700 
do 1500, we wtorek i piątek od 1500 do 
1700 oraz w soboty od 1100 do 1500.

W czterech edycjach odbywających 
się w Osieku Jasielskim, Foluszu, 
Łężynach i Nowym Żmigrodzie wzię-
ło udział 15 zawodników brzeskiego 
klubu. We wszystkich kategoriach 
wiekowych zajmowali wysokie lokaty, 
potwierdzając udział w gronie zawod-
ników z Małopolski.

Dziewczęta do 12 lat:
Paulina Góra (4), hanna Zemanek 
(5), Aneta Miłek (8), do lat 16: Miro-
sława Cisak (6)

Chłopcy 9-10 lat:
Jakub Pytel (3), 11-12: Jakub Gny-
la (4), Michał Słota (10), Mateusz 
Stanuszek (12)
13-14 lat:
Krzysztof Pacura (3), Bartłomiej 
Pawełek (4), 15-16: Adrian Stanu-
szek (5), Grzegorz Pacura (13).
Seniorzy: Paweł Bełda (21).

na rowerach
o puchar smoka

Po raz kolejny KKS Olimp wziął 
udział w zawodach Grand Prix 
o Puchar Smoka organizowanych 
przez Jasielskie Stowarzyszenie 
Cyklistów.

Can-Pack Open
Siatkarze, łucznicy, siłacze

Karolina Stefańska i Paulina Jachym z Tarnowa zwyciężyły w turnieju piłki plażowej, który 
był głównym punktem sportowego zakończenia wakacji. Imprezę sponsorowaną przez 
Can-Pack SA zorganizował Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Turniej siatkarski stał na bardzo 
wysokim poziomie, a jego rangę 
podniósł zdecydowanie udział 

czołowych zespołów z Małopolski. 
Para tarnowska, która wcześniej 
zwyciężyła w Turnieju Świętojańskim, 
wyprzedziła zawodniczki z Brzeska 
– Magdę Kostecką  i  elżbietę 
Kukułkę oraz Angelikę Kuryło 
i Paulinę Bodziony z Czchowa.
Wśród mężczyzn najlepsi okazali się 
Karol Szczepanik i Mateusz Mro-
zowski z Krakowa, którzy w finale 
pokonali parę Paweł Mleczko – Mi-
chał Gawęda, a trzecie miejsce zajęli 
Paweł Mardoń – Bartosz Gibes (oba 
teamy z Brzeska).
Licznie zgromadzona publiczność mia-
ła okazję do wspólnej zabawy, uczest-
nicząc w imprezach towarzyszących. 
Otwarty Turniej Łuczniczy CAN PACK 
GOLD ARROW, współorganizowany 
przez klub sportowy Wiking, dał wie-
lu okazję do zapoznania się z trudną 
technicznie dyscypliną i był promocją 
działającej od września sekcji łuczni-
czej przy BOSiR.
Swoją siłę mogli natomiast sprawdzić 
uczestnicy konkursu Strong Power 
– wyciskania ciężarów na ławeczce. 

Szczególnie zacięta rywalizacja na-
stąpiła w kategorii pań, które wyci-
skały ciężar o wadze 5 kg. Na trzecim 
miejscu uplasowała się 15-letnia 
Katarzyna Kukułka, wykonując 
212 powtórzeń, zaś walkę o pierwszą 
lokatę rozstrzygnęła dogrywka, w któ-
rej zwyciężyła Paulina Rzenno (550) 
z Brzeska, pokonując Jolantę Brzymek 
(550) z Krakowa.
Równie zacięte boje toczyli mężczyźni. 
W najmocniejszej kategorii wagowej, 
powyżej 80 kg, zwycięstwo zapewnił 
sobie instruktor sportów siłowych 
Michał Kliś (MOSiR Bochnia) z wy-
nikiem 150 kg, pokonując Adama Be-
retę (funkcjonariusz brzeskiej policji) 
i Pawła Majdę (pracownik BOSiR).
Dodatkową atrakcję stanowiła moż-
liwość skorzystania ze sportowej 
strzelnicy pneumatycznej, pokaz samo-
obrony i prezentacja sprawności grupy 
interwencyjnej brzeskich policjantów.
Zwycięzcy zawodów otrzym ali cen-
ne nagrody rzeczowe oraz puchary 
ufundowane przez burmistrza Jana 
Musiała oraz Roberta Budzyna 
z Can-Pack SA Sponsorami wyróżnień 
były również BOSiR oraz siłownia 
Cardio.         (M)
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Sportowe zakończenie wakacji na piaszczystym boisku
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W turnieju wzięło udział pięć drużyn złożonych z uczniów szkół gimnazjalnych. 
Ściągacze Simloków byli bezkonkurencyjni, wygrywając wszystkie spotkania, 
a Grzegorz Jewuła i Łukasz Zych zdobyli po dziesięć goli i wraz z Mariuszem 
Zychem z Poręby zostali najlepszymi strzelcami turnieju.
Za sprawną organizację należy pochwalić członków Zarządu Osiedla Okocimskie 
oraz przedstawicieli Młodzieżowej Rady Gminy, którzy pomagali w przygoto-
waniu boiska do zawodów. Sędzią był nauczyciel wychowania fizycznego Jan 
Chrabąszcz, a sprzętu do gry użyczył Okocimski KS. Kolejny turniej zostanie 
zorganizowany na przełomie września i października, podczas spartakiady, 
towarzyszącej piknikowi osiedlowemu. (k)

iii liga – jesieŃ 2007

1. kolejka
KSZO Ostrowiec Św. – OKS 
2:0 (1:0)
OKS: Palej – Stanula, Ogar, 
Bednarczyk, Wawryka (58 Gą-
sienica), Karat, Kostecki, Metz, 
Kobylski (75 Ulas), Gryboś (78 
Drużkowski), R. Policht

2. kolejka
GÓRnIK Łęczna – OKS 7:0 
(3:0)
OKS: Palej (46 Kasprzycki) 
– Stanula, D. Policht, Bednar-
czyk, Ogar, Karwat, (71 Gryboś), 
Kostecki, Kobylski (59 Ulas), 
Metz, Matras (46 Piotrowicz), 
R. Policht

3. kolejka
OKS – KOLeJARZ Stróże 
1:2 (1:1)
Bramka: Karwat
OKS: Kasprzycki – Stanula, 
D. Policht, Ogar, Wawryka (81 
Kobylański), Karwat, Piotro-
wicz (72 Bednarczyk), Kostecki 
(85 Ulas), Metz, Matras (46 
Gryboś), R. Policht

4. kolejka
STAL Rzeszów – OKS 2:2 
(1:2)
Bramki: R. Policht 2
OKS:Kasprzycki – Wawryka, 
Ogar, D. Policht, Bednarczyk, 
Kostecki, Metz, Piotrowicz, 
Matras, Karwat, R. Policht

5. kolejka
OKS pauzował

6. kolejka
WISŁOKA Dębica – OKS 2:3 
(2:1)
Bramki: R. Policht 2, Bednarczyk 
OKS: Palej – Stanula, D. Po-
licht, Ogar, Wawryka, Karwat, 
Kostecki, Metz, Piotrowicz (72 
Bednarczyk), Matras (90 Ulas),  
R. Policht.

Puchar Polski
(I runda na szczeblu centralnym)
OKS – Zagłębie Sosnowiec 
0:2 (0:1)
OKS: Palej – Stanula, D. Po-
licht, Ogar (75 Ulas), Wawryka, 
Karwat, Kostecki (67 Bednar-
czyk), Piotrowicz, Metz, Ma-
tras, (67 Gryboś), R. Policht

Fatalnie wystartowali do nowego sezonu w trzeciej lidze piłkarze Okocimskiego. Przegrali 
trzy pierwsze spotkania, odpadli też z dalszych rozgrywek o Puchar Polski. Lepsze nastroje 
zapanowały dopiero po pierwszym zdobytym punkcie w meczu ze Stalą Rzeszów i przede 
wszystkim po wyjazdowym zwycięstwie z Wisłoką Dębica.

Limit porażek wyczerpany?

Rozgrywany na boisku w Parku Goetzów wakacyjny turniej piłkarski o Puchar Burmistrza 
Brzeska zakończył się triumfem zespołu Ściągacze Simloków. Zawody odbyły się z inicjatywy 
przewodniczącego Zarządu Osiedla Okocimskie Krzysztofa Stępaka, przy wsparciu radnego 
Rady Miejskiej w Brzesku Jerzego Tyrkla.

Wakacyjny futbol w parku

Wyniki: 1. Ściągacze Simloków (Paweł Szczupak, Michał Topolski, Mateusz Mirski, 
Grzegorz Jewuła, Łukasz Zych, Grzegorz Baran, Michał Żak, Nikodem Legutko); 2. Poręba 
(Wojciech Duch, Mariusz Zych, Mateusz Borowiec, Grzegorz Kornaś, Jakub Legutko, Kamil 
Klimek, Mateusz Bieniek, Michał Kopeć); 3. Żagiel (Bogumił Rakowski, Patryk Nowak, 
Patryk Tomczyk, Łukasz Pasierb, Kamil Martyka, Paweł Kusiak); 4. Ogrodowa (Przemysław 
Gładki, Damian Woźniak, Damian Pawlina, Damian Kowalczyk, Adrian Nowak, Łukasz 
Nowak, Kamil Więcek); 5. Browarna (Damian Haluch, Mateusz Pukal, Piotr Chruślicki, 
Igor Wójtowicz, Artur Wąsowicz, Marcin Pukal, Bartosz Nalepa, Dawid Mleczko).

Szczególnie dotkliwa była porażka 
podopiecznych trenera Zbignie-
wa Kordeli na boisku w Łęcz-

nej. Zespół niedawnego pierwszoligow-
ca (zdegradowany za udział w aferze 
korupcyjnej) rozgromił „Piwoszy”, 
aplikując im aż siedem goli. Drużyna 
OKS-u nie tak mocna kadrowo jak 
w poprzednim sezonie nie poradziła 
sobie również w Ostrowcu, a także na 
własnym boisku z Kolejarzem Stróże. 
Iskierka nadziei pojawiła się dopiero 
w Rzeszowie w meczu ze Stalą, gdzie 
nasz zespół wywalczył pierwszy punkt 
w rozgrywkach. A mógł nawet poku-
sić się o zwycięstwo. Udało mu się 
to dopiero w czasie meczu w Dębicy. 
Miejmy nadzieję, że zły początek rundy 
to już historia i podobnie jak w trzech 
poprzednich latach, piłkarze Okocim-
skiego będę mieć o wiele lepszą dalszą 
część sezonu. 

Dobry występ zanotował też Oko-
cimski w spotkaniu pucharowym. 
W pierwszej rundzie na szczeblu 
centralnym brzeszczanie zmierzyli 
się z pierwszoligowym Zagłębiem 
Sosnowiec i walczyli bardzo dzielnie. 
Jednak prowadzący zespół rywali 
trener Jerzy Kowalik wyciągnął 
wnioski z poprzednich sezonów, 
kiedy Okocimski odsyłał z kwitkiem 
renomowanych przeciwników. So-
snowiczanie zagrali bardzo uważnie, 
bezlitośnie wykorzystując słabsze 
strony naszej jedenastki. Porażka 0-2 
ujmy nie przynosi, a po zakończeniu 
przygody pucharowej, „Piwosze” 
mogą już tylko koncentrować się na 
rozgrywkach ligowych. Po 6. serii 
spotkań z dorobkiem 4 punktów OKS 
zajmuje 14. miejsce.

(MK) 
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ZWIąZeK STRZeLeCKI „Strzelec” 
jako organizacja społeczno-wycho-
wawcza powstał jeszcze przed I wojną 
światową – w 1910 roku, we Lwowie 
z inicjatywy nielegalnego Związku 
Walki Czynnej pod komendą Józefa 
Piłsudskiego i Kazimierza Sosn-
kowskiego. Organizacja grupowała 
patriotyczną młodzież i przygotowy-
wała ją merytorycznie do przyszłej 
walki o niepodległą Polskę. Spośród 
strzelców rekrutowała się w sporej 
części słynna 1. Kompania Kadrowa. 
W okresie międzywojennym związek 
znacznie poszerzył działalność, stając 
się masową organizacją o zasięgu ogól-
nopolskim. Przed wybuchem II wojny 
liczył ok. 0,5 mln członków.
Zakazany w PRL-u jako wrogi ustro-
jowi, do grona organizacji społecz-
nych „Strzelec” powrócił w 1991 
roku. Obecnie działa pod patronatem 
MON-u. Po latach niebytu zaczął się 
odbudowywać w powiecie brzeskim. 
3 maja czterech uczniów z Gimna-
zjum w Gnojniku złożyło uroczyste 
przyrzeczenie strzeleckie w centrum 
Rzeszowa, przy pomniku płk Leopol-
da Lisa-Kuli. Młodzi przynależą do 
jednostki strzeleckiej w Rzeszowie, 
natomiast na miejscu korzystają ze 
sprzętu brzeskiego LOK-u.
Od 9 do 20 lipca strzelcy z Brzeska 
uczestniczyli w obozie szkoleniowym 
zorganizowanym przez komendę jed-
nostki z Rzeszowa w Ośrodku Szko-
lenia Górskiego w Trzciańcu w Biesz-
czadach, nad którym pieczę sprawuje 
Brygada Strzelców Podhalańskich. 
Uczyli się tam podstaw taktyki, tere-
noznawstwa, ratownictwa przedme-
dycznego, strzelali z różnych rodzajów 
broni. W sierpniu dwójka „strzelców” 
z Brzeska uczestniczyła w wycieczce 
na Kresy związanej z obchodami 87. 
rocznicy bitwy pod Zadwórzem zwanej 
„polskimi Termopilami”, a odbywającej 
się w tym samym czasie co bardziej 
znana bitwa warszawska.
Zarówno zwierzchnicy Jednostki 
Strzeleckiej z Rzeszowa, jak i dowódca 
brzeskiej drużyny (bo do takiej wiel-
kości rozrosła się w ciągu czterech 
miesięcy brzeska komórka JS 2021) 
Mirosław Król liczą, że opowieści 
uczestników tych imprez przyczynią 
się do dalszego rozwoju tej pożytecznej 
organizacji w brzeskim środowisku, 
a ich działania będą widoczne również 
i na tym terenie.

Mirosław Król

reaktywacja strzelca

W LeCIe ZAKOńCZyŁA SIę I brzeska edycja „Szkoły dla rodziców i wy-
chowawców” w Ośrodku Pomocy Psychologicznej, prowadzona przez psycholog 
elżbietę Pokorny i pedagog Agnieszkę Skołyszewską, które podzieliły 
szkolenie w formie warsztatów psychologicznych na sześć czterogodzinnych 
spotkań: rozpoznawanie i nazywanie uczuć własnych oraz dziecka, wyrażanie 
nieprzyjemnych emocji, wspieranie potomka, wdrażanie go do samodzielności, 
trening samodyscypliny, pochwały pomocne w budowaniu u niego pozytywnego 
wizerunku siebie.
Z programu bezpłatnie skorzystało 11 osób, także mamy wychowujące dzieci 
z zespołem ADHD i dysleksją. Stojąc w kręgu, mogły się przedstawić i zapre-
zentować własne problemy. Kursanci otrzymali „zeszyt ćwiczeń” inspirowany 
poradnikami dla rodziców oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w całości 
finansowanego przez Urząd Miejski.
Mama dwóch dziewczynek w wieku 7 i 3 lat chwali sobie warsztaty. – Zachęcam 
swoją starszą córeczkę, bo mniejsza jeszcze tego nie potrafi, do wypowiadania 
uczuć nieprzyjemnych, które mogłyby odbić się na niej w przyszłości – opisywała 
doświadczenia. – Udział w warsztatach również dla mnie miał znaczenie tera-
peutyczne, ponieważ szczere rozmowy o różnych trudnościach wychowawczych 
z osobami zaufanymi pomogły mi spojrzeć na te problemy z dystansu. Przeko-
nałam się, że nie jestem odosobniona. Dostałam do ręki konkretne metody, jak 
sobie radzić.
Szkolenie doceniła też jedna z nauczycielek. – Relacje z córką z ADHD zmieniły 
się diametralnie. Wiem, jak z nią postępować – podkreśla.
– Poznałam proste metody, jak pomóc dziecku mówić o uczuciach, zwłaszcza tych 
nieprzyjemnych, aby nie nosiło w sobie zranień – tłumaczy matka czwórki rodzeń-
stwa. – Dowiedziałam się, jak zachęcać dzieci do współpracy i samodzielności, 
jak uczyć je samodyscypliny poprzez ponoszenie konsekwencji postępowania, 
a nie przez stosowanie kar. 
„Szkoła dla rodziców i wychowawców” miała pomóc w budowaniu dobrej relacji 
między dorosłymi i dziećmi.        (eM)

mamy też się uczą

Celem organizacji jest promowanie pro-
filaktyki prozdrowotnej wśród miesz-
kańców gminy, świadczenie wszelkich 
form pomocy osobom niepełnospraw-
nym oraz działania na rzecz dzieci 
i młodzieży w zakresie wad postawy, 
przeciwdziałania przemocy fizycznej 
i psychicznej w rodzinie i w szkole.
Od 16 do 27 lipca stowarzyszenie zor-
ganizowało półkolonię dla 17 dzieci 
wytypowanych przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Dyr. halina Po-
dolańska-nabożny udostępniła na 
ten cel budynek Gimnazjum i Liceum 
Katolickiego w Brzesku. Opiekę nad 
dziećmi sprawowali członkowie orga-
nizacji w ramach wolontariatu.
Program zajęć obejmował: gry i zaba-
wy ruchowo-sprawnościowe, zajęcia 
plastyczne oraz z kinezjologii edu-
kacyjnej z elementami rehabilitacji, 
a także karaoke. Ich uczestnicy zwie-

Pierwsze kroki nowego stowarzyszenia
dzili pałac Götzów oraz skorzystali 
z przejażdżek konnych w Konik Klu-
bie. Dużą atrakcją były wycieczki do 
zamków w Dębnie i Tropsztynie.
Zorganizowanie półkolonii byłoby nie-
możliwe, gdyby nie pomoc sponsorów. 
Burmistrz Jan Musiał ufundował 
drobne upominki, a państwo Aleksan-
dra i Ryszard Dziedzicowie obda-
rowali dzieci książkami i nagraniami 
muzycznymi.
Półkolonia była pierwszym przedsię-
wzięciem stowarzyszenia. Jego człon-
kowie, choć w większości są w wieku 
emerytalnym, wykazali się energią 
i pomysłowością. Już od 2001 roku 
aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach 
rehabilitacyjnych na krytej pływalni. 
Deklarują realizację planów w zakre-
sie profilaktyki zdrowotnej w gminie.

Lucyna Kubas

uczestnicy grup ćwiczeniowych profilaktyki prozdrowotnej 
dla osób po 50. roku życia utworzyli 8 sierpnia Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjno-Kinezjologiczne „Zawsze Aktywni”. Jego 
prezesem została elżbieta Rosa.








