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radycją już stało się, że corocznie w Urzędzie Miejskim w Brze−
sku honoruje się pary małżeńskie obchodzące jubileusz 50−lecia
wspólnego pożycia. W tym roku jubilatów było tak wielu, że uro−
czystość podzielono na dwie tury. Wśród 46 par z Gminy Brze−
sko, obchodzących w tym roku jubileusz złotych godów, znalazły
się również takie, które mają za sobą więcej niż 50 wspólnie
przeżytych lat. Wszyscy otrzymali listy gratulacyjne od Wojewo−
dy Małopolskiego oraz Burmistrza Brzeska. Także w imieniu
Prezydenta RP Jan Musiał wręczył jubilatom okolicznościowe
medale. Jak zwykle, Urząd Miejski przewidział dla nich skrom−
ny upominek. A my dołączamy się do życzeń – 100 lat!

Na Złote Gody

Drodzy Państwo – niech każdy z radości zaszlocha
ile sporów, po których na lody chodzi się osobno
rumianków na dobranoc, morałów nad ranem
bo żona wciąż za mało, teściowa za dużo
ile min, gdy się stawało jak kogut do boju
to, co niby na niby, ale trochę dalej
to co zaraz, a wtedy o wiele za bardzo
i to, co nie do końca jak życie w ogóle
wszystko potem, jak nogi krzywe, ale swoje
małpa z małpą się kłóci, jeśli małpę kocha.

ks. Jan Twardowski

ZŁOTE GODY OBCHODZILI
(na zdjęciu pary Jubilatów podczas

uroczystości 24 września br.)

Stefania i Józef Bernacik (Okocim),
Maria i Władysław Dadej (Jadowni−
ki), Maria i Bronisław Gicala (Jasień),
Jadwiga i Władysław Grzesik (Brze−
sko), Irena i Józef Hudy (Okocim), Sta−
nisława i Stanisław Jaroszek (Poręba
Spytkowska), Maria i Czesław Kleśny
(Jasień), Anna i Tadeusz Koczwara
(Brzesko), Janina i Marian Kozioł (Ja−
sień), Barbara i Bartłomiej Lechowicz
(Brzesko), Franciszka i Emil Mądro
(Poręba Spytkowska), Stefania i Tade−
usz Michalski (Brzesko), Janina i Ta−
deusz Pachota (Brzesko), Maria i Ro−
man Palej (Brzesko), Władysława i Jó−
zef Pałka (Sterkowiec), Daniela
i Bronisław Pawlik (Poręba Spytkow−
ska), Maria i Ludwik Płachta (Brze−
sko), Barbara i Jan Putanowicz (Brze−
sko), Józefa i Roman Romański (Ja−
sień), Stanisława i Julian Ropek
(Okocim), Maria i Tadeusz Sala (Ja−
downiki), Stanisława i Lucjan Słota (Ja−
downiki), Irena i Edward Sobol (Bucze).

T



3

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNYpaździernik 2005

BIM

BIM

W numerze m.in.:

* Grozi nam wyludnienie?   4
* Wybory 2005   5
* 150 lat żelaznej drogi 10
* Nowe dokumenty tragedii 12
* Ludzie z Obwodu „Buty” (2) 14
* W (o)środku kultury 15
* Lato pożegnane 16
* Okocimski

– drużyna z charakterem 18
* Rysunki z podszewką 21
* Pisał do niego Papież 22
* Wolontariat w Serbii 24
* ZHP – złe wróżby z liczb 26
* Modrzewiowe kampanile 27
* 60 tys. km w nogach 28
* Pucharowe emocje 30
* Z redakcyjnej poczty 33
* Zagubiona arka 35

BIM BIM BIM
Wydawca: Urząd Miejski w Brzesku; www.brzesko.pl. Dyżury w redakcji: pn.−pt. w godz.7.30 −15.30.
Redagują: Marek Latasiewicz – redaktor naczelny oraz  Iwona Dojka (także korekta), Monika Targosz – fotoreporter,
Łukasz Wrona. Sekretarz redakcji, dystrybucja – Marek Kotfis. Stała współpraca: Bogusław Babicz, Ryszard Cuber,
Andrzej B. Krupiński, Marian Stolarczyk, Ireneusz Węglowski, Jerzy Wyczesany.
Adres: 32−800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, pok. 10, tel. (14) 68 63 100, wew. 152, e−mail: bim.brzesko@wp.pl.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów i zmiany tytułów.
Oddano do druku 30 września 2005 r.  © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Za treść ogłoszeń redakcja nie bierze odpowiedzialności.
Skład i druk: Brzeska Oficyna Wydawnicza A.R. Dziedzic, ul. Czarnowiejska 1, tel. 014 686 14 70. N

ak
ła

d:
 8

00
 eg

z.

Na okładce:
25 września 2005 r.: wybory do Parlamentu RP.

Swój głos oddają starosta Grzegorz Wawryka
i burmistrz Jan Musiał oraz radni

Rady Miejskiej i zarazem kandydaci do Sejmu
– Krzysztof Dudziński i Lech Pikuła.

O wynikach wyborów szerzej na str. 5.

Fot.Marek Kotfis

Wszystko co nowe budzi nadzieję, a każda zmiana dodaje otuchy. Także
wybór nowych ludzi do Sejmu i Senatu napawa nas optymizmem.
W Brzesku jest on szczególne uzasadniony, bo po wielu latach po−

selski mandat zdobył jeden z jego mieszkańców. Edward Czesak został
obdarzony zaufaniem wyborców z naszego regionu, nic więc dziwnego, że
będziemy oczekiwać realizacji ambitnego programu, do którego przekony−
wał kandydat.

W kampanii wyborczej uciekano się do rozmaitych chwytów. Obiecywano
gruszki na wierzbie, a dla uwiarygodnienia kandydatury przywoływano na−
wet Ojca Świętego oraz bliskich zza światów. Podobnych kwiatków w kam−
panijnej twórczości było co niemiara. Odwołując się do najwyższych warto−
ści, uczestnicy wyścigu do sejmowych ław przybierali na swą przekorną du−
szę skórę anioła. Papier cierpliwy przyjmował wszystko, a fotograficzny retusz
niejednego kandydata upodobnił do Roberta Redforda, natomiast kandydat−
kę do Moniki Bellucci.

Oczywiście, nie znalazł się taki, który nie wytknąłby błędów poprzedników,
ich nieudacznictwa, braku kompetencji, a nawet nieuczciwości. Zastanawia−
jące jest jednak to, że równocześnie wtedy, gdy inni wszystko partaczyli, nie−
doszli parlamentarzyści zasłynęli z osiągnięć wielkich. Można by zapytać:
skoro tak wiele uczynili, mając niewielki wpływ na rzeczywistość, to dlacze−
go obecnie jest tak fatalnie? Ale mniejsza o to. Istotniejszy jest fakt kolporto−
wania nieprawdziwych informacji i przypisywanie sobie zasług, z którymi
mieli niewiele wspólnego. Rzecz jasna, nie wszyscy byli w stanie zweryfiko−
wać treść ulotek. Kampania wyborcza rządzi się własnymi prawami i do−
puszcza dużą skalę przesady. Jednakże, gdy przewodnim hasłem kandydata
na posła jest „uczciwość”, to podpisywanie się pod nie do końca swoimi do−
konaniami zwyczajnie nie uchodzi.

Na szczęście, niewielu już daje się nabierać na pustosłowie, o czym świadczą
kompromitujące dla większości kandydujących wyniki wyborów. Na podsta−
wie dwucyfrowej liczby głosów, jakie otrzymali, można by wysnuć wniosek,
że do swych racji nie zdołali przekonać nawet wszystkich członków rodziny.
Mój ulubiony współczesny filozof, profesor Leszek Kołakowski, dostrzegając
niedostatki władzy demokratycznej, skądinąd najlepszej z dotychczas wy−
myślonych, apeluje, by organy władzy politycznej  traktować ze wszech miar
podejrzliwie, sprawdzać jak najczęściej i w razie potrzeby głośno ganić. My−
śliciel stanowczo odradza jednak narzekanie na samo istnienie władzy, chy−
ba że wymyślimy inny świat, czego już wielu próbowało, ale nikt z powodze−
niem.
O czym warto przypomnieć zarówno tym, co wybierają, nadal sprawują wła−
dzę, jak i tym, którzy do trzymania jej dopiero się sposobią.

Marek Latasiewicz

Świata nie
zmienimy
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U progu nowego roku szkolnego
Rada Miejska przegłosowała zmiany w za−
sadach naliczania dotacji dla placówek nie−
publicznych oraz w regulaminie przyzna−
wania nagród Burmistrza Brzeska dla na−
uczycieli. – W komisji przyznającej to
wyróżnienie nie ma teraz przedstawiciela
kuratorium oświaty, bo nie przewiduje tego
nowa Karta Nauczyciela – wyjaśniał Na−
czelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spor−
tu, Józef Cierniak.
W sprawozdaniu poinformował, iż na wa−
kacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży gmi−
na wydała 106.589 zł. Nie jest to jednak
pełna kwota, gdyż nie obejmuje ona wszyst−
kich środków przekazanych przez stowarzy−
szenia i osoby prywatne. Zaprzeczył wąt−
pliwościom, jakoby przyjmowanie do brze−
skich placówek uczniów z sąsiednich gmin
było nieopłacalne. – Skutkuje to dodatkową
subwencją oświatową – argumentował.
Samorządowi udało się zaoszczędzić dzięki
zakupowi busu do dowozu dzieci niepełno−
sprawnych do szkoły w Zbylitowskiej Górze.
– Rodzicom przedstawiono harmonogram do−
jazdów. To oni wybrali ośrodek, bo zafascy−
nowała ich możliwość hipoterapii. Wcześniej
korzystano z usług kilku placówek. Wybór
jednej zaowocował oszczędnościami w wyso−
kości 12.000 zł, które burmistrz przekazał
na zakup dodatkowej stolarki okiennej dla
Przedszkola nr 10 – zaznaczył Cierniak.
Bronił też zaatakowanych przez Krzysz−
tofa Ojczyka zasad rekrutacji do przed−
szkoli. – Te reguły są zgodne z literą prawa.
Bierze się też pod uwagę sytuację i miejsce
zamieszkania rodziny. Sami rodzice składa−
ją nieraz podania do kilku przedszkoli, to
zaś powoduje wolne miejsca we wrześniu –
uzasadniał. W placówkach nr 1 i 4 nie przy−
jęto 29 maluchów z powodu przekroczenia
limitów. Dla dzieci znalazło się jednak miej−
sce w innych przedszkolach.
Burmistrz Krzysztof Bigaj podkreślał:
– W tym roku w ciągu dwóch miesięcy wa−
kacyjnych wykonaliśmy 3−letni plan remon−
tów. Ruszamy z termomodernizacją szkół. To
pozwoli na dalsze oszczędności.

Pałacowa trzynastka
13 radnych zdecydowało się poprzeć, 7
przedstawicieli klubu mniejszościowego, so−
lidarnie wstrzymało się od głosu, a tylko 1

Wrześniowa sesja Rady Miejskiej pokazała, że inwestycje nie zawsze są przychylnie przyjmowane,
a każda próba ratowania chylących się ku upadkowi obiektów budzi tysiące wątpliwości.

Grozi nam
wyludnienie?

osoba zdecydowanie sprzeciwiła się utwo−
rzeniu „Fundacji Akademii Götz−Okocim−
skich”, która miałaby się zająć remontem
XIX−wiecznego pałacu i otwarciem w nim
międzynarodowej szkoły licealnej. W zażar−
tej dyskusji znowu niektórzy radni powąt−
piewali w wiarygodność pomysłodawców
projektu, państwa Gołębiewskich z USA,
a władzom samorządowym zarzucali zanie−
dbania w zabezpieczeniu praw gminy i po−
wiatu do przekazanego majątku oraz w za−
pewnieniu kontroli nad fundacją. Obecny
podczas obrad Starosta Brzeski Grzegorz
Wawryka rzeczowo ripostował na oskar−
żenia: – Fundacja nie jest właścicielem ma−
jątku. Zostanie on jej tylko użyczony. Jeśli
w ciągu 3 lat pałac nie zostanie odbudowa−
ny, a szkoła nie rozpocznie działalności,
cały majątek wróci do nas.
Koncepcji bronił Sekretarz Gminy, Bogu−
sław Babicz: – Gmina i powiat łącznie
z Instytutem Lecha Wałęsy mają większość
w radzie fundacji. Wchodzą do niej bur−
mistrz i osoba przez niego wyznaczona oraz
starosta i wicestarosta.
Razem z Edwardem Knagą i Agatą
Brzeską−Lebiecką podkreślał brak al−
ternatywy dla ratowania zabytku. – Musi−
my podjąć ryzyko, by pałac nie popadł w zu−
pełną ruinę – argumentował radny Knaga.
4 października statut fundacji zostanie
przedstawiony do akceptacji radnym powia−
towym. Zakończy to prace nad prawną stro−
ną przedsięwzięcia i pozwoli na sporządze−
nie szczegółowej dokumentacji technicznej.
Tymczasem brzescy rajcy zarówno w czasie
wcześniejszych obrad komisji, jak i w trak−
cie wrześniowej sesji zdecydowanie odrzuci−
li propozycję przystąpienia gminy do ugody
w sprawie zwrotu nieruchomości spadko−
biercom udziałowców dawnej spółki akcyj−
nej „Jan Götz Okocimski Browar i Zakłady
Przemysłowe w Krakowie”.

Miejska rewitalizacja
Jednogłośnie zadecydowano o przyjęciu „Lo−
kalnego Programu Rewitalizacji Obszaru
Miejskiego Brzeska na lata 2005−2013”.
– Jest to instrument pozyskiwania fundu−
szy z zewnątrz. Ten projekt inwestycyjny
ma na celu podnoszenie poziomu cywiliza−
cyjnego i atrakcyjności miasta w Małopol−
sce oraz zapobieganie patologiom społecz−

nym – zachwalał Stanisław Lis, prezes
firmy „Hektor”, autora programu obejmu−
jącego m.in. 119 budynków, modernizację
oświetlenia, odnowienie pałacu Götza, a tak−
że placów zabaw i zmiany w Ogródku Jor−
danowskim.
Na wątpliwości radnego Zbigniew Mastale−
rza, dotyczące pominięcia obszarów wiej−
skich, odpowiadał burmistrz Jan Musiał:
– Załącznikiem do wniosków o dofinanso−
wanie działań na wsi nie musi być taki do−
kument. Wystarczy do tego program rozwo−
ju całej gminy.

Liczą się ludzie!
Sekretarz Babicz zapewnił, iż do końca sezo−
nu grzewczego nie wzrosną ceny centralne−
go ogrzewania. Koszty dostaw wody i odpro−
wadzenia ścieków zostaną ustalone dopiero
w listopadzie. – Będziemy czynić starania,
aby podwyżek uniknąć – obiecywał.
O ile bardzo szybko zadecydowano o bez−
zasadności skargi Bolesława Mikołajczyka
na działania Burmistrza Brzeska (sprawa
dotyczyła rzekomych nieprawidłowości
przy budowie zjazdu ze stacji paliw „Stato−
il”), to zażalenie mieszkańców ul. Leśnej
i jej okolic wywołało długą dyskusję na te−
mat lokalizacji zjazdu z autostrady. Histo−
rię sprawy dość jednostronnie przedstawi−
ła Janina Cader−Drużkowska. – Pa−
miętajmy, że liczy się przede wszystkim
człowiek! – apelowała radna. Ten głos, sta−
nowiący sprzeciw wobec realizacji planów
budowy drogi zgodnie z wcześniejszym pla−
nem zagospodarowania przestrzennego,
paradoksalnie splótł się ze stanowiskiem
jej adwersarza, burmistrza: – Rozumiem
obawy mieszkańców z ulic sąsiadujących z
trasą zjazdu z autostrady, która planowa−
na była od ponad 20 lat. Przedstawiając
jednak alternatywną wersję tego łącznika,
trzeba liczyć się nie tylko z protestami in−
nych mieszkańców, ale przede wszystkim
nie jest ona możliwa do realizacji w najbliż−
szym czasie ze względów ekonomicznych,
prawnych i inwestycyjnych. Dlatego w imię
odpowiedzialności za rozwój miasta i jego
mieszkańców, nie dopuszczę do tego, by
zjazd nie powstał. Jego budowa musi być
zsynchronizowana z pracami nad auto−
stradą. Tymczasem każdy protest odsuwa
rozpoczęcie robót. Brak dostępu do auto−
strady wyludni miasto i wywoła zastój go−
spodarczy. Ruch tranzytowy nie jest prze−
szkodą, lecz szansą na rozwój dla miesz−
kańców każdej miejscowości. Jest szansą
na rozwój człowieka – podkreślał.
Śledząc tę toczącą się od wielu miesięcy
sprawę, można wysnuć wniosek, że zasa−
dy demokracji sprowadzają się dla niektó−
rych do korzystania z prawa weta i prote−
stu, a nie liczenia się z wolą społeczną.

Iwona DOJKA
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W tarnowskim okręgu
wyborczym o 9 manda−
tów ubiegało się 233
kandydatów, w tym 14
z powiatu brzeskiego.
O 2 mandaty senackie
rywalizowało 16 osób,
w tym 1 z powiatu

brzeskiego. Oprócz Czesaka (na zdję−
ciu), mandaty poselskie zdobyli: Bar−
bara Marianowska, Michał Wojtkie−
wicz i Józef Rojek (PiS), Aleksander
Grad i Urszula Augustyn (PO), Bo−
gusław Sobczak (LPR), Wiesław
Woda (PSL) i Jerzy Zawisza (Samo−
obrona). W senacie zasiądą Kazimierz
Wiatr (PIS – 81.911 głosów) i Urszula
Gacek z PO (51.133). Mieczysław
Mietła (SLD) z Brzeska otrzymał
w okręgu 20.714 głosów (2645 w gmi−
nie), co dało mu 6. miejsce wśród ubie−
gających się o mandat senatora RP.
Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło
w pięciu z siedmiu gmin. W Brzesku
partię tę poparło ponad 40 proc. głosu−
jących, w Dębnie blisko 39. a w Gnoj−
niku niemal 29. PO zwyciężyła w Szczu−

Poseł z Brzeska

Podobnie jak w skali ogólnopolskiej, także w powiecie brzeskim wybory do parlamentu RP
wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Partia braci Jarosława i Lecha Kaczyńskich (34,68 proc.
poparcia) wyprzedziła Platformę Obywatelską (17,14), Ligę Polskich Rodzin (16.81)
i Samoobronę (10,02). Z brzeskich kandydatów najwięcej głosów zebrał Edward Czesak
(PiS), który zdobył z tarnowskiego okręgu wyborczego mandat do Sejmu. W wyborach
wzięło udział nieco ponad 43 proc. uprawnionych do głosowania.

Najwięcej głosów oddanych w gminie
Brzesko na komitety wyborcze

Prawo i Sprawiedliwość – 4797 (40,06 %)
Platforma Obywatelska – 2406 (20,09 %)
Liga Polskich Rodzin – 1469 (12,27 %)
Polskie Stronnictwo Ludowe – 829 (6,92 %)
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 824 (6,88 %)
Samoobrona – 764 (6,38 %)
Socjaldemokracja Polska – 196 (1,64 %)
Platforma Janusza Korwin−Mikke

– 176 (1,47 %)
Partia Demokratyczna – 126 (1,05 %)
KW Centrum – 108 (0,90 %)
Dom Ojczysty – 94 (0,78 %)
Polska Partia Pracy – 80 (0,67 %)
Ruch Patriotyczny – 69 (0,58 %)
Ogólnopolska Koalicja Obywatelska

– 21 (0,18 %)
Polska Partia Narodowa – 16 (0,13 %)
Łącznie oddano 11.975 ważnych głosów

UKOŃCZONY został pierwszy etap
inwentaryzacji obiektów znajdujących
się wokół pałacu Goetzów w Okocimiu.
Tzw. część folwarczna kompleksu pa−
łacowego jest własnością Gminy Brze−
sko. Prace niezbędne, by można było
przystąpić do przygotowania dokumen−
tacji technicznej, wykonali studenci
Politechniki Krakowskiej pod nadzorem
dyr. Instytutu Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków prof. Andrze−
ja Kadłuczki.
Wykonanie inwentaryzacji ma związek
z powołaniem do życia Fundacji Aka−
demii Goetza, której celem jest utwo−
rzenie prestiżowej szkoły międzynaro−
dowej. O wynikach prac mówi prof.
Kadłuczka:
– Poprzednia inwentaryzacja była reali−
zowana w latach siedemdziesiątych i nie
obejmowała dużej części folwarcznej
kompleksu. Przeprowadzenie jej teraz
miało więc na celu uaktualnienie i uzu−
pełnienie tamtego spisu. Wynika z nie−
go, że w obiekcie, choć zdewastowanym
w znacznym stopniu, nadal zachowało
się wiele ciekawych i bardzo wartościo−
wych elementów. Dzięki spisowi można
je będzie teraz zabezpieczyć, lepiej chro−
nić oraz łatwiej restaurować.
Obecny stan inwentaryzowanych obiek−
tów pozwala – jak twierdzi prof. Ka−
dłuczka – nie tylko na modernizację,
ale także na ich rozbudowę.
– Na bazie dotychczas istniejących
budynków można będzie stworzyć no−
woczesne centrum sportowo−rekreacyj−
ne – mówi profesor. – Uważam, że
gdyby nie zwlekano z podjęciem prac,
w ciągu 2−2,5 roku możliwe jest stwo−
rzenie obiektu, który spełniałby wy−
mogi nowoczesnej szkoły z zapleczem.
Oczywiście, trudno jeszcze przewi−
dzieć, czy nie pojawiłyby się dodat−
kowe trudności związane, najogólniej
mówiąc, z infrastrukturą budynków,
czyli wymianą i instalacją mediów.
Rekultywacji wymaga też kompleks
parkowy – dodaje prof. Kadłuczka.
Park i zasadnicza część budynku pa−
łacowego została wcześniej zinwena−
tryzowana.
Wiele wskazuje na to, że prace nad do−
kumentacją techniczną adaptacji pa−
łacu Goetzów na nowoczesną szkołę
mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku.

 (l)

rowej, gdzie otrzymała bez mała 23
proc. głosów. W Brzesku miała ich nie−
wiele ponad 20 proc. poparcia. Liga
Polskich Rodzin bezkonkurencyjna oka−
zała się w Borzecinie, gdzie uzyskała
ponad 41 proc. głosów. Natomiast
w Brzesku LPR poparło ponad 12 proc.
głosujących.
Samoobrona największe poparcie otrzy−
mała w Szczurowej (17,22 proc.), naj−
słabsze w gminie Brzesko (8,39).
Minimalnie 5−procentowy próg wyborczy
w powiecie przekroczył Sojusz Lewicy De−
mokratycznej. Jednak utrzymać tego
wyniku nie udało się tej partii przekro−
czyć w skali całego okręgu. Najlepszy wy−
nik SLD zanotował w Brzesku (6,88
proc.), najgorszy w Borzęcinie (2,16 proc.).
9 komitetów wyborczych nie osiągnęło
5−procentowego progu wyborczego.
W wyborach wzięło udział nieco ponad
43 proc. mieszkańców powiatu. Najwyż−
szą frekwencję zanotowano w Dębnie
(45,85 proc.), a najniższą w Szczurowej
(37,46 proc.). W Brzesku ważne głosy
oddało 45,12 proc. uprawnionych.

(W−L)

Liczba głosów uzyskanych przez kandy−
datów z powiatu brzeskiego. W nawiasach
głosy zdobyte tylko w gminie Brzesko

Edward Czesak (PIS) – 7529 (2676)
Janusz Kwaśniak (LPR) – 2907 (316)
Adam Kwaśniak (PIS) – 2876 (465)
Krzysztof Dudziński (PO) – 1473 (930)
Mirosław Wiśniowski (LPR) – 890 (172)
Maria Płachytka−Mucha (PO) – 849 (84)
Janina Drużkowska−Cader (LPR) – 641 (241)
Lech Pikuła (PSL) – 625 (437)
Ryszard Grodny (SLD) – 504 (171)
Edward Mach (Samoobrona) – 404 (171)
Tadeusz Mardoń (SLD) – 256 (186)
Tadeusz Babicz (KW) – Centrum – 142 (81)
Anna Kądziołka−Kukurowska

(Dom Ojczysty) – 115 (52)
Włodzimierz Knurowski

(Dom Ojczysty) – 46 (20)

Pałac
zinwentaryzowany
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Wyróżnieni sołtysi

ROZSTRZYGNIĘTO 3. edycję konkur−
su na Najlepszego Sołtysa Małopolski.
Sklasyfikowano 70 kandydatów do tytu−
łu. Nagrody i wyróżnienia dla laureatów
wręczono podczas uroczystego zakończe−
nia akcji, które odbyło się w sobotę, 17
września, w Skomielnej Białej.
Zaszczytny tytuł Najlepszego Sołtysa
Małopolski 2004 roku przyznano Stefa−
nowi Kozikowi z Łącka, ale jury wyso−
ko oceniło także dwóch przedstawicieli
Gminy Brzesko. Trzecie miejsce zajęła
Apolonia Warzecha z Jadownik,
a wśród wyróżnionych znalazł się także
sołtys Bucza – Stanisław Milewski.
Oboje, oprócz dyplomów, otrzymali nagro−
dy rzeczowe.
W przyszłym roku Gmina Brzesko także
zgłosi swoich kandydatów do kolejnej
edycji konkursu.          (m)

Wojewódzkie rozpoczęcie

MIEJSCEM tegorocznej wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego był Zespół Szkół
w Czchowie. 2 września otwarto, przeznaczony dla placówki nowy obiekt, wybudowa−
ny dzięki wysiłkom Starostwa Powiatowego w Brzesku i czchowskiego samorządu.
Koszt inwestycji wyniósł przeszło 5 mln zł. W nowym budynku kształcić się będą
ekonomiści, informatycy, handlowcy, pracownicy socjalni i technicy żywienia.
W czasie uroczystości starosta Grzegorz Wawryka otrzymał, nadawany przez mini−
sterstwo, Medal Komisji Edukacji Narodowej. To wyróżnienie za działania na rzecz
oświaty, kultury i sportu. Podkreślono zwłaszcza zaangażowanie w budowę nowych
i modernizację starych budynków szkolnych, wkład w organizację imprez dla mło−
dzieży i udział w utworzeniu Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku, współpracę
z placówkami zagranicznymi w zakresie wymiany uczniów oraz propagowanie unij−
nych programów edukacyjnych.  id

Mur jak sto lat temu

UKOŃCZONY został remont muru ota−
czającego kościół św. Jakuba w Brzesku.
Historyczne centrum miasta wyraźnie
zyskało na atrakcyjności.

16 PAŹDZIERNIKA, w rocznicę wyboru
w 1978 roku na papieża kardynała Karo−
la Wojtyły, w całym kraju odbędą się uro−
czystości upamiętniające to dziejowe wy−
darzenie. M.in. w hołdzie Janowi Pawło−
wi II zostanie odsłonięty pamiątkowy
obelisk w Jadownikach. Wzniesiony został
u zbiegu ulic Radosnej, Królewskiej i Pod−
górskiej. Poświęcenie pomnika nastąpi po
Mszy św., która rozpocznie się w kościele
parafialnym o godz. 11.30. Wraz z Radą
Sołecką Jadownik oraz Komitetem Bu−
dowy Obelisku Jana Pawła II – zapra−
szamy do udziału w uroczystościach.
Poniżej dołączamy wiersz autorstwa
Karola Hagenhubera (na zdj.), pocho−
dzącego z Brzeska cu−
kiernika, który zasłynął
z papieskich kremówek
w Wadowicach. Oryginał
wiersza z autentycznym
podpisem autora otrzy−
maliśmy od Pani Zu−
zanny Peters−Musiał.

W rocznicę
pontyfikatu

Ojcze Święty!
Ty zakłóciłeś spokój mej duszy,
Kolego szkolny z dawnych młodych lat.
Nic mego serca tak już nie wzruszy,
Jak dzień Twej chwały, co poruszył świat.

Brzmią jeszcze w uszach te drogie zgłoski:
Habemus papam! Karol Wojtyła,
Jan Paweł II kardynał polski.
Cześć, chwała ziemi co Cię zrodziła!

Tak zakłóciłeś mej duszy spokój,
Że błędny chodzę – w myślach tylko Ty.
Co z tym Karolem pytają wokół?
Chodzi jak we śnie… i w oczach wciąż łzy…

Zbiłeś bieg myśli z codziennych torów,
Zwróciłeś tam – gdzie zostały me sny…
Filmuję pamięć taśmą obrazów…
Mój dom i młodość i znów lecą łzy…

Roją się w oczach… jak stado wróbli!
Gdy nagle w polu spłoszy je dziecię.
Leci stroskane do swej matuli,
Więdnące w rączkach niesie jej kwiecie.

Płacze… bo więdnie kwiat obiecany,
Zerwany w trawie koło ruczaju,
Więdnie pomału… jak człek wydarty
Siłą swej ziemi, w obcym gdzieś kraju.

Nie Tobie czytać te obce żale,
Bo Bóg Cię stworzył do celów wyższych!
Bo żyjesz dzisiaj w największej chwale!
Więc módl się tylko, wciąż za nas wszystkich.

My też do Boga wzniesiem błaganie,
By słał błękitem Ci niebo włoskie.
Spójrz! Pojaśniało! I głośniej w niebie,
Bo tam Cię wielbią dziś serca polskie.

Prace konserwatorskie podzielono na dwa
etapy. Pierwszy wykonano w tamtym roku.
Obejmował on wzmocnienie konstrukcji
oraz wyczyszczenie cegły i piaskowca –

głównego budulca.
Część pochodzącej
z XIX wieku kon−
strukcji w latach
powojennych za−
stąpiono betonowy−
mi blokami. Pod−
czas drugiego eta−
pu wymieniono je
na piaskowiec, aby
mur tworzył wizu−
alnie jedną całość.
Prace sfinansowa−
no z budżetu gmi−
ny. Na ten cel wy−
dano blisko 80 ty−
sięcy zł.

(ł)Przy odrestaurowanym murze aż miło pozować do zdjęcia.  Fot. Ł. Wrona

Apolonia Warzecha z Jadownik odbiera
nagrodę za trzecie miejsce w konkursie.
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NIE NAJLEPSZY rok dla brze−
skich nauczycieli – na skutek niżu
demograficznego 10 z nich straci−
ło pracę. W szkołach podstawo−
wych i gimnazjach Brzeska zli−
kwidowano 9 oddziałów.

BLISKO 140 TYS. ZŁ powiat
brzeski pozyskał dodatkowo na do−
stosowanie domów pomocy społecz−
nej w Brzesku i Porąbce Uszewskiej
do standardów europejskich. Pie−
niądze pochodzą z budżetu woje−
wództwa małopolskiego.

JUŻ NIEBAWEM na brzeskim
rondzie zostaną zamontowane
dwie kamery. Obraz będzie prze−
kazywany na stronę internetową
www.traxelektronik.pl, gdzie moż−
na śledzić sytuację na drogach
krajowych.

ROZPOCZĘTO przygotowania
do pierwszej edycji Olimpiady
Kolpinga dla około 200 młodych
ludzi ze Stowarzyszenia Rodzina
Kolpinga z całej Europy. Wystar−
tują w trzech konkurencjach: pły−
waniu, tenisie stołowym i jeździe
na rowerach górskich.

PONAD 4 TYS. ZŁ przeznaczy−
ła Caritas działająca przy para−
fii św. Jakuba w Brzesku na wy−
prawki do szkoły. Pieniądze po−
chodziły ze zbiórek parafian.
Trafiły do rodzin, które mają trój−
kę i więcej dzieci. Na każdego
ucznia przeznaczono po 50 zł.

BRZESCY STRAŻACY poszu−
kują środków na zakup samocho−
du lekkiego rozpoznawczo−gaśni−
czego i ciężkiego gaśniczego. Oba
mają kosztować ok. 400 tys. zł.
Część pieniędzy da komenda wo−
jewódzka, resztę dołoży powiat
i samorządy gminne. Zakup jest
konieczny, ponieważ samochody,
którymi dysponują strażacy są
mocno zniszczone.

ZNIKNIE PROBLEM z dostar−
czaniem wody na osiedlu Brzezo−
wieckim – zapowiada Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Brzesku, które wy−
mienia stare i skorodowane rury
wodociągowe. W tym rejonie bar−
dzo często dochodziło do awarii,
po których kilkaset rodzin pozo−
stawało bez wody.

GMINA BRZESKO przeznaczyła do sprzedaży 14 niezabudowanych działek, o powierzchni
od 0,0155 do 0,522 ha. Położone w pobliżu obwodnicy miasta grunty w przyszłości tworzyć
mają duże centrum komercyjne. Zgodnie z intencją gminy, przeznaczono je bowiem na
szeroką działalność gospodarczą: handlową, usługową i produkcyjną.
Niewątpliwie atutem oferty jest atrakcyjne położenie w sąsiedztwie międzynarodo−
wej drogi nr 4 oraz fakt, iż tereny te zostały już uzbrojone. W ich sąsiedztwie, przy
Placu Kupieckim, znajdują się już teraz siedziby kilku dużych firm oraz kompleks
usługowo−handlowy.
Wszystkie działki znajdą nabywców w drodze nieograniczonego przetargu. Wszelkich
informacji udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Brzesku pokój 119, 1. piętro, tel. 68−63−100 wew. 157.

PRAWIE 13 TON żywności trafi do naj−
uboższych mieszkańców powiatu brzeskie−
go. Jest to już druga akcja organizowana
przez Fundacje Profilaktyki Wychowaw−
czej w Rodzinie i Innych Środowiskach Wy−
chowawczych w Brzesku. Mleko, ser i ryż
pozyskane zostały z nadwyżek żywnościo−
wych Unii Europejskiej, którymi dyspo−
nuje Bank Żywności w Krakowie.
– Społeczeństwo ubożeje, dlatego nie bra−
kuje zgłaszających się po odbiór żywności
– mówi Maria Kaźmierczyk z Caritas
działającej przy parafii w Okocimiu. – Pod
opieką mamy około 20 rodzin, dla których
przekazywana żywność stanowi napraw−
dę znaczącą pomoc – dodaje.
Fundacja Profilaktyki Wychowawczej
w Rodzinie i Innych Środowiskach Wycho−
wawczych podczas dwóch swoich akcji roz−

Dary z unijnych nadwyżek

dysponowała w sumie ponad 26 ton pro−
duktów żywnościowych. – Było m.in. mle−
ko w proszku, ser topiony oraz żółty, ryż,
makaron i mąka – wymienia Jan Kusiak,
prezes fundacji. – Rozprowadzaniem żyw−
ności zajęły się oddziały Caritas i Gmin−
ne Ośrodki Pomocy Społecznej – tam naj−
lepiej znają osoby potrzebujące. Mamy
więc pewność, że pomoc trafi do osób, któ−
re najbardziej jej potrzebują.
Pozyskanie i rozdysponowanie produk−
tów żywnościowych jest poważnym wy−
zwaniem logistycznym. To pierwsze ta−
kie akcje, ale dzięki sponsorom oraz po−
mocy władz samorządowych mogliśmy
je sprawnie przeprowadzić – dodaje se−
kretarz gminy, Bogusław Babicz, któ−
ry także zaangażował się w rozdział
unijnych darów.  (ł)

POLSKI CZERWONY KRZYŻ w Brzesku ma nowe władze. W zarządzie zasiadać
będą: Danuta Daniec, Danuta Kłos, Kazimierz Foryś i Jan Waresiak. Wybór
prezesa nastąpi pod koniec października podczas pierwszego posiedzenia nowego
zarządu. Nowe władze brzeskiego oddziału PCK przede wszystkim chcą upowszech−
nić honorowe dawstwo krwi poprzez organizowanie akcji plenerowych. Do prioryteto−
wych zadań zaliczono także reaktywowanie szkolnych klubów PCK i HDK.

Nowe władze PCK

Działki na sprzedaż
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Starość na chodzie...
– Tak Emilia Kamińska zatytułowała
swój dziennik z pieszej podróży
wzdłuż polskiego wybrzeża. Relacja
zdobyła wyróżnienie w Wojewódzkim
Konkursie Literackim Seniorów. Jed−
nak proza to tylko niewielki wycinek
działalności autorki, na co dzień pani
prezes brzeskiego koła Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i In−
walidów.
Organizacja skupia 260 członków z całe−
go powiatu. Najstarszy ma 87, a naj−
młodszy 40 lat. Mogą liczyć na pomoc
w zakresie doradztwa prawnego, repre−
zentowania ich interesów wobec instytu−
cji państwowych. – Chodzi o to, żeby nikt
nie przestawał walczyć – komentuje cele
związku pani prezes. Organizacja, w któ−
rej działają też Zofia Taflińska i Zofia
Hasiak, pomaga odzyskać prawa do ren−
ty, wystawia zaświadczenia o uprawnie−
niu do przejazdu koleją z 37−procentową
zniżką dwa razy w roku. Pośredniczy też
w kontaktach z ośrodkami Opieki Spo−
łecznej oraz w rozdzielaniu paczek żyw−
nościowych z Unii Europejskiej.
– Ludzie nudzą się w domu, a tu się spo−
tykają, pośpiewają, naprawdę jest we−
soło. Nasze imprezy odwiedza bur−
mistrz – chwali się Emilia Kamińska.

Dla członków organizuje spotkania i wy−
cieczki, w czasie których jest pilotem
i przewodnikiem. Na jednej z nich za−
skoczonych emerytów odwiedził popu−
larny aktor Edward Lubaszenko. – To
była niespodzianka, nikt o tym nie wie−
dział – cieszy się pani prezes z udane−
go pomysłu. Wielu starszych osób nie
stać jednak na takie wyprawy. Koniecz−
ne jest dofinansowanie. – Chodzę i że−
brzę – lapidarnie podsumowuje pani
Emilia. Pomoc otrzymuje od samorzą−
du, Fundacji Andrzeja Urbańczyka i Re−
jonowego Ośrodka Polityki Społecznej
w Krakowie.
– Starszym ludziom potrzeba zrozumie−
nia. Wielu z nich jest samotnych, a
w Brzesku niewiele dla nich się robi. Po−
zostaje im tylko kościół – żali się Emilia
Kamińska. – Jednak największą krzyw−
dą są oskarżenia, że zabieramy pienią−
dze ludziom młodym. A przecież wszy−
scy pracowaliśmy… – dobitnie tłumaczy.
Wielu członków Związku wciąż aktyw−
nie działa. Barbara Łozińska i Krysty−
na Durda malują obrazy olejne, Wła−
dysław Brachuc rzeźbi, a zespół „Nie−
dzwiedzoki” występuje nie tylko w kraju,
ale także zagranicą.

id

KRZEWY OZDOBNE i książki o pie−
lęgnacji ogrodów – to nagrody, które bur−
mistrz Jan Musiał wręczył laureatom 4.
edycji konkursu „Mój piękny ogród”. Jego
celem jest zachęcenie mieszkańców do

Piękny ogród

OKOCIM powiększa kolekcję
międzynarodowych nagród.
Ostatnim sporym sukcesem bro−
warników było prestiżowe wyróż−
nienie przyznane przez Między−
narodowy Instytut Smaku i Ja−

Palone nagrodzone

ODESZLI
W ostatnich dniach sierpnia

Maria ŻUREK (lat 75, Brzesko)
Stefan ADAMCZYK (lat 69, Brzesko)
Józefa ŚWIERAD (lat 81, Jadowniki)
Błażej KLIŚ (lat 65, Dębno)
Waleria ZAPIÓR (lat 79, Gnojnik)
Józef OSMĘDA (lat 75, Łoniowa)
Maria HAJDO (lat 84, Brzesko)

We wrześniu
Kazimierz SUTKOWSKI

(lat 65, Poręba Radlna)
Stanisław KANDELA (71, Jadowniki)
Kazimierz WAWRYKA (82, Jadowniki)
Piotr BATKO (22, Biadoliny Szlacheckie)
Maria SARLEJ (88, Bucze)
Anna SALA (76, Jadowniki)
Maria BOGUCKA (80, Jadowniki)
Eugenia BRZYK (92, Okocim)
Edward KOZŁOWSKI (77, Wokowice)
Stanisław PILCH (80, Borzęcin)
Władysław STOSZKO (71, Brzesko)
Władysław ŁOŚKO (72, Gwoździec)
Stanisław ZALEŚNY (79, Borzęcin)
Stanisław KOCZWARA (77, Mokrzyska)
Maria DESPUT (51, Brzesko)
Wiktoria ADAMCZYK (67, Okocim)
Maria DZIEDZIC (73, Iwkowa)
Julian NIEMIEC (85, Niedźwiedza)
Julian CZESAK (79, Rajsko)
Jacek KUKUŁKA (40, Brzesko)
Krzysztof HAUS (42, Wytrzyszczka)
Franciszek PUT (94, Poręba Spyt.)
Stanisława ŚCIBOR (88, Brzesko)
Jan JĘDRYKA (80, Brzesko)
Stanisław TOPOLSKI (72, Jadowniki)
Wacław RADECKI (58, Brzesko)
Maria KOKOSZKA (84, Brzesko)

większej dbałości o estetykę ich posesji,
a przez to całej gminy.
Do konkursu przystąpiło 16 osób, które
zgłosiły do oceny swoje ogrody i balkony.
– Braliśmy pod uwagę przede wszystkim

zagospodarowanie oraz pomysło−
wość. Nie przyznawaliśmy specjal−
nych wyróżnień, bo zdajemy sobie
sprawę, że urządzenie ogrodu za−
leży od jego powierzchni i zasob−
ności kieszeni – mówi Grażyna
Filip, przewodnicząca jury.
– W tym konkursie nie ma prze−
granych – zachęcał do udziału
w przyszłym współzawodnictwie
burmistrz Jan Musiał (na zdję−
ciu wręcza jednej z uczestniczek
nagrodę).  (ł)

kości (iTQi). Nagrodzone zostało
piwo „Palone”.
Brukselski Instytut testował
i oceniał produkty pochodzące
z ponad 15 europejskich krajów.
„Okocim Palone” produkowane

jest na podstawie oryginalnej recep−
tury, powstaje w procesie palenia sło−
du ogniem, co wymaga od piwowarów
wyjątkowych umiejętności i szczegól−
nego doświadczenia. Wyróżnienie jest
tym bardziej godne podkreślenia, bo
„Palone” znajduje się na rynku zale−
dwie od kilku miesięcy. Gratulujemy!
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Ujeżdżali byka!

OD POŁUDNIA do późnych godzin wie−
czornych w ostatnią niedzielę sierpnia
trwała zabawa mieszkańców i gości osie−
dla Kościuszki−Ogrodowa. Organizatorzy
III Międzyosiedlowego Pikniku Rodzin−
nego cały dochód z imprezy przeznaczą
na organizację placów zabaw dla dzieci.
Liczne zabawy i konkursy cieszyły się
sporym zainteresowaniem. Rywalizowa−
no w najdziwniejszych konkurencjach,
ale największą atrakcję stanowiły I Brze−
skie Zawody w Ujeżdżaniu Byka. Dla
zwycięzców wszystkich konkurencji przy−
gotowano nagrody.
Ponadto na uczestników pikniku xzeka−
łowiele innych atrakcji. Druhowie Powia−
towej Straży Pożarnej w Brzesku dali

pokaz gaszenia pożaru oraz ratowania
ofiar wypadku, a z wysokości podnośni−
ka można było oglądać panoramę mia−
sta; dzieci z Warsztatów Terapii Zajęcio−
wej przedstawiły inscenizację „Śpiącej
Królewny” oraz zorganizowały wystawę
swoich prac plastycznych; koncertowała
orkiestra dęta z Uścia Solnego i zespół
„Niedźwiedzoki”; grupa dziewcząt z MOK
zaprezentowała przeboje lat 60−tych.
Przez cały czas trwania pikniku prowa−
dzona była loteria fantowa, w której głów−
nymi nagrodami były dwa rowery. Maria
Kądziołka, przewodnicząca Zarządu Osie−
dla, ciesząc się z udanej zabawy, już teraz
zaprasza na kolejną za rok.

MK

Sponsorzy III Międzyosiedlowego Pikniku Rodzinnego:
Skład materiałów budowlanych (Edmund Leś), Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Legro” (Ry−
szard Grodny), Hotel „August” (Krystyna Augustyn), Apteka Krzysztofa Dudzińskiego, firma „Kli−
kos” (Zygmunt Kosała), firma elektroinstalacyjna Stanisława Kobyłeckiego, Zakład Masarski (Irena
i Zbigniew Chabura), firma wylęgu drobiu (Marek Górski), firma budowlana „Jawor” (Wacław
Jawor), P.P.U. MATIK (Krzysztof Pacura), firma „MARK” (Zbigniew Machowski), Stacja Paliw „Jaga”
(Jadwiga i Teofil Pacura), Krakowski Bank Spółdzielczy (Stanisław Stoliński), kwiaciarnia „Bazar”
(Katarzyna Pacewicz−Pyrek), Bank Spółdzielczy (Lech Pikuła), kantor walut (Kazimierz Piwowarski),
hurtownia „Bomas” (Bogdan Baranek), Kongregacja Kupiecka, Apteka „Vita” (Danuta i Franciszek
Krupa), BPH Brzesko (Łukasz Szymlar), Brzeska Oficyna Wydawnicza (Aleksandra i Ryszard Dzie−
dzic), Oddział Banku „SKOK” (Jan Kanty), zakład fotograficzny (Marian Lambert), Hurtownia „Błysk”
(St. Bączek i J. Klimek), gabinet kardiologiczny (Paulin Moszczyński), Zakład Gazowniczy Brzesko
(Janusz Dziura), Kazimierz Kordecki – komendant Hufca ZHP Brzesko, firma „Olimp” (Józef Pa−
bian), hurtownia chemiczna (pp. Chamielec), firma handlowa Marka Więckowskiego, biuro „Part−
ner” (Grzegorz Bach), kwiaciarnia „Aster” (pp. Kuzak), firma „Koba” (Danuta Mikołajczyk), Restau−
racja „Galicyjska” (pp. Kuralowie), skład budowlany (Edward Milewski). Wszystkim, którzy przyczy−
nili się do organizacji pikniku, organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

STRATY, spowodowane przez za−
bawę dwóch chłopców oszacowano
na 20 tys. zł. Dzieci wrzuciły zapa−
lone zapałki do piwnicy bloku przy
ul. Kościuszki. Natychmiast zajęły
się zgromadzone tam meble oraz
plastikowe butelki. Spaleniu uległ
sterownik centralnego ogrzewania.
Ogień udało się opanować.

„PSIEGO PROBLEMU” wciąż
nie udało się rozwiązać. Właści−
ciele czworonogów nie chcą sprzą−
tać po swoich pupilach. Rozpoczęta
kilka miesięcy temu akcja bezpłat−
nego rozdawania pakietów sanitar−
nych dla psów nie cieszy się dosta−
tecznym zainteresowaniem.

KIEROWCY w specjalnym pi−
śmie do radnych proszą o likwi−
dację parkingu przy ul. Legionów
Pisudskiego. Problem polega na
tym, że ulokowano go wzdłuż wą−
skiej i krętej ulicy. Pozostawione
samochody blokują przejazd. Li−
kwidacji nie chcą z kolei miejsco−
wi kupcy. Władze miasta planują
reorganizację parkowania. Za−
miast w poprzek pojazdy będą
stawały wzdłuż jezdni.

NA WAKACYJNE remonty w 22
szkołach i przedszkolach wydano
z kasy gminy ok. 400 tys. zł. Naj−
większą inwestycją była wymia−
na dachu w Przedszkolu nr 9 oraz
przebudowa stołówki w Szkole
Podstawowej nr 3. Ponadto roz−
poczęto budowę dwóch sal gim−
nastycznych przy szkołach w Ja−
sieniu i Okocimiu. Inwestycje
w tym roku zamkną się kwotą
około 2 mln zł.

UNIA EUROPEJSKA przedłuży−
ła termin zakończenia prac kanali−
zacyjnych w ramach programu
PFHARE. W grę wchodziło kilka
milionów euro, które Brzesko mo−
głoby stracić, gdyby nie zezwolono
na wydłużenie robót. Prace zakoń−
czą się na wiosnę przyszłego roku.
W ramach Funduszu PHARE Brze−
sko pozyskało ponad 6 mln euro.

URZĘDNICY brzeskiego magi−
stratu rozpoczęli naukę języka an−
gielskiego. Zajęcia prowadzone są
przez Wyższą Szkolę Biznesu
w Nowym Sączu, która zdobyła na
ten cel grant z UE. Dzięki temu
roczny kurs kosztuje tylko 200 zł.

CZERWCOWĄ akcję w PG nr 1 podsumowano we wrześniu, kiedy to rozdano nagrody
jej uczestnikom. Główne hasło „Zachowaj trzeźwy umysł” przestrzec miało przed szko−
dliwością picia alkoholu. Uczniowie wykonywali plakaty, rysunki, pisali listy, wiersze
i opowiadania, rozwiązywali testy oraz rozdawali sprzedawcom listy i naklejki.  id

Trzeźwy umysł gimnazjalisty

Międzyosiedlowy piknik rodzinny
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Zgromadzona publiczność entuzja−
stycznie witała urzędników i budow−
niczych kolei podróżujących w kilku
ciągniętych przez udekorowaną jedli−
ną i kwiatami machinę parową. Pa−
sażerowie jechali w pozycji stojącej.
Pociąg dotarł do Dębicy po 3,5 godz.
od wyjazdu z Krakowa. Jazda na tra−
sie 110 km i 792 m, w obie strony,
trwała 7,5 godziny. O wydarzeniu in−
formowały w pilnych depeszach kra−
kowski „Czas” i „Gazeta Lwowska”,
zapowiadając otwarcie linii na 1 li−
stopada. Lecz na połączenie z Krako−
wem, Tarnowem i Dębicą brzeszcza−
nie musieli czekać jeszcze kilka mie−
sięcy. Bowiem oficjalne otwarcie trasy
„do powszechnego przewożenia tak
osób, jak i ładunków” nastąpiło 20
lutego 1856 r.

Inwestycja Rothschilda
Szansa na bezpośrednie połączenie ko−
lejowe Brzeska „ze światem” pojawi−
ła się w 1829 r., kiedy to Franciszek
Ksawery Riepl, profesor politechniki
wiedeńskiej, ogłosił projekt budowy
magistrali kolejowej biegnącej w po−
przek monarchii austriackiej, łączącej

Żelazna droga
do świata

Sto pięćdziesiąt lat temu, w poniedziałkowy poranek 15 października 1855 roku tłumy
mieszkańców Brzeska, Słotwiny, Brzezowca i Okocimia podążały w pobliże nowo zbudowanej
drogi żelaznej, by obejrzeć próbny przejazd z Krakowa do Dębicy niezwykłego wynalazku
George’a Stephensona.

Galicję z wybrzeżami Adriatyku przez
Wiedeń. Koncepcja zainteresowała
wiedeński bank S. Rothschilda, który
dla zasięgnięcia bliższych informacji
wysłał do Anglii, gdzie właśnie koń−
czono budowę linii kolei żelaznej mię−
dzy Liverpool a Manchesterem, swo−
ich delegatów. Po zapoznaniu się z za−
sadami konstrukcji i eksploatacji,
wysłannicy opracowali sprawozdanie,
na podstawie którego bank Rothschil−
da podjął zamysł takiej budowy w Au−
strii. 4 marca 1834 r. Rothschild otrzy−
mał koncesję na stworzenie linii
z Wiednia do Bochni, zaś w następ−
nym etapie do Galicji wschodniej. Ko−
lej ta miała jednak ominąć Kraków,
który posiadał wówczas status wolne−
go miasta.
Szybki postęp prac oraz świadomość
korzyści z nowego środka transportu
skłoniły sejm galicyjski do zajęcia się
sprawą budowy linii kolejowej. Na po−
siedzeniu 12 października 1840 r. po−
słowie zwrócili się do władz central−
nych o zatwierdzenie projektu popro−
wadzenia torów z Bochni do Lwowa
i pomoc w jego finansowaniu. Jednak
Wiedeń, kierując się założeniem, że

koleje powinny stanowić własność pań−
stwa, odmówił prośbie, a sam z bra−
ku środków nie podjął żadnych prac.

Wojna krymska przyspieszyła
Dopiero po włączeniu w 1846 r. Rzeczy−
pospolitej Krakowskiej do Austrii rząd
wiedeński postanowił zbudować linię
kolejową z Krakowa do Lwowa. Do
1853 r. wybudowano odcinek Bochnia
– Dębica. Wciąż jednak brakowało po−
łączenia pomiędzy Krakowem a Boch−
nią, dlatego też linii dębickiej nie uży−
wano. Na dalsze, szybkie decyzje umoż−
liwiające otwarcie całej trasy Wiedeń
– Dębica wpłynęły wojenne kłopoty
Austrii, a mianowicie potrzeba szybkiej
koncentracji wojska podczas wojny
krymskiej w 1853 r., a co za tym idzie,
usprawnienia komunikacji w Galicji.
Dlatego też od 1854 r., dzięki zatrud−
nieniu 12 tys. żołnierzy skierowanych
przez generała Hessa do sypania na−
sypów, pracowano w niezwykłym tem−
pie. Prace murarskie i ciesielskie po−
wierzono przedsiębiorcom austriackim
i niemieckim. Pomimo nader ostrej
zimy wszystkie roboty wykonano w im−
ponującym czasie 11 miesięcy. Latem
1855 r. ułożono tory. Kolej żelazna Kra−
ków – Dębica była gotowa na przejazd
pierwszego pociągu.
1 sierpnia 1858 r. linia ta przeszła
z zarządu państwowego w ręce, kiero−
wanego przez księcia Leona Sapiehę,
Towarzystwa CK uprzywilejowanej
kolei galicyjskiej Karola Ludwika,
które otrzymało też koncesję na jej
przedłużenie do Lwowa i Czerniowiec.
Kolejne odcinki oddawano do żytku
w regularnych odstępach, późną jesie−
nią każdego roku: Dębica – Rzeszów
15 listopada 1858 r., Rzeszów – Prze−
worsk 15 listopada 1859 r., Przeworsk
– Przemyśl – Lwów 4 listopada
1861 r.
Dzięki rozwiniętej sieci kolejowej Brze−
sko otrzymało połączenie kolejowe nie
tylko z Krakowem i Lwowem oraz in−
nymi miastami Galicji, ale bezpośred−
nio z Wiedniem, a przez Górny Śląsk
z Wrocławiem, Poznaniem, Berlinem
i Hamburgiem.

Przeróbki i (od)budowy
Już w latach pięćdziesiątych XIX w.
stacja Słotwina miała kilka budynków
murowanych, w tym niewielki dworzec
na rzucie prostokąta z symetrycznie
usytuowanymi ryzalitami, położony
w sąsiedztwie wspaniałego ogrodu hra−
biego Wita Żeleńskiego. W 1863 r. za
17.800 zł wzniesiono drugi. Pierwszy
został przebudowany na istniejący do
tej pory magazyn. Nowa, jednopiętro−

Stacja kolejowa Brzesko Okocim
– rok 1933.
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wa budowla prezentowała raczej typ
architektury użytkowej, z minimalnie
zaznaczonymi cechami stylowymi. Na−
kryto ją wielopołaciowym, niezbyt stro−
mym dachem, podobnym do tych, ja−
kie zachowały się na stacjach Bieża−
nów i Podłęże.
Drugi tor kolei żelaznej położono w la−
tach 1889−1891. Nieco wcześniej, w la−
tach 1886−1887, przebudowano ukła−
dy torowe stacji w Słotwinie dla ob−
sługi zwiększonego ruchu eszelonów
wojskowych oraz transportów z pro−
wiantami dla twierdzy przemyskiej.
Po upaństwowieniu linii kolejowej 1
stycznia 1892 r. rozpoczęto jej moder−
nizację. Przebudowano i powiększono
zespoły stacyjne, w tym m.in. dworce.
Prace na stacji Słotwina rozpoczęto
w 1898 r., zwiększając liczbę torów po−
stojowych w północnej części oraz li−
kwidując budynki. Zmieniono układ
szyn od południa, co miało związek
z powstaniem w 1892 r. odgałęzienia
linii do browaru Götzów w Okocimiu.
Obok dworca, na terenie dawnego ogro−
du Żeleńskich wzniesiono według przy−
słanego z Wiednia projektu, zachowa−
ny do dzisiaj, budynek mieszkalny dla
kolejarzy, mieszczący również hotel dla
podróżnych. Rozbudowano i unowocze−
śniono budynek stacyjny.
W czasie okupacji dawna magistrala
galicyjska stała się jedną z najbar−
dziej obciążonych przewozami wojsko−
wymi linii kolejowych we wschodniej
Europie. Dla potrzeb zwiększonego
ruchu Niemcy zmienili częściowo
układ torowy i system zabezpieczenia
ruchu. Jednak wycofując się, 19 stycz−
nia 1945 r. o godzinie 0.30 (wg relacji
p. Kazimierza Mikulskiego z Brzeska)
wysadzili dworzec.
Po 1945 r. pierwszoplanowym zada−
niem PKP była odbudowa, zniszczo−
nych w wyniku działań wojennych,
szlaków i elektryfikacja trakcji. W la−
tach 1961−1962 zelektryfikowano
magistralę Kraków−Tarnów, w 1963
trakcja elektryczna dotarła do Rze−
szowa, a rok później do stacji granicz−
nej Medyka.
Okazuje się, że jadąc dzisiaj współ−
czesnym pociągiem na trasie Brzesko−
Kraków lub Brzesko−Tarnów, nie osią−
gniemy celu szybciej niż nasi przod−
kowie za pomocą pierwszych parowych
machin, tzw. „sznelcugów” i „ciuchci”,
które dotarły przed 150 laty do na−
szego miasta. W podróż żelaznymi we−
hikułami wyruszali nie bez obaw
o własne życie.

Jerzy WYCZESANY
Fot. arch. autora.

„Ich krew nie może być zapomnia−
na. O ich ofierze musimy opowia−
dać kolejnym pokoleniom” – mó−
wił w Brzesku 7 września, pod−
czas obchodów 66. rocznicy
wybuchu II wojny światowej bp
Stanisław Budzik.
Uroczystości z udziałem kombatan−
tów, władz oraz przedstawicieli szkół
i zakładów pracy odbyły się pod po−
mnikiem ofiar niemieckiego bombar−
dowania pociągów ewakuacyjnych z 5
września 1939 roku.

W rocznicę
bombardowania

Podczas uroczystej Mszy świętej
w intencji ofiar ks. bp Budzik mówił
podczas homilii: – Nie potrafi wła−
ściwie wykorzystać wolności ten, kto
nie wie jak wielka cena została za
nią zapłacona.
W tym roku pojawiły się nowe fakty,
dotyczące wydarzeń sprzed 66 lat. –
Do dzisiaj nie udało się ustalić pełnej
listy zamordowanych. W świetle doku−
mentów, odnalezionych w ostatnich do−
słownie dniach, możemy szacować, że
Niemcy zabili w tak bestialski sposób

ponad dwieście osób.
Pragnę poinformować,
że pracownicy Urzędu
Miejskiego w Brzesku
nie ustają w poszuki−
waniu dalszych doku−
mentów i być może już
niebawem uda się zi−
dentyfikować wszystkie
ofiary, które spoczywa−
ją w tutejszych mogi−
łach. Mimo upływu tylu
lat, to niezmiernie waż−
ne – uważamy to za
nasz obowiązek oraz
powinność wobec histo−
rii i naszych przodków –
mówił podczas uroczy−
stości burmistrz Jan
Musiał.

(w)

W rocznicowych uroczystościach
zawsze biorą licznie udział
weterani II wojny światowej.

Pomnik ofiar masakry
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Gdzie szukać?
Sporo danych zgromadził miejski
kronikarz, nieżyjący już, Jan Burli−
kowski. Podjął się spisania relacji
świadków zdarzeń. Niektóre z nich
pochodzą z zapisków sporządzanych
jeszcze w czasie okupacji, inne sta−
nowią wspomnienia z okresu powo−
jennego. Do ich autorów należą za−
równo ludzie starsi, jak i młodzież,
mieszkańcy domów przy torach oraz
osoby, przebywające naówczas w cen−
trum miasta. Podane przez nich fak−
ty są zgodne, a przeczą sobie jedy−
nie w szczegółach.
Wiadomości na temat tragicznych wy−
darzeń poszerzają, uzyskane przez
Krystynę Barbarę Serwin z para−
fii w Jasieniu, wykazy ofiar obu na−
lotów niemieckich, pogrzebanych na
jej terenie. Dokumenty te sporządzo−
no 16 lipca 1940 r. w Zarządzie Od−
działu PCK w Brzesku. Dzięki nim
możliwe jest ustalenie tożsamości
niektórych ofiar. Jednak wielu zmar−
łych do dziś pozostaje nieznanych.

Pierwsi zginęli wojskowi
Na temat nalotu z 4 września 1939 r.
nie udało się kronikarzowi zebrać
zbyt wielu informacji. Przytoczona
przez niego pamiętnikarska relacja
uczennicy II klasy brzeskiego gim−
nazjum, Bronisławy Stankowskiej
lakonicznie informowała o fakcie
zrzucenia kilku bomb na Słotwinę.
Natomiast wspomnienia kolejarza
Franciszka Wolnika były znacznie
bardziej szczegółowe: „[…] w godzi−
nach popołudniowych, między 16
a 17−tą nadleciał od strony wschod−
niej jeden samolot niemiecki. Bom−
bardował on stację kolejową mały−
mi bombami, których zrzucił kilka−
naście. Żadna jednak bomba nie
trafiła w samą stację. Wszystkie pa−
dały obok torów kolejowych. Jedynie
poprzerywane zostały druty połącze−
nia telefonicznego oraz druty pędni
semaforowych i zwrotniczych, co w re−
zultacie utrudniało porozumienie się
w ruchu, a także sygnalizację.”

Ludzie z pociągu

Wokół bombardowania pociągów na stacji kolejowej w Brzesku w czasie II wojny światowej
narosło sporo wątpliwości. Ponawiane kwerendy archiwalne dają jednak szansę na
wyjaśnienie faktów.

Nowe dokumenty o ofiarach barbarzyńskiego bombardowania

Oprócz tego Jan Burlikowski zapisał:
„Już dnia 4 września samolot nie−
miecki bombardował stację Słotwina
– Brzesko, nie czyniąc jednak więk−
szych zniszczeń, ofiar w ludziach na
szczęście nie było.” Danym tym prze−
czą nowe materiały. Oprócz nazwisk
i stopni ośmiu zabitych żołnierzy za−
notowano w nich: „Nalot samolotów
niemieckich w czasie jazdy koleją
transportem wojskowym w kierunku
stacji kolejowej Słotwina=Brzesko
dnia 4 września 1939, pogrzebani
przez żołnierzy rozkazem kapitana,
a mogiła oznaczona jest krzyżem i wy−
biciem nazwisk i imion poległych na
tablicy blaszanej. Pogrzebani tuż
obok toru kolejowego po lewej stro−
nie w kierunku Krakowa w lesie za
potokiem pod „3 Mostami”. Spisowi
nazwisk towarzyszy dodatkowa notat−
ka: „Polegli 4/9 1939 pochowani przez
kolegów 5/9”. Co oznaczałoby, iż po−
grzeb miał miejsce w dniu kolejnego
bombardowania. Jednak drugi, spo−
rządzony w identycznym terminie (16
VII 1940), przez te same osoby do−
kument rejestruje 4 września jako
datę pochówku.

Masakra cywili
Relacje wszystkich świadków z 5 wrze−
śnia są zgodne co do czasu nalotu.
Miał on miejsce około 16. Franciszek
Wolnik wspominał, iż na stacji znaj−
dowały się kryte wagony z wojskiem.
To właśnie ci żołnierze musieli ostrze−
lać jeden samolot niemiecki, który
okrążał stację przed godziną 16, i nie−
uszkodzony odleciał. W tym samym
czasie na torach stanęły dwa pociągi
ewakuacyjne, jadące na wschód. Pod−
różowali nimi głównie pracownicy PKP
Kraków, Dyrekcja i załoga Parowozow−
ni Kraków−Płaszów oraz ich rodziny.
Kolejarz zapamiętał, iż bombardo−
wanie prowadziło 8 maszyn. „Bom−
by zaczęły padać wszędzie, ale ce−
lem szczególnie zacięcie atakowanym
był pociąg ewakuacyjny stojący pod
semaforem, niedaleko nastawni. Po−
tworne wybuchy bomb rozlegały się

co chwila, po jednej i po drugiej stro−
nie toru, tworzyły się głębokie leje
po wybuchach. Pasażerowie zaczęli
uciekać w las. Wybuchy bomb mie−
szały się z terkotem karabinów ma−
szynowych i warkotem samolotów.
Z lasu dochodziły rozpaczliwe krzy−
ki i lamenty” – opowiadał Janowi
Burlikowskiemu.
Michalina Stecowa mieszkała 100 m
od torów kolejowych, mogła więc do−
brze zapamiętać szczegóły: „W dniu
5 września, a był to wtorek, po połu−
dniu i była piękna pogoda, nagle
usłyszałam warkot samolotów. Wnet
też nastąpiły w bezpośredniej blisko−
ści wybuchy bomb i na przemian
grzechot karabinów maszynowych.
Zorientowałam się szybko, że celem
nalotu jest pociąg stojący niedaleko
w lesie przed semaforem. […] Strasz−
ny ten nalot trwał ponad pół godzi−
ny. Z pobliskiego lasu, w którym krę−
cili się pasażerowie pociągu zaatako−
wanego przez niemieckie bombowce,
dochodziły straszne jęki, rozdzierają−
cy płacz i nawoływania. […] Nigdy nie
zapomnę tej sceny, gdzie blisko 7−letni
chłopczyk biegał wśród leżących ran−
nych i wołał rozpaczliwym głosem
„mamusiu, tatusiu, gdzie jesteście...
odezwijcie się...!” Jak się później
okazało oboje zostali zabici. Na po−
dwórzu leżała też bardzo młoda
i piękna dziewczyna, ciężko ranna.
Wołała o ratunek. Poszukiwał jej na−
rzeczony, który szczęśliwie ocalał,
znalazł ją w tym stanie, przypadł do
niej z wołaniem Wandeczko – to ty?
Została zabrana do szpitala, gdzie
zmarła.”
Przestraszeni bombami ludzie ucie−
kali do lasu, tam zaś oraz przy po−
bliskich budynkach dosięgały ich kule
karabinów maszynowych. Anna Duda
spędziła nalot w piwnicy. Dopiero na
drugi dzień odwiedziła ulicę Kołłąta−
ja: „Tu ujrzałam przerażający widok.
Pod jednym domem widziałam pię−
ciu zabitych mężczyzn, których ciała
oparte o ścianę znajdowały się w po−
zycji siedzącej. Szukali schronienia
pod okapem tego domu i tam zasta−
ła ich śmierć. Byli to pasażerowie
tego pociągu.” Wszyscy świadkowie
opowiadali o strzępach ciał na drze−
wach w słotwińskim lesie.

Uratowani i zabici
Akcja ratunkowa trwała do 22.00. Na
miejscu doraźnej pomocy udzielał lek.
Mieczysław Kossowski. Rannych zwo−
żono do Brzeska, Bochni i Tarnowa.
Według Zofii Wawrykiewicz posłużo−
no się samochodami wojskowymi.
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Harcerka Zofia Kraj zapamiętała fur−
manki. Z kolei Jan Góra, sekretarz
Wydziału Powiatowego zapisał: „Ran−
nych przewożono samochodami dra
Kossowskiego, inż. Gancarza oraz cię−
żarowym samochodem Powiatowego
Zarządu Drogowego”.
W Ośrodku Zdrowia i w zaimprowi−
zowanym szpitalu w budynku Rady
Powiatowej przy ul. Mickiewicza 15
ofiarami zajmował się dr Władysław
Brzeski. Wawrykiewicz, siostra spo−
łeczna PCK, opowiadała: „W lżejszych
sprawach operował na miejscu dr
Brzeski, cięższe wypadki po zaopatrze−
niu przekazywano do szpitala w Tar−
nowie. Widok rannych był straszliwy,
całe sale były zalane krwią. Działy się
wstrząsające sceny, np. w jednej sali
leżał ciężko ranny 12−letni harcerzyk,
w innej konał 28−letni lekarz z Kato−
wic. W pewnej chwili wpadła do
Ośrodka Zdrowia jakaś kobieta i roz−
dzierającym głosem zaczęła wołać
gdzie mój synuś. Jechała ona w tym
samym pociągu z córką i synem oraz
ojcem. Podczas nalotu cała rodzina
rozpierzchła się po lesie. Po nalocie
znaleźli się wszyscy oprócz synka.
Szukali wśród zabitych – nie było,
wśród rannych – też nie było. W ośrod−
ku zdrowia również go nie było. Wszel−
ki ślad po chłopczyku zaginął.” Ostat−
nich rannych wywieziono z Brzeska po
20 października.
Franciszek Wolnik zapamiętał miej−
sca tymczasowego spoczynku ofiar:
„[…] zabici byli pochowani w kilku
mogiłach obok toru kolejowego. Naj−
większa mogiła znajdowała się koło
rampy kolejowej przy drodze na Grą−
dy, po lewej stronie toru. Miało tam
być pochowanych około 40 zabitych.
Była osobna mogiła z ciałem ognio−
mistrza WP, jedna mogiła z dwoma
zwłokami i jeszcze były dwie mogiły
po prawej stronie torów. Obok na−
stawni był pochowany jeden zabity.
W jakiś czas po bombardowaniu
przyjeżdżały rodziny zabitych celem
rozpoznania ciał. Pewną liczbę zwłok
zabrano do miejsc rodzinnych. Po
wojnie szczątki poległych ekshumo−
wano i pochowano na cmentarzu wo−
jennym w Brzesku.” Miejscem spo−
czynku innych stała się nekropolia
katolicka lub żydowska w mieście.
Liczbę ofiar śmiertelnych dość nie−
pewnie określił Jan Burlikowski na
200 do 250. Wydaje się jednak, iż
mogło ich być znacznie więcej. Już
przywołana przez niego Wanda Jaku−
baszek pisze o 60 zabitych dzieciach.
Także wykaz z Jasienia jest nie
mniej drastyczny. Wymieniono w nim

bowiem kilkumiesięczne niemowlę,
2 chłopców 12– może 14−letnich. Do−
kument stanowi ciekawy zapis docie−
kań tożsamości zmarłych. Przy bezi−
miennych osobach pojawiają się ad−
notacje o losie ciał lub dokumentów
przy nich znalezionych, np. „10 żoł−
nierzy polskich – 2 jednak z nich mia−
ło się nazywać Burgos pochodzący
z Trzebini lub Chrzanowa”.
Dokumenty PCK wymieniają 6 mo−
gił, w tym 4 zbiorowe, co zgadza się
z cytowaną już relacją Wolnika.
Wszystkie znalazły się w granicach
ówczesnej parafii Jasień, łącznie

Lista ofiar bombardowania z 5 IX sporzą−
dzona przez brzeskiego dziejopisa opiera
się na wykazie Edwarda Sobolewskiego,
skarbnika PCK, z 23 listopada 1939 r. Jan
Burlikowski korzystał także z danych gminy
żydowskiej na temat pochówków na brze−
skim kirkucie.

1. Baran Franciszek (czeladnik stolarski)
2. Boguszewski Bolesław
3. Brzoza Jan (przodownik ślusarski)
4. Borek Stanisław (żołnierz 16 pułku saperów)
5. Borowiec Stanisław (żołnierz 1 bat. KOP)
6. Dobisz Albin (czeladnik stolarski)
7. Erb Dionizy
8. Fiałek Adam (kolejarz)
9. Frączkiewicz Józef
10. Krok Tomasz (robotnik)
11. Kowalczyk Józef (piekarz)
12. Jarosz Ryszard (maszynista kolejowy)
13. Liściek Jan
14. Lupa Andrzej
15. Kurek Józef
16. Łopata Jan (piekarz)
17. Piątek Paweł
18. Pierkiel Wiktor (fryzjer)
19. Mika Augustyn
20. Pleń Michał (robotnik kopalniany)
21. Skutnik Władysław
22. Strzeliński Marcin
23. Szopa Antoni (czeladnik piekarski)
24. Szydłak Franciszek (kolejarz)
25. Tomiczek Wincenty
26. Hul−Winnicki Michał
27. Lupa Andrzej
28. Reinhold Seigalla (szofer)
29. Barcik Franciszek (stolarz)
30. Wojtas Franciszek
31. Jakub Better
32. Jakub Eilbaum
33. Mojżesz Baruch Glückman
34. Josef Langenthal

35. Müdla Kesselman
36. Sara Rywlez Linker
37. Pesia Beile Kwellerowa (żona Abrahama
urzędnika kolei w Krakowie)
38. Joanna Grünspan
39. Ida Zinger, ekspedientka
40. Leopold Wekater (lekarz)
41. Salomon Wölf Schächter (żołnierz)
42. Abraham (żołnierz)
43. Nathan Fenichel
44. Pinkas Leib Bigeleisen (kupiec z Krakowa)

Wykaz poległych 5 IX 1939, pochowanych
na obszarze parafii Jasień, sporządzony 16
VII 1940 przez Polski Czerwony Krzyż:

1. Zotok [?] Jan, szeregowiec WP
2. Żyto Mieczysław, szeregowiec WP
3. Trawiński (45−50 lat, miał przyczepioną
agrafką kartkę „Urząd pocztowy Kraków nr 2)
4. Kaczmarczyk Zygmunt
5. Turlej Jan
6. Jasieński Franciszek
Na liście znajduje się także adnotacja o 39 męż−
czyznach, kobietach i dzieciach, których toż−
samości nie udało się ustalić.

Żołnierze zabici 4 IX 1939
(wykaz PCK z 16 VII 1940):

Prewarz Kwinto (porucznik)
Krystkowiak Marian (ogniomistrz)
Sikora Franciszek (ur. 28IX 1901 w Stubien−
ku, ogniomistrz)
Niedzielski Mieczysław (kapral)
Stastuk/Staśnik Wasyl (Rusin, kanonier)
Szabelski Jan (kanonier)
Klawiter−Walter Ernest (Żyd, kanonier)
Zabijaka Włodzimierz (kanonier)

n

Wykaz osób, których nazwiska udało się dotychczas
ustalić na podstawie dokumentów PCK:

z grobem żołnierzy pogrzebanych
4 września oraz miejscami pochów−
ku 36 i 4 osób, które 8 września spo−
częły w lesie z prawej strony toru pro−
wadzącego w stronę Krakowa. Tego
samego dnia pogrzebano 3 ofiary
w polu obok nasypu kolejowego z pra−
wej strony szyn kolejowych i jedną
osobę po lewej. W październiku ko−
lejnego zmarłego pochowano na
cmentarzu w Jasieniu. Łącznie na
obszarze tej parafii spoczęły 53 ofiary
nalotów.

Opracowała Iwona DOJKA
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Gimnazjum kończył w Brzesku. Jego edu−
kacja przebiegała podobnie jak ścieżka
szkolna brata – służył w wojsku, a póź−
niej studiował w SGGW w Warszawie.
W październiku rozpoczął organizowa−
nie placówki Narodowej Organizacji Woj−
skowej w Brzesku, Wojniczu, Radłowie
i Tarnowie. Współtworzył oddział dywer−
syjny „Janina”, zalążek późniejszego
zgrupowania partyzanckiego o tym sa−
mym kryptonimie. Po scaleniu poszcze−
gólnych formacji wojskowych w ramach
AK, por. Goos w latach 1944−1945 do−
wodził oddziałem GL−PPS, wchodzącym
w skład większej grupy, operującej pod
Babią Górą.
Materiały archiwalne Mieczysława Ja−
worskiego zawierają relację z jego aresz−
towania: 4 stycznia 1945 r. został służbo−
wo skierowany do Krakowa. Nosił na so−
bie mundur niemiecki, zdobyczny, co, jak
sądził, powinno go dodatkowo chronić
przed Niemcami. Został jednak zatrzyma−
ny i aresztowany na ulicy. Od tego czasu
ślad po nim zaginął. Na podstawie zdo−
bytych po wojnie, choć niesprawdzonych,
wiadomości rodzina twierdzi, że por. Wła−
dysław Goos – „Gordon” został zamordo−
wany w krakowskim więzieniu gestapow−
skim na Montelupich. Zaś koledzy z kra−
kowskiej konspiracji opowiadają
o rozstrzelaniu 15 stycznia 1945 r. w Kra−
kowie Dąbiu.
Przypuszczalnie ani okoliczności śmier−
ci, ani miejsce spoczynku nigdy już nie
zostaną odnalezione.

Oprac. Iwona DOJKA

Ludzie z obwodu
„Buty”(2)

Kontynuujemy cykl wspomnień o żołnierzach Armii Krajowej, działających w rejonie Brzeska.
Materiały opracowano na podstawie zapisków zmarłego Stanisława Jedynaka. Stanowią
one wartościowy, choć wciąż ubogi, wycinek historii regionu, wymagający stałego
uzupełniania. Jeśli ktoś z Czytelników potrafi sprostować bądź rozwinąć prezentowane
życiorysy albo też dodać nowe biogramy, prosimy o kontakt z redakcją.

Urodził się w Krakowie, ale maturę zdał
w brzeskim gimnazjum w 1935 r. Po ukoń−
czeniu szkoły wstąpił na ochotnika do
wojska. W 1936 r. ukończył Szkołę Podcho−
rążych w 82 pułku piechoty im. Tadeusza
Kościuszki w Brześciu nad Bugiem. Otrzy−
mał awans na podporucznika rezerwy. Wy−
buch wojny zastał go w Brzesku. Ponie−
waż nie został zmobilizowany, wyruszył
na wschód z zamiarem dotarcia do swoje−
go pułku. Zdołał dojść do Stanisławowa.
Po wkroczeniu na tamte tereny Niemców,
zdecydował się na powrót.
Podjął pracę w Urzędzie Gminnym
w Uszwi. Jednocześnie działał w konspi−
racji jako instruktor wyszkolenia wojsko−
wego. Dowodził grupą dywersyjną AK.
Aby ułatwić sobie działalność w podzie−
miu, zmienił zatrudnienie na zajęcie
w Leśnictwie Porąbka Uszewska. Od
sierpnia 1943 r., zagrożony aresztowa−
niem, ukrywał się kolejno w Gosprzydo−
wej, Iwkowej, pod Limanową. W lutym
następnego roku otrzymał rozkaz prze−
niesienia się do Tuchowa, gdzie miał pro−
wadzić kursy dla podchorążych.

Por. STEFAN BEREZIUK „Czarniecki” (1917−1944)
Śmierć porucznika po latach zrelacjo−
nowano następująco: W przeddzień
owego tragicznego dnia, w którym zgi−
nął Bereziuk, żandarmi tarnowscy za−
trzymali na drodze do Tuchowa wraca−
jącego łącznika AK. Znaleźli przy nim
prasę konspiracyjną i granat. Zawieźli
go więc do gestapo w Tarnowie. Następ−
nego dnia, wczesnym rankiem gestapo
wysłało grupę ekspedycyjną, karną.
Część żandarmów udała się do Karwo−
drzy do domu Solarzów, druga skiero−
wała się do Buchcic, gdzie otoczyła go−
spodarstwa Węgrzynów i Siwaków.
W jednym z domów przebywał chory na
grypę Stefan Bereziuk.
Żandarmi wpadłszy do pokoju, gdzie
przebywał ukryty w ostatnim momen−
cie por. Bereziuk, zaczęli strzelać pod
łóżka i w szafy. W jednej z nich stał
ukryty akowiec. Po oddanej serii z pi−
stoletu maszynowego z szafy wypadł
bezwładny por. „Czarniecki”. (…) Sola−
rzów wyprowadzili Niemcy przed ich
dom i tu na łące zastrzelili. Zwłoki po−
lecili zakopać na miejscu zbrodni.

Pochodził z Brzezowca. W Brzesku ukoń−
czył maturą gimnazjum. Potem uczył się
w Szkole Podchorążych i służył w 82. Puł−
ku Piechoty w Brześciu nad Bugiem. Stu−
diował w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. We wrześniu
1939 r. odniósł poważne rany, walcząc
w kompanii ciężkich karabinów maszy−
nowych. Do domu powrócił dopiero
w styczniu 1940 r. Młodszy brat, Włady−
sław zaprzysiągł go do Narodowej Orga−
nizacji Wojskowej. Czesław Goos przez
pewien czas pełnił nawet obowiązki ko−
mendanta Podokręgu Tarnowskiego
NOW. Po fali aresztowań w 1941 r. ukry−
wał się w Brzesku, a potem w Krakowie.

Por. CZESŁAW JULIUSZ GOOS „Gordon” (1917−1944)
Na mocy rozkazu przeniesiono go do Kro−
sna, gdzie jako zastępca Komendanta
Okręgu Krosno NOW prowadził szkole−
nie oddziałów dywersyjnych i partyzanc−
kich.
Aresztowanie „Gordona” nie było plano−
wane. O wszystkim zadecydował przypa−
dek. Okoliczności opisał autor wspomnień
o akowcach z rejonu brzeskiego: 12 czerw−
ca 1944 r. na rozkaz Komendanta Obwo−
du AK „Batuta” kpt. „Soplicy” patrol wy−
dzielony z plutonu „Janina” stacjonujące−
go w Lasach Radłowskich a dowodzony
przez sierż. Józefa Wojdaka „Swobodę”
wykonał napad na ambulans, wiozący
gotówkę z poczty do Sterkowca. Zabrano

pieniądze. Po napadzie żandarmi z Brze−
ska wraz z policjantami granatowymi le−
gitymowali przechodniów.
Czesław Goos (już jako kapitan) tego dnia,
nie wiedząc o rabunku, chciał odwiedzić
swój dom rodzinny. Przybył koleją do przy−
stanku w Sterkowcu, aby pieszo dojść do
Brzezowca. Był już zaledwie kilkadziesiąt
metrów od swego domu, gdy zatrzymany
został przez patrolujących żandarmów,
wśród których znalazł się plut. Jan Ci−
chocki, granatowy policjant. Gdy Czesław
Goos „Gordon” usłyszał, że jest aresztowa−
ny, rzucił się do ucieczki. Wówczas złożył
się do strzału Cichocki, wycelował i strze−
lił… Trafił. (…) Śmierć Czesława okryła
wielkim bólem jego rodzinę, w szczególno−
ści młodszego brata, który prowadził wy−
wiad i przygotowywał plan napadu na
ambulans, nie przypuszczając, że może się
stać pośrednią przyczyną śmierci brata.

Por. WŁADYSŁAW GOOS
„Gordon” (1919−1945)
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TYM RAZEM w MOK−u zamiast
obrazów, grafiki lub rzeźby poka−
zano bukiety! 9 września Kata−
rzyna Pacewicz−Pyrek zakomu−
nikowała, iż „Kwiaty mówią wię−
cej”. Wystawę zadedykowała
ludziom, którzy odeszli.
– Kwiaty przemijają szybko, a ży−
cie trwa – przewrotnie skomento−
wała kontrast trwałości pamięci
i ulotności form biologicznych.
Autorka nie bała się prowokacji.
Odważnie zaprezentowała kompo−
zycje z kwiatów oraz owoców, ja−
rzyn, drutu i bambusa. Oprócz tra−
dycyjnych wiązanek stworzyła wi−
szące ozdoby z chmielu i innych
pnączy. Zrealizowane efemerydy
rzadko można spotkać w kwiaciar−
niach, a już na pewno nie ma ich
wśród imieninowych prezentów.
Tytuł wystawy wymyślił mąż. –
Nieraz nie umiemy dobrać słów.
Dawniej istniało coś takiego jak
mowa kwiatów. Narzeczony wrę−
czał ukochanej najpierw bukiet
białych, potem różowych, a na koń−
cu czerwonych róż. To oznaczało jego
miłość – wyjaśniła kwiaciarka.
W ekspozycji miał swój udział tak−
że jej współpracownik Robert Py−
rek, wykonawca „jarzynowych
struktur”. Do znanego przeboju
Czerwonych Gitar nawiązała Ewe−
lina Kwiatkowska, wpinając
kwiaty w fryzury modelek.        ID

Łucznicy, rycerze, ciury obozowe…

ŚWIATŁO, DYM, RUCH – to najkrót−
sza recepta na udany turniej rycerski. W Dęb−
nie sprawdziła się w stu procentach. 18 wrze−
śnia pod zamkiem zjawiło się – wg nieofi−
cjalnych szacunków – ok. 20.000 widzów.
Na dziesiątej już imprezie pojawili się le−
gioniści rzymscy, wczesnosłowiańscy Wojo−
wie Peruna, ciężkozbrojne rycerstwo średnio−
wieczne, kozacy, szlacheckie pospolite rusze−
nie, husaria i XVII−wieczne szwedzkie
wojska zaciężne, wyposażone w artylerię.
– Nowością są klimaty kozackie – oma−
wia program członek Drużyny Rycerskiej
Jakuba Odrowąża, gospodarza turnieju,
Jarosław Przybyło (na zdjęciu obok).
– Goście zobaczyli obronę taboru. W tym
roku zrezygnowaliśmy z zabaw plebejskich
dla publiczności, bo brakło na nie czasu.
Pojawili się za to średniowieczni rzemieśl−
nicy oraz obóz historyczny z kilku namio−
tów, wzorowanych na autentycznych.
Oprócz indywidualnych pokazów poszcze−
gólnych bractw na podzamczu doszło do
zbiorowego szturmu na zamek, a w nocy
do walnej bitwy. Zgodnie z realiami na
oblegających mury warowni sypały się
wszelkie przedmioty służące do obrony,
a więc także kapusta i kuchenne wałki.

Największy problem sprawił organizato−
rom teren widowiska. Fosa już po jed−
nym dniu deszczu zamieniła się w pod−
mokłe bagno. Mimo tego dynamiczny
pokaz dali kaskaderzy konni z Krakowa
oraz konnica z Ogrodzieńca.
Swój udział zadeklarowało około 70 go−
ści, w tym 4 bractwa z zagranicy: 2 wcze−
snośredniowieczne drużyny z Ukrainy i ry−
cerze ze Starej Lubowni. Znani z poprzed−
niej imprezy Węgrzy nie pojawili się.
Zawody łucznicze zwyciężył triumfator
z ubiegłego roku, natomiast do finału tur−
nieju bojowego weszło 4 rycerzy: 3 z Ukra−
iny i 1 Polak. Złoty warkocz Tarłówny, głów−

ne trofeum, trafił w tym roku za granicę.
Po zapadnięciu zmroku bractwo z Wojni−
cza wystąpiło z pokazem ognia. Na zakoń−
czenie światła ukazały się na niebie.
– W tej chwili turniej jest ciągiem indywi−
dualnych pokazów autorskich, z elemen−
tami zbiorowymi, jak np. bitwa o zamek,
które funkcjonują zupełnie osobno – pod−
sumowuje program Jarosław Przybyło.
– Rycerstwo razi komercyjna otoczka. To od−
wieczny dylemat, jest to jednak zło koniecz−
ne. Bez pieniędzy nie zrobimy dużej impre−
zy. Całość jest więc połączeniem festynu hi−
storycznego z piknikiem rodzinnym.       id

– MISTRZ ŚWIATA w układaniu
smutów, czyli piosenek długich i pe−
symistycznych – mówił Jakub Mi−
chalski o Leonardzie Cohenie, auto−
rze granych na koncercie w Brzeskiej
Piwnicy utworów. Refleksyjne teksty,
śpiewane w oryginale i tłumaczeniu
epatowały poczuciem osamotnienia,
tęsknotą do wolności, żądaniem nie−
złomności i odwagi. Słowa, w których
smutek i nieszczęście wołają o akcep−
tację i prawo bytu w ludzkim życiu
jako integralna część człowieczeń−
stwa, stanowiły istotę całego wystę−

Smuty w piwnicy

pu. Dźwięki gitary klasycznej jedynie
je uzupełniały.  Dysponujący ciepłym
głosem i doskonałą dykcją wokalista
i instrumentalista jest członkiem war−
szawskiego zespołu Cotton Cat, gra−
jącego muzykę szkocką. W czasie
wrześniowej prezentacji w Brzesku
zaśpiewał też autorską, rytmiczną
i skoczną piosenkę o irlandzkiej whi−
sky i piwie. – Słuchając Cohena, do−
brze wykonać pewne „odmóżdżenie”,
by móc wytrzymać te ponure melodie
– tłumaczył różnorodność repertuaru.

id

Kwietny język

O G Ł O S Z E N I E

Bardzo serdecznie dziękuję życzli−
wym mi ludziom za słowa otuchy
zarówno przed wyborami do Parla−
mentu, jak również po nich. Szcze−
gólnie serdecznie dziękuje tym, któ−
rzy obdarzyli mnie zaufaniem, odda−
jąc na mnie swój głos.

ANNA KĄDZIOŁKA−KUKUROWSKA
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Metalowo
i świątecznie

Żegnaliśmy wakacje tradycyjnie – najpierw muzycznym, mocnym uderzeniem,
a potem na ludowo – świętem piekarzy i rolników.

Niewątpliwie „Pożegnanie Lata” skierowane było do młodzieży. To głównie ona
wypełniła wieczorem Plac Kazimierza. 10 września rozpoczął się od konkursów dla
dzieci. Potem zabrzmiał dobitnie miejscowy „Haymaker”, prezentując brzmienie
metalu. Warszawski „Frog off” zagrał zdecydowanie za wcześnie. Spośród zaproszo−
nych gości wyróżnił się wysokim poziomem. Twórczo sięgnął do gatunku – wydaje
się wyeksploatowanego – grunge. Wokalistka uwodziła silnym, ekspresywnym i agre−
sywnym głosem, epatowała tekstami stanowiącymi zapis duchowej resekcji zagu−
bionego i zastraszonego człowieka. Tarnowska „Anaconda”, choć sięgająca do klasy−
ki rocka, nie mogła się równać z warszawskimi wykonawcami. „Tatuash”, występu−
jący w czasie pokazu ogni sztucznych, poderwał do tańca młodzież, choć dwie
piosenkarki i para tancerek nie wykonywały już muzyki na żywo, a repertuar w więk−
szości stanowiły piosenki rosyjskiego duetu „Tatu”.
Niedziela przebiegała bardzo tradycyjnie. Poświęcone piekarzom Diecezjalne Świę−
to Chleba rozpoczęło się mszą, celebrowaną przez bp Wiktora Skworca. Nie zabra−
kło akcentów politycznych – do zebranych przemówił Jarosław Kalinowski, wokół
Placu Kazimierza krążył ruchomy billboard, rozdawano ulotki. Starosta święta,
Grzegorz Wawryka i starościna, Maria Kuta wręczali „podziękowania za promocję
wyrobów piekarniczych podczas Diecezjalnego Święta Chleba”: zakładowi pp. Wol−
szów, PSS „Społem”, Bożenie i Andrzejowi Dankom, Andrzejowi Kucie, Helenie
i Władysławowi Gałęziowskim, pp Kuralom, a Cechowi Rzemiosł Różnych oraz
Małych i Średnich Przedsiębiorców za organizację imprezy. Swój wkład w stworze−
nie święta ma też Rada Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, Parafia NMP Matki Ko−
ścioła i Św. Jakuba AP, starostwo i Burmistrz Brzeska oraz MOK w Brzesku. Tań−
czyli Jadowniczanie, a „Niedzwiedzoki” zaśpiewali. Całość sfinalizował konkurs
wiedzy o chlebie dla dzieci i adresowane do nich profilaktyczne przedstawienie Te−
atru Promocji Zdrowia z Zakopanego.

id

Głośne imprezy z dużym rozmachem organizo−
wane przez Urząd Miasta wzbudzają tyleż entu−
zjazmu u młodzieży, co oburzenia starszych miesz−
kańców. Oto niektóre opinie na ten temat.

TADEUSZ PŁACHTA znany jest brzeszczanom jako
konferansjer koncertów na Placu Kazimierza. Swoją
rolę pełni z przerwami od 20 lat.
– Czy publiczność zmieniła się przez ten czas?
Niesamowicie. Na koncerty zawsze przychodziło
dużo ludzi, oczywiście przekrój wiekowy był uzależ−
niony od repertuaru. W latach 90. nastąpił przy−
pływ gotówki zewnętrznej do kultury i koncerty sta−
ły się ciekawsze, przyciągały coraz więcej osób, a na−
wet odbywały się 2 – 3 razy dziennie i występowały
w nich zespoły znane z list przebojów. Zmieniła się
też jakość widza. Kiedyś był bardziej spontaniczny,
tworzył atmosferę nieporównywalną z dzisiejszą,
wiedział, że bawi się za czyjeś pieniądze i umiał za nie
podziękować sponsorom. Teraz, gdy czytam listy
sponsorów jest po prostu cicho. Tzw. statystyczny
widz jest troszkę jakby przygaszony, żeby nie po−
wiedzieć oziębły, i tym samym klimat dzisiejszych
koncertów jest dziwny – w moim odczuciu nijaki.
Dawniej ludzie przychodzili na imprezy dużo wcze−
śniej. Już ok. 15.00 Plac Kazimierza Wielkiego był
wypełniony publicznością, która bawiła się dobrze
przez cały czas. Teraz przybywa dopiero, jak zaczy−
na się ściemniać, i to głównie ludzie młodzi.
– Co należy uwzględnić w programie, by zado−
wolić jak największą liczbę mieszkańców?
To w zasadzie pytanie do publiczności, ale odpo−
wiem na nie tak: Najłatwiej zaprosić zespoły poparte
medialnie, kogoś, kto jest wypromowany przez me−
dia tzw. I LIGĘ – niestety!!! – zadowoli to większość
ludzi i sprawdzi się na pewno. Jednak czy tak na−
prawdę chodzi tylko o to? Myślę, że nie tędy droga.
Otwarte koncerty powinny być również promocją
dla młodych−zdolnych. Poziom zawsze obroni się
sam, jak np. koncert Frog off – nikomu nieznany
zespół został bardzo dobrze przyjęty, grał zupełnie
zawodowo. Nasze grupy też warto zauważyć, dać im
odczuć, że są nieźli, bo są!!! Mam tutaj na myśli
choćby: Futro z ryby, Frunee (Krzysztofa Szydłow−
skiego), czy Camerona Vegasa. Polecam uwadze te
zespoły, bo nie odbiegają, a nawet przewyższają nie−
które „gwiazdy polskiej estrady”.
Skoro planuje się imprezę dla wszystkich, to powin−
ny znaleźć się na niej propozycje przekrojowe: dla
nastolatków i… nieco starszych nastolatków.
– Czy jest sens organizowania tego typu maso−
wych imprez?
Sens jest na pewno, bo, mimo różnych kontrower−
sji, nie można hamować kultury i trzeba ją promo−
wać. Jeśli jest zainteresowanie, to takie imprezy mają
rację bytu. Natomiast przy większym nakładzie środ−
ków finansowych pojawi się szansa na podniesienie
poziomu artystycznego i zaproszenie zespołów, które
zadowolą większość – bo usatysfakcjonować wszyst−
kich byłoby ciężko. Mam tu na myśli kogoś w rodza−
ju Maryli Rodowicz (może na mój jubileusz 20−lecia
pracy w roli prezentera?)

Jednym się podoba...
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GŁÓWNY SPONSOR: Browar Okocim
SPONSORZY: Szkoła Języka Angielskiego „York”, MPEC, Apteka PP. Krupów, Apteka PP. Dudziń−
skich, Apteka „Millenium”, Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców, Stacja
Paliw „Jaga”, Bank Spółdzielczy – Brzesko, Bank PKO BP SA, Logic Computer, Centrum Meblowe
„U Brożka”, Firma „Proster” P. Pukala, Euro Gum, Zakład Instalacyjno−Montażowy” Enter”, Firma
„Jawor”, ZETO SA, Zakład Instalacji Sanitarnych „Insbud”, F.H.U.P. „BOMAS”, Biuro Partner, BZK,
Brzeska Oficyna Wydawnicza, Multimedia, ZNP, Senator RP Mieczysław Mietła.
Patronat medialny: BIM, Gazeta Krakowska, Radio RDN Małopolska.

– Od czego zależy poziom takich koncertów?
Niewątpliwie od środków finansowych. Także od za−
proszonych muzyków. Tu jeszcze raz powtórzę, że
najgorzej mają nasze grupy, które choć dobre, są
gorzej przyjmowane niż np. Tatuash. No… ale weźmy
na to Futro z Ryby nigdy nie było w telewizji…
– Czy faktycznie Dni Brzeska i Pożegnanie Lata
spełniają swoją funkcję promocyjną dla miasta?
Na pewno spełniały. Kiedyś na koncerty przyjeżdżała
do nas muzyczna czołówka. Imprezy były nagło−
śnione w środkach masowego przekazu, było je wi−
dać i słychać. Dziś brakuje wsparcia medialnego,
choćby takiego jak miały ostatnie Dni Brzeska, nawet
przez telewizję regionalną.

ADAM PETERS−MUSIAŁ, wokalista zespołu „Futro
z Ryby”, wielokrotny uczestnik otwartych imprez na
Placu Kazimierza:
Lubię grać! Rzadko odmawiam udziału w maso−
wych koncertach. Zawsze warto się pokazać. Po tylu
latach wciąż cieszą mnie entuzjastyczne opinie od
ludzi, którzy na co dzień słuchają muzyki odmiennej
od moich kompozycji. Główna różnica między im−
prezami biletowanymi a otwartymi dotyczy publicz−
ności. Na masowe koncerty przychodzą różni lu−
dzie: starsi i młodsi. Natomiast za bilety płacą wyse−
lekcjonowani widzowie, którzy dokładnie wiedzą,
czego chcą.
Na imprezach w Brzesku frekwencja zawsze jest duża.
To trafiony pomysł. Mieszkańcy przyzwyczaili się do
Dni Brzeska i Pożegnania Lata. Jeżeli nie wypaliłyby,
to byliby zawiedzeni. Poziom jest stosunkowo wyso−
ki. Zawsze przyjeżdża jakaś gwiazda. Grają debiutan−
ci, np. miejscowy Haymaker powinien się pokazy−
wać na takich imprezach. Także sprzęt techniczny
jest dobry i rzadko zawodzi. Organizacja stoi na wy−
sokim poziomie. Te imprezy zdecydowanie są po−
trzebne wszystkim mieszkańcom – dzieciakom i star−
szym. Ludzie się nudzą, a tak mogą przyjść, czegoś
posłuchać, zabawić się w konkursach. Wielu przy−
jeżdża z innych miast.

Ks. JÓZEF MULARZ, proboszcz Parafii Miłosierdzia
Bożego:
– Ja zawsze te imprezy nazywam rykowiskiem. To
z kulturą, rozwojem i jakimkolwiek wychowaniem nie
ma nic wspólnego. Po to się płaci podatki, żeby
urząd te cele realizował. Na tymże rykowisku nic do−
brego nie ukształtuje się w ludziach, wręcz prowadzi
to do degeneracji. Znajdujemy się na powierzchni
konsumowania, które nic dobrego nie wnosi do
naszego życia.

EWELINA STĘPIEŃ, artysta−grafik, współtworzy życie
kulturalne Brzeska, organizator konkursów dla mło−
dzieży w czasie koncertów na Placu Kazimierza:
– Lepiej organizować coś niż nic. Bywa różnie – wy−
konawcy są lepsi i gorsi. To zależy już od sponsorów
i ich hojności. Każda taka impreza jest otwarta i do−
stępna dla wszystkich mieszkańców. Ma to wartość
symbolu, ukłonu w stronę brzeszczan.

n

...innym nie
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Wystawę humorystycznych dzieł
brzeskiego rysownika w 20.
rocznicę jego śmierci otwarto 22

września w sali wystawowej MOK−u.
Wyboru dokonali Jerzy Wyczesany
i Piotr Duda spośród zbiorów, obecnej na
wernisażu, matki autora, Stanisławy
Szulc. Z minirecitalem wystąpił Walde−
mar Pączek i gitarzysta Tadeusz Py−
jas. W dwóch anegdotach Pączek przypo−
mniał pełną fantazji osobowość artysty.
Na powitanie: „Moje uszanowanie!” „Bru−
no” miał zwyczaj odpowiadać: „Moje rów−
nież”. Zaś zaproszony do Tarnowa na
konferencję, poświeconą „wydźwignięciu”
tamtejszej kultury na wyższy poziom, dys−
kusję o muzyce uciął krótko: „Chciałem
tylko powiedzieć, że tak jak i państwo, ja
także nie znam się na muzyce”.

Tego nie robi się kolegom!
– Zbyszek oryginalnie sygnował rysunki.
Ósemka to 2 kropki, a poszczególne lata
to kreseczki – przypominał Jerzy Wycze−
sany, charakteryzując zaprezentowane
zbiory. – Właściwie był samoukiem. Już
w szkole średniej parał się rysunkiem.
Była to twórczość dojrzała. Został zauwa−
żony przez największych satyryków, pu−
blikował w całej Polsce: „Szpilkach”, „Stu−
dencie”, „Karuzeli”, „Magazynie Polskim”,
„TeMi”. Miał znakomitą kreskę i umie−
jętność ukazania polskich wad i śmiesz−
nostek. W swoich dziełach niesatyrycz−
nych był pionierem. Jednak za wcześnie
zginął i brakło kilku lat, by na dobre za−
istniał w polskiej sztuce. Na przegląd
rysunku satyrycznego do Holandii już nie
dojechał. Zginął tragicznie przejechany
przez pociąg w Jamnicy, koło Nowego
Sącza, 28 lipca 1985 r. – zakończył współ−

Rysunki
z podszewką
autor wystawy i upomniał się o ulicę
imienia Szulca w Brzesku. O śmierci gra−
fika Pączek śpiewał z wyrzutem: „Cze−
mu odszedłeś tak cichaczem? Tego nie
robi się kolegom!”

Ludzkie świnie
Tytuł ekspozycji „Nieprawomyślne rysun−
ki” oddaje ich opozycyjny charakter wo−
bec narzucanej Polakom wizji świata. Ich
autor podkreślał rozbieżność między tre−
ścią propagandy PRL−u a smutnym re−
alizmem codzienności, tonącej w gąszczu
entuzjastycznych politycznych przemów.
Mównica jest stałym motywem tych ry−
sunków. Autor nie omieszkał usytuować
jej nawet na placu zabaw.
Rysował ludzi brzydkich, pomarszczo−
nych, brudnych, grubych, o zdeformowa−
nych ciałach. Te istoty kierują się wąskim
praktycyzmem i roszczeniową postawą
wobec życia. Pojawiające się co rusz świ−
nie zaskakują, bo w zestawieniu z czło−
wieczymi potworami są sympatyczne.
Satyra Szulca wywołuje salwę śmiechu,
który szybko cichnie i przeradza się
w obrzydzenie.

Dużą rolę odgrywa w niej język. „Bruno”
ilustrował jego frazeologię, malując pul−
pit z kapiącym kurkiem. Z oficjalnych
mów wybierał slogany. Jego prosięta wy−
skakiwały z jaj, dzierżąc dumnie apel:

„Zrób coś i ty dla reformy!”. Łopata po−
szukiwała rąk do pracy. A ludzie wiesza−
li na ścianach trofea ze świńskich głów,
jakie podłożono im w zeszłym tygodniu.
Tłumy żądały litości dla kaca, nato−
miast samobójców nikt nie traktował po−
ważnie. Każdy protest w tej rzeczywisto−
ści pozostawał niezauważony. Humor
Zbyszka był więc gorzki i… smutny.

Pajęcze człowieczeństwo
W twórczości Szulca satyra była sposo−
bem na obserwację rzeczywistości. Prze−
jaskrawienie realistycznych detali, jakie
było jej żywiołem, stało się podłożem do
tworzenia surrealistycznych wizji form
organicznych. Te rysunki pojawiły się nie−
jako „na marginesie” właściwej wysta−
wy. Ukryte przed wejściem do głównej sali
stworzyły swoistą podszewkę dla całości
i wzmocniły jej wymowę emocjonalną.
Obecne w nich zezwierzęcone, rozwieszo−
ne na niewidzialnych pajęczynach gło−
wonogi, rozdęte brzuchy i biusty, wy−
szczerzone zęby i wodogłowia protestu−
ją przed animalistyczną klasyfikacją.
Ich wilgotne, puste i ogromne oczy za−

wsze są gdzieś skierowa−
ne. Głupio i bezrefleksyj−
nie wpatrują się w coś
uparcie jak zawieszone
w plaźmie ameby.
Daleko idąca deformacja
postaci ludzkiej świadczy
o modernistycznym odrzu−
ceniu świata i jego obywa−
teli – smutnych, praktycz−
nych, myślących o tym, jak
się urządzić. Paradoksem
twórczości Szulca jest to,
iż śmiechowi uzdrawiają−
cemu towarzyszy w niej
pesymistyczna diagnoza
degeneracji człowieka
w systemie, w którym
każdy był śrubką do wy−

kręcenia i zastąpienia. Satyra była tu
tylko pięknym futrem, którego podszew−
ka świeciła tłustymi plamami.

Iwona DOJKA

– Śmiechu mi trzeba na te dziwne czasy – pisał Adam Ziemianin. To była jedyna reakcja,
jaką człowiek myślący mógł przeciwstawić ogłupiającej rzeczywistości PRL−u. Zbigniew „Bruno”
Szulc wyrażał protest dwojako: nosił się po hipisowsku i uprawiał twórczość satyryczną.

Waldemar Pączek zaśpiewał dla „Bruna”.     Fot. I. Dojka
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– Często nucę sobie przy pracy. To mnie
uspokaja – wyznaje pan Kazimierz. –
A czasami, w niedzielę, zabieram harmo−
nię i wychodzę z domu. Tuż obok, na wzgó−
rzu, jest taki piękny bukowy lasek. Sia−
dam na trawie, gram i śpiewam, aż echo
niesie.
Muzyka towarzyszy mu od dziecka. Wciąż
ma w pamięci nieco pochylonego już tatę,
który na guzikówce wygrywał skoczne
oberki, spokojne walce, rytmiczne polki
i żywiołowe tanga.
– Dawniej w naszym narodzie śpiew był
niezwykle popularny – mówi. – Moi stry−
jowie i sąsiedzi uwielbiali biesiadowanie
i pieśni. A ja, będąc małym chłopcem,
nasłuchiwałem, podpatrywałem, żeby
nauczyć się choć kilku zwrotek. Dziś, kie−
dy jestem stary, podczas licznych zajęć,
przychodzą mi do głowy różne myśli. Nie
mogę ich zlekceważyć. Muszę je od razu
zapisać. A potem rozwijam, udoskona−
lam, dopieszczam. Tak układam wiersz.
I śmieję się, że powstał przy koszeniu
trawy, zbieraniu truskawek albo w pod−
róży autobusem.

Listy od Jana Pawła II
Przełomowym momentem w życiu pana
Kazimierza był 16 czerwca 1999 r.
Wtedy, wraz z tysiącami wiernych,
spotkał się na starosądeckich błoniach
z Janem Pawłem II. Zauroczony śpie−
wem zespołów ludowych, a zwłaszcza
„Krakowiakiem sądeckim na powita−
nie”, postanowił napisać Wojtyle coś
od siebie. Do tej melodii ułożył słowa.
Tak powstały „Przyśpiewki o papieżu,
papieżowi, a przede wszystkim na
cześć papieża”. Autor, mając na uwa−
dze wielki jubileusz narodzin Chrystu−
sa w 2000 r., napisał 33 zwrotki, upa−
miętniając 33−letnie życie Jezusa na
ziemi. – Utwór ten ma radosną nutę
krakowiaka – opowiada. – To w nim
kumuluje się całe piękno śpiewu i mu−
zyki. Piękno, którego źródłem jest Bóg.
Ma ono zachwycać i pomagać w two−

Pisał do mnie
Ojciec Święty

rzeniu kultury godnej człowieka. Po−
winno też chronić przed degradacją
osobowości, wyciszać, uspokajać. Bo−
wiem tak bardzo jest nam potrzebna
refleksja nad tym, czy żyjemy zgodnie
z nauczaniem Ojca Świętego. Pisząc
ten tekst, pragnąłem złożyć hołd Ja−
nowi Pawłowi II i uświadomić ludziom,
jak wielki wpływ wywarła na nas jego
posługa pasterska, mądrość pełna
pokory, pomimo wielkości.
Pan Kazimierz, po napisaniu 33 przy−
śpiewek, postanowił je podarować pa−
pieżowi. Odręcznie zaadresował koper−
tę: „Przewielebny Ojciec Święty Jan
Paweł II, Watykan, Rzym, Włochy” i wy−
słał na poczcie w Brzesku. Za kilka dni
otrzymał odpowiedź: „W imieniu Jego
Świątobliwości Jana Pawła II, dzięku−
ję za dar w postaci poezji własnej, prze−
słanej wraz z listem. Bóg zapłać.
Wdzięczny za wyrażoną życzliwość Oj−
ciec Święty Bogu w modlitwie poleca
Pana, a także Jego Bliskich, uprasza−
jąc potrzebne w życiu codziennym ła−
ski i błogosławieństwo. Pedro Lopez
Quintana. Asesor.” To jeszcze bardziej
zachęciło pana Kazimierza i zaczął
myśleć o kolejnych utworach.
Listów do Ojca Świętego napisał sie−
demnaście. Zazwyczaj była to korespon−
dencja okolicznościowa. Zamieszczał
w niej życzenia świąteczne, imienino−
we, urodzinowe, a oprócz nich parę życz−
liwych słów: zapewnienie modlitewne
i wyrazy pamięci. Wysyłał też korespon−
dencję bez okazji i dołączał nowe wier−
sze. – Nigdy tak się nie zdarzyło, żeby
papież mi nie odpisał – mówi.
Spośród listów nadesłanych do pana
Kazimierza pięć ma charakter osobi−
sty. Zostały do nich dołączone widoków−
ki z podpisem papieża i napisanym od−
ręcznie błogosławieństwem. Ostatni
list, tomik własnych utworów i kartkę
przedstawiającą sanktuarium w Po−
rąbce Uszewskiej, Bojdo wysłał
w styczniu, jeszcze przed chorobą Jana

Pawła II. Odpo−
wiedź, wraz z oso−
bistymi życzenia−
mi od Ojca Świę−
tego, przyszła za
parę dni. – Do pa−
pieża Benedykta
też bym coś napi−
sał, ale dzieli nas
bariera językowa
– usprawiedliwia
się. – Listy od Jana Pawła II przechowu−
ję w domu. Tylko niektóre kopie przeka−
załem Szkole Podstawowej w Łoniowej.
Te dokumenty są dla mnie ogromną ra−
dością. Pożytecznie oddziałują na moje
dzieci i wnuki, które z podziwem je czyta−
ją. To robi na nich ogromne wrażenie.

Przepis na szczęście
– W moim przypadku piękno melodii jest
główną inspiracją do powstania wiersza.
Wyjątkowa muzyka, wielkie światowe
przeboje powodują to, że rodzi się we mnie
myśl, aby do nutek napisać wiersz – wy−
znaje. Pan Kazimierz lubi rytmiczne i na−
strojowe, nieco nostalgiczne piosenki z do−
brym tekstem. Zachwyca się tradycyjny−
mi, dawnymi utworami muzycznymi.
Do przeboju z lat 20, skocznego fokstro−
ta „Cicha woda brzegi rwie”, napisał „Re−
fleksje o tragicznych skutkach alkoholi−
zmu i innych nałogów”. Do melodii „By−
waj dziewczę zdrowe” ułożył „Harcerskie
religijno – patriotyczne zamyślenia”.
– Pisząc je, chciałem wyeksponować ide−
ały, którymi odznaczało się polskie har−
cerstwo, służąc Bogu, ojczyźnie i Kościo−
łowi – tłumaczy. – Widząc dziś tyle zła,
można pomyśleć, że treść tych optymi−
stycznych zwrotek jest utopią lub sferą
nierealnych życzeń. Chodzi jednak o to,
by jak najwięcej ludzi miało takie ma−
rzenia i nie wstydziło się ich. Aby – wzo−
rem harcerzy – rozwijało dobro w sobie
i wokół siebie, a wtedy te plany staną się
rzeczywistością. To nie jest takie trudne,
gdyż mamy wyznacznik. W dziesięciu pro−
stych słowach dekalogu oraz przykaza−
niu miłości Boga i bliźniego jest zawarty
przepis na szczęście.
Do swoich wierszy posiada zapis nuto−
wy, którego autorem jest Andrzej Radzik,
wieloletni dyrektor artystyczny i muzycz−
ny zespołu „Świerczkowiacy” przy Zakła−
dach Azotowych w Tarnowie.
Twórca ma na swoim koncie liczne przy−
śpiewki, głównie o treści religijnej i pa−
triotycznej: „Psalm zachwytu, uwielbie−
nia i dziękczynienia dla Boga Wszechmo−
gącego”, „Na cześć Najświętszej Marii
Panny, Majowej Jutrzenki”, „Na rocznicę
bitwy pod Monte Cassino i urodzin pa−
pieża Jana Pawła II”, „Panience na dzień
dobry”, „Na 83 urodziny i 25−lecie ponty−

– Trzeba być zapaleńcem i żyć z pasją. Kocham muzykę, śpiew i poezję. Teraz to mój cały świat.
Wcześniej czułem drzemiące we mnie talenty. Ale tak na dobre zacząłem je rozwijać dzięki Ojcu
Świętemu – mówi Kazimierz Bojdo (na zdjęciu) z Łoniowej, poeta, autor przyśpiewek, utworów
muzycznych, członek kapeli ludowej „Niedźwiedzoki”, adresat listów Jana Pawła II.
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fikatu papieża Jana Pawła II”, czy też
„Modlitewne religijno – patriotyczno –
historyczne zadumy i refleksje”.
– Istnieje taka potrzeba, abyśmy szano−
wali naszą historię, czerpali z niej wzor−
ce i bronili tożsamości narodowej – mówi
Kazimierz Bojdo.
Autor przez pewien czas przebywał
w Niemczech. Tam słuchał licznych prze−
bojów radiowych. – Chociaż od tamtego
momentu minęło już trzydzieści lat, te
melodie wciąż za mną chodzą. Niektóre
doczekały się tekstów. Do kilku z nich
napisałem „Pieśń dożynkową”, „Majową
porą” oraz „Na powitanie żony i mamy”.
Tym ostatnim utworem chciałem zmu−
sić ludzi do refleksji o tym, jak wielkim
darem są dla siebie małżonkowie.

Można się narazić
Kazimierz Bojdo przyszedł na świat
w 1944 r. w Łoniowej w wielodzietnej
rodzinie rolniczej jako najmłodszy z ro−
dzeństwa. Tam chodził do pod−
stawówki. Uwielbiał
geografię. Marzył
o wielkich podróżach,
których jednak nie uda−
ło się zrealizować.
Ukończył 3−letni kurs
przysposobienia rolni−
czego oraz przyuczenia
do obsługi aparatów po−
miarowych. Pracował
w tarnowskich Zakładach
Azotowych, gdzie należał
do działającej tam grupy li−
terackiej. Od lipca 2004 r.
jest na emeryturze. Wraz
z żoną oraz córkami Marią
i Justyną mieszkają w Łonio−
wej. Pozostała szóstka dzieci
poszła w świat.
Napisał około 50 wierszy o te−
matyce religijnej, historycznej, patrio−
tycznej oraz tzw. utwory okolicznościo−
we, w tym nierzadko humorystyczne.
W 2004 r. pojawił się tomik utworów
Kazimierza Bojdy „Poezja ludowa”, wy−
dany przez Diecezjalne Biuro Pielgrzym−
kowe w Porąbce Uszewskiej. – Za to
przedsięwzięcie jestem bardzo wdzięcz−
ny, zwłaszcza księdzu dyrektorowi Cze−
sławowi Konwentowi – dziękuje.
Tomik składa się z siedmiu rozdzia−
łów uporządkowanych tematycznie:
„Maryjo”, „Trzeźwość”, „Patriotyzm”,
„Jubileusz”, „Kolędy i pastorałki”, „Pa−
pieżowi” i „Na różne okazje”.
– Swoje utwory piszę w trosce o to, aby
zawsze zwyciężały zasady wiary i mo−
ralności chrześcijańskiej – twierdzi.
Jako ojciec wielodzietnej rodziny mam
na względzie dobre wychowanie dzie−
ci. Chcę przekazać im pewne warto−

ści. A poprzez poezję można je jesz−
cze głębiej utrwalić. Tematy czerpię
z życia. Jestem dobrym obserwatorem
i szybko wyciągam wnioski. Patrzę na
ludzkie tragedie i staram się im prze−
ciwdziałać, apelując do innych, aby nie
popełniali podobnych błędów. W tek−
stach propaguję abstynencję od alko−
holu, nikotyny i narkotyków. Piętnuję
wszelkie patologie społeczne, a tym sa−
mym mogę się narazić i mieć wrogów.
Żywię jednak nadzieję, że większość
myśli mądrze i doceni to co robię. Moja
twórczość nie jest trudna w odbiorze.
W ulubionym wierszu pt. „Rybak” eks−
ponuję wszechmoc i opatrzność bożą,
dzięki którym żyjemy. Uświadamiam,
że bez miłości Stwórcy nie są możli−
we: ani jedno uderzenie serca, ani je−
den oddech, spojrzenie, drgnienie oka,
ani jedna myśl. Każdy z nas jest ry−
bakiem narażonym na
m o r −

skie żywioły,
ponieważ w życiu napotyka−

my na różne niebezpieczeństwa. Mu−
simy z nimi walczyć. Bowiem całe na−
sze istnienie, ten przepiękny świat
i człowiek z nieśmiertelną duszą to
niepojęty cud w naszych oczach.
Pan Kazimierz wie, co to czas zastoju
poetyckiego. Czasami tego doświad−
cza. Przychodzą i takie momenty, że
słowa same układają się w wiersz.
Wtedy musi mieć pod ręką długopis
i kartkę czystego papieru, żeby myśli
utrwalić jak najprędzej. Z biegiem cza−
su pisanie przychodzi mu coraz ła−
twiej. Szybciej kojarzy rymy, a i sens
jest głębszy. To zajęcie bardzo go wcią−
ga. – Nie można się go nauczyć – pod−
kreśla. – Nie wystarczą wielkie chęci,
liczy się talent. Teraz są ciężkie czasy
dla poezji. Jednak jak coś robi się
z sercem, to nie napotyka się na więk−
sze trudności. Nie narzekam. Piszę to,
co czuję i kieruję się twierdzeniem, że

poezja powinna uczyć, wychowywać,
wzruszać i bawić. Jeśli moje utwory
pomogą innym w codziennej pracy nad
kształtowaniem osobowości, będzie to
dla mnie wielka radość.

Artysta pełen pokory
Na nadmiar wolnego czasu nie narze−
ka. Ma mnóstwo zajęć. Należy do ze−
społu śpiewaczego „Niedźwiedzoki”, któ−
ry ma w swoim repertuarze jego utwory.
– Śpiewamy piosenki ludowe, patriotycz−
ne, biesiadne – mówi. – Naszym celem
jest kultywowanie kultury i tradycji re−
gionu. Występujemy na różnych przeglą−
dach. Bierzemy udział w licznych kon−
kursach. W 2002 r. zdobyliśmy pierw−
szą nagrodę na XXXVI Ogólnopolskim
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludo−
wych w Kazimierzu nad Wisłą. Nasza

grupa, której kierownikiem
organizacyjnym jest Józef
Dudek z Niedźwiedzy, ob−
chodzi jubileusz 15−lecia
działalności. Z tej okazji
w dębickim Centrum Kul−
tury nagraliśmy swoją
pierwszą płytę.
Pan Kazimierz nie uwa−
ża się za artystę. Jest
pełen pokory. – Poezja
i muzyka to moje pa−
sje – wyznaje. – To co
robię, czynię z potrze−
by serca. Wywiera to
na mnie ogromny
wpływ. Doskonalę
swój charakter,
wciąż dojrzewam.

Sądzę, że czynię coś poży−
tecznego, nie tylko dla siebie, ale przede
wszystkim dla innych.
W życiu kieruje się prawdą, uczciwością
i sprawiedliwością. W ludziach najbar−
dziej ceni szczerość, bycie sobą. Nie lubi,
kiedy ktoś przybiera maski i próbuje ko−
goś naśladować.
Swoimi pasjami stara się zarazić naj−
bliższych. Jego syn, Stanisław, odzie−
dziczył zamiłowanie do muzyki i gra
na akordeonie. Córka Justyna lubi czy−
tać poezję.
Pan Kazimierz zamierza wydać drugi
tomik wierszy. – Gdzieś tam, w marze−
niach, są kolejne. Posiadam sporo utwo−
rów, które nie zostały jeszcze opubliko−
wane. Może znów dopisze mi szczęście
i znajdą się ludzie, którym nie są obce:
wiara, tradycja, kultura i inne wartości.
Nie mam zbyt wielkich planów. Cieszył−
bym się, gdyby Pan Bóg pozwolił mi jesz−
cze trochę pożyć – podsumowuje swoje
zamiary.

Renata SKÓRNÓG
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Wolontariusz przez Internet
– Wraz z moją koleżanką ze studiów, Ulą,
znaleźliśmy w Internecie Stowarzyszenie
„Jeden Świat”, które skontaktowało nas
z koordynatorem dwutygodniowego obo−
zu dla wolontariuszy w miasteczku
Kula. Wcześniej z bazy
danych wybraliśmy miej−
sce, czas i charakter odby−
wanego „workcamp’u”.
Dzięki temu miałem moż−
liwość tanio spędzić dwa
tygodnie – opowiada.
– Wszystkim, którzy mają
ochotę udać się na wolonta−
riat w kraju lub za granicą,
polecam Stowarzyszenie „Je−
den Świat”, które jest polskim
oddziałem Service Civil Inter−
national, międzynarodowym
zrzeszeniem promującym wo−
lontariat dla pokoju. „Jeden
Świat” publikuje na swoich stro−
nach bazę danych o obozach w kil−
kudziesięciu krajach świata. Ich
strona internetowa to: www.jeden−
swiat.org.pl – dodaje.

Podobieństwa i różnice
Niewielka serbska Kula liczy osiem−
naście tysięcy mieszkańców. Przed I woj−
ną światową, podobnie jak Brzesko, le−
żała w granicach monarchii austro−wę−
gierskiej. Oba miejsca łączy więc podobna

Jeden świat
w Wojwodinie

Pasją Krzysztofa Nesterowicza, studenta farmacji jest podróżowanie. W tym roku realizował
ją w Wojwodinie, autonomicznej prowincji północnej Serbii, gdzie pracował jako ochotnik
wraz z innymi cudzoziemcami.

architektura. Jednak z przeszłości pozo−
stało Serbom dziedzictwo, które brzesz−
czanie mogą tylko wspominać: – To, co
wydawało mi się zupełnie
inne, to wie−

lokulturowość tam−
tego regionu. Mieszka tam od wie−

lu pokoleń ponad dwadzieścia narodowo−
ści. Najwięcej jest Serbów i Węgrów. Spo−
tykaliśmy też Łemków, Ukraińców
i Niemców. Ludzie Ci żyją ze sobą bez

konfliktów. Byłem tym zupełnie zasko−
czony. Obraz Serbii, jaki znałem z na−
szych mediów, okazał się zupełnie odmien−
ny w konfrontacji z tym, co spotkało mnie
na miejscu – relacjonuje wrażenia stu−
dent.
Z etniczną mieszanką spotkał się także
w pracy: – Było nas razem osiemnastu:
10 cudzoziemców i 8 młodych wolonta−
riuszy z Kuli – mówi Krzysztof. Opiekę
nad młodymi ochotnikami sprawowało
2 koordynatorów. – Zakwaterowano nas
w ośrodku wczasowym „Górski Dom”.
Nazwa okazała się myląca. Gór wokoło
nie było, a dom znajdował się na wznie−
sieniu, jakieś 150 m n.p.m. – śmieje się
wolontariusz z Brzeska.

Wszędzie po angielsku
Plan każdego dnia był stały. Pobudką
o 8.00 lub 9.00 zajmował się Igor, jeden
z wolontariuszy, dmąc w trąbkę. Codzien−
nie dyżurowały w kuchni trzy osoby, two−
rzące jednolity narodowościowo zespół,
dzięki temu uczestnicy korzystali z „ku−
linarnego festiwalu”. – Ula i ja mieliśmy
pomysł na przygotowanie pierogów ru−
skich. Dzień wcześniej uprzedziła nas
jednak Ukrainka Susan, która przygoto−
wała tą potrawę na obiad. Wyjaśniła
nam, że u nich też jest to popularne da−
nie – komentuje swój dyżur Nesterowicz.
Wolontariusze przygotowywali leśną

ścieżkę zdrowia.  – Wycina−
liśmy drzewa przez pięć
godzin dziennie lub, jeśli
padało, malowaliśmy
meble w miejscowym
przedszkolu. Nie było
ciężko, natomiast bar−
dzo wesoło. Po powrocie
z lasu jedliśmy wspól−
nie obiad i jeździliśmy
nad pobliskie sztucz−
ne jezioro lub na ba−
sen. Wstęp na pły−
walnię był dla nas
wolny – opowiada.
Wieczorami w jed−
nym z licznych lo−
kali w centrum
miasta spotykał
się z miejscową
młodzieżą. Ba−
riera językowa
nie istniała:
– Bez proble−

mów mogliśmy dogadać się po
angielsku. Jest to język, którego uczą się
prawie wszyscy uczniowie w Serbii – tłu−
maczy Krzysztof. Przy wyrębie drzew czę−
sto pomagali mu sami mieszkańcy. Chęt−
nie też rozmawiali o jego wolontariacie.
– Kilka razy odwiedzili nas dziennika−
rze z lokalnych gazet i telewizji. Było nam

O wolontariuszach napisała lokalna gazeta.

Międzynarodowa grupa wolontariuszy w drodze do pracy.
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STATUS międzynarodowego koordy−
natora przysługuje teraz Szkole Pod−
stawowej w Porębie Spytkowskiej,
która zgłosiła pomysł wspólnego
przedsięwzięcia dla kilku placówek
w Europie do programu SOCRATES−
Comenius i uzyskała ponad 6500 euro
dotacji.
Koncepcja nauczycieli z Poręby łączy
szkoły z Łotwy, Słowacji, Hiszpanii,
Włoch i Turcji. Projekt prowadzą Po−
lacy. Za cel przyjęli poznawanie dzie−
dzictwa kulturowego każdego regionu.
– Najważniejsze dla nas jest otwar−
cie wiejskiej szkoły na inne kraje –
ocenia dyr. Piotr Tota. W październi−
ku wyjedzie do Włoch na spotkanie dy−
rektorów ośrodków, biorących udział

BRZESKO PRZODUJE wśród gmin
powiatu w wynikach egzaminów kompe−
tencji i sprawdzianów wiedzy uczniów
kończących szkoły podstawowe. W prze−
kazanym burmistrzowi, Janowi Musia−
łowi, piśmie gratulacyjnym Elżbieta
Lęcznarowicz, kurator oświaty w Ma−
łopolsce, dziękowała za dbałość o warun−
ki kształcenia, wyrażającą się w moder−
nizacji placówek. Jej zdaniem zabiegi te
miały wpływ na rezultaty edukacji.
W skali powiatu trzecią lokatę pod wzglę−
dem przeciętnej ilości punktów, uzyska−
nych przez uczniów klas szóstych, zajęła
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ster−
kowcu. Jej wychowankowie otrzymali
przeciętnie 33,29 punktów przy maksy−
malnym możliwym wyniku – 40. Wyżej
uplasowały się placówki z Zaborowia
(34,21) i Uścia Solnego (33,94). W ran−

kingu gminnym Brzesko było najlepsze
ze średnią 30,76 punktów.
Natomiast w rywalizacji gimnazjów brze−
skie placówki osiągnęły drugi wynik w po−
wiecie: 58,59 punktów z obu części egza−
minu – humanistycznej i matematyczno−
przyrodniczej. Na każdy z etapów
przypadało maksymalnie 50 punktów.
Czołowa lokata przypadła szkołom
z czchowskich gmin (60,22).
– Gratuluję, iż na Pańskim terenie są szko−
ły, których wysokie rezultaty dydaktyczne
i wychowawcze są wspaniałą wizytówką.
Wyniki te w znaczący sposób wpłynęły na
najwyższe pozycje kształcenia uczniów Ma−
łopolski w skali kraju. Osiągnięcia te były
możliwe dzięki współpracy z władzami
samorządu i osobistemu zaangażowaniu
Pana Burmistrza, za co serdecznie dzięku−
ję – podkreśliła pani kurator. (w)

Edukacyjna wizytówka

Elastyczna szkoła wyższa

PRZEKSZTAŁCENIA na rynku pracy wymusiły na uczelniach przeprofilowanie
działalności. – Zmienia się popyt. Kierunki ekonomiczne są coraz mniej popularne.
40 procent absolwentów zarządzania i marketingu nie znajduje pracy – ocenia rek−
tor Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku, prof. dr hab. Stanisław Lis. Z tego
powodu zaproponowano maturzystom dzienne, zaoczne i wieczorowe studia z peda−
gogiki, na 2 specjalnościach: resocjalizacja z profilaktyką społeczną oraz praca so−
cjalna z terapią przez sztukę. Wybór nowego kierunku poprzedzono ankietą w szko−
łach średnich Gorlic, Nowego Sącza i powiatu brzeskiego. Pod koniec września rek−
tor oceniał decyzję jako trafną: – Zgłosiło się dotąd ponad 120 osób, a spodziewam
się, że ta liczba wzrośnie.
W zainaugurowanym 20 października roku akademickim naukę rozpocznie ponad
250 osób. Oprócz pedagogiki mogą studiować dwie specjalności w ramach ekonomii:
międzynarodowe stosunki ekonomiczne i turystykę międzynarodową. Brzeska wszech−
nica oferuje także warsztaty w postaci 2−tygodniowego wyjazdu do parlamentu euro−
pejskiego. Koszty wyprawy pokryje uczelnia. Studenci będą słuchać wykładów i uczest−
niczyć w spotkaniach z pracownikami i dyplomatami unijnymi.  id

Socrates w Porębie

w programie. – Nasze dzieci zyskają
motywację do nauki języka. Będą pro−
wadzić elektroniczną korespondencję
z rówieśnikami po angielsku. Szkolny
zespół „Mali porębianie” pojedzie
w przyszłym roku do Ankary. Nauczy−
ciele poznają inne metody nauczania
i programy – opowiada o planach.
W ciągu 3 lat uczniowie wymienią się
materiałami, stanowiącymi zapis le−
gend, pieśni i miejscowych zwyczajów.
Będą obserwować wędrówkę przebra−
nych w stroje ludowe lalek, rysować ko−
miksy dla obcokrajowców, odgadują−
cych ich treść, uczestniczyć w quizach
i zabawach, a nawet tworzyć mapę
kontynentu i cyfrowe albumy.

Id

bardzo przyjemnie, że władze tamtejszej
gminy tak żywo interesowały się naszą
pracą. Kiedyś przyjechał nawet burmistrz
Kuli i serdecznie każdego z nas powitał
– wspomina.

Etniczne specjalności
Weekendy wolontariusze wykorzystywa−
li na dłuższe wycieczki. Mogli liczyć na
pomoc serbskich koordynatorów. Odwie−
dzili pracowników z innego „workcamp’u”
w oddalonym o 50 km miasteczku Bečej,
biuro „Wolontariatu Wojwodina” i „Do−
żynki” w Suboticy, stutysięcznym mieście
położonym 10 km od granicy węgierskiej.
Nesterowicz zapamiętał tamtejszą defi−
ladę: – Wzięły w niej udział wszystkie
mniejszości narodowe zamieszkujące re−
gion. Dziewczęta i chłopcy tańczyli i śpie−
wali. Wszyscy byli ubrani w swoje stroje
narodowe. Naliczyłem około dziesięciu
narodowości. Najbardziej egzotyczne wy−
dawały mi się stroje Bośniaków, którzy
byli wyznania muzułmańskiego – opo−
wiada i dodaje: – Mniejszości narodowe
w Wojwodinie mają zapewnione prawo do
zakładania szkół i nauczania we wła−
snych językach. Nazwy ulic są pisane po
serbsku i węgiersku.
Amalgamat etniczny uzupełnili Łemko−
wie. – To jedna z większych mniejszości
narodowych w Kuli – wyjaśnia Krzysztof.
Dobrze zapamiętał ich występ folklory−
styczny i późniejszą zabawę: – To było pod
koniec drugiego tygodnia naszego pobytu.
Odwiedził nas lokalny zespół pieśni i tań−
ca, przedstawiając łemkowskie i serbskie
tańce ludowe. Potem wszyscy wspólnie
biesiadowaliśmy. Przyszło też wielu ludzi
z okolicy. Nie zapomnieli przynieść ze sobą
rakiji, bałkańskiego alkoholu robionego ze
śliwek lub winogron – kończy.

Na podstawie relacji
Krzysztofa Nesterowicza – ID

Krzysztof Nesterowicz w centrum Kuli.
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Dwa miliony nie byle jakie
Zwiększanie liczebności działaczy było
jednym z głównych zadań całej orga−
nizacji, a szczegółowe zadania w tym
zakresie określały kolejne Walne Zjaz−
dy. Zdawano sobie równocześnie spra−
wę, iż obok ilości ważna jest jakość.
Wbrew temu, co się dzisiaj sądzi,
w tamtych latach mieliśmy w Związ−
ku świadomość tego, jak ważna jest
jakość w sposobie wykorzystania me−
tody harcerskiej i całego programu
wychowawczego. Po przekroczeniu
stanu 2 mln członków, na jednym
z Walnych Zjazdów przyjęto program
dalszego rozwoju, określając go ha−
słem „Dwa miliony nie byle jakie”.
Nie mniej trudne było utrzymanie
pewnego stanu posiadania, zachowa−
nie poziomu pracy, bieżący kontakt
z jednostkami, którymi są drużyny
i szczepy, a kiedyś dodatkowo rejony
i ośrodki gminne. Wiele satysfakcji
dawały działania, które w ówczesnym
odczuciu dobrze służyły dzieciom
i młodzieży, rodzicom, szkole, środo−
wisku oraz zapewniały nieograniczo−
ny dostęp wszystkim, którzy byli cie−
kawi harcerstwa. Organizowano wy−
poczynek letni i zimowy, a także
realizowano ważne społecznie zada−
nia (np. patronat nad budową Cen−
trum Zdrowia Dziecka). Uznanie
wzbudzała powszechna w powiecie
opieka nad miejscami pamięci.

Rozwój szeregów ZHP, na ile pamiętam, był w okresie mojej służby jednym z głównych
zadań realizowanych przez władze Hufca. Wynikał z głębokiego przekonania, że metoda
harcerska może dobrze służyć procesowi wychowania i przygotowania młodego człowieka
do dorosłego życia. Stwierdzenie to dzisiaj brzmi trochę patetycznie i mało realnie, ale
sprawdziło się. W latach 60. i 70. odczuwaliśmy duże uznanie dla efektów naszych działań.

Jest nas zbyt mało
Mam świadomość, że zmiany admini−
stracje z 1975 r., na początku lat 80.
i po r. 1989 nie służyły kontynuacji
ważnych wychowawczo i społecznie
zasad, nie sprzyjały umacnianiu po−
zytywnego wizerunku harcerstwa. Nie
bez wpływu na obecną sytuację miało
wdrożenie reformy szkolnej. Dosyć
mocne środowiska harcerskie oparte
na ośmioklasowych placówkach nie
dostosowały się do nowych publicznych
gimnazjów. Nie wytrzymały reorgani−
zacji szkoły podstawowe. Duża samo−
dzielność w przyjmowaniu statutów
szkolnych i mnogość zadań spowodo−
wały, że zapomniano w nich o określe−
niu miejsca i roli w szkole harcerstwa.
Do nielicznych należą instytucje, któ−
re w swoich statutach zagadnienie to
określiły. To tylko niektóre z przyczyn,
które powodują, że jest nas obecnie
zbyt mało, by być widocznym i skutecz−
nym w działaniu.
W ostatnich latach, szczególnie po na−
głośnieniu problemów związanych
z ośrodkiem ZHP w Piaskach Drużko−
wie, otrzymywałem sporo pytań od ro−
dziców, czy ich dzieci nie mogą przeżyć
podobnej przygody z harcerstwem,
jaką oni mają za sobą, dlaczego w kon−
kretnym środowisku brak drużyny, z ja−
kiej przyczyny wypoczynek pod namio−
tami jest tak ograniczony. O jedno−
znaczne odpowiedzi trudno.

Hufiec nie działa w próżni. Po prawie
50 latach od jego reaktywacji w grud−
niu 1956 r., po okresach wzlotów i upad−
ków, muszę przyznać, iż walczy on z róż−
nymi codziennymi kłopotami, w tym
i takimi, które dotyczą całego związku.
Po ponownej reorganizacji administra−
cji i powrocie powiatów z hufca rejono−
wego stał się powiatowym, ale z gmi−
nami bez harcerstwa, które ostało się
jedynie w Brzesku, śladowo w Czchowie
i Borzęcinie. Nie ma znaczenia, że nie
wróciły do powiatu Zakliczyn, Wojnicz
i Zabawa. Dzisiaj w tych środowiskach
też nie ma organizacji harcerskich.

Za wiele białych plam
Dwa lata temu, na ostatnim zjeździe
hufca, przed wybranymi na 4−letnią ka−
dencję władzami postawiono zadanie
zahamowania dalszego spadku liczby
członków i reaktywowania działalności,
przynajmniej w szkołach podstawowych,
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjal−
nych. W połowie kadencji muszę z ża−
lem przyznać, iż jest to nieporównywal−
nie trudniejsze od likwidacji w latach
60. tzw. białych plam. Wówczas udało
się zaktywizować 100 ze 104 placówek
w powiecie.
Dzisiaj łatwo wymienić te, w których
harcerstwo oparło się kłopotom i dzia−
ła. Teraz hufiec tworzy łącznie około 350
zuchów, harcerzy i kadry. Nie poprawia
samopoczucia fakt, że stan z r. 1975 od−
powiada liczbie członków dzisiejszej
Chorągwi Krakowskiej.
To porównanie daje obraz rozmiarów
ówczesnych działań w Brzesku, które
odpowiadały możliwościom dzisiejszej
Chorągwi. W styczniu 1999 r. wraz z li−
kwidacją Chorągwi Tarnowskiej i włą−
czeniem jej do Krakowskiej, przekaza−
no około 8.000 członków ZHP (w tym
z hufca Brzesko ponad 950 osób). Dzi−
siaj te same środowiska łącznie nie
przekraczają 900 działaczy (Tarnów,
Bochnia, Brzesko, Dąbrowa Tarnow−
ska). W tej grupie najbardziej stabilne
i najliczniejsze jest Brzesko.
Nasza oferta w sprawie reaktywowania
harcerstwa w szkołach jest otwarta. Po−
dejmiemy każdy sygnał. Jest to równo−
cześnie odpowiedź dla rodziców, dlacze−
go w wielu szkołach brak drużyn, dla−
czego nie wszyscy, którzy tego chcą, mają
szansę na spotkanie z harcerstwem
i przeżycie ciekawej, często życiowej przy−
gody. Zapraszam do współpracy pytają−
cych oraz nauczycieli i wszystkich tych,
którym nieobce są sprawy przyszłości
własnych dzieci i w ogóle młodych, dla
których przygoda z harcerstwem może
być przygodą na całe życie.

Kazimierz KORDECKI

Złe wróżby z liczb

Konferencja sprawozdawczo−wyborcza, koniec lat 70.
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Budowane z kamienia, cegły lub
drewna służyły przede wszystkim
do zawieszania w nich kościelnych

dzwonów. Pierwsze powstały w Bizan−
cjum i dzisiejszych Włoszech w poł. VI w.
Najstarsza, pochodząca z w. IX, zacho−
wała się przy romańskim kościele San
Apollinare in Classe koło Werony.
Na ziemiach polskich wolnostojące wie−
że dzwonnicze pojawiły się stosunkowo
późno, bo dopiero na przełomie XV i XVI
w. (Biecz, Drohobycz, Lublin, Olkusz). Były
murowane i wielokondygnacyjne. Często
pełniły rolę obronną, jak zbudowana ok.
1500 r. dzwonnica fary bieckiej, którą
wzniesiono na przyziemiu jednej z baszt
w linii murów obronnych miasta i zaopa−
trzono w strzelnicę.
Kościoły drewniane do końca XVIII w.
budowano wyłącznie jako bezwieżowe.
Dopiero w drugiej połowie w. XVII zaczę−
to dostawiać wieże lub wznosić w ich po−
bliżu podobne do nich, wolnostojące
dzwonnice o wyglądzie średniowiecznych
baszt. Najpierw pojawiły się przy muro−
wanych farach miejskich (Bochnia, Woj−
nicz), a później przy kościółkach wiejskich

Na szlaku architektury drewnianej (9)

Modrzewiowe
kampanile

Już od czternastu stuleci znaczącymi częściami składowymi kościołów są, wznoszące się po
zachodniej stronie, dzwonnice. Najczęściej stanowią one ich architektoniczne dominanty.
Wiele z nich to obiekty wolnostojące, okazałe, zwane z włoska kampanilami.

(Łapczyca, Poręba Spytkowska, Szczepa−
nów). Miały konstrukcję słupowo−ramo−
wą, pobite pionowym deskowaniem lub
gontami, zwężające się ku górze, ściany
oraz nadwieszone „obronne” izbice lub,
przypominające je tylko, pseudoizbice,
nakryte daszkami namiotowymi lub ba−
rokowymi, baniastymi hełmami. Pomi−
mo owych militarnych dodatków służyły
wyłącznie celom pokojowym. W przyzie−
miach wież mieściły się kościelne kruch−
ty lub składziki. W dzwonnicach były
przechody, prowadzące na przykościelne
cmentarze (Mogiła, Rabka), składziki,
niekiedy kostnice. Dzwony wieszano
w izbicach.
Jeszcze w początkach XX w. w powiecie
brzeskim było dziesięć drewnianych, przy−
kościelnych „kampanili”. Do dziś prze−
trwało ich pięć: w Czchowie, Gosprzydo−
wej, Porębie Spytkowskiej, Strzelcach
Wielkich, i Zaborowie. Z uwagi na wiek
dzwonnicy w Porębie Spytkowskiej i ory−
ginalną formę budowli zaborowskiej war−
to je zaprezentować bliżej.
Pierwsza z nich wznosi się po południo−
wej stronie tamtejszego murowanego, bez−
wieżowego kościoła parafialnego pod we−
zwaniem św. Bartłomieja z pierwszej
połowy XVI w. Należy ona do najstar−
szych i największych tego typu zabytków
między Rabą a Wisłoką. Wysoka na po−
nad dziesięć metrów, w obecnym swym
kształcie powstała na przełomie XVI
I XVII w., a wzniesiona została z wyko−
rzystaniem elementów konstrukcyjnych
starszej budowli. Jest to obiekt drewnia−
ny, na kamiennym podmurowaniu i rzu−
cie kwadratu. Ma słupową konstrukcję
zwężającą się ku górze, ściany oszalowa−
ne pionowym deskowaniem, które dołem
obiega fartuch z gontowych klepek, wej−
ście do wnętrza w przyziemiu oraz nad−
wieszoną izbicę z parą niewielkich okien
w każdej z czterech ścian, nakrytą namio−
towym daszkiem o gontowym pobiciu.
W izbicy owej do dziś wiszą trzy dzwony,
z których największy ufundował pan na
Wiśniczu, Stanisław Lubomirski, woje−
woda i starosta generalny krakowski,

a odlał w r. 1639, krakowski zapewne,
ludwisarz Balcer Regut.
Głównymi elementami konstrukcji
dzwonnicy są cztery narożne, pochylone
nieco do wnętrza, słupy (stolce) ustawio−
ne na masywnych podwalinach, związa−
ne górą poziomymi belkami oczepów.
Wszystkie elementy konstrukcyjne połą−
czone są przy pomocy zamków ciesiel−
skich, dębowych kołków oraz, wprowadzo−
nych podczas remontu w początkach ubie−
głego wieku, żelaznych ściąg i kotew.
W podobny sposób skonstruowana zosta−
ła dzwonnica przy kościele św. Sebastia−
na w Strzelcach Wielkich na przełomie
XVIII i XIX w. Stojąca przy, zbudowanym
w latach 1949−1951, murowanym koście−
le parafialnym pod wezwaniem Nawie−
dzenia Najśw. Marii Panny drewniana
konstrukcja jest jednym z ciekawszych
zabytków budownictwa tego rodzaju w na−
szym regionie i jedynym o cechach archi−
tektury barokowej. Niestety, dokładna
data jej budowy nie jest znana. Przyj−
muje się, że wzniesiona została około
1830 r. jako fundacja Teresy Radecki,
ówczesnej właścicielki Zaborowa, funda−
torki pierwszego zaborowskiego kościoła
parafialnego (1835), rozebranego po roz−
poczęciu budowy obecnego.
Jest obiektem o słupowej konstrukcji.
Ma pobite pionowym deskowaniem, zwę−
żające się ku górze ściany i zabezpiecza−
jący je w przyziemiu gontowy fartuch
kapnikowy. Brak jej już jednak charak−
terystycznej dla wcześniejszych dzwon−
nic „gotyckiej” izbicy. W każdej z czterech
ścian usytuowano duże, zamknięte pół−
koliście otwory okienne o przypominają−
cych żaluzje, dwuskrzydłowych okienni−
cach. Baniasty, pobity blachą hełm, na
ledwo widocznym gontowym daszku
wieńczy krzyż, stojący na pozłacanej nie−
gdyś gałce.

Tekst i rysunki
Andrzej B. KRUPIŃSKIDzwonnica w Zaborowie.

Kampanila w Porębie Spytkowskiej.
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Oferta z Cracovii
Życie go nie rozpieszczało. W 1945
roku stracił ojca, żołnierza Armii
Krajowej. Matce, samotnie wycho−
wującej dwójkę dzieci, pomagał
dziadek. Z powodu niesłusznej ide−
ologicznie przeszłości ojca do 1955
roku rodzina nie otrzymywała ja−
kiejkolwiek pomocy od państwa.
Już jako uczeń brzeskiego gimna−
zjum Kita wyróżniał się sprawno−
ścią. W zawodach gimnastycznych
nie miał równych sobie w szkole,
podobnie jak w biegach na średnim
dystansie. Mimo nie najlepszych
warunków fizycznych daleko rzu−
cał dyskiem. Wreszcie, objawiał
talent futbolisty.

– Sportowego bakcyla zaszczepił we mnie
profesor Jan Ogiela – wspomina Stani−
sław Kita, wyciągając z torby pożółkły
dyplom przyznany zwycięzcy biegu na
1500 metrów w 1957 roku. – Mieliśmy
wtedy bardzo dobrą drużynę piłkarską,
z którą po regionalnych eliminacjach do−
tarliśmy do rozgrywek na szczeblu woje−
wódzkim. Turniej rozgrywano w Wielicz−
ce. Musiałem nieźle wypaść, bo działa−
cze Cracovii złożyli mi propozycję gry w ich
klubie. Przyjechali do domu w Jadowni−
kach, ale mama nie chciała słyszeć o mo−
jej przeprowadzce do Krakowa. Po ukoń−
czeniu liceum musiałem iść do pracy. By−
łem przecież jedynym żywicielem rodziny.

60 tysięcy
kilometrów w nogach

Sport w życiu Stanisława Kity z Jadownik zawsze zajmował ważne miejsce. Był pasją, której
jednak – jak mówi dzisiaj – długo nie udało mu się do końca zrealizować. Sposobem na życie stał
się dopiero, kiedy przekroczył czterdziestkę i na poważnie zajął się bieganiem. Przez dwadzieścia
pięć lat przemierzył ponad 60 tysięcy kilometrów. W 45. roku życia pokonał po raz pierwszy
w życiu dystans maratonu, 42 km 195 metrów. Startował w prestiżowych zawodach w Berlinie,
Los Angeles i Bostonie. Chociaż jest już na emeryturze, nie ma dnia, w którym nie przebiegłby co
najmniej 10 kilometrów i nie przejechał na rowerze trzykrotnie dłuższego dystansu.

Od C klasy do Widzewa
Pracował ciężko, przy murarce. Ze sportu
nie potrafił się jednak wyleczyć. W Ru−
dziskach Pasymskich ukończył kurs dla
organizatorów turystyki i rekreacji. Nie
przerywając gry w miejscowym zespole
Jadowniczanki, po kursie w Warszawie
zdobył uprawnienia instruktora piłki noż−
nej. Pracę trenerską zaczynał dosłownie
od podstaw.
– Wybrałem grupę chłopców z czwartej i pią−
tej klasy i rozpoczęliśmy regularne trenin−
gi – opowiada Pan Stanisław. – Przez dwa
sezony nie braliśmy udziału w żadnych roz−
grywkach, tylko ćwiczyliśmy. Pracowaliśmy
przede wszystkim nad techniką i kondy−

cją. Po dwóch latach ci chłopcy zagrali pierw−
szy mecz w C klasie. Wzbudzali sensację,
gromiąc kolejnych rywali. W meczu bara−
żowym, który decydował o awansie do
A klasy, pokonaliśmy Pogoń Biadoliny aż
9−1. Na stadion w Mokrzyskach, gdzie roz−
grywane było to spotkanie, przyszło półto−
ra tysiąca kibiców – wspomina.
Ta drużyna dała początek wielkiej piłce
w Jadownikach. Zespół awansował do IV
ligi, robiąc furorę w rozgrywkach o Puchar
Polski. Zwycięską passę przerwał dopie−
ro w 1984 roku łódzki Widzew, mający
w składzie niemal samych reprezentan−
tów Polski. Mecz w Jadownikach ogląda−
ło około 10 tysięcy widzów!

Stanisław Kita
znalazł w bieganiu sposób na życie.
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Dziesiątki dyplomów
dokumentują udział
w prestiżowych
imprezach biegowych
w kraju i za granicą.

NIEZWYKŁE PASJE

Sylwestrowe olśnienie
Stanisław Kita odkrył w tym czasie inną
pasję. Antidotum na codzienne stresy
w pracy zawodowej stało się bieganie.
– Zauważyłem, że coś niedobrego dzieje
się ze mną – mówi Pan Stanisław. –
Zacząłem przybierać na wadze,
źle się czułem. Uznałem, że to
ostatni moment, by zmienić ten
marazm.
Szczególnie zapamiętał sobie
pewien wieczór sylwestrowy
i żart, który przyspieszył podję−
cie decyzji, zmieniającej jego dal−
sze życie.
– „Nie dość, że Pan Bóg nie obda−
rzył cię wzrostem, to niedługo bę−
dziesz szerszy niż wyższy” – usły−
szałem na powitanie od swego ko−
legi. Nie wiem, czy miał rację, ale
to wystarczyło, by zepsuć mi nowo−
roczną zabawę. Dało mi też dużo do
myślenia – opowiada.
Epizod ten potraktował Pan Stanisław
nadzwyczaj ambicjonalnie. W prasie
znalazł informacje o biegach masowych.
Napisał do Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki, prosząc o przesłanie ma−
teriałów szkoleniowych, dotyczą−
cych prowadzenia treningów i ka−
lendarza startów. Otrzymał całą
masę fachowej literatury.
– Zabrałem się do pracy. Przede
wszystkim chciałem zrzucić nad−
wagę. Nie myślałem, że to moje
bieganie zawiedzie mnie na zawody aż
do Ameryki – wspomina.

300 kilometrów miesięcznie
Widoczny efekt osiągnął nadspodziewa−
nie szybko. Po półtora roku systematycz−
nego, codziennego biegania po lesie i jaz−
dy na rowerze poczuł w sobie taką ener−

gię, że poważnie zaczął myśleć o spraw−
dzeniu się na oficjalnych zawodach. Zgło−
sił się do udziału w memoriałowym bie−
gu imienia przedwojennego polskiego dłu−
godystansowca, Józefa Nojiego.
– To było 5 sierpnia 1984 roku w Wielu−
niu – Stanisław Kita opowiada z wypie−
kami na twarzy. – Nigdy wcześniej w ofi−
cjalnych zawodach nie przebiegłem 25 ki−
lometrów. Skłamałbym, gdybym
powiedział, że nie zżerała mnie trema
i nie paraliżowała rywalizacja z najlep−
szymi polskimi biegaczami. W dodatku
panował w tym dniu okropny upał, na tra−
sie strażacy polewali nas wodą. Na me−
cie wszystko mnie bolało, ale byłem
szczęśliwy, bo ukończyłem bieg.
Uzyskał czas 1.52,38 godz. W klasyfika−
cji generalnej zajął 82. miejsce, a w swo−
jej kategorii wiekowej był 11. Dobry czas
i wysoka lokata w licznym gronie startu−
jących zmobilizowała go do intensywniej−
szych treningów. Ale i dotychczasowy wy−
miar ćwiczeń zdecydowanie przekraczał
możliwości amatora. Codziennie bez pro−
blemów przebiegał dystans 20 kilome−
trów. Założył, że w miesiącu musi prze−

mierzyć co najmniej
300 kilometrów. W cią−

gu roku zaliczał około 30 imprez maso−
wych o różnej skali trudności i randze spor−
towej. Kolejnym celem stało się pokona−
nie maratonu. – Zawsze nurtowało mnie,
jak człowiek może przebiec bez odpoczyn−
ku dystans 42 kilometrów – kontynuuje
swą opowieść Pan Stanisław. – Musia−
łem podjąć to wyzwanie.

W 1985 roku wystartował w tradycyjnym
Maratonie Ślężan w Sobótce. Rywaliza−
cję w mocnej, międzynarodowej obsadzie,
ukończył w niezłym czasie 3.21,35 godz.
– Cieszyłem się z wyniku, ale także z fak−
tu, że ukończyłem bieg w dobrej formie –
wspomina. – Byłem zaskoczony, że na
trasie nie dosięgnął mnie żaden kryzys.
Owszem, w następnych startach musia−
łem pokonywać rozliczne przypadłości, ale
akurat w tym pierwszym maratonie czu−
łem się znakomicie.

Przepustka po wizę
Stanisław Kita nie ustawał w podejmo−
waniu kolejnych wyzwań. Uczestniczył
w największych biegach krajowych, m.in.
czterokrotnie w warszawskim Maratonie
Pokoju. Korcił go jednak start w zagra−
nicznej imprezie i, oczywiście, dopiął swe−
go. W 1986 roku znalazł się w gronie 14
tysięcy biegaczy w Maratonie Berlińskim.
Dwa lata później ponownie pojechał do
Niemiec.
– To był mój najlepszy start w maratonie
– wyraźnie ekscytuje się, przypominając
tamten bieg. – Uzyskałem znakomity czas

– 3 godziny 11 minut i 26 sekund
– którego nigdy już nie powtórzy−
łem. Zająłem 877. miejsce
w swojej kategorii wiekowej,
a osiągnięty wynik dał mi prze−
pustkę do startów w najwięk−
szych imprezach na świecie.
Kariera biegacza z Jadownik
układała się fantastycznie.
Jej szczyt przypadł na wiek
48 lat i wcale nie oznaczał
rychłego końca. Po biegu
w Berlinie sportowiec wypeł−
nił formularze zgłoszeniowe
do maratonów w Los Angeles
i Chicago, które każdego roku
ściągają kilkadziesiąt tysięcy
uczestników z całego świata.

Rezultat Stanisława Kity był
zdecydowanie lepszy od limitu

czasowego (3 godziny 30 minut)
wyznaczonego przez organizato−

rów. Jadowniczanin dostał oferty
z obu miast.
– Nie miałem problemu z otrzyma−
niem wizy amerykańskiej – żartuje.
– Wybrałem zaproszenie z Kalifornii,
bo organizator zapewniał korzystniej−

sze warunki pobytu.
Trzygodzinny maraton w LA przedłużył
się do sześcioletniego pobytu w USA.
– Nawet nie pamiętam miejsca, jakie
zająłem w Los Angeles – przyznaje. –
Zaraz po biegu wyjechałem do przyjaciół
w Chicago, a stamtąd do Clearwater
Beach na Florydzie.
W Ameryce wystartował ponownie tylko
w jednym maratonie, w Bostonie. Częściej

Na trasie Biegu Ziemi Jadownickiej.
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SIATKÓWKA
DRUGOLIGOWI siatkarze Okocim−
skiego oraz występujące w III lidze za−
wodniczki Gryfu rozpoczynają kolejny
sezon. Swoje mecze obie drużyny będą
rozgrywały w sali Zespołu Szkół Ponad−
gimnazjalnych nr 1.

II liga mężczyzn – grupa 4
8.10: OKS – Błękitni Ropczyce (godz. 18)
22.10: OKS – MKS Andrychów (18)
5.11: OKS – Orkan Nisko (17)
19.11: OKS – MKS Będzin (17)
10.12: OKS – Rafako Racibórz (17)

III liga kobiet
15.10: MKS Gryf – Podkarpacie Bobowa (18)
23.10: Gryf – Kętrzanin Kęty (11)
5.11: Gryf – Sandecja N. Sącz (19)
12.11: Gryf – Maraton Krzeszowice (17)
26.11: Gryf – Jedynka Tarnów (19)
3.12: Gryf – Skawa Wadowice (17)
10.12: Gryf – Ogniwo Piwniczna (19)
18.12: Gryf – Wisła Ib Kraków (11)

KRĘGLE
MECZEM w Poznaniu kręglarze brzeskie−
go Sokoła rozpoczęli sezon rozgrywek.
O ile z utytułowanym zespołem Czarnej
Kuli ponieśli zasłużoną porażkę, to w dru−
gim spotkaniu z Polonią Łaziska naszej
drużynie towarzyszyło spore szczęście.
O sukcesie zadecydowały zawiłości regu−
laminu przyznającego punkt drużynie,
która mimo tego, że strąciła mniej kręgli
wygrała większą liczbę tzw. torów.
CZARNA KULA Poznań
– TKKF SOKÓŁ 6:2 (3067:2957)
Punkty dla Sokoła: Mariusz Szuba 4:0
(500:486) i Mariusz Biel 3:1 (538:500).
Oprócz nich grali:
Piotr Czyżewski, Krzysztof Soból, Marek
Szczupak, Józef Woźniak.
SOKÓŁ Brzesko – POLONIA Łaziska

 4:4 12,5:11,5 (2821:2836)
Punkty dla Sokoła: Piotr Czyżewski 2:2
(457:456), Józef Woźniak, Krzysztof Zu−
zia 1:3 (429:467), Mariusz Szuba 2:2
(478:467), Marek Szczupak 2:2 (470:486),
Mariusz Biel 2,5:1,5 (480:485), Krzysz−
tof Soból 3:1 (507:475).

***
Kręglarze Sokoła uczestniczyli w między−
narodowym turnieju o Puchar Sarišu Sło−
wacji. W gronie sześciu drużyn zajęli 4.
miejsce. Najlepszy wynik w drużynie So−
koła uzyskał Mariusz Szuba, strącając
527 kręgli. Swoje pojedynki wygrywali
również: Soból, Biel, Woźniak, Szczu−
pak i Kulka.

mk

biegał na krótsze dystanse – 5−10 km,
głównie w imprezach lokalnych, na Flo−
rydzie: w Pensacoli, Destin, Largo, Nasvil−
le, Panama City.
– Ciężko pracowałem i podczas długich
biegów okropnie się męczyłem – tłuma−
czy. – Ale nie zmniejszałem codziennej
dawki treningu.

Normalny dzień emeryta...
Z USA wrócił w 1995 roku. Po raz drugi
pojechał do Ameryki pięć lat później, by
definitywnie zakończyć rozłąkę z rodzin−
nymi stronami przed rokiem.
Ze sportem nie zamierza brać rozbratu.
Mimo że metryki nie można oszukać,
utrzymuje godny podziwu reżim trenin−
gowy. Codziennie, bez względu na aurę,
wstaje o 3.45. Pół godziny później jest
już na trasie. Wraca do domu po poko−
naniu 10 kilometrów. W zimie zakłada
narty biegowe i buszuje po okolicznych
lasach. Po śniadaniu wychodzi z psem
na spacer tej samej długości. Później
przebiera się w strój kolarski, wsiada
na rower i udaje się na 30−50−kilome−
trową „przejażdżkę” w tempie, którego
nie powstydziliby się o wiele młodsi ko−
larze. Nie tak dawno wybrał się z grupą
młodzieży do ośrodka dominikanów
w Jamnej koło Zakliczyna. Jednak na
wzniesienie, które było celem wyprawy,
wyjechał tylko emeryt. Zawstydzeni mło−
dzieńcy swoje rowery wypchali na górę.
Sylwetki i kondycji można pozazdrościć
Panu Stanisławowi. Zawdzięcza je nie
tylko systematycznym ćwiczeniom, ale
także przestrzeganiu higieny.
– Gdy rozpoczynałem bieganie, rzuciłem
palenie, a rzadko starczała mi jedna
paczka dziennie – mówi z satysfakcją.
– Od roku nie piję nawet piwa. Nie wiem,
kto to lekarz, bo nie pamiętam, kiedy
chorowałem. Sport to najlepsze reme−
dium na stresy. O wiele łatwiej było mi
je pokonać zwłaszcza wtedy, gdy w latach
osiemdziesiątych byłem naczelnikiem
w gminie Gnojnik – dodaje.

Pokonać siebie
Gdyby zliczyć kilometry, jakie przebiegł
w ciągu dwudziestu pięciu lat, okrążył−
by ziemię dwa razy. Ma na koncie 17
ukończonych maratonów i starty w dzie−
siątkach imprez o różnej skali trudno−
ści. W 1989 roku, niedługo przed wyjaz−
dem do USA, w memoriałowym biegu
im. Bronisława Malinowskiego rozgry−
wanym w Zawierciu na dystansie 10 km,
uzyskał czas 40.30 min, którego nikt
z okolic Brzeska do tej pory nie zdołał
poprawić. Od 1995 roku organizuje Ogól−
nopolski Bieg Ziemi Jadownickiej, za−
szczepiając bakcyla sportowej rywaliza−
cji swoim krajanom.

Ponadto angażuje się w działalność spo−
łeczną dla swego środowiska. Oprócz pro−
wadzenia młodzieżowych grup piłkarzy
w miejscowym klubie jest wiceprezesem
Akcji Katolickiej w parafii św. Prokopa
oraz jadownickiego Stowarzyszenia Kul−
turalno−Sportowego. Marzy mu się stwo−
rzenie klubu biegaczy oraz urządzenie
ścieżek rowerowych na znakomicie nada−
jących się do tego terenach między Ja−
downikami i Jastwią.
– Jestem emerytem, więc mam sporo
wolnego czasu – mówi skromnie.
Opisywanie sukcesów sportowych Sta−
nisława Kity jedynie przez pryzmat
osiągniętych wyników byłoby zbyt du−
żym uproszczeniem. Jest on bowiem
kimś więcej niż tylko goniącym za zwy−
cięstwami i rekordami wyczynowcem.
Sport stał się dla niego sposobem na
ciekawsze życie.
– Zbyt dużo czasu zabiera nam telewi−
zor i komputer – przekonuje Pan Stani−
sław. – Bieganie pozwala na obcowanie
z przyrodą, a zmęczenie daje prawdziwą
satysfakcję i zadowolenie. Nieważne są
rekordy i pokonywanie rywali, liczy się
tylko walka z własnymi słabościami.
Najważniejszym zwycięstwem jest wy−
granie z samym sobą. Dlatego po wyczer−
pującym treningu dopiero chce się żyć,
a szara codzienność wygląda piękniej.

Marek LATASIEWICZ

Uzupełnieniem codziennego biegania
jest rowerowa przejażdżka.

Fot. M. Kotfis
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PIŁKA NOŻNA – IV LIGA
3−4. 09
OKS – ORZEŁ Dębno 3:1 (2:0)
Bramki dla OKS: K. Palej 2 (11, 37), Imiołek (90)
OKS: J. Palej – Bizoń, Atanasović, Dzięciołowski,
Kostecki, Jagła, Metz (24 Pachota), Bryl (29 Stawar−
czyk), Imiołek, K. Palej (89 Rojkowicz), Karwat.
STRAŻAK Mokrzyska – MALINEX Kobylanka 4:2 (3:1)
Bramki dla Strażaka: Sowa 3 (8, 37, 72), Szewczyk (25)
Strażak: Reczek – Szewczyk, Żurek, Bochenek,
Ostrowski (17 Zając), T. Biedak, Plewa, J. Biedak
(87 Postawa), Przydatek (80 Węgrzyn), Święch
(84 Pietras), Sowa.

10−11.09
LUBAŃ Maniowy – OKS 0:1 (0:1)
Bramka dla OKS: Imiołek (18)
OKS: J. Palej – Stawarczyk, Atanasković, Dzięcio−
łowski, Stawiarski, Bizoń, Jagła, Kostecki, Karwat,
Imiołek (82 Rojkowicz), K. Palej (89 Pachota).
GLINIK Gorlice – STRAŻAK 4:1 (1:0)
Bramka dla Strażaka: Dziedzic (77)
Strażak: A. Biedak – Bochenek, Zając, Przydatek
(56 Węgrzyn), T. Biedak, Szewczyk, Pietras (65
Dziedzic), Żurek, Plewa, J. Biedak (68 Postawa),
Sowa (85 Chmielarz).

14.09
OKS – DUNAJEC Nowy Sącz 4:0 (3:0)
Bramki dla OKS: K. Palej 3 (3, 8, 33), Jagła (72)
OKS: J Palej – Bizoń (62 Rojkowicz), Dzięciołow−
ski, Atanasković, Stawarczyk, Pachota (58 Stawiar−
ski), Kostecki, Jagła (74 Manelski), Karwat (68
Gąsienica), Imiołek, K. Palej.
UNIA Tarnów – STRAŻAK 5:0 (2:0)
Strażak: Reczek – Postawa, Żurek, J. Biedak, Bochenek,
Zając (82 Węgrzyn), Plewa (72 Ostrowski), T. Biedak,
Przydatek (69 Chmielarz), Węgrzyn (59 Pietras), Sowa.

17.09
STRAŻAK Mokrzyska – TUCHOVIA Tuchów 0:4 (0:0)
Strażak: Reczek – Szewczyk (4 Żurek), Postawa,
Zając (84 Węgrzyn), T. Biedak, J. Biedak, Plewa,
Ostrowski, Święch, Sowa (82 Pietras).

24.09
OKS – MALINEX Kobylanka 2:0 (0:0)
Bramki: K. Palej (80), Karwat (84).
OKS: J. Palej – Stawarczyk, Atanaskovic, Dzięciołow−
ski, Bizoń, Rojkowicz (46 Manelski), Kostecki, Jagła,
Pachota (81 Gąsienica), Karwat (88 Drużkowski).
BKS Bochnia – STRAŻAK 6:1 (2:1)
Bramka dla Strażaka: Żurek (30)
Strażak: Reczek – Szewczyk (71 Węgrzyn), Żurek,
Bochenek, Ostrowski, Zając (76 Dziedzic), J. Bie−
dak, T. Biedak, Plewa, Święch, Sowa.

28.09 – mecz zaległy
ŁOSOŚ Łososina – OKS 0−2 (0−0)
Bramki: Jagła (80), Pachota (90) OKS: J. Palej –
Stawarczyk, Dzięciołowski Atanasković, Stawiarski
(62 Manelski) – Bizoń, Jagła, Kostecki, Gąsienica
(46 Pachota) – Karwat, K. Palej (85 Rojkowicz).

PONAD 300 uczniów z 10 szkól pod−
stawowych (zabrakło jedynie reprezen−
tantów Jasienia) oraz 3 gimnazjów  wzię−
ło udział w mistrzostwach gminy w bie−
gach przełajowych, które były
jednocześnie eliminacją do zawodów po−
wiatowych. W imprezie zorganizowanej
przez WEKiS przy Urzędzie Miasta

Najlepsi w przełajach

JUZ PO RAZ SIÓDMY Krzysztof Bigaj zorganizował piłkarski Minimundial.
Tym razem w turnieju, który odbywał się od 12 do 18 września na boisku przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku, w czterech kategoriach rywalizowało ponad
160 chłopców, reprezentujących 21 zespołów. Niestety, z powodu niesprzyjającej
aury nie rozegrano finałowego meczu w formule „open”, w którym miało dojść do
spotkania „Blokersów” ze „Skunami”. Odbędzie się on w późniejszym terminie.
Oto wyniki meczów finałowych w pozostałych kategoriach: Szkoły Podstawowe:
„Dzieci z Bulerbyn” – „Zielone Jagódki” 16−3; gimnazja: „Żagiel” – „Pedryle” 3−1;
szkoły ponadgimnazjalne: „Pralka z kosmosu” – „FC Ósemka” 8−4. Najlepszym
zawodnikiem turnieju wybrano Janusza Kraja z zespołu „Pedryle”, a najlepszym
bramkarzem uznano Aleksandra Kozioła z „Żagla”. Tytuł fair play przypadł dru−
żynie „Dzikie Bozi”. Triumfatorzy otrzymali od Burmistrza Brzeska nagrody.
W sprawnym przeprowadzeniu turnieju Krzysztofowi Bigajowi pomagali Marek
Małysa i Stanisław Gadziała. Następny Minimundial za rok. (MK)

Minimundial rozstrzygnięty

Piłkarze Okocimskiego byli sprawcami największej sensacji 1/16 finału Pucharu Polski, remisując
3−3 z czołowym zespołem ekstraklasy, Lechem Poznań. Mecz był pasjonującym widowiskiem.

Fot. M. Szczupak

w Brzesku rywalizowano
w czterech kategoriach wie−
kowych: IV, V i VI klasa oraz
gimnazja. Pierwszych ośmiu
zawodników i zawodniczek
z każdej kategorii będzie re−
prezentowało Gminę Brze−
sko w zawodach powiato−
wych. Sędzią głównym zawo−
dów był Jan Chrabąszcz.
Zwycięzcy w poszczególnych
grupach: Paulina Hajduga

(Poręba Spytkowska) i Kamil Kurtyka
(SP 1 Jadowniki), Izabela Japa (Oko−
cim) i Kamil Legutko (SP 1 Jadowni−
ki), Magdalena Łaskawska (SP 3
Brzesko) i Łukasz Zachara (Mokrzy−
ska), Magdalena Kudelska i Grzegorz
Góra (oboje PG 2 Brzesko).

(MK)
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NIE TYLKO pieszo podążano w do−
rocznej pielgrzymce do Częstochowy.
Tradycją już stało się, że na Jasną
Górę pielgrzymi udają się rowerami.
Tym razem do grupy tarnowskiej do−
łączyło 16 brzeskich cyklistów. W su−
mie peleton tworzyło 80 osób. Start
nastąpił w piątek 16 września w Za−
bawie, powrót w niedzielę. Postój na
nocleg wyznaczono w Miechowie.
W przyszłym roku do Częstochowy ma
udać się samodzielna grupa kolarzy
z Brzeska. (M)

Już od 10 lat przewodnikiem grupy
nr 8 jest ks. Józef Mularz. 25 sierp−
nia na Jasnej Górze złożył u stóp Maryi
pąsowe róże jako wyraz czci, miłości
i wdzięczności za wiele łask i dar oso−
by Jana Pawła II. – Przez dziewięć

dni nieśliśmy dosłownie Jana Pawła
II na sercu, legitymacje pielgrzyma
zawierały bowiem fotografię papieża
– opowiada kapłan.
– Codziennie po eucharystii modlili−
śmy się o rychłą beatyfikację naszego
Rodaka. Do codziennych, pielgrzymko−
wych form modlitewnych dołączyłem
wsłuchiwanie się w słowa Ojca Świę−
tego, po którym następowało obowiąz−
kowe milczenie. Cisza jest potrzebna
do spotkania się z Bogiem. Może ktoś
się zdziwi, ale młodzież uszanowała
ją. Było to ciekawe doświadczenie pod−
czas pielgrzymowania – cisza odmie−
rzana stukotem maszerujących nóg –
wyjaśnia nowe formy modlitwy.
– To ogromnie budujące, że młodzi lu−
dzie wybierają taką formę rekolek−

Szaleńcy, klauni
i szczurołapi…

Hasło,,Idziemy podziękować za Siewcę” patronowało uczestnikom XXIII Pielgrzymki
Tarnowskiej na Jasną Górę. 370 osób z 3 dekanatu brzeskiego, szczepanowskiego
i czchowskiego wędrowało w grupie nr 8 pod wezwaniem św. Stanisława od 17 do 25
sierpnia. O pątniczej drodze pisze Małgorzata Sajdak.

cji, w której doświadczają trudu, zmę−
czenia, niewygody, a mimo tego try−
skają radością. Czasami muszę wy−
mierzyć im karę za brak dyscypliny
i to dla mnie jest najtrudniejsze... –
zamyśla się.

Światowe Dni Młodzieży w Kolonii
oraz tragiczna śmierć brata Rogera
sprawiły, iż w czasie mszy uczczono
jego pamięć.
W piątym dniu wędrówki, podczas
homilii ks. Mularz powiedział do
uczestników, by nie bali się być sza−
leńcami, klaunami i szczurołapami
dla Jezusa. – Myślę, że pielgrzym−
ka ta jest wyzwaniem dla nas
wszystkich do wielkiej przygody pój−
ścia za Jezusem na całość. Wielki
Pielgrzym Jan Paweł II rzeczywiście
poszedł na całość – podsumowuje
ksiądz przewodnik.
– W naszej grupie zdążało do Często−
chowy 370 osób – mówi Maria Ku−
cia, pielgrzymująca od 22 lat, wraz
z Małgosią Ignacok i Moniką Pod−

Rowerami na Jasną Górę

razą odpowiedzialna za sekretariat
grupy. – Najmłodsza uczestniczka to
6−letnia Małgosia Świątek, a najstar−
sza to 64−letnia Maria Bernady. Po
raz pierwszy wyruszyło 109 osób.
Średnia wieku wyniosła 22 lata! Nie−
którzy szli z całą rodziną. Jadwiga
i Marek Adamczyk z Mokrzysk wraz
z dziećmi chcieli podziękować za 25−
lecie życia małżeńskiego – dodaje.
Drugiego dnia wędrówki w okulickim
sanktuarium pięć par wzięło ślub.

Małgorzata SAJDAK

W drugim dniu pielgrzymki, w Okulicach, ks. Józef Mularz
udzielił ślubu Agnieszce Górze i Michałowi Sajdakowi.
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Zespół Pieśni i Tańca „Porębianie”, za−
łożony z inicjatywy Koła Gospodyń Wiej−
skich w Porębie Spytkowskiej, działa od
1991 r. – obecnie pod wspaniałym kie−
rownictwem niezmordowanej Pani Ma−
rii Karaś – „Napoleona w spódnicy po−
wiatu brzeskiego”. Dzięki jej staraniom,
całkowicie sfinansowany przez stroną
belgijską, wyjazd doszedł do skutku. Zo−
staliśmy ciepło i serdecznie przyjęci za−
równo przez publiczność belgijską, jak
i rodziny, u których mieszkaliśmy.
Świadczą o tym zawiązane przyjaźnie.
Zespoły występowały na głównym pla−
cu miasteczka Hollain oraz w domach
spokojnej starości i domach dziecka.
Belgowie z wielkim szacunkiem odno−
szą się do swoich starszych obywateli
i otaczają ich opieką.

Wielkim przeżyciem był sam dzień
święta narodowego: manifestacja przed
pomnikiem Belgów poległych w obronie
ojczyzny przed najeźdźcą hitlerowskim,
nabożeństwo patriotyczne, w czasie któ−
rego nasza kapela pod kierunkiem An−
drzeja Soji grała „Barkę” i „Czarną
Madonnę”. Spotkanie władz samorzą−
dowych regionu, organizatorów i gości
przed głazem, którego wiek szacuje się
na około 2000 lat, oraz przed marmu−
rową płytą z wyrytym na znak zawią−
zanej przyjaźni napisem „Brzesko” to
chwile, które trudno będzie zapomnieć.

Napoleon
wspódnicy

Dane mi był zaszczyt wraz z grupą śpiewaczą i Zespołem Pieśni i Tańca „Porębianie”
reprezentować region, ba, całą Polskę na XXXI Artystycznych Spotkaniach w Belgii, 19−25
lipca br. Było to dla mnie i zapewne dla całej polskiej grupy niesamowite przeżycie, zważywszy
na obchodzone w tym czasie święto narodowe Belgii.

Nie sposób nie wymienić twórców lu−
dowych, którzy wystawiali swoje prace
i demonstrowali zdolności. Byli to Zo−
fia Leszczyńska z Biadolin Radłow−
skich – malarstwo na szkle, Stanisław
Socha z Faściszowej – rzeźba w drew−
nie, Anna Put z Poręby Spytkowskiej
– wyroby ze słomy, Andrzej Kosakow−
ski z Dobrocieszy – kowalstwo arty−
styczne oraz Józef Dudek z Niedźwie−
dzy, który prezentował wyroby cera−
miczne Romana Gurgula z Łysej Góry.
Stół szwedzki, przygotowany dla Bel−
gów pod kierownictwem specjalistek
żywienia: Haliny Skrzekuckiej i Hele−
ny Augustyńskiej planowany na około
200 osób, został w krótkim czasie spu−
stoszony. Wiele osób po raz drugi usta−
wiało się w kolejce, aby spróbować na−

szych specjałów,
m.in.: żurku staro−
polskiego i pączków
smażonych na miej−
scu przez Annę Ka−
raś.
Chciałbym serdecz−
nie podziękować dy−
rektorom: Tomaszo−
wi Kicie (Uzdrowi−
sko Kopalnia Soli
Bochnia), Marcinowi
Pałachowi (Tarnow−
skie Regionalne
Centrum Koordyna−
cji i Obsługi Tury−
stycznej), Bogdano−

wi Marszałkowi (Spółdzielnia Mleczar−
ska w Bochni) i Edwardowi Cieśli
(Spółdzielnia Mleczarska w Szczurowej)
za przekazane wyroby, promujące nasz
region. A władzom samorządowym
Brzeska i powiatu podsuwam pod roz−
wagę – taki „Napoleon w spódnicy”
rzadko się trafia, trzeba Go hołubić i za−
dbać o to, aby w podboju Europy,
a niechby i świata, nic nie stanęło mu
na przeszkodzie. Czego wszyscy Jej
i sobie gorąco życzymy.

Klemens GÓRAL

Szanowna Redakcjo!

Dzięki Waszej uprzejmości chcieliśmy na
łamach BIM−u serdecznie podziękować
władzom naszego miasta za dar, jaki
otrzymaliśmy w postaci Środowiskowe−
go Domu Samopomocy. Ten ośrodek to
dla niektórych z nas jedyne miejsce, w któ−
rym możemy czuć się bezpieczni i „na
luzie”, gdzie możemy zjeść gorący posi−
łek w spokoju i domowej atmosferze, gdzie
jesteśmy dostrzegani i gdzie możemy się
wykazać, tworząc. Malujemy na szkle,
wyszywamy, rzeźbimy w gipsie i drewnie,
wyplatamy kosze z wikliny. Mamy też
okazję poznawać siebie. Pod kierunkiem
wspaniałych i życzliwych nam ludzi: Pani
Dyrektor i terapeutów, ćwiczymy nasze
ciała i umysły. Gramy w pin−ponga, cho−
dzimy na spacery, jeździmy na wyciecz−
ki, zapraszamy i jesteśmy zapraszani
przez inne podobne ośrodki. Czujemy się
potrzebni. Rozmawiamy o przyszłości,
możemy decydować.
Jeśli chcecie, by wam ktoś pomógł, to
najpierw musicie pomóc sobie sami,
myśląc pozytywnie i wierzyć. Wierzyć
w to, co się robi, i że to, co się robi, jest
dobre, a na pewno wyjdziecie z niejed−
nej trudnej sytuacji. Wiara w siebie jest
tym bardziej mocna, gdy możemy się
nią dzielić.
Kiedy przed dwoma laty złamałem krę−
gosłup i powiedziano mi: „ostał się mu
ino wózek”, pomyślałem „a im sznur”.
Nie uwierzyłem. I to był początek mo−
jej terapii, mojego nastawienia do dal−
szego życia, do rehabilitacji, pozytyw−
nego myślenia.
Gdy zmęczony, zrezygnowany, obolały,
docierasz wreszcie na ćwiczenia do szpi−
tala – pracownice, choć też mają proble−
my – rodziny, chore dzieci, złe dni, bo nie
zawsze świeci słońce – nie okazują tego.
Nasze kochane, niezastąpione panie te−
rapeutki, „profesjonalistki we wszystkim”
witają nas szczerym promiennym uśmie−
chem, z błyskiem chochlikowej, ciepłej
ufności w oku, rozświetlając szarość mgli−
stego, zimnego poranka, przywracając
wiarę w człowieka, w życie.
Piotrek F. i jego rodzina są wolontariusza−
mi. Pan Piotr, choć sam na wózku już od
ponad 15 lat, na co dzień ma pełne ręce
roboty. Nie odmawiają pomocy nikomu
potrzebującemu. Dzielą się, czym tylko
mogą. Sami o tym nie chcą rozmawiać.
A tak samo, jak większości, nie przelewa
się im. Z wdzięcznością wyrażają się o nich
ci, którym oni pomogli i nadal pomagają.
Są otwarci na ludzkie cierpienia, a ich dom
jest otwarty dla wszystkich.

Jerzy Cyga
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OGŁOSZENIE O UDZIELANIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia: „Projekt sieci wodociągowej w Porębie Spytkowskiej wraz z magistralą”.
Z braku ofert przetarg został unieważniony

OGŁOSZENIE O UDZIELANIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia: „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Brzesko poprzez zakup
samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (mikrobus 9−cio osobowy)”.
Opis przedmiotu zamówienia: Minibus 9−osobowy, silnik 2,8 Diesel, 2 poduszki powietrzne,
klimatyzacja dwustrefowa, lakier metalizowany srebrny, ABS, szyby przyciemniane elektrycznie
otwierane, blokada skrzyni biegów, podgrzewane lusterka, podgrzewana tylna szyba drzwi,
centralny zamek, światła przeciwmgłowe, regulacja wysokości fotela kierowcy, drzwi przesuwne
prawe przeszklone.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Józef Sowa Autoryzowany Dealer
Peugeot, „LIDER” – TARNÓW. ul. Kąpielowa 29, 32−830 Wojnicz.
Oferta z najniższą ceną – 81.803,28 zł.
Oferta z najwyższą ceną – 85.081,96 zł.
Liczba otrzymanych ofert – 2.

Co jest grane
w kinie „Bałtyk”

BEZPŁATNY INTERNET DLA POSZUKUJĄCYCH PRACY!

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Tarnowie oferuje bezpłatny dostęp
do internetu w Sali INTERpracaNET w celu poszukiwania pracy.
Klienci Sali INTERpracaNET mają możliwość bezpłatnego przeglądania stron internetowych,
korzystania z poczty elektronicznej, a także założenia własnej skrzynki e−mail. Ponadto osoby
korzystające z Sali mogą umieszczać swoje CV w internecie, a tym samym zwiększyć swoje
szanse na znalezienie zatrudnienia.

Z myślą o osobach poszukujących pracy jak i planujących zmienić swoje dotychczasowe miejsce
zatrudnienia utworzona została komputerowa baza stron związanych z ofertami pracy. Baza
zawiera również adresy stron internetowych dotyczących informacji o rynku pracy, praktykach
i stażach zagranicznych, a także inne potrzebne do skutecznego znalezienia pracy.
Odwiedzający Salę INTERpracaNET mogą liczyć na pomoc pracowników w poruszaniu się po
Internecie. Istnieje możliwość rezerwacji stanowiska komputerowego.

Sala INTERpracaNET zaprasza w poniedziałek 800 – 1700, wtorek – piątek 800 – 1500. Tarnów,
Al. Solidarności 5−9 pok. 501 (V piętro). Telefon (0−14) 626−99−40, e−mail: centrum wup.tarnow.pl

7–11.10, godz. 18.00
SMAK ŻYCIA Francja
Po pełnym wrażeń stypendium w Barce−
lonie Paryżanin, Xavier miał poświęcić się
karierze urzędnika. Wybrał pełne przygód
podróże po miastach Europy. Brakuje mu
pieniędzy, nie dopisuje szczęście w miło−
ści, zawsze jednak może liczyć na przyja−
ciół i cieszyć się życiem… które smakuje
coraz bardziej.

14–18.10, godz. 18.00
CZAS SURFERÓW Polska
Bonus,Fifi i Kozioł, młodzieńcy bez szcze−
gólnego zajęcia, postanawiają za namo−
wą nieco starszego kolegi Dżokera (Bo−
gusław Linda) zrealizować plan zdobycia
łatwych pieniędzy. Dla Dżokera jest to za−
razem zemsta na niejakim Czarneckim,
biznesmenie, który niesprawiedliwie wy−
rzucił go z pracy dwa lata wcześniej.

21−25.10, godz. 20.00
22, 23.10 – seanse przedpołudniowe dla
szkół
KAROL. CZŁOWIEK,
KTÓRY ZOSTAŁ PAPIEŻEM

Polska/Francja/Włochy/Kanada/Niemcy
Akcja filmu rozpoczyna się w 1939 roku.
Pod nazistowską okupacją młody student
UJ, świadek aresztowania wykładowców
i szargania ludzkiego prawa do zachowa−
nia tożsamości, dochodzi do wniosku, że
powinien powstrzymać się od walki zbroj−
nej, a poświęcić się raczej chronieniu du−
chowego dziedzictwa narodu.

21–25.10, godz. 18.00
SKAZANY NA BLUESA Polska
Ryszard Riedel mimo postępujących lat
był człowiekiem o wrażliwości i psychice
dziecka, żyjącym w świecie marzeń i ilu−
zji, współczesnym uosobieniem „Piotru−
sia Pana”. Unosił się z wdziękiem nad zie−
mią do czasu, gdy sięgnął po dodatkowe
„paliwo” – narkotyki.

28–31.10, godz. 18.00
TAJNI AGENCI Francja/Włochy/Hiszpania
Tajni agenci: Brisseau (Vincent Cassel)
i Nadege (Monica Bellucci), udając mał−
żeństwo, zamieszkują w pięciogwiazdko−
wym hotelu w Libanie. Ich zadaniem jest
zniszczenie siatki przemytników broni
i diamentów pomiędzy Afryką a Europą.
Gdy Nadege zostaje aresztowana na nie−
mieckiej granicy, Brisseau postanawia
działać na własną rękę.

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 17. 09. 2005 roku zagubiono legitymację szkolną na nazwisko Łukasz Kornaus
ur. 29.03.1989 r. zamieszkały w Sterkowcu ul. Tarnowska 53.
Znalazca proszony jest o kontakt z redakcją BIM−u: tel. 68 63 100, wew. 152.

OGŁOSZENIE
Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunika−
cyjne spółka z o.o. z siedzibą w Brzesku przy ul. Głowackiego 67 A informuje, że uchwałą zgroma−
dzenia wspólników spółki z dnia 14 września 2005 roku, dokonano obniżenia kapitału zakładowe−
go o kwotę 236.500 zł., poprzez umorzenie 473 udziałów o wartości każdego z nich 500.00 zł.
Informując o powyższym, Zarząd wzywa wierzycieli spółki do wniesienia w terminie trzech miesię−
cy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia, ewentualnego sprzeciwu. Wierzyciele, którzy w terminie
zgłoszą sprzeciw, nie zgadzając się na obniżenie kapitału zakładowego, zostaną w terminie 30 dni,
licząc od dnia wpływu sprzeciwu, zaspokojenie przez spółkę. Wierzyciele, którzy sprzeciwu nie
zgłoszą, uważani będą za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego.

Zarząd, Prezes Zarządu – Krzysztof Gawor
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W czasie różnych spotkań z mło
dzieżą i dorosłymi często pada
pytanie: „Gdzie zamieszkałbyś,

gdybyś musiał opuścić Kraków i Polskę?”
Zawsze bez wahania odpowiadam: „W
Turcji!” Dlaczego taki jest mój wybór? Co
roku, w czasie podróży do tego kraju, pra−

Zagubiona arka
wie zawsze towarzyszy mi autokar pe−
łen podróżnych, żądnych wiedzy i praw−
dziwej przygody.
Turcja przez swe położenie geograficzne
stanowi klucz do poznania dziejów świa−
ta. Haldun Taner mówił o niej: „Patrzę na
most na Bosforze. Kiedyś przejdę po nim
piechotą. Dokładnie na samym środku
nakreślę linię, prawą stopą stanę po stro−
nie Europy, lewą po stronie Azji, plecami
do Morza Marmara i przymknę oczy. Po−
grążę się w medytacji jak buddysta Zen,
aby utożsamić się z mostem, gdyż Turek
jest jak ten most między fezem, a kape−
luszem, między Europą a Azją, między
wschodnim światem uczuć
i zachodnim racjonalizmem.”
Kraj ten posiada bardzo do−
bry klimat i prawdziwe
cuda natury: Pamukkale
i Kapadocję oraz niezliczo−
ną ilość zabytków kultury:
mezopotamskiej, hetyckiej,
greckiej, helleńskiej, rzym−
skiej, bizantyjskiej, sel−
dżuckiej i osmańskiej. Po
Ziemi Świętej znajduje się
tu najwięcej pamiątek z po−
czątków chrześcijaństwa.
Wyjątkowa gościnność Tur−
ków jest magnesem spra−

wiającym, że
chętnie się tu
przyjeżdża. Potwierdzają
to wszystkie przewodniki,
a także istnienie od prze−
szło 160 lat wioski Adam−
pol. W czasie, gdy przez Tur−
cję i Polskę przelewały się
burze, szły klęski i zwycię−
stwa, na azjatyckim brze−
gu, w oddalonej od Stam−
bułu o kilkanaście kilome−
trów kolonii, rozlegała się
polska mowa i obyczaje.
Wbrew wszelkim przeciw−
nościom i logice miejsce to
żyje i dziś. Pierwszy raz zo−
baczyłem go, jadąc autobu−
sem od strony Morza Czar−
nego po źle oznakowanych,
kiepskich drogach. Nagle,
w lesie pojawiła się żółta
tablica z napisem „Polo−
nezkoy−Adampol”. Kilka−
dziesiąt metrów dalej, wi−
dać było polski cmentarz,
swojskie płoty i kościół.
Ktoś otworzył bramę i po−
wiedział: „Tu można roz−
bić namioty!” To był wła−

śnie Adampol – chrześcijańska wyspę
na morzu islamu.
W założeniach twórców osada miała być
ośrodkiem patriotycznym, oddziałującym
na całą emigrację, „arką” na czas potopu
dziejowego. Przyjeżdżający tu Polacy na−
wet dziś doznają wstrząsu.
W 1847 r. Franciszek Liszt zachwycił się
ideą stworzenia koło Stambułu gniazda
dla rozproszonych po Europie Polaków.
Trzy lata później Gustaw Flaubert w li−
ście do matki napisał: „W pewnym mo−
mencie Kościelski powiedział: wydaje mi
się, że jestem w Polsce.” Francuz oglądał
obrazy przedstawiające rodzime krajo−

brazy, tułaczkę Polaków po świecie, zsył−
kę na Sybir. W pewnym momencie miał
powiedzieć: „Miłość ojczyzny zaprowadzić
może daleko, dosłownie bardzo daleko!”
Pisarz czeski, Karel Droż przeszedł pie−
szo 15 km. „Niczym kawałek raju uśmie−
cha się do mnie ta słowiańska wieś”
– wspominał później. Adampol odwiedzili
również dwaj prezydenci Turcji Ataturk
(1937 r.) i Kenan Evren (1985r.). „Ojciec
Turków” przeszedł pod bramą z jedliny
i pozwolił się powitać polskim zwyczajem
chlebem i solą.
Pochlebne opinie o Adampolu wypada mi
jedynie potwierdzić. W ciągu 10 wizyt w tej
wiosce przyjmowali mnie z niezwykłą ser−
decznością: Lesław Ryży, Fryderyk Nowicki,
Antoni Wilkoszewski i Daniel Ochocki, jej
ostatni włodarze, wybierani dziś już
i przez Turków, stanowiących 70 % popu−
lacji polskiej wsi na azjatyckiej ziemi!

Władysław GRODECKI

MOK zaprasza na spotkanie i wernisaż wy−
stawy fotografii z samotnych podróży dooko−
ła świata Władysława Grodeckiego 20 paź−
dziernika o godz. 17.30.

Władysław Grodecki podróże uczy−
nił sposobem na życie. W ciągu prze−
szło 30 lat trzy razy samotnie okrążył
ziemię i zorganizował pomniejsze wy−
prawy w egzotyczne zakątki świata.
Odwiedzane miejsca i poznanych lu−
dzi utrwalał na filmach i fotografiach.
Niebawem zawita do Brzeska, by opo−
wiedzieć o swoich przygodach i poka−
zać swoje zbiory.

Kapadocja

Cmentarz w Adampolu.


