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Wystarczyło kilku mieszkańców, którzy rozumieli, że ich wieś powinna 
korzystać z dziedzictwa, jakie pozostawił w okolicy uszlachcony fabry-
kant. Poszukali sposobu, by świetnie prosperująca, ponad 150-letnia 

firma odwdzięczyła się ludziom od pokoleń świadczącym na jej rzecz pracę. 
Pomysł po latach uderza banalnością – przedsiębiorstwo winno płacić za prawo 
używania nazwy miejscowości! Wszak właścicielami „praw autorskich” do jej 
miana są ci, co zasiedlają ją od pokoleń.

Tok rozumowania dawnych prezesów okocimskiego browaru, którzy osiedlili 
się we wsi na wzgórzu, okazał się na tyle perspektywiczny, że założone za 

ich sprawą stowarzyszenie od 10 lat reprezentuje mieszkańców. Opłaty wno-
szone przez znaną na świecie firmę piwowarską stanowią podstawę inwestycji, 
na jakie miejscowość nigdy by sobie nie pozwoliła. Organizacja miłośników 
okocimskiej ziemi dopłaciła do remontu zabytkowej, ufundowanej przez założy-
ciela browaru, świątyni i dofinansowała halę sportową przy miejscowej szkole, 
a nawet zadbała o imprezy jednoczące krajan. Sukces prywatnej firmy stał się 
źródłem ich powodzenia.

Gdyby nie kilku zapaleńców o twórczych umysłach, żadna władza z War-
szawy lub wojewódzkiego Krakowa nie przypomniałaby sobie o małej wsi. 

Historia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej pokazuje, że największą 
szansę na powodzenie mają pomysły rodzące się „na dole”. Lokalne organizacje 
to nie tylko klucz do budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, któ-
rego członkowie samodzielnie rozwiązują swoje problemy bez oczekiwania na 
łaskawe oko „centrali”, ale przede wszystkim doskonała szkoła liderów małych 
społeczności. Wszak tylko takie osoby rozumieją potrzebę działania dla dobra 
wspólnego i potrafią w przyszłości zdobyć się na znalezienie skutecznych sposo-
bów zarządzania lokalnym dorobkiem.

Warto o tym pamiętać, idąc do zbliżających się wyborów parlamentarnych 
i zamiast reagować obojętnością lub zniechęceniem na kampanie poszcze-

gólnych kandydatów, wybrać spośród nich tych, którzy posiadają doświadczenie 
wypływającym z działalności w społecznych organizacjach i lokalnym samorzą-
dzie. Ich osiągnięcia łatwo dostrzec w najbliższej okolicy. To właśnie one dają 
gwarancję uczciwości i efektywności osoby niezanurzonej w czczych debatach 
oraz pokazują jej znajomość problemów małych miejscowości, gdzie z każdym 
zagadnieniem musiały mierzyć się samodzielnie, bez oglądania się na, nie zawsze 
łaskawe, oko państwa.
Choćby z tego tylko powodu na takich kandydatów warto oddać głos 21 paź-
dziernika. Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego rozpoczyna się wszak od 
trafnych wyborów.  

Iwona Dojka

Głosuj
na dobro wspólne!

Na okładce:
Wrzesień obfitował w dobroczynne akcje na rzecz 
pięcioraczków. Ich rodzice, Katarzyna i Grzegorz 

Górkowie dziękowali brzeszczanom w czasie 
kończącej lato imprezy, której hitem był koncert 
Myslovitz. We wrześniu reporter odwiedził part-
nerską gminę Langenenslingen, skąd pochodził 

Jan Götz, założyciel okocimskiego browaru, oraz 
rozmawiał z dr. Janem Gawlikiem.
Fot. Karina Gaweł, Iwona Dojka
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Kanalizacja to wciąż przywilej. Bra-
kuje jej w różnych częściach gminy. 
Czy ten rok oznacza jakieś postępy 
w tym zakresie?
– Nie można mówić, że „kanalizacja 
to wciąż przywilej”, ponieważ gmina 
ma znaczne osiągnięcia w tej dziedzi-
nie. One wyróżniają ją w Małopolsce 
i w skali Polski. W rankingu tygodnika 
samorządowego „Wspólnota” zajmu-
jemy pierwsze miejsce wśród miast 
powiatowych pod względem rozwoju 
infrastruktury. Dzięki funduszowi 
PHARE w ciągu dwóch lat wybudo-
waliśmy ponad sto kilometrów sieci 
kanalizacyjnej, dlatego teraz prawie 
70 proc. budynków jest już do niej 
podłączona. Niewiele gmin może po-
chwalić się takim sukcesem! Mimo to 
mam świadomość, że wciąż w ponad 
30 proc. obiektów kanalizacji nie ma. 
Jej budowa to bardzo kosztowna i pra-
cochłonna inwestycja, której nie widać 
na powierzchni, a która może naruszać 
interesy wielu osób, bo niejednokrot-
nie wymaga przekopania prywatnych 
posesji, remontów zniszczonych ro-
botami dróg etc. Jednak takie prace 

n

Przygotowany
do startu

Przygotowane projekty inwestycji na następne lata czekają na rozpoczęcie naboru wniosków 
o dotacje. Burmistrz Jan Musiał w rozmowie z Iwoną Dojką ocenia prace wykonane przez gminę.

są konieczne ze względu na ochronę 
środowiska. Oczywiście, nigdy nie 
zrezygnowaliśmy z rozwoju sieci ka-
nalizacyjnej. To jeden z istotniejszych 
punktów strategii rozwoju gminy. 
Dlatego zabiegamy o kolejne środki na 
ten cel z programu „Spójność”, który 
w całości obliczono na ponad 59 mln 
zł, w tym na samą gminę Brzesko 
– blisko 30 mln zł. To ogromna suma. 
Liczę na to, że 50 do 60 proc. kosztów 
prac kanalizacyjnych uda się pokryć 
z tego funduszu. Obecnie trwają przy-
gotowania merytoryczne i dokumenta-
cyjne, które pozwolą na przedstawienie 
takiego wniosku, jaki zapewni sukces 
w staraniach o dotację.
We wniosku tym zamierzamy również 
ująć bardzo pilną i rozpoczętą już 
budowę kanalizacji od ul. Szczepanow-
skiej na Słotwinie do przepompowni 
Na Górkach. Jej koszt zamyka się 
kwotą ok. 400 tys. zł. Niestety, nie 
mogę określić, kiedy podpiszemy umo-
wę i otrzymamy unijne pieniądze, bo 
cały program rodzi się w Polsce w bó-
lach. Mam nadzieję, że zamiar uda się 
urzeczywistnić już w przyszłym roku 

i dzięki temu rozpoczniemy dalszą roz-
budowę kanalizacji m.in. w północnej 
części miasta, łącznie z osiedlem Kopa-
liny-Jagiełły i innymi ulicami.

O żadnym komforcie nie można 
mówić w Porębie Spytkowskiej, gdzie 
brakuje wodociągu. Czy jest szansa 
na znalezienie programu, który dofi-
nansuje taką inwestycję?
– Wszystkie sołectwa oprócz Poręby 
Spytkowskiej oraz niewiele pojedyn-
czych fragmentów miasta i wsi posia-
dają wodociąg. W sumie, obszary te sta-
nowią ok. 90 proc. gminy. Jako ostatnie 
wodociąg otrzymało Bucze w ramach 
programu SAPARD. Natomiast Po-
ręba Spytkowska do niedawna nie 
oczekiwała takiej inwestycji, ponieważ 
mieszkańcy dysponowali bardzo dobrą 
wodą w studniach. Wypowiedzieli się 
nawet na ten temat w referendum. 
W takiej sytuacji, zgodnie z ich wolą, 
samorząd zaspokajał inne potrzeby. 
Powstał Dom Ludowy oraz – w miarę 
możliwości i środków – budowaliśmy 
drogi i chodniki. Problem braku wody 
drastycznie dał o sobie znać kilka lat 
temu, kiedy poziom wód gruntowych 
obniżył się i mieszkańcy dostrzegli, że 
wodociąg jest koniecznością. W związ-
ku z tym przygotowaliśmy dokumen-
tację techniczną i usilnie staramy się 
o fundusze. Budowa wodociągu będzie 
kosztować ponad 6 mln zł, a to znacz-
na kwota. Poszukujemy możliwości 
finansowania w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego i Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Chcemy być przygotowani, 
by w momencie ogłoszenia naboru 
wniosków przedstawić dokumenty na 
inwestycję w Porębie Spytkowskiej. 
Problem polega jednak na tym, że 
większość programów na dotacje z Unii 
Europejskiej nie przewiduje dotowania 
wodociągu bez równoległej budowy 
kanalizacji, a w tej chwili nie stać nas 
na równoczesne skanalizowanie wsi. 
Mimo wszystko nie ustajemy w sta-
raniach, żeby odnaleźć taki fundusz, 
który przyjmie wniosek.

Nabór wniosków o dotacje do Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego jeszcze nie ruszył. Jakie 
ma Pan inne koncepcje wykorzystania 
tej możliwości?
– Cały czas przygotowujemy projekty, 
gdyż wychodzimy z założenia, iż jeżeli 
wniosek nie uzyska akceptacji w pro-
gramie, do którego został skierowany, 
to będziemy aplikować do Małopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyj-
nego. Z tego też powodu na bieżąco 
śledzimy sytuację i poszukujemy także 
innych programów, które wpisują się 
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 – Ustawy nie powinny 
być oderwane od 
rzeczywistości – 
twierdzi Jan Musiał
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w brzeskie potrzeby i możliwości. 
W tej chwili gotowy jest projekt drogi 
dojazdowej do powstających na Po-
mianowskim Stoku przedsiębiorstw 
oraz koncepcja ulicy łączącej tereny 
inwestycyjne w Jadownikach-Rędzi-
nach z ul. Solskiego. W każdej chwili 
możemy wykorzystać dokumentację 
rewitalizacji Rynku oraz wstępną kon-
cepcję Regionalnego Centrum Eduka-
cyjno-Bibliotecznego. To samo dotyczy 
budynku socjalnego planowanego na 
ul. Rzeźniczej. Przygotowaliśmy też 
projekty budowy lokalnych dróg.

Kilka planów wymaga nawiązania 
współpracy z innymi instytucjami. 
Pomysł stworzenia sieci dróg dla 
ciężkich samochodów wożących żwir 
utknął w miejscu…
– To bardzo ważny projekt. Kilka gmin 
podpisało w tej sprawie porozumienie 
z marszałkiem województwa. Powo-
dem angażowania tylu podmiotów jest 
wzmożona eksploatacja i drastyczne 
pogorszenie stanu nawierzchni na 
drogach gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich na skutek transportu 
materiału ze żwirowni. W tej chwili 
powstaje dokumentacja techniczna 
całej inwestycji. Brzesko partycypuje 
w kosztach takiej jej części, która 
odpowiada udziałowi gminnych dróg 
w całości projektu. Wszyscy jego 
uczestnicy wspólnie doszli do wniosku, 
że nierozsądnym byłoby rozpoczynać 
remont przed zakończeniem budowy 
pobliskiego odcinka autostrady, po-
nieważ groziłoby to zdewastowaniem 
odnowionych dróg przez samochody 
transportujące materiały budowlane. 
Tymczasem odłożenie inwestycji na 
czas, który z racji przyśpieszonego 
tempa budowy autostrady nie powi-
nien być długi, gwarantuje, iż wyre-
montowane nawierzchnie nie zniszczą 
się. Dlatego proszę mieszkańców 
o cierpliwość. Na pewno nie odłożymy 
projektu na półkę.

Budowa chodników w Porębie 
Spytkowskiej i Szczepanowie to efekt 
współpracy z powiatem, podobne 
prace na Słotwinie i w Mokrzyskach 
są możliwe dzięki porozumieniu 
z województwem. Nowa nawierzch-
nia, chodniki i kanalizacja deszczowa 
powstaną na ul. Solskiego dzięki 
wparciu wojewódzkiego administrato-
ra drogi. Kiedy można się spodziewać 
zakończenia inwestycji?
– Ogłosiliśmy przetarg na budowę 
chodników w Porębie Spytkowskiej 
i Szczepanowie. Inwestycja jest zada-
niem powiatu, a gmina jedynie par-
tycypuje w kosztach. Przygotowanie 
dokumentacji technicznej i zdobycie 
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pozwoleń to długie procedury, ale 
liczę, że z początkiem listopada prace 
ruszą. Jeśli warunki atmosferyczne 
pozwolą, zakończą się w tym roku, 
a w przypadku złej pogody – na wiosnę. 
Natomiast inwestycja na ul. Wiślanej 
w Mokrzyskach i Kopernika w Brzesku 
zacznie się w listopadzie, a zakończy 
najprawdopodobniej w przyszłym roku. 
Środki na wykonanie prac wyasygno-
wał Urząd Marszałkowski, a gmina 
zapewniła pokrycie 50 proc. kosztów. 
W tej chwili Urząd Miejski przygo-
towuje remont ul. Solskiego, określa 
jego rozmiar i koszty. Jest duża szansa 
na to, że jeszcze w tym roku zarząd 
województwa zaakceptuje koncepcję. 
Jednak rozpoczęcie prac przy budowie 
chodników, nawierzchni i kanalizacji 
tej ważnej ulicy rozpocznie się dopiero 
w przyszłym roku. Niestety, nie zdąży-
my przed zimą.

Długo mieszkańcy będą czekać na 
nową bibliotekę? Rozmowy z przed-
stawicielami samorządu Małopolski 
przedłużają się…
– Czas oczekiwania nie jest uza-
leżniony od gminy i powiatu, tylko 
od terminu uruchomienia środków. 
Wszyscy uczestnicy projektu – powiat, 
województwo małopolskie i Gmina 
Brzesko – zaakceptowali ideę budowy 
centrum edukacyjnego. W tej chwili 
pracujemy nad dopracowaniem osta-
tecznego porozumienia, które określi 
poziom partycypacji poszczególnych 
podmiotów w kosztach. Gdy tylko zo-
stanie podpisane, zlecimy wykonanie 
dokumentacji potrzebnej do ubiegania 
się o dotację. Spodziewamy się, że 
nabór wniosków na tego typu projekty 
ruszy w przyszłym roku. Teraz, nieste-
ty, musimy czekać, gdyż ze względów 
proceduralnych uruchomienie fundu-
szy strukturalnych opóźnia się.

Rewitalizacja Rynku w Brzesku 
też jest uzależniona od zewnętrznych 
dotacji. Na jakim etapie są zabiegi 
o ich pozyskanie?
– Projekt rewitalizacji Rynku jest go-
towy i został złożony do Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. Niestety, 
podczas ostatecznej weryfikacji wnio-
sków wzięto pod uwagę jedynie dwa 
duże polskie rynki. Jeszcze walczymy, 
może uda się zdobyć pieniądze z re-
zerwy w ramach tego mechanizmu. 
Jednak – jak od dawna podkreślałem 
– jeśli zamiar nie powiedzie się, to tę 
samą dokumentację wykorzystamy, 
aplikując do innych funduszy. Mam na-
dzieję, że w przyszłym roku przedsię-
wzięcie zakończy się powodzeniem.

Wszystkie zadania, które dotych-
czas Pan omówił, wymagają wsparcia 
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finansowego z zewnątrz. Co gmina 
może zrobić, wykorzystując tylko 
własny budżet?
– Budżet gminy uwzględnia wiele 
wyzwań i bieżących wydatków, np.: 
utrzymanie szkół, przedszkoli, in-
stytucji kulturalnych, oświetlenia 
ulicznego, na opiekę społeczną, drogi, 
spłatę zadłużenia… W takiej sytuacji 
nierozsądne byłoby stuprocentowe 
finansowanie inwestycji z własnych 
środków, podczas gdy mamy możliwość 
zdobywania bezzwrotnych dotacji 
unijnych. Uważam, że czekanie, przy-
gotowywanie dokumentacji i składanie 
wniosków jest zasadne. Dzięki temu 
mamy szansę wykonać więcej, nie nad-
szarpując znacznie budżetu gminy.
Środki własne wydajemy przede wszyst-
kim na drobne inwestycje, których nie 
uwzględniają unijne programy, np. na 
remonty chodników i dróg oraz szkół 
i przedszkoli. Jednak termomoderniza-
cję zamierzamy finansować z dotacji.

Dlaczego podjął Pan decyzję o kan-
dydowaniu na posła? Czy z Warszawy 
można pilotować brzeskie sprawy?
– Podjąłem decyzję o kandydowaniu 
na posła, ponieważ nadal uważam, że 
w parlamencie powinni zasiadać ludzie 
z doświadczeniem samorządowym. 
Tylko dzięki temu ustawy nie będą 
oderwane od rzeczywistości, która 
dotyczy bezpośrednio mieszkańców. 
Przecież gmina to podstawowa ko-
mórka, gdzie można zobaczyć, w jaki 
sposób przepisy prawne determinują 
rozwój. Jeżeli na posła startuje osoba 
pozbawiona doświadczenia i wiedzy na 
temat życia samorządu, to jak może 
ona określić wpływ uchwalanych re-
gulacji na rzeczywistość?
Zdecydowałem się skorzystać z zapro-
szenia komitetu wyborczego Platformy 
Obywatelskiej i z listy tej partii będę 
starował. Zgodnie z zapisami statutu 
jest to ugrupowanie umiarkowane, 
o charakterze chadeckim, dalekie 
od populizmu, ale bliskie trzeźwemu 
oglądowi rzeczywistości, realnie oce-
niające finansowe skutki realizacji 
ustaw. Natomiast ja, jako samorzą-
dowiec wysoko cenię sobie rozsądek 
w zarządzaniu życiem publicznym.
Czy można z Warszawy pilotować 
brzeskie sprawy? Tak! Uważam, że 
jeżeli Brzesko nadal będzie występo-
wać z dobrymi projektami, to wsparcie 
gminy będzie moim obowiązkiem. 
Jestem z tej ziemi, rozumiem jej po-
trzeby i uwarunkowania. Zwłaszcza 
w decydowaniu na szczeblu parlamen-
tarnym doświadczenie samorządowe 
i widzenie brzeskich spraw „od dołu” 
jest bardzo potrzebne.   n

n
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Po uchwale radnych z 26 czerwca 
o sprzedaży pałacu i parku, na-
leżących niegdyś do fabrykanc-

kiego rodu, Zarząd Powiatu 13 lipca 
upublicznił wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do zbycia. Zgodnie z proce-
durą do 25 sierpnia swoje roszczenia 
mogli zgłosić poprzedni właściciele 
lub spadkobiercy tychże. 22 sierpnia 
do urzędu wpłynęło pismo ich pełno-
mocnika. Zgodnie z przepisami ustawy 
o gospodarce nieruchomościami rodzi-
na skorzystała z możliwości wniosko-
wania o pierwszeństwo zakupu.
– Wniosek nie spełniał wszystkich wy-
mogów formalnych, dlatego działając 
z upoważnienia starosty brzeskiego, 
zwróciłem się do adwokata reprezen-
tującego spadkobierców o uzupełnienie 
brakujących dokumentów – relacjonuje 
przebieg sprawy Andrzej Surówka, 
geodeta powiatowy.
Niespodzianką okazał się fakt, że 
rodzina we wrześniu ubiegłego roku 
wystąpiła do wojewody małopolskiego 
o zbadanie zgodności z prawem prze-
jęcia zespołu pałacowo-parkowego 
przez Skarb Państwa na mocy dekre-
tu PKWN z 1944 roku. Jako strona 
w sprawie, starostwo winno otrzymać 
stosowne powiadomienie. Tymczasem 
nic takiego nie nastąpiło. Monitowana 
przez powiat, krakowska kancelaria 

Dziewiętnastu spadkobierców majątku Götzów-Okocimskich upomniało się jednocześnie 
o prawo własności do parku i pałacu oraz o pierwszeństwo zakupu nieruchomości.

nie odpowiedziała precyzyjnie, czy od-
stąpi od skierowanego do Małopolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego roszczenia.
Sprawa zaskakuje podwójnie. Po 
pierwsze – jako reprezentant zapisa-
nego w księdze wieczystej właściciela, 
Zarząd Powiatu powinien wiedzieć 
o sprawie dotyczącej „jego” nieruchomo-
ści, a po drugie – zgodnie z literą prawa 
sprzedaż (także gdy nabywca korzysta z 
pierwszeństwa zakupu) nie może nastą-
pić, jeśli toczy się postępowanie admini-
stracyjne o sprawdzenie prawidłowości 
nabycia nieruchomości przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu tery-
torialnego. Oba wnioski spadkobierców 
okazały się więc kolizyjne.
– Sprawa jest w toku. Czekamy na 
stanowisko wojewody małopolskiego 
– opisuje stan rzeczy naczelnik Su-
rówka. Tymczasem Małopolski Urząd 
Wojewódzki odłożył rozstrzygnięcie 
do momentu „skompletowania doku-
mentacji”. Ponieważ sprawy admi-
nistracyjne ciągną się długo, pałac 
nie doczeka się szybkiej renowacji. 
Ponadto odłożenie sprzedaży nałoży 
na powiat znaczne wydatki. Roczne 
utrzymanie zabytku to 100 tys. zł. Nie 
dość na tym: upływający czas na pewno 
podniesie koszty remontu.

Tekst i fot. Iwona DOJKA

Maria GROCHOLA (lat 65, Okocim)
Henryk KACHNOWICZ (57, Brzesko)
Mieczysław ĆWIK (80, Poręba Spytk.)
Stefan CZACHOR (79, Niedzieliska)
Genowefa PRZYBYSŁAWSKA

 (80, Wola Przemyk.)
Anna ŻUREK (77, Przyborów)
Stanisław JANKOWSKI (76, Jadowniki)
Helena ĆWIK (64, Poręba Spytk.)
Emilia SUMARA (82, Poręba Spytk.)
Stanisław GAGATEK (66, Złota)
Paweł PIRECKI (14, Gnojnik)
Stanisław KUBALA (66, Przyborów)
Franciszek ŚWIĄTEK (64, Zakliczyn)
Maria DUDA (97, Jasień)
Marian WĘGRZYN (70, Brzesko)
Józefa BOROWIEC (82, Perła)
Maria KUŚNIERZ (80, Czchów)
Kazimiera PRZEKLASA (77, Sufczyn)
Józef GOFRON (83, Szczurowa)
Zofia MAJ (60, Wrzępia)
Stefania TOTA (72, Poręba Spytk.)
Józef OJCZYK (64, Złota)
Krystyna STRÓZIK (63, Szczurowa)
Teofil ŻUREK (58, Przyborów)
Zygmunt PIEKARZ (72, Poręba Spytk.)
Aniela WOLSKA (74, Mokrzyska)
Irena WIATR (73, Brzesko)
Katarzyna BARNAŚ (97, Mokrzyska)
Zygmunt MAŁEK (77, Jadowniki)
Jan GRODNY (88, Jadowniki)
Sabina LEGUTKO (40, Jadowniki)
Jan RUDEK (74, Brzesko)
Franciszek JEWUŁA (88, Brzesko)
Kazimiera SIEPIEROWSKA (62, Gnojnik)
Anna DANIEC (73, Łazy)
Kazimiera GĄSKA-NOWAK (70, Brzesko)
Stanisława ROPEK (76, Okocim)
Józef POSTAWA (76, Brzesko)
Elżbieta PAKOS (23, Przysłucha)
Sebastian JEŻOWSKI (23, Witów)
Wit MALINOWSKI (86, Jadowniki)
Jan CIEŚLA (75, Rylowa)
Stefania DĘBIŃSKA (78, Pojawie)
Genowefa WAWRYKA (86, Jadowniki)
Julia KURAL (82, Uszew)
Zofia LATOCHA (79, Bielcza)
Andrzej OGÓREK (74, Piaski Dróżków)
Tadeusz KONSTANTY (34, Uszew)
Janina SYNOWIEC (88, Jasień)
Józef LEWANDOWSKI (87, Jadowniki)
Michalina KOZA (62, Gwoździec)
Janina KORNAŚ (82, Lewniowa)
Jan RUDNIK (62, Jasień)
Kazimierz MALAGA (59, Tymowa)
Jerzy MARMOL (48, Jasień)

ODESZLI
we wrześniu

grozi ruina
Rezydencji

Oglądanie pałacu staje się 
coraz bardziej niebezpieczne
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Towarzystwo Opieki
nad Cmentarzem Parafialnym
1 listopada organizuje kwestę

na utrzymanie nekropolii 
i ratowanie zabytkowych 

pomników.
Od 8.00 do 14.00

na cmentarzu parafialnym
przy ul. Kościuszki w Brzesku

datki będą zbierać
wolontariusze i samorządowcy.

Dziesięć osób starających się 
o mandaty posłów wywodzi się 

z ziemi brzeskiej. Aż trzech z nich 
zgłosiła Platforma Obywatelska. 
Piąty na liście tej partii jest bur-
mistrz Brzeska Jan Musiał. Jeśli 
zdobędzie mandat, automatycznie 
straci dotychczasowe stanowisko. 
Jako dziesiąta startuje radna PO 
Katarzyna Pacewicz-Pyrek , 
a piętnasta – Joanna Kawaler-
czyk z Zaborowa. Pozostałe partie 
desygnowały pojedynczych miesz-
kańców regionu. Z drugiego miejsca 
na liście Prawa i Sprawiedliwości 
wystartuje poseł poprzedniej ka-
dencji Edward Czesak. Lekarkę 
Ewę Cierniak-Lambert do sejmu 
z trzynastej lokaty desygnuje PSL. 
Ugrupowanie poparło także Stani-

najkrótsze obrady

POWODEM ZWOłAnIA nadzwy-
czajnej sesji Rady Miejskiej było… 
rozwiązanie parlamentu. Z powodu 
decyzji polityków o skróceniu kadencji 
władzy ustawodawczej 13 września 
radni podjęli uchwałę o utworzeniu 
dodatkowego obwodu do głosowania 
w budynku SP ZOZ przy ul. Kościuszki 
68. W październikowych wyborach nie 
będzie punktu w Domu Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Starowiejskiej.
Kolejne posiedzenie Rady Miejskiej 
odbędzie się 10 października.  (i)

Pamięć o ofiarach trwa

W 68. ROCZnICę zbombardowania 
cywilnego pociągu na stacji kolejo-
wej w Brzesku hołd poległym oddali 
członkowie związków kombatanc-
kich, stowarzyszeń, szkół oraz władz 
samorządowych. 5 września po mszy 
świętej w słotwińskim kościele wszy-
scy, którzy pamiętali o tym tragicznym 
wydarzeniu, zebrali się przy pomniku 
upamiętniającym masakrę z początku 
II wojny światowej.      (G)

Kto w Sejmie pomoże gminie?

W tarnowskim okręgu wyborczym obejmującym sześć powiatów (brzeski, bocheński, 
dąbrowski, proszowicki, tarnowski i wielicki) oraz miasto Tarnów o miejsca w parlamencie 
ubiegać się będzie 124 kandydatów, w tym tylko ośmiu zawalczy o fotel senatora.

sława Gruszkowskiego, byłego 
kierownika brzeskiego oddziału 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. Natomiast histo-
ryk sztuki związany z dębińskim 
muzeum, dr Andrzej Krupiński, 
zajmuje dwunaste miejsce na liście 
LiD-u. Czesław Kwaśniak, dawny 
działacz LPR, jest kandydatem Pra-
wicy Rzeczpospolitej Marka Jurka. 
LPR jako kandydatów swojej partii 
na wspólnej liście z UPR i PR wysta-
wiło powiatowego pełnomocnika partii 
Grzegorza Przybyłę i przedsiębiorcę 
Ryszarda Czesaka.
W całym tarnowskim okręgu wybor-
czym mandaty poselskie zdobyć może 
jedynie dziewięć osób, a senatorskie – 
dwie. Głosowanie – 21 października.

(iwd)

11 lipca jury pod przewodnictwem 
rektora Akademii Sztuk Pięk-

nych w Warszawie prof. Tadeusza 
Piwockiego wybrało najlepsze prace 
spośród 250 nadesłanych z całej Pol-
ski. 8 września brzeszczanin odebrał 
w stolicy nagrodę: zestaw profesjo-
nalnych materiałów plastycznych. 
Dodatkową gratyfikacją będzie udział 
w warsztatach prowadzonych przez 
specjalistów z Akademii Pedagogiki 
Specjalnej 27 i 28 października.
31-letni Mariusz Majcher (na zdjęciu 
z mamą) urodził się z zespołem Downa. 
– Od dzieciństwa cieszyły go kredki 
– przyznaje jego matka, Irena Maj-
cher. – Dzięki zajęciom w warsztacie 
stał się bardziej otwarty – cieszy się 
z terapii syna.Ulubionymi technikami 
niepełnosprawnego plastyka są akryl 
i rysunek długopisem lub cienkopisem. 
– To twórczość bardzo oryginalna i nie-
powtarzalna – podkreśla instruktorka 
Anna Piwowarska, pod której opieką 
pracuje laureat.

Artysta otwarty

Mariusz Majcher, podopieczny Warsztatu 
Terapii Zajęciowej z ul. Przemysłowej, 
jako jedyny reprezentant Małopolski 

znalazł się w gronie dziesięciu laureatów 
konkursu dla osób niepełnosprawnych 

„Świat Nikiforów”

Mariusz zmaga się z osłabioną odpor-
nością organizmu i chorą tarczycą. 
Nie dysponuje też stuprocentową 
sprawnością manualną. – Próbowa-
łam pracować z nim w glinie i masie 
solnej, ale nie radził sobie – zaznacza 
opiekunka pracowni plastycznej WTZ. 
– Dobrze czuje się ze swoimi misiami 
– przywołuje ulubiony temat niepełno-
sprawnego artysty.
Zaprezentowane na pokonkursowej 
wystawie „nikifory” trafią na inter-
netową aukcję, z której dochód orga-
nizator, fundacja „Wspólna Droga”, 
przeznaczył na projekty edukacyjne 
dla dzieci wychowujących się na ulicy. 
Dziesięć wyróżnionych dzieł da zaczą-
tek kolekcji świąteczno-noworocznych 
kart pocztowych.

(D)
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W nAJWIęKSZyM w Polsce i drugim 
w skali Europy Ogólnopolskim Konsu-
menckim Konkursie Piw „Chmielaki 
Krasnostawskie 2007” Okocim Mocne 
warzone w Brzesku wygrało w kategorii 
„jasne pełne mocne”. O laury w Kra-
snymstawie ubiegało się 56 marek 
z dziewięciu browarów. – „Chmielaki” to 
wielkie święto chmielarzy i piwowarów 
przyciągające prawdziwych miłośników 
i znawców tego trunku. Przyznanie 
nagrody przez jury wywodzące się 
z takiego właśnie grona i w konfronta-
cji z tak silną konkurencją, daje nam 
poczucie, że nasze wysiłki, aby tworzyć 
piwo wyjątkowe, przynoszą efekty, 
z których możemy być naprawdę dumni 
– podkreśla Piotr Polański, dyrektor 
Browaru Okocim.
Okocim Mocne spotkało się z dużym 
uznaniem także poza granicami kra-
ju, zdobywając m.in. główną nagrodę 
w kategorii Speciality Beer podczas 
Orlando Beer Festiwal 2005, a nawet 
przyznany przez Beverage Tasting In-
stitute w USA w marcu 2006 roku złoty 
medal w kategorii piw lager.    (mat)

jasne, pełne i mocne

140 LAT ObChODZIł 21 września 
powiat. Z tej okazji starostwo zorga-
nizowało sesję popularno-naukową. 
Dr Roman Sady opisał dzieje samo-
rządu od 1867 do 2007 roku. Kierują-
cy zespołem powiatowych geodetów 
dr Andrzej Surówka wyjaśnił dzieje 
galicyjskiego katastru gruntowego. 
Prawdziwą perłę dla koneserów lokal-
nej historii stanowił wykład Jerzego 
Wyczesanego o dziedzictwie kulturo-
wym ziemi brzeskiej.
Początki samorządu powiatowego 
sięgają decyzji austriackich władz 
o dokonaniu podziału Galicji na 74 
powiaty. W 1867 roku nowa jednostka 
administracji w Brzesku obejmowała 
860 km2 i ok. 82 800 mieszkańców 
z regionu Radłowa, Wojnicza i obecnej 
siedziby starostwa. – Powiat brzeski był 
na pierwszym miejscu w zakresie utrzy-
mywania się ludności z rolnictwa i na 
przedostatnim w dziedzinie przemysłu 
– wskazał na początki dr Sady. – Wój-
tami byli analfabeci. Na 105 jedynie 12 
pisało. Faktyczną władzę sprawowali 
więc sekretarze – wyłowił kolejną cie-
kawostkę. Nie omieszkał zaznaczyć, iż 
odnowione w 1990 roku starostwo za-
rządza obszarem mniejszym o 13 proc. 
od historycznego powiatu.     (d)

Geneza wiąże się z rokiem 1996 
i prośbą zarządu ówczesnych 
Okocimskich Zakładów Piwo-

warskich o wydanie zgody na uży-
wanie przez firmę wyrazu „Okocim” 
jako elementu znaku towarowego. 
Owa potrzeba sprawiła, iż jako repre-
zentację mieszkańców wsi powołano 
stowarzyszenie. – Te działania umoż-
liwiły podpisanie w maju 1997 roku 
umowy z browarem w sprawie opłat 
za korzystanie z nazwy – referował 
prezes organizacji Franciszek brzyk 
na uroczystym walnym zgromadzeniu 
członków. – Zapis w niej zawarty uza-
leżnia opłaty od ilości sprzedanych 
produktów – mówił i zażartował: 
– stąd też członkowie stowarzyszenia 
starają się pić tylko piwa okocimskie, 
ponieważ w ten sposób powiększają 
zasób środków pozostających do jego 
dyspozycji!

Zastrzyk gotówki do dziś pozwala 
stowarzyszeniu wspierać miejscową 
szkołę podstawową i opiekować się 
zabytkami. Do kluczowych przedsię-
wzięć 45 działaczy należy partycypacja 
w kosztach budowy sali gimnastycznej, 
budowa boiska szkolnego, oznakowa-

mniejszy od historycznego

Zakochani w Okocimiu

Choć zebranie założycielskie odbyło się 19 października 1996 roku, to swój początek Stowa-
rzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej łączy z momentem wpisania organizacji do rejestru 
sądowego, które nastąpiło rok później. 29 września jej działacze świętowali 10-lecie.

nie ulic i domów oraz dotowanie im-
prez dla mieszkańców: corocznego mi-
nimundialu, babskiego combra, Dnia 
Dziecka, Pożegnania Lata i koncertów 
kolęd. – Staramy się środki wydawać 
tak, by wszystkim mieszkańcom żyło 
się lepiej – zapewnił prezes. Nie wy-
kluczył przejęcia przez jego organizację 
niszczejącego zabytkowego dworu 
i stworzenia w jego okolicy parku.
Słowa Franciszka Brzyka spotkały się 
z aprobatą byłego okocimiaka, starosty 
Ryszarda Ożóga: – Wasza działal-
ność jest nowoczesna, to znaczy: nie 
przeznaczacie pieniędzy na konsump-
cję, ale na inwestycje.
W dniu obchodów walne zgromadzenie 
członków zaakceptowało decyzję zarzą-
du o przyznaniu honorowego członko-
stwa ks. Stanisławowi Gutowskie-
mu i Mieczysławowi Mietle. – Dzię-
ki waszej pomocy pewne prace zostały 

wykonane – dziękując, 
kapłan nie omieszkał 
wspomnieć o remoncie 
zabytkowej świątyni.
– Mój udział w powsta-
niu tego towarzystwa 
był dość znaczny – pod-
kreślił senator Mietła 
i zdementował pogło-
ski, jakoby ponownie 
kandydował do parla-
mentu. – Ta pierwsza 
kadencja pokazała, że 
dobrze dbałem o inte-
resy okręgu wyborcze-
go i całej Małopolski 
– dodał.
Wręczenie wyróżnień 
stanowiło tylko część 
obchodów rozpoczętych 
uprzednio rajdem rowe-
rowym, odsłonięciem 
odnowionej figury św. 
Jana i konkursem foto-
graficznym. Niedzielne 

popołudnie ostatniej sobo-
ty września mieszkańcy wsi poświęcili 
na rodzinny piknik, na którym pojawił 
się Leszek Mazan oraz wystąpili Mali 
Okocimianie, schola „Bliżej nieba”, 
uczniowie miejscowej szkoły, kabaret 
Aniołki Cichego i Fiesta, zespół Alka-
pama i Boney M Show.   (I)

Z honorami prezes przyjął w poczet członków ks. Gutowskiego

fo
t.

 M
. 
K

ot
fi

s



� 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYpaździernik 2007 młoDe PoKolenIe

Prośba została spełniona, a do Jasie-
nia zawitali: kanclerz kapituły orderu 
Marek Michalak, sekretarz Ewa 
Chrobak-Szota oraz skarbnik Gra-
żyna Parafinowicz. Po ceremonii 
obejmującej wypicie z uśmiechem soku 
z cytryny oraz mianowaniu różą kan-
dydat został 859. Kawalerem Orderu 
Uśmiechu. Pierwsze gratulacje złożył 
mu pisarz Andrzej Grabowski.
Na uroczystość przybyły zaprzyjaźnione 
z ośrodkiem rodziny z Villepreux, Plaisir 
i Le Clayes, które współtworzą stowa-

WynIKI EGZAMInu kompe-
tencji brzeskich gimnazjalistów 
są zbliżone w poszczególnych 
szkołach. Najwyższą średnią uzy-
skali uczniowie PG nr 2 – 61,33 
punktów. Nieco mniej osiągnęli 
jadowniccy absolwenci – 57,33. 
Podobny rezultat ma PG nr 1 
– 54, 6. Podopieczni Gimnazjum 
Katolickiego wypracowali 54,43 
punktów. Tam też największy 
udział w liczbie zdających mieli 
dysortograficy – aż 42,9 proc. Dla 
porównania: w pozostałych pla-
cówkach proporcje te oscylowały 
między 4,3 proc. a 10 proc.
Średnia ogólnopolska z partii 
humanistycznej to 31,48 punk-
tów, a z tzw. ścisłych zadań – 
25,31. Z każdej części egzaminu 
uczniowie mogli osiągnąć po 50 
punktów. Pierwsza obejmowała 
sprawdzenie wiedzy i umiejęt-
ności z języka polskiego, histo-
rii, wiedzy o społeczeństwie, 
plastyki i muzyki. Natomiast 
druga dotyczyła przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych. 
Na realizację każdej młodzież 
otrzymała po 120 minut.
W szkołach podstawowych 
sprawdzian po szóstej klasie 
obejmował najważniejsze umie-
jętności: czytanie, pisanie, rozu-
mowanie, korzystanie z infor-
macji i wykorzystywanie wiedzy 
w praktyce. Trwał 60 minut, 
a uczestnik mógł uzyskać mak-
symalnie 40 punktów. W gminie 
żadna szkoła nie spadła poniżej 
połowy. Najlepsza okazała się 
placówka ze Szczepanowa ze 
średnią 32,3 punktów. Kolejne 
były: SP nr 2 w Jadownikach 
(30,58), SP w Sterkowcu (28,91), 
SP w Mokrzyskach (28), SP nr 
3 w Brzesku (27,98), SP nr 2 
w Brzesku (27,13), SP nr 1 w Ja-
downikach (27,1), SP w Porębie 
Spytkowskiej (27,08), SP w Ja-
sieniu (26,14), SP w Okocimiu 
(25,96) i SP w Buczu (23,09).
Dla gimnazjalistów najwięk-
szym problemem było stoso-
wanie zintegrowanej wiedzy 
i terminów. Dzieciom ze szkół 
podstawowych kłopot sprawiło 
głównie wykorzystanie wiado-
mości i rozumowanie.     (d)

Kawaler z Jasienia

15 września Państwowy Dom Dziecka w Jasieniu świętował podwójnie – 60. rocznicę 
powstania i wręczenie Orderu Uśmiechu Jeanowi Claudowi Mariaud. – Dzieci wystąpiły 
do Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu w Warszawie o nadanie wyróżnienia za 
dwunastoletnią opiekę i pomoc – wyjaśnia była dyr. placówki Maria Babicz.

rzyszenie „Cassiopea”. Od 1995 roku 
wspierają Dom Dziecka, zapraszając 
jego podopiecznych na ferie zimowe 
i letnie do swoich domów. Dzięki współ-
twórcy organizacji Jeanowi Claudowi 
Mariaud trwa również korespondencja, 
a francuscy partnerzy pomagają finan-
sowo, wspierając naukę, studia, kursy, 
a nawet dopłacając do mieszkań tym, 
którzy opuścili już placówkę. – Wycho-
wankowie, którzy jeździli do francuskich 
przyjaciół od 1997 roku, są już dorosłymi 
ludźmi. Założyli własne rodziny. Cassio-
pea ma więc sześcioro wnucząt w Polsce 
– dodaje Maria Babicz.
Współpraca z Francuzami zaczęła się 
wcześniej, w 1986 roku, gdy stowa-
rzyszenie jeszcze nie istniało. W tym 
czasie polskie domy dziecka były zda-
ne wyłącznie na siebie. Z zagranicy 
podopieczni placówki z Jasienia otrzy-
mywali naówczas słodycze, zabawki, 
odzież, przybory, lekarstwa. Z Wielkiej 
Brytanii, od rodziny związanej z prof. 
Janem Włodkiem nadchodziły ubra-
nia i materiały szkolne. Pomagali też 
miejscowi przedsiębiorcy. Remont bu-
dynku wykonała firma „Jawor”.
Na wrześniowe uroczystości oprócz 
zagranicznych gości przybyli księża 
sercanie ze Stadnik. Po oficjalnej czę-
ści młodzież bawiła się przy muzyce 
Gangu Marcela.

(Mb i KG)

W TyM ROKu SZKOLnyM akcja dożywiania finansowana przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej obejmie 674 dzieci. Największa z nich skorzysta 
z bezpłatnych posiłków w szkołach podstawowych – 387. Oprócz tego pomoc 
dotyczy 208 gimnazjalistów, 72 przedszkolaków i 7 uczniów ośrodków szkolno-
wychowawczych. – O 53 w stosunku do ubiegłego roku zmalała liczba dzieci 
korzystających z dożywiania w szkołach podstawowych. Nie wiemy, czy jest to 
wynik malejącej liczby uczniów czy niższej ilości zgłoszeń – zaznacza Krystyna 
Put, dyr. MOPS. – Tendencję wzrostową obserwujemy w przedszkolach.
Do pomocy uprawnione są te dzieci, w których rodzinach dochód netto w prze-
liczeniu na jedną osobę nie przekracza 200 proc. kryterium dochodowego, czyli 
702 zł. Dożywianie przysługuje dopiero po przeprowadzeniu pełnego wywiadu 
środowiskowego przez pracownika socjalnego i przedstawieniu przez rodziców 
zaświadczenia o dochodach pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne. – Staramy się docierać do wszystkich i poinformować ich o wyma-
ganych dokumentach – tłumaczy działania ośrodka dyr. Put.     (D)

uczniowskie obiady

Za wielkie serca dla dzieci Fracuzowi 
podziękował także burmistrz Jan Musiał
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Gdzie najlepiej 
przygotują?
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tego jeszcze nie było!
PRAWIE 17 TyS. Zł otrzymało Gim-
nazjum w Jadownikach z małopolskie-
go kuratorium. Za pieniądze szkoła 
sfinansuje dwie wycieczki w ramach 
projektu „Podróże historyczno-kulturo-
we w czasie i przestrzeni”. Na wypra-
wy we wrześniu i październiku udadzą 
się klasy drugie. Ok 110 uczniów zwie-
dzi m.in. Gniezno, Kurnik, Poznań, 
Ostrów Tumski i Lednicki, Poznań, 
Lednicę, Biskupin i Kruszwicę.
Jadownicka placówka przygotowała 
też ofertę dla dzieci i młodzieży zafa-
scynowanej aktywnością fizyczną. Do 
drugiej ligi awansowali trampkarze 
działającego od trzech lat Międzysz-
kolnego Klubu Sportowego „Aslan”. 
Powiększa się też drużyna orlików. 
– Naszym celem nie są wyniki, ale 
kształtowanie właściwego zachowania, 
np. przestrzegania zasady fair play – 
wyłuszcza ideę przedsięwzięcia prezes 
klubu i dyrektor gimnazjum Tomasz 
Wietecha. – Chcielibyśmy, by druży-
nie kibicowali szkolni koledzy. W ten 
sposób uczymy właściwego dopingu 
– nie „przeciw przyjezdnym”, lecz „za 
swoimi”. Najbardziej cieszy mnie, że 
mecze obserwują rodzice. To sprawia, 
że synowie bardziej się starają.
Jego uczniowie trenują na stadionie 
„Jadowniczanki”, a w zimie przenoszą 
się do hali sportowej. Jako stowarzy-
szenie klub rywalizuje o gminne dota-
cje w konkursach. Pieniądze dają też 
sponsorzy. – Trzy lata temu bogdan 
bardyga dał środki na stworzenie 
szkółki piłkarskiej – dyrektor wspo-
mina początki drużyny orlików, którą 
trenuje Stanisław Kita. Starszymi 
opiekuje się wuefista i zawodnik LKS-u 
z Jadownik Daniel bujak.
W przyszłym roku „Jadowniczanka” 
zacznie ćwiczyć juniorów młodszych 
napływających z „Aslana”. – Będziemy 
mieć pełny cykl: od orlików do seniorów. 
Tego w Jadownikach jeszcze nie było! 
– cieszy się dyr. Wietecha.   (D)

czysta dzielnica
MIESZKAńCy OSIEDLA Okocim-
skie, działacze ogniska TKKF „Sokół”, 
młodzież ze świetlicy przy ul. Bro-
warnej z opiekunką Agatą Janicką 
i samorząd dzielnicy z Krzysztofem 
Stępakiem i Agatą Sakowicz 13 
września wzięli udział w akcji „Sprzą-
tanie świata”. Porządki objęły osiedle 
bloków, okolice kręgielni i park. Efek-
tem pracy były dwie solidne sterty 
worków z odpadami.     (mat)

Gimnazjum nr 2 jako kandyda-
tów do stypendium „Sapere 
Auso” zgłosiło dwóch uczniów. 

Pomocy potrzebuje także trzeci, dla 
którego szkoła poszukuje wspiera-
jącej sportowców fundacji. łukasz 
Patulski (na zdjęciu pierwszy z lewej) 
i Adrian Stanuszek (stoi z prawej) 
trenują w Katolickim Klubie Sporto-
wym „Olimp”. Obaj osiągają wysokie 
lokaty w kolarskim współzawodnic-
twie. – Wcześniej nie zajmowałem 
się sportem, bo długo chorowałem na 
zapalenie trzustki. To Łukasz zapropo-
nował mi start w zawodach – Adrian 
wskazuje na kolegę. 2-3 razy w tygo-
dniu ćwiczył po dwie lub więcej godzin. 
– Wszędzie gdzie się da – komentuje 
zasięg wypraw w okolice.

wysoka poprzeczka
Tylko w tym roku nastolatek zwycię-
żył w Family Cup. Jest triumfatorem 
swojej kategorii w Amatorskich Mi-
strzostwach Małopolski w 2006 roku. 
Ma świadomość kosztów swojej pasji. 
– Mistrzostwa Polski traktuję bardzo 
poważnie. Niestety, nie mam na nie 
środków. Rower i części szybko się zu-
żywają – komentuje. – Szkoła zapłaciła 
za mój start w maratonie w Krakowie 
– dorzuca. – To mnie naprawdę pasjo-
nuje! – podkreśla. Swoją przyszłość 
wiąże z kolarstwem. – Jak będą pienią-
dze, to z szosowym! – dorzuca.
Bez pieniędzy Adrian nie może treno-
wać i stawać do zawodów. – Będziemy 
szukać dla niego fundacji, która udzieli 
stypendium – przekonuje zastępca 
dyrektora Jadwiga Zaczyńska.
Wymagania „Sapere Auso” spełnił Łu-
kasz Patulski. Jego dokumenty czeka-
ją na rozpatrzenie. – Prosto po szkole 
dojeżdża do tarnowskiego liceum 

Coraz częściej na przeszkodzie młodym talentom stoi brak pieniędzy. Jeśli nie otrzymają 
pomocy, nic nie skłoni ich, by przyszłość związać z rodzinnymi stronami.

muzycznego. Tak ułożyliśmy podział 
godzin, by nie miał z tym problemów 
– mówi dyr. Zaczyńska.
Chłopca także pasjonuje sport. W ubiegłym 
roku zdobył trzecią lokatę w „Family Cup”, 
drugą w klasyfikacji generalnej Pucharu 
Tarnowa i trofeum „Puchar Smoka”. 
– Teraz opuściłem się w kolarstwie, by 
zająć się muzyką. Z nią wiążę swoją 
przyszłość – przyznaje Łukasz. Pasjo-
nuje go jazz, który mógłby studiować 
w Krakowie lub Katowicach. Na for-
tepianie i pianinie gra od siedmiu lat. 
Ćwiczy dwie godziny dziennie.

liczbowy geniusz
Michał Zając (na zdjęciu w środku) już 
w pierwszej klasie gimnazjum osiągnął 
wiele. Zdobył drugie miejsce w Olim-
piadzie Matematycznej Gimnazjalistów 
i trzecie w Małopolskim Konkursie 
Matematycznym dla Gimnazjalistów, co 
dało mu wstęp do dowolnie wybranego 
liceum w Polsce. Ucznia pochłania każda 
dziedzina wiedzy. Osiągnął średnią ocen 
5,42. Opiekę nad nim sprawuje Jacek 
Dymel z II LO w Krakowie. – Od stycz-
nia 2007 roku koresponduję z Michałem 
Zającem za pomocą maila; wysyłam za-
dania z zakresu szkoły średniej i olimpiad 
matematycznych, a on odsyła mi rozwią-
zania. Na tej podstawie mogę stwierdzić 
z całą pewnością, że w tej chwili jest na 
takim etapie rozwoju matematycznego, 
który wystarcza do startu w Olimpiadzie 
Matematycznej dla Licealistów – zapisał 
w rekomendacji pedagog.
Gimnazjalistę pasjonuje teoria liczb. 
– Matematyka to sztuka, piękno – ta-
jemniczo zagaja. – Żeby to zrozumieć, 
trzeba ją zgłębić, a nie polegać tylko na 
wiedzy szkolnej.

Tekst i fot. Iwona DOJKA

 Brzydkie kaczątka
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ambasador Polski i brzeska
DR GRAżynA PETER, kierująca 
Europa-Haus w Lipsku, ponownie 
odwiedziła rodzinne Brzesko. 28 wrze-
śnia spotkała się z uczniami Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 
którzy zawdzięczają jej odbycie zagra-
nicznych praktyk. – Mam nadzieję, że 
projekt szkoły wygra – skomentowała 
starania o wysłanie kolejnych adeptów 
zawodu do firm w Lipsku. – Młodzieży 
z innych polskich miast zawsze mówię, 
żeby sprawdzili się tak jak Brzesko! 
– dobitnie podkreśliła. – W tym mie-
siącu osiągniemy liczbę 1,5 tys. prak-
tykantów z kraju – dodała.
Z dyr. bogdanem hajdugą roz-
mawiała o kontynuacji współpracy. 
– Dobrych nauczycieli i uczniów nam 
przysłaliście – oceniła. Towarzyszący 
jej dyrektor sieci hoteli Kai-uwe 
Döhler dorzucił zaś: – To dobrzy am-
basadorzy Polski!
Przedsiębiorca w imieniu zakładów 
niemieckich poszukuje pracowników. 
Zaproponował współpracę w zakresie 
kształcenia w Brzesku takich specja-
listów, na jakich istnieje zapotrzebo-
wanie w jego regionie. Dyr. Hajduga 
przystał na dostosowanie doboru kie-
runków nauczania zawodu w szkole 
pod warunkiem uprzedniego spisania 
umowy. Druga oferta dotyczyła zapre-
zentowania regionu na otwieranej 18 
października w Lipsku wystawie „Via 
Regia” prezentującej miasta leżące na 
średniowiecznym szlaku handlowym, 
wiodącym z zachodu na wschód. (iwd)

Zdaniem dr Grażyny Peter obcokrajowiec 
nie pozna Polski, jeśli nie zwiedzi Krakowa, 
a zaraz potem Brzeska (na zdjęciu z prawej 
dyr. Kai-Uwe Döhler)

– Dwa lata temu jedno z zadań konkur-
su „Brzesko – czysta gmina” stanowiło 
zaprojektowanie ścieżki ekologicznej. 
Szkoły podstawowe ze Szczepanowa, 
Mokrzysk i nr 3 w Brzesku wywią-
zały się z niego bardzo profesjonalnie 
– przywołuje genezę projektu kierow-
nik Referatu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska henryk Piela. 
– Tyle pracy nie mogło zalegać na półce 
– przekonuje.
W przygotowaniu trasy swój udział 
miały Lasy Państwowe – Nadleśnic-
two Brzesko oraz Koło Łowieckie 
„Jedność”. Trzygodzinną marszrutę 
wyznaczają tablice rozmieszczone 
między Rancho „Pasja” a centrum 
Szczepanowa. Zawierają informacje 
o roślinności i zwierzętach oraz o pra-
cach leśników i myśliwych. Ósmy 
przystanek to osobliwy pomnik przy-

SZKOłA PODSTAWOWA w Porębie Spytkowskiej zdobyła kolejny grant. 
Pieniądze na projekt „Wakacje z językiem angielskim i nie tylko” pochodziły 
z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program uwzględnił półkolonię w le-
cie i współpracę z dwoma szkołami partnerskimi – w Nawojowej i w Kamieńcu 
Podolskim. Oprócz wycieczek po okolicy, do Ojcowa, Rabki i Nawojowej dzieciom 
zorganizowano zabawy ruchowe i plastyczne oraz mistrzostwa w cymbergaju. 
Najważniejszym punktem programu były jednak zajęcia z języka angielskiego 
i spotkania z Jenifer oraz Nicole z Niemiec, a także z Przemkiem z Austrii, 
którzy o sobie opowiadali w obcych językach.
W lipcu wolontariusze i nauczyciele zajmowali się 80 uczestnikami przez cztery 
godziny dziennie. Jednak zajęcia koła teatralnego i inne dodatkowe atrakcje 
organizatorzy zaplanowali także na wrzesień. W grudniu przewidzieli konkurs 
„Kto najlepiej posługuje się językiem angielskim”.       (i)

aktywny angielski

Już od września można wędrować dwukilometrową ścieżką ekologiczną prowadzącą 
od Brzeska, przez las szczepanowski, aż do bazyliki św. Stanisława. Oficjalne otwarcie 
nastąpiło 4 października.

Romeo i Julia rosną w lesie
rody: 50-letnia osika o obwodzie pnia 
385 cm, obok której rośnie mniejsze 
drzewo. Dziewięć lat temu uczniowie 
SP z Mokrzysk po szkolnym konkur-
sie nadali im imiona „Romea i Julii”. 
Edukacyjny i rekreacyjny szlak kończą 
zabytki sakralne Szczepanowa oraz 
lipa św. Stanisława na wiejskim rynku, 
którą według legendy zasadzić miał 
przyszły męczennik korzeniami do 
góry, choć w rzeczywistości okaz liczy 
sobie ok. pięciu wieków.
Popularyzację atrakcyjnej trasy umoż-
liwi wydany przez Urząd Miejski 
przewodnik. Do dyspozycji nauczycieli 
będą także płyty z głosami zwierząt, 
przenośny odtwarzacz i film, które na 
życzenie szkół wypożyczą pracownicy 
Referatu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska.

(ID)
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Ze starannością i uznaniem dla 
pracusiów idzie w parze oszczęd-
ność… słowa. – Mało mówimy, 

ale za to wiele robimy – podkreśla 
Werner Gebele, który jako burmistrz 
w 1997 roku podpisał z Brzeskiem 
umowę partnerską.
– Skracamy wyrazy – przypomina 
o ekonomii wypowiedzi. Przestrze-
gania tej zasady pilnuje osobiście. 
Zgodnie z przyjętymi założeniami 
w 18-osobowej Radzie Gminy nie ma 
przewodniczącego. Wybrany na piątą 
już kadencję Gebele sam prowadzi 
obrady rajców. Po ostatnim remon-
cie i modernizacji nagłośnienia na 
jego prezydialnym stole znalazł się 
czerwony przycisk, którym sam może 
wyłączyć mikrofon rozrzutnemu w sło-
wach mówcy.
W porównaniu do swojego polskiego 
odpowiednika pracuje w komfortowej 
sytuacji. Nie dość, że rada nie tworzy 
komisji, to jeszcze nie ma uprawnień 
do kontrolowania burmistrza. Tę 
funkcję wziął na siebie powiat. Rajcy 
jedynie wtedy formują się w problemo-
wy zespół, gdy mają do rozpatrzenia 
konkretne zagadnienie. Pytany o ilość 
zatrudnionych w magistracie prawni-

40 browarów
w promieniu 60 km

Dla Polaka nazwanie kogoś Szwabem jest obelgą. W Niemczech – pochwałą. – Jesteśmy 
znani z naszej pracowitości – cieszy się z opinii o mieszkańcach Szwabii radna Langenen-
slingen Helga Haberbosch.

ków, Werner Gebele przystaje osłu-
piony. – Nie potrzebujemy ich – mówi 
zdumiony. – Przecież znam przepisy 
– wskazuje na źródło ostatecznych 
rozstrzygnięć.

samorząd koniecznie bezpartyjny
Przy wejściu do zajmującej niemal 
połowę ratuszowego strychu sali ob-
rad Rady Gminy o odpowiedzialności 
i tradycji przypominają portrety zasłu-
żonych mieszkańców. Jest wśród nich 
wizerunek Ernsta Jüngera, pisarza 
po II wojnie światowej zamieszkałego 
w Wilflingen, jednym z sołectw Lan-
genenslingen. Dla samorządowców 
słowa twórcy: „Ani jednego głosu na 
jakąkolwiek partię!”, są oczywistością. 
W lokalnych władzach nie funkcjonu-
ją bowiem żadne frakcje polityczne, 
a radni nie tworzą klubów. – Mogą 
być członkami partii, ale to nie ma 
znaczenia. W radzie liczy się dobro 
gminy, a nie partii – przestrzega bur-
mistrz Gebele.
W uchwałodawczym gremium zasiada 
nie byle kto, bo Franz von Stauffen-
berg, krewny płk Clausa von Stauf-
fenberga, wykonawcy nieudanego 
zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 roku 

w Wilczym Szańcu 
na Mazurach. Kie-
dy utrzymujący się 
ze swoich ziemskich 
posiadłości szlach-
cic miał kłopoty fi-
nansowe, burmistrz 
pośpieszył mu z po-
mocą, kupując część 
jego lasów. Hrabia 
nie tylko interesuje 
się gminą. Z racji za-
mieszkiwania w Wil-
flingen współtworzy 
radę sołecką tej wsi. 
Do dziś rezyduje 
w średniowiecznym 
zamku położonym 
naprzeciwko siedzi-
by fundacji Ernsta 

Jüngera, gdzie pisarz dokonał życia.
Historii Langenenslingen dopełnia 
Jan Götz. O emigrancie, który za-
decydował o rozwoju galicyjskiego 
miasteczka oddalonego o ok. 1200 km, 
mieszkańcy nie zapomnieli, bo w holu 
ratusza umieścili jego nazwisko na 
honorowej tablicy.

sukces burmistrza
– Warunki finansowe są coraz gorsze. 
Mimo że koniunktura w Niemczech 
rośnie, land nie oddaje gminom pienię-
dzy, które zabiera z tytułu podatków, 
gdyż używa ich do redukcji własnych 
długów – żalił się burmistrz Gebele. 
– Naszym obecnym celem jest naprawa 
tych odcinków kanalizacji i wodociągu, 
które nie funkcjonują tak jak powinny. 
Dotychczas skupiliśmy się na wyre-
montowaniu przestarzałych budynków 
– opisuje strategię inwestycyjną.
Ostatni spory wydatek z budżetu 
stanowiła modernizacja ratusza uloko-
wanego w zamku z XVI wieku. Prze-
budowa z lat 2002-2003 kosztowała 
3,5 mln euro. Blisko 35 proc. zwróciło 
się w postaci dotacji od rządu landu. 
Stary budynek gmina przejęła w 1858 
roku i zorganizowała w nim najpierw 
szkołę, a potem magistrat. Ostatnie 
prace odsłoniły 450-letnie dębowe belki 
oraz przywróciły blask sztukateriom 
w reprezentacyjnej sali na parterze. 
Zabytkowe fragmenty harmonijnie ko-
egzystują z nowoczesnymi kształtami 
ze stali i szkła w klatce schodowej, któ-
ra zastąpiła stare i wąskie drewniane 

Korespondencja własna z niemiec

Tajemnicza postać kobiety sadzącej 
drzewa zdobi fontannę przed 

odnowionym magistratem 

Do śmierci Ernsta Jüngera pisarz i hrabia sąsiadowali 
„brama w bramę”. Dziś Franz von Stauffenberg nie przyjmuje 
gości w rodowej rezydencji
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stopnie prowadzące na wyższe piętra. 
Biuro demokratycznie wybieranego 
włodarza okolicznych ziem po części 
mieści się w starej wieży, skąd widać 
centrum Langenenslingen.
W korytarzach ratusza panuje cisza. 
Gwar byłby czymś niezwykłym, po-
nieważ cała gmina to jedynie 3,5 tys. 
mieszkańców. W samym Langenenslin-
gen mieszka ich 1,5 tys. Najmniejszą 
wioskę, Billafingen, zasiedla zaledwie 
110 osób.
Samorząd lokalny rozwija długofalową 
politykę gruntową. Zakup pól ornych 
prowadzi do stworzenia swoistego 
„banku ziemi”. Części tego zasobu 
gmina wymienia potem na atrakcyjne 
dla przedsiębiorców działki. – Okolicz-
ne miejscowości zazdroszczą nam, że 
udało się skupić tyle firm w jednym 
miejscu – burmistrz Gebele chwali się 
skutecznością działania.
Jedynie organizacji kościelnej prze-
kazał bezpłatnie ziemię w centrum 
miasta na budowę „Haus für Senioren” 
– domu opieki dla osób starszych.

Plaża przed ratuszem
Praktycznych Niemców stać na eks-
trawagancję. Zwieńczenie remontu 
zabytkowego zamku-ratusza stanowi 
fontanna usytuowana przed wejściem 
do magistratu. Kamienne ogrodzenie 
utrzymujące wodę spoczywa bezpo-
średnio na kostkach bruku. Gdyby 
nie rzeźby, wodnej instalacji nikt 

by nie zauważył. Autorką figur jest 
studentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Dreźnie, ulrike Ströbele. To ona 
zaproponowała burmistrzowi Lan-
genenslingen wykonanie dzieł pod 
warunkiem opłacenia przez gminę 
kosztów materiału. Eksperyment się 
powiódł. Kamiennej „Pflanzenfrau”, 
czyli kobiecie sadzącej drzewa, ar-

tystka dodała postać fantastycznego 
„budowniczego drzew”.
– Kiedyś otrzymałem telefon od pra-
cownika – burmistrz Gebele przyto-
czył anegdotę, stojąc nad kamiennym 
źródłem. – Alarmował, że w fontannie 
kąpie się kobieta. Kazałem mu spraw-
dzić, czy jest piękna. Jeśli tak, to 
niech korzysta z wody dalej – zaśmiał 
się, dodając, iż więcej zawiadomień 
nie otrzymał, bo widocznie niewiasta 
urodą nie grzeszyła.
Niebezpieczni dla rzeźb okazali się 
kierowcy, o czym świadczy osobliwa 
tablica: „Uwaga na fontan-
nę przy wyjeździe”.
Postaci z piaskowca mają 
swoją genezę w niezwykłym 
otoczeniu gminy, które two-
rzy gęsty pierścień lasów 
oraz przeźroczyste wody 
szumiących strumieni. Wie-
le mówi podzielony na dwa 
pasy herb Langenenslin-
gen. U góry zdobią go trzy 
nogi jelenie opierające się 
o potrójne wzgórze, zaś na 
dole trzykrotnie powtórzone 
rogi tych zwierząt.

Korzystają ze swojej
aktywności
Najlepiej tryb życia Szwabów 
obrazuje pruski mur, w którym malo-
wane na czarno bele drewna oddzielają 
pokryte białym tynkiem murowane par-

tie. Podobnie Niemcy odse-
parowali od siebie dwie sfery 
życia: społeczną i prywatną. 
Nie mają zwyczaju spotykać 
się w domowych pieleszach 
i gawędzić na ulicy. Miejscem 
gwarnym są za to knajpy, re-
stauracje, bary i festyny.
Znakomity pretekst do spo-
tkań stanowi udział w pra-
cach stowarzyszeń i zespołów 
muzycznych. Rozwija się 
także ochotnicza formacja 
straży pożarnej. W samym 
Langenenslingen ma ona 
164 członków. Dysponuje 
centralą w stolicy gminy 
i „oddziałami” w sołectwach. 
Po 13 latach dostała wreszcie 
nowy samochód ze specjali-

stycznym wyposażeniem technicznym.
– Przebudowaliśmy stary ratusz, 
aby wszystkie organizacje znalazły 
siedzibę pod jednym dachem – dowo-
dzi burmistrz Gebele, wskazując na 
trzypiętrowy odpowiednik polskiej 
sołtysówki w Wilflingen. – Mieszkańcy 
woleli wielką halę, ale powiedziałem 
im: „Nie da się tego wybudować. Jest 

was tylko 380 i musicie być zadowoleni 
z tego, co macie”.
Z czasem przyznano mu rację. Piwnice 
obiektu zajmują ochotniczy strażacy. 
Wyżej mieści się sala obrad Rady 
Sołeckiej i biuro sołtysa Wernera 
Spätha oraz wyciszone pomieszczenia 
dla 40-osobowej orkiestry dętej, w któ-
rej średnia wieku waha się między 12. 
a 70. rokiem życia. Całe piętro ma dla 
siebie młodzież i Gesankverein (towa-
rzystwo śpiewacze).
Burmistrz zabiega o tworzenie klubów, 
gdzie młodzi mogliby spędzać czas 

wspólnie. – Mamy problem. W sumie 
to niewiele, jakieś dziesięć procent 
uczniów nadużywających alkoholu… 
Najmłodsi mają po 13 lat – smutno 
przyznaje Werner Gebele.
Mimo to w jego gminie wszyscy dostają 
szansę. Samorząd finansuje teraz 
zakup materiałów na przerobienie 
starej obory w Dürrenwaldstetten, 
miejscowości ze 120 mieszkańcami, 
na świetlicę z kuchnią i sanitariata-
mi. Przy remoncie pracują rodzice ze 
swoimi dziećmi.

nawet zakaz ma poczucie humoru
Langenenslingen jawi się jak wyjęta 
z pędzącego świata enklawa. Miesz-
kańcy rozpoznają smak piwa z każdego 
spośród 40 browarów rozlokowanych 
w promieniu 60 kilometrów. Choć sa-
motne kapliczki i krzyże rozsiane wśród 
pól świadczą o ich katolickości, to stać 
ich na tolerancję. Zaś konflikty potra-
fią rozładować w iście niespotykany 
sposób, o czym świadczy postępowanie 
człowieka zniecierpliwionego zachowa-
niem spacerowiczów z czworonogami. 
W jednym z zaułków Andelfingen wła-
ściciel powiesił na komórce szyld: „Ach-
tung, hier ist kein Hudneklo” (Uwaga, 
tu nie ma ubikacji dla psów).

Tekst i fot. Iwona DOJKA

Wyremontowana sołtysówka w Wilflingen ma do-
skonale wyposażoną salę widowiskową i pracownie 
muzyczne (na zdjęciu od prawej – burmistrz Werner 
Gebele i sołtys Werner Späth)

Po 13 latach komendant ochotniczej straży Karl-Emil 
Sauter (pierwszy z lewej) doczekał się nowego sprzętu, 

który pokazał polskiej delegacji
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Czy mieszkańcy Langenenslingen 
pamiętają jeszcze o rodzinie Götzów?
– Nie. Rodzina wyemigrowała 160 lat 
temu. Z tego, że Jan Götz mieszkał 
kiedyś w Langenensligen i dokonał 
wielkich rzeczy, zdają sobie sprawę 
tylko ci, którzy zajmują się historią 
oraz ci, co wiedzą, że mamy umowę 
partnerską z Brzeskiem.

Nie żałuje Pan, że Jan Götz nie 
pozostał na miejscu?
– To byłoby piękne, gdyby założył tu 
mały browar, rozwinął go do rozmia-
rów dużego zakładu. W rezultacie 
gmina byłaby bogata.

Co teraz robi samorząd, żeby po-
móc przedsiębiorcom?

n

n

n

PartnerschaFt

Gdyby Jan Götz nie opuścił rodzinnej miejscowości, może tam rozwinąłby duży zakład? 
Energia przedsiębiorcy z XIX wieku zrealizowała się w dawnej Galicji. Dziś Brzesko jest 
jedynym zagranicznym partnerem niemieckiego Langenenslingen. O zarządzaniu gminą 
i poznawaniu Polski mówi burmistrz Werner Gebele, któremu mieszkańcy powierzyli 
stanowisko już piąty raz.

Nie pozwalam
na próżne dyskusje

Rozmowa z Wernerem Gebele, burmistrzem Langenenslingen

– Prawo niemieckie zabrania gminom 
przyznawać dotacje prywatnej firmie. 
Nie robimy więc tego, ale służymy 
pomocą, gdy przedsiębiorcy chcą roz-
budowywać swoje siedziby. Staramy 
się znaleźć odpowiadające im i niezbyt 
drogie grunty. W ten sposób, przez 
oferowanie korzystnych cen działek 
wspieramy zakłady. To pobudza firmy 
do rozwoju.

Czy oprócz tego samorząd stosuje 
ulgi podatkowe?
– Nie robimy tego, gdyż groziłoby to 
gminie zatrzymaniem dotacji od landu 
i rządu. Musimy utrzymać poziom 
podatków, ponieważ ich obniżenie 
wywołałoby negatywne skutki i nie 

dostalibyśmy już nic albo 
znacząco mniej.

Co gmina robi, by 
chronić środowisko?
– Gmina Langenenslingen 
powstała przez połączenie 
dziewięciu miejscowo-
ści. Jej obszar zajmuje 
8847 ha. Ok. 35 proc. 
tak dużej powierzchni to 
obszary objęte ochroną 
przyrody. Zgodnie z nie-
mieckim prawem dzieli 
się je na kilka typów. 
Istnieją tereny o ścisłej 
ochronie natury, i takich 
mamy trzy. Są też obszary 
ochrony krajobrazu, gdzie 
obowiązują łagodniejsze 
obostrzenia – w regionie 
Schwabische Alb jest ich 
pięć. W obu rodzajach 
stref nie powstają wielkie 
zakłady przemysłowe.

To nie wszystko, co 
można zrobić dla środo-
wiska. Pozostaje problem 
kanalizacji i odpadów.

– Oczywiście, stworzenie sieci 
kanalizacyjnej należy do zadań 

n

n

n

gminy. Odkąd sprawuję swój urząd, 
a więc od 32 lat, udało się w znacz-
nym stopniu skanalizować gminę 
i nie istnieje już żaden dom, który nie 
byłby podłączony do sieci. Wszystkie 
ścieki zostają oczyszczone. Każdy dom 
w rejonie Schwabische Alb – zarówno 
stary, jak i nowy – jest podłączony 
do oczyszczalni ścieków. Natomiast 
zbiórka odpadów nie należy do kompe-
tencji gminy, lecz znajduje się w gestii 
powiatu. Nie wolno wrzucać do śmieci 
niczego, co da się przetworzyć, a więc: 
papieru, metalu, plastiku, szkła, drew-
na. Wszystkie zbiorniki z nadającymi 
się do przetworzenia materiałami są 
co 14 dni odbierane i podlegają kontroli 
segregacji. Na tych, którzy nie prze-
strzegają reguł, czekają kary.

Jak wysokie są takie kary?
– Z reguły wahają się między 50 a 100 
euro.

Czy społeczeństwo w Langenen-
slingen jest aktywne? Mieszkańcy 
zakładają stowarzyszenia?
– W Langenenslingen mamy 54 stowa-
rzyszenia. Działają w prawie każdej 
dziedzinie. To związki sportowe, zespo-
ły muzyczne, śpiewacze, strzeleckie. 
Mieszkańcy mają możliwość zaspoka-
jania swoich zainteresowań.

Funkcjonują też organizacje chary-
tatywne?

n

n

n
Jan Götz zapamiętał farę z rodzinnej
miejscowości i podobną świątynię z piaskowca
wystawił w Okocimiu

Niemcy angażują młodzież w bardzo 
popularnych zespołach muzycznych, które 

działają w każdej, nawet najmniejszej, 
miejscowości. Orkiestry występują na 

festynach zwanych „Hockete”, które 
mieszkańcy organizują sami, by się 

spotkać i razem bawić
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– Oczywiście. Wolontariusze zajmują 
się starszymi ludźmi w domu opieki, 
organizują dla nich zajęcia, spędzają 
wspólnie czas. Tak pracuje m.in. moja 
żona. Podobna działalność rozwija się 
przy Kościele. Organizacje opiekują się 
np. chorymi ludźmi w szpitalach. Gmi-
na wspiera także wolontariuszy, którzy 
pomagają takim osobom w domach.

Jeśli to nie jest tajemnica, pro-
szę powiedzieć, jak to się stało, że 
nieprzerwanie od 32 lat jest Pan 
burmistrzem?
– Trudno mi odpowiedzieć na to pyta-
nie. Kadencja burmistrza trwa osiem 
lat. Potem musi on na nowo ubiegać 
się o stanowisko. W czasie ostatnich 
wyborów miałem kontrkandydata, któ-
ry otrzymał 18 proc. głosów. To słaby 
wynik, zważywszy że rywale moich 
kolegów burmistrzów z innych gmin 
zdobywali 40-45 proc.

Gratuluję! A kim są Pana przeciw-
nicy?
– Jeśli przez 32 lata urzęduje jeden bur-
mistrz, znajdą się ludzie, którzy – nawet 
gdy są zadowoleni z jego pracy – po 
prostu powiedzą: „Chcemy kogoś nowe-
go”. To oczywiście nie ma nic wspólnego 
z efektami mojej pracy, a jedynie wiąże 
się z chęcią odmiany. Mieszkańcy Lan-
genenslingen wiedzą przecież, że udało 
się dużo osiągnąć. Poza tym w ciągu 32 
lat spotkałem ludzi, z którymi miałem 
problemy. Oni tego nie zapomnieli i nie 
postawili krzyżyka przy moim nazwisku 
na karcie wyborczej.

Jak układa się Panu współpraca 
z Radą Gminy?
– To bardzo dobre gremium. Radę 
wybiera się u nas co pięć lat. Przez 
32 lata mojego urzędowania zawsze 
zwracałem uwagę na to, by radni mieli 
orientację w problemach, jakie trzeba 
rozwiązać, i nie toczyli dyskusji, które 

n

n

n

do niczego nie prowadzą. 
W tym zakresie jestem 
konsekwentny. Prezentu-
ję jasne stanowisko i nie 
pozwalam na dysputy 
niemające nic wspólnego 
z omawianą sprawą. Wie-
dzą o tym zarówno miesz-
kańcy, jak i członkowie 
Rady Gminy. Dzięki temu 
obrady koncentrują się 
na problemie i sprawie-
dliwie decydujemy o jego 
rozwiązaniu.

Czy ta strategia infor-
macyjna dotyczy także 
gazety?
– „Mitteilungsblatt” uka-
zuje się raz w tygodniu. Staram się nie 
prezentować w niej osobistych ocen, 
lecz rzetelnie przedstawić najważ-
niejsze sprawy i kierunek, w jakim 
zmierzam w swojej działalności. Chcę 
rzeczowo informować, aby mieszkańcy 
wiedzieli, co się w ich gminie dzieje.

Czy publikuje się też naukowe 
i historyczne opracowania?
– W znacznie mniejszym stopniu.

Czy Rada Gminy ma wpływ na 
wydawaną gazetę?
– Żadnego.

Jak ocenia Pan współpracę z sa-
morządem Brzeska?
– Mam wrażenie, że układa się dobrze. 
Problemy dotyczą języka. Czasem pi-
szemy do siebie po niemiecku, a czasem 
po angielsku. Pomimo tych trudności 

prowadzimy warto-
ściową wymianę.

Młodzież z Lange-
nenslingen przy-
jeżdża do Brzeska, 
a młodzi ludzie 
z Polski docierają 
do Langenenslin-
gen. Czy Niemcy 
potrzebują kontaktu 
z Polakami?
–  O d k ą d  m a m y 
umowę partnerską, 
staram się budować 
otwarte kontakty, 
by Niemcy mogli 
pojechać do Polski 
i zobaczyć, jak tam 
funkcjonują różne 

dziedziny. Mieliśmy już wy-
mianę drużyn sportowych. Niestety, 
przeszkodę stanowi znaczna odległość 
i trudny język. Dlatego spróbowałem 
zachęcić do kontaktów młodych ludzi, 
którzy uczą się angielskiego. Od tej 
pory współpraca jest łatwiejsza. Jeśli 
nie potrafilibyśmy się porozumiewać, 
partnerstwo nie mogłoby się rozwijać.

n

n

n

n

n

Co zyskali młodzi Niemcy, podróżu-
jąc do Polski?
– Ostatnio odwiedziły Brzesko cztery 
dziewczęta, które nigdy nie podróżo-
wały tak daleko. Odniosły wrażenie, 
że w Polsce jest zupełnie inaczej niż 
w Niemczech. Dobitnie stwierdziły, 
że żyje się tam w odmienny sposób, 
ale były zachwycone. Powiedziały: 
„Zamierzamy znowu tam pojechać”. 
Będzie to o tyle łatwiejsze, że zostały 
zaproszone. W przeciwnym razie nie 
mogłyby swojego celu osiągnąć.

Czego mogą uczyć się od siebie 
Niemcy i Polacy?
– Każda narodowość ma swoją specyfi-
kę, a wymiana osobliwości ma wartość. 
Wcześniej nie podróżowano do Polski 
i był to dla Niemców całkiem nieznany 
kraj. Odkąd otworzyły się granice, jest 
lepiej. Mimo to oceniamy Polskę jako 
państwo zupełnie odmienne niż Francja, 
Szwajcaria albo Austria. Coraz więcej 
Niemców spędza urlop w Polsce. Sam 
chętnie jeżdżę do Gdańska, gdzie mam 
znajomego. On opowiadał mi o tym mie-
ście, gdy byłem jeszcze dzieckiem. Wielu 
ludzi, którzy nigdy nie widzieli Polski, 
teraz bardzo pragną ją poznać.

Więc Polska jest Niemcom już 
znana?
– Na pewno lepiej niż przed laty. Jednak 
gdy obserwuje się zachowanie Polski 
w Unii Europejskiej, nie można być 
z tego zadowolonym. Polacy nie powinni 
stawiać aż tylu żądań i warunków.

Okazuje się, że możemy czegoś 
nauczyć się od Niemców, mianowicie 
zdolności do kompromisu…
– Jeśli tak Pani mówi, to jest to słusz-
ne; również w prowadzeniu negocjacji 
związanych z przyznawaniem dotacji. 
Zresztą także w Niemczech rozmowy 
o pieniądzach są trudne.

Rozmawiała
Iwona DOJKA

n

n

n

nNa najwyższym piętrze ratusza Werner Gebele 
prezentował nowoczesną salą obrad Rady Gminy

Rolnicze okolice Langenenslingen są wyjątkowo urokliwe

fo
t.

 I
D
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aukcja z platynową płytą
„Podarujmy słońce brzeskim pię-
cioraczkom” – pod takim hasłem 
przebiegało tegoroczne Pożegna-
nie Lata w brzesku.

Kamilka, Wiktoria, Emilka, Karo-
lek i Maja urodziły się za wcześnie. 
Wymagają intensywnej rehabilitacji 
i specjalistycznej opieki medycznej. 
Rodziców, Katarzynę i Grzegorza 
Górków, nie stać na zaspokojenie 
wszystkich potrzeb dzieci, dlatego po-
szukują pomocy u ludzi dobrego serca. 
Ich apel powtarzany przez regionalne 
media zyskał duży posłuch wśród 
mieszkańców Brzeska i okolic.
Najlepszym pretekstem do zdobycia 
pieniędzy okazał się charytatywny 
festiwal. Do takiego rozwiązania ucie-
kli się włodarze Brzeska. Przy okazji 
imprezy kończącej lato zorganizowali 
licytację, loterię fantową i zbiórkę 
datków do puszek. Z pomocą przyszło 
również Duszpasterstwo Osób Niepeł-
nosprawnych i stowarzyszenie „Osto-
ja”, prowadząc plener ceramiczny. Na 
sprzedaż wystawiono m.in. platynową 
płytę zespołu Raz Dwa Trzy oraz grafi-
kę Andrzeja Mleczki. Kwestę i loterię 
fantową prowadzili uczniowie. Pomysł 
akcji okazał się trafny, gdyż festiwal 
zgromadził liczną publiczność, która 
wykazała się ofiarnością. Udało się 
zebrać 13 747 zł.
Szkoda jednak, że nie obyło się bez 
przykrych akcentów: pewien „przed-
siębiorczy” mężczyzna otworzył niele-
galną loterię. Ostrzeżenie konferan-
sjera nie pozwoliło mu nieuczciwie się 
wzbogacić.

Radosław uRbAn

W jakim stanie zdrowia są dzieci?
Grzegorz Górka: – W czwartek (wy-
wiad przeprowadzono 22 września) 
wróciliśmy z Warszawy od prof. Marka 
Prosta, specjalisty chorób oczu. Nieste-
ty okazuje się, że Karol na pewno nie 
będzie widział. Wiktoria i Emilka mają 
bardzo poważne kłopoty ze wzrokiem. 
Jest cień szansy, że zobaczą wielkie 
przedmioty. O nauczeniu się czytania 
i pisania nie ma mowy…
Katarzyna Górka: – To stoi jeszcze 
pod znakiem zapytania. One wciąż 
wymagają rehabilitacji.
GG: – Chodzi o rehabilitację mózgu 
i oczu, czyli specjalne ćwiczenia, na 
które potrzeba czasu i osób do pomocy, 
To jest w tej chwili najważniejsze.

W jaki sposób dzieci są leczone teraz?
GG: – Rehabilituje się je zarówno pod 
względem neurologicznym, ruchowym, 
oddechowym, jak i – zgodnie z zalece-
niami prof. Prosta – okulistycznym. Po-
lega to na pobudzaniu nerwów oka.

Co jest obecnie najbardziej dzie-
ciom potrzebne?

n

n

n

Katarzyna i Grzegorz Górkowie rehabilitują swoje maleństwa dzięki spontanicznej 
pomocy mieszkańców gminy. W czasie charytatywnej aukcji na stadionie 

„Jadowniczanki” o stanie zdrowia dzieci rozmawiali z Iwoną Dojką.

W tej chwili najważniejsze
GG: Pomieszczenie do rehabilitacji jest 
niezbędne. Mieszkanie w bloku stało się 
za ciasne, ponieważ musimy pomieścić 
w nim sprzęt do rehabilitacji. Potrzebny 
jest oddzielny pokój, w którym maluchy 
mogłyby przebywać odizolowane od osób 
z zewnątrz. Potrzebujemy też samocho-
du, którym można pięcioro rodzeństwa, 
nierzadko cztery razy w tygodniu, 
dowieźć do specjalistów w różnych miej-
scach w Krakowie i nie tylko.

W jakim stopniu dotychczasowe 
akcje charytatywne pomogły Państwu?
KG: – Rehabilitacja wiąże się z ogrom-
nymi kosztami. Strach pomyśleć, że 
mogłoby na nią zabraknąć pieniędzy. 
Co wtedy zrobilibyśmy? Dzięki akcjom 
dobroczynnym możemy pomóc dzieciom. 
To naprawdę wielkie wsparcie dla nas.
GG: – Cieszymy się, że ludzie poma-
gają nam tak spontanicznie, zarówno 
dorośli, jak i dzieci. Najbardziej cieszy 
inicjatywa najmłodszych! Pomagając, 
są najbardziej szczerzy, spontaniczni 
i kochani.

n

n

O PIęCIORACZKI ZADbALI przedsiębiorcy z Krakowa. 15 września na sta-
dionie WKS Wawel bawili się na III Charytatywnym Pikniku, z którego dochód 
podarowali 28 września w brzeskim magistracie rodzicom chorych maluchów 
– Grzegorzowi i Katarzynie Górkom. Organizatorzy przedsięwzięcia – dzia-
łacze Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Krakowskiej Kongregacji 
Kupieckiej i Izby Przemysłowo-Handlowej postanowili uzyskaną ze zbiórki sumę 
podzielić na pięć kopert po 3 tys. zł. – Nie było dyskusji nad tym, by właśnie pań-
stwu przekazać te pieniądze – stwierdził Wacław Andruszko, dyrektor IPH.
– Może nie załatwimy wszystkich problemów, ale na pewno pomożemy – dodał 
Wiesław Jopek z KKK.         (ID)

Krakowski dar
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Najmłodsi też wiedzą,
co to znaczy pomagać
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DO AKCJI POMOCy dla pięciorga 
chorych dzieci dołączyły się 22 września 
Jadowniki. Sołtys Jerzy Gawiak na 
charytatywny mecz namówił dzienni-
karzy oddziału telewizji z Krakowa. Do 
rywalizacji z nimi stanęły „Czerwone 
Diabły”, czyli miejscowi samorządow-
cy, urzędnicy i sportowcy (Stanisław 
Rams z „Jadowniczanki”, Rafał Ko-
pacz, Antoni Staszczyk, kierownik 
Biura Promocji i Rozwoju UM Rafał 
najdała, Tomasz Karaś, Jarosław 
Pasierb, Zdzisław Grzegorzek, 
radny Tadeusz Pasierb, zastępca 
burmistrza Krzysztof bigaj, radny 
i sołtys Leszek Klimek, Tomasz 
Starzyk i bartłomiej Kurek uzna-
ny „najaktywniejszym zawodnikiem” 
oraz sekretarz redakcji BIM Marek 
Kotfis). Goście mogli pochwalić się 
najstarszym uczestnikiem meczu –  
63-letnim Janem Wofingerem zażar-
cie atakującym bramkę. Oprócz niego 
zagrała także Iwona Klimkiewicz 
oraz Krzysztof Sałata, Marcin Klu-
ska, bohdan Kurowski, Sławomir 
Mokrzycki, Marek Janik, Piotr 
Tokarski, Tomasz bańbuła, Piotr 
Kieraga, Waldemar Jach, Marek 
Dmitruk i dyr. oddziału Witold Ga-
dowski.
Miejscowi ulegli redaktorom telewizji 
3:9. Lepsi okazali się jednak w rzutach 
karnych 4:3. Sytuację z boiska wyrów-
nali przedsiębiorcy, stając do licytacji. 
Ze zbiórki i aukcji darów uzyskano 
4 233 zł i 100 euro. Dodatkowo na 
konto wpłynęło ok. 6,5 tys. zł. – Ga-
dżety przywiozła Telewizja Kraków. 
Od Zygmunta Popieli dostaliśmy 
pięć obrazów – wymieniał darczyńców 
sołtys Gawiak. – Jest wiele przedmio-
tów od mieszkańców Jadownik. Dary 
przyniosła też radna Katarzyna Pa-
cewicz-Pyrek.
Na rzecz chorych maluchów zatańczyli 
„Jadowniczanie” i „Dzieci Ognia”. 
Z przedstawieniami wystąpili ucznio-
wie jadownickich szkół.

Tekst i fot. Iwona DOJKA

Z zacięciem walczyła
nawet redakcja BIM

(na zdjęciu red. Marek Kotfis)

Rodzice chorych maluchów
mieli o czym rozmawiać
z burmistrzem
Janem Musiałem

Wicestarosta Stanisław Pacura 
przegrał „pojedynek” na aukcji 
z farmaceutą Franciszkiem Krupą

Dziennikarze krakowskiego 
oddziału telewizji potrafili 
zachwalać licytowane 
przedmioty (z prawej 
organizator akcji sołtys 
Jerzy Gawiak)

Mecz zagrzewał do aukcji

Ławka rezerwowych TV 
Kraków (pierwsza z lewej 

– jedyna kobieta na boisku 
Iwona Klimkiewicz)

Jadowniki kibicują



Duszpasterstwo 
osób niepełno-

sprawnych zapro-
siło do lepienia 

z gliny

Frunee
–  danie

dla koneserów

Po prostu 
miłość i Rh+

Publiczność potrafiła 
się dobrze bawić

fot. K. Gaweł



Jako gwiazda główna wystąpił Myslovitz. Zaproszenie artystów tego kalibru 
okazało się trafnym pomysłem, gdyż zespół gra muzykę uniwersalną, cie-
szącą się wielką popularnością. Oprócz Artura Rojka i kolegów wystąpiła 

rockowa grupa Rh+ i lokalny, jazzujący Frunee.
Blok koncertów około godziny 16: 30 rozpoczęły występy młodych z MOK-u, które 
raczej dały możliwość zaprezentowania się na scenie młodzieży, niż rozbawiły 
nielicznych o tej porze widzów. Następne zaprezentowało się Frunee z jego za-
łożycielem i liderem, perkusistą Krzysztofem Szydłowskim. Formacja tworzy 
muzykę opartą na jazzie z licznymi solowymi improwizacjami, w jakich słychać 
solidne przygotowanie techniczne instrumentalistów. Jest to jednak muzyka 
trafiająca przede wszystkim do znawców i nie znajduje, niestety, poklasku na 
imprezach masowych.
Po przerwie na licytację na scenę wkroczyli członkowie Rh+, którzy zyskali 
pewną popularność wśród fanów rocka dzięki przebojowi „Po prostu miłość”. Ich 
energiczna muzyka w rytmie ska zwabiła pod scenę młodzież. Grupa grała nieco 
ponad godzinę i przygotowała słuchaczy do „dania głównego”. Przed wejściem 
Myslovitz plac był już wypełniony. Tak licznej publiczności w Brzesku dawno 
nie zgromadził żaden zespół. Formacja nie oszczędzała się i dała bardzo dobry 
koncert. W repertuarze znalazła się większość hitów, jak chociażby: „Dla Ciebie”, 
„Długość dźwięku samotności” czy „Scenariusz dla moich sąsiadów”, których 
teksty śpiewali właściwie wszyscy widzowie.
Muzycy zagrali z wielką energią i polotem, co zgromadzeni przyjęli entuzjastycz-
nymi owacjami. Jedynym minusem mógł być brak ze strony Artura Rojka prób 
nawiązania porozumienia z publicznością.
Trzeba przyznać, że organizatorom udało się zadowolić mieszkańców. Warto zauwa-
żyć, iż to już kolejny, obok Raz Dwa Trzy i Voo Voo, dobry koncert w Brzesku.

Radosław uRbAn

Tegoroczne Pożegnanie Lata miało nietypowy charakter. Było bowiem połączone z cha-
rytatywną zbiórką dla pięcioraczków, które potrzebują kosztownego leczenia. Dlatego 
organizatorom szczególnie zależało na zgromadzeniu na placu Kazimierza Wielkiego jak 
największej liczby ludzi. Postarali się zatem o zapewnienie atrakcji muzycznych.

SPONSORZY:
MPEC, Apteka państwa DUDZIŃSKICH, 
apteka „Millenium”, Stacja Paliw” Jaga”, 
Biuro Partner, EUROGUM, Cech Rzemieśl-
ników oraz Małych i Średnich Przedsię-
biorców, PROSTER, P.B.H.T. Edmund Leś, 
WOLIMEX – Limanowa, Betoniarnia pana 
Mikołajka, Studium Języka Angielskiego 
„York”, ZUMEC, LOGIC COMPUTERS, Bank 
Spółdzielczy, BOMAS, BPH, CONTRACTOR, 
GRANIT, Hotel „August”, ZNP, Restauracja 
„Galicyjska”, CHEMIPLAST, COMTEL, Ga-
leria Fryzur, BUMAT, BZK, Brzeska Oficyna 
Wydawnicza, JAWOR, INSBUD, HYDRO-
LAND – Dąbrowa Tarnowska, ENTER

DARCZYŃCY AKCJI CHARYTATYWNEJ:
Browar Okocim Carlsberg Polska SA, 
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Brze-
skich, Market Budowlany „Śnieżka”, Foto 
Lambert, Firma Handlowo-Transportowa” 
Błysk”, Firma Handlowa „G-G”, Punkt Ob-
sługi Era, PSS „Społem”,  WTZ w Brzesku, 
Radio „ESKA”, Roman Kluska, Zuzanna 
Peters-Musiał, Katarzyna Pacewicz-Pyrek, 
Grzegorz Bach (Biuro Partner), Publiczne 
Gimnazjum w Jadownikach, apteka pań-
stwa Krupów, EURO–GUM, poseł Edward 
Czesak, Firma „Patulski i synowie”, ano-
nimowy darczyńca obrazu na licytację, 
Tadeusz Wesołowski z firmy „Westra”

Energia i polot Myslovitz

fo
t.

 K
. 
G

a
w

eł





21 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYpaździernik 2007 munDurKI

Najszybsza była SP nr 2 w Ja-
downikach. W SP nr 3 mun-
durki zakupiło we wrześniu 

400 dzieci. W Jasieniu, Okocimiu, Mo-
krzyskach i Buczu oraz PG nr 2 sprawa 
przeciągnie się do października.

Polityka prorodzinna?
Dyrektorzy sceptycznie odnoszą się do 
idei poprawy zachowania za pomocą 
ujednolicenia stroju. – W zakresie 
dyscypliny nie zmieni się nic – kwituje 
Elżbieta baran z SP nr 1 w Jadow-
nikach. W realizacji ministerialnego 
rozporządzenia widzi jedynie utrud-
nienie. Nic dziwnego, wszak niewiele 
rodzin jest uprawnionych do państwo-
wego dofinansowania w kwocie 50 zł. 
W praktyce najlepiej byłoby nabyć 
przynajmniej dwa stroje na zmianę, 
żeby suszące się po praniu ubranie nie 
stało się powodem niższej oceny z za-
chowania. Największy wydatek czeka 
więc rodziców z kilkorgiem dzieci.
Według urszuli białki, dyrektor SP 
nr 2 w Brzesku, jednakowy ubiór zin-
tegruje uczniów wokół szkoły. – Będzie-
my charakterystyczni w szkole i na 
zewnątrz – zauważa dyr. bogumiła 
Sala z SP w Okocimiu.
Mundurki gwarantują, że ze szkol-
nych korytarzy znikną „gołe brzuchy”. 
– Młodzież chodziła często w niewła-
ściwym ubraniu odkrywającym części 
ciała – potwierdza dyr. bogusław 
biernat z PG nr 1 w Brzesku. Popie-
ra ministerialny pomysł: – Na pewno 
będzie to wychowawcze, bo jednolity 
strój ograniczy rewię mody.
– Rodzice są zadowoleni, że nie będzie 
pstrokacizny i lansowania metek – po-
twierdza dyr. Dorota Wójcik z SP 
nr 3. Jednak jej rozmowy z uczniami 
nie pozostawiają złudzeń. – Dzieci 
mówią, że i tak założą firmowe jeansy 
i buty Nike – przytacza opinie.

Żadna szkoła w gminie nie zdążyła „umundurować” wszystkich uczniów na 1 września. 
Pomysł odwołanego już ministra nie wywołał entuzjazmu wśród dyrektorów.

Kary dla recydywistów
Niezależnie od tego, czy są zwolennika-
mi ujednolicenia swoich podopiecznych 
czy nie, nauczyciele powinni egze-
kwować obowiązek. – Konsekwencje 
jego lekceważenia muszą być, ale nie 
możemy się posunąć do skrajności i nie 
promować ucznia do następnej klasy 
– podkreśla dyr. Biernat.
– Jeden z punktów w regulaminie 
oceniania dotyczy noszenia galowego 
stroju w święta i mundurków na co 
dzień – tłumaczy dyr. Wójcik. – Jeżeli 
strój się zaplami, a rodzic nie zdąży 
go uprać i wysuszyć, nie wyciągniemy 
konsekwencji, ale jeśli taki fakt bę-
dzie powtarzać się notorycznie, przy 
ocenie z zachowania zostanie wzięty 
pod uwagę.
Tego rodzaju tolerancja obowiązuje we 
wszystkich placówkach. Gimnazjum 
w Jadownikach ma swoją metodę na 
wypadki losowe. – Jeżeli koszulka jest 
w praniu lub zgubi się, to uczeń może 
przyjść w stroju galowym. Kiedy trzy 
razy nie założy szkolnego ubioru, po-
niesie karę przewidzianą statutem, np. 
upomnienie wychowawcy – wyjaśnia 
zasady dyr. Tomasz Wietecha.
W szkołach, w których obowiązuje 
punktowy system ustalania noty 
z zachowania, dzieci uchylające się od 
obowiązku jednolitego stroju stracą 
punkty. Ich ujmowanie uwzględniła 
m.in. SP w Jasieniu. – Zastosujemy je, 
gdy dojdzie do ostentacyjnego nieno-
szenia, kiedy powtórzy się to trzy- lub 
czterokrotnie – zastrzega dyr. urszula 
brachuc.
– Nie mogę dziecka nie wpuścić do 
szkoły – podkreśla dyr. Białka. – To 
kontrowersyjna sprawa – na pytanie 
o kary za brak mundurka odpowiada 
dyr. Sala z Okocimia. – To małe dzieci. 
Mogą zapomnieć. Nie będziemy pod-
chodzić rygorystycznie.

Także dyr. Agata basaraba z Bucza 
patrzy na zagadnienie w podobny 
sposób. – Założyliśmy, że w pierwszym 
semestrze zastosujemy metodę perswa-
zyjną – tłumaczy postawę pedagogów.

z rękawem lub bez
Powzięty z wysokości Warszawy po-
mysł dyrektorzy i rodzice musieli 
dostosować do szkolnych warunków. 
W PG nr 1 zaproponowali granatowe 
koszulki polo z logo szkoły. W jej jadow-
nickim odpowiedniku nosi się to samo, 
tyle że dziewczynki zakładają stroje 
turkusowe, a chłopcy granatowe. Do-
datkowo przypinają tarcze. W PG nr 2 
od dwóch lat obowiązują smycze z iden-
tyfikatorami. Teraz rodzice wypełnili 
zamówienia na beżową lub szafirową 
kamizelkę z belgijskiego polaru. – Na 
pewno jest to funkcjonalne, wygodne 
i nie krępuje ruchów – opisuje krój dyr. 
Elżbieta Wójciak.
Dzieci z SP nr 3 założyły bawełniane 
stroje z domieszką lycry: chłopcy roz-
pinaną bluzę oliwkową, a dziewczynki 
dłuższą, ściąganą w pasie. – Doszliśmy 
do wniosku, że najlepszy będzie podwi-
jany rękaw – dyr. Wójcik przypomina 
negocjacje z rodzicami. Ok. 10 proc. 
z nich oprotestowało „mundurowanie”.
W SP nr 1 w Jadownikach i w Oko-
cimiu uczennice paradują w grana-
towych tunikach, a chłopcy w kami-
zelkach. W SP nr 2 w Jadownikach, 
Jasieniu i Buczu obowiązuje jeans. 
W Sterkowcu nosi się tuniki z ręka-
wami bądź rozpinane bluzy. W Mo-
krzyskach rodzice wybrali to samo 
w wersji bez rękawów. Polarowe kami-
zelki chłopców i dziewcząt w SP nr 2 
w Brzesku różnić się będą kolorem: 
niebieskie lub granatowe. Za 63 zł 
szczepanowscy uczniowie kupili baweł-
niane, granatowe bluzy i koszulki polo. 
W Porębie Spytkowskiej ich rówieśnicy 
ubiorą marynarki albo tuniki.

wolność dla nielicznych
Wyjątek w przepisach minister zrobił 
dla uczniów niepełnosprawnych, co 
może być problemem w klasach integra-
cyjnych, a takie ma w gminie SP nr 2 
w Brzesku. – Te dzieci mogą czuć się 
gorsze, bo nie będą ubrane tak, jak pozo-
stałe – tłumaczy dyr. Urszula Białka.
Jednolite stroje nie obowiązują także 
w niepublicznych placówkach. Jednak 
dyr. halina Podolańska-nabożny 
nie wyklucza, iż wprowadzi je zarówno 
w Gimnazjum, jak i Liceum Katolic-
kim. – Na posiedzeniu 14 września 
rodzice odłożyli decyzję do następnego 
spotkania – wyjaśnia.

Iwona DOJKA

Ujednolicona rzesza
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(fot. „mundurki”; KADR – postaraj się wyciąć siedzące z przodu dzieci 
tak, aby powstał z nich pasek i spróbuj połączyć go z tytułem. Jeśli się 
nie da, pójdzie jako osobne zdjęcie i wymyślę podpis do niego)
fot. M. Kotfis

zaGranIczna KarIera

Niełatwo opowiadać laikom 
o swojej pasji, gdy jest nią 
biologia molekularna. – Trzeba 

się nieźle nagimnastykować i szukać 
porównań – śmieje się Magdalena 
Kucia (na zdjęciu).
W 2002 roku, jeszcze przed obroną 
doktoratu na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, trafiła na uczelnię w Louisville. 
Wtedy jej praca w ośmioosobowym 
zespole Amerykanów, Chińczyków 
i Polaków porozumiewających się po 
angielsku, bo tradycyjna łacina zdąży-
ła już odejść do lamusa, miała na celu 
sprawdzenie tezy postawionej jeszcze 
w latach 90., kiedy okazało się, że 
komórki szpiku kostnego biorą udział 
w odnowie uszkodzonego po zawale 
mięśnia sercowego.
Polka podeszła do tematu twórczo. 
Zamiast opierać się na teorii krwio-
twórczej funkcji szpiku, szukała in-
nych „sprawców” cudownego efektu. 
Dzięki temu w doktoracie mogła opisać 
komórki, o jakich nauka nie miała 
pojęcia.

biolog ekscentryczny
– Tu są moje korzenie, mój dom… 
– tłumaczy powroty do Brzeska, gdzie 
narodził się jej jedyny i konsekwentnie 
realizowany pomysł na życie. Alterna-
tywy nigdy nie przygotowywała.
W piątej klasie szkoły podstawowej 
oświadczyła rodzicom, że chce być bio-
logiem i koniecznie naukowcem, choć 
jeszcze nie wiedziała, co tak naprawdę 
może to znaczyć. – Te lekcje były jak 
barwne bajki – przypomina sobie Lu-
cynę Kołdras, ówczesną nauczycielkę 
bioligii. – Mój wybór ugruntował się 
w liceum – dodaje, przywołując postać 
Marii Rubachy.
Po maturze w 1995 roku bez wahania 
wyruszyła na Uniwersytet Jagielloń-
ski. Studia kończyła tokiem indywi-
dualnym. Zwierzęta i rośliny zamie-
niła na pojedyncze komórki i łańcuchy 
białkowe. – Nie jestem typowym przy-

Drogę do amerykańskich laboratoriów biochemicznych otworzyły Magdalenie Kuci upór 
i konsekwencja. Wyjechała, by prowadzić badania stanowiące przyszłość medycyny.

Wierzę, dlatego pracuję
rodnikiem – tłumaczy ekscentryczną 
specjalizację. – Przecież to najmniej 
poznana dziedzina. W niej czułam się 
najlepiej, bo dawała największe moż-
liwości dokonywania odkryć.
Pracę magisterską Kucia obroniła 
w Instytucie Biologii Molekularnej, po 
czym rozpoczęła studia doktoranckie. 
Temat badań zaproponował profesor 
Mariusz Ratajczak, który potem 
„wyeksportował” zdolną doktorantkę 
do Ameryki Północnej.
– Poznałam tam metody, o jakich 
wcześniej mogłam tylko czytać! – mówi 
i ucieka się do porównań, którymi do-
ciera do świadomości młodych słucha-
czy: – To tak, jakby człowiek budował 
ciuchcię z klocków i nagle dostał taką 
z napędem elektrycznym.
Zamiast niepewności towarzyszyła 
jej ciekawość. Choć wcześniej bała się 
myszy, teraz musiała się przełamać, 
by zastosować je w laboratoryjnych 
eksperymentach.  – Kiedyś pójdę za 
to do mysiego piekła – uśmiecha się, 
choć na „żywych” probówkach pracuje 
już od czterech lat.

nadzieja na ambrozję
– Nauka jest rzeczą żmudną. Odkrycia 
nie zdarzają się codziennie. To rezul-
tat miesięcy lub lat pracy – tłumaczy 
charakter badań. Każdy eksperyment 
powtarza pięciokrotnie, by wykluczyć 
możliwość błędu. Dziesięciogodzinne 
ślęczenie nad maszynami nie jest 
rzadkością. – Czasem trudno odłożyć 
odpowiedź do następnego dnia – wzru-
sza ramionami.
Pytania mnożą się w miarę posuwania 
się naprzód. – Nigdy nie można po-
wiedzieć sobie „koniec”. Odnaleziony 
klucz otwiera drzwi, za którymi kryją 
się następne wrota…
W 2004 roku Magdalena Kucia razem 
z prof. Ratajczakiem opublikowała wy-
niki badań. Okazały się sensacją. Dwa 
lata potem prof. Ratajczak odebrał 
„polskiego Nobla” – nagrodę Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej.
Międzynarodowy zespół z Louisville 
odkrył w szpiku kostnym komórki o ce-
chach embrionalnych. To dało nadzieję 
na stworzenie „ambrozji” – cudownego 
środka odtwarzającego ubytki powsta-
łe na skutek np. zawału mięśnia ser-
cowego, udaru mózgu lub uszkodzenia 
rdzenia kręgowego. – Mamy pewność, 

że tkwi w nich duży potencjał, ale ich 
wykorzystanie to kwestia długoletnich 
badań klinicznych – komentuje Kucia 
i znów przywołuje słowne sztuczki: 
– To takie cudowne dziecko! Na po-
czątku nie zdawaliśmy sobie sprawy, 
że dojdziemy do takiego odkrycia. 
Zaskoczyło nas jego znaczenie tera-
peutyczne!
Krzyknąć „Eureka!” i zostawić balię 
z wodą potrafi każdy. Sztuką jest 
zanurzenie się w niej i… drążenie ta-
jemnicy. Uchylenie zasłony postawiło 
dr Kucię przed ogromną przestrzenią, 
ciemną i nieopisaną. – Odkrycie uczy 
pokory. Za każdym razem uświadamia-
my sobie, jak mało wiemy – tłumaczy. 
– To jest łańcuch bez końca. Uzyskanie 
odpowiedzi na jedno pytanie rodzi na-
stępne wątpliwości. Teraz zastanawia-
my się, dlaczego komórki embrionalne 
przetrwały w szpiku kostnym do wie-
ku dorosłego. Czy będą uniwersalną 
receptą dla medycyny regeneracyjnej? 
Jak je wykorzystać w terapii? – lista 
tematów badawczych rozrasta się.

nie musimy się bać
Droga stoi otworem, a pytań bez 
odpowiedzi nie brakuje. Uniwersytet 
w Louisville nadał zespołowi prof. 
Ratajczaka samodzielność i otworzył 
niezależny Instytut Komórki Macie-
rzystej. Magdalena Kucia przystąpiła 
już do tworzenia własnej grupy ba-
dawczej. – Polscy studenci nie są gorsi 
od amerykańskich. Startują z tego 
samego pułapu. Różnica polega na 
tym, że mają ogromną wiedzę teore-
tyczną, natomiast tamtejsi absolwenci 
dysponują lepszym przygotowaniem 
praktycznym i metodycznym – ocenia 
Polka, która zdobyła już tytuł profe-
sora uczelni.
Praca w krajowych ośrodkach nie 
wchodzi w grę. Tygodniowy koszt ba-
dań nad komórkami macierzystymi 
w laboratorium oscyluje między 10 
a 40 tys. dolarów. W Polsce to wciąż 
astronomiczna suma, choć – zdaniem 
Kuci – różnice powoli wyrównują się. 
Wyzwań nie brakuje. – Jestem wielkim 
pasjonatem – komentuje poświęcenie 
się laboratoryjnym eksperymentom. 
– Wierzę, dlatego pracuję – przekonuje 
do sensowności wysiłków w zmaga-
niach z tajemnicami komórek.

Iwona DOJKA
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Z dzieciństwa w Okocimiu za-
pamiętał tyle, że z przedszkola 
przyprowadził do domu koleżan-

kę i oświadczył mamie, iż ona będzie 
jego żoną. – W szkole podstawowej 
kochałem się w trzech dziewczynach, 
a w liceum… – urywa, wieloznacznie 
przeciągając ostatnią sylabę.

jak należy dbać o ubranie
Amantem pozostał na długo. – Mia-
łem zamiłowania teatralne. W szkole 
wystawiliśmy jednoaktówkę Aleksan-
dra Fredry „Pierwsza lepsza”. Heniu 
Ostrowski był Alfredem, a ja Sewery-
nem – przypomina kolegę licealnego, 
dziś profesora technologii żywienia 
w Australii. – Kolejna była „Studencka 
miłość” rosyjskiego autora. Ta sztuka 
wyszła nam gorzej, bo nie umieliśmy 
dobrze śpiewać i zamiast tego recyto-
waliśmy tekst.
Za to doskonale udawały się brzeskim 
licealistom chemiczne eksperymenty 
przeprowadzane w łazience, szopie 
lub klatce po królikach. Z kalichlorku, 
saletry amonowej i innych materiałów 
pirotechnicznych produkowali nie-
wielkie wybuchy. – Na szczęście nie 
mieliśmy kłopotów. Eksplozje bombek 
rzucanych pod okna dyrektora szkoły 
albo belfra od łaciny doprowadzały 
jedynie do wielkich gróźb podczas 
apeli – opisuje uczniowskie żarty. 
– Później, gdy mieliśmy przystąpić 
do produkcji bawełny strzelniczej 
oraz nitrogliceryny, niefortunnie 
zakończyliśmy nasze eksperymenty 
– zmienia wątek. – Adam Dumański, 
główny dostawca surowców, poparzył 
się kwasem siarkowym i przez ponad 
miesiąc nie mógł wziąć pióra do ręki. 
Natomiast ja wypaliłem kilka dziur 
w nowej amerykańskiej marynarce, 
którą tydzień wcześniej kupiła mi 
matka. Niewiele brakowało, by ojciec 
ręcznie wytłumaczył mi, jak należy 
dbać o ubranie.

wygrałem!
Aktorem nie został, bo wuj wyperswa-
dował mu sceniczne zapędy, zwracając 

Dyplomata
w zmieniającym się świecie

Jan Stefan Gawlik wiązał sieci po to, by polska nauka przeciskała się przez kurtynę z żelaza.

uwagę na brak wokalnych uzdolnień 
i nieznajomość gry na instrumentach 
u niedoszłej gwiazdy. – Zawsze intere-
sowało mnie to, co niewiadome – roz-
kłada ręce Jan Gawlik. Poszedł więc 
na chemię na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. A że lubił wodzić mir – w liceum 
był marszałkiem szkoły; także w Kra-
kowie dał się poznać jako społecznik. 
– Wciągnąłem się w ZSP. Wtedy nie 
było jeszcze skażone polityką – uprze-
dza ewentualne wątpliwości.
Na lotnisku w podkrakowskim Po-
biedniku wykorzystywał licencję pilota 
szybowcowego trzeciej klasy, by z góry 
obserwować ziemię. Uprawiał lekko-
atletykę i grał w piłkę nożną. – Zimą 
trudno było mi zrezygnować z nart 
– wspomina swoje pasje.
– Również tam starałem się prezento-
wać swój wcześniejszy i świeży dorobek 
poetycki – przywołuje Międzyuczelnia-
ny Klub Literacki, którego czołówkę 
stanowili: Leszek Moczulski, beata 
Szymańska i Mieczy-
sław Czuma. Dopie-
ro oblany egzamin 
z matematyki zdo-
łał ostudzić rozbu-
chaną aktywność 
studenta. – Robi-
łem wszystko, co 
mnie interesowało 
w danej chwili. Nie 
wyb iega łem 
w przyszłość 
– analizuje 

po latach. – Niepowodzenie pomogło mi 
zrozumieć prostą zasadę, że aby osią-
gnąć zadowalające rezultaty, trzeba na 
nie solidnie zapracować.
1964 rok miał być uwieńczeniem stu-
diów. Do zdania pozostał jeden jedyny 
egzamin i obrona pracy o membranach 
jonowymiennych. – Chodziło o oczysz-
czanie wody morskiej i możliwości zasto-
sowania tej ówczesnej nowości w prze-
myśle. To taki rodzaj osmozy – stara się 
przybliżyć zagadnienie laikowi.
Jako przewodniczący Studenckiego 
Komitetu Obchodów 600-lecia UJ z du-
mą prezentował się na majowym balu 
inaugurującym uroczystości. Rankiem 
12 maja, po imprezie, wsiadł na motor 
i pojechał do Okocimia. Brakowało mu 
jeszcze książki, by przygotować się do 
obrony. Tom zabrał, ale nie dowiózł go 
do akademika. – Nie wiadomo z jakich 
przyczyn spadłem z wiaduktu w Wie-
liczce. Miałem pęknięcie czaszki, naru-
szony rdzeń kręgowy i opony mózgowe. 
Dziesięć dni walczyłem o życie – dziś 
opowiada to tylko po to, by triumfalnie 
zakończyć: – Wygrałem!

niebagatelna zabawa w naukę
Miesiąc spędzony w szpitalu przesu-
nął uzyskanie stopnia magisterskiego 
o rok. – Stypendium wypłacała mi 
rafineria z Płocka i właściwie powi-
nienem tam pojechać do pracy, ale nie 
skończyłem studiów, więc nie mogłem 
tego zrobić. Postanowiłem zatrzymać 
się w Krakowie – relacjonuje podjęte 
decyzje. Jak się okazało – trafne.
Zajął się montażem ściągniętej z Nie-
miec aparatury do chromatografii 
gazowej w resortowym Instytucie Zoo-
techniki. Kiedy sprzęt zaczął działać, 
kierujący działem żywienia zwierząt 
prof. Rajmund Ryś zaproponował za-

trudnienie. „Omc magister” 
oponował, bo pamiętał 

o petrochemicz-
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nym stypendium. – My to załatwimy. 
Ministerstwo Rolnictwa je spłaci 
– zapewnił naukowiec i tym samym 
pozyskał pracownika, który w 1965 
roku debiutował jako magister.
Pracowity młodzieniec po podpisaniu 
umowy rozpoczął kolejny fakultet. 
Jego wybór padł na biologię, choć 
zwierzchnik zapewne wolałby zoo-
technikę… – Łączyłem pracę i studia 
– zaznacza Jan Gawlik. Niedogodności 
było jednak więcej. – Z powodu braku 
mieszkania i pustej kieszeni poznałem 
dole i niedole waletowania w akademi-
ku – dodaje.
Badania pochłonęły go całkowicie. 
– Przypuszczam, że wówczas przez rok 
spędziłem w Bibliotece Jagiellońskiej 
więcej czasu niż podczas pięciu lat 
studiów – żartuje.
Po dwóch latach zrezygnował ze zgłębia-
nia biologii. – Potrzebne były pieniądze 
na skromne urządzenie mieszkania, nie 
mówiąc o utrzymaniu rodziny – pod-
kreśla naciski trudnej rzeczywistości. 
– Zacząłem rozglądać się za dodatkową 
pracą. Los mi sprzyjał!
Centralne Laboratorium Gazow-
nictwa poszukiwało chemika, który 
uruchomiłby chromatograf gazowy. 
Jan Gawlik wykorzystał szansę, ale 
macierzystego instytutu nie porzucił. 
Wkrótce nadarzyła się kolejna okazja. 
– Z inicjatywy prof. Tadeusza Szczep-
kowskiego z Zakładu Biochemii Aka-
demii Medycznej rozpocząłem badania 
nad występowaniem kwasów tłuszczo-
wych w kamieniach żółciowych oraz 
nad metabolizmem ich powstawania. 
Wtedy ukształtował się zarys mojej 
pracy doktorskiej – starszy pan przypo-
mina zdarzenia poprzedzające otwarcie 
przewodu w Instytucie Chemii UJ.
Dorobek naukowy zaprowadził go na 
międzynarodową konferencję w Bra-
tysławie. – Żaden z dotychczasowych 
egzaminów nie wywołał u mnie tyle 
stresu, co oczekiwanie na to wystą-
pienie – przyznaje.

jednomyślnie poparli doktora
– Po trzech latach zmieniłem zatrud-
nienie i przeniosłem się do Instytutu 
Technologii Nafty. Oni mieli zdecydo-
wanie więcej pieniędzy na aparaturę, 
a dla młodego człowieka, który chce 
się bawić w naukę, to niebagatelna 
sprawa – tłumaczy.
Nie porzucił chromatografii i zajmo-
wał się nią dodatkowo „na pół etatu” 
w Centralnym Laboratorium Gazow-
nictwa. Kiedy gazownicy przekształcili 
się w instytut, Gawlik został w nim 
kierownikiem jednego z zakładów. Los 
prostował wytrwale ścieżki przed oko-

cimiakiem, bo obie instytucje, w któ-
rych chemik pracował, połączyły się 
w Instytut Górnictwa Nafty i Gazu.
– Zaproponowano mi wicedyrektorstwo. 
Nie zgodziłem się. Nie miałem skoń-
czonego doktoratu i wiedziałem, że jak 
włączę się w administrację, to utopię 
stopień naukowy – wyjaśnia. Do zmiany 
decyzji przyczyniła się żona i po czwartej 
lub piątej zachęcie przyjął stanowisko 
wicedyrektora ds. gazownictwa.
Czasem los przestawał się uśmiechać. 
Nagła śmierć prof. Szczepkowskiego 
pokrzyżowała plany ambitnego ba-
dacza. Doktorant zmienił więc temat 
pracy i otworzył przewód u prof. Emila 
Zielińskiego na Akademii Górniczo-
Hutniczej. Opisał zastosowanie de-
tektora płomieniowo-fotometrycznego 
dla oznaczania śladowych ilości siarki 
w gazach. – Miałem ogromną satysfak-
cję – potwierdza z radością w oczach. 
– Przecież dałem się poznać w Krakowie 
jako chemik, a nie miałem doktoratu. 
Tymczasem Rada Wydziału zatwierdzi-
ła nadanie tytułu jednomyślnie.
Zanim jednak do tego doszło, czekały 
młodego naukowca osobliwe trud-
ności. Do przeprowadzenia badań 
potrzebował bowiem próbek związków 
siarko-organicznych dostępnych na Po-
litechnice Gdańskiej. Ich transport do 
Krakowa nie nastręczałby problemów, 
gdyby nie fakt, iż szklane ampułki 
zawinięte w watę i zamknięte w ter-
mosie niemiłosiernie śmierdziały.
– Na lotnisku oddałem swoją walizecz-
kę na bagaż i wszedłem na pokład sa-
molotu. Zająłem miejsce i zabrałem się 
do czytania gazety. Tymczasem pełny 
pasażerów samolot stał w porcie – Jan 
Gawlik relacjonuje dziwną podróż. 
– Po ponad pół godzinie w drzwiach od 
strony kabiny pilotów stanął stewart 
z moją walizką w ręce. „Czyj to bagaż?” 
– zapytał. Kiedy przyznałem się do 
pakunku, usłyszałem: „Dlaczego nie 
zgłosił pan tego wcześniej? Dwukrotnie 
wyładowywaliśmy cały bagaż, żeby 
sprawdzić, co tak śmierdzi!”
O reakcjach krakowian w autobusach 
lepiej już nie wspominać… – W domu 
zarówno walizeczka, jak i jej zawartość 
wietrzyły się na balkonie przez dwa 
tygodnie – podsumowuje po latach 
przygodę.

obiad z noblistami
Tymczasem w badania naukowe zaczę-
ła wkraczać polityka… – Zajmowałem 
się zgazowaniem węgla, technologią, 
którą Polska kupiła od Niemiec w ra-
mach kompleksowego, rządowego 
programu. To wiązało się z kryzysem 
naftowym w 1974 roku. Przetwórstwo 

węgla miało priorytet, bo ceny ropy 
poszły w górę – wyjaśnia realia. – Na 
szczęście dla świata, spadły – odzywa 
się w nim głos analityka stosunków 
międzynarodowych.
Doświadczenie w gazownictwie, che-
mii i biochemii oraz stopień doktora 
wypchnęły go na placówkę dyploma-
tyczną. – W 1984 roku wyjechałem do 
Wielkiej Brytanii – mówi były radca 
ambasady ds. nauki i techniki.
Dbał o wysyłkę do kraju publikacji, 
odczynników i aparatury. – Któregoś 
dnia prof. Kemp poprosił o pomoc 
w przekazaniu próbek wzorcowych 
związków chemicznych doc. Zofii 
Ambroż z Instytutu Badań Jądro-
wych. Po kilku dniach przesłał dwie 
małe puszki, które na noc zostawiłem 
w biurze. Na drugi dzień stwierdziłem, 
że w pokoju panuje znany mi, trudny 
do zniesienia odór. Kłopotliwą puszkę 
umieściłem na parapecie i po kilku 
tygodniach zapomniałem o niej – roz-
poczyna opowieść, która doprowadziła 
do skandalu dyplomatycznego. Jego 
przebieg radca Gawlik poznał dopiero 
po powrocie z urlopu. – Ktoś podrzu-
cił w rejon ambasady jakąś bombę 
smrodów. Zarówno nasze służby, jak 
i brytyjskie nie mogły wykryć, gdzie ją 
podłożono – pracownik administracji 
relacjonował z oburzeniem incydent, 
do jakiego doszło przed „świętem na-
rodowym”, czyli 22 lipca.
Najważniejszego wydarzenia z 4,5 
lat pracy w Londynie Jan Gawlik 
nie wpisuje do CV. – To był obiad 
w kameralnym, dwunastoosobowym 
gronie, w tym z sześcioma laureatami 
Nagrody Nobla; nie mówiąc już o rek-
torach i profesorach znanych uczelni 
brytyjskich – zaznacza i wymienia Do-
rothy Crowfoot hodgin – pierwszą 
po Marii Curie-Skłodowskiej laureatkę 
Nobla z chemii, szefową Konferencji 
„Pugwash” w Sprawie Nauki i Pro-
blemów Światowych, w którym to 
ruchu na rzecz rozbrojenia i pokoju 
skupili się uczeni. Organizacja do 
dziś opracowuje raporty dla rządów 
poszczególnych państw w sprawie 
broni masowej zagłady. Ta znajomość 
zostawiła w życiorysie Jan Gawlika 
ślad, chociaż w latach 80. nie zdawał 
sobie jeszcze sprawy, iż przyjdzie mu 
się zmierzyć z kontrolą wykorzystania 
energii atomowej na skalę światową.
– Miałem wtedy ok. 45 lat, a oni po 50, 
60… To niesamowita rzecz zjeść obiad 
w gronie takich ludzi – 68-latek wciąż 
emocjonuje się wydarzeniem sprzed 
ponad 20 lat. Profesor Królewskiej 
Akademii Nauk John R. Vane oso-
biście wytłumaczył mu, dlaczego prof. 
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Ryszard Gryglewski z ówczesnej 
Akademii Medycznej w Krakowie nie 
dostał Nobla. – Zaczął pracować z mo-
im zespołem już po powstaniu wniosku 
o nagrodę, ale miał pełny udział w ba-
daniach – zastrzegł Anglik.
– Odwiedziłem go w laboratorium 
w Cambridge, gdy przygotowywałem 
jego wizytę w Krakowie – Gawlik 
przypomina noblistę z medycyny, lorda 
Andrew Fieldinga huxley’a.
Udawało mu się wiązać świat naukowy 
niewidzialnymi nićmi. – Przygotowa-
łem trzy porozumienia: Politechniki 
Krakowskiej i Birmingham University, 
Uniwersytetu Śląskiego i Strathclyde 
University w Szkocji oraz Glasgow 
University i katowickiej uczelni.

milion zamiast pięciu
Powrót w 1987 roku był jak skok do 
zimnej wody. Zaczął tworzyć Zakład 
Ochrony Środowiska. Po roku znalazł 
ogłoszenie prasowe o konkursie na 
dyrektora Fundacji UJ. – Było około 50 
podań. Po selekcji zostało sześciu kan-
dydatów. Rozmowy sprawiły, że wybrali 
mnie – uśmiecha się chemik, który dziś 
ani myśli odpocząć na emeryturze.
– Z fundacji byłem bardzo zadowolony 
– przyznaje, choć kiwając głową dodaje, 
iż wciąż marzył o dyplomacji. Jednak 
propozycje nie nadchodziły. Z pasją 
realizował się więc na uniwersytecie. 
– Zarabialiśmy na siebie, a uczelni 
oddawaliśmy jeden do dwóch miliar-
dów rocznie. Kupowaliśmy kserografy 
i sprzęt dla instytutów – wymienia.
W roku przełomu, 1989, postawił na 
wielkie, międzynarodowe wydarzenie. 
Wykorzystał kontakty z przeszłości 
i przyłożył rękę do konferencji na 
temat działalności filantropijno-cha-
rytatywnej organizowanej przez John 
Hopkins University. – Wszystko się 
zmieniało – wspomina, jakby mówił 
o karnawale. – Pojawili się ludzie, 
którzy wreszcie mogli oficjalnie dzia-
łać w polityce: Jacek Kuroń, Zbigniew 
Bujak, Mieczysław Gil… Przyjechali 
szefowie największych fundacji: Ford 
Foundation, Andrew Mellon Founda-
tion… Dzięki temu uniwersytet dostał 
650 tys. dolarów z fundacji Mellona. 
Spotkałem się z Akiro Irijamą z Sa-
sakawa Peace Foundation. Wspaniały 
człowiek! Za jego pośrednictwem otrzy-
maliśmy tylko milion dolarów! – żartu-
je. – A mogliśmy dostać pięć milionów 
pod warunkiem, że będziemy nimi 
obracać i powiększać w ten sposób zysk 
przeznaczony na potrzeby Alma Mater. 
Z prof. Stanisławem Chodorowiczem, 
ówczesnym prorektorem UJ, postano-
wiłem założyć bank obsługujący uczel-

nię. Dla wielu profesorów uniwersytetu 
była to niezrozumiała nowość. Komisja 
Finansów Senatu UJ była przesadnie 
ostrożna. Trudno, przepadło…
Uzyskany przez Fundację UJ milion 
uczelnia przekazała Fundacji Uniwer-
stytetu Buffalo i tam złożyła na loka-
tach. Dziś za procent z tego kapitału 
wypłaca się stypendia naukowe.

reaktory nie tylko saddama
Wkrótce dyplomacja miała się o kra-
kowskiego chemika upomnieć. – Po 
prawie ośmiu latach pracy w fundacji 
dostałem telefon, że potrzeba przed-
stawiciela Polski w Międzynarodowej 
Agencji Energii Atomowej. Łapczywie 
zaaprobowałem ofertę wyjazdu do 
Wiednia – wyjaśnia, jak w 1996 roku 
rozpoczął kolejny etap życia.
– Pamięta pani poparzenie lampami 
chorych na raka piersi kobiet w Białym-
stoku? Udało się załatwić im leczenie 
w najlepszym ośrodku we Francji. Sfinan-
sowała je agencja i rząd francuski – mówi. 
– Koordynowałem tę sprawę – dodaje.
– Wielka postać! – komentuje swoją 
przyjaźń ze Szwedem hansem blixem, 
który przez 12 lat był dyrektorem gene-
ralnym agencji. Dziś przyznaje, że pry-
watne kontakty pracowników między-
narodowej organizacji w rzeczywistości 
były przedłużeniem tych zawodowych. 
– Na spotkaniach rozmawialiśmy o swo-
ich krajach i ludziach. Na ogół wszyscy 
coś załatwialiśmy: pieniądze na badania 
dla naukowców, tańszy zakup sprzętu 
dla swojego państwa, sprzedaż apara-
tury i myśli technicznej dla agencji albo 
wysłanie krajan na kontrolę – wylicza. 
– Te kontrole były ogromnie prestiżowe, 
ale niełatwe. Żeby stworzyć wiarygodny 
raport, trzeba dojść do obiektywnych 
źródeł; a to nieraz niemożliwe – tłuma-
czy, przywołując przykład monitoringu 
irackich reaktorów.
Sam pisał raporty o wykorzystaniu 
energii jądrowej w kraju Saddama. 
Analizował zagrożenie militarnego wy-
korzystania atomu przez Iran, Koreę 
Północną, Indie i Pakistan.
W październiku 2003 roku powrócił 
do Polski. Powinien wrócić na krótko 
na Uniwersytet Jagielloński, bo za rok 
czekała go emerytura, jednak zgodził 
się zostać kanclerzem uczelni w No-
wym Targu. – Udało mi się wybudować 
budynki dydaktyczne za 12 milionów – 
podkreśla z zadowoleniem. – Wspólnie 
z rektorem prof. Chodorowiczem sku-
tecznie zabiegałem o 43 miliony dotacji 
na Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne 
z Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. Co ciekawe, każda 
z podhalańskich wsi zadeklarowała co-

roczną wpłatę złotówki od mieszkańca 
na wspieranie ich uczelni!
Choć w lutym pożegnał się z wszechnicą 
z Nowego Targu, to nadal jest aktywny 
w społeczności akademickiej. Wykłada 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, Aka-
demii Pedagogicznej, w Szkole Głównej 
Handlowej, w Pile, Koninie, Płocku… 
Coraz rzadziej zajmuje się chemią. 
Studentom opowiada o kulisach poli-
tyki międzynarodowej, uczulając ich 
na „subtelny” wpływ surowców ener-
getycznych na decyzje rządów.

Przepływ spóźnił się
Podróżować zaczął w czasie studiów. Po 
raz pierwszy dostał paszport w 1962 
roku, by pojechać na wymianę między-
uczelnianą do Francji. – Dla młodego 
chłopaka to było coś nieprawdopodob-
nego! – żywo podkreśla. W Paryżu spo-
tkał uciekinierów z kraju. „Co będziesz 
wracać?” – usłyszał. – Łamałem się, ale 
wróciłem – mówi bez cienia żalu.
Zagraniczna wyprawa ukazała mu 
kontrast dwóch stron ideologicznej 
kurtyny. – W Zurychu do portu lotni-
czego poprowadziły nas stewardessy 
unoszące nad nami parasole. Ale 
wracaliśmy już nie przez Szwajcarię, 
tylko przez Berlin Wschodni. Z sa-
molotu szliśmy w szpalerze żołnierzy 
trzymających karabiny z nałożonymi 
bagnetami. Okna ubikacji na lotnisku 
były oplecione drutem kolczastym 
– w opowieści kreśli dwa światy, któ-
re pomieściły się w jednej Europie. 
– Opanowało mnie przerażenie. Ta 
konfrontacja była straszna!
Dyplomacja to wiązanie różnych stron 
globu. – Żebyśmy nie odstawali w roz-
woju od reszty świata – tłumaczy Jan 
Gawlik. – To nie tylko transfer myśli. 
Tu chodzi także o nawiązywanie kon-
taktów i współpracę – dowodzi autor 
raportów z lat 80., w których tłuma-
czył politykom konieczność rozwoju 
informatyki. Dziś to już wiemy…

Tekst i fot. Iwona DOJKA

Brzeski Klub Bokserski

„Magic Boxing”
ogłasza zapisy dla chłopców 

i dziewcząt powyżej 12 roku życia
Treningi odbywają się w SP nr 2 
w Brzesku, w poniedziałki, środy 

i piątki, od 18.00 do 20.00.
Trener Edmund Kubisiak

– tel. (509) 814 006
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– To jest los – mówi. Musi mieć rację. 
Gdyby nie muzyka, nie poznałaby 
męża i nikt nie wyrwałby jej spod góry, 
na której spoczęła arka Noego, kiedy 
zesłany przez Boga potop oczyścił zie-
mię ze złych ludzi.

złota baszta
Poznali się w 1988 roku na krakow-
skim Rynku. Ona śpiewała w or-
miańskim chórze. Podczas przerwy 
podszedł i wymienili się adresami. 
Rok później wzięli w Polsce ślub. On 
grał na saksofonie, gitarze i kontra-
basie. W brzeskim MOK-u prowadził 
zajęcia muzyczne. Ona zajęła się 
domem. W 1990 roku na świat przy-
szedł Marcjan, a pięć lat potem Artur. 
Obaj odziedziczyli talent po rodzicach 
– jeden gra na skrzypcach, drugi na 
fortepianie.
– Starszy syn w 2005 roku wygrał 
w Czchowie „Złotą Basztę” – chwali 
się Karine Karapetian-Biernat. – Zna-
jomość języków to wielkie bogactwo 
– dorzuca i wraca do porzuconego 
wątku. – Kiedy syn dostał nagrodę, 
to pojechał do Krakowa na warsztaty. 
Zaniedbał w szkole angielski i nie mógł 
się dogadać z muzykami z Ameryki. 
A tak chce studiować jazz…

Pierwsi chrześcijanie
Przez pierwszy rok porozumiewała się 
z mężem po rosyjsku. – To jest moja 
życia – mówi, wsączając do polskiego 
słownika obce końcówki rodzajowe. Tak 
samo wkomponowuje w codzienność ka-
wałki Armenii: górę Ararat na obrazie 
czy kształtną Ormiankę z grafiki. Na-
wet ulubione bakłażany przygotowuje 
zgodnie z rodzimymi przepisami.
Nad drzwiami kuchni powiesiła alfabet 
ormiański. Mąż za namową teściowej 
kazał przerwać nauczanie synów jej 
ojczystej mowy. Pewnie teraz żałował-
by tego. Gdy Karine Biernat trafiła 
do szpitala, starszy syn użył aż trzech 
języków – ormiańskiego, rosyjskiego 
i polskiego – by jej siostrze przekazać, 
z jakiego powodu i gdzie musi leczyć 
się jego mama.
Po przybyciu do Polski nie mogła zro-
zumieć, dlaczego katolicy chodzą do 
kościoła regularnie raz w tygodniu. 

Kwiaty z góry Ararat

Mówi o sobie „Armiejka”, bo jak to może być, że Polacy nazywają ją Ormianką, skoro jej 
ojczyznę zamianowali Armenią. – To prawie jak w rosyjskim, gdzie nieakcentowane „o” 
wymawia się jak „a” – przypuszcza muzyk Karine Karapetian-Biernat (na zdjęciu), która 
w Brzesku mieszka już 18 lat.

– W Armenii do Boga nie chodzi się 
na siłę. Trzeba mieć potrzebę rozmowy 
w Jego domu, spotkania się z Nim… 
– tłumaczy inne realia, przywołując 
jednocześnie historię. – Armenia jest 
najstarszym chrześcijańskim pań-
stwem świata. Od IV wieku mieliśmy 
swój język i kulturę.
W swoim kraju uczyła dzieci muzyki 
w szkole i prowadziła zajęcia z rytmiki 
w przedszkolu. Brała udział w próbach 
chóru, z którym jeździła na występy po 
całym Związku Radzieckim i Europie. 
Na domowe zajęcia pozostawała nie-
dziela. Kiedy swoje przyzwyczajenie 
wprowadzała w czyn w Polsce, spo-
tykała się z potępieniem, którego nie 
rozumiała.

Świat bez sądów i rozpraw
– Życie jest piękne… – odwraca twarz 
ku słońcu, pozostawiając za sobą 
cień. W 2000 roku mąż zmarł nagle 
na zawał. Została sama z 10-letnim 
Marcjanem i 5-letnim Arturem. Prze-
stała śpiewać. Nagle brat Edwarda 
biernata upomniał się o dług i od-
setki, podając sprawę do komornika. 
– O niczym nie miałam pojęcia. Mąż 
odpowiadał za sprawy finansowe, ja 
prowadziłam dom. Jestem obcokra-
jowcem i nie ze wszystkim daję sobie 
radę. Nie znam języka urzędniczego 
– oznajmia załamującym się głosem. 
– Sąd stwierdził, że odpowiadam za 
sprawy męża, mimo że jego spadko-
biercami zostały na mocy testamentu 
dzieci. Najpierw zlicytowano nasz dom 
budowany wspólnie w Woli Dębińskiej. 
Teraz chcą również odebrać tę połowę 
domu, którą synowie odziedziczyli 
po ojcu i gdzie mieszkamy. Czy to 
możliwe, żeby nas wyrzucić na ulicę? 
– rozpaczliwie pyta. – Gdzie tu sprawie-
dliwość? Tyle się o niej mówi w telewi-
zji… Gdzie jest uczciwość i moralność? 
– wątpliwości wracają jak echo, gdy 
przerzuca papiery z kolejnych rozpraw 
cywilnych i karnych wytoczonych przez 
rodzinę męża.
– W życiu nie spotkałam w Armenii 
człowieka, który miał do czynienia 
z sądem. Istniał dla mnie tylko w książ-
kach i filmach – mówi i spogląda na do-
kument sądowego asesora, twierdzące-

go, iż skoro Karine Karapetian-Biernat 
zamieszkuje w Polsce od 15 lat, to nie 
może nie znać krajowego prawa.

troskliwa ogrodniczka
Aby ułatwić procedury urzędnicze, 
postarała się o polskie obywatelstwo. 
Niestety, musiała wyrzec się bycia 
Ormianką. – Szkoda, pół roku potem 
zmieniły się przepisy. Nie trzeba było-
by zrzekać się obywatelstwa Armenii 
– żałuje. – Myślałam, że naród i pań-
stwo polskie będą po mojej stronie. 
Dzieci są przecież Polakami – przywo-
łuje argumenty.
Utrzymuje się z renty po mężu. 
Okazjonalnie wspiera ją i dzieci 
brzeski MOPS. Siostra, która osia-
dła w Hiszpanii, przysyła paczki na 
święta i żywnościowe w ciągu roku. 
Karine Karapetian-Biernat znalazła 
tylko dorywcze zatrudnienie. – Nie 
mogłam objąć etatu. Chciałam też 
zająć się dziećmi; przecież tylko mnie 
mają – dodaje i nagle wpada w inny 
ton: – One są jak kwiaty. Jeśli ich nie 
podlewasz, zwiędną. Dlatego dzieciom 
trzeba poświęcić wiele czasu.
Zna świat prostych zasad. – Nieważne, 
kim jestem. Lubię rozmawiać z ludźmi, 
a oni mają obowiązek być uczciwi i po-
dać każdemu rękę – twierdzi. – U nas 
tak samo, jak tu: „Gość w dom, Bóg 
w dom”. Jeden jest Bóg i wiara jest 
jedna. Grzech to uczynki… – dowodzi. 
– Polacy to kulturalni i weseli ludzie, 
ale… bardzo zazdrośni – ocenia.

Iwona DOJKA
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Nie była pieszczochem życia. 
– Bardzo kochałam malarstwo, 
ale nie dorastałam w środowi-

sku, gdzie kultura byłaby na pierw-
szym miejscu – przywołuje dzieciństwo 
spędzone na Pomianowej. – Oglądałam 
obrazy, ale myślałam, że nigdy nie będę 
w stanie tak malować.
Ojciec licealistki z Tarnowa był rolni-
kiem. Kiedy zachorował, zrezygnowała 
ze starania się o studia na Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Po pierw-
szym roku opuściła AWF, by założyć 
własną rodzinę.
Znalazła sobie innych niż szkolni 
nauczycieli. – Uczyłam się, czytając 
książki. To odmienna nauka… Z każdej 
publikacji można coś wyciągnąć – przy-
pomina o swojej pasji do lektury.

Góralska zima za sto dolarów
Pierwsze obrazy olejne zaczęła malować 
dwadzieścia lat temu. Na rencie miała 
dość czasu, by poświęcić go na zainte-
resowania. Jednak decydujący impuls 
do tworzenia dała dopiero samotność 
w USA. – W 1984 roku miałam skom-
pletowane dokumenty. Siostra, która 
tam mieszka, odradzała mi wyjazd. Mó-
wiła: „Tu jest ciężko, nie dasz rady. Nie 
znasz języka. Jesteś w wieku, kiedy nie 
zdobywa się świata” – wspomina eme-
rytowana księgowa z browaru. – Nie 
miałam nic do stracenia – dodaje.
W konsulacie oznajmiła, że chce 
tylko zobaczyć grób matki i pomóc 
chorej siostrze. Wyleciała 31 sierpnia. 
Pracowała i samodzielnie uczyła się 
języka. – Nie malowałam i niczego nie 
napisałam. Myślałam tylko, jak prze-
żyć – komentuje trudne początki. Do 
kraju wróciła po pięciu latach. Za trzy 
wyjechała znowu. Kilka razy przelecia-
ła nad oceanem. Zawsze obiecywała 
sobie, że to ostatni raz.
Było coraz łatwiej. W Stanach zaczęła 
malować. Pierwszy raz pokazała olej 
w Polish Art Club w Chicago. Na 
kolejnej wystawie zdobyła nagrodę 
Honourable Mention i 100 dolarów. 
– To był już sukces! – podkreśla, wy-
ciągając zza szafy płótno z góralskimi 
saniami w zimowym krajobrazie. – Nie 
mam miejsca. Obrazy trzymam nawet 
w piwnicy, a i tak większość rozeszła 
się po ludziach… – wyjaśnia.

Sztuczny dodatek

Te obrazy, którym poświęcała najwięcej pracy, nie miały wysokich not. Za to szybkie szkice zdoby-
wały uznanie. – Starałam się być perfekcjonistką! – Antonina Radzięda (na zdjęciu) przekonuje 
do pieczołowitości wykonania. – Niedobrze jest żyć, chodząc na skróty. Tak nie osiągnie się celu.

Bierze udział w konkursach i wystawia 
w galeriach internetowych. Wyróżnio-
ne obrazy można znaleźć, sprawdzając 
stronę www.aradzieda.com.

jedyne, co godne malowania
Techniki uczyła się sama. Nie zatrzy-
mała się na farbach olejnych. – Teraz 
maluję akrylami. Tylko akwareli nie 
mogę sobie przyswoić… Tu potrzebny 
byłby mistrz – przyznaje się do trud-
ności z barwnikami, które wymagają 
pewnej ręki i zdecydowanych pocią-
gnięć pędzla.
Ceni sobie kwitnące rośliny i krajo-
brazy na płótnie. – To moja pasja. 
Kiedyś wydawało mi się, że to jedy-
na rzecz godna malowania – mówi 
o kwiatach.
Nie stroni od abstrakcji i tworzy zrów-
noważone kompozycje linii i plam. 
– To niesamowite pole manewru. 
Nie ma w nim kanonów – tłumaczy 
artystyczne upodobania. W obrazach 
zamyka własne emocje. Wśród kolekcji 
botanicznych kształtów i przyjemnych 
dla oka pejzaży uderza „Krzyk” – nie-
biesko-zielona postać o wykrzywionej 
twarzy, zatartych rysach i uniesionych 
rękach. – To wyraża smutek i rozpacz 
– dopowiada interpretację autorka. 
– Cokolwiek własnego się zrobi, musi 
to być oryginalne – dorzuca.
– W Stanach nie mogłam niczym wy-
pełnić pustki. Polski krajobraz na płót-
nie uzupełniał dotkliwy brak ojczyzny 
– usprawiedliwia swoją twórczość.

„sztuka” to coś sztucznego
O ile wiersze porzuciła jeszcze w szkole 
podstawowej, zrażona komentarzami 
nauczycieli wątpiących w autorstwo 
jej utworów, to w obcym kraju odkryła 
poezję na nowo. Oprócz niej doceniła 
prozę i napisała trylogię „Błędny 
ognik”. – Zaczęłam i nie wiedziałam, 
jak skończę. Opowieść toczyła się sama 
– przypomina rozpoczętą na 20. latach 
XX wieku i zakończoną w 2000 roku 
sagę rodzinną. Odżegnuje się od posą-
dzeń o wpisanie w akcję realnych ludzi. 
– Postanowiłam zawrzeć w książce 
wszystko, co zaobserwowałam w ży-
ciu i poznałam poprzez lektury. Moim 
celem nie było wstawienie w treść kon-
kretnych życiorysów, tylko prawdopo-

dobieństwo faktów i tła historycznego 
– tłumaczy. – Autobiografia nie istnieje. 
Pamięć ludzka nie jest w stanie zacho-
wać rzeczywistości, lecz ją przetwarza. 
Powstaje coś zupełnie nowego…
W swoim dorobku ma również kilka 
tomów opowiadań i wiersze, które 
– w jej ocenie – odbiegają od nowocze-
snych trendów.
– Na razie przestałam pisać. Uczu-
cia przeniosłam na malarstwo. Ono 
jest łatwiejsze w odbiorze – twierdzi, 
popijając herbatę w domu otoczonym 
wypielęgnowanym ogrodem. Co to jest 
sztuka? – Zawsze się zastanawiałam. 
Im dłużej żyję, tym bardziej się gubię. 
Dziś nie ma definicji ani kanonów. 
Może są antykanony? – pyta retorycz-
nie i po chwili rzuca odpowiedź: – Cał-
kowita swoboda i wybryk wyobraźni!
– Sztuka jest uzupełnieniem życia. 
Nie sednem – przestrzega. – Trzeba żyć 
dniem dzisiejszym, żeby nie przefilozo-
fować swojego czasu. Powierzenie całego 
życia sztuce nie ma sensu. Słowo mówi 
samo za siebie – „sztuka” to coś sztucz-
nego. To tylko dodatek… – rozwija myśl 
o roli malarstwa w swoim życiu.

Tekst i fot.
Iwona DOJKA
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notatnik kulturalny
* 11 października Środowiskowy 
Dom Pomocy Społecznej organi-
zuje wystawę i aukcję prac swo-
ich podopiecznych w MOK-u.
* Sześć dni później pasjonatom 
rocka koncert Black Sabbath 
zaprezentuje Jerzy Skarżyń-
ski w Brzeskiej Piwnicy.
* Rocznicę śmierci Edwarda 
Stachury przypomną MOK 
oraz PiMBP. Data imprezy nie 
jest jeszcze ustalona.
* 13 października zjadą do Brze-
ska poeci. Wieczorem tego dnia, 
o 17.30 w sali wystawowej MOK-
u w ramach XVII Międzynarodo-
wej Galicyjskiej Jesieni Literac-
kiej Pogórza dadzą koncert słowa 
„A to już szron naszego lata”.
* Przez cały rok szkolny dzie-
ci i młodzież mogą korzystać 
w MOK-u z zajęć gry na instru-
mentach, z koła plastycznego 
i dla kandydatów do szkół wyż-
szych, gdzie na egzaminie wyma-
gana jest umiejętność rysunku, 
lekcji teatralnych i szachowych, 
warsztatów dziennikarskich, 
zajęć wokalno-muzycznych oraz 
tanecznych (cheerleaderki, ba-
let, salsa i inne tańce towarzy-
skie), a także lekcji emisji głosu 
i umuzykalnienia. Do najmłod-
szych dzieci, w wieku od pięciu 
do siedmiu lat, MOK adresuje 
Akademię Bolka i Lolka. Dla 
dorosłych przewidziano aerobik 
i zajęcia z tańca towarzyskiego.
* W październiku zainaugurował 
działalność Uniwersytet Trze-
ciego Wieku. Po inicjującym wy-
kładzie dr Stanisława nalepy 
na temat genetyki roślin ruszy 
dalszy cykl prelekcji.
* Na wieczór 27 października 
bistro „Młynek” zaprasza na 
wystawę Małgorzaty Duśko, 
która pokaże cykl monochroma-
tycznych aktów „Bez twarzy”.

14 WRZEśnIA MłODZIEż pod 
kierunkiem prof. Edwarda Do-
brzańskiego z krakowskiej PWST 
zinterpretowała „Kwiaty polskie” Ju-
liana Tuwima. Artystycznej wolności 
w czytaniu poezji dali wyraz: Milena 

DOKTOR nAuK ChEMICZnyCh Jan Gawlik dał 27 września wykład 
„Afryka Morza Śródziemnego i Czarna Afryka południa”. Pochodzący z Okoci-
mia naukowiec pracował w ambasadzie polskiej w Londynie i Międzynarodowej 
Agencji Energii Atomowej. Jest autorem lub współtwórcą ok. 60 publikacji 
naukowych. Opowieść osnuł wokół swojego pobytu na czarnym kontynencie 40 
lat temu. Opisał pomieszanie kultur na północy i bogactwo południa Afryki. 
Na archiwalnych fotografiach wskazał domy bez dachów lub ściany przykryte 
jedynie liśćmi palmy oraz wieśniaka, który w pobliżu centrum stolicy orał po-
letko drewnianą sochą. Podkreślił obyczajowe niuanse: – Polacy eksportowali 
do Egiptu piżamy, a tamtejsza młodzież nosiła je jak garnitury!    (iwd)

SZEśćDZIESIąT PAR stanęło na 
parkiecie hali sportowej Gimnazjum 
w Jadownikach, by 30 września za-
walczyć o laury w ogólnopolskim Tur-
nieju Tańca Towarzyskiego o Puchar 
Burmistrza Brzeska. Pierwszą tego 
typu imprezę w gminie zorganizował 
Studencki Klub Taneczny AGH, MOK 
i Urząd Miejski. Najpierw wirowali 
najmłodsi – 12- i 13-latki, a potem 
14- i 15-latki. Dla starszych pozostało 
późne popołudnie. Wszyscy uczestnicy 
uczynili z ruchu pełen ekspresji teatr 
namiętności. Jury po przewodnictwem 
prezesa Polskiego Towarzystwa Ta-
necznego Franciszka Witosa rozdało 
12 pucharów i 72 nagrody rzeczowe. 

(d)

opowieść o polskich piżamach…

emocjonalna pantomima

Kwiaty posłużyły za metaforę

Kancy, Karol Polak, Paweł Seidler 
i Filip Górnisiewcz. Występowi to-
warzyszyły rozwieszone na ścianach 
sali wystawowej MOK-u, zatopione 
w prostokątnych parafinowych ta-
flach, zasuszone rośliny. – Państwo 
ocenicie, czy jest to sztuka – zagadnęła 
do widzów oryginalnych witraży ich 
autorka, florystka Katarzyna Pace-
wicz-Pyrek. – To trudna twórczość, 
bo do końca nie wiadomo, jak będzie 
wyglądał efekt – zwróciła uwagę na 
proces zastygania wosku.
Efemeryczne rośliny ożyły w słowach 
wiersza, podczas gdy ich wizualne 
odpowiedniki niosły w sobie myśl 
o zatrzymaniu obrazu materii na 
chwilę przed unicestwieniem. Jed-
nak w rywalizacji o utrzymanie się 
w lamusie wspomnień zwyciężyły 
poetyckie kwiaty.

(i)
Adepci brzeskiej szkoły
rektora Dobrzańskiegofo
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ZATRUDNIMY od zaraz
ślusarza – spawacza,
z uprawnieniami TIG.  

Praca stała.

Kontakt: tel. 0-14 66 324 42,
0-603 202 026, 0-601 401 536

lub e-mail: andrzejojczyk@onet.pl, 
prokom@telefony.com.pl.
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Turniej był pokazem
wyrafinowanej dynamiki
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Wieś ma 29 ulic. Liczba zupeł-
nie przypadkowa powstała 
jako wynik dyskusji i starań 

mieszkańców, na czele z inicjatorką 
projektu, wieloletnią sołtys Stefanią 
bryłą. Impulsem do podjęcia proble-
matyki nazewniczej stały się coraz 
częstsze trudności z identyfikacją 
posesji. Kolejne numery nadawano 
budynkom wznoszonym w różnych 
miejscach rozległej miejscowości, co 
powodowało chaos, jaki uporządkować 
dało się jedynie poprzez wprowadzenie 
nazw ulic i nowej numeracji obiektów. 
Ulice w Mokrzyskach ustanowiono po 
raz pierwszy uchwałą Rady Miejskiej 
z 28 grudnia 1995 roku. Wówczas 
nadano nazwy 28 drogom, do których 
siedem lat później, 18 września 2002 
roku, dodano jeszcze jedną ulicę. 
Należy się spodziewać, że wraz z roz-
wojem wsi, budową nowych domów 
i osiedli przybywać będą też i nowe 
ulice. W Mokrzyskach są jeszcze drogi 
nie nazwane oraz miejsca zabudowa-
ne, gdzie wskazane byłoby urządzić 
nowe trasy.

Gibała i janusz
Nazwę ul. Dobrego Pasterza wywie-
dziono od pasterskich funkcji Jezusa 
Chrystusa; co ma bezpośredni związek 
ze znajdującymi się przy niej obiekta-
mi parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa: kościołem i cmentarzem oraz 
Zgromadzeniem Sióstr Franciszka-
nek Rodziny Maryi. Ul. Działkowa to 
przecznica ul. Jana Kantego. Miano 
pochodzi od utworzonych tu na gruncie 
państwowym działek budowlanych, 
gdzie w latach 80. XX w. wzniesiono 
prywatne domy mieszkalne. 
Ul. Gminna nawiązuje do gminu, 
ludu wiejskiego. Jest częścią starego 
traktu handlowego łączącego północ 
z południem kraju, który znajduje 
kontynuację w jej końcowej części 
nazwanej Traktem Królewskim. Tędy 
karawany kupieckie zdążały m. in. na 
targi w Bochni. Gibałówka wiąże się 
z nazwiskiem dwóch rodzin mieszka-
jących przy przecznicy ulicy Wiślanej. 
Dawniej stała przy niej zagroda Giba-
łów, a grunty położone na wschód od 
ich zabudowań określano jako położo-
ne „za Gibałą”. Ul. Grzybowa prowadzi 
wprost do lasu szczepanowskiego, czyli 

Codziennie prowadzą

Nazwy odzwierciedlają percepcję otaczającej rzeczywistości. Te nadane ulicom w Mokrzy-
skach pozwalają lepiej zrozumieć środowisko wiejskie.

na grzyby – stąd jej nazwa. Ul. Janu-
szowska z kolei to droga na wschód od 
ul. Wiślanej, do „Januszowa”. Nazwa 
etymologicznie wywodzi się od „Janu-
sza”, dawnego i zapomnianego rolnika 
posiadającego gospodarstwo w okolicy 
lasu szczepanowskiego. Trasa była 
też kiedyś zwana drogą „na Pragę”, 
od nazwiska Praga, właściciela domu 
stojącego przy drodze. 

tu błonia, a tu Kołacki
Ul. Jeziorańska nazwę wzięła od 
pobliskich mokradeł, okresowo za-
lewanych wodą opadową tworzącą 
niebezpieczne jeziorko (około 20 lat 
temu utopił się tam chłopiec). W po-
bliżu drogi znajdowały się też dwa, 
dziś już nieistniejące, stawy. 
Nazwa ul. Jana Kantego nie posiada 
umotywowanego związku z Mokrzy-
skami. Jan Kanty (1390-1473) to świę-
ty, profesor Akademii Krakowskiej, 
wykładowca filozofii i teologii, gorli-
wy kapłan i duszpasterz. Pochodził 
z przysiółka Malec, położonego koło 
Kęt (stąd jego przydomek: Kanty). 
Ul. Kościelna prowadzi do kościoła 
parafialnego w Mokrzyskach, stąd jej 
nazwa. Przy niej znajduje się dawny 
punkt katechetyczny, gdzie mieści się 
obecnie Przedszkole Parafialne p.w. 
Bł. Karoliny Kózkówny. Ul. Leśny Stok 
zawdzięcza nazwę pochyłości drogi 
i położeniu w bezpośrednim sąsiedz-
twie lasu, zaś ul. Ludowa – Domowi 
Ludowemu, stojącemu niegdyś na rogu 
z ulicą Wiślaną. Ul. Łączna powstała 
w 2002 roku. W uzasadnieniu podano, 
iż była to nowo zbudowana droga, 
łącząca ul. Kościelną i Trakt Królew-
ski. Nazwa ul. Na Stoku pochodzi 
od pochyłej powierzchni, natomiast 
ul. Niwa – od „niwy”, czyli lokalnej 
jednostki ziemi uprawnej, zagospo-
darowanej przez kilku osadników, do 
której prowadziła nazwana droga. Po 
stronie południowej tej trasy znajdu-
ją się tereny gminne zwane kiedyś 
„Błoniem” (były tu pastwiska), zaś po 
stronie północnej rozciągały się łąki, 
zwane „Kołackami”. 

nie zawsze trafna interpretacja
Osiedle Szkolne to zespół domów 
położonych po stronie południowej 
i zachodniej Szkoły Podstawowej im. 

Tadeusza Kościuszki. Osiedle Ruchu 
Oporu leży w bezpośrednim sąsiedz-
twie Szczepanowa. Nazwa upamiętnia 
uczestników walki z hitlerowcami. Ta-
blica z ich nazwiskami znajduje się na 
cmentarzu w Szczepanowie. Ul. Para-
fialna łączy dwie parafie – z Mokrzysk 
i Szczepanowa. Nazwa ul. Pasternik 
wywodzi się od prywatnych pastwisk 
zwanych „pasternikiem”, położonych 
po południowej stronie domostw. 
Ul. Potokowa przebiega przez potok 
Uszewka. Ul. Rolna prowadzi do pól 
uprawnych. Przy niej drobni rolnicy 
zbudowali domy. Wzdłuż ul. Sąsiedz-
kiej położone są nieruchomości przyna-
leżne kiedyś do wsi Jodłówka. 
Ul. Siostry Faustyny prowadzi przez 
główną część zabudowań dawnego 
przysiółka Kosiarnia w kierunku za-
chodnim, a następnie północnym, aż 
do granic z Buczem. Ul. Stanisławska 
wiąże się z kultem św. Stanisława 
ze Szczepanowa. Ul. Stolarska ma 
genezę w fakcie zamieszkiwania przy 
niej stolarzy. Nazwa „Trakt Królew-
ski”, jak już wspomniano, nawiązuje 
do historycznie istniejącego szlaku 
handlowego, wiodącego z południa na 
północ Polski. Dawny trakt wychodził 
z terenów leśnych Jasienia, przebie-
gał ul. Stolarską, przecinał Uszewkę, 
ul. Gminną i biegł na północ drogą 
nr 2054 przez las po zachodniej części 
Białej Góry, a następnie przez „Łazy”, 
aż do skrzyżowania ulic Rolnej i Wi-
ślanej w północnej części wsi.
Ul. Wielgoszówka zyskała swe miano 
od nazwiska rodziny rolników, przez 
których siedlisko przechodzi. Ul. Wi-
ślana to część drogi wojewódzkiej nr 
768 biegnącej przez wieś od jej granicy 
z Brzeskiem i figury św. Stanisława 
ze Szczepanowa na północ, w stronę 
Wisły. Ul. Zarzecze w zasadniczej części 
przebiega „za rzeką”, czyli bezpośred-
nio za potokiem Uszewka. Tę część wsi 
nazywano niegdyś „Zarzeczem”. Droga 
prowadząca w kierunku dawnego przy-
siółka Zagrody w Buczu to ul. Zagrodz-
ka. Etymologicznie nazwa pochodzi od 
rzeczownika „zagrody”, czyli zespołu 
domów wiejskich z podwórzami i za-
budowaniami gospodarskimi.
Nazewnictwo dróg w Mokrzyskach 
z oczywistych względów nie ma 
ugruntowanej tradycji. Utrzymanie 
nazw ulic nadanych bez motywacji 
znaczeniowej będzie wzbudzać wąt-
pliwości i prowadzić do wtórnej, nie 
zawsze trafnej ich interpretacji przez 
użytkowników.

Stanisław PAGACZ
* Skróty i śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Rodzimy się, żyjemy i umieramy 
pośród kościołów, cmentarzy, 
kapliczek i krzyży przydrożnych. 

Gdzieś przy rozstaju dróg, przy źródle 
na wzgórzu, w szczerym polu na paśmie 
miedzy znajdziemy milczące i zagadkowe 
rzeźby sakralne. Może czasami zadamy 
sobie pytanie: kto i dlaczego je stawiał?
Wiele z tych pięknych elementów kra-
jobrazu istnieje dzięki ludzkiej wdzięcz-
ności okazanej Bogu za łaski i pomoc 
w szczególnie ciężkich sytuacjach ży-
ciowych. Są formą podziękowania za 
pomyślność i boże błogosławieństwo 
w życiu. Stanowią wyraz żarliwej poboż-
ności ludu tej ziemi, który w ten sposób 
pragnie zaznaczyć, kto jest prawdziwym 
i jedynym Władcą i Stróżem pól, obejść, 
lasów i człowieczych dusz. Owe znaki 
bożej chwały są nieustanną okazją do 
przypomnienia o istnieniu Stwórcy, 
permanentną katechezą zapadającą 
w umysły głębiej niż niejedno słowo 
usłyszane z ambony i tylko sam Bóg 
wie, jak wiele łez smutku i radości 
padło u ich stóp. Niejedna figura była 
świadkiem powoli i z trudem rodzącego 
się dobra, niejeden krzyż postawiony na 
miedzy kończył wiekowe i zaciekłe spory 
o kawałek ziemi, drzewo czy studnię.

nierzemieślnicze sprawy
Gdy zaniedbamy pamięć o tych histo-
rycznych perełkach kultu religijnego, 
to za kilkanaście, może kilkadziesiąt 
lat, przestaną istnieć, a winę za to 
poniesiemy my sami. Zatem, zacznijmy 
naszą wyprawę.

Perełki kultu (1)

„Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło” (J 6, 12) – te słowa Jezusa można odnieść 
nie tylko do okruszyn cudownie rozmnożonego chleba, ale również do śladów przeszłości, 
które łatwo ulegają zapomnieniu. Do przedmiotów kultu religijnego posiadających wartość 
historyczną należą kapliczki, krzyże i figurki znajdujące się na terenie Brzeska.

Po kolejnym pożarze miasta w 1723 
roku, w środku Rynku w 1731 roku 
z inicjatywy mieszkańców Brzeska sta-
nęła figura św. Floriana, która chronić 
miała miasto od klęski ognia. Statuę 
z białego piaskowca wapiennego 
umieszczono na wysokim, kamiennym 
cokole i zwrócono twarzą na północ.
Dzieło późnego baroku przestawia 
świętego z jego atrybutami: zwiniętym 
sztandarem i konwią, przy pomocy któ-
rej gasi płonący u jego stóp budynek. 
Barokowe są także uczepione gzymsu 
dwie główki aniołów. Na postumencie 
od strony północnej widnieje łaciński 
napis: S. Floriano regni Poloniae 
Patrono In honorem conflagrato tot 
vicibus oppido In Patrocinium. Anno 
Domini 1731 die 26 novembris Posi-
tum est. Kolejne zapisy upamiętniają 
renowacje w 1906, 1941 i w 1967 roku. 
Ostatni raz figura została odnowiona 
w 2003 roku.
Kto był twórcą i wykonawcą całości 
obiektu, trudno ustalić. Przed II wojną 
światową figurą opiekowała się Ochot-
nicza Straż Pożarna w Brzesku. Potem 
tę rolę przejął Cech Rzemiosł Różnych. 
Jego staraniem w 1967 roku dokonano 
gruntownego remontu; co spotkało 
się z wymówkami ze strony władz, że 
rzemieślnicza instytucja zajmuje się 
„nie swoimi sprawami”.

modlą się za nami
Miasto ma aż trzy figury Matki Bożej 
Różańcowej. Statua przy ul. Kościuszki 
24 posiada wykonany z betonu funda-
ment i kamienną kolumnę. W płytkiej 
niszy postumentu znajduje się kamien-
na tabliczka z napisem: Ufund. 1864. 
Odn. 1924, 1953, 2006. O Marjo bez 
grzechu Poczęta módl się za nami. 
Nad nią istniała, zlikwidowana pod-
czas ostatniej renowacji, metalowa 
latarnia, w której – zwłaszcza w maju 
i październiku – wierni umieszczali 
świece. Rzeźbioną w piaskowcu Ma-
donnę ochrania metalowy daszek. 
Rzeźbę ufundowali w roku 1864 Maria 
i Stanisław Rybiccy po śmierci jedynej 
córki podczas epidemii cholery w 1861 
roku. Zabytkiem opiekowała się rodzina 
Rybickich, Kormanów, następnie Ju-

lia i Paweł żak, a obecnie Krystyna 
Korman i Małgorzata Kotfis.
Figura Matki Bożej Różańcowej z pia-
skowca drobnoziarnistego spogląda 
na ulicę Starowiejską z wysokości 
kamiennego postumentu. Na szczycie 
chroniącego ją daszku z blachy cynko-
wej znajduje się krzyżyk. Płaskorzeźba 
w płytkiej niszy przedstawia ukorono-
wanie Najświętszej Maryi Panny. Pod 
nią widnieje rok fundacji – 1889. Po 
przeciwnej stronie postumentu rze-
mieślnik wyrył litery: Za staraniem 
Józefa i Anny Stachoń. 1889. Całość 
ogrodzona jest metalowym płotkiem.
Przyczyna postawienia statui oraz na-
zwisko jej wykonawcy zginęły w niepa-
mięci. W latach międzywojennych i za-
raz po wojnie w maju i październiku 
przed figurą gromadzili się mieszkańcy 
okolicznych domów na nabożeństwa 
maryjne. Renowacja na koszt Urzędu 
Miejskiego nastąpiła w 2005 roku, po 
ośmiu latach interwencji. 

Zniszczona figura Chrystusa Frasobliwego 
stała przy ul. Piastowskiej do lat 60. XX wieku

Kapliczka przy ul. Browarnej jest jedyną, 
w której wierni powiesili wota
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Matka Boża Różańcowa przy ul. Oko-
cimskiej 25 stoi od 1927 roku za 
sprawą Kunegundy i Feliksa Głu-
szyńskich. Z jakiej okazji ufundo-
wano figurę, trudno dziś ustalić, gdyż 
fundatorzy nie żyją, a nieruchomość 
przeszła w obce ręce. Miejscem opieku-
je się znana w okolicy poetka halina 
biernat. Całość spoczywa na betono-
wym, zaś sama statua na kamiennym 
postumencie, na którego frontowej 
stronie znajduje się błaganie: Matko 
Boska Różańcowa módl się za nami. 
Z lewej widnieje płaskorzeźba św. 
Feliksa, a z prawej św. Katarzyny. Na 
postumencie stoi rzeźba w kamieniu 
przedstawiająca Matkę Boską z ró-
żańcem w ręku. Figura nakryta jest 
metalowym daszkiem.

niefrasobliwe niszczenie
Na dębowym krzyżu przy ul. Czar-
nowiejskiej 11 spoczywa umęczo-
ny Chrystus wykonany w metalu. 
Malutki ogródeczek wokół otaczają 
niskie pręty metalowe. W latach mię-
dzywojennych znajdowała się w tym 
miejscu jedna ze stacji w czasie pro-

cesji w Dni Krzyżowe. Obecny 
obiekt jest trzecim z kolei. 
Pierwszy był krzyż misyjny 
z 1894 roku. Obecnym z 1975 
roku zajmowała się najpierw 
Anna Jaworska, potem Jan 
Jaworski, a obecnie Dorota 
i Kazimierz Jaworscy. 
Kamienny krzyż przy ulicy 
Starowiejskiej 40 dźwiga rzeź-
biony w kamieniu wizerunek 
Pana Jezusa. Na kamien-
nym postumencie rzemieślnik 
umieścił napis: Fundatorowie 
Jan i Katarzyna Stecowie dnia 
8 listopada 1846.
Krzyż powstał jako wyraz 
wdzięczności za uwłaszczenie. 
Brzezowiec należał bowiem 
niegdyś do hr. Żeleńskiego ze 
Słotwiny. Stecowie, podobnie 
jak inni zagrodnicy, mieli po-
ręczone użytkowanie. Podobno 
wiosną 1846 roku hr. Żeleński 
powiadomił, że pola wkrótce 
przejdą na własność ich użyt-
kowników. Faktycznie stało 
się to dopiero w roku 1848. 
Jednak Stecowie, nie czekając 
na formalny akt uwłaszczenia, 
już w 1846 roku na działce 
postawili krzyż z kamienia, 
którym dziś 
opiekuje się 
rodzina Ste-

fana Mrówki.
Prawdopodobnie od 
połowy XIX wieku 
stała na poboczu uli-
cy Piastowskiej figu-
ra Chrystusa Fra-
sobliwego. Z relacji 
Haliny Biernat wyni-
ka, że jej fundatorem 
był Paweł Rybicki. 
Pewnego dnia wichu-
ra odłamała gałąź 
ogromnego jesionu 
i uszkodziła głowę 
Jezusa. W latach 60. 
XX wieku podczas 
prac budowlanych 
rzeźba zniknęła. Czy 
została zniszczona, 
porąbana czy też 
gdzieś schowana, 
trudno dziś ustalić. 
Szkoda, że tak cen-
ny zabytek nie prze-
trwał. 

mieszkańcy nie zapominają
Figura Matki Bożej Niepokalanie 
Poczętej w ogrodzie należącym do 
Domu Pomocy Społecznej przy ulicy 

Starowiejskiej 6 spoczywa na cokole 
z polnych kamieni. Zbudowano ją 
w latach przedwojennych, ale dokład-
nej daty nikt nie jest w stanie podać. 
Fundatorem jest Zgromadzenie Sióstr 
Służebniczek, które w dalszym ciągu 
opiekuje się statuą. 
Około roku 1920 roku kapliczkę 
Matki Bożej Częstochowskiej przy 
ulicy Starowiejskiej 60 umieścili na 
dębie koło swojego domu nieżyjący 
już Rabiaszowie. Obraz znajduje 
się w prostokątnej szafce zakończonej 
trójkątnym daszkiem. Wizerunek 
do złudzenia przypominał oryginał 
z Jasnej Góry. Twarze Matki Bożej 
i Dzieciątka miały kolor ciemny, zaś 
sukienki postaci – złoty. Po śmierci 
fundatorów i po wycięciu drzewa dę-
bowy słupek wraz z kapliczką stanął 
na betonowej podstawie. Gdy ta uległa 
zniszczeniu, spadkobiercy Rabiaszów, 
państwo Wąsikowie, postarali się 
o wykonanie nowej – o identycznych 
wymiarach i kształtach. W roku 2004 
obraz został wymieniony na nowy.
Na potężnym dębie o ok. 4 m obwodu 
przy ul. Browarnej wisi drewniana, 
prostokątna, zakończona trójkątnym 
daszkiem pobitym blachą i zwień-
czonym drewnianym krzyżykiem, 
przeszklona z trzech stron kapliczka, 

a w niej stoi gipsowa 
figurka Matki Bożej 
Niepokalanej z ko-
roną na głowie. Pod 
spodem, na drewnia-
nej tabliczce znajduje 
się napis: O Maryjo 
Niepokalanie Po-
częta, módl się za 
nami. 
Kto, kiedy i z jakiej 
okazji ufundował 
kapliczkę, nikt już 
dziś nie pamięta. 
Starsi parafianie 
twierdzą, że wisi tam 
od niepamiętnych 
czasów. Zmieniała 
się jedynie szafka, 
wykonywana przez 
stolarzy pracujących 
w browarze. Ostat-
nia pochodzi z 1976 
roku. Opiekę nad 
kapliczką sprawują 

okoliczni mieszkańcy. 
O tym, że figura cieszy 

się czcią wiernych, świadczy umiesz-
czone przez nieznaną osobę wotum 
w kształcie serca.

Tekst i fot.
ks. Stanisław TOKARSKI

Kamienny Chrystus z ul. Starowiejskiej 
epatuje wanitatywnymi motywami

Św. Katarzyna z ul. Okocimskiej 
odwraca smutne spojrzenie

od przechodniów
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Druga strona lustra

Allons enfants de la Patrie,
czyli obywatelskie obserwacje

14 i 15 sierpnia odbył się w Brzesku 
pierwszy zjazd rodziny Habryłów i Ko-
zów. Zjechało się około 130 uczestników 
z całej Polski – Gdyni, Poznania, Wro-
cławia, Krakowa, Tarnowa, Jastrzębia 
Zdroju, Wodzisławia Śląskiego, Borzę-
cina i oczywiście Brzeska. Wśród gości 
byli: inżynierowie, nauczyciele, profeso-
rowie, studenci, biznesmeni, marynarze, 
urzędnicy i przedstawiciele różnych 
zawodów i specjalności; najmłodsi, co 
mieli 3 lata, i najstarsi już dobrze po 
osiemdziesiątce. Wszyscy stanowili jedną 
wielką rodzinę.
„Dom i rodzina najważniejszą wartością” 
to hasło, które było myślą przewodnią 
spotkania, a które w życiu wielu uczest-
nikom jest bliskie. Podkreśliła to w po-
witaniu główna organizatorka zjazdu 
Cecylia Jabłońska. To dzięki niej i jej 
najbliższym – siostrom Krystynie, Barba-
rze, Annie i Sławomirze Serwin, mężowi 
Zenonowi Jabłońskiemu oraz młodzieży: 
Ani Jabłońskiej i Karolowi Serwin, 
Gabrysi i Karolinie Hajdugównym 
oraz Kasi i Romanie Boguckim można 
było zrealizować to wielkie i wspaniałe 
przedsięwzięcie. Udało się przygotować 
bogatą wystawę zdjęć rodzinnych – 700 
zdjęć dokumentujących historię obu 
rodzin, przypominających przodków 
i prezentujących żyjących obecnych i nie-

– Tak, tak! Niestety, w końcu doszło 
do tego... – Siedzący przy stole w swej 
komnacie Portos wsparł głowę na 
splecionych dłoniach i powiódł wzro-
kiem po otaczających go pergaminach. 
– Miałem rację – westchnął – obawia-
jąc się rozgoryczenia mieszkańców Pa-
ryża, determinacji obywateli Francji. 
Stało się… naród zażądał elekcji. Dość 
dynastii, dość sukcesji, dość władzy 
przechodzącej z ojca na syna. Koniec 
z układami i koterią. Ludzie sami 
chcą zdecydować, komu powierzą wła-
dzę. A w czasie elekcji – zamyślił się 
– wszystko się może zdarzyć...

***
– Mon Dieu, jakże trudny czas przed 
nami! – wzniósł oczy ku powale kar-
dynał Christophe Richelieu – Elekcja! 
Tym razem nasze wpływy na dworze 
nie wystarczą, co więcej – nasze do-
tychczasowe postępowanie może nam 
zaszkodzić. Są tacy, którzy będą chcieli 

nas rozliczyć. A ten prosty, ciemny na-
ród, którym do tej pory można było bez 
większego wysiłku manipulować, może 
zupełnie zmienić układ sił! – potarł 
nerwowo czoło – Nowy król!!! Obecny 
regent, markiz Edouard, wcale nie ma 
tak mocnej pozycji... Trzeba będzie wy-
sunąć parę innych kandydatur... Hmm, 
może by tak samemu spróbować? – roz-
marzył się. Przymknął oczy i pozwolił 
przez chwilę ponieść się wyobraźni. 
– „Miłościwie nam panujący kardynał 
Christophe Richelieu – regent Fran-
cji!” Jak pięknie to brzmi! Natychmiast 
usunąłbym muszkieterów, a w miejsce 
Dartagnan’a mianowałbym paranor-
malnego kapitana gwardii; on przecież 
tylko na to czeka... Nie, ja nie będę 
kandydować – podjął nagle decyzję 
– ale trzeba będzie zgłosić swoich ludzi. 
Na przykład szlachcianka  Catherine 
de Papys – zatarł z radości ręce.
Zapukano do drzwi. Wszedł sługa 

z zalakowanym pismem na srebrnej 
tacy i zaanonsował: – Pilna wiado-
mość do Waszej Eminencji! Kardynał 
nerwowym ruchem złamał pieczęć, 
rozłożył kartę i zaczął czytać. Po 
chwili zbladł i zimny pot pokrył mu 
czoło. Hrabia François herbu Krzyk 
pełen niepokoju donosił: „... właśnie 
dowiedziałem się, że Dartagnan będzie 
kandydować! Wiesz, co to oznacza? 
Wyobrażasz sobie, co będzie, jeżeli mu 
się uda?! Atos i Aramis umocnią się 
na swoich stanowiskach, Portos wraz 
z przedstawicielami gminu jeszcze 
bardziej się rozzuchwalą. Cała nasza 
przewaga w Radzie Królewskiej może 
wziąć w łeb! Zarząd Rady może zostać 
odwołany, może dojść do tego, że nie 
tylko mnie, ale nawet ciebie usuną 
z funkcji! Milady de Condziel i parę 
innych osób może stracić patenty ofi-
cerskie... Dartagnan ma bardzo duże 
szanse – nie nam z nim konkurować... 
Roztaczający nad nami dyskretną 
opiekę regent Edouard może nie mieć 
takich wyników, jak ostatnio. Nie 
wiem, co robić! Najgorsze jest to, że 
teraz o wszystkim rozstrzygnie pa-
ryski lud – aż strach pomyśleć, w jak 
nieodpowiedzialne ręce została złożona 
nasza przyszłość...”

KROnIKARZ

obecnych na zjeździe. Potężne drzewa 
genealogiczne przedstawiały korzenie 
i wszystkie gałęzie. Każdy na drzewie 
znalazł swoją gałązkę.

O wartościach rodziny, miejscu w niej 
Boga i Kościoła mówił w swojej homilii 
„rodzinny ksiądz” Marek Matera, który 
wraz z proboszczami wszystkich parafii 
z Brzeska, a to: ks. dziekanem Józefem 
Drabikiem (kościół NMP Matki Kościoła 
i św. Jakuba), ks. Józefem Mularzem 
(kościół Miłosierdzia Bożego) oraz ks. 
Stanisławem Markiem (kościół Matki 
Boskiej Częstochowskiej) odprawił Mszę 
Świętą w intencji wszystkich zmarłych 
i żyjących członków rodzin Habryłów 
i Kozów.
Kościółek na Słotwinie jest bliski rodzinie 
Habryłów i Kozów. Karol Habryło wraz 
ze swoją żoną Stefanią z domu Koza 
(dziadkowie głównych organizatorek 
zjazdu) byli pierwszymi inicjatorami 
i współfundatorami budowy pierwszego 
kościółka na Słotwinie, a bardzo wielu 
innych przodków obu rodzin modliło się 

tu przed obrazem Matki Boskiej Czę-
stochowskiej oraz pracowało na chwałę 
Bożą.
Dzisiaj kościółek wygląda inaczej niż ten 
pierwotny, jest rozbudowany, coraz bar-
dziej pięknieje dzięki ofiarności wielu lu-
dzi. Dlatego też uczestnicy zjazdu uznali, 
że również im godzi się dołożyć cegiełkę, 
która będzie również votum wdzięczności 
za wszelkie dobro, które od Boga i za 
pośrednictwem Matki Bożej otrzymali. 
Wydaje się, że witraż, który pozostanie 
w kościółku na Słotwinie będzie godzien 
tej pamięci. W tym miejscu uczestnicy 
Zjazdu serdecznie dziękują wszystkim 
kapłanom za uczestniczenie w liturgii jak 
również w spotkaniu z rodziną.
Na Zjeździe był czas na wszystko: na 
modlitwę i zadumę nad grobami przod-
ków, spotkanie,  rozmowy, wspomnienia, 
nowe poznania i na wspólną wspaniałą 
zabawę. Co pozostanie u uczestników? 
Przekonanie, że wywodzą się ze starych 
rodzin, które godnie wpisały się w histo-
rię Brzeska i jego okolic, a to zobowią-
zuje. Były to niezapomniane, wspaniałe 
chwile, które jeszcze raz dowiodły, że 
przewodnie hasło zjazdu „dom i rodzina” 
to wartości nieprzemijające.

Cecylia Jabłońska
* Skróty pochodzą od redakcji.

Rodzinny 
zjazd
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uCZnIOWIE SZKół podstawowych oraz gimnazjów brzeskiej gminy uczest-
niczyli w biegach przełajowych, które były eliminacją do zawodów powiatowych. 
Przeprowadzono je w trzech kategoriach wiekowych obu rodzajów szkół. W gro-
nie uczniów podstawówek awans uzyskało po siedmiu reprezentantów SP nr 2 
Brzesko i Mokrzysk. Gimnazjalistów będzie reprezentowało 20 uczniów z PG nr 
2 w Brzesku. Organizatorem zawodów był Wydział Edukacji Kultury i Sportu.

Przełajowe eliminacje

SZKOŁY PODSTAWOWE – dziewczęta: klasa 4: 1. Karolina Forma (Brzesko 2), 2. Gabrie-
la Ruszaj (Jadowniki 2), 3.Wiktoria Małajowicz (Brzesko 2); kl. 5: 1. Dominika Kania 
(Bucze), 2. Gabriela Półtorak (Jadowniki 2), 3. Joanna Kaczmarzyk (Mokrzyska); kl. 6: 
1. Gabriela Bujak (Jasień), 2. Patrycja Hudy (Jadowniki 2), 3. Dalia Pietrusińska (Brze-
sko 3). Chłopcy: kl. 4: 1. Patryk Michałek (Bucze), 2. Szymon Put (Poręba Spytkowska), 
3. Kamil Socha (Brzesko 2); kl. 5: 1. Wojciech Żurek (Mokrzyska), 2. Kamil Legutko 
(Jasień), 3. Przemek Boruta (Mokrzyska); kl. 6: 1. Sebastian Kokoszka (Brzesko 2), 
2. Grzegorz Wis (Mokrzyska), 3. Marcin Woda (Mokrzyska).
GIMNAZJA – dziewczęta: kl. 1: 1. Karolina Motyka (Brzesko 2), 2. Anna Górska (Ja-
downiki), 3. Monika Klecka (Brzesko 1); kl. 2: 1. Magdalena Łaskawska (Brzesko 2), 
2. Klaudia Misina (Brzesko 1), 3. Martyna Dziadowiec (Brzesko 2); kl. 3: 1. Gabriela 
Góra (Brzesko 2), 2. Angelika Kudelska (Brzesko 2), 3. Ewa Mariankowska (Brzesko 2). 
Chłopcy: kl. 1: 1. Marcin Gutowicz (Brzesko 2), 2. Grzegorz Nosek (Brzesko 1), 3. Oskar 
Musiał (Jadowniki); kl. 2: 1. Michał Żak (Brzesko 2), 2. Konrad Jankowski (Jadowniki), 
3. Grzegorz Baran (Brzesko 1); kl. 3: 1. Kacper Kania (Brzesko 2), 2. Filip Kania (Brzesko 2), 
3. Mateusz Bieniek (Brzesko 2).

PIłKa noŻna – III lIGa
7. kolejka
OKS – HETMAN Zamość 1:1 (1:0)
Bramka dla OKS: Metz
OKS: Palej – Stanula, D. Policht, 
Ogar, Wawryka, Karwat, Kostecki, 
Piotrowicz (85 Bednarczyk), Metz, 
Matras (76 Gryboś), R. Policht.
8. kolejka
SANDECJA N. Sącz – OKS 1:2 (1:2)
Bramki: Matras, D. Policht
OKS: Palej – Stanula, D. Policht, 
Ogar, Wawryka, Karwat, Piotrowicz 
(90 Bednarczyk), Metz, Kostecki 
(10 Ulas), Matras (90 Gryboś), 
R.Policht.
9. kolejka
OKS – GÓRNIK Wieliczka 1:1 (1:0)
Bramka: R. Policht
OKS: Palej – Stanula, D. Policht, 
Ogar, Wawryka, Karwat, Piotrowicz 
(68 Bednarczyk), Metz, Ulas (80 
Kobylski), Matras, R.Policht.
10. kolejka
WIERNA Małogoszcz – OKS 1:0 (0:0)
OKS: Kasprzycki – Stanula, D. Po-
licht, Ogar, Wawryka, Karwat, Ulas, 
Metz, Bednarczyk (85 Gąsienica), 
Matras (81 Baruch), R. Policht.
11. kolejka
OKS – AVIA Świdnik 1:0 (1:0)
Bramka: R. Policht
OKS: Kasprzycki – Stanula, Bed-
narczyk, Ogar, Wawryka, Karwat, 
Kostecki (69 Ulas), Metz, Piotrowicz, 
Matras (85 Baruch), R. Policht (29 
Drużkowski, 77 Kobylski).

Po 11 kolejkach OKS zajmował 
12. miejsce z dorobkiem 12 punktów

TAKżE W TyM ROKu Brzesko 
wzięło udział w ogólnokrajowej akcji 
„Polska Biega”. Imprezę gromadzącą 
na starcie amatorów zdrowego stylu 
życia zorganizował Brzeski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, przy współudziale 
Urzędu Miejskiego w Brzesku. Naj-
młodszą uczestniczką była 5-letnia 
basia Waresiak, najstarszym 69-letni 
Stanisław Kita. Ale byli też zawo-
dowo uprawiający bieganie. Właśnie 
jeden z nich, Grzegorz Czyż, repre-
zentant klubu Automatyk Tarnów 

„Polska biega” w... brzesku

zwyciężył w klasyfikacji generalnej. 
Trasę 4200 m pokonał komplet star-
tujących, a różnice czasowe nie miały 
większego znaczenia. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali upo-
minki, a zwycięzcy w poszczególnych 
kategoriach nagrody ufundowane 
m.in. przez salon telefonii komórkowej 
„mPunkt” w Brzesku. Puchary wręcza-
li burmistrz Brzeska Jan Musiał oraz 
przewodniczący Młodzieżowej Rady 
Miasta, Michał Dziedzic.

(mk)
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SuKCESEM ZAKOńCZył SIę 
start Adriana Stanuszka w XII 
edycji amatorskich mistrzostw Polski 
w kolarstwie górskim „Intersport 
Family Cup”, jaką rozegrano w Kiel-
cach. Reprezentant brzeskiego Olim-
pu zwyciężył w rywalizacji juniorów 
młodszych. Oprócz niego wystartowało 
19 zawodników Olimpu. W kategorii 
dziewcząt (15-19 lat) 6. miejsce zajęła 
Elżbieta Cisak. Podobnie jak Jakub 
Pytel w grupie chłopców 7-10 lat 
i Artur Simon (17-18 lat). Natomiast 
Kamil Woda w grupie 11-12-latków 
był trzeci. O stopień niżej uplasował 
się bartłomiej Pudełek w kategorii 
13-14 lat, a bogusław Gołębiewicz 
zajął 4. miejsce (19-23 lata).    (ak)

stanuszek wygrał
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nowe dowody osobiste
Burmistrz Brzeska zawiadamia 
wszystkich mieszkańców gminy, 
że zgodnie z ustawą o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych 
wprowadza się obowiązek wymia-
ny dowodów osobistych. Do dnia 
31.12.2007 roku podlegają wymia-
nie dokumenty wydane w latach 
1962-2000. Wszystkie dowody oso-
biste książeczkowe tracą ważność 1 
stycznia 2008 roku.
W związku z powyższym Urząd 
Miejski zwraca się z prośbą o suk-
cesywne zgłaszanie się osób, które 
posiadają takie dowody w pokoju 
13, (tel. 014 68 63 100 wew. 117) 
celem ich wymiany. Wniosek 
o wydanie dowodu osobistego 
należy złożyć osobiście w miejscu 
stałego pobytu.
Wymagane dokumenty: wy-
pełniony druk wniosku, dwa 
zdjęcia (kolorowe lub czarno-
białe o wymiarach 35 x 45 mm, 
lewy profil z widocznym lewym 
uchem, bez ciemnych okularów), 
odpis skrócony aktu urodzenia 
lub aktu małżeństwa (nie dołą-
cza się w przypadku, gdy akt 
znajduje się w USC w Brzesku), 
dokument tożsamości (dowód 
osobisty, paszport, prawo jaz-
dy). Należy uiścić opłatę w wy-
sokości 30 zł.

Burmistrz Brzeska
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie  

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku

Przedmiotem przetargu będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa obj. KW 65482, 
będąca do dnia 26.09.2089 r. w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko, oznaczona 
numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

Lp.
Nr działki 

ewidencyjnej
Pow. 
 w ha

Cena wywoławcza gruntu
Wysokość 
wadium 

w zł

Przeznaczenie 
w miejscowym 

planie zagospoda-
rowania prze-

strzennego

1. 1411/220 0,0738 61 000,00 + 22% VAT 7 000,00

Zgodnie z miej-
scowym planem 

zagospodarowania 
przestrzennego 
osiedla „Pomia-

nowski Stok” 
w Brzesku jest to
teren mieszkalnic-
twa rodzinnego, 
głównie jednoro-

dzinnego.

2. 1411/221 0,0742 61 000,00 + 22% VAT 7 000,00

3. 1411/222 0,0743 58 000,00 + 22% VAT 6 000,00

4. 1411/223 0,0742 61 000,00 + 22% VAT 7 000,00

5. 1411/224 0,0742 61 000,00 + 22% VAT 7 000,00

6. 1411/225 0,0885 73 000,00 + 22% VAT 8 000,00

7. 1411/226 0,0647 51 000,00 + 22% VAT 6 000,00

8. 1411/227 0,0761 63 000,00 + 22% VAT 7 000,00

9. 1411/228 0,0740 61 000,00 + 22% VAT 7 000,00

10. 1411/229 0,0744 61 000,00 + 22% VAT 7 000,00

11. 1411/230 0,0744 58 000,00 + 22% VAT 6 000,00

12. 1411/231 0,0744 61 000,00 + 22% VAT 7 000,00

13. 1411/232 0,1147 90 000,00 + 22% VAT 9 000,00

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo-zachodniej części miasta 
Brzesko w woj. małopolskim, w odległości ok. 1 km od jego centrum, na południo-
wym stoku projektowanego osiedla Pomianowski Stok w bezpośrednim sąsiedztwie 
dróg osiedlowych, które łączą się z ul. Pomianowską. Do działek doprowadzona 
jest kanalizacja deszczowa i sanitarna, za wyjątkiem działki nr 1411/222 i 1411/230. 
Pozostałe elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu z wyjątkiem prądu. Jest to 
teren niezabudowany sklasyfikowany jako R IVa i R IIIb. Dla działek przeznaczonych 
do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst. 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny były złożyć 
wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 5 września 2007 r.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi 
prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Przetarg odbędzie się 21 listopada 2007 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Brzesku, powiat Brzesko, woj. małopolskie, przy ul Głowackiego 51 w sali obrad. 
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać sto-
sownymi pełnomocnictwami.
Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy 
Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul Głowackiego 51, nr 18 1020 4984 0000 4202 0005 
3470 w PKO BP Oddział Brzesko w taki sposób, aby 15 listopada 2007 r. cała kwota 
znajdowała się na rachunku bankowym. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer 
działki, na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować niedopusz-
czeniem oferenta do przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.
Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać 
osobiście w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miej-
skiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, woj. małopolskie, od poniedziałku do piątku 
w godz. 730 do 1530, pokój 119 lub telefonicznie (014) 68-63-100 wew. 157. Ponadto 
treść ogłoszenia, oświadczenia i regulamin przetargu są udostępnione na stronie 
internetowej pod adresem: www.brzesko.pl

BIURO NIERUCHOMOŚCI

RÓŻYCKA
www.nieruchomoscirozycka.pl

biuro@nieruchomoscirozycka.pl
 

Pośredniczymy w obrocie 
nieruchomościami i pozyskiwaniu 

kredytów bankowych.
 

OKAZJA:
BRZESKO, PILNIE SPRZEDAM 

DOM 240m2, DZIAŁKA 7A,
cena do uzgodnienia,

www.nieruchomoscirozycka.pl,
tel. 695 777 556, 0-14 636 06 27 

ZDECYDOWANIE SPRZEDAM DOM 
140m2, 6a, cena do negocjacji,
www.nieruchomoscirozycka.pl,

tel. 695 777 556,
tel. 0-14 636 06 27



�� 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYpaździernik 2007

Solarium na Pływalni
Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Nowoczesna kabina opalająca COMETA
– solarium stojące
– duża moc - 60 / 180W – łącznie 10 800 WATT !!!
– nowe lampy
– krótki czas opalania

Atrakcyjne ceny
Gotówka – 1 minuta / 1 złoty
Karnet – 1 minuta / 80 groszy

Solarium czynne codziennie
w godzinach: 6.30 – 22.00

Rezerwacje tel.: 14 68 65 002 lub w kasie

Zapraszamy
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