
Nr 9 (242) Rok XXI
WRZESIEŃ 2013

CENA 3,00 zł
w tym 5% VAT



2

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY wrzesień  2013



3 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYwrzesień 2013

BIM BIM BIM
Wydawca: Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku; www.mok.brzesko.pl. Dyżury w redakcji: pn.−pt. w godz. 8.00 −15.00.
Redaguje zespół: Małgorzata Cuber– redaktor naczelny, Ewelina Stępień – sekretarz redakcji
Jerzy Wyczesany, Beata Kądziołka, Klaudia Żurek, Konrad Wójcik, współpraca: Katarzyna Pacewicz-Pyrek, Bogumiła Put, Jacek Filip.
Adres: 32−800 Brzesko, Plac Targowy 10, pok. 12, tel. (14) 68 49 664, e−mail: redakcja.bim@gmail.com
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów i  zmiany tytułów.
Archiwalne numery do nabycia w redakcji.
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Za treść ogłoszeń redakcja nie bierze odpowiedzialności.
Skład i druk: Brzeska Oficyna Wydawnicza A.R. Dziedzic, ul. Czarnowiejska 1, tel. (14) 686 14 70.

Sierpień w pigułce
1 – W oryginalny, ale i wielce szla-

chetny sposób uczcili mieszkańcy Ster-
kowca 69. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego. W miejscowym Domu 

Kultury zorganizowali akcję honorowe-
go oddawania krwi. Zebrano 4,5 litra 
krwi, a do akcji włączyły się też osoby 
z Brzeska i Lipnicy Górnej.  

1-4 – ZPiT Porębianie wzięli udział 
w 50. Tygodniu Kultury Beskidzkiej. 
Zostali zaproszeni jako zespół to-
warzyszący i wystąpili w Szczyrku, 
Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu 
i Ujsołach. Zaprezentowali taneczne  
suity – krakowską, sądecką łowicką 
i rzeszowską oraz wyśpiewali wiele  
utworów pochodzących z terenu Brze-
ska i Poręby Spytkowskiej. Zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami i licz-
nymi wiwatami ze strony publiczności, 
a poziomem swych występów niczym 
nie ustępowali renomowanym zespołom 
polskim i zagranicznym.

3 – Ruszyła bezpłatna zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych, która 
prowadzona będzie do końca wrześ-
nia br. Akcją objęte zostały wszystkie 
sołectwa i osiedla według harmono-

gramu dostępnego między innymi na 
oficjalnej stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego.   

4 – Bardzo udanie rozpoczęli piłka-
rze Okocimskiego nowy sezon w I lidze. 
Po zaskakującej wygranej 2:0 z Sande-
cją w pierwszej kolejce, zremisowali na 
wyjeździe 1:1 z GKS Bełchatów. Wy-
równującego gola zdobył w 87. minucie 
Daniel Brud z rzutu karnego.

10 – Klub Sportowy Jadowniczanka 
oraz jednostka OSP w Jadownikach 
zorganizowały akcję honorowego krwio-
dawstwa w ramach ogólnopolskiego 
programu „Ognisty Ratownik. Gorąca 
Krew”.

10 – W Łodzi rozpoczął się pięściar-
ski turniej w ramach XIX Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Dwa brązowe me-
dale wywalczyli Gabriela Widełka i Mi-
kołaj Karpień z BKB Magic Boxing.  

11 – Piłkarze Okocimskiego w rozgry-
wanym na stadionie Hutnika Kraków 
meczu z GKS Katowice zremisowali 1:1,  

17 – Po raz jedenasty odbył się 
Country Piknik zorganizowany przez 
Miejski Ośrodek Kultury i Ranczo Pa-
sja. Gwiazdą tegorocznej edycji imprezy 
był zespół Gang Marcela. 

17 – W Zelkowie (gmina Zabierzów) 
odbyła się uroczystość wręczenia na-
gród w konkursie „Najlepszy Sołtys 
Województwa Małopolskiego AD’ 2012. 
Wysokie 4. miejsce zajął Wit Zydroń, 
sołtys, Okocimia, a Antoni Staszczyk, 
przewodniczący Zarządu Osiedla Zie-
lonka, otrzymał wyróżnienie.  

19 – Gmina Brzesko wraz z Rejono-
wym Przedsiębiorstwem Wodociągów 
i Kanalizacji otrzymały 32 miliony 
złotych dotacji z unijnej „Spójności” 
Pieniądze przeznaczone zostaną na 
budowę kanalizacji dla mieszkańców 
ulicy Wiejskiej, osiedla Szczepanow-
skiego, a także dla części mieszkańców 
Jadownik i Jasienia. Zakończenie prac 
nastąpić ma jeszcze w tym roku.   

20 – PZPN wydał oficjalną decyzję 
przyznającą Okocimskiemu Klubowi 
Sportowemu licencję na grę w I lidze 
na własnym stadionie. 

21 – Trzeci z rzędu remis 0:0 zanoto-
wali piłkarze Okocimskiego, tym razem 
w meczu z Miedzią Legnica 

24 – Genowefa Idzi, najstarsza 
mieszkanka powiatu brzeskiego ob-
chodziła 104. urodziny. W tym dniu 
jubilatkę odwiedzili między innymi 
sekretarz gminy Stanisław Sułek i z-
ca kierownika USC Aleksandra Fijał-
kowska, którzy w imieniu burmistrza 
Grzegorza Wawryki złożyli życzenia 
urodzinowe.  

25 – Do Częstochowy dotarła tarnow-
ska pielgrzymka, w której uczestniczyło 
między innymi 256 osób tworzących 8. 
grupę św. Stanisława prowadzoną przez 
księdza Mariana Kostrzewę. Najmłodszy 
pielgrzym liczył 12 lat, a najstarszy 68. 
Dwoje uczestniczyło w pielgrzymce po raz 
dwudziesty. Brzeskich pielgrzymów w dro-
dze odwiedzili ksiądz prałat Józef Drabik 
oraz burmistrz Grzegorz Wawryka. 

25 – W pierwszym w tym sezonie 
meczu przed własną publicznością Oko-
cimski uległ Górnikowi Łęczna 1:2. Hono-
rowego gola zdobył Radosław Jacek.

26 – W Dubaju (Zjednoczone Emira-
ty Arabskie) rozpoczęły się Mistrzostwa 
Świata juniorów w pływaniu. Jednym 
z reprezentantów naszego kraju był 
Wojciech Wojdak z BOSiR-u Brzesko. 
Szczegóły wewnątrz numeru.  

26 – Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Brzesku, powiat 
brzeski oraz wszystkie gminy wcho-
dzące w jego skład zawarły umowę, 
na mocy której realizowany będzie 
„Powiatowy program profilaktyczny 
wczesnego wykrywania raka prostaty”, 
jednego z najczęściej występujących 
nowotworów u mężczyzn.   

27 –Na terenie powiatu brzeskiego 
doszło do dwóch groźnych wypadków 
drogowych. Najpierw na autostradzie 
A- 4 wypadł z drogi, wielokrotnie uderza-
jąc w ochronne bariery fiat Cinquecento. 
Kilka godzin później w Woli Dębińskiej 
zderzyły się volkswagen Passat i samo-
chód ciężarowy volvo. Poważnie ranna 
została młoda kobieta, którą śmigłowcem 
przetransportowano do szpitala.  

31 – Sensacja w Gdyni. Skazani 
na pożarcie piłkarze Okocimskiego 
pokonali tamtejszą Arkę 2:1, a łupem 
bramkowym podzielili się Michał Szew-
czyk i Bartosz Sobotka.   

WYDARZENIA
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Burmistrz Brzeska
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku
Przedmiotem przetargu będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa obj. KW TR1B/00065482/4 będąca do dnia 26.09.2089 r. 

w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko oznaczona numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

Lp.
Nr działki 

ewidencyjnej
Pow.
 w ha

Cena wywoławcza gruntu
Wysokość 

wadium w zł
Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego

1. 1411/208 0,0774 102 900,00 + 23 % VAT 10 000,00

zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego osiedla 

„Pomianowski Stok” w Brzesku jest to
teren mieszkalnictwa rodzinnego głównie 

jednorodzinnego o średniej wielkości działek 
730 m2

2. 1411/209 0,0790 105 100,00 + 23 % VAT 10 000,00

3. 1411/212 0,0738 98 100,00 + 23 % VAT 10 000,00

4. 1411/213 0,0741 98 500,00 + 23 % VAT 10 000,00

5. 1411/214 0,0745 99 100,00 + 23 % VAT 10 000,00

6. 1411/215 0,0745 99 100,00 + 23 % VAT 10 000,00

7. 1411/216 0,0745 99 100,00 + 23 % VAT 10 000,00

8. 1411/219 0,0761 101 200,00 + 23 % VAT 10 000,00

9. 1411/242 0,0687 91 400,00 + 23 % VAT 10 000,00

10. 1411/243 0,0692 92 000,00 + 23 % VAT 10 000,00

11. 1411/244 0,0720 95 800,00 + 23 % VAT 10 000,00

12. 1411/245 0,0694 92 300,00 + 23 % VAT 10 000,00

13. 1411/246 0,0688 91 500,00 + 23 % VAT 10 000,00

14. 1411/247 0,0851 113 200,00 + 23 % VAT 10 000,00

15. 1411/248 0,0724 96 300,00 + 23 % VAT 10 000,00

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo-zachodniej części miasta Brzesko w woj. małopolskim w od-
ległości około 1 km od jego centrum, na południowym stoku projektowanego osiedla Pomianowski Stok w bezpośrednim 
sąsiedztwie dróg osiedlowych, które łączą się poprzez ul. Aleja Solidarności z ul. Pomianowską. Do działek doprowadzona jest 
kanalizacja deszczowa i sanitarna; pozostałe elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu. Jest to teren niezabudowany 
sklasyfikowany jako R IVa. 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 24 lipca 2013 r.

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

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2013 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku powiat 
Brzesko woj. małopolskie przy ul Głowackiego 51 – sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną 
winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku 
ul Głowackiego 51 nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006 w taki sposób aby w dniu 17.10.2013r cała kwota znajdowała 
się na rachunku bankowym. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki na którą wpłacono wadium. Brak tej 
informacji będzie skutkować nie dopuszczeniem oferenta do przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.
Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji, 

Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 woj. małopolskie od poniedziałku 
do piątku w godz. 730 do 1530 pokój 119 lub telefonicznie (14) 68-63-100 wew. 157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia 
i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.pl /menu: przetargi/przetargi 
na nieruchomości.
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Panie burmistrzu, gmina Brzesko 
od kilku lat realizuje projekt związa-
ny z budową kanalizacji… 
…Tak, sukcesem zakończyły się nasze sta-
rania, prowadzone wspólnie z Rejonowym 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanaliza-
cji w celu pozyskania dotacji z unijnego pro-
gramu „Spójność”. Efektem tych zabiegów 
było przyznanie nam 32 milionów złotych, 
dzięki którym będziemy mogli wykonać 
planowaną kanalizację. Na zrealizowanie 
tej inwestycji mieszkańcy czekają już od 
wielu lat. Do sieci kanalizacyjnej podłączeni 
zostaną mieszkańcy osiedla Leśna, osiedla 
Szczepanowskiego w Brzesku oraz ulic Klo-
nowej i Klonowej bocznej w Jasieniu, jak 
również ulic Bujaka, Środkowej i Wschod-
niej w Jadownikach. Wykonanych zostanie 
blisko 30 kilometrów sieci kanalizacyjnej, 
do której będzie się mogło podłączyć cztery 
i pół tysiąca nowych użytkowników. W ten 
sposób wymazana zostanie kolejna czarna 
plama w tej dziedzinie.

Kiedy inwestycja zostanie zakoń-
czona?

Prace przebiegają bez większych 
zakłóceń i powinny być zakończone do 
końca roku.

Tymczasem już we wrześniu czeka 
nas uroczyste otwarcie Domu Ludo-
wego w Jadownikach po gruntownym 
jego remoncie. 

Na ten remont również czekano od 
wielu lat. Kiedyś była to wiodąca placów-
ka kulturalna w naszej gminie. W miarę 
upływu czasu budynek jednak niszczał i nie 
mógł spełniać wielu funkcji, dla których 
został postawiony. Teraz ta funkcjonalność 
zostanie znacznie poszerzona. Jestem 
przekonany, że budynek będzie tętnić 
życiem i stanie się ważnym ośrodkiem 
życia kulturalnego i społecznego. Remont 
został przeprowadzony w dwóch etapach. 
Najpierw wykonano nową elewację. W dal-
szej kolejności wymienione zostały okna, 
wybudowano nowe sanitariaty, wymieniono 
dach. Budynek jest docieplony, otoczony 
przestronnym parkingiem. Praktycznie 
ze starej struktury pozostały tylko ściany, 
reszta jest właściwie nowa. Cały remont 
kosztował około 1,5 miliona złotych. 

Ta inwestycja została również 
zrealizowana dzięki zaangażowaniu 
zewnętrznych środków finansowych. 

Na to zadanie otrzymaliśmy dofinan-
sowanie z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. W dzisiejszych 
czasach każdy współczesny samorząd musi 
umieć pozyskiwać fundusze z zewnątrz, 
a możliwości jest sporo. W końcu nie na 

Sporo czerpiemy z funduszy – 
rozmowa z burmistrzem Grzegorzem Wawryką 

darmo przystępowaliśmy do Unii Euro-
pejskiej. Jedne samorządy odnoszą na tym 
polu większe sukcesy, inne radzą sobie 
gorzej. Nam udaje się pozyskiwać dotacje na 
inwestycje, o których realizację zabiegamy, 
aby podnieść jakość życia mieszkańców. 
Składa się na to wypadkowa pracy naszych 
urzędników, których zadaniem jest sporzą-
dzanie wniosków do poszczególnych unij-
nych projektów. Na przestrzeni ostatnich 
lat wiele inicjatyw zostało w naszej gminie 
zrealizowanych dzięki umiejętnemu pozy-
skiwaniu środków z zewnątrz. Przykładem 
może być rewitalizacja brzeskiego Rynku, 
budowa Regionalnego Centrum Kultural-
no – Bibliotecznego czy sieć wodociągowa 
w Porębie Spytkowskiej. Nasze działania są 
dostrzegane, czego przejawem jest dość dużo 
różnego rodzaju nagród i wyróżnień przy-
znawanych naszemu samorządowi w ogól-
nopolskich rankingach i konkursach. 

Dom Ludowy w Jadownikach i jego 
remont, to chyba kolejny przykład na 
to, że władze gminy dbają o rozwój 
kulturalny swoich mieszkańców. 

Cały czas poszerzamy bazę kulturalną, 
a kolejnym krokiem na tej drodze jest 
właśnie wyremontowany Dom Ludowy 
w Jadownikach. Czynnie uczestniczymy 
w organizacji dużych imprez o charakte-
rze kulturalnym. Przykładem jest choćby 
organizowane we wrześniu każdego roku 
z naszym udziałem Diecezjalne Święto 
Chleba. W tym roku po raz pierwszy Święto 
przyjęło formę zorganizowanego z dużym 
rozmachem międzynarodowego festiwalu 
folkloru.        

Porozmawiajmy o wydatkach. 
W sierpniu w Gazecie Krakowskiej 
ukazało się zestawienie ukazujące 
wydatki na administrację ponoszone 
przez gminy z regionu tarnowskiego. 
Brzesko wśród osiemnastu miast 
zajmuje na tej liście 6. miejsce, jeśli 
chodzi o wydatki w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. 

Znam to zestawienie i dość wnikliwie 
je przeanalizowałem. Wynika z niego, że 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
wydajemy 245,99 zł rocznie (dane doty-
czą 2012 roku – przyp. EMIL). Uważam, 
że nasze wydatki na administrację są 
umiarkowane. Od lat szukamy na tym 
polu oszczędności. Więcej od nas wydaje 
w regionie tarnowskim na administrację 
18 gmin i 5 miast. Wynika z tego, że nie 
jesteśmy zbyt rozrzutni w tym zakresie. 
Jeśli chodzi o wydatki związane z wyjaz-
dami służbowymi czy rozmowami telefo-
nicznymi, to wydajemy najmniej spośród 

innych podobnych nam instytucji. Mogę 
zapewnić, że nadal będziemy starać się ob-
niżyć koszty związane z funkcjonowaniem 
administracji. Skoro jednak mowa o wy-
datkach, to pragnę zwrócić uwagę, że lwią 
część gminnego budżetu przeznaczamy na 
oświatę. Cieszy nas prężnie rozwijająca 
się Szkoła Muzyczna, którą powołaliśmy 
do życia przed rokiem. Staramy się ją 
systematycznie wspierać, dlatego cały czas 
spore kwoty przeznaczamy na przykład na 
zakup instrumentów muzycznych, bez któ-
rych przecież taka placówka nie mogłaby 
sprawnie funkcjonować. 

Widać, że z roku na rok rosną 
nakłady na rozwój infrastruktury 
drogowej. Miasto, oprócz dobrej do-
stępności komunikacyjnej, posiada 
coraz lepsze drogi...

Od kilku miesięcy mamy autostradę 
z węzłem i zjazdem. W ostatnich latach 
powstały w mieście trzy ronda, które znacz-
nie upłynniły ruch samochodów. Oprócz 
przeprowadzonego remontu „czwórki”, 
modernizowane są drogi lokalne i powstają 
nowe chodniki. Dbamy również o estetykę 
i pozytywny wizerunek naszego miasta, 
które staje się bardziej kolorowe, dzięki 
zieleni i kwiatom posadzonym w centrum 
i przy wjazdach do Brzeska. 

Można też zauważyć, że niektóre lo-
kale zmieniają swoje przeznaczenie, są 
remontowane. Dotyczy to między inny-
mi dawnej siedziby MOK i biblioteki.

To prawda, w zabytkowym budynku 
Ratusza na ul. Kościuszki został przepro-
wadzony remont. Miejski Ośrodek Kultury 
dalej będzie prowadził tam niektóre działa-
nia, ale w budynku od października będzie 
funkcjonował Urząd Stanu Cywilnego 
i Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów 
Osobistych. Ślub będzie można wziąć 
w pięknej, odnowionej sali. 

Również na ul. Puszkina (w dawnej 
bibliotece) po remoncie znajdzie swoją 
siedzibę TG „Sokół”, Związek Emerytów 
i Rencistów. Są też plany zagospodaro-
wania pomieszczeń na parterze. Koszt 
remontu w obu tych budynkach wynosił 
około 250 tys. zł.

W miarę możliwości staramy się 
prowadzić inwestycje, modernizować 
stare budynki. Szukamy nowych, dobrych 
rozwiązań, aby nasze miasto było coraz 
ładniejsze. Potrzeb jest bardzo dużo. Zdaję 
sobie sprawę z tego, że nie zadowolimy 
wszystkich mieszkańców, to jest nawet nie-
możliwe. Nie wynika to jednak ze złej woli, 
lecz z przyczyn od nas niezależnych.

Rozmawiał EMIL  
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Podobnie jak sołectwo, także wyod-
rębnione osiedle należy do jednostek 
pomocniczych gminy. Organem uchwa-
łodawczym osiedla jest ogólne zebranie 
mieszkańców a organem wykonawczym 
– zarząd osiedla, na którego czele stoi 
przewodniczący. 

Przewodniczącym Zarządu 
Osiedla Jagiełły – Kopaliny  jest 
Edward Knaga, który pełni tę funkcję 
z przerwą od blisko 21 lat.  Niewątpliwie 
jest to dowód na to, iż cieszy się dużym 
zaufaniem wśród mieszkańców, którzy 
wybierając go na gospodarza swojego 
osiedla, liczą na jego wsparcie i pomoc 
w rozwiązywaniu różnych problemów. 
Jego działalność wspierana jest przez 
zarząd osiedla, w skład którego wcho-
dzi Sławomir Kluska, Marian Styrna, 
Tadeusz Pasierb, Franciszek Małek, 
Paweł Wis i Bogusław Babicz. 

Edward Knaga pełni także funkcję 
radnego w Radzie Miejskiej. W rozmo-
wie przyznaje, że praca na rzecz lokalnej 
społeczności wciąga i daje satysfakcję, 
zwłaszcza wówczas kiedy można zrobić 
coś dobrego dla mieszkańców gminy czy 
osiedla. Poza tym lubi pomagać ludziom 
i spotykać się z nimi.

Osiedle Jagiełły – Kopaliny jest 
największym osiedlem w Brzesku, także 
pod względem liczby mieszkańców. Czy 
bezpiecznym? Edward Knaga przyznaje, 
że tak, bo w kwestii bezpieczeństwa 
wiele zmieniło się na lepsze. Na tere-
nie osiedla znajduje się bardzo dobrze 
rozwinięta infrastruktura sportowa. 
Zarówno dorośli jak i dzieci mogą ko-
rzystać z bogatej oferty przygotowanej 
przez Brzeski Ośrodek  Sportu i Rekre-
acji, a oddany do użytku w 2008 roku 
„Orlik 2012” jest najlepiej, bez względu 
na porę roku,  wykorzystanym obiektem 
sportowym w całej gminie – zauważa 
przewodniczący.

Niedawno uruchomiony został 
tymczasowy zjazd z autostrady 
ulicą Leśną. Korzystający z niego są 
zadowoleni, bo jest wygodny i nie-
wątpliwie skraca czas dojazdu, ot 
chociażby do pracy w Krakowie. Ale 
łatwo nie było i o mały włos miasto 
straciłoby szansę wyremontowania 
drogi przez GDDKiA. Zazwyczaj jest 
tak, że wspólne problemy i dążenia 
mieszkańców osiedli są czynnikiem 
aktywizującym i jednoczącym 
społeczność lokalną. W przypadku 
remontu ul. Leśnej tak nie było…

Spotkania osiedlowe
Zdecydowana większość osiedla po-

parła porozumienie zawarte pomiędzy 
starostwem a Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad w sprawie moder-
nizacji ulicy Leśnej, która ma stanowić 
tymczasowy zjazd z autostrady do 2014 
roku. Nie obyło się jednak bez protestów 
i prób blokowania tej inwestycji m.in. 
przez Stowarzyszenie Mieszkańców Zie-
mi „Kopaliny”. Póki co, dzięki środkom fi-
nansowym przyznanym przez GDDKiA, 
powstała droga o dobrym standardzie, 
z chodnikami, przejściami dla pieszych, 
światłami i ekranami. Mieszkańcy mia-
sta i okolic są zadowoleni. Myślę, że czas 
pokaże, że była to dobra decyzja i dobra 
inwestycja….

Będąc szefem Osiedla Jagiełły 
– Kopaliny,  jest pan bardzo blisko 
mieszkańców i dobrze zna ich 
problemy i potrzeby. Jakie są ich 
oczekiwania?

W związku z budową autostrady 
istnieje realna potrzeba powstania pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
terenu od ul. Klonowej w Jasieniu aż do 
ul. Czarnowiejskiej w Brzesku.

Wśród zgłaszanych przez mieszkań-
ców spraw do rozwiązania pojawia się 
problem spływu nadmiaru wód opado-
wych przy ul. Wiejskiej i skrzyżowaniu 
z ul. Jodłowską. 

Mieszkańcy sygnalizują brak odpo-
wiedniej ilości miejsc parkingowych na 
osiedlu Jagiełły. Rozwiązaniem byłoby 
przesunięcie chodników bliżej klatek 
schodowych. Niestety oprócz bariery 
finansowej pojawia się problem z wy-
cinką drzew, które kiedyś sami miesz-
kańcy zasadzili pod swoimi oknami. 
Ważną sprawą dla Osiedla jest potrzeba 
budowy odpowiedniej infrastruktury 
drogowej, w tym chodników czy ścieżek 
rowerowych. Problem dotyczy głównie 
ul. Poprzecznej, Elektrycznej, Letniej, 
odcinka od ul. Kossaka aż do ul Ogro-
dowej. Koszty przeprowadzenia tej 
inwestycji są ogromne, bo sięgają 15 
mln. zł.

Jakie ważne inwestycje zrealizo-
wano do tej pory na osiedlu?

Do najważniejszych należy zaliczyć 
budowę kanalizacji na ul. Poprzecznej, 
Jodłowskiej, Zacisze, Elektrycznej, 
Wiejskiej, Leśnej, Klonowej, części ul. 
Jasnej.

Ważną sprawą była modernizacja ul. 
Leśnej oraz wykonanie dokumentacji 

budowy ul. Kossaka od ul. Jasnej do ul. 
Wiejskiej wraz z dwoma sięgaczami. 
Według wartości kosztorysowej koszt tej 
inwestycji wynosi ponad 3,7 mln zł. 

Jak często zwoływane są zebra-
nia mieszkańców i ile osób na nie 
przychodzi? 

Spotkania mieszkańców odbywają 
się w Szkole Podstawowej nr2 w Brze-
sku. Zgodnie ze statutem osiedla zebra-
nia powinny się odbywać przynajmniej 
raz w roku. Bywa jednak, że zwoływane 
są częściej np. trzy razy w ciągu roku, 
jak to miało miejsce w przypadku bu-
dowy kanalizacji czy przebudowy ul. 
Leśnej. Jeśli chodzi o frekwencję, to jest 
uzależniona od poruszanych tematów. 
Zdarzało się, że na zebranie przychodziło 
ponad sto osób. 

Najczęściej poruszane tematy na 
zebraniach mieszkańców dotyczą…

Spraw i tematów nie brakuje. Doty-
czą głównie inwestycji lokalnych, współ-
pracy pomiędzy miastem a podmiotami 
funkcjonującymi na osiedlu, bezpieczeń-
stwa i porządku, prowadzonych działań 
kulturalnych i sportowych, odśnieżania, 
oświetlenia, stanu dróg i chodników, 
oznakowania ulic, lokalizacji przystan-
ków autobusowych, parkingów, miejsc 
zabaw dla dzieci czy ostatniej ustawy 
śmieciowej.

Czy zdarza się, że mieszkańcy 
osiedla zaczepiają pana na ulicy 
lub dzwonią do domu i proszą 
o interwencję lub wyrażają swoje 
niezadowolenie, a może wręcz 
przeciwnie – chwalą za trud, pomysł 
i zaangażowanie?

Zdarza się, że podchodzą na ulicy 
i dzwonią do mnie. Każdemu w miarę 
możliwości staram się pomóc lub wy-
tłumaczyć. Bywa, że wsiadam na rower 
i próbuję sprawę wyjaśnić na miejscu. 
Spotykam się zarówno z życzliwością jak 
i niezadowoleniem.  To normalne, że ludzie 
mają odmienne zdania.  Gorzej jeśli nie 
potrafią dojść do porozumienia np. w spra-
wie budowy chodnika, bo kiedy większość 
się zgadza, to jednostki blokują inwestycję 
i wtedy pojawiają się pretensje.

Jakie pomysły na kolejne lata?
W planach jest budowa parku wypo-

czynkowego między ul. Ogrodową a oś. 
Wł. Jagiełły. Póki co trwają starania 
i negocjacje związane wykupem 2,5 

Rozmowa z Edwardem Knagą -  przewodniczącym Osiedla Jagiełły – Kopaliny



7 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYwrzesień 2013 SPOTKANIA/KONKURS

ha ziemi pod inwestycję. Byłoby to 
miejsce wypoczynku, spotkań dla 
dzieci, młodzieży i starszych miesz-
kańców. W parku wypoczynkowym 
znajdowałby się plac zabaw, stoły do 
gry w szachy czy ping ponga, ścieżka 
rowerowa, odpowiednie miejsce do 
grillowania, boisko do koszykówki, 
siatkówki, piłki nożnej, 54 ławki 
i ponad 600 krzewów. Powstała od-
powiednia dokumentacja i naszym 
pomysłem są zainteresowani radni 
sejmiku województwa małopolskiego. 
Będziemy się starać o środki unijne 
na ten cel i być może w przyszłości 
takie miejsce do wypoczynku, upra-
wiania sportu i rekreacji powstanie.

Na jakie cele przeznaczane są 
środki finansowe zapisane w bu-
dżecie osiedla?

Budżet osiedla to kwota corocz-
nie ustalana przez Radę Miejską do 
wykorzystania przez zarząd osiedla. 
Wysokość środków zależy od liczby 
mieszkańców osiedla. Nie są to duże 
pieniądze i przeznaczamy je głównie na 
opłacenie kilkorgu niepełnosprawnym 
dzieciom turnusów rehabilitacyjnych, 
na paczki mikołajkowe dla najbardziej 
potrzebujących i na bieżące potrzeby. 

Jak układa się współpraca za-
rządu osiedla z mieszkańcami 
i władzami miasta?

Myślę, że współpraca układa się do-
brze. Korzystając okazji, chciałbym po-
dziękować członkom zarządu osiedla za 
ich pracę na rzecz lokalnej społeczności, 
staroście brzeskiemu – Andrzejowi Po-
tępie za cierpliwość przy modernizacji 
ul. Leśnej i determinację przy sfinali-
zowaniu tego przedsięwzięcia. Podzię-
kowania kieruję także do 23 członków 
zrzeszonych w komitecie poparcia 
„Porozumienie w realizacji moderni-
zacji ul. Leśnej”, którzy działali przy 
zarządzie osiedla pod przewodnictwem 
Stanisława Tuzla. Słowa uznania 
należą się też kierownikowi budowy 
ul. Leśnej - Stanisławowi Mazurkowi, 

który z dużym zrozumieniem podchodził 
do uwag mieszkańców i starał się tak 
wykonywać prace budowlane, aby każdy 
mieszkaniec był zadowolony, a wniesione 
postulaty zrealizowane przez Powia-
towy Zarząd Dróg. W imieniu zarządu 
osiedla chciałbym podziękować także 
wszystkim mieszkańcom za zrozumienie 
i cierpliwość, którą wykazują, czekając 
na realizację wnoszonych wniosków. 
Opóźnienia nie są spowodowane złą wolą 
Urzędu, ale często brakiem odpowied-
nich środków finansowych lub brakiem 
zgody samych mieszkańców biorących 
udział w postępowaniu.

Beata Kądziołka

17 sierpnia w Zelkowie – gmina Za-
bierzów miał miejsce finał konkursu 
„Najlepszy Sołtys Województwa 
Małopolskiego AD’ 2012”. W gronie 
najlepszych znalazł się Wit Zydroń 
sołtys Okocimia, który zajął wysokie 
IV miejsce  oraz Antoni Staszczyk - 
przewodniczący osiedla „Zielonka”, 
któremu przyznano wyróżnienie. 

Organizatorem konkursu, który 
odbywa się już od piętnastu lat, jest 
Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów 
wspólnie z Województwem Małopol-
skim.  Głównym celem konkursu jest 
wyróżnienie osób przyczyniających się 
do rozwoju swoich sołectw i angażujących 
się w działalność na rzecz lokalnej spo-
łeczności. W tym roku do udziału w kon-
kursie zgłoszonych zostało 50 sołtysów. 
Ich służba na rzecz mieszkańców była 
oceniana według kryteriów: inwestycje 
zrealizowane w sołectwie z inicjatywy 
sołtysa, współpraca z samorządem 
gminnym, współpraca z mieszkańcami, 
inicjatywy lokalne podjęte i realizowane 
przez sołtysa, w tym kultura i promocja. 
Gratulujemy laureatom konkursu i ży-
czymy dalszych sukcesów w pracy na 
rzecz sołectw i osiedli.   red.

Najlepszy sołtys
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Turniej Sołectw i Osiedli w Jadownikach.   fot. B. Kądziołka 
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Mocno zaskoczeni byli kierowcy i prze-
chodnie, którzy 2 września w godzi-
nach rannych znaleźli się w pobliżu 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku. 
Prowadzona była tam akcja „Zwalniam 
przed szkołą” zorganizowana przez 
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Tarnowie i Komendę Powiatową Po-
licji w Brzesku. Policjantom i uczniom 
zaangażowanym w tę akcję towarzy-
szył Roman Ciepiela, wicemarszałek 
Sejmiku Wojewódzkiego, który zara-
zem pełni funkcję przewodniczącego 
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego. 

O ile kierowcy mogli czuć się za-
skoczeni (wielu z nich było również 
zaniepokojonych), o tyle mogły co 
jakiś czas zaskakiwać obserwatorów 
nieprzemyślane zachowania niektó-
rych zmotoryzowanych. Zdarzały się 
bowiem sytuacje, kiedy kierowcy mimo 
tak szczelnych „zasieków” wjeżdżali do 
połowy przejścia dla pieszych. Manda-
tów nie było, jednak takie zachowania 
spotykały się z surowym pouczeniem 
ze strony policjantów i wręczeniem 
przez towarzyszących im uczniów 
ulotek propagujących ostrożność na 
drogach ze szczególnym naciskiem na 
okolice placówek szkolnych. Zabawne 
były miny niektórych kierowców, od 

wystraszonej po uśmiech oznaczający 
ulgę, że to nie jest rutynowa kontrola, 
a jedynie akcja w jakże słusznym celu. 
Warto dodać, że prowadzona była na 
terenie całej Małopolski, w miejscach, 
gdzie natężenie ruchu drogowego jest 
szczególnie duże. 

Z danych brzeskiej policji wyni-
ka, że w ostatnich latach w powiecie 
brzeskim sporadycznie dochodziło 
do wypadków drogowych, w których 
poszkodowane były dzieci. Być może 
jest to zasługa takich między innymi 
akcji. Na pewno  dużo dobrego zrobiło 
wprowadzenie tzw. Stopek, pań lub pa-
nów przeprowadzających dzieci przez 

Zwalniam przed szkołą

jezdnię w bezpośrednim sąsiedztwie 
szkół. Ostatnie poważniejsze zdarzenie 
miało miejsce w połowie czerwca br. 
w Jurkowie, kiedy to doszło do kolizji 
z udziałem autokaru przewożącego 
uczniów. Na szczęście nikt wtedy nie 
doznał poważniejszych obrażeń. Tego-
roczne wakacje, które właśnie dobiegły 
końca, brzescy policjanci określają jako 
bezpieczne pod tym względem. Prze-
strzegają jednak, że chociaż wypadki 
są niestety nieuniknione, kierowcy 
powinni dołożyć wszelkich starań, aby 
ryzyko ich zaistnienia jak najbardziej 
zminimalizować.  

WALP       

Coraz mniej czasu pozostało do rozpoczęcia 
nowego roku akademickiego, dlatego war-
to jeszcze zapoznać się z aktualną ofertą 
Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku, 
która obchodzi 10-lecie istnienia. Na 
początek informacja związana z tym właś-
nie jubileuszem. Otóż z tej okazji w tym 
roku wprowadzone zostały promocyjne 
opłaty za naukę w MSzW. 

W Wydziale Nauk Stosowanych 
w Tarnowie przy ulicy Mościckiego 27 
można podjąć studia licencjackie na 
kierunkach: kosmetologia, pedagogi-
ka i pedagogika specjalna. Studenci, 
którzy zdecydują się na kosmetologię 
mają do wyboru specjalności: odnowa 
biologiczna z technikami masażu 
ciała oraz kosmetologia estetyczna 
z wizażem i stylizacją. Na studentów 
pedagogiki czekają następujące spe-
cjalności: wychowanie przedszkolne 
i wczesnoszkolne (z możliwością uzy-
skania kwalifikacji nauczycielskich) 

MSzW proponuje
oraz pedagogika społeczno-opiekuńcza 
i pedagogika szkolna, a także reso-
cjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. 
Studenci pedagogiki specjalnej mogą 
zdobywać wiedzę z oligofrenopedagogi-
ki i edukacji wczesnoszkolnej (na nich 
również czekają kwalifikacje nauczy-
cielskie) oraz resocjalizacji i bezpieczeń-
stwa publicznego. Niewtajemniczonym 
wyjaśnijmy, że oligofrenopedagogika 
to po prostu pedagogika osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną. Mówiąc 
skrótowo, specjalista w tej dziedzinie 
uczy swoich podopiecznych współżycia 
z innymi ludźmi, przystosowania się do 
wymogów pracy zawodowej, gospodaro-
wania środkami finansowymi, obcho-
dzenia się z urządzeniami użyteczności 
publicznej i racjonalnego korzystania 
z nich oraz właściwego korzystania 
z czasu wolnego. Pedagogikę studiować 
można także w Brzesku przy ulicy Kró-
lowej Jadwigi 18. Również tutaj nauka 

odbywa się w specjalnościach: wycho-
wanie przedszkolne i wczesnoszkolne 
oraz pedagogika społeczno-opiekuńcza 
i pedagogika szkolna, a także resocjali-
zacja i bezpieczeństwo publiczne. Studia 
w Brzesku także wiążą się z uzyskaniem 
kwalifikacji nauczycielskich.  

Małopolska Szkoła Wyższa w Brze-
sku oferuje także studia podyplo-
mowe w zakresie: kosmetologii, zin-
tegrowanej pedagogiki przedszkolnej, 
oligofrenopedagogiki, edukacji dla 
bezpieczeństwa, diagnozy i terapii 
pedagogicznej, socjoterapii, logopedii 
i zarządzania oświatą. 

Zarówno dziekanat w Brzesku jak 
i w Tarnowie prowadzi rekrutację na 
studia magisterskie z pedagogiki na 
Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. Każdy student, który skorzysta 
z tej oferty, po ukończeniu studiów 
otrzyma dyplom uniwersytecki.

Jak widać, w ciągu tych dziesięciu 
lat oferta edukacyjna brzeskiej MSzW 
znacznie się poszerzyła. 

PRUD 

Przebieg akcji w Brzesku nadzorował Roman Ciepiela - fot. Agnieszka Borzęcka
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2 września już po raz drugi brzeska Szko-
ła Muzyczna I stopnia zainaugurowała 
roz szkolny 2013/2014. Uroczystość miała 
miejsce w Sali audytoryjnej Regionalnego 
Centrum Kulturalno - Bibliotecznego. 

Wzięli w niej udział m.in. bur-
mistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 
starosta brzeski Andrzej Potępa, poseł 
na Sejm RP Edward Czesak,  naczelnik 
Wydziału Edukacji Kultury i Sportu 
Józef Cierniak, a także nauczyciele, 
uczniowie i rodzice. 

Spotkanie rozpoczęła dyrektor 
Szkoły Muzycznej Ilona Latocha – Dy-
lewska, która powitała wszystkich 
przybyłych. Następnie przed publicz-
nością wystąpili nauczyciele i ucz-
niowie Szkoły Muzycznej w Brzesku 
z krótkim programem muzycznym.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Muzycznej

 W roku szkolnym 2013/2014 na-
ukę rozpocznie 131 uczniów, którzy 
pod okiem 21 nauczycieli będą się 
uczyć gry na fortepianie, skrzypcach, 

altówce, wiolonczeli, gitarze, flecie, 
klarnecie, oboju, saksofonie, trąbce, 
akordeonie i perkusji. 

red.

Jak co roku, tradycyjnie, wakacje 
to okres nie tylko uczniowskiego 
wypoczynku, ale i pora na remonty 
i doposażenie oświatowych placówek. 
W tym roku gmina wydała na ten cel 
blisko 350 tysięcy złotych. Najwięcej 
kosztowały prace przeprowadzone 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku. 
Wyremontowano szkolne sanitariaty, 
wymieniona została instalacja elek-
tryczna w kuchni przy stołówce, do-
konano też konserwacji dachu. Łączne 
koszty tych prac wyniosły 110 tysięcy 
złotych. Około 11 tysięcy złotych po-

Wakacyjne remonty
chłonął remont instalacji elektrycznej 
i oświetlenia w Publicznym Gimna-
zjum nr 2 w Brzesku. 

W Szkole Podstawowej w Mokrzy-
skach rozbiórki wymagał stary, zagra-
żający bezpieczeństwu budynek, znaj-
dujący się obok placówki. Koszt tych 
prac wyniósł 8 tysięcy złotych. Niecałe 
28 tysięcy złotych wydano na remonty 
pomieszczeń i komina w budynku 
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brze-
sku. Ponadto dyrektorzy wszystkich 
placówek oświatowych zlecili drobne 
prace remontowe na łączną kwotę 

20 tysięcy złotych. 70 tysięcy złotych 
przeznaczono w trakcie przerwy waka-
cyjnej w związku z funkcjonowaniem 
Szkoły Muzycznej I stopnia. Za 20 ty-
sięcy wyremontowano pomieszczenia 
wykorzystywane przez placówkę, a 50 
tysięcy wydano na zakup instrumen-
tów muzycznych. 

Większość szkół wzbogaciło się 
o nowy sprzęt komputerowy, na który 
wydano blisko 95 tysięcy złotych. 

Przed pierwszym dzwonkiem ozna-
czającym rozpoczęcie roku szkolnego 
2013/2014 wszystkie placówki zostały 
starannie przygotowane do przyjęcia 
uczniów. 

WALP
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28 czerwca 2013 r. podczas uroczystego 
zakończenia roku szkolnego 2012/2013 
nastąpiło wręczenie stypendiów oraz 
nagród za najlepsze wyniki w nauce 
i szczególne osiągnięcia, ufundowanych 
dla uczniów Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Brzesku przez Krzysztofa 
Ojczyka, wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej.

Stypendium I stopnia w wysokości 
500 zł z rąk Krzysztofa Ojczyka odebrała 
Karolina Klimek z klasy VI c. Stypen-
dium II stopnia w wysokości 300 zł - Ju-
lia Kraj z klasa VI c. Stypendium III 
stopnia w wysokości 200 zł - Weronika 
Wieczorek z klasa VI d.

Wyróżnienie I stopnia, stypendium 
w wysokości 100 zł otrzymało pięcioro 
uczniów Martyna Kubala z klasy 

Stypendia i nagrody
VI c, Damian Świerczek z klasy V d, 
Oliwia Sowa z klasy V d, Maria Mi-
kołajek z klasy IV d, Gabriela Wołek 
z klasy IV b.

Uczniowie klas młodszych za wysokie 
wyniki w nauce, wzorowe zachowanie 
oraz szczególne osiągnięcia odebrali z rąk 
Fundatora nagrody rzeczowe – MP5 
lub MP4, a byli to: Oliwia Olchawa 
z klasy III a oraz Aleksandra Wo-
łek, Anna Solak i Wojciech Górski 
z klasy III d

Wyróżnieniami II stopnia w postaci 
voucherów dla całej rodziny do Kina Pla-
neta mogą się pochwalić: Pola Kusiak 
z V a, Kamil Grzyb z VI a, Aleksan-
dra Mucha z V c, Natalia Widło 
z V d, Justyna Żak z VI b, Patrycja 
Wieczorek z V a, Małgorzata Figiel 

z V a, Sara Pietrusińska z V d, Alek-
sandra Pacura z VI c, Kacper Musiał 
z V a, Maciej Woda z V b, Krystian 
Chrabąszcz z V b, Igor Malec z V b, 
Izabella Klecka z V b, Alicja Lecho-
wicz z IV a. 
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24.08.1909 r w Łoponiu urodziła 
się Pani Genowefa Idzi. Nietrudno 
więc obliczyć, że świętowała w tym 
roku swoje 104 urodziny. 

Sędziwa jubilatka ma 8 dzieci, 19 
wnuków, 31 prawnuków i 2 praprawnu-
ków. W dniu urodzin odwiedziło ją wielu 
gości głównie była to rodzina, ale również 
sekretarz gminy Stanisław Sułek, który 
przekazał jej życzenia i prezent w imie-
niu Burmistrza Grzegorza Wawryki. 
Obecna też była zastępca kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Aleksandra 
Fijałkowska. W imieniu całej redakcji 
BIM składamy Pani Genowefie jeszcze 
wielu lat spędzonych w jak najlepszym 
zdrowiu oraz spełnienia wszystkich 
marzeń!   red

Wszystkiego Najlepszego!Wszystkiego Najlepszego!
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W dniach 3-5 września w Krynicy odbyło 
się Forum Ekonomiczne, które poprowa-
dził były minister sprawiedliwości pro-
fesor Zbigniew Ćwiąkalski. Ostatniego 
dnia w Forum Regionów udział wziął 
burmistrz Grzegorz Wawryka. Tematem 
rozmów były możliwości rozwoju małych 
miast Polski. W swoim wystąpieniu 
burmistrz podkreślił, iż Brzesko ma 
ogromne możliwości, a wybudowanie 
autostrady i planowana budowa dwóch 
zjazdów to wielka szansa dla rozwoju 
miasta i całego powiatu. Zwrócił też 
uwagę, że dla potencjalnych inwesto-
rów bardzo ważne są grunty, zaplecze 
rekreacyjne, kulturalne, sportowe oraz 
mieszkaniowe. Zaznaczył, że brzescy 
radni podjęli niedawno uchwałę o za-
stosowaniu zniżek dla inwestorów, co 
ma przyczynić się do powstania nowych 
miejsc pracy, a to wszystko powinno 
zainteresować przedsiębiorców naszym 
regionem. red.

Burmistrz na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Jednym z uczestników emitowanego 
w niedzielę 8 września programu 
Must Be The Music, był wywodzący 
się z Brzeska zespół Bluejay. Zespół 
tworzą Kacper Kornaś (gitara) i Ka-
tarzyna Gałkowska (wokal), którzy są 
jego założycielami, oraz grający z nimi 
na co dzień Marek Kopacz (gitara 
basowa) i Paweł Grabarz (perkusja). 
Zaprezentowali autorską piosenkę 
„Take me home”, co zapewniło im do-
datkowe uznanie w oczach jurorów 
(otrzymali najwyższą ocenę - 4x Tak!). 

Bluejay – 4x Tak!
Kacper wspomina, że program bardzo 
pozytywnie ich zaskoczył, pracujący 
tam ludzie przyjęli ich ciepło i otwarcie, 
choć dało się we znaki kilkugodzinne 
oczekiwanie na swoją kolej. Zapytany 
o plany na przyszłość mówi: „Będziemy 
czekać na rozwój sytuacji. Nie chcemy 
z niczym się narzucać, aby po otwarciu 
lodówki nie czekał w niej na kogoś 
Bluejay” Link, pod którym można 
wspomóc muzyków z Bluejay poprzez 
oddanie na nich głosu znajduje się 
m.in. na stronie facebookowej zespołu. 

Młodym artystom życzymy dalszych 
sukcesów! red.
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Za nami dwa dni wyśmienitej zaba-
wy przy pięknej pogodzie.

7 września w sobotę  rozpoczął się fe-
stiwal pt. „Folklor łączy narody i po-
kolenia” zorganizowany przez Urząd 
Miasta Brzeska przy współpracy z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury. Zakończył się 
w niedzielę 8 września.  Do Brzeska 
zawitały zespoły z Węgier – Forr-Más 
(Szazhalombatta), Rumuni – Sóvirágok 
i Népi Játszóház (Sovata), Bułgarii – Ak-
tavis (Dupnica). Zagraniczni goście mieli 
okazję zwiedzić nasze miasto, zamek 
w Dębnie i Pałac Goetzów.  Rywalizowali 
też o pierwsze miejsce w małym turnieju 
na kręgielni BOSiR. 

W sobotę popołudniu zaprezentowali 
swoje tańce i pieśni regionalne na sta-
dionie LKS w Jadownikach. Występami 
uświetnili zorganizowany przez Biuro 
Promocji UM, pierwszy Turniej Sołectw 
i Osiedli, na który przygotowano wiele cie-
kawych konkurencji m.in.: młócenie zboża 
cepem, dojenie krowy, robienie masła, 
rzucanie podkową, toczenie bala słomy, 
slalom z jajem. Każda grupa posiadała 
koszulki w odmiennych barwach i z nazwą 
swojej miejscowości lub osiedla. W zmaga-
niach zwyciężyła drużyna z Okocimia pod 
przewodnictwem sołtysa Wita Zydronia. 
W nagrodę otrzymali 3 tys. zł oraz sym-
boliczną parę cepów. Drugie miejsce zajęli 
zawodnicy z Jadownik (nagroda 2 tys. 
zł.). Na trzecim miejscu uplasowały się 
ex aequo drużyny z Poręby Spytkowskiej 
i Wokowic. Wywalczyli po 1 tys. zł.

Następnie zespoły folklorystyczne 
przeniosły się do Brzeska, gdzie wystą-
piły dla publiczności zgromadzonej na pl. 
Kazimierza Wielkiego. Oprócz zespołów 
zagranicznych na scenie zatańczyli rów-
nież Porębianie. W tym czasie można 
było degustować bałkańską zupę gula-
szową - bogracz. Wieczór zakończył się 
wspólnym tańcem bułgarskiego zespołu 
Aktavis ze zgromadzoną publicznością. 

W niedzielę około godz. 16:00 spod 
Urzędu Miasta wyruszył na Plac Ka-
zimierza Wielkiego wesoły i barwny 
korowód składający się z miejscowych or-
kiestr dętych i zespołów folklorystycznych 
oraz zespołów zagranicznych z Węgier, 
Rumuni i Bułgarii. Przed zgromadzoną 
publicznością zaprezentowały się: Miej-
ska Orkiestra Dęta z Brzeska, Orkiestra 
z Łysej Góry, ZPiT Łoniowiacy, ZPiT 

Brzesko międzynarodowym 
miastem folkloru

Jadowniczanie,  ZPiT Krakowiacy Ziemi 
Brzeskiej, Forr-Más, Sóvirágok i Népi 
Játszóház oraz Aktavis. Zabawę na pla-
cu tak jak poprzedniego dnia zakończył 
polsko - bułgarski taniec. Około 21.00 
w Domu Kultury w Jadownikach miała 
miejsce uroczysta kolacja, podczas której 
odbyło się oficjalne pożegnanie zespołów 
przez burmistrza Grzegorza Wawrykę 
oraz głównego sponsora - prezesa MPEC 
Pawła Majewskiego. Sponsorami festi-
walu byli: Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej, Rejonowe Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz 
Brzeskie Zakłady Komunalne. 

Organizatorzy dziękują Radzie 
Sołeckiej Jadownik, prezesowi LKS 
Jadowniczanka dr Tadeuszowi Zychowi, 
za pomoc w przygotowaniu Turnieju 
Sołectw i Osiedli. Wyrazy wdzięczności 
należą się również brzeskiej policji oraz 
OSP Brzesko, bez których nie udało-
by się zorganizować i tak sprawnie 
przeprowadzić tej imprezy. Szczególne 
podziękowania należą się kierownikowi 
biura promocji Krzysztofowi Bigajowi 
za pomysł i ogromną pracę włożoną 
w organizację festiwalu.

Projekt „Folklor łączy narody i po-
kolenia” został złożony do siedziby LGD 
Kwartet na Przedgórzu w ramach nabo-
ru PROW 2007- 2013 „Małe projekty”.

XII Diecezjalne Święto Chleba 
znakomicie wpisało się w festiwalową 
atmosferę. Zostało zorganizowane jak 
co roku przez Urząd Miejski, Starostwo 
Powiatowe, Cech Rzemieślników oraz 
Małych i Średnich Przedsiębiorców 
w Brzesku i MOK.

Oficjalne otwarcie miało miejsce 
w niedzielę 8 września o godz. 14:00 
w budynku Cechu. Witając gości, starszy 
Cechu powiedział: Dziesiejsza uroczytość 
jest dla nas powodem do dumy. Tym bar-
dziej jest nam miło, że wspólnie z Pań-
stwem będziemy uczestniczyć w święcie 
plonów na ziemi brzeskiej oraz święcie 
tarnowskiego rzemiosła. 

Następnie bracia cechowi wraz 
z władzami miasta, a także pozosta-
łymi gośćmi przy dźwiękach kapeli 
Zespołu Pieśni i Tańca Porębianie 
udali się na Plac Kazimierza Wielkiego. 
Tam wspólnie z mieszkańcami uczest-
niczyli w obrządku chlebowym przed-

stawionym przez Porębian. Następnie 
zostały wręczone odznaczenia resortowe 
przyznane przez Związek Rzemiosła Pol-
skiego w Warszawie za pracę i osobiste 
zaangażowanie w rozwój brzeskiego 
rzemiosła. Uhonorowani zostali: Anna 
Kural (medal platynowy), Jolanta 
Kącka, Maria Halik, Mieczysław Heb-
da, Michał Mrówka (złote medale). 
Honorowymi Odznakami Rzemiosła 
odznaczeni zostali Edmund Leś i Józef 
Kożuch. Odznaczenia wręczał Członek 
Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego 
w Warszawie Jan Błaszkiewicz. O godz. 
15:00, tuż po wystąpieniu burmistrza 
odbyła się uroczysta eucharystia 
koncelebrowana przez ks. Zdzisława 
Sadko, proboszcza parafii św. Mikołaja 
w Bochni. Wzięli w niej udział oprócz 
władz miasta i powiatu, wicemarszałek 
Stanisław Sorys, posłowie Michał Wojt-
kiewicz, Edward Czesak, Jan Ziobro, 
Jarosław Gowin, Włodzimierz Bernacki 
oraz senator Kazimierz Wiatr. 

Zgromadzona na placu publiczność 
mogła podziwiać pięknie udekorowane 
stoiska z wyrobami piekarniczymi (Pie-
karnia Maria Halik, Zakład Piekarsko-
Cukierniczy ,,Janina”, Piekarnia ,,Ja-
gra”, Piekarnia ,,Awiteks”, Piekarnia 
,,Cornetto”, Piekarnia ,,Błajan”, Pie-
karnia M. J. Zelek) i skosztować m.in. 
rozdawanego przez Starszego Cechu 
Kazimierza Kurala chleba ze smalcem, 
a także tradycyjnego żuru galicyjskiego 
i innych regionalnych potraw. 

Sponsorami Diecezjalnego Święta 
Chleba byli: Restauracja ,,Galicyjska”, 
Piekarnia państwa Halików, Piekar-
nia K. Nakielnego ,,Awiteks”, Zakład 
Fotograficzny państwa Zaczyńskich, 
Zakład Samochodowy Z. Czyżyckiego, 
Eurogum M. Mrówki, BUMAT J. Ry-
bickiego, ,,HasBud” H. Strąka, Zakład 
Budowlany A. Grzelaka, Brzeska 
Oficyna Wydawnicza A.R. Dziedziców, 
Tele-radio-mechanika L. Cygi, Zakład 
Elektroinstalacyjny E. Kopacza, Zakład 
W. Wojnickiego, Firma ,,Proster” W. 
Pukala, Zakład Usług A. Mikulskiej, 
,,Megamot” M. Hebdy, Zakład Fliziarski 
p. Jeleniów, Zakład Elektromechaniki 
Pojazdowej G. Górala. Wszystkim ser-
decznie dziękujemy.

 red.
Fot. str. 20-21
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Już 3 lipca rozpoczął się pierwszy turnus 
Biwaku Hufcowego dla zuchów i harce-
rzy z Hufca Brzesko, a tydzień później 
- drugi turnus dla harcerzy i harcerzy 
starszych. Każdy z turnusów trwał 5 
dni. W biwaku uczestniczyło 112 osób 
z gminy Brzesko, Czchów, Szczurowa 
i Wojnicz. Wśród nich były dzieci i mło-
dzież, które nie należą do ZHP. 

Harcerski wypoczynek – Lato 2013
Biwak odbywał się w Ośrodku Har-

cerskim w Piaskach Drużkowie, którego 
komendantem jest hm Kazimierz Kor-
decki. Chętnych do spędzenia czasu na 
biwaku hufcowym nie brakowało.

Komendantką na I turnusie była hm 
Maria Motyka a oboźnym pwd Bartło-
miej Turlej. Natomiast na II turnusie 
komendantką była phm Renata Roż-

kowicz, a funkcję oboźnego pełnił phm 
Piotr Krawczyk. 

Program biwaku obejmował m.in. 
piesze wędrówki w okolice Czchowa, 
wycieczkę do Krynicyna Górę Parkową 
oraz do Nowego Sącza – zwiedzanie 
Miasteczka Galicyjskiego. Uczestnicy 
biwaku wzięli także udział w realizacji 
specjalnego programu przeciwdziała-
nia alkoholizmowi pod hasłem ,,Bądź 
aktywny - nie pij’’. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się  zajęcia sportowo - 
rekreacyjne i wypoczynek na kąpielisku 
,,Chorwacja” w Jurkowie. Odbywały się 
również warsztaty: plastyczne (prowa-
dzone przez wieloletnią instruktorkę 
ZHP hm Reginę Głuszak), teatralne 
(prowadzone przez dh Lidię Górę i  
phm Jadwigę Podolańską), wokalno - 
taneczne (prowadzone przez hm Marię 
Motykę). 

Wieczorami spędzano czas przy og-
niskach lub ,,świeczowiskach”. Podczas 
wspólnych zabaw, śpiewania pięknych  
piosenek harcerskich i słuchania cieka-
wych opowieści wszyscy dobrze się bawi-
li, stanowiąc jedną harcerską rodzinę.

Równie ciekawie spędzili wolny czas 
harcerze, którzy od 1 do 7 lipca brali 
udział w Zlocie w Zakopanem zorga-
nizowanym przez Hufiec Podhalański 
z okazji 100-lecia Harcerstwa. Grupa 23 
harcerzy z Hufca Brzesko wzięła w nim 

Piaski Drużków - II turnus

Zakopane
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udział i przez 7 dni wraz z harcerzami 
z całej Polski  stacjonowała na Równi 
Krupowej w Zakopanem.

Opiekunami tej grupy byli: komen-
dantka phm Renata Rożkowicz, oraz 
oboźny dh Marcin Gromadzki – instruk-
torzy Szczepu im. Bohaterów Września 
w Brzesku.

W programie zlotu znalazły się 
zajęcia z różnych dziedzin m.in. kul-
turalne, historyczne, ekologiczne, 
turystyczne, a także wymagające 
sprawności fizycznej. Uczestnicy brali 
udział w wielu koncertach, grach miej-
skich, konkursach i warsztatach m.in 
„Na góralską nutę” – warsztaty z tańca 
i śpiewu góralskiego, „Z potrzeby pięk-
na” – warsztaty rękodzielnicze, „Na 
historycznej ścieżce” – mini gra o Oldze 
i Andrzeju Małkowskich, gra miejska 
„Kurierzy Tatrzańscy” oraz „Skarby 
Zakopanego”.

Harcerze włączyli się także w akcję 
„Czyste Tatry”, podczas której wraz 

z ochotnikami z całej Polski wyszli na 
szlaki turystyczne, aby zbierać śmieci.  

Komenda Hufca serdecznie dziękuje 
wszystkim instruktorom, którzy aktyw-
nie włączyli się w realizację ważnego 
hufcowego zadania, jakim jest wakacyjny 
wypoczynek. Dziękuje także współpracu-

jącym przy jego organizacji: dyrektorom 
szkół, MOPS w Brzesku, pracownikom 
Urzędów Miast i Gmin  Brzeska, Czcho-
wa, Szczurowej i Wojnicza oraz ich  Bur-
mistrzom i Wójtom  za dofinansowanie 
Harcerskiego Lata 2013. ZHP 

Fot. arch. ZHP

Piaski Drużków - I turnus

Jedenastej edycji doczekał się 
Piknik Country, jedna z kilku cy-
klicznych imprez organizowanych 
przez Miejski Ośrodek Kultury. 
Współorganizatorami, jak zwykle, 
a zarazem stałymi gospodarzami 
byli Marta i Wacław Synowcowie, 
właściciele Rancza Pasja. Aż trud-
no uwierzyć, że dopiero w tym 
roku po raz pierwszy na Pikniku 
zagościł Gang Marcela, legenda 
polskiego nurtu country. 

Gang Marcela w 1981 roku wylan-
sował nieprzemijający przebój „Ojciec 
żył tak jak chciał”, który rok temu 
został wpisany do dziesiątki najwięk-
szych hitów obchodzącego wówczas 
30-lecie istnienia Pikniku Country 
w Mrągowie, największej tego typu 
imprezie w Polsce. Oczywiście, brzescy 
fani usłyszeli ten utwór, jednak w wer-
sji już „odświeżonej”, zmodyfikowanej 
dokładnie w 2011 roku. Nie zabrakło 
i innych wielkich przebojów, takich jak 
na przykład „Tyle złamanych serc”, czy 
„Prawdziwy mężczyzna nigdy nie pła-
cze”. Klasyka polskiego country (Gang 
Marcela jest jednym z nielicznych 
zespołów tego stylu bazujący w więk-
szości na własnym repertuarze) uzu-
pełniona została najbardziej znanymi 
kanonami piosenki biesiadnej, toteż 
publiczność nie tylko pląsała w rytm 
westernowych brzmień, ale także 

Piknik z Gangiem
aktywnie „wspomagała” artystów 
wokalnie. Tak, tak, brzeski Piknik 
Country jest bodaj jedyna w mieście 
imprezą kulturalną, której uczest-
nicy są od samego początku bardzo 
aktywni, a jej końcowej fazie nawet 
nadaktywni. Toteż jeszcze nigdy to 
wydarzenie nie skończyło się zgodnie 
z planem, zawsze wykraczając poza 
założone ramy czasowe. Tym razem 
powodów do satysfakcji dostarczyła 
im trójka wytrawnych muzyków, bę-
dących nadal, mimo upływu czasu – co 
tu dużo kryć – w doskonałej formie 
– Barbara Trojan, Marcel Trojan oraz 
Jan „Johny” Maliński. 

Od dwóch lat tradycją brzeskiego 
Pikniku stało się, że szansę występu na 
tej imprezie otrzymują młodzi wokaliści 
doskonalący swój warsztat w Miejskim 
Ośrodku Kultury. Przygotowują spe-
cjalny na tę okazję repertuar. W tym 
roku wystąpiły Magdalena Skokoń 
i Izabela Sacha, które zaprezentowały 
utwory z repertuaru między innymi 
Urszuli Sipińskiej, Anna Jantar i Ha-
liny Frąckowiak, mieszczące się w obo-
wiązującym na Ranczu Pasja nurcie. 
Koncert Gangu Marcela poprzedziły 
ponadto zespoły Do Rana i Szalony 
Mustang. Do Rana to formacja znana 
już brzeskiej publiczności, chociażby 
z ostatnich Dni Brzeska, specjalizująca 
się w coverach, do których opracowuje 

oryginalne aranżacje. Z kolei Szalony 
Mustang to grupa, która stworzona 
została specjalnie pod kątem sierp-
niowej imprezy. O wokal można było 
być spokojnym, bo w roli frontmenki 
wystąpiła utalentowana, mająca już na 
koncie wiele sukcesów Majka Pabian. 
Towarzyszyli jej doświadczeni muzycy 
– Teresa Szydłowska, Krzysztof Szyd-
łowski i Krzysztof … nomen omen … 
Koniarz.

Nie zabrakło tradycyjnych konkur-
sów strzelania z łuku, rzutu podkową 
do celu i rzutu snopkiem siana na 
odległość. Jak na imprezę country 
z prawdziwego zdarzenia przystało, 
pojawili się też rodzimi harleyowcy. 
Większość widzów ubrana była w we-
sternowym stylu – obowiązkowo kape-
lusze z szerokimi rondami, kamizelki 
i buty kowbojki. 

Brzeski Piknik ma swoich stałych 
uczestników, wiernych tej imprezie od 
jej pierwszej edycji. Należą do nich na 
pewno państwo Żegliccy, którzy od lat 
odwiedzają niemal wszystkie miejsca 
w naszym kraju, w których roz-
brzmiewa charakterystyczna muzyka 
country. Takich stałych bywalców jest 
znacznie więcej. Znamienne jest to, 
że z roku na rok przybywa w naszym 
mieście fanów tego nurtu. Tym razem 
publiczność wyjątkowo dopisała. Na 
Ranczu Pasja bawiło się dobrze ponad 
pięćset osób, a to oznacza, że formuła 
Pikniku nikomu się jeszcze nie opa-
trzyła ani nie osłuchała. Zatem ciąg 
dalszy na pewno nastąpi. WALP 

Fot. E. Stępień - str. 19
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Kolejne usprawnienia biblioteczne
Od momentu uruchomienia elektro-
nicznego wypożyczania minęło ponad 
półtora roku. W tym czasie użytkownicy 
przyzwyczaili się do wielu nowości ta-
kich jak: konieczność okazywania karty 
przy wypożyczaniu, restrykcyjne prze-
strzeganie terminu zwrotu wypożyczo-
nych książek, możliwość monitorowania 
własnego konta bibliotecznego on-line, 
które pozwala samodzielnie kontrolo-
wać liczbę wypożyczonych książek oraz 
przedłużać termin ich zwrotu.

Po pierwszych zmianach każda 
kolejna innowacja jest przyjmowa-
na z coraz większym entuzjazmem. 
Obecnie czytelnicy mogą również 
dokonywać samodzielnych zamówień 
książek drogą elektroniczną. Coraz 
więcej osób chce korzystać z wymienio-

Biblioteka – Dział Dorosłych
nych udogodnień. Możemy pochwalić 
się bardzo wysoką liczbą logowań 
do katalogu księgozbioru. Kolejnym 
usprawnieniem jest dodatkowe sta-
nowisko wypożyczeń. Od sierpnia tego 
roku w wypożyczalniach dla dorosłych 
i dzieci działają dwa stanowiska elek-
tronicznego wypożyczania. W znaczący 
sposób ułatwia to proces wypożyczeń 
i zmniejsza kolejkę  oczekujących 
czytelników.

Warsztaty komputerowe 2013
W czerwcu i lipcu 2013 roku w Powia-
towej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Brzesku odbyła się kolejna - czwarta 
seria warsztatów komputerowych dla 
seniorów. 

Zapisy uczestników prowadzone 
były w czerwcu w siedzibie biblioteki. 

Grupa, choć nieliczna miała pełen 
komfort pracy. Kursantom zapewniono 
dostęp do sprzętu komputerowego, ale 
wiele osób przynosiło własne laptopy, 
aby pojawiające się komunikaty syste-
mowe konsultować na bieżąco. 

W ramach spotkań omówiono m.in. 
zagadnienia związane z pracą na kom-
puterze.

Wrzesień w Bibliotece
Konkurs plastyczny: „Wyślij pocztówkę 
z ziemi brzeskiej”

Konkurs skierowany jest do mło-
dzieży gimnazjalnej z terenu powiatu 
brzeskiego. Jego tematem są krajo-
brazy, zabytki i miejsca o szczególnym 
charakterze na terenie ziemi brzeskiej, 
które mogą zostać uznane za wizytów-
kę regionu. Zapraszamy młodzież do 
wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły 
na stronie biblioteki. 

Przez dwa miesiące wakacji dzieci młod-
sze i starsze brały udział w zajęciach 
literackich, edukacyjnych i plastycznych. 
Coś dla siebie znaleźli też miłośnicy fil-
mów i komputera. 

W ramach „Lata z komputerem” 
czytelnicy mogli „surfować” po Internecie, 
a także korzystać z gier komputerowych. 
Z takiego sposobu spędzenia wolnego 
czasu skorzystało ponad 700 osób. 

Trzy razy w tygodniu w Komnacie 
Bajek działała Wakacyjna Akademia 
Filmowa. W „bibliotecznym kinie” dzieci 
poznawały przygody Scooby-Doo, Shreka, 
Barbie i Meridy Walecznej.

We wtorki odbywały się zajęcia 
pod hasłem „Wakacje w Azji”. Każde 
spotkanie było niezwykłą podróżą do 
egzotycznych miejsc i stwarzało okazję 
do dobrej zabawy. Podczas spotkań dzieci 
oglądały prezentacje multimedialne przy-
bliżające kulturę, przyrodę, ludzi i życie 
codzienne w azjatyckich państwach, 
uczyły się pisać chińskie znaki, wykony-

Wakacje 2013 w Oddziale dla Dzieci

wały maski smoków i japońskie wachla-
rze. Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
otrzymali Certyfikat Podróżnika. 

W wakacyjne piątki w Komnacie 
Bajek młodsze dzieci spotykały się 
z latającym pieskiem Vipo – bohaterem 
serii książek i filmów animowanych. 
W trakcie zajęć czytelnicy podróżowali 
dookoła świata. Nie zabrakło także za-
baw ruchowych i plastycznych. Na koniec 

dzieci zostały pasowane na Przyjaciela 
Pieska Vipo. 

We wszystkich wakacyjnych zajęciach 
wzięło udział około 300 czytelników. 
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom 
Wakacji w Bibliotece.  

Relacja fotograficzna z wakacyj-
nych spotkań jest dostępna na stronie 
internetowej brzeskiej biblioteki (www.
bibliotekabrzesko.pl).
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Już po raz dziewiąty zaszokowała nas 
swoimi pomysłami Katarzyna Pacewicz-
Pyrek, która przygotowała wystawę 
zatytułowaną „Kwiaty na murawę”. Był 
to właściwie happening nawiązujący 
do 80-tej rocznicy Okocimskiego Klubu 
Sportowego. Kompozycje kwiatowe 
Kasia połączyła z piłkami, siatkami 
bramkowymi, trampkami, koszulkami 

Wystawa Katarzyny Pacewicz-Pyrek
footballowymi oraz innymi przedmiota-
mi piłkarskimi. Ustawione w odpowied-
ni sposób krzesła przypominały trybunę 
stadionu.

Wernisaż wystawy miał miejsce 
6 września w sali wystawienniczej RCKB. 
Na tę okoliczność przybyło bardzo wiele 
osób, m.in.: burmistrz Grzegorz Wawry-
ka, radni miejscy, dyrektorzy brzeskich 

szkół, a także przyjaciele artystki. Wysta-
wa cieszyła się dużym zainteresowaniem 
zwiedzających, zachęciła do dyskusji, 
skłoniła do refleksji. Dostarczyła też 
niezapomnianych wrażeń. Czekamy na 
kolejną dziesiątą ekspozycję Pani Kata-
rzyny w przyszłym roku. Już dziś wiemy, 
że na pewno nas czymś zaskoczy. red. 

Fot. J. Basista, str 19
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Podczas wakacji dzieci z całej gminy 
Brzesko mogły wziąć udział w bez-
płatnych zajęciach tenisa ziemnego. 
Chętnych nie brakowało, bo w zajęciach 
uczestniczyło ponad 80 dzieci z klas od 
1 do 6. Pomysłodawcą i głównym orga-
nizatorem ruchowej formy wypoczynku 
letniego był brzeski przedsiębiorca Wac-
ław Jawor, który w środowisku lokal-
nym znany jest ze wspierania różnych 
inicjatyw społecznych, kulturalnych 
i sportowych. Wspólnie z Wydziałem 
Edukacji Kultury i Sportu UM Brzesko 
i Okocimskim Klubem Sportowym po-
starał się, aby ziściły się marzenia dzieci 
o nauce i grze w tenisa ziemnego. Firma 
Jawor zapewniła młodym tenisistom 
profesjonalną kadrę szkoleniową i zimne 
napoje, WEKiS postarał się o odpowiedni 
sprzęt do gry, natomiast OKS udostępnił 
bezpłatnie korty tenisowe. 

30 sierpnia na kortach tenisowych 
w Brzesku odbyła się impreza podsumo-
wująca wakacyjne zmagania z tenisem. 
W uroczystym zakończeniu „Wakacji 
z tenisem” oprócz dzieci i rodziców wzięli 
udział m.in. z-ca burmistrza Brzeska  
Jerzy Tyrkiel, przewodniczący Rady Miej-
skiej Tadeusz Pasierb, z-ca starosty brze-
skiego Ryszard Ożóg, naczelnik WEKiS  
- Józef Cierniak, inspektor WEKiS Michał 
Kostecki, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury Małgorzata Cuber, prezes OKS 
Roman Pawełek, v-ce prezes OKS ds. sek-
cji tenisa ziemnego Ludwik Cyga, prezes 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Lu-
dwik Lechowicz, dyrektor Krakowskiego 
Banku Spółdzielczego oddział w Szczuro-
wej Andrzej Stoliński, Agnieszka Wójcik 
– Firma Ekopuf (sponsor).

Uroczyste zakończenie „Wakacji 
z tenisem” rozpoczęło się pokazowym 
treningiem dzieci i rozegraniem turnieju 

Wakacje z tenisem
finałowego. Następnie przyszła pora 
na wręczenie pamiątkowych medali 
i nagród najlepszym młodym tenisi-
stom. W kategorii klas 1-2 wręczono 
sześć medali. Złoty medal otrzymali: 
Gabriela Gaczoł i Bartosz Dumański, 
srebrny – Anita Ojczyk i Krystian Król, 
brązowy – Gabriela Janka i Mateusz 
Szewczyk. W kat. klas 3-4 złoty medal 
zdobyli: Daria Lewandowska i Maciej 
Repetowski, srebrny – Paulina Topolska 
i Bartosz Bober, a brązowy – Sara Gzyl 
i Kamil Korowicz. W kat. klas 5-6 złoty 
medal wywalczyli: Izabela Klecka i Mi-
kołaj Klecki, srebrny - Karolina Migdał 
i Norbert Jewuła, a brązowy – Iga Sacha 
i Jakub Filip.

Wśród dzieci uczęszczających do 
wakacyjnej szkółki tenisowej odbyło się 
także losowanie rakiet tenisowych ufun-
dowanych przez Urząd Miasta Brzesko 
i kompletów piłek do tenisa, które 
ufundował Krzysztof Babicz. Następnie 
przewodniczący Rady Miejskiej Tade-
usz Pasierb w imieniu władz miasta 
podziękował serdecznie organizatorom 
„Wakacji z tenisem” za pomysł, ofiarność 
i otwarte serce w przygotowaniu i pro-
wadzeniu letnich zajęć tenisa ziemnego. 
Szczególne podziękowania wraz z listem 
gratulacyjnym skierował do Wacła-
wa Jawora, podkreślając, iż postawa 
brzeskiego przedsiębiorcy jest godna 
naśladowania. Miłym akcentem dalszej 
części spotkania było wręczenie przez 
dzieci Wacławowi Jaworowi, Michałowi 
Kosteckiemu, Romanowi Pawełkowi 
i Zbigniewowi Kowalczykowi symbolicz-
nych pamiątkowych piłek tenisowych. 
W ten sposób uczestnicy wakacyjnych 
zajęć na kortach tenisowych OKS wy-
razili podziękowanie za przygotowanie 
tak ciekawej formy letniego wypoczyn-

ku. Potem przyszedł czas na rozdanie 
uczestnikom „Wakacji z tenisem” pa-
miątkowych dyplomów i upominków  
oraz poczęstunek. Dla zgromadzonych 
zaśpiewały solistki z Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Brzesku. Przedstawiono 
też prezentację pt. „Tenis w pigułce”. 
Na zakończenie imprezy przygotowano 
dla młodych tenisistów poczęstunek 
z grilla i dyskotekę. Co ciekawe, dzieci 
wolały pograć w tenisa na kortach... niż 
tańczyć.

Nie wiadomo czy podczas wakacyj-
nych zajęć tenisowych na kortach OKS 
rozgrywał mecze przyszły, światowej sła-
wy tenisista z Brzeska, ale wiadomo na 
pewno, że dużo dzieci złapało tenisowego 
„bakcyla” i zapisało się na dalsze zajęcia. 
Instruktorzy, pod okiem których treno-
wały dzieci podczas wakacji to: Grzegorz 
Wójciak, Magdalena Wiecha, Monika 
Wiecha, Przemysław Brzyk, Mariusz Fi-
jałkowski, Gabrysia Góra, Bartek Jawor, 
a także Anie ze Stanów Zjednoczonych 
i Peta Forsyth z Australii.

Szczególne podziękowania należą 
się także sponsorom, którzy wsparli 
finansowo i rzeczowo akcję „Wakacje 
z tenisem”, a wśród nich Firma Jawor 
– Usługi Remontowo – Budowlane, 
TG „Sokół”, Skład Budowlany Edward 
Milewski, Firma Produkcyjno –Handlo-
wo – Usługowa - Jarosław Cichoński, 
AlfaSport – Przemysław Brzyk, Firma 
Handlowa Pławińscy, Stolarnia Micor 
- Czesław Koloda, Bank Spółdzielczy, 
Krakowski Bank Spółdzielczy, Zakład 
Budowlano Usługowy BUDUS - Stani-
sław Sala, Firma Mrozik – Mieczysław 
Ogar, Usługi Geodezyjne -  Krzysztof 
Babicz, Cukiernia Czudecki, MPEC 
i Firma Ecopuf ze Starego Sącza, która 
ufundowała każdemu dziecku eko po-
duszeczkę i przekazała duże pufy wypo-
czynkowe sekcji tenisowej OKS.        B.K.

Fot. B. Kądziołka - str 19

Podczas wakacji dzieci z Okocimia 
odwiedziły „Wioskę Indiańską” w Zala-
sowej. Uczestnicy wycieczki mogli zoba-
czyć namioty tipi, stroje, instrumenty, 
broń i poznać kulturę Indian z Ameryki 
Południowej. Kolejnym punktem wa-
kacyjnego programu dnia było centrum 
zabaw pt. „Promienny Zamek” w Tarno-
wie, gdzie dzieci mogły sprawdzić swoje 
umiejętności sprawnościowe na różnego 
rodzaju torach przeszkód. Organizato-
rem wycieczki był sołtys i rada sołecka 
w Okocimiu.  Wit Zydroń

Wakacje w OkocimiuWakacje w Okocimiu
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W tym roku podobnie jak w latach 
ubiegłych, trzydziestu uczniów Pub-
licznego Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Jadownikach wyróżniających się 
nie tylko osiągnięciami naukowymi, 
ale i sportowymi, wzięło udział w letniej 
kolonii, która odbyła się w terminie 
19-31 lipca br. Bazą wypoczynkową był 
Ośrodek Wypoczynkowy „Słowiniec” 
w Łebie. Tym razem program kolonii 
został rozbudowany o zwiedzanie miejsc 
związanych z początkami państwa 
polskiego. Z tego tytułu w pierwszym 
i ostatnim dniu pobytu uczestnicy zo-
baczyli m.in. Katedry w Gnieźnie i w 
Poznaniu, Muzeum Początków Państwa 
Polskiego w Gnieźnie, Kolegiatę i „My-
sią Wieżę” w Kruszwicy, Rotundę św. 
Prokopa i Kościół Świętej Trójcy i NMP 
w Strzelnie, Ostrów Lednicki oraz Gród 
w Biskupinie, a pierwszy nocleg odbyli 
na Polach Lednickich u Ojca Jana Góry, 
gdzie wzięli udział w podniosłym wyda-
rzeniu religijnym i mieli okazję przejść 
przez Bramę Rybę. 

Pobyt nad morzem jak co roku po-
łączony był z codziennymi zajęciami z 
technik szybkiego zapamiętywania w 

„Na koloniach życie płynie…”

ramach programu „Antykujon - aka-
demia wyobraźni” przeprowadzonego 
przez Panią Natalię Gurbisz, trenerkę 
z Europejskiego Instytutu Edukacji 
Engram. Poza tym koloniści, oprócz 
codziennego plażowania i kąpieli w 
morzu brali udział w licznych wyciecz-
kach tematycznych, w czasie których 
zwiedzili m.in. latarnię morską w Stilo, 
Słowiński Park Narodowy z Wydmą 
Łącką i Muzeum Wyrzutni Rakiet, łódź 
ratunkową „Huragan” z brzegowej stacji 

ratownictwa SAR w Łebie, a w przed-
ostatnim dniu popłynęli w rejs na zachód 
słońca statkiem pasażerskim „Gryf”. 
Uczestnicy kolonii brali również udział 
w licznych konkursach tj. rzeźby w pia-
sku, wiedzy o zwiedzanych miejscach, 
„cymbergaja” (air hockey),  a także w 
dyskotece i ognisku, w czasie którego 
zostały  wręczone ciekawe nagrody za 
rozstrzygnięte konkursy. 

Bartłomiej Turlej
    
    

Stowarzyszenie Kwartet na Przed-
górzu jest organizatorem bardzo 
ciekawego konkursu pt. „Tradycyj-
ne smaki Przedgórza”. Celem akcji 
jest odbudowa i ochrona dziedzictwa 
kulinarnego na terenie gmin Brzesko, 
Borzęcin, Dębno i Radłów. Konkurs 
polega na zgłoszeniu i przygotowaniu 
oryginalnych regionalnych potraw, cha-
rakterystycznych dla danego regionu.

W ogłoszonym przez Stowarzyszenie 
Kwartet na Przedgórzu konkursie wzię-
ły udział m.in. panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Porębie Spytkowskiej. 
Z zaproszenia na pokaz i degustację 
smacznych, niecodziennych, a nawet 
zapomnianych potraw skorzystała re-
dakcja BIMu, goszcząc 26 lipca w świet-
licy wiejskiej w Porębie Spytkowskiej. 
Autorkami dań i nalewek, które zostały 
przygotowane według tradycyjnych i 
domowych przepisów, będących w rodzi-
nie od pokoleń i opartych o tradycyjne 
lokalne produkty oraz metody ich przy-
gotowania były panie: Maria Karaś, 
Janina Szydłowska, Lidia Starzak i 
Barbara Śledź. Wśród smacznych dań, 
przekąsek, wypieków i nalewek można 
było skosztować: zupę karpielową, rosół 

Smacznie i zdrowo w Porębie Spytkowskiej

porębski, żurek na serwatce, trzy rodza-
je chleba: korzennego, orkiszowego i „po-
rębiaka” na serwatce. Była też pyszna 
tarta orkiszowa z patisonem, paszteciki, 
jabłka pieczone w miodzie z orzechami, 
serek biały „kajpus”, winko z korzeni 
mniszka lekarskiego i orzeźwiający 
napój z rabarbaru i mięty.

Po zakończeniu konkursu specjalna 
komisja wybierze najbardziej oryginalne 
przepisy kulinarne i zostaną one wydane 

w formie książki kucharskiej. Pielęgnowa-
nie różnorodności, troska o przechowywa-
nie, przekazywanie z pokolenia na poko-
lenie oraz  kultywowanie tradycyjnych i 
unikatowych przepisów jest dużą szansą 
na promocję miejscowości i  na stworze-
nie ciekawego produktu turystycznego, 
który będzie przyciągał turystów i gości 
do danego regionu, stanowiąc dodatkową 
atrakcję turystyczną.

Beata Kądziołka
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Stanisław Kita z Jadownik, Wojciech 
Oleksyk ze Szczepanowa i Marek Stę-
pień z Poręby Spytkowskiej w ciągu 
trzech dni pokonali na rowerach 
ponad 450 kilometrów. Tyle czasu 
zajęła im pielgrzymka do Częstocho-
wy (razem z drogą powrotną). Wyru-
szyli na kilka dni przed Tarnowską 
Pielgrzymką Pieszą, ale przejechali 
dokładnie tę samą trasę. 

Wszyscy trzej są członkami założo-
nego trzy lata temu Brzeskiego Klubu 
Biegacza. Spośród nich tylko Stanisław 
Kita regularnie jeździ na rowerze. Dwaj 
pozostali takiego doświadczenia nie mają, 
jednak nie obawiali się wyzwania, wszak 
mają za sobą doskonałe przygotowanie 
kondycyjne. Obawiali się jedynie o od-
parzenia, które mogły im się przydarzyć 
(i przydarzyły się). 

Początkowo w drogę na Jasną Górę 
miał wyruszyć sam Stanisław Kita. 
Kiedy zwierzył się ze swojego zamiaru 
swoim kolegom, ci ochoczo zgłosili chęć 
przyłączenia się.

- Postanowiłem wybrać się na tę 
pielgrzymkę, bo kierowała mną jasno 
określona intencja, chęć pomodlenia się 
w samotności – wyjaśnia Stanisław Kita 
– Nie mogłem odmówić kolegom, którzy 
postanowili mi towarzyszyć w eskapadzie. 
W trójkę zawsze raźniej, a każdy z nas 
jechał ze swoją indywidualną intencją. 
Problem tkwił jedynie w tym, że moi part-
nerzy nie posiadają rowerów. Na szczęście 
ja dysponuję kilkoma jednośladami. 

Kłopoty z noclegiem
Wszystko odbywało się trochę na waria-
ckich papierach. Kiedy wyruszali spod 
brzeskiego Liedla, wiedzieli tylko, że po-
jadą mniej ruchliwymi drogami, z uwagi 
na bezpieczeństwo. O ewentualnych 
noclegach nie pomyśleli, licząc na dobrze 
rozbudowaną – ich zdaniem – bazę hote-
lową. Nie wiedzieli jeszcze, że napotkają 
w tym zakresie na pewne problemy. 

Po pięciu godzinach dotarli do Żar-
nowca. Postanowili tutaj przenocować, 
a w nogach mieli już po 108 kilometrów. 
Okazało się to nie takie łatwe, bo żadnych 
pokoi nie znaleźli. Próbowali szukać po-
mocy w tamtejszej plebanii, ale mieli pe-
cha, bo akurat w tym czasie proboszcz był 
nieobecny. Kiedy pogodzili się już z tym, 
że spać będą pod gołym niebem, z pomocą 
przyszedł im komendant miejscowej OSP, 
który udostępnił im pomieszczenia remizy. 
Warunki były niemal komfortowe, bo do 
dyspozycji mieli prócz łóżek także kuchnię 
i sanitariaty. 

Trzej pielgrzymi z BKB

Za rok znowu w drogę 
W dalszą drogę wyruszyli nazajutrz już 
o piątej rano, wcześniej umówili się z za-
przyjaźnionym komendantem na kolejny 
nocleg. Od Częstochowy dzielił ich jeszcze 
dystans około 100 kilometrów, który poko-
nali w sześć godzin. W Sanktuarium na 
Jasnej Górze spędzili w skupieniu dwie 
godziny, po czym natychmiast udali się 
w drogę powrotną. Łatwo obliczyć, że tylko 
tego jednego dnia przebyli około 200 kilo-
metrów. W Brzesku byli już następnego 
dnia przed południem. 

Jeszcze w drodze narodziła się myśl, 
aby w przyszłym roku zorganizować ro-
werową pielgrzymkę z udziałem większej 
liczby cyklistów. Oczywiście organizato-
rem będzie Brzeski Klub Biegacza. 

- Już teraz myślimy o logistyce zwią-
zanej z przyszłoroczną pielgrzymką 
– zapowiada Stanisław Kita – Na pewno 
towarzyszyć nam będzie samochód, któ-
rym przewieziemy bagaże. Myśmy swoje 
dźwigali na plecach, było to więc dodat-
kowe obciążenie. A bagaże nie były lekkie, 
bo oprócz odzieży mieliśmy wziąć ze sobą 
zapasowe części na wypadek awarii. 

Przede wszystkim bieganie
Liczący sobie dzisiaj 74 lata Stanisław 
Kita jest w brzeskim środowisku spor-
towym postacią powszechnie znaną 
i szanowaną. 

-Mimo upływu lat nie poddaję się 
i nadal mam mnóstwo zapału – mówi 
z satysfakcją – Zdrowi mi dopisuje. Regu-
larnie biegać zacząłem 30 lat temu, wtedy 
też rzuciłem raz na zawsze palenie. To też 
pozytywny aspekt uprawiania sportu. 

Przed laty organizował wraz ze Stowa-
rzyszeniem Miłośników Ziemi Jadowni-
ckiej popularny w Małopolsce Bieg Ziemi 

Jadownickiej, w którym uczestniczyli 
znani polscy lekkoatleci. Teraz myśli po-
ważnie o reaktywowaniu imprezy, jednak 
zastrzega, że nie jest to takie łatwe. 

Dawniej niemal w pojedynkę zabie-
gałem o sponsorów. Koszt takiej imprezy 
to około 20 tysięcy złotych. Chcąc przy-
ciągnąć na start liczących się w kraju 
biegaczy, trzeba zapewnić im atrakcyjne 
nagrody finansowe – wyjaśnia, ale za-
powiada, że z zamiarem reaktywacji się 
zmierzy. 

Zaledwie kilka tygodni temu został 
wybrany prezesem Brzeskiego Klubu 
Biegacza, po rezygnacji z tej funkcji Jana 
Waresiaka. Jest najstarszym członkiem 
klubu – najmłodsza jest jego 11-letnia 
wnuczka Kamila, ale zdarza się, że w bie-
gach startują jego dwie młodsze wnuczki, 
7-letnia Nadia i 5-letnia Ania. To córki 
jego syna Romana, który z powodzeniem 
uprawia triathlon, i to na dystansach 
olimpijskich (ostatnio startował we Fry-
dmanie i w Nidzicy). 

Już po zamknięciu bieżącego numeru 
BIM-u w Krynicy odbył się tradycyjny 
Festiwal Biegowy z udziałem między 
innymi reprezentantów BKB (ich osiąg-
nięcia przedstawimy a październikowym 
wydaniu). Marcin Topolski po raz trzeci 
z rzędu wystartował na dystansie 100 
kilometrów. Magda Klich, Wojciech 
Oleksyk i Marek Stępień zgłosili się 
do maratonu. Stanisław Kita z synem 
Romanem i synową Katarzyną (żoną 
Tomasza, sędziego piłkarskiego) oraz 
Łukaszem Pabianem zdecydowali się na 
dystans 10-kilometrowy. Brzeski Klub 
Biegacza liczy aktualnie 15 członków. 
Wszystko wskazuje na to, że z tygodnia 
na tydzień będzie ich przybywać. 

PRUD

WAKACJE
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Rozpoczęcie nauki w szkole może być, za-
równo dla dziecka jak i rodzica, źródłem 
niepokoju i frustracji, bowiem uczucia te 
towarzyszą każdym zmianom następują-
cym w naszym życiu. Moment przekro-
czenia przez dziecko progu przedszkola 
czy szkoły jest trudnym przeżyciem, 
dlatego konieczne jest wspieranie go 
przez rodzinę i nauczycieli. Jak rodzic 
może pomóc dziecku w  podołaniu nowym 
obowiązkom, odnalezieniu się w nowym 
środowisku? 

To w środowisku rodzinnym dziecko 
nabywa pierwsze doświadczenia i uczy 
się podstawowych interakcji. Rodzice, 
pokazują swoim pociechom, jak radzić 
sobie w nowych sytuacjach, oni objaś-
niają otaczający świat poprzez rozmowy 
oraz odpowiednią postawę. Ważnym jest 
zatem, aby budować poczucie wartości 
dziecka, wiarę we własne siły. Należy 
przy tym współdziałać z dzieckiem, an-
gażować się w czynności dla niego ważne 
oraz wdrażać go do samodzielności, po-
przez angażowanie go w zajęcia i sprawy 
dotyczące domu i rodziców. Warto doce-
niać nawet niewielkie postępy i chwalić 
drobne sukcesy, co skłoni naszą pociechę 
do pozytywnego myślenia o sobie. Jeśli 
maluch często słyszy od nas, że wszystko 
robi nie tak, że inni są lepsi, grzeczniejsi 
czy mądrzejsi, zaczyna w to wierzyć 
i dokładnie tak o sobie myśli. Oczywiście, 
krytykujący rodzic z pewnością wierzy, 
że motywuje w ten sposób swoje dziecko 
do większego wysiłku jednak tak to nie 
działa. Tylko pochwały uskrzydlają, 
dlatego starajmy się szukać okazji do 
pochwalenia dziecka. Zauważmy i do-
ceńmy jego starania, wysiłek włożony 
w pokonywanie trudności, nabywanie 
nowych umiejętności. Dziecko aby mieć 
do siebie zaufanie musi czuć się pewnie. 
Powinno ono wierzyć w słuszność swo-
ich wyborów, w powodzenie podjętych 

działań. Rolą rodzica jest, aby tę wiarę 
w dziecku zaszczepiać poprzez okazy-
wanie mu zaufania już od najmłodszych 
lat. Rodzic powinien umożliwić dziecku 
swobodne odkrywanie świata, bez nad-
miernego ochraniania przed porażkami 
i błędami (oczywiście w granicach roz-
sądku), bez trzymania pod kloszem, bez 
hamowania aktywności dziecka. Tylko 
dzięki własnym doświadczeniom dziecko 
nauczy się, że może na sobie polegać. 
Należy także wprowadzać jasne, spójne 
reguły postępowania oraz pomóc dziecku 
w rozróżnianiu dobra i zła. Porządko-
wać świat dziecka poprzez stosowanie 
nagród i narażanie na konsekwencje 
swoich czynów. Nie należy oczekiwać 
natychmiastowych sukcesów ani stawiać 
nadmiernych wymagań. Rodzic powinien 
myśleć i rozmawiać o przedszkolu/szkole 
ze swoją pociechą w pozytywny sposób, 
informować dziecko o tym, że będzie tam 
spędzać czas w towarzystwie innych dzie-
ci, że jest to ciekawe i przede wszystkim 
bezpieczne miejsce. Warto przekazać 
dziecku jak najwięcej informacji o szkole, 
żeby zminimalizować stres wynikający 
z przebywania w nowym miejscu. Jeżeli 
jest taka możliwość, dobrze jest wybrać 
się wcześniej z dzieckiem do placówki, 
oprowadzić je po salach, pokazać gdzie 
jest stołówka, toaleta i inne pomiesz-
czenia, z których będzie korzystało. Nie 
należy głośno sygnalizować swoich obaw 
dotyczących rozpoczęcia nauki w szkole. 
Zrozumiałym jest, że rodzic może być 
zdenerwowany, nieprzygotowany psy-
chicznie na rozstanie z dzieckiem, często 
uczuciom tym towarzyszy brak ufności 
wobec nowego środowiska, nauczycieli, 
opiekunów. Taka postawa nie sprzyja 
adaptacji dziecka w nowym środowisku, 
bowiem rodzic wysyła w sposób niewer-
balny sygnały, które dziecko odbiera 
jako informację, że czeka je coś złego. 

Każde wyjście do szkoły powinno się 
odbywać w spokojnej atmosferze, bez 
pośpiechu i zniecierpliwienia. Warto 
organizować czas tak, aby spokojnie 
dojść/dojechać do szkoły, umożliwić 
dziecku spokojne przebranie się i po-
żegnanie z rodzicem. Co więcej, każdego 
dnia rodzic powinien znaleźć czas na 
rozmowę z dzieckiem. Warto rozmawiać 
o życiu przedszkolnym/szkolnym dziecka 
– jego nowych kolegach i koleżankach, 
różnorakich zabawach, nauczonych pio-
senkach, wykonanych pracach plastycz-
nych. Mówić, o tym, co jeszcze miłego 
może się zdarzyć w przedszkolu/szkole, 
wspominać własne doświadczenia 
z tego okresu. Ważne, aby w trakcie tych 
rozmów wystrzegać się porównywania 
naszej pociechy z innymi dziećmi. Każdy 
z nas jest inny, każdy rozwija się w swo-
im tempie i osiąga sukces w innych dzie-
dzinach. Nawet jeśli naszą intencją jest 
tylko wzbudzenie „zdrowej rywalizacji”, 
to zabieg taki może przynieść odwrotny 
skutek i zniechęci naszego malucha. 
Ciągłe słuchanie o Kasi, która pięknie 
śpiewa albo o Janku, który sprawnie 
liczy, nie sprawi, że nasza pociecha 
stanie się doskonałym śpiewakiem czy 
matematykiem. Bardzo istotną rolę od-
grywa także współpraca z wychowawcą, 
bowiem wspólnym celem pracy zarówno 
nauczyciela jak i rodziców jest troska 
o wszechstronny rozwój dziecka oraz 
wspieranie go w pokonaniu lęku i stra-
chu przed nowym otoczeniem. Warto 
systematycznie kontaktować się z na-
uczycielem, aby na bieżąco rozwiązywać 
wszystkie problemy czy niejasności. 

Okres adaptacji do przedszkola/szko-
ły może potrwać nawet kilka tygodni. 
Ważne, aby bacznie obserwować swoje 
dziecko, wyrozumiale je traktować i za-
pewniać o wsparciu. 

Pracownicy Poradni

Nie bójmy się problemów!

Co zrobić, żeby dziecko nie bało 
się pójść do przedszkola i szkoły?

Ognisko integracyjne
Wit Zydroń – sołtys Okocimia wspólnie z radą 
sołecką zorganizowali 31 sierpnia dla miesz-
kańców Okocimia wyjazd na ognisko inte-
gracyjne do Jamnej. Organizatorzy zadbali 
o miłą atmosferę podczas wycieczki. Były tańce, 
konkursy i śpiewy.           Wit Zydroń fo
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Pałac GoetzaPałac Goetza

Wakacje z tenisemWakacje z tenisem

Piknik CountryPiknik Country

Kwiaty na murawęKwiaty na murawę
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Folklor łączy Folklor łączy 
narody i pokolenianarody i pokolenia
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Turniej Sołectw i OsiedliTurniej Sołectw i Osiedli
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Gdy będą Państwo czytali te 
słowa po wakacjach zosta-
ną już tylko wspomnienia 
oraz konfitury z wisienek 
czy innych pysznych owo-
ców. Dzieci będą zmierzały 
w stronę szkoły bez zbyt-
niego entuzjazmu, ale za 
to, ze stanowczo za ciężkimi 
plecakami, mimo kolejnych 
zmian programowych. Oso-
biście czekam na takie, 
które sprawią, że uczniowie 
będą mieli więcej w głowach, 
niż w plecakach. Jednak 
teraz, szczęśliwie dla mnie 
i dla Was Kochani Czytel-
nicy, wakacje jeszcze trwają i edukacyjne 
problemy oraz przynajmniej, część innych, 
możemy odłożyć na później.

Siedzę sobie w umiarkowanie zatło-
czonym pociągu. Jestem gdzieś, pomiędzy 
Krakowem, a Warszawą. Mam nadzieję 
zawitać w Iławie na czas i rozpocząć, 
krótki, ale długo oczekiwany urlop.

Jest właściwie połowa wakacji, które 
jak zwykle mijają zbyt szybko…. No, 
cóż wszyscy mamy świadomość, upływu 
czasu, ale letnią porę zatrzymalibyśmy 
najchętniej, co najmniej do końca listo-
pada, z krótką przerwą na święta i ferie 
zimowe. Potem już od lutego wiosna. 
Wakacje koniecznie od maja, bo jak tu się 
uczyć skoro słowiki spać nie dają, a bzy 
pachną romantyzmem w coraz dłuższe 
i cieplejsze wieczory. Chyba za bardzo 
się rozmarzyłam. Fantazja zbytnio mnie 
poniosła, ale wybaczcie Państwo sama 
podróż, mimo coraz bardziej zatłoczo-
nego pociągu wprowadza mnie w taki 
marzycielski nastrój. Problemy dnia 
codziennego zostawiłam pod Warszawą. 
Cieszę się z coraz większego dystansu, 
jaki mnie od nich dzieli, rosnącego z każ-
dym stuknięciem kół o szyny. Co prawda 
mam świadomość, że zostaną tam jedynie 
na czas jakiś... W drodze powrotnej będę 
musiała je zabrać z powrotem do Brzeska, 
ale póki, co niech i one mają wakacje ode 
mnie, a przede wszystkim ja od nich. 

Przemieszczanie się po kraju naszymi 
kolejami państwowymi pozwala przeżyć 
niesamowite chwile, a nawet godziny, pod 
warunkiem, że jesteśmy odporni na bliżej 
niezidentyfikowane zapachy, ciasnotę 
oraz niekoniecznie czyste toalety. Współ-
pasażerowie też bywają różni, jedni mili 
i uprzejmi, inni nie koniecznie. Jednak 
zawsze można poznać kogoś niezwykłe-
go, odbyć parę interesujących rozmów 
oraz wysłuchać kilka niesamowitych 

Wsiąść do pociągu nie byle jakiego….

historii. Czasem stajemy się powierni-
kami cudzych sekretów, czasem sami się 
zwierzamy, bo jakoś łatwiej wygadać się 
osobie, którą spotykamy jak mniemamy 
pierwszy i ostatni raz… Mamy wtedy 
wrażenie, że nasz problem odejdzie ra-
zem ze współpasażerem i zostanie na 
stacji, na której on wysiadł.

Moje dzisiejsze towarzystwo z prze-
działu generalnie jest bardzo sympatycz-
ne oraz w większości jadące w stronę 
słońca, czyli urlopu. Jedni na Mazury, 
inni nad Bałtyk zmierzają, wszyscy z na-
dzieją na piękną pogodę, a co za tym idzie 
dobry odpoczynek. Starszy Pan, o którym 
można by powiedzieć: „tacy ludzie już się 
nie rodzą”, zabawia kulturalną rozmową 
wszystkie panie z przedziału. Stara się by 
otaczające go kobiety odczuwały możliwie 
najmniejszy dyskomfort z powodu cias-
noty, duchoty oraz specyficznego zapachu 
naszego PKP, który fiołków raczej nie 
przypomina nawet przy ogromnej dozie 
wyobraźni. Milczący młody człowiek, 
posiadający miejscówkę odstępuje swoje 
miejsce uroczej staruszce w niespoty-
kanym letnim kapelusiku z kwiatem 
przypominającym piwonię i koronkowych 
rękawiczkach, wyglądającej tak, jakby 
teleportowano ją tu wprost z lat 20-tych 
ubiegłego wieku, z legendarnego Orient 
Ekspresu. Sam wychodzi na korytarz by 
resztę podróży spędzić na stojąco. Młoda, 
piękna kobieta w okropnej, deformującej 
sukience, koloru zgniłych pomidorków 
koktajlowych i tanich podniszczonych 
klapkach czyta, niezbyt przyzwoitą książ-
kę, o niejakim Grey’u. Niedawno był to 
hit wydawniczy, a teraz można ją kupić 
w promocji, nawet tam gdzie „codziennie 
niskie ceny”. Wszyscy współpasażerowie 
przyglądają się jej, nieustannie, bo jest 
tak ładna, że nie sposób oderwać od niej 
wzroku. Dziewczynie chyba to zupełnie 

nie przeszkadza, pewnie się już 
przyzwyczaiła, że gdziekolwiek 
się pojawi, wzbudza powszechny 
podziw. Nawet fatalny ubiór nie 
jest w stanie przyćmić jej niespo-
tykanej urody. Zastanawiam się 
czy „Ciemniejsza Strona Greya”, 
interesuję ją choć odrobinę, bo 
wyraz twarzy ma niezmienny 
przez cały czas lektury, a dobrnę-
ła już na moje oko, do co najmniej 
setnej strony… Natomiast sie-
dząca obok niej kobieta, będąca 
w tak zwanej jesieni życia, ze 
śladami dawnej urody odziana 
w elegancką szmizjerkę i bardzo 
drogie sandały, ściskająca w wy-

pielęgnowanych dłoniach ozdobionych 
pięknym pierścionkiem z czarną perłą, 
najnowszy model torebki Vuitton’a, aż 
dostała wypieków, śledząc wzrokiem każ-
dą kartkę czytanej przez młodą współ-
pasażerkę książki. Te rumieńce ujęły jej 
sporo lat, podczas podróży na parę godzin 
znów stała się dziewczyną, która pragnie 
wielkich uniesień i emocji.

Podróżowanie daje mi możliwość ro-
bienia tego, co bardzo lubię, mianowicie 
przyglądania się ludziom. Równie chętnie 
ich słucham, gdy mają coś interesującego 
do powiedzenia. Generalnie wolę być „od-
biorcą”  niż „nadawcą”, co nie znaczy, że 
tylko pobiorę w zamian nic nie dając. Ob-
serwuję w miarę dyskretnie, a słucham 
umiejętnie z wielką uwagą. Nie oceniam, 
staram się zrozumieć, choć nie zawsze to 
jest łatwe. Podczas tej drogi też powierzo-
no mi ciekawą, trudną do pojęcia, niemal 
filmową historię. Zachowam ją dla siebie, 
bo jak sądzę młody chłopak, który jechał 
nad morze, by całkowicie zmienić swoje 
życie opowiedział mi ją, abym ją zabrała 
ze sobą i zostawiła gdzieś jak najdalej od 
niego. Tak też czynie. Chowam na dnie 
swojej pamięci jako pamiątkę z podróży, 
której nikomu nie pokażę.

Zbliżam się do stacji docelowej, pociąg 
mimo drobnego opóźnienia na trasie 
przyjedzie do Iławy prawie punktual-
nie. Kilkadziesiąt minut dzieli mnie od 
kąpieli w jeziorze. Część moich współpa-
sażerów też wysiada. Ciekawe czy kiedyś 
jeszcze się spotkamy. Może w pendolino, 
w komfortowych warunkach, przemie-
rzając Polskę w znacznie szybszym tem-
pie … Pozostaje tylko pytanie, czy wtedy 
przemieszczanie się koleją będzie równie 
ciekawe jak moja dzisiejsza podróż?

Sierpień 2013r
Katarzyna Pacewicz-Pyrek
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Pięć i pół tysiąca metrów kwa-
dratowych, olbrzymia kubatura, 
ponad 250 pomieszczeń. Każdy 
centymetr został poddany szczegó-
łowej i wnikliwej renowacji, zgod-
nie z wytycznymi wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Do tego 
hektary ogrodu i parku. Mowa o 
zespole pałacowo-parkowym, bę-
dącym niegdyś własnością rodu 
Goetzów. Wielu mieszkańców Brze-
ska ciekawych jest, jak wyglądają 
obecnie wnętrza pałacu, bo park i 
ogród można oglądać zza masyw-
nego ogrodzenia. Niektórzy przy 
różnych okazjach już coś tam uj-
rzeli. Wybraliśmy się więc na reko-
nesans, a naszym przewodnikiem 
był Tomasz Florczyk – dyrektor 
hotelu, który twierdzi, że na razie 
bardziej czuje się jak kustosz. 

Od 2008 roku pałac wraz z oto-
czeniem jest własnością spółki Zetwu 
Inwest Logistic. Wcześniej przez krótki 
czas właścicielami byli spadkobiercy 
Goetzów, którzy na mocy sądowej ugody 
odkupili pałac od brzeskiego starostwa, 
a następnie odsprzedali go obecnym 
właścicielom

Bodajże ostatni raz mieszkańcy 
Brzeska mogli wejść na teren parku 
jesienią 2008 roku, kiedy to świętowano 
w tym miejscu 75-lecie Okocimskiego 
Klubu Sportowego. Wkrótce potem 
cały park został ogrodzony, a wejście 
na jego teren możliwe jest tylko za spe-
cjalnym zezwoleniem. Chodzi tu przede 
wszystkim o względy bezpieczeństwa, 
bo remontowe prace prowadzone były 
wielotorowo na całym obszarze, więc 
łatwo mogłoby dojść do wypadków z 
udziałem osób niepożądanych. 

Na początek niespodzianki
Koszty renowacji są kolosalne. Jak 
mówi Tomasz Florczyk, taniej wynio-
słoby postawienie takiego obiektu od 
zera, niż jego odnowa, ale nowy obiekt 
nigdy nie miałby takiej atmosfery i 
charyzmy jak ten postawiony niegdyś 
przez Goetzów. Renowacja na pewnym 
etapie prowadzona była przy udziale 
środków unijnych, ale to kropla w 
morzu wydatków – zrealizowano trzy 
unijne projekty, każdy o wartości 2 mi-
lionów złotych.  

Zaczęto od prac porządkowych, 
natomiast „twarde” roboty budowla-
ne ruszyły wiosną 2009 roku. Już na 

Pałac skazany na sukces
wstępie czekało na inwestora szereg 
niespodzianek. Wykonane przed za-
kupem ekspertyzy nie odzwierciedlały 
faktycznego stanu, w jakim znajdował 
się obiekt. Już pierwsze czynności wy-
kazały, że struktura pałacu była dużo 
gorsza, niż wynikało z dokumentacji. 
Dlatego prace remontowe i adaptacyj-
ne trwają dłużej niż pierwotnie prze-
widywano. Przypomnijmy, że zanim 
przystąpiono do renowacji, pałac przez 
długie siedem lat pozostawiony był 
sam sobie. W 2002 roku wyprowa-
dziła się stąd ostatnia szkoła średnia 
i odtąd opustoszały obiekt narażony 
był na dewastację, spowodowaną 
choćby czynnikami atmosferycznymi. 
Dziurawe dachy nie stanowiły żadnej 
ochrony przed padającymi deszczami i 
śniegiem. Zdarzył się rok, kiedy w wy-
niku intensywnych opadów wszystkie 
piwnice znalazły się pod wodą. Stąd 
w początkowej fazie największym 
problemem była wszechogarniająca 
wilgoć. Odwodnienie terenu było spra-
wą najpilniejszą. Już wtedy inwestor 
zrozumiał, że koszty przedsięwzięcia 
będą znacznie wyższe niż pierwotnie 
zakładał. Nie zniechęciło go to jednak, 
więc równolegle do pałacu, ogrodu i 
parku wkroczyli robotnicy z ciężkim 
sprzętem. W środku straszyły zapusz-
czone komnaty i korytarze, a otoczenie 
było zarośnięte i zaniedbane. Dzisiaj 
wszystko jest już uporządkowane. 

Park dla spacerowiczów
Imponująco przedstawia się ogród usy-
tuowany u podnóża pałacu, w miejscu, 
które kiedyś brzeszczanie nazywali 
klombem. Podłoże starego kortu zostało 
wybrukowane, a plac służyć ma w przy-
szłości amatorom grillowania i biesiado-
wania na świeżym powietrzu. Zaprojek-
towano i wykonano ścieżki spacerowe, 
a ich łączną długość można mierzyć w 
kilometrach. Co ciekawe, wzdłuż tych 
ścieżek nie usadowiono żadnych ławek, 
bo park z założenia służyć ma spacerowi-
czom. Być może w przyszłości ławeczki 
pojawią się w pobliżu samego pałacu, 
ale gdzie indziej już nie. W parku rośnie 
kilkanaście drzew zakwalifikowanych 
jako pomniki przyrody. Każde z nich 
kiedyś nazwano imieniem związanym 
z historią Goetzów. Zostały one otoczone 
wnikliwą pieczą, zostały wyeksponowa-
ne i oczywiście oznaczone tabliczkami 
stojącymi w ich pobliżu. Powyżej pałacu 

uwagę przyciąga imponujące oczko 
wodne. 

Czy sam park będzie w przyszłości 
powszechnie dostępny?

- Cały czas rozpatrujemy tę kwestię 
– wyjaśnia Tomasz Florczyk – Na pew-
no w jakimś stopniu będzie można mó-
wić o dostępności parku dla osób spoza 
listy hotelowych gości. Chodzi jednak 
przede wszystkim o to, aby nie doszło 
do ponownego zniszczenia parku. Na 
pewno sam pałac będzie dostępny dla 
wszystkich. Do restauracji, pubów bę-
dzie mógł wejść każdy.  

Piwne SPA
Dyrektor Florczyk wskazuje trzy funk-
cje, jakie w przyszłości spełni obiekt. To 
będzie 5-gwiazdkowy hotel, restauracja 
i budzące najwięcej ciekawości SPA. 

Zacznijmy więc od piwnego SPA, 
którego oferta ma być bardzo szeroka. 
Goście będą mieć do dyspozycji dwa-
naście zabiegowych gabinetów w tym 
oczywiście pomieszczenie wyposażone 
w kadzie do piwnych kąpieli i leżan-
ki. Zwiedziliśmy piwnice, w których 
mieścić się będzie SPA. Ci, którzy znają 
pałac z czasów, kiedy tutaj się uczyli, 
byliby teraz zdziwieni, jak obszer-
ne są to przestrzenie. Nie radzimy 
zwiedzać piwnic bez przewodnika, 
bo w tym labiryncie łatwo można 
pobłądzić. Większość pomieszczeń, 
które będą adaptowane pod kątem 
SPA, jest już gotowych. Wrażenie robią 
oczyszczone cegły pamiętające jeszcze 
czasy pierwszych właścicieli. Nie jest 
jeszcze gotowa strefa Wellness, którą 
trzeba było wykonać od przysłowiowego 
zera. Wymagało to w pierwszej kolej-
ności pogłębienia terenu i wykonania 
basenowej niecki z jacuzzi. Pozostaje 
jeszcze zamontowanie całej technologii 
i urządzeń mających spełniać wszystkie 
zadania SPA, jakie zostały założone 
przez inwestora. 

Chyba u wielu najwięcej emocji wy-
wołuje owo piwo, w którym kuracjusze 
będą się kąpać. Czy będzie również 
można się go napić?

- Jeśli ktoś będzie miał taką ocho-
tę, to czemu nie – śmieje się Tomasz 
Florczyk – Z tym piwem to jest lekkie 
przekłamanie, bo tak naprawdę do tych 
kąpieli wykorzystamy ekstrakty piwne. 
Początkowo rozważaliśmy możliwość 
użycia do tego celu brzeczki z tutejszego 
browaru, ale nie do końca znana jest 
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jej przydatność do kąpieli. Ostatecznie 
pozostaliśmy przy ekstraktach. Co do 
piwa, to pragnę jego smakoszy uspokoić, 
bo w piwnicach funkcjonować będzie 
pub, w którym bez wątpienia wiodącą 
marką będzie Okocim. 

Hotel i zwiedzanie
Zanim jednak ruszy SPA, w pierw-
szym etapie uruchomione będą hotel 
i restauracja. W korpusie głównym 
i w skrzydle zachodnim (tam, gdzie 
znajduje się kaplica) na gości czekać 
będzie 27 pokoi. Odwiedziliśmy kilka 
takich pokoi. Jeden z nich znajduje się 
tam, gdzie kiedyś mieściła się biblio-
teka. Co do samej biblioteki, to będzie 
takowa (przy okazji pełnić ma funkcję 
sali konferencyjnej), a na jej potrzeby 
zaadaptowano pomieszczenie, z którego 
niegdyś najczęściej korzystali uczniowie 
klas o profilu biologiczno-chemicznym. 
Dokładnie poniżej tej komnaty, tam, 
gdzie kiedyś znajdowała się mała salka 
gimnastyczna, funkcjonować będzie 
jedno z restauracyjnych pomieszczeń. 
Skoro jesteśmy na parterze, to zajrzyj-
my tam, gdzie kiedyś urzędował dyrek-
tor LO. Teraz są tutaj ultranowoczesne 
… sanitariaty.  

Dokończenia wymagają jeszcze pra-
ce prowadzone w skrzydle wschodnim 
((były „ekonomik”). To tam prowadzić 
będzie wejście do hotelowej recepcji, 
a do dyspozycji gości będą 23 dalsze 
pokoje. 

Na pewno pierwsi goście nie zasta-
ną tego obiektu w pełni funkcjonalnego. 
Czynne będą już hotel i restauracja, na 
SPA trzeba będzie jeszcze poczekać. 
Pewne jest jednak to, że od samego 
początku jedną z ważniejszych atrakcji 
tego miejsca będzie możliwość zwie-
dzania obiektu pod kątem historii jego 
pierwszych właścicieli i zarządzanego 
przez nich na przestrzeni wielu lat 
browaru. Każdy, kto choć przez krótki 
czas przebywał kiedykolwiek w tym 
pałacu, na pewno podświadomie wy-
czuwał obecność pierwotnych jego 
rezydentów. Uwierzcie nam, że teraz 
po odnowieniu pałacowych wnętrz, to 
odczucie jest jeszcze mocniejsze. Nowi 
właściciele opracowali projekt, dzięki 
któremu obcować z Goetzami będzie 
tutaj można każdego dnia, a wszystko 
z sprawą tzw. wysp ekspozycyjnych, 
które rozmieszczone będą w wielu 
zakamarkach. Oczywiście zwiedzanie 
odbywać się będzie w towarzystwie zna-
jących dogłębnie zagadnienie przewod-
ników. W tej samej salce gimnastycznej, 
do której już zaglądaliśmy, wydzielona 
zostanie spora powierzchnia przezna-
czona do prowadzenia multimedialnej 

ekspozycji. Na zwiedzających czeka 
już dziewięć etiud filmowych, każda 
z nich przedstawiająca inny etap z ży-
cia rodziny Goetzów. Zapewne wielu 
mieszkańców Brzeska odnajdzie w nich 
siebie, bo statystów na planie filmowym 
przewinęło się sporo. Przypomnijmy 
tutaj castingi i zdjęcia do filmu reżyse-
rowanego przez Wojciecha Smarzow-
skiego. Film o roboczym tytule „Anioł” 
jest już praktycznie gotowy, swoją 
premierę będzie miał podobno wiosną 
przyszłego roku, a jest to adaptacja 
autobiograficznej powieści Jerzego 
Pilcha „Pod Mocnym Aniołem”, opo-
wiadającej o alkoholowych problemach 
autora. Znając dotychczasowy dorobek 
Smarzowskiego, łatwo domyślić się, że 
nie będzie to film dla ludzi o słabych 
nerwach. 

Wesele? Tylko tutaj
Chociaż na oficjalne otwarcie pałacu 
trzeba nam będzie jeszcze trochę po-
czekać, to jednak obiekt już od pewnego 
czasu tętni życiem. Odwiedzają go 
regularnie absolwenci LO, którzy za-
glądają tutaj przy okazji świętowanych 
rocznic zdania matury. Rośnie także 
zainteresowanie wśród nowożeńców, 
którzy tutaj chcą organizować weselne 
przyjęcia. Już na przyszły rok mamy 
zarezerwowanych 14 terminów pod tym 
kątem. Wydaje się, że jest to wymarzone 
miejsce na wesela, które później będzie 
się długo wspominać – mówi Tomasz 
Florczyk – Kiedy już ruszy hotel, na 
czas wesel będziemy wyłączać 10 po-
koi sąsiadujących bezpośrednio z salą 
bankietową, aby nikt sobie wzajemnie 
nie przeszkadzał.  

Wysoki komfort
Nie tylko przyjęciami będzie jednak 
żył ten obiekt. Początkowo dominować 
będzie funkcja turystyczna. Założeniem 
inwestora jest, aby pałac i park spotka-
ły się z zainteresowaniem zorganizo-
wanych grup i gości indywidualnych, 
przede wszystkim z uwagi na jego 
unikatową aurę. 

- Możemy stworzyć i jestem przeko-
nany, że stworzymy atrakcyjny i eks-
kluzywny produkt, adresowany do osób 
z zasobniejszymi portfelami – zapewnia 
dyrektor hotelu – Ten obiekt skazany 
jest na sukces w branży biznesowej. Je-
steśmy przygotowani na przyjmowanie 
w przyszłości uczestników rad nadzor-
czych, konferencji i szkoleń. Naszymi 
atutami będą wysoki komfort, fachowa 
obsługa i element poznawczy. 

Ten wysoki komfort, to między 
innymi standard hotelowych pokoi 
(jak na 5-gwiazdkowy hotel przystało 

– w większości Premium i Superior, 
niektóre pokoje o powierzchni 50-60 
metrów kwadratowych). Wprawdzie 
w całym pałacu znajduje się ponad 
250 pomieszczeń, ale tylko 50 z nich 
przeznaczonych zostało na pokoje. 
Więcej się nie da – chodzi tutaj właśnie 
o komfort. 

Pod nadzorem konserwatora
Od początku wszystkie prace pro-
wadzone były wielotorowo. Nie ma 
tutaj głównego wykonawcy, w odnowę 
zaangażowanych jest wiele firm. Nad 
wszystkim czuwa wojewódzki konser-
wator zabytków. Zarówno on jak i inni 
fachowcy zgodnie wystawiają tej reno-
wacji bardzo wysoką ocenę.  

- To zrozumiałe, że przy tego typu 
inwestycjach udział konserwatora ma 
istotny wpływ na generowanie kosztów 
– śmieje się Tomasz Florczyk – Nasze 
intencje są jednak tożsame z sugestia-
mi konserwatora. I jemu i nam chodzi 
od początku o to, żeby jak najwierniej 
odtworzyć pierwotny stan całego pa-
łacu. Pewnie na jakichś materiałach, 
w poszczególnych etapach prac, można 
było coś zaoszczędzić, ale my z tej drogi 
zrezygnowaliśmy. We wszystkim stoso-
waliśmy się do wytycznych. 

Nowe perspektywy 
Pozostaje więc tylko czekać, kiedy pałac 
otworzy podwoje dla wszystkich. Jego 
uruchomienie na pewno wiązać się 
będzie z wieloma miejscami pracy. Jak 
zapewnia nas dyrektor Florczyk, więk-
szość aplikacji zostało złożonych przez 
mieszkańców Brzeska i najbliższych 
okolic. Na razie proces rekrutacji został 
wstrzymany do odwołania. Kiedy znany 
będzie już realny termin uruchomienia 
hotelu i restauracji, rozmowy z kandy-
datami zostaną wznowione. Zapewne 
część z nich znalazła już zatrudnienie, 
ale na pewno dla wielu otworzą się 
w tym miejscu nowe perspektywy. 

Kończymy zwiedzanie pałacu. 
Wprawdzie nikt jeszcze nie częstuje 
nas piwem, ale w przyszłości każde 
zwiedzanie tego obiektu wieńczone 
będzie degustacją piw produkowanych 
w browarze Okocim. 

- Z doświadczenia wiem, że takie de-
gustacje mogą być fascynujące. Stawia-
my na markę Okocim, bo wyobrażamy 
sobie pełną symbiozę z miejscowym bro-
warem z korzyścią dla obu stron – mówi 
na pożegnanie Tomasz Florczyk. 

W drodze do głównej bramy mijamy 
jeszcze odnowioną oranżerię, w której 
mieścić się będzie kawiarnia. 

EMIL
Fot. arch. Pałac Goetz - str. 19  
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15 sierpnie br. w wieku 83 lat zmarł nad 
ranem w Nicei na Lazurowym Wybrze-
żu Sławomir Mrożek, najwybitniejszy 
polski dramatopisarz naszych czasów, 
przenikliwy znawca ludzkiej natury, 
autor sztuk teatralnych, opowiadań, 
felietonów, rysunków, reżyser filmowy, 
Kawaler Krzyża Komandorskiego 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, 
Honorowy Obywatel Stołecznego Kró-
lewskiego Miasta Krakowa, najzna-
mienitszy obywatel ziemi brzeskiej, 
który swą ironią i dystansem odsłaniał 
szaleństwa ideologiczne XX w., przez co 
uczył nas wolności i przyzwoitości.

Urodził się 29 czerwca 1930 roku 
w Borzęcinie pod Brzeskiem, jednak 
w Liber natorum tamtejszej parafii 
przypadkiem postarzono go o trzy dni. 
Księga ta, jako datę przyjścia na świat 
przyszłego pisarza podaje bowiem dzień 
26 czerwca tego roku. Z czasem pisarz 
będzie o tym mówił, że już podczas jego 
narodzin było „jak u Mrożka”. W owej 
księdze urodzin (t. 12, s. 332, nr 93, pod 
rokiem 1930) zapisano: „Sławomir Piotr 
Paweł Mrożek, ojciec Antoni – urzędnik 
pocztowy, syn Ignacego. Matka – Zofia 
Kędziorówna, córka Jana i Franciszki 
Hadera. Ochrzczony został 15 sierpnia”. 
Podawane daty urodzin Mrożka 26 kwiet-
nia (Marian Morawczyński) i 29 września 
(Małgorzata J. Niemczyńska, monogra-
fistka pisarza) są nieprawdziwe.

Dziadek Mrożka, Jan Kędzior spro-
wadził się do Borzęcina z Rzeszowskie-
go, przed pierwszą wojną światową. 
W tej wsi, w dużym ogrodzie wybudował 
murowany dom, ale zaledwie dwu-
izbowy i założył mleczarnię. Rodzice 
przyszłego pisarza Zofia Józefa (27 II 
1906 – 4 XII 1949), córka wspomnianego 
wyżej bogacza Jana Kędziory i Antoni 
Mrożek (ur. 1903), syn ubogiego chłopa 
Ignacego i Julii de domo Niemiec z Po-
rąbki Uszewskiej poznali się zapewno 
w borzęcińskim urzędzie pocztowym, 
gdzie Antoni był kierownikiem, a matka 
zaś załatwiała dokumenty przewozowe 
wyrabianego przez swego ojca masła, 
które eksportowano koleją z Biadolin 
do Krakowa. Ona miała wówczas 20 lat, 
on 23 i, jak się zdaje była to miłość od 

Obywatel świata - 
Sławomir Mrożek (1930- 2013)

 „Borzęcin to był przez wiele lat mój punkt odniesienia.
A drugim takim punktem była wieś mojego ojca, Porąbka Uszewska…”

S. Mrożek, Baltazar. Autobiografia, Warszawa - Zurich, 2006

pierwszego wejrzenia. Po latach pisarz 
wspominał w swej autobiografii: „...uro-
dziłem się nie w budynku głównym, tylko 
w stojącym opodal niego domu wynaję-
tym przez gospodarzy. Mój ojciec i mat-
ka wynajmowali ten dom, co stało się 
możliwe dzięki objęciu przez ojca posady 
kierownika urzędu w Borzęcinie. […] 
Co się działo przed moim  urodzeniem 
– nie wiem, ale bardzo jestem ciekaw. 
Przypuszczam tylko, że mój dziadek, 
prowokowany przez swoją drugą żonę, 
nie dopuścił do zamieszkania w jednym 
domu. Ale jest też możliwe, że mój ojciec 
i moja matka chcieli zamieszkać osobno. 
W każdym wypadku coś było na rzeczy 
z powodu mezaliansu, którego miała 
dopuścić się moja matka”.

W Borzęcinie mieszkał Mrożek do lat 
trzech. W tym czasie często odwiedzał 
dom dziadków Mrożków w Porąbce 
Uszewskiej. „Zagroda nie była duża 
– wspominał po latach. – Pod jednym 
dachem krytym słomą, mieściła „komo-
rę”, oborę dla obu krów, kuchnię i izbę 
– a po przejściu przez sień - izbę repre-
zentacyjną, tę z widokiem na kościół 
w dole. Tylko izba i izba odświętna miały 
podłogę. W innych pomieszczeniach było 
klepisko. Z zewnątrz była malowana 
na bladoniebieski kolor, przecinała ją 

polna droga, a w ogródku rosły kwiaty. 
[…] Lubiłem moją babkę, miałem do 
niej  zaufanie. Mała, drobna, wiecznie 
zatroskana, niezmiennie w zawiązanej 
pod szyję chusteczką na głowie. Była 
prostą kobietą, zdaje się, że nawet nie 
umiała czytać. […] We wspomnieniach 
obok domu nieodłącznie pojawia się 
kościół, a na jego tle  ksiądz i stary wi-
kary. I słusznie, ponieważ mój dziadek 
był kościelnym. […] Lubiłem w kościele 
dzwonić na Anioł Pański. Z uwagi na 
to, że byłem jeszcze mały, dziadek sam 
uderzał w dzwony, a ja, poniżej niego 
ciągnąłem tylko sznur”.

Sielskie dzieciństwo małego Sławka 
zakończyło się w roku 1933, gdy ro-
dzina opuściła Borzęcin i zamieszkała 
w Prokocimiu, a od roku 1935 w samym 
Krakowie. Wakacje roku 1939 przyszły 
pisarz spędził u kuzyna matki w Ka-
mieniu na Rzeszowszczyźnie. Jednak 
napięta sytuacja międzynarodowa 
spowodowała, że chłopak wraz z matką 
opuścili Kamień i udali się do rodziny 
do Borzęcina. Tam i w Porąbce Uszew-
skiej Mrożek mieszka od roku 1943. 
„Zarówno w Borzęcinie, jak i w Porąbce 
Uszewskiej […] nie miałem przyjaciół. 
Panująca w owych czasach różnica mię-
dzy „ludem” a „inteligencją” – nawet tak 

Jerzy Wyczesany

Borzęcin przed I wojną światową, gdy osiadł tam Jan Kędzior, dziadek S. Mroż-
ka. Karta poczt., wł. autora 
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mierną jak to było w moim przypadku 
– jest niewyobrażalna dla współczesnego 
człowieka” – pisał. „Nie miał w zasadzie 
przyjaciół, nawet kolegów  - wspominał 
w roku 1983, pochodzący w Borzęcina 
dziennikarz Józef Bratko. Chodziłem 
z nim w czasie wojny do szkoły – dwa, 
może trzy lata. Mimo, że czasy były 
ciężkie, stronił od nas. Nazywaliśmy go 
„Hrabia”, bo chodził dumny i wyniosły, 
a poza tym był jak na swój wiek wysoki. 
Mieliśmy własną „paczkę”, ale on do niej 
nie należał. Może czuł się lepszy?”.

W mroźną i śnieżną zimę, mając 
12 lat Mrożek opuszcza nocą rodzinną 
miejscowość i piechotą udaje się do 
Sterkowca, maleńkiej stacyjki kolejowej 
pod Słotwiną – Brzeskiem, by przed świ-
tem wsiąść do przepełnionego pociągu 
zdążającego do Krakowa. Po niemal 
dwóch latach, na Boże Narodzenie roku 
1944 ponownie powraca do Borzęcina. 
Tutaj wraz z ojcem jest świadkiem 
ucieczki Niemców i wkroczenia armii 
radzieckiej. W tym niebezpiecznym 
czasie, razem z ojcem odbył wyprawę 
do matki, która wówczas zamieszkiwała 
w Porąbce Uszewskiej. O wędrówce tej 
tak wspominał: „Wstaliśmy tuż przed 
świtem i ruszyliśmy o ósmej, gdyż 
chcieliśmy wyjść z domu rano i dojść do 
Porąbki jeszcze przed zmrokiem. […] 
Zaraz za cmentarzem droga był pusta. 
Na horyzoncie po lewej stronie czerniła 
się ledwo widoczna linia lasów. Z tyłu 
widać było znikający Borzęcin i coraz 
to mniejszą wieżę kościoła. Przed nami 
jeszcze w wielkiej odległości leżała 
Bielcza. Żeby dojść do Bielczy należało 
przejść przez lasek.[…] Potem znowu 
zrobiło się pusto. […] Pusto było również, 
kiedy przechodziliśmy przez Bielczę 
[…] Ostrożnie, rozglądając się na boki, 
przeszliśmy przez Bielczę. Doszliśmy 
do linii kolejowej. W lewo Biadoliny, 
ale na razie pociągi jeszcze nie chodziły, 
poszliśmy więc dalej. Znowu las, tym 
razem gęsty, sosnowy z poszyciem [to 
tzw. Sokółka – przyp. J.W.]. Droga zaczy-
nała się wznosić prowadząc do Dębna, 
do krakowskiej szosy równoległej z linią 
kolejową. […] Odtąd droga była kręta 
i prowadziła nieznacznie, ale stale pod 
górę. Uszliśmy ze cztery czy pięć kilo-
metrów i zaczęło się ściemniać. Powoli, 
gdyż słońce zaszło za wzgórzami. Rzeka 
w dole była zamarznięta. Zbliżaliśmy się 
nareszcie do Porąbki. […] Kiedy zbliża-
liśmy się do zagrody było już całkiem 
mroczno i nigdzie nie dostrzegliśmy 
najmniejszego światełka. Wojna jeszcze 
trwała i obowiązywało zaciemnienie. 
Kiedy otworzyliśmy drzwi, uderzyło 
nas światło lampy naftowej. W środku 
znajdowała się moja mama”.

Jak ważne było dla Sławomira Mroż-
ka dzieciństwo spędzone w Borzęcinie, 
świadczą słowa napisane przez niego 
siedemnaście lat temu: „Jasne, że liczy 
się przede wszystkim miejsce urodze-
nia i dorastania. Więc dla mnie Polska 
to Kraków, województwo krakowskie 
i odrobina rzeszowskiego. Więc moja Pol-
ska, przeskakuje od razu do najmniejszej 
skali, to koc rozłożony w ogrodzie, pod 
jabłoniami, przy drewnianym domku we 
wsi Borzęcin, powiat Brzesko, na nim 
zaś niemowlę, prawdopodobnie za ciepło 
ubrane według mody z 1930 roku”.

Po wojennej tułaczce Mrożkowie 
wracają do Krakowa. Tam przyszły pi-
sarz kończy Gimnazjum i Liceum im. B. 
Nowodworskiego i jeszcze jako nastola-
tek wyprowadza się z domu. Podejmuje 
i zarzuca kolejne studia – architekturę 
na Politechnice, malarstwo na Akade-
mii Sztuk Pięknych, orientalistykę na 
Uniwersytecie Jagiellońskim i być może 
– aktorstwo w Państwowej Wyższej 
Szkole Teatralnej w Krakowie. Przyjaźni 
się wówczas z aktorem Leszkiem Her-
degenem, malarzem Tadeuszem Brzo-
zowskim i jego późniejszą żoną graficzką 
i ilustratorką, Barbarą Gawdzik.

8 grudnia 1949 roku Mrożek odwie-
dza Borzęcin po raz ostatni. Przyjechał 
wówczas na pogrzeb matki, która 
zmarła 4 grudnia w brzeskim szpitalu 
(a nie jak podał w autobiografii w Dzień 
Zaduszny, czyli 2 listopada). Dzień ten 
tak wspominał: „Znaną mi z dzieciństwa 
drogę Kraków – Biadoliny odbyłem 
koleją. Wichura, deszcz ze śniegiem, 
błoto… Nie wiem jak mój ojciec dostał 
się do Borzęcina. Kiedy tam wszedłem, 
ojciec był już na miejscu i odgrywał 
moim zdaniem komedię. Później zosta-
łem na chwilę dopuszczony do trumny. 
Pamiętam to bardzo wyraźnie, ponieważ 
nikogo przy tym nie było. Matka stąd 

się wzięła w Borzęcinie, że przedtem 
była w szpitalu w Brzesku i tam jej 
stan znacznie się pogorszył. […] Pogrzeb 
odbył się nazajutrz rano. Nie wiem kto 
był obecny”. 

W roku 1950 Mrożek wygrywa 
konkurs tygodnika satyrycznego „Szpil-
ki” na żart rysunkowy i humoreskę. 
23 lipca tego roku w świątecznym nu-
merze „Przekroju” ukazuje się bogato 
ilustrowany reportaż z budowy Nowej 
Huty pt. „Młode miasto”, utrzymany 
w stylistyce socrealizmu. Jego autor 
niebawem wstępuje do partii i dzięki 
rekomendacji wpływowego literata Ada-
ma Włodka otrzymuje małe mieszkanie 
w legendarnym Domu Literatów przy 
ul. Krupniczej. Sąsiadami jego są m.in. 
Wisława Szymborska, Maciej Słom-
czyński, Stefan Kisielewski „Kisiel”, 
Hanna Mortkowicz-Olczakowa, Tadeusz 
Kwiatkowski z żoną Haliną, aktorką, 
Stefan Otwinowski, Tadeusz Nowak, 
Jan Zych oraz Stanisław Czycz. Po-
dejmuje pracę w „Dzienniku Polskim”. 
Wydaje „Opowiadania z Trzmielowej 
Góry” (1953), „Półpancerze praktyczne” 
(1953). W roku 1955 Mrożek rezygnuje 
z pracy w „Dzienniku Polskim”, ale na 
jego łamach ogłasza w odcinkach saty-
ryczną powieść „Maleńkie lato” (1955). 
Ponadto w dzienniku „Echo Krakowa” 
publikuje recenzje teatralne.Rozpo-
czyna także współpracę z krakowskim 
Teatrem Satyryków i Piwnicą pod Ba-
ranami, warszawskim Teatrem Syrena 
i kabaretem Szpak oraz gdańskim Tea-
trem Bim-Bom, prowadzonym przez Zbi-
gniewa Cybulskiego i Bogumiła Kobielę. 
Wydaje „Słonia” (1957) i „Policję” (1958, 
premiera w Teatrze Dramatycznym 
w Warszawie). W roku 1956 wyjechał 
na wycieczkę po ZSRR, gdzie poznał 
przyszłą żonę, pochodzącą z Katowic 
malarkę Marię Obrębską (1927-1969). 
Później wraz z Wisławą Szymborską 
i Tadeuszem Nowakiem wyjechał na sty-
pendium  Związku Literatów Polskich 
do Paryża. Tam w Maisons – Laffitte 
poznał Jerzego Giedroycia. W roku 1959 
przebywał na stypendium Uniwersytetu 
Harwarda w Stanach Zjednoczonych 
oraz we Francji, gdzie poznał Czesława 
Miłosza, malarza i filmowca Waleriana 
Borowczyka, a także we Włoszech. Je-
sienią tego roku bierze ślub i przenosi 
się do Warszawy. Przed wyjazdem do 
stolicy zwraca legitymację partyjną. 
Publikuje: „Wesele w Atomicach” (1959), 
„Postępowiec” (1960), „Męczeństwo Pio-
tra Oheya” (1959), „Indyk” (1960), „Na 
pełnym morzu” (1961), „Strip-tease” 
(1961), „Zabawa” (1962). Otrzymuje 
prestiżową nagrodę Fundacji im. Koś-
cielskich. Jego utwory zaczynają być 

Nagrobek Zofii Mrożek, matki pisarza 
z błędną datą urodzenia, fot. Bibliote-
ka w Borzęcinie
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tłumaczone na obce języki. W roku 1963 
podejmuje decyzję wyjazdu z Polski na 
stałe. Wraz z żoną osiadają we włoskim 
Chiavari, na Wybrzeżu Liguryjskim. 
Tu pisze „Tango”, które w roku 1964 
ukazuje się w Polsce, a jego premiera 
ma miejsce rok później w Bydgoszczy. 
Kariera Mrożka nabiera światowego 
rozmachu. W roku 1978 otrzymuje 
francuskie obywatelstwo. Dużo podró-
żuje: Szwajcaria, Stany Zjednoczone, 
Kanada, Niemcy Zachodnie. W Berlinie 
Zachodnim w roku 1969 nagle na raka 
umiera jego żona. Po kilku latach zakaz 
druku i wystawiania jego sztuk w Polsce 
zostaje stopniowo zniesiony. W roku 1974 
w Krakowie ukazuje się zbiór opowiadań 
„Dwa listy” oraz w „Dialogu” – dramat 
„Emigranci”. Światowa premiera tej 
sztuki ma miejsce w Théâtre d’Orsay 
w Paryżu; gra Gérard Depardieu. 
W drugiej połowie lat 70. XX wieku dla 
niemieckiej telewizji kręci Mrożek dwa 
filmy: „Amora”, którego realia osadzone 
są w wojennej rzeczywistości Borzęcina 
oraz „Powrót”. Dzisiaj obie produkcje są 
zupełnie zapomniane. 

W drugiej połowie lat 70. XX wieku 
spotyka w Oslo poznaną wcześniej Mek-
sykankę Susanę Osorio Rosas. Rok póź-
niej biorą w Paryżu ślub. On ma wówczas 
57 lat, ona – 36. Po ślubie małżonkowie 
opuszczają Paryż i przenoszą się do 
Meksyku, by zamieszkać w hacjendzie, 
położonej wśród gór, 60 km na zachód 
od Mexico City.

Po ukończeniu remontu hacjendy le-
karze diagnozują u pisarza tętniaka aorty. 
Po rekonwalescencji Mrożek pisze dramat 
„Miłość na Krymie”. W styczniu 1996 roku 
w liście do prof. Jana Błońskiego w Kra-
kowie zwierza się: „Jestem już starszy od 
Gombrowicza, mam 66 lat. Czy zauważy-
łeś, że w tym wieku dramaturgowie już nie 
żyją albo się wycofują?”.

W roku 1966 Sławomir Mrożek wraca 
do Krakowa – po 33 latach spędzonych 
na emigracji. W maju 2002 roku dostaje 
udaru mózgu, którego wynikiem jest 
afazja – utrata zdolności posługiwania się 
językiem w mowie i piśmie. W ramach te-
rapii pisze autobiografię „Baltazar” (2006). 
W tym czasie ukazuje się drukiem jego 
korespondencja i „Dziennik”.

Stanisław Martyna - żołnierz Armii Kra-
jowej, pseudonim „Kapusta” urodził się 
28.08.1921 r. w Jadownikach Podgórnych, 
z pochodzenia chłop, syn Jana i Karoliny. 
Szkołę podstawową, czteroklasową ukoń-
czył w Jadownikach, następnie podjął 
naukę w ośmioklasowym gimnazjum 
w Brzesku. Naukę zakłóciła mu II wojna 
światowa. W roku 1939 ukończył pierw-
szą klasę liceum, natomiast drugą klasę 
ukończył w ramach tzw. tajnych komple-
tów, a więc konspiracyjnie w roku 1944. 
W tym samym trybie w roku 1945 zdał 
maturę. Studia wyższe kończył w roku 
1948 na Wydziale Rolnym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, a następnie podjął pracę 
naukową w katedrze Ekonomii Rolni-
ctwa, a habilitował się w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
Na uczelni pracował 43 lata, przechodząc 
wszystkie szczeble od adiunkta do profe-
sora zwyczajnego. W latach 1970-1977 
był członkiem Polskiej Akademii Nauk. 
Jego dorobek naukowy to 48 publikacji, 
w tym 28 prac naukowych, skryptów 
i podręczników. Był promotorem czterech 
prac doktorskich, recenzentem 140 prac 
magisterskich. W okresie przedwojen-
nym reprezentował poglądy endeckie. 
Od początku wojny aktywnie włączał się 
w działalność ruchu oporu. Był organiza-
torem konspiracyjnej grupy młodzieżo-
wej. W roku 1942 wstąpił do powstałej 

Pozostanie w naszej pamięci
Armii Krajowej i od razu przekazano mu 
zadanie przewożenia meldunku na tra-
sie Kraków- Dębica oraz kolportowanie 
tygodnika „Walka”. Po pacyfikacji Jadow-
nik- od lipca 1943 roku- został zmuszony 
do ukrywania się, był bowiem, podobnie 
jak Karol Bernacki i Kazimierz Owsiak 
pilnie poszukiwany przez gestapo. Ta 
konspiracja trwała już praktycznie do 
końca wojny. Po wyzwoleniu podjął dzia-
łalność polityczną w Komitecie Związku 
Samopomocy Chłopskiej.

W roku 1947 organizował w Ja-
downikach Koło Polskiego Stronni-
ctwa Ludowego i przez dwa lata był 
jego prezesem. Założył także Koło 
Związku Młodzieży Wiejskiej „WICI”. 
Udanie łączył pracę naukową z pracą 
społeczną. Jak sam stwierdzał, jego 
poglądy ewoluowały. Najpierw był pod 
silnym wpływem Adama Ciołkosza, 
a następnie Wincentego Witosa, a więc 
przeszedł długa drogę od endeka do lu-
dowca. Za działalność naukową, dydak-
tyczną i kombatancką był wielokrotnie 
odznaczany m.in. Złotym Krzyżem 
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Meda-
lem Zwycięstwa i Wolności, Krzyżem 
Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajo-
wej i Odznaką „Akcji Burza”. Profesor 
dr Stanisław Martyna dobrze zapisał 
się w pamięci rodaków, jako wybitny 
jadowniczanin, prawy człowiek, za-

wsze pamiętający 
o swym pocho-
dzeniu i miejscu 
urodzenia. Sta-
nisław Martyna 
ożenił się w roku 
1949. Żona Ka-
rolina była docentem. Za działalność 
partyzancką w latach II wojny świato-
wej w Batalionach Chłopskich, została 
odznaczona kilkoma odznaczeniami 
wojskowymi. Troje ich dzieci ukończyło 
studia wyższe. 

Prof. dr hab. Stanisław Martyna 
ostatni żołnierz AK z Jadownik zmarł dnia 
18.08.2013 r. w Krakowie. W duchu wiary 
i nadziei życia wiecznego, przeżył 92 lata. 
Nabożeństwo żałobne odprawili w dniu 
22.08.2013 r. ks. kanonik Józef Hamiga 
w asyście: ks. prałata Tadeusza Górki z Ja-
downik, ks. dziekana Franciszka Motyki 
oraz ks. kanonika Adama Sroki, w kaplicy 
cmentarza parafialnego NMP Matki Koś-
cioła na Prądniku Białym w Krakowie, po 
czym nastąpiło odprowadzenie Zmarłego 
do rodzinnego grobowca.

Na cmentarzu Zmarłego pożegnała 
żona, córki z mężami, synowa, wnuki 
z współmałżonkami i prawnuki oraz 
przyjaciele, profesorowie uczelni Krako-
wa, krewni i przedstawiciele rodzinnej 
wsi Jadowniki.

Stanisław Świerczek

W 2008 roku wraz z żoną przepro-
wadza się do Nicei, jak mówił z „powo-
dów emerytalnych”, gdzie pisze sztukę 
„Karnawał”. Tam umiera 15 sierpnia br. 
W nekrologu poświęconym pisarzowi 
Prezydent Bronisław Komorowski na-
pisał: „Jego przenikliwość, sceptycyzm, 
oryginalność sądów i poczucie humoru 
złożyły się na wielką bezcenną lekcję 
niezależnego myślenia i intelektualnej 
wolności”.

Urna z prochami Sławomira Mrożka 
zostanie złożona 17 września br. w kryp-
cie Panteonu Narodowego przy kościele 
śś. Piotra i Pawła w Krakowie.

PS Autor bardzo serdecznie dziękuje 
Pani Marii Marek, dyr. Miejskiej i Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej w Brze-
sku, Pani dyr. Elżbiecie Kwaśniewskiej 
z Biblioteki w Borzęcinie za użyczenie 
fotografii nagrobka Zofii Mrożkowej, 
oraz Pani Aleksandrze Fijałkowskiej, 
zastępcy kierownika USC w Brzesku za 
pomoc w odnalezieniu aktu zgonu Zofii 
Mrożkowej.

POŻEGNANIE



29 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYwrzesień 2013 POŻEGNANIE

W sierpniu w wieku 97 lat odeszła od 
nas Maria Jarzyna - najstarszy przed-
wojenny członek TG ,,Sokół”.

Przez całe życie związana była z To-
warzystwem Gimnastycznym „Sokół”, 
które zostało założone w 1892 r. Celem 
organizacji było przygotowanie fizycz-
ne, psychiczne i moralne społeczeństwa 
polskiego do walki i służby dla Polski  
niepodległej. Od młodzieńczych lat śp. 
Maria brała czynny udział w działalno-
ści sportowej, będąc członkiem sekcji 
gimnastycznej i osiągając bardzo dobre 
wyniki sportowe. Świadczy o tym zdo-
byta, jeszcze przed wybuchem wojny 
13.09.1939 r. „Państwowa Odznaka 
Sportowa”. Ponadto uczestniczyła 
w pracy i działalności zespołu dra-
matycznego TG „Sokół”, występując 
w wielu amatorskich przedstawieniach 
w ówczesnym budynku „Sokoła”. Wy-
buch II wojny światowej uniemożliwił 
dalszą działalność TG „Sokół” w Brze-
sku, ale jego członkowie, włączając się 
do walki o niepodległość Polski, tak 
w kraju jak i poza jego granicami, nie-
śli pomoc dla prześladowanych przez 
okupanta. Po wypędzeniu Niemców 
z Brzeska, członkowie Sokoła pró-
bowali zalegalizować działalność tej 
organizacji. Jednak ówczesne władze 
sprzeciwiły się tym wysiłkom. Dopiero 
w 1994 r., po zmianach ustrojowych 
w Polsce, przedwojenni członkowie 
wśród których była śp. Maria oraz 
reprezentanci nowego, wojennego i po-
wojennego pokolenia, którym nie były 
obojętne hasła i tradycje „Sokoła”, pod-
jęli udaną próbę reaktywowania TG 
„Sokół” w Brzesku. Zostało to prawnie 
usankcjonowane w 1996 r. 

W te starania istotny wkład wnio-
sła śp. Maria, za co została odznaczona 
w 2009 r. medalem XX- lecia Odrodzo-
nego Sokolstwa Polskiego przyznanym 
przez Polskie Towarzystwo Gimna-
styczne „Sokół” w Krakowie. Pozostała 
aż do śmierci czynnym członkiem 
brzeskiego „Sokoła”. Do końca życia 

Ostatnie pożegnanie Marii Jarzyny 

promieniowała uśmiechem, niosąc 
innym radość i wspierając młode po-
kolenie „Sokoła” swoją radą i pomocą. 
Tą pomocą i radością dzieliła się także 
z podopiecznymi Domu Spokojnej 
Starości w Bochni. Niech więc taką ra-
dosną i uśmiechniętą i wspomagającą 
bliźnich pozostanie w naszych sercach 
i pamięci. Maria Jarzyna została 

pochowana 9 sierpnia na cmentarzu 
komunalnym w Brzesku. W ostatniej 
drodze towarzyszyli Jej członkowie 
brzeskiego „Sokoła” i poczet sztanda-
rowy w składzie: Anna Gaudnik, Zu-
zanna Peters – Musiał i Piotr Knaga. 
Mowę pożegnalną wygłosił prezes TG 
„Sokół” Ludwik Lechowicz.

Ludwik Lechowicz

ODESZLI W LIPCU (uzupełnienie)
Bieda Mieczysław Jan (91) – Brzesko
Chmielarz Michał (79) – Brzesko
Główczyk Jan Bronisław (61) – Tarnów
Grzesik Zbigniew (59) – Brzesko
Koczwara Janina Karolina (91) – Brzesko
Michałek Jan Eugeniusz (75) – Brzesko
Oćwieja Julia (94) – Brzesko
Piwowarska Krystyna Anna (72) – Brzesko
Pośladek Barbara Zofia (49) – Brzesko

Stolarczyk Maria (95) – Brzesko
Wadowska Zofia Anna (89) – Brzesko
Wawryka Józefa (80) – Brzesko

ODESZLI W SIERPNIU
Biel Jadwiga (93) – Brzesko
Dadej Tadeusz (61) – Brzesko
Dernoga Stanisława (92) – Brzesko
Duśko Bolesław (75) – Brzesko
Gicala Piotr (83) – Brzesko

Habryło Andrzej Władysław (70) – Brzesko

Kaltenberg Józef Stanisław (54) – Brzesko

Klimas Halina (91) – Brzesko

Maciasz Stanisław (74) – Czchów

Nowacka Stefania (60) – Brzesko

Sądel Józef (93) – Dębica

Strzałka Barbara (73) – Czchów

Świątek Piotr Leszek (12) – Brzesko

Świerszek Zofia (61) – Tarnów

Dh. Maria Jarzyna i dh Krzysztof Zasada otrzymują z rąk prezesa Polskiego Towa-
rzystwa Gimnastycznego Sokół w Krakowie medal  XX lecia Odrodzonego Sokolstwa  

Polskiego fot. A.Gaudnik
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„Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma,
nie przez to kim jest lecz przez to, czym 

dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Słowa te można bez cienia wątpliwości 
odnieść do Doktora Stanisława Mer-
mona, który był nie tylko wybitnym 
położnikiem, ginekologiem lecz także 
człowiekiem wielkiego formatu. Wpisał 
się w historię naszego miasta. Jego 
ofiarna służba chorym poparta ogrom-
ną wiedzą i niespotykanym talentem 
pozwoliła na uratowanie zdrowia i życia 
licznej rzeszy podopiecznych. Szacunek 
i uznanie budziło jego mistrzostwo w za-
wodzie. Pacjentki były pełne uznania dla 
Jego bezinteresowności i wielkiej troski 
o ich życie i zdrowie. Wysoki, postawny, 
przystojny mężczyzna budził powszechny 
szacunek, często dystans. Wyróżniała go 
wielka wrażliwość na sprawy społeczne. 
Bezkompromisowy jeśli chodzi o reali-
zację zamierzeń, bezkompromisowy jeśli 
chodzi o tępienie głupoty. Zawsze ponad 
podziałami stawał na straży bezpieczeń-
stwa i zdrowia pacjentek. Dyspozycyjny, 
zdyscyplinowany. Zwolennik władzy 
silnej, ale precyzyjnej ręki. Mówił piękną, 
poprawną polszczyzną. Nigdy nie pchał 
się przed szereg, ale wszędzie gdzie 
pracował był kimś więcej – autorytetem, 
punktem odniesienia i oparcia, także 
życiowego dla wielu osób.

Urodził się w 1927r. w Komborni koło 
Krosna. Gdy w 1939r. miał rozpocząć naukę 
w Gimnazjum na Polskę napadły wojska 
niemieckie. Okres okupacji jak większo-
ści chłopcom zorganizowało Mu życie: 
podchorążówka organizowana przez 
N.O.W., tajne nauczanie, pod koniec 
okupacji konspiracja leśna. 

We wrześniu 1944r. podjął naukę 
w Gimnazjum i Liceum w Krośnie. 
W 1947r. zdał egzamin maturalny 
i podjął studia na Wydziale Lekarskim 
UJ w Krakowie. W październiku 1953r. 
otrzymał dyplom lekarza. Rok wcześniej 
ożenił się, w następnych latach urodziły 
mu się dzieci (2 córki). 

Nakazem pracy został skierowany do 
wadowickiego szpitala. Marzył o pracy 
chirurga. Jednak los skierował Go do pra-
cy w Oddziale Położniczo-Ginekologicz-
nym, bowiem w Oddziale Chirurgii brak 
było wolnego etatu. I tak to w ten sposób 

Wspomnienia o Doktorze Stanisławie Mermonie
(1927-2011), lekarz, społecznik

Doktor Stanisław Mermon związał się 
z tą jakże trudną dziedziną medycyny. 
W Wadowicach od razu dał się poznać 
jako młody, zdolny, inteligentny, zaanga-
żowany w pracę zawodową i społeczną. 
Taka postawa przyczyniła się do szybkiej 
możliwości odbycia kilkumiesięcznych 
staży w klinikach Poznania, Wrocławia, 
Warszawy, Łodzi, Szczecina i Krakowa 
– w wyniku czego zdobył specjalizację 
I i II stopnia z zakresu położnictwa 
i chorób kobiecych. Ponadto już w Wa-
dowicach dał się poznać nie tylko jako 
oddany lekarz, ale również społecznik. 
Pełnił m.in. stanowisko Społecznego 
Inspektora BHP jak również kierował 
Związkiem  Zawodowym Pracowników 
Służby Zdrowia w tamtej placówce. 

Kiedy w Brzesku budziła się nadzieja 
na budowę „Nowego Szpitala” w stycz-
niu 1966r. objął obowiązki Ordynatora 
Oddziału Poł-Gin, które pełnił w sposób 
jedyny i niepowtarzalny do 1997r. Mając 
lat 70 przeszedł na emeryturę. Następnie 
przez prawie 2 lata w wymiarze ˝ etatu 
pracował w poradni „K” w Brzesku. 

Praca w szpitalu brzeskim stanowiła 
dla Doktora Stanisława Mermona ogrom-
ne wyzwanie: budynek szpitalny był cias-
ny i zaniedbany, grono pracowników zbyt 
szczupłe jak na potrzeby powiatu. Nowy 
ordynator nie zrażał się tymi trudnościa-
mi. Okazało się, że właśnie praca na tej 
placówce była głównym przeznaczeniem 
Jego życia. Oddział Poł-Gin pod kierun-
kiem Ordynatora Stanisława Mermona 
3-krotnie zmieniał swoje położenie: by 
ostatecznie w 1983r. dokonać przepro-
wadzki do „Nowego Szpitala” przy ulicy 
Kościuszki 67.

Z czasem liczba personelu szybko 
się zwiększała, ponieważ młodzi adepci 
położnictwa i ginekologii chętnie podej-
mowali pracę pod Jego kierownictwem. 
Przekazywał im nie tylko wiedzę i umie-
jętności medyczne, uczył ich także rzetel-
ności i etycznego bezgranicznego oddania 
w służbie pacjentek i ich dzieci. Nie jest 
zapewne przypadkiem, że Jego asystenci 
zostawali później cenionymi położnikami 
– ginekologami (uzyskiwali specjalizację 
I i II°) i ordynatorami.

Poza pracą w oddziale szpitalnym 
rozwijał i nadzorował opiekę nad kobietą 
w terenie. Był budowniczym, wspaniałym 
organizatorem wszystkich Poradni dla 
Kobiet w Gminnych Ośrodkach Zdrowia 

w powiecie brzeskim. Był organizatorem 
szeroko rozumianej opieki profilaktycz-
no-leczniczej nad kobietą, a w szczegól-
ności nad kobietą w ciąży. 

Szanowano Go za podejmowanie 
walki o życie nawet wtedy, gdy sytuacja 
wydawała się być beznadziejną. Podzi-
wiano trafność diagnoz, skuteczność 
podejmowanego leczenia. Rzesze kilku 
pokoleń kobiet i dzieci z powiatu brze-
skiego zawdzięczają Mu swoje zdrowie 
i życie. Ceniono Go za czuwanie przy łóż-
ku najciężej chorych, za częste bezpłatne 
wizyty i porady, za pomaganie ludziom 
znajdującym się w trudnej sytuacji nie 
tylko materialnej. Troszcząc się o pacjent-
ki Doktor Stanisław Mermon dbał także 
o oddział, starając się stworzyć w nim jak 
najlepsze warunki leczenia. 

Poza zaangażowaniem jak wspo-
mniano wyżej miał dusze społecznika. 
Przez 2 kadencje pełnił funkcję Prezesa 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego PTL 
Oddziału w Brzesku, przez 2 kadencje 
funkcję Z-cy Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej Wojewódzki Wydział 
Zdrowia w Krakowie potem, w Tarnowie. 
Przez jedną kadencję pełnił obowiązki 
W-ce Prezesa Krakowskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 
PTG w Krakowie. Brał czynny udział 
w organizowaniu Izb lekarskich oraz 
przez jedną kadencję pełnił funkcję Z-cy 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej. Nieobca była Mu również praca 
związkowca. 
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Za całokształt pracy zawodowej i spo-
łecznej otrzymał wiele podziękowań i od-
znaczeń i tak m.in. Złoty Krzyż Zasługi, 
Medal 40- lecia Polski Ludowej, Odznakę 
Honorową „Za Wzorową Pracę w Służbie 
Zdrowia”, Tytuł Honorowy Obywatel 
Miasta Brzeska. W październiku 2010r. 
w uznaniu zasług otrzymał okolicznoś-
ciowy medal . 625- lecia Miasta Brzeska. 

Odznaczenia te honorują po części 
Jego wielki i ważny wkład w budowanie 
służby zdrowia na terenie Małopolski. 

Różne sfery aktywności i odpowiada-
jące im osiągnięcia zasłużonego lekarza 
są doniosłe i ciekawe. Po jego przejściu 
na emeryturę, w Oddziale Gin-Poł dał się 
odczuć dotkliwie brak Doktora Mermona. 

Starsi pracownicy do dziś mają w pamięci 
czasy świetności swojego oddziału, z lat 
kiedy kierował nim Doktor Stanisław 
Mermon. 

Jego Życie i dorobek najtrafniej moż-
na określić słowami:

„Daleką miał drogę
 cierpliwy piechur, 
ale nigdy nie ustał.
On z tych co dochodzą, 
bo wiedzą  gdzie idą…”
Doktor Stanisław Mermon zawsze 

wiedział dokąd idzie, zawsze dochodził.
 23 sierpnia 2011 odszedł od nas na 

zawsze człowiek skromny, prawy i szla-
chetny. Pogrzeb Doktora Stanisława 

Mermona odbył się w Krakowie w dniu 
29.08.2011r. Mszę św. pogrzebową odpra-
wił ks. Infułat Bryła oraz ks. T. Kukla

Na pogrzebie ludzi połączyła wdzięcz-
ność oraz pragnienie oddania hołdu 
wybitnemu lekarzowi i wspaniałemu 
człowiekowi.

W imieniu Dyrekcji i Pracowników 
SP ZOZ-u w Brzesku pożegnał Go Dyrek-
tor ds. lecznictwa lek. Adam Smołucha 
podkreślając, że w pamięci pracowników 
brzeskiego szpitala Doktor Stanisław 
Mermon pozostanie na zawsze wybitnym 
lekarzem, który swoje życie poświęcił 
pasji jaką była dla niego medycyna.

Emilia Zydroń

„Narodowe Czytanie” to zainicjo-
wana w 2012 roku przez Prezy-
denta Bronisława Komorowskiego 
ogólnopolska akcja publicznego 
czytania największych polskich 
dzieł literackich.  Jej podstawo-
wym celem jest popularyzacja 
czytelnictwa, zwrócenie uwagi na 
potrzebę dbałości  o polszczyznę 
oraz wzmocnienie poczucia wspól-
nej tożsamości. 

W tym roku mija 220 lat od naro-
dzin wybitnego poety i komediopisa-
rza epoki romantyzmu – Aleksandra 
Fredry. Z tej okazji 6 września w sali 
gimnastycznej Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Brzesku zgromadzili 
się przedstawiciele władz miasta, 
dyrektorzy i pracownicy placówek 
oświatowych i kulturalnych, rodzice, 
nauczyciele oraz uczniowie. Zebranych 
powitała Dyrektor PSP nr 3, Dorota 

Narodowe Czytanie dzieł Aleksandra Fredry

Wójcik, która w swoim przemówieniu 
zwróciła uwagę na konieczność pro-
pagowania czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży. 

Następnie  uczestnicy akcji zapo-
znali się z biografią hrabiego Fredry, 
przygotowanej w formie prezentacji 
multimedialnej. Później na scenie 
pojawili się uczniowie z Koła Teatral-
nego MISZMASZ, którzy przeczytali 
i zainscenizowali najsłynniejsze bajki 
Fredry, takie jak „Osiołkowi w żłoby 
dano”, „Małpa w kąpieli”, „Bajka 
o sowie”, „Trzeba by”, „Paweł i Gaweł”. 
Natomiast w inscenizacji Zemsty, w role 
słynnych fredrowskich bohaterów wcie-
lili się:  Burmistrz Brzeska, Grzegorz 
Wawryka, naczelnik Wydziału Kultury, 
Edukacji i Sportu, Józef Cierniak, 
Krzysztof Ojczyk, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej, Katarzyna Pacewicz 
– Pyrek, radna Rady Miejskiej, Maria 

Marek, dyrektor Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, Bogusław 
Biernat, dyrektor Publicznego Gimna-
zjum nr 1 w Brzesku, Karina Legutek, 
pracownik PiMBP, Alicja Koźmińska 
i Teresa Stanczykiewicz  z Biblioteki 
Pedagogicznej, Agata Podłęcka oraz 
Jolanta Sarlej, nauczycielki z PSP nr 2, 
Anetta Śnieg, przewodnicząca Rady 
Rodziców z PSP nr 3 oraz nauczyciele 
i pracownicy „trójki”.

Na zakończenie burmistrz podzię-
kował za przygotowanie przedsięwzię-
cia, zwracając uwagę na jego wielką 
wartość wychowawczą i edukacyjną. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
za wspaniałą interpretację dramatu, 
a pani Marii Kuci, radnej Rady Miasta, 
za słodycze dla występujących dzieci.

Magdalena Głowacka – Zastawnik
Edyta Szczepanek
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W lipcu br. na portalu www.brzesko.ws 
pojawił się opatrzony zdjęciami tekst, 
w którym autor opisał to, co zastał na 
brzeskim cmentarzu wojennym, przypad-
kowo towarzysząc węgierskim turystom 
składającym kwiaty na grobie spoczywa-
jącego tu rodaka. Nie były to jednak przy-
jemne wrażenia, skoro napisał: „Niestety, 
mój pomysł, aby pójść z nimi, okazał się 
niefortunnym, bo najadłem się wstydu. 
Tuż po przekroczeniu bramy wejściowej 
zobaczyłem zdewastowane i zaśmiecone 
groby. Porzucone butelki i puszki po 
napojach świadczyły o odbywających się 
tutaj libacjach.” 

Nie dowierzając tym słowom i mocno 
brzmiącemu tytułowi „Zdziczejemy?!”, po 
kilku dniach od ukazania się wspomnia-
nego wyżej tekstu udałem się, „uzbrojo-
ny” w aparat fotograficzny, na położony 
przy ulicy Czarnowiejskiej cmentarz 
wojenny oznaczony numerem 276. 

 „Został założony w roku 1916. Jest 
ogrodzony murem kamiennym. Posiada 
jedną bramę wejściową. Zbudowany 
został rękami włoskich jeńców wojen-
nych z obozu jenieckiego w Brzesku 
obok Targowicy. Budowa odbywała się 
pod kierunkiem komendanta obozu inż. 
Schöllicha w randze kapitana. Pośrodku 
cmentarza znajduje się pomnik w formie 
kamiennego krzyża. Na pomniku jest na-
pis głoszący, że na zachodniogalicyjskich 
polach bitew, w latach wojny 1916-1917, 
komendantura wojskowa Kraków pod 
dowództwem marszałka polnego Brand-
nera założyła 378 cmentarzy wojennych, 
z których w zasięgu siedziby powiatowego 
garnizonu w Brzesku było 42 cmentarze. 
(...) Na cmentarzu tym spoczywają polegli 
żołnierze armii austriackiej różnych na-

Czy jest jakaś szansa? 
O cmentarzu wojennym w Brzesku słów kilka

rodowości, a więc Austriacy, Polacy, Czesi 
i inni, a także żołnierze rosyjscy (krzyże 
na ich grobach są nieco inne, mają bo-
wiem drugie ramię). Są też liczne krzyże 
z nazwiskami ukraińskimi żołnierzy 
austriackich z Galicji Wschodniej.” – to 
fragment Kroniki Miasta Brzeska 1385 
– 1944 Jana Burlikowskiego przypomina-
jący historię powstania tej nekropolii.

Austriakom, przecież także uczestni-
kom Wielkiej Wojny, w stworzeniu tych 
378 cmentarzy przyświecał jednak etos 
rycerski i honorowy, na który się powoły-
wali, słusznie uważając, że wobec śmierci 
wszyscy są nie tylko sobie równi, ale prze-

de wszystkim zasługują na powszechną 
pamięć i szacunek, a świadectwem takiej 
postawy jest umieszczona w północnej 
części nekropolii tablica z napisem w ję-
zyku niemieckim i polskim:

Wy, coście padli za Ojczyznę w boju,
Wróg czy przyjaciel, dokonawszy czynu
Śpijcie złączeni w tej ziemi pokoju,
Zarówno zdobi was wieniec wawrzynu.

W okresie międzywojennym wspo-
mnianą nekropolią opiekował się z ra-
mienia brzeskiego Koła Polskiego Towa-
rzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów 
pułkownik Wojska Polskiego Stanisław 
Czamarski, a po jego śmierci obowiązek 
ten przejęła zapewne młodzież tutejsze-
go Gimnazjum i Liceum, o czym mogą 
świadczyć organizowane na cmentarzu 
uroczystości szkolne i państwowe.

W czasie II wojny światowej Niemcy 
usunęli cały kwartał nagrobków, które 
dołączyli do dwóch innych kwater, by na 
uzyskanej w ten sposób powierzchni móc 
pogrzebać swoich żołnierzy poległych lub 
zmarłych w miejscowym szpitalu. 

Po 1945 roku ciężar opieki nad 
cmentarzami wojennymi spoczął na bar-
kach organizacji polityczno-społecznych 
i kombatanckich, szkołach, rzadziej Koś-
ciele, z tym jednak, że realne wsparcie 
administracji nakierowane było przede 
wszystkim na cmentarze i miejsca pa-
mięci związane z ostatnią wojną, i o ile 
Austriacy z czasów I wojny światowej 
dbali o pamięć wszystkich poległych, to 
teraz zainteresowanie skupiono wyłącz-
nie na mogiłach zwycięzców.

Podobnie było w Brzesku. Cmentarz 
wojenny był sprzątany okazjonalnie, 
nagrobki i elementy zabudowy nisz-
czały, do czego przyczyniły się nie tylko 
warunki atmosferyczne i zielsko, ale 
również, a może w największym stopniu, 
ludzka działalność bezczeszcząca miejsce 
wiecznego spoczynku poprzez akty wan-
dalizmu i zwykłej głupoty. 

Chyba nie od rzeczy będzie przypo-
mnieć status prawny tego miejsca po-
chówku. Właścicielem gruntu jest Gmina 
Brzesko, natomiast zgodnie z zapisem 
art. 6 ustawy z 28.03.1993 roku o gro-
bach i cmentarzach wojennych (Dz.U. 
z 1993 r. nr 39, poz. 311 z późniejszymi 
zmianami”) - „groby i cmentarze wojenne 
pozostają pod opieką państwa”.

Według informacji uzyskanej od 
Henryka Pieli, kierownika Referatu Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego 
w Brzesku, „obecnie wszelkie remonty 
cmentarzy wojennych leżą w gestii 
wojewody. Ostatnie znaczące dotacje na 
ten cel otrzymaliśmy w wysokości około 
15 tys. zł w 2003 roku i odnowiliśmy za 
nie nagrobki oraz zniszczone krzyże. Już 
za pieniądze z miejskiej kasy wykonano 
tabliczki inskrypcyjne, wyremontowano 
bramę wejściową, zamontowano tablicę 
informacyjną. Koszt tych prac to około 9 
tys. zł. Aby móc występować do Urzędu 
Wojewódzkiego o dalsze fundusze na 
remont cmentarza, sporządzono kosztem 
4,2 tys. zł dokumentację historyczno-od-
tworzeniową, a corocznie UM przeznacza 
około 3 tys. zł na prace porządkowe na 
cmentarzu i korekty gałęzi. W ubiegłym 
roku wykonano remont pomnika na 
cmentarzu parafialnym w Jadownikach 
oraz mogiły w parku Goetzów. Kiedy 
tylko otrzymamy pieniądze, przystąpi-
my do odbudowy ogrodzenia wojennego 
fragmentu cmentarza parafialnego 
w Szczepanowie. Wspólnie z Urzędem 
Wojewódzkim Gmina sfinansowała re-
mont podobnego cmentarza w Sterkowcu 
(Dziekanowie) i chociaż nekropolia ta jest 

Cmentarz wojenny w Brzesku w trakcie budowy.
(zdj. z archiwum rodzinnego E. Korman udostępnione przez administratora 
portalu www.brzesko.ws)
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położona w lesie do tej pory nie stwier-
dzono jej dewastacji. Z przykrością mu-
szę powiedzieć, że pierwsza dewastacja 
brzeskiego cmentarza wojennego, która 
wstrząsnęła nie tylko nami, ale również 
urzędnikami z województwa, nastąpiła 
niemal zaraz po jego wyremontowaniu, 
kiedy trzeba było zakratować kordegar-
dy, bo zaczęły się tam odbywać libacje 
alkoholowo-narkotykowe. Ale widać, że 
nie na wiele się to zdało.”

 W tej sytuacji mijałoby się z prawdą 
twierdzenie, że władzom Brzeska los 
nekropolii pozostaje obojętnym, ale 
też nie można oprzeć się wrażeniu, że 
poprzestano tylko na tym, nie robiąc 
rzeczy najważniejszej, a mianowicie 
nie zapewniając jednocześnie temu 
miejscu opieki, w dodatku pozostawia-
jąc je dostępne dla każdego przez całą 
dobę, co przecież stwarza znakomitą 
okazję do wykorzystywania cmentarza 
w inny sposób niż ogólnie przyjęty przez 
cywilizowane narody. I rzeczywiście, na 
efekty takiego postępowania nie trzeba 
było długo czekać. 

Jeden z najciekawszych cmentarzy 
wojennych w tej części Małopolski, 
zaprojektowany przez znakomitego ar-
chitekta austriackiego Roberta Motkę, 
ale obecnie pozbawiony opieki i stałej 
konserwacji, znalazł się na drodze 
powolnej śmierci technicznej. „Zdobią” 
go bezsensowne gryzmoły, sypią się na-
grobki (w dużej części pozbawione przez 
zbieraczy złomu krzyży), w dodatku 

niektóre z nich zmieniły swoje miej-
sca, stając się „sprzętem” do siedzenia 
czy blokowania bramy wejściowej, ze 
stojącego pośrodku pomnika odpadają 
kawałki muru, elementy drewniane 
murszeją, Do tego dokładają się pozo-
stałości po odbywających się tutaj spot-
kaniach miłośników różnego rodzaju 
procentowych napojów, a i widać, że 
jest to świetne miejsce do wyrzucania 
śmieci. No i chyba jasnym się staje, dla-
czego wojewoda nie kwapi się z kolejną 
finansową pomocą.

Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, 
żeby ktoś z innej miejscowości przyjeż-
dżał specjalnie do Brzeska po to, aby 
zaśmiecać i dewastować cmentarz wojen-
ny. Dziwię się też osobom mieszkającym 
wokół niego czy mającym w pobliżu 
ogródki działkowe, że nie zwracają uwagi 
na osoby podejrzanie zachowujące się na 
cmentarzu, a przecież chyba miło jest sły-
szeć, kiedy jesteśmy chwaleni za piękne 
utrzymanie nie tylko naszej posesji czy 
ogródka, ale również za dbanie o sąsiedz-
two. Nekropolia, o jakiej mówimy, kryje 
szczątki nie tylko żołnierzy poległych 
w wyniku działań I wojny światowej, ale 
są tam też pochowane ofiary bombardo-
wania pociągu z uchodźcami na stacji 
Słotwina we wrześniu 1939 roku, ciała 
zastrzelonych przez Niemców w czasie 
okupacji obywateli Brzeska i okolic, 
wreszcie spoczywają zabici w bratobój-
czych walkach w jakże trudnym okresie 
zaprowadzania nowej władzy po 1945 
roku. Bez względu na kraj pochodzenia, 
zapatrywania polityczne, rasę i wyzna-
nie religijne lub jego brak, wszystkim 
zmarłym należy się pamięć i szacunek, 
a powinny one wynikać z tego, że istotę 
ludzką chyba nie bez powodu określa się 
mianem „homo sapiens”.

Przyglądając się temu, zacząłem się 
zastanawiać, czy jest jakaś szansa, aby 
cmentarz wojenny nr 276 w Brzesku 
odzyskał należny mu wygląd i rangę? 
Doszedłem do wniosku, że jest możliwych 
kilka rozwiązań:

• Zachować status quo i za kilka-
naście lat zlikwidować ze względów 
technicznych i estetycznych – oczywiście 
to rozwiązanie jest najgorszym z moż-
liwych, jednak zawsze będzie można 
powiedzieć, że to przede wszystkim „za-
sługa” wojewody, bo nie chciał ponownie 
„sypnąć groszem”;

• Przystąpić własnymi siłami do na-
tychmiastowej renowacji, po zakończeniu 
której nekropolia zostałaby skutecznie 
zabezpieczona przed ewentualną dalszą 
dewastacją – możliwość ta ze względu 

na wysoki koszt przedsięwzięcia jest 
niemożliwa do udźwignięcia przez miej-
ski budżet;

• Jak najszybciej znaleźć sposoby 
uchronienia cmentarza przed dalszą 
dewastacją (monitoring, częste pa-
trole policyjne o różnych porach dnia 
i nocy, dozorca, zamknięcie, a wejście 
po wcześniejszym zgłoszeniu), równie 
szybkie uporządkowanie całości (nawią-
zanie współpracy z młodzieżą ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
harcerzami), zwrócenie się o pomoc finan-
sową do austriackiego Czarnego Krzyża, 
rokroczne zabezpieczanie w miejskim 
budżecie określonej kwoty z przezna-
czeniem na wykonanie kolejnych prac 
renowacyjnych, które już po kilku latach 
powinny dać efekt w postaci odnowione-
go i zadbanego tego miejsca pochówku 
– moim zdaniem, jest to jedyny sposób 
mogący przynieść oczekiwany rezul-
tat, który w przyszłości zaowocowałby 
„odnowieniem” pomocy ze strony Woje-
wództwa. Oczywiście potem nie można 
spocząć na laurach, gdyż ponownie dość 
szybko powrócimy do takiego stanu, jaki 
mamy obecnie.

W przyszłym roku przypada 100. 
rocznica wybuchu I wojny światowej, 
zwanej także Wielką Wojną. Może nie 
wszyscy wiedzą, ale statystyki wyka-
zują, że pod różnymi względami była 
straszniejsza i bardziej niszcząca niż ta 
z lat 1939 – 1945. Za trzy lata cmentarz 
wojenny nr 276 w Brzesku przy ulicy 
Czarnowiejskiej będzie obchodził 100. 
rocznicę swego powstania. W jakim sta-
nie do niej dotrwa?

W internecie jest wiele stron po-
święconych I wojnie światowej. Z jednej 
z nich wynotowałem sobie pewien frag-
ment, którym chciałbym zakończyć: << 
W ciągu minionych 70 lat te nekropolie 
były świadkami losów naszej Ojczyzny 
– powojennej biedy polskiej wsi, strasz-
nych lat okupacji, bratobójczych walk, 
czy ciągłej konfrontacji po II wojnie 
światowej. Wśród burz i zawieruch 
dziejowych ratuje się rzeczy i sprawy 
najważniejsze. Nowe przybywające 
wciąż mogiły przysłoniły nieco starsze. 
Te jednakże przetrwały i wydaje się, 
że w chwili obecnej wielu z nich może 
uda się pomóc. Są przecież smutnymi 
pomnikami bezimiennego bohaterstwa 
i do nich można by odnieść przestrogę 
Adama Asnyka z wiersza Do młodych: 
„(...) nie depczcie przeszłości ołtarzy”; 
choć „(...) Każda epoka ma swe własne 
cele i zapomina o wczorajszych snach”. 
Dziś owe „ołtarze przeszłości” mówią 
jeszcze o czymś. Przestrzegają. >>

Jacek Filip
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Czy w naszym szybkim świecie jest 
jeszcze miejsce na wykonywanie trady-
cyjnych zawodów? Tęsknota za prostotą 
formy. Smakowanie kolorów, które prze-
mawiają do nas poprzez wywoływane 
emocje. W ekologii i produkcji żywności 
coraz modniejszy staje się nurt slow, 
uważne tworzenie dzieła jedynego w 
swoim rodzaju w procesie zgodnym z 
naturą. Ceramika jest jak rękodzielniczy 
slow-food. Tradycja i niespodzianka w 
jednym. Doświadczenia garncarzy z in-
nych epok i a zarazem  zaproszenie „pod 
strzechę” nowoczesnych technologii. O 
tajnikach tego starego – nowego zawo-
du opowiada ceramik Małgorzata 
Laska-Augustyn z Jadownik.

Kiedy zaczęła się Twoja przygo-
da z gliną?

Dawno temu, w momencie wyboru 
szkoły. Dlaczego zostałam ceramikiem? 
To był impuls. Nigdy wcześniej nie 
miałam do czynienia z gliną. Technikum 
Ceramicznym w Łysej Górze zaintereso-
wała mnie koleżanka, która uczyła się 
tam szlifowania kryształów. Ja wybra-
łam ceramikę, bardziej mi to pasowało. 
Po szkole miałam kilka lat przerwy, a 
później znalazłam pracę w Krakowie 
jako ceramik, zajmowałam się lepieniem 
i zdobieniem. To były różne miejsca 
pracy i różne wytwarzaliśmy też wyro-
by, głównie drobiazgi: dzwoneczki, ku-
beczki, domki – lampioniki, skarbonki, 
pojemniczki na drobiazgi, nawet laleczki 
z gliny, którym szyliśmy materiałowe 
ubranka. Zdobywałam doświadczenie 
jako lepiacz i zdobnik ceramiki, jednak 
najbardziej rozwinęło mnie prowadze-
nie warsztatów z dorosłymi i dziećmi. 
Były to zajęcia stacjonarne w jednym 
z krakowskich domów kultury, jak 
również warsztaty w różnych miejscach 
w Krakowie i jego okolicach, zajęcia w 
przedszkolach, szkołach, na festynach. 
Obecnie kontynuuję tę działalność w 
Brzesku, Jadownikach, Dębnie. Naj-
bardziej w pracy warsztatowej lubię 
kontakt z dziećmi, sprawia mi wielką 
przyjemność patrzyć, jak sobie radzą.

Czy takie zajęcia rozwijają 
dzieci?

Tak, nie tylko manualnie – oprócz 
pracy rąk, poprawia się koordynacja 
wzrokowo-ruchowa, ale przede wszyst-
kim pobudza to ich wyobraźnię. Ja im 
podpowiadam temat pracy i czuwam 
nad stroną techniczną, ale oczekuję, by 
inicjatywa wyszła od nich. Dzieci wyci-
szają się, bawią. Warsztaty to przede 

Stary – nowy zawód: Ceramik
wszystkim zabawa. Zresztą tego samego 
potrzebują też dorośli, dlatego warsztaty 
z gliną stają się coraz modniejsze. 

Udało Ci się spełnić marzenie 
o własnej pracowni dzięki dotacji 
z UE. Jaki rodzaj wyrobów oferu-
jesz?

Można je podzielić na kilka katego-
rii, w zależności od formy i w zależności 
od zdobienia. Moje ulubione formy użyt-
kowe to patery, misy. Kiedyś usłyszałam 
miły komplement, że to są właściwie 
obrazy a nie naczynia. Wytwarzam też 
formy przestrzenne użytkowe: serwetni-
ki, pojemniki, komplety łazienkowe, w 
tym ozdoby ceramiczne do naklejenia na 
lustra jako swoiste ramy, zdobienia na 
indywidualne zamówienie klienta, np. 
muszelki, ślimaczki, rybki, przykłady 
można mnożyć. Tworzę też ozdoby do 
zawieszania na ścianach: obrazki z 
motywami roślinnymi, motyle, ptaki, 
kwiaty, serca. Klienci zamawiają też 
ozdoby o charakterze religijnym – są to 
anioły – stojące, siedzące, wiszące, całe 
postaci i półrzeźby. Kiedyś wykonałam 
na zamówienie sporą ilość glinianych 
koszyczków ofiarowanych gościom 
weselnym jako pamiątkę wypełnioną 
słodyczami. Na jubileusz przedszkola 
– świeczniki. A także dużą ilość smo-
ków – były to figurki okolicznościowe 
na zamówienie pewnej krakowskiej 
firmy, zdobione tematycznie, częściowo 
szkliwione. Na życzenie klienta można 
zrobić praktycznie wszystko.

Skąd czerpiesz pomysły?
Głównie z przyrody, która jest dla 

mnie największą inspiracją. Lubię też 
gdy klienci poddają jakiś pomysł. Wtedy 
działam tak jak w bajce „Zaczarowany 
ołówek” – potrzebuję czasem dwóch dni, 
czasem jednej nocki, „zapala mi się lamp-
ka” i już wiem. Nie szkicuję, nie maluję, 
pomysł rodzi się w głowie i od razu prze-
lewam na glinę. Lepię, próbuję.

Opowiedz o procesie produkcji.
Są różne rodzaje gliny. Ja pracuję 

w białej. Zacznę od tego, że nie robię 
form odlewanych. Nie idę na łatwiznę, 
nie korzystam z gotowych form, tylko 
własnymi siłami nadaję kształt. Doty-
czy to nie tylko drobnych przedmiotów 
i przestrzennych ozdób, ale zwłaszcza 
mis i pater, w których czuję się najlepiej. 
Oferuję różne wzory. W sezonie letnim 
moje wyroby ozdobione są motywem 
roślinnym. Idę wcześniej na łąkę, zbie-
ram trawy, różne zwykłe - niezwykłe 

chwasty, znoszę z lasu liście, odbijam 
je na świeżej glinie. Mam też w ofercie 
wyroby ozdobione motywami geome-
trycznymi i kwiatowymi, korzystam 
przy ich produkcji z różnorodnych koro-
nek, które nadają przedmiotom piękną i 
interesującą fakturę. Po ukształtowaniu 
czekam aż wyrób wyschnie, później 
czyszczę go papierem ściernym na 
mokro, by nie było żadnych zadziorów. 
Tak przygotowany przedmiot wkładam 
do pieca, wypala się w nim 6-8 godzin 
(w zależności od rodzaju produktu). 
Piec musi być nagrzany do tempe-
ratury 1150-12000C. Po opadnięciu 
temperatury poniżej 1000C otwieram 
piec, po dobie od wypalenia wyciągam. 
Biskwit to wyrób po I wypaleniu, który 
ma naturalny kolor gliny. Taki produkt 
zaczynam szkliwić. W zależności od 
projektu, szkliwem obrysowuję motyw 
albo maluję cały wzór, następnie całość 
pokrywam jeszcze raz szkliwem bezbar-
wnym. Kolejny wypał – kolejnych kilka 
godzin w piecu. Po wyjęciu z pieca wy-
rób jest gotowy. Podklejam podkładki 
pod patery czy misy, albo haczyki do 
form zawieszanych, pakuję i odkładam. 
Dzieło gotowe by iść w świat. Tylko 
czy ja jestem gotowa? Kiedy wyciągam 
z pieca produkty, czuję radość jak u 
dziecka – i to są wszystko „moje dzieci”, 
każde inne i niepowtarzalne. 

Najbardziej niezwykła praca?
Wszystkie. Każda jedna. Przecież 

ja cały czas coś zmieniam, zwłaszcza w 
paterach i misach. Mój mąż twierdzi, 
że nigdy masowego biznesu na tym nie 
zrobię, bo cały czas coś wymyślam – za-
równo w lepieniu i w kolorystyce ciągle 
szukam czegoś nowego.

Niezwykłe bywają pomysły klien-
tów. Często wymagają zastanowienia i 
inwencji. Czasem są to rzeczy jednorazo-
we. Takim było na przykład zamówienie 
płaskorzeźby Maryi w glinie. Chociaż… 
nie. Najbardziej niezwykły był pomysł 
bym wykonała komuś urnę na prochy. 
Jesteśmy na etapie uzgadniania szcze-
gółów, bo klient żyje i dobrze się bawi 
tym pomysłem. Padła nawet żartobliwa 
propozycja, bym zorganizowała warszta-
ty specjalnie dla typów depresyjnych, 
dla ludzi którzy uspokajają s ię, planując 
własny pogrzeb. Pomysłodawca stwier-
dził, że na takich warsztatach ludzie 
przejdą terapię, bo wykonując sami dla 
siebie własną urnę, przemyślą sobie, co 
dla nich w życiu ważne. Potwierdzają się 
moje obserwacje, że zabawa w glinie jest 
dobra na wszystko.
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Czy klient docenia wyrób ręko-
dzielniczy?

Tak, jeśli wie, co to znaczy oryginalny 
wyrób i odróżnia go od masówki. Klienci 
którzy doceniają, zazwyczaj wracają 
– to jest najlepszym dowodem uznania. 
Niektóre wyroby jadą daleko - do innych 
krajów, innych kontynentów.

Czy w świecie wyrobów z gliny 
obowiązuje moda?

Tak, jak we wszystkim. Na przykład 
na kolory. Ostatnio bardzo modnym 
odcieniem jest czerwień kardynał. 
Odkryłam niedawno piękne połączenie 
czerwieni z turkusem – głębokie kon-
trasty, nawet połączenie tych kolorów 
w czarną smugę daje wspaniałe efekty. 
Przez chwilę nikt tego nie chciał, my-
ślałam wtedy trochę z goryczą a trochę 
z rozbawieniem, że świat jeszcze nie 
dojrzał do zaakceptowania mojego po-
mysłu, a tu przyszła klientka która była 
tym zachwycona. Inna osoba zamówiła 
w tej kolorystyce cały komplet ślubny. I 
nagle zrobił się z tego motyw, który był 
„pewniakiem”, zauważany i kupowany.

Wiedza o glinie, szkliwach, piecu 
– czy to skomplikowany świat?

W samym lepieniu nie ma skompli-
kowanej technologii, ważne by elementy 
po wyschnięciu nie odpadły. Nawet i 
trzyletnie dziecko to potrafi, jeżeli się 
mu podda pomysł i ułatwi pewne roz-
wiązania. Szkliwienie – człowiek uczy 
się na błędach. Mój I wypał był zepsuty. 
Z czasem człowiek nabiera doświadcze-

nia, obserwuje i poprawia. Trochę czasu 
nieraz upływa, zanim połączę efekt z wa-
runkami które na niego wpływają. Piec, 
cóż, teoretycznie sam robi swoją robotę. 
Ale czasami dla ostatecznego efektu na-
wet wysokość półki na której położyłam 
wyrób ma znaczenie. Grubość szkliwa. 
Mogę przecież zrobić kilka takich sa-
mych pater, ale one nie będą takie same. 
Decydują szczegóły. Tego wszystkiego 
człowiek uczy się cały czas.

Plusy i minusy pracy ceramika.
Minusy wpisane są w zawód: defor-

mowanie się wyrobu podczas schnięcia, 
pękanie podczas wypału. To się zdarza 
przy grubych wyrobach, pęcherzyki 
powietrza zostają zamknięte w bryle i 
potrafią rozsadzić cały produkt. Niezbyt 
lubię duże formy - są obciążone ryzy-
kiem technologicznym. W szkliwieniu 
akceptuję nieoczekiwane – zwłaszcza 
gdy testuję nowe szkliwa. Z pozosta-
łymi minusami można się pogodzić: 
nielimitowany czas pracy, zniszczone 
dłonie, wszystkie ubrania upaprane 
gliną. Najtrudniejsze są rozstania, o tym 
już mówiłam, one wynikają z plusów: 
towarzyszy mi świadomość, że dana 
rzecz, która teraz cieszy czyjeś oko, jest 
od początku do końca zrobiona przeze 
mnie, tylko moje ręce to stworzyły.

Pracujesz niejako w domu, cały 
czas jest przy Tobie Twój świat form 
i kolorów. Co na to rodzina?

Dzięki rodzinie mogę żyć w ten spo-
sób. To moja mama umożliwiła mi urzą-

dzenie pracowni w budynku gospodar-
czym przy domu. Zdobi moimi wyrobami 
cały dom. Rodzina czynnie uczestniczy 
w mojej pasji. Co jest najbardziej przy-
jemne i ekscytujące? – otwieranie pieca 
po szkliwieniu i oczekiwanie: „wypał” 
czy „niewypał”? Gdy otwieram piec po 
wypale, do pracowni idą pielgrzymki 
– mama, tata, córka – komisyjnie ot-
wieramy. Wieczorami mąż przychodzi 
do pracowni na zwiedzanie, lubię się 
z nim dzielić wrażeniami. Moja córka 
Ania zaraziła się tą pasją, często lepi, 
bardzo lubi szkliwić, idzie jej to świet-
nie. Zaczęła przy mnie lepić, gdy miała 
3 lata. Teraz ma 7 i robi to regularnie, 
technologicznie wie, o co w tym chodzi. 
Rok temu wzięła udział w ogólnopol-
skim konkursie, którego tematem było 
ulepione z gliny afrykańskie zwierzę i 
zajęła III miejsce za figurkę słonia, którą 
wykonała w pełni samodzielnie.

Gosiu, co robisz w wolnej chwili?
Jeżdżę z mężem na koncerty. Roz-

pieszczam domowe koty. W wolnych 
chwilach projektuję i wykonuję dla siebie 
biżuterię artystyczną z połączenia sznur-
ka i koralików lub bursztynów, a także 
ozdoby do ubrań czy torebek np. z filcu. 
Ale i tak moim hobby jest moja praca.

Dziękuję za spotkanie. Życzę 
by Twoje marzenia nadal mogły 
odciskać swą formę w glinie i by 
każde dzieło trafiło do przyjaznego 
domu.

Sabina Jakubowska

 1.  Gdy byłam dzieckiem…byłam grzeczna :)
 2.  Nie zasnę… bez marzeń
 3.  Nie wyjdę z domu bez…głowy :)
 4.  Jestem dumna z…syna
 5.  Jestem szczęśliwa gdy…inni są szczęśliwi, zwłaszcza Ci, którzy 
są dla mnie bliscy
 6.  Marzę o…podróżach
 7.  Moją największą wadą jest…,że jestem uparta 
 8.  Moją największą zaletą jest… że jestem uparta
 9.  Boję się…głupoty
 10. Lubię w ludziach…szczerość i mądrość
 11. Nie lubię w nich natomiast…głupoty i obłudy
 12. Gdy jestem zmęczona…marzę
 13. Gdy chcę posłuchać dobrej muzyki…zawsze znajdę coś w swojej 
kolekcji płyt zwłaszcza z muzyką rockową i ,,metalową” oraz klasyczną 
,moi ulubieńcy Mozart, Metalica i Czesław Niemen

 14. Ostatni dobry film jaki widziałam… „Jesteś Bogiem”
 15. Zaczytuję się w…dobrej literaturze, szczególnie lubię Lema 
i Marqueza
 16. Moje hobby… to fotografia, florystyka ,podróże i polityka
 17. Moja ulubiona postać z bajki…kot w butach
 18. Pod choinkę chciałabym dostać…wycieczkę w jakiś ciekawy 
zakątek świata
 19. Gdy jestem głodna…jem :) najlepiej makaron lub coś z jarzyn
 20. Sport…kręgle, rower 
 21. Wymarzone miejsce na wakacje…gdzieś gdzie jeszcze nie byłam 
 22. Najpiękniejsza pora roku…wiosna
 23. Na bezludną wyspę zabrałabym… (3 rzeczy)dobry szwajcarski 
scyzoryk, coś do pisania i gruby brulion
 24. Gdybym trafiła szóstkę w totka…odbyłabym podróż dookoła świata, 
część zainwestowałabym, a częścią podzieliłabym się z tymi co bardziej 
ode mnie potrzebują pieniędzy 
 25. Moje trzy życzenia do złotej rybki…koniec z wojnami i terroryzmem 
i wszelką przemocą
 26. W starej skrzyni pod łóżkiem trzymam…kilka listów od bliskich mi osób
 27. Mój domowy zwierzyniec…kotka Krysia i rybki 
 28. Jutro chciałabym…wyjechać w ciekawą podróż
 29. Moje życiowe motto…jutro jest pierwszy dzień reszty mojego życia, 
a ja będę starała się go przeżyć tak jakby miał być ostatnim
 30. Odpowiedziałam już na wszystkie pytania i mam teraz ochotę 
na…dobrą kawę

Pani Katarzyna odpowiada...
W dobie internetu niewiele dzieci prowadzi pamiętniki czy 
choćby tzw. „pele-mele”. W redakcji BIM postanowiliśmy 
podtrzymać ten sympatyczny zwyczaj.

Dziś ,,kwestionariusz” wypełni Katarzyna Pacewicz- 
Pyrek. Wywiad nawiązujący do wpisu znajduje się na 
następnej stronie.
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O czym pisałaby Pani na bezludnej 
wyspie?

Bardzo chciałabym napisać kiedyś po-
wieść, o której marzę od lat. Nigdy jednak 
nie mam czasu na to, aby zabrać się do 
pisania. Na bezludnej wyspie nareszcie 
miałabym go pod dostatkiem, dlatego 
wymieniłam, że zabiorę tam brulion i coś 
do pisania. W pewnym sensie pobyt na 
niej byłby dla mnie korzystny (śmiech). 
Pisałabym również o tym, jak mija mi tam 
życie, o sprawach codziennych. Na pewno 
nie brakłoby mi tematów.

A czy Pani pasja, czyli kwiaty 
znalazłaby na takiej wyspie swoje 
miejsce?

O tak, na pewno.
Nie jest tak, że jeżeli nie ma dla 

kogo, to nie chce się tworzyć?
Oczywiście dla kogoś jest przyjemniej, 

ale można również dla siebie albo raczej 
tworzyć dla samego tworzenia. Zresztą, 
może kiedyś ktoś oprócz mnie również 
trafiłby na tę wyspę? Kto wie... Zdaję 
sobie sprawę, że twórczość w której teraz 
się zatracam jest bardzo ulotna: kwiaty po 
prostu więdną, więc musiałabym trochę 
zmienić metody działania. A ileż ciekawych 
surowców do moich bukietów mogłabym 
znaleźć na takiej bezludnej, egzotycznej 
wysepce!

Większości z nas kojarzy się Pani 
właśnie z kwiatami…

To dobrze, że właśnie z kwiatami, bo 
to moja największa pasja. Najciekawsze 
jest to, że florystką zostałam właściwie 
z przypadku. Mój mąż wpadł na pomysł, 
abyśmy otworzyli kwiaciarnię. Wtedy nie 
miałam zielonego pojęcia o sztuce tworze-
nia bukietów, bo z wykształcenia jestem 
ekonomistką. Ale, że lubię wyzwania 
postanowiłam zgłębić tę wiedzę. Teraz, 
po piętnastu latach pracy jako florystka, 
ciężko wyobrazić mi sobie inny sposób na 
życie. Uwielbiam otaczać się kwiatami a 
także je dostawać, ale ludzie na ogół nie 
chcą mi ich dawać.

Może ludzie boją się dać Pani pro-
sty kwiatek. Nie chcą słabo wypaść, bo 
wiedzą jakie umie Pani wyczarować 
z nich cuda…

A ja najbardziej lubię właśnie te proste 
rzeczy. No ale cóż, malarzowi też raczej 
rzadko daje się obraz w prezencie.

Co miał w sobie Kot w butach, 
czego nie mają bohaterowie teraźniej-
szych bajek?

Kot w butach i ogólnie wszystkie 
„stare bajki” były prostymi opowieściami 
z jasnym morałem. Wspominając o Kocie, 
miałam na myśli bajki czytane mi przez 
mojego dziadka, szczególnie często prosi-

Podróż to nie zbrodnia
łam go właśnie o tę opowieść. Były to czasy 
gdy w telewizji, dla dzieci oferowano tylko 
„Dobranockę”, na dodatek czarno- białą. 
Kolorowy świat był właśnie w książkach.

Widzę po sobie, że dorośli z oglą-
dania bajek mają więcej radości niż 
dzieci. Dlaczego tak jest?

Bajki mają w sobie dwie płaszczyzny, 
tą dla dzieci i tą dla pełnoletnich. Prze-
cież bajki też piszą ludzie dorośli i często 
przemycają w nich naprawdę interesujące 
treści, które wynikają z wieku i przeżyć. 
Dzieci nie potrafią przenosić świata bajek 
do „prawdziwego” świata. Nie potrafią zna-
leźć odbić np. swoich znajomych w posta-
ciach fikcyjnych, ale na pewno dociera do 
nich, proste przesłanie, że źli bohaterowie 
ponoszą zasłużoną karę.

Pani również lubi oglądać bajki?
Uwielbiam. W tym kolorowym świecie 

zawsze zwycięża dobro, a w realnym bywa 
już z tym różnie.

I bujać w obłokach też Pani lubi?
Nie nazwałabym tego bujaniem w ob-

łokach, ale marzyć lubię. Marzenia nic nie 
kosztują, a przy odrobinie pracy przecież 
się spełniają.

Czego ciekawego uczą nas po-
dróże?

Podróże pokazują nam inny świat, inne 
miejsca, pozwalają nam poznać ludzi któ-
rych nie spotkalibyśmy na ulicach naszego 
miasta. W podróży poznajemy odmienne 
kultury, obalamy stereotypy, utrwalamy 
w głowie obrazy, które zapamiętamy na 
całe życie. Z dalekiego zakątka możemy 
przywieźć wszystko: od przepisu na placka, 
przez rozwiązania w infrastrukturze, po 
filozofię życiową.

Jak to jest, że podróżują na ogół 
ludzie aktywni, szczęśliwi, a mimo 
to chcą odpocząć od codzienności. 
Dlaczego, skoro ich życie jest takie 
kolorowe?

Każdy ma swoje problemy. Małe lub 
duże, ale ma. Gdy jesteśmy daleko na-
bieramy dystansu. Nie otacza nas nic co 
związane jest z doskwierającymi nam spra-
wami. Wtedy okazuje się, że rozwiązanie 
najczęściej jest bardzo proste, tak proste, 
że w domu nie dopuszczaliśmy nawet do 
siebie tej myśli.

Odpoczywamy nie tylko od problemów. 
Odpoczywamy przede wszystkim od tego, 
że jesteśmy zajęci. Będąc na drugim końcu 
świata nie martwię się tym, co zostawiłam 
w domu, a potem gdy wracam do obowiąz-
ków, wykonuję je dwa razy sprawniej, z 
nową energią, którą przywożę z wakacji.

Tak pięknie opowiada Pani o tych 
podróżach, że nie mogę nie zapytać, 
gdzie Pani już była.

Długo by wymieniać. Widziałam 
Austrię, Niemcy, Anglię, Szkocję, Czechy, 
Słowację, Węgry, Łotwę, Estonię, Litwę, 
Rosję, Ukrainę, Włochy, Grecję, Francję, 
Finlandię… Zawsze fascynowały mnie 
kraje byłego ZSRR i chętnie bym tam 
ponownie zawitała. Przebyłam Saharę, 
byłam również w Stanach Zjednoczonych… 
Teraz najbardziej chcę zobaczyć Portugalię 
i Hiszpanię.

Przeczytałem w kwestionariuszu, 
że jutro ma Pani ochotę na podróż. 
Gdybym więc powiedział, że przygo-
towaliśmy wycieczkę do Portugalii 
przez Hiszpanię, a wyjazd jest jutro 
z samego rana, to jaką usłyszałbym 
odpowiedź?

Już się pakuję.
Czy trudno jest łapać dzień?
Codziennie mamy tysiąc rzeczy do 

zrobienia i następnego dnia czeka na nas 
kolejny tysiąc, a czasem i więcej. Trzeba 
zdać sobie sprawę, że te rzeczy nam nie 
uciekną. Przecież ziemia dalej będzie się 
kręcić. Życie daje nam możliwości i czasem 
wystarczy tylko je dostrzec, wyciągnąć po 
nie rękę. Do celu nie można jednak dążyć 
po trupach.

No właśnie, gdzie jest granica mię-
dzy spontanicznością a egoizmem?

To wszystko zależy od filozofii naszego 
życia. Spełniając własne pragnienia mu-
simy dostrzegać otoczenie. Nie możemy 
uszczęśliwiać siebie, krzywdząc innych. 
Jeżeli otaczamy się ludźmi, których ko-
chamy i dobrze znamy, łatwo w niektórych 
sytuacjach iść z nimi na kompromis, zna-
leźć „złoty środek”. Są sytuacje, w których 
trzeba odpuścić, gdyż czasami lepiej czegoś 
nie mieć. Z resztą wszystko przychodzi 
z czasem. Pozostaje tylko pytanie, czy sma-
kuje wtedy tak samo, jak mogło smakować 
wcześniej… 

Na koniec mam propozycję. Nasza 
złota rybka zgodziła się złączyć Pani 
trzy życzenia (koniec z wojnami, ter-
roryzmem i wszelką przemocą) w jed-
no. Dzięki temu może Pani poprosić 
ją jeszcze o dwie rzeczy…

Pierwsze życzenie to zdecydowanie 
zdrowie, bo bez niego ani rusz. Zdrowi  
możemy sami spełniać swoje marzenia. 
Drugie natomiast to oczywiście... podróż 
(śmiech)! Najlepiej dookoła świata! Prze-
cież podróż to nie zbrodnia:-)

Bardzo dziękuję za rozmowę 
i pierwszy wpis do naszego redakcyj-
nego pele- mele

Również dziękuję.

Z Katarzyną Pacewicz-Pyrek
rozmawiał Konrad
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Kolejne piwo produkowane w Bro-
warze Okocim zostało docenione przez 
specjalistów. Na największym w kraju 
Konsumenckim Konkursie Piw „Chmie-
laki Krasnostawskie 2013”, piwo Dożyn-
kowe otrzymało I nagrodę w kategorii 
„Piwo jasne pełne o zawartości ekstraktu 
w brzeczce 10.1-11,0 oBlg. W konkursie 
startował 20 browarów, a komisja ocenia-
ła aż 200 piw w dwunastu kategoriach. 

Dożynkowe to jedno z czterech produ-
kowanych w Okocimiu piw sezonowych 
– oprócz niego warzone są także Świę-
tojańskie, Świąteczne i Wielkanocne. 
W pokonanym polu pozostawiło wiele 
uznanych marek polskich i czeskich.   

– Cieszy nas bardzo, iż uznanie 
w konkursie zyskało piwo warzone 

Dokładnie 6 września minęła 80. 
rocznica powstania Okocimskiego 
Klubu Narciarskiego, który dał 
początek obecnemu Okocimskiemu 
Klubowi Sportowemu. Tego dnia I-
ligowa drużyna piłkarska z Brzeska 
podejmowała u siebie beniaminka, 
ROW Energetyk Rybnik, z którym 
zremisował 0:0. Uroczystości ju-
bileuszowe odbyły się w sobotę, 7 
września. 

Z okazji rocznicy zorganizowany zo-
stał turniej piłki nożnej, w którym wzięli 
udział pracownicy Grupy Carlsberg, jed-
nego z głównych sponsorów Okocimskie-
go Klubu Sportowego. W samo sobotnie 
południe w kościele pw. św. Jakuba 
rozpoczęła się msza święta w intencji 
klubu i tych wszystkich, którzy go two-
rzyli i byli z nim związani w ciągu tych 
80 lat. Uroczysta akademia odbyła się 
zaraz po mszy, w Regionalnym Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym. 

Jeszcze kilka miesięcy temu wyda-
wało się, że cieniem na jubileuszowych 
wydarzeniach położy się grożący wów-
czas spadek piłkarzy OKS do II ligi. Tak 
się jednak nie stało, a drużyna nowy 
sezon, ku zdumieniu wielu obserwato-
rów, rozpoczęła w wyśmienitym stylu. Po 
piątkowym meczu zajmowała 7. miejsce, 
mając na koncie dwa zwycięstwa, cztery 
remisy i tylko jedną porażkę. 

Początkowo klub prowadził działal-
ność typowo turystyczną, z naciskiem 
na narciarstwo. Bardzo szybko jednak 
powstawać zaczęły stricte sportowe 

80 lat Okocimskiego
sekcje – piłki nożnej, lekkoatletyki, 
tenisa ziemnego i stołowego, szachowa, 
a nawet … hokeja na lodzie. W brzeskim 
klubie z powodzeniem uprawiano także, 
w różnych latach, jeździectwo, kolarstwo 
i siatkówkę. Największe sukcesy święcił 
klub właśnie w siatkówce i – oczywiście 
– w piłce nożnej. Najbardziej brzemien-
ne w osiągnięcia były lata 90. ubiegłego 
wieku.  Najpierw, w 1993 roku, drużyna 
piłki nożnej awansowała do II ligi, a rok 
później ten sam wyczyn skopiowali 
siatkarze. W 1998 roku brzescy kibice 
piłkarscy przeżyli szok – ówczesny 
zarząd klubu z przyczyn finansowych 
podjął decyzję o wycofaniu drużyny 
z rozgrywek II ligi. Na osłodę pozostał 
historyczny awans siatkarzy do I Ligi B, 
w której zagościli jednak tylko przez 
jeden rok. 

Dziś po sukcesach siatkarzy pozosta-
ły już tylko wspomnienia, także i tę sek-
cję dotknęły problemy finansowe. Z mo-
zołem odbudowywana była potęga piłki 
nożnej, w czym udział mają także wła-
dze miasta. Urząd Miejski jest jednym 
z głównych sponsorów klubu. Powrót na 
ligowe salony rozpoczęli futboliści od II 
ligi. Przez kilka lat brylowali na tym 
poziomie, jednak trzy razy przegrywali 
walkę o III ligę w barażach. Kibicom 
najbardziej utkwiły chyba baraże ze 
Świtem Krzeszowice, kiedy to „Piwosze” 
po bardzo dobrej grze zremisowali 1:1 na 
wyjeździe, a w rewanżu w Brzesku padł 
wynik 2:2 premiujący gości. Upragniony 
awans nastąpił w czerwcu 2006 roku, 

a odbyło się to w mrożących krew w ży-
łach okolicznościach. U siebie Okocimski 
wygrał 2:1 z Puszczą Niepołomice. W re-
wanżu po pierwszej połowie „Piwosze” 
przegrywali 0:3 i mało kto liczył jeszcze 
wtedy na korzystny wynik. Jednak dwie 
bramki zdobyte przez Sławomira Jagłę 
i jedna strzelona przez Dariusza Kar-
wata sprawiły, że to brzeszczanie mogli 
świętować sukces. Po dwóch latach przy 
Okocimskiej cieszono się z awansu do II 
ligi, a rok temu w imponującym stylu zo-
stała wywalczona promocja na zaplecze 
ekstraklasy. 

Okocimskiego Klubu Sportowego 
w żaden sposób nie można kojarzyć 
tylko z piłką nożną. Sukcesy notowała 
wspomniana już tutaj sekcja siatkówki, 
której najwybitniejszym wychowankiem 
był niewątpliwie Paweł Ignacok, który 
był reprezentantem młodzieżowej druży-
ny narodowej, grał także w ekstraklasie 
w barwach AZS Częstochowa. Piękne 
karty historii zapisali także brzescy 
tenisiści, wśród których najwybitniejszą 
postacią pozostaje Wojciech Wojciechow-
ski, reprezentant daviscupowej drużyny 
Polski (w czasach Wojciecha Fibaka), 
organizator corocznego Memoriału Jó-
zefa Wojciechowskiego, jego ojca, który 
przez wiele lat był związany z Okocim-
skim Klubem Sportowym, początkowo 
jako sportowiec, później jako działacz 
i wychowawca młodzieży. Lista osób 
zasłużonych dla brzeskiego klubu jest 
bardzo obszerna. 

PRUD

Laur dla Dożynkowego
w Browarze Okocim. To dla nas ogrom-
ny zaszczyt, że piwo Dożynkowe zostało 
docenione wśród tak dużej konkurencji 
piw regionalnych.– komentuje Woj-
ciech Żabiński, dyrektor ds. Innowacji 
w Carlsberg Polska.

Dożynkowe to niepasteryzowane 
piwo typu lager, produkowane z jasnej 
odmiany słodu. Bardzo charakterystycz-
na jest dla niego wyczuwalna chmielowa 
nuta uzyskiwana z uprawianego jedynie 
w Polsce chmielu ,,Marynka”. 

Każdy laur otrzymany podczas 
„Chmielaków“ w Krasnymstawie to 
prestiż i powód do satysfakcji. Kon-
kurs ogranizowany jest od 1971 roku 
i nawiązuje do XVI-wiecznych tradycji 
piwowarskich zakorzenionych na Lubel-

szczyźnie. Początkowo brały w nim udział 
tylko polskie browary, teraz regulamin 
dopuszcza uczetnictwo także browarów 
zagranicznych (między innymi z Czech, 
Słowacji, Niemiec i Francji). Dlatego 
zdobyte tutaj nagrody są szeroko komen-
towane daleko poza granicami kraju, 
a marki nagradzanych piw zyskują na 
popularności.  

Grupa Carlsberg Polska otrzymała 
wyróżnienie także kategorii piw smako-
wych, a nagrodzony został Radler Oko-
cim. Każde zwycięskie piwo automatycz-
nie zostaje nominowane do tytułu „Piwo 
Roku“ i „Restauracyjne Piwo Roku“ 
przyznawanego przez Towarzystwo Pro-
mocji Kultury Piwa „Bractwo Piwne“.  

PRUD
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Przez cały ostatni tydzień sierpnia 
w Dubaju trwały Mistrzostwa Świa-
ta juniorów w pływaniu, w których 
uczestniczył Wojciech Wojdak, re-
prezentant BOSiR-u Brzesko. Nasz 
eksportowy pływak dwukrotnie 
zakwalifikował się do finałów A – na 
dystansach 800 i 1500 metrów sty-
lem dowolnym. 

Brzeski zawodnik może mówić 
o wielkim pechu. Do Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich poleciał perfek-
cyjnie przygotowany podczas blisko 
miesięcznego zgrupowania kadry 
w Szczecinie. Na aklimatyzację polscy 
pływacy mieli tylko jeden dzień. Tak 
krótki czas zdaniem szkoleniowców 
powinien wystarczyć, bowiem różnica 
czasu między Polską a ZEA wynosi 
zaledwie dwie godziny. Któż mógł jed-
nak przewidzieć, że Wojtka Wojdaka 
dotkną dolegliwości żołądkowe. Nasz 
pływak jeszcze na kilkanaście minut 

Brzeski pływak w Dubaju
przed swoim pierwszym startem na 
400 metrów wymiotował, co nie wró-
żyło nic dobrego. Mimo to w stawce 56 
zawodników uzyskał 17. czas, co wobec 
zaistniałej sytuacji należy uznać za 
bardzo dobry wynik. Sam Wojtek czuł 
jednak niedosyt, bo popłynął znacznie 
poniżej swoich optymalnych możliwo-
ści. W swojej kategorii wiekowej brze-
ski pływak osiągnął na tym dystansie 
9. rezultat. 

Zawodnik BOSiR-u nie zdążył się 
całkowicie wykurować przed startem 
na 800 metrów kraulem, a jednak zdo-
łał zakwalifikować się do finału A (star-
towało 36 zawodników), w którym zajął 
8. miejsce. (czwarte wśród 17-latków). 
Jeszcze na 100 metrów przed metą 
był szósty, jednak w końcówce choroba 
znowu dała znać o sobie. 

Na dystansie 1500 metrów Wojtek 
długo płynął na piątym miejscu, by 
ostatecznie ukończyć rywalizację na 

siódmej pozycji (wśród 17-latków był 
trzeci).

Polscy reprezentanci powrócili z Du-
baju z dwoma brązowymi medalami 
wywalczonymi przez Pawła Furtka 
– zawodnika, który ściga się już z se-
niorami. Na dorobek Polaków składa 
się także 11 rekordów kraju juniorów 
w różnych kategoriach wiekowych. 
Wojtek Wojdak mimo wszystko może 
uznać start w Mistrzostwach świata 
za udany. Jak na debiutanta spisał się 
w nich bardzo dobrze. To między innymi 
dzięki niemu Polska uplasowała się na 
5. miejscu klasyfikacji mężczyzn i na 9. 
miejscu w klasyfikacji łącznej.  Gdyby 
nie kłopoty żołądkowe, jego wyniki na 
pewno byłyby jeszcze lepsze. Z reporter-
skiego obowiązku dodajmy jeszcze, że 
najlepszym kraulistą tych mistrzostw 
był Australijczyk Mackenzie Horton, 
który wywalczył cztery złote medale 
i jeden srebrny.  PRUD   

Od 10 do 15 sierpnia w hali łódzkiego 
MOSiR-u rozgrywany był pięściarski 
turniej w ramach XIX Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Na starcie sta-
nęło 103 zawodników i 54 zawodniczki, 
a wśród nich dwoje reprezentantów 
Brzeskiego Klubu Bokserskiego Magic 
Boxing. Gabriela Widełka (waga 50 kg) 
i Mikołaj Karpień (48 kg) trenowani 
przez Edmunda Kubisiaka wywalczyli 
brązowe medale. Oboje, aby wziąć 
udział w łódzkim turnieju, musieli 
pomyślnie przejść przez zawody kwa-
lifikacyjne. Zdobyte przez nich medale 
powiększyły pokaźną już kolekcję 
trofeów brzeskich pięściarzy (walki 
z udziałem brzeskich reprezentantów 
można obejrzeć na youtube.pl). 

Gabriela jest pierwszą w dotych-
czasowej historii klubu dziewczyną 
uprawiającą boks. Trenuje już od roku, 
a jej udział eliminacjach i finałach XIX 
OOM był debiutem. Jej sukces nie 
pozostał bez echa, bo do Edmunda Ku-
bisiaka zgłosiła się już pewna 12-latka, 
która zamierza założyć pięściarskie 
rękawice. 

Po wakacyjnej przerwie wznowione 
zostały już zajęcia BKB Magic Boxing. 
Treningi odbywają się w poniedziałki, 
środy i piątki, zawsze o godzinie 18.00, 
w salce gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Brzesku, dzięki uprzej-

Dwa medale w Łodzi

mości dyrektor Urszuli Białki, która od 
wielu lat wspiera wszelkie inicjatywy 
sportowe. Edmund Kubisiak podkreśla 
to na każdym kroku. Z klubem współ-
pracują regularnie brzeskie firmy 
– Miejskie Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej, Mark, Podwyszyński, 
Edward Milewski, Bekir, Jawor, Leś, 

Profil, K and K Recykling, Ceramik 
Market, Proster, Niva, M 3 oraz Za-
sada Trans Tour. Dzięki nim udało się 
zorganizować między innymi kilka 
spektakularnych imprez bokserskich, 
a już niedługo powiększona zostanie 
baza treningowa klubu. 

EMIL 

Gabriela Widełka i Mikołaj Karpień prezentują medale OOM. 
W środku Edmund Kubisiak - fot. arch. BKB
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30 wrzesień, 28 październik, 
25 listopad, 16 grudzień
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