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SPIS TREŚCI

Warto przeczytać!
Doktor nauk chemicznych Wojciech Lechowicz pochodzi z Brzeska. Jest biegłym 
Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie w zakresie toksykologii leków 
i trucizn organicznych, Kierownikiem Pracowni Analiz Toksykologicznych oraz 
członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. 
Należy też do Zespołu Analityki Sądowej i Toksykologicznej Komitetu Chemii 
Analitycznej PAN. Autor lub współautor około 40 prac z zakresu toksykologicz-
nej analizy materiału biologicznego oraz ponad 70 prezentacji na konferencjach 
krajowych i zagranicznych. Wykładowca na kursach doskonalących dla sędziów 
oraz prokuratorów w ramach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Opie-
kun lub promotor kilkunastu prac licencjackich lub magisterskich studentów 
specjalności chemia sądowa Wydziału Chemii UJ i kierunków Forensic Science 
w Wielkiej Brytanii. W roku 2004 Polska Akademia Nauk przyznała mu nagrodę 
za najlepszą pracę doktorską w zakresie metod spektrometrycznych. 

Na stronie 21 dr Wojciech Lechowicz opowiada o specyfice swojej pracy 
w Instytucie Ekspertyz Sądowych. Zachęcamy do lektury.  red 

Nasza okładka: firma Granit - główny sponsor bieżącego wydania BIM-u.
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Wrzesień w pigułce
1 – Okręgowa Stacja Kontroli Po-

jazdów przy Zasada Trans Spedition 
rozpoczęła akcję „Sprawny samochód 
– Bezpieczna Jazda” polegającą na bez-
płatnej kontroli samochodowych podze-
społów. Bezpłatne badania prowadzone 
były w każdą sobotę września, a akcja 
przebiegała przy współpracy Komendy 
Powiatowej Policji w Brzesku.  

1 – W piątej kolejce rozgrywek o mi-
strzostwo I ligi piłkarze Okocimskiego 
przegrali u siebie z Termalicą Bruk-Bet 
Nieciecza 1:2. Honorowego gola dla „Pi-
woszy” zdobył z rzutu karnego Wojciech 
Wojcieszyński. 

2 – Na boiskach Brzeskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji rozegrany został 
turniej siatkówki plażowej, w którym 
wystartowało 37 drużyn. 

2 – Zakończył się trzydniowy Turniej 
Osób Niewidomych i Słabowidzących 
w kręglach ,,O Puchar Podkarpacia”. 
Zawody rozegrane zostały w kręgielni 
Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
a wzięło w nim udział 71 kręglarzy z 18 
klubów. Podczas turnieju ustanowiono 
dwa nowe rekordy brzeskiego obiektu. 

3 – W RCK-B miała miejsce długo 
oczekiwana uroczystość inaugurująca 
pierwszy rok funkcjonowania nowo założo-
nej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku. 
Naukę rozpoczęło 68 uczniów. W inaugu-
racyjnym koncercie wystąpili nauczyciele 
zatrudnieni w brzeskiej placówce.  

3 – W Szkole Podstawowej nr 3 w Brze-
sku ślubowaniem i pasowaniem na 
uczniów pierwszoklasistów rozpoczęto rok 
szkolny. Zaskakująca była część artystycz-
na, w której wystąpili… nauczyciele.

5 – Tradycyjnie na Słotwinie odbył 
się Apel Poległych upamiętniający 
tragiczne w skutkach bombardowanie 
brzeskiego dworca kolejowego 5 wrześ-
nia 1939 roku, podczas którego śmierć 
poniosło około 250 osób. Gościem spe-
cjalnym tegorocznych uroczystości był 
Marian Dębski, naoczny świadek tych 
wydarzeń.   

7 – Z trzydniową wizytą gościli 
w Brzesku przedstawiciele samorządu 
zaprzyjaźnionego miasta Langenens-
lingen z wiceburmistrzem Robertem 
Bohmerem na czele. W trakcie wizyty 
rozegrany został mecz tenisowy z udzia-
łem reprezentantów obu zaprzyjaźnio-
nych miast.   

9 – Na Placu Kazimierza Wielkiego 
odbyło się XI Diecezjalne Święto Chleba 
zorganizowane przez Czech Rzemieśl-
ników oraz Małych i Średnich Przed-
siębiorców we współpracy z Urzędem 

Miejskim i Starostwem Powiatowym. 
Uroczystości zainaugurowane zostały 
mszą świętą odprawiona przez biskupa 
Andrzeja Jeża.  

9 – Tylko 0:1 przegrali piłkarze Oko-
cimskiego z mającą wówczas komplet 
zwycięstw Flotą Świnoujście w szóstej 
kolejce I-ligowych rozgrywek.20

11 – W wieku 83 lat zmarł w Brze-
sku 83 lat Michał Mleczko – geodeta 
i niezwykle popularny malarz ama-
tor. Pogrzeb odbył się 14 września na 
cmentarzu komunalnym w Brzesku, 
a poprzedzony został mszą świętą 
w kościele pw. św. Jakuba Apostoła. 

12 – W RCK-B odbył się I Przegląd 
Twórczości Teatralnej Osób Niepeł-
nosprawnych zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Nadzieja oraz Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w Brzesku 
pod honorowym patronatem marszałka 
województwa małopolskiego Marka 
Sowy. Pierwsze miejsce zajął Dzienny 
Ośrodek Wsparcia w Gorlicach, drugie 
miejsce Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Brzesku, a trzecie Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Chełmku.

14 – W Andrychowie rozpoczęła się 
trzydniowa inauguracja Roku Harcer-
skiego ZHP Chorągwi Krakowskiej im. 
Tadeusza Kościuszki – „Harcerski Start 
2012”. Wzięło w nim udział między inny-
mi 36 druhów reprezentujących Hufiec 
Brzesko, w tym przedstawiciele Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Brzesku (Szczep 
Drużyn im. Bohaterów Września).

15 – Mocno rozczarowali się kibice 
Okocimskiego, którzy liczyli na drugie 
w sezonie zwycięstwo swojej drużyny. 
W meczu z ostatnią w tabeli Polonią 
Bytom „Piwosze” grając u siebie tylko 
zremisowali, a ten jeden punkt uratowali 
w ostatniej minucie spotkania dzięki cel-
nemu trafieniu Łukasza Zaniewskiego. 

15 – Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Okocimskiej zorganizowało I Bie-
siadę Okocimską, podczas której wystą-
pili między innymi Małgorzata Nawrot, 
Agnieszka Tota oraz zespoły Kamer Band 
i Karczmarze. Imprezie towarzyszyła de-
gustacja potraw przygotowana przez miej-
scowe Koło Gospodyń Wiejskich, a całość 
zwieńczyły taneczna zabawa oraz wspólne 
śpiewanie biesiadnych piosenek.

19 – Gradem bramek uraczyli ki-
biców piłkarze Sandecji Nowy Sącz 
i Okocimskiego. Padło ich aż siedem, 
ale o jedną więcej strzelili sądeczanie 
wygrywając 4:3. Bramki dla „Piwoszy”: 
Rafał Cegliński, Idrissa Cisse i Łukasz 
Zaniewski. 

22 – W meczu dwóch beniaminków 
– Okocimskiego i GKS Tychy (spotkanie 
rozegrane zostało w Brzesku) – lepsi 
okazali się tyszanie pokonując gospo-
darzy 3:1. Bramkę dla podopiecznych 
Krzysztofa Łętochy zdobył Wojciech 
Wojcieszyński. 

23 – W RCK-B odbył się koncert 
„Hubert Zapiór i jego goście” z udzia-
łem Joanny Hebdy, Natalii Mleczko, 
Bernadetty Woźniak, Adrianny Zborow-
skiej, Krzysztofa Musiała i Wojciecha 
Sukiennika. 

25 – Na kortach Okocimskiego Klubu 
Sportowego zakończyły się czterodniowe 
Mistrzostwa Brzeska w tenisie ziemnym. 
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach: 
Magda Kostecka, Krzysztof Opiła, 
Andrzej Gardziel i Kazimierz Wawry-
kiewicz. 

26 – Podczas wrześniowej sesji rady 
miejskiej radni podjęli uchwałę w spra-
wie wyznaczenia nowych, jednomanda-
towych okręgów wyborczych. Szczegóły 
wewnątrz numeru.  

27 – W Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Krakowie odbyła się uroczystość 
wręczenia certyfikatów „Szkoła Pro-
mująca Bezpieczeństwo”. Jeden z nich 
otrzymała Szkoła Podstawowa nr 3 wim. 
Mikołaja Kopernika Brzesku. Uhonoro-
wane zostało też Publiczne Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Jadownikach.  

29 – Bezbramkowym remisem zakoń-
czył się wyjazdowy mecz Okocimskiego 
z Miedzią Legnica. Wywalczony w ten 
sposób szósty punkt nie na wiele zmienił 
sytuację brzeskiej drużyny, która zado-
mowiła się w dolnych rejonach ligowej 
tabeli.  

29 – W Pałacu Biskupów Krakow-
skich odbyła się uroczystość wręczenia 
dyplomów laureatom zorganizowane-
go przez Dziennik Polski plebiscytu 
„Najlepszy Proboszcz Małopolski” 
i „Najlepsza Parafia Małopolski”. Wśród 
wyróżnionych znalazł się ksiądz Józef 
Drabik (5. miejsce) i zarządzana przez 
niego parafia (4. miejsce).  

30 – W sali konferencyjnej Domu 
Parafialnego w Szczepanowie odbył 
się III Otwarty Turniej Szachowy „O 
statuetkę św. Stanisława”. W kategorii 
seniorów zwyciężył Ryszard Jękot przed 
Mariuszem Urbańskim i Tomaszem 
Ratajem. Rywalizację juniorów wygrał 
Paweł Lechowicz, który wyprzedził 
Wojciecha Urbańskiego i Stanisława 
Olczaka. Najbliższy turniej szachowy 
w gminie Brzesko rozergany zostanie 
w styczniu 2013 w Mokrzyskach.  
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W zorganizowanym przez „Dziennik 
Polski” plebiscycie na „Najlepszego 
Proboszcza Małopolski” i „Najlepszą 
Parafię Małopolski”, proboszcz parafii 
św. Jakuba w Brzesku - Józef Drabik 
zajął zaszczytne V miejsce, natomiast 
cała parafia znalazła się na miejscu 
IV. W plebiscycie, za pomocą smsów, 
e-maili czy listów, oddanych zostało 36 
tys. głosów na 100 kandydatur w dwóch 
kategoriach: najlepszy proboszcz i naj-
lepsza parafia. Tak duża liczba osób bio-
rących w głosowaniu świadczy o tym, iż 
parafianie kochają, szanują i doceniają 
zarówno swoich proboszczów jak i swoje 
parafie. Wcześniejsze plebiscyty np. na 
najlepszego polityka, dziennikarza, czy 
sportowca nie cieszyły się tak dużym 
zainteresowaniem, co bezpośrednio 
przekładało się na liczbę oddawanych 
głosów. Satysfakcją dla parafian może 
być fakt, że ks. Drabik, zajmując V miej-
sce w całej Małopolsce, zajął I miejsce 

wśród 15 nominowanych pro-
boszczów z Diecezji Małopol-
skiej.

Proboszcz Józef Drabik skrom-
nie przyznaje, że sam ksiądz nie 
jest nic wart bez parafii i wyróż-
nienie, które spotkało jego i całą 
parafię p.w. NMP Matki Kościoła 
i św. Jakuba Apostoła w Brzesku 
jest „sukcesem wspólnym”, na 
który składa się działalność jego 
poprzedników, działalność prężnie 
działających grup apostolskich, 
a także wszystkich parafian, któ-
rzy czynnie włączają się w życie 
kościoła. Dziękując wiernym za to 
niezwykłe wyróżnienie, proboszcz 
Drabik podkreślił, że jest to owoc 
dobrej współpracy z parafianami 
i ogromnego zaangażowania z ich strony.

Uroczyste wręczenie dyplomów od-
było się 29 września w Pałacu Biskupów 
Krakowskich w Krakowie, w sali ze 

Gospodarzem Harcerskiego Startu 2012, 
czyli corocznej Inauguracji Roku Har-
cerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej 
im. Tadeusza Kościuszki był Hufiec 
Andrychów. W tym roku zlot, który 
odbywał się w dniach 14-16 września 
2012 roku, przebiegał pod hasłem „Jest 
radość!”. Przez trzy imprezy, Andrychów 
odwiedziło ponad 1600 zuchów i harcerzy 
z całej Małopolski. W tym gronie nie 
mogło zabraknąć reprezentantów Hufca 
Brzesko, którzy w liczbie 36 osób stawili 
się w swoich miejscach noclegowych. 
Były to dwie drużyny starszoharcerskie 
– 4 DSTH Zaborowskie Dęby pod prze-
wodnictwem phm Piotra Krawczyka, 5 
DSTH Sokoły z Czchowa, pod opieką dh 
Barbary Pasieki oraz harcerze ze Szczepu 
Drużyn im. Bohaterów Września, działa-
jący przy Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 2 w Brzesku, którzy przyjechali wraz 
z dh Marcinem Gromadzkim.

W  ramach imprezy odbyły się 
interesujące zajęcia, gry i atrakcje 
adresowane nie tylko do druhów, ale 
również do młodych ludzi spoza orga-
nizacji. Zgodnie z hasłem przewodnim 
zlotu - „Jest radość!” - panował nastrój 
beztroskiej zabawy. Zuchy wcielały się 
w rolę Indian - przez trzy dni poznawały 
indiańskie zwyczaje, strzelały z łuku, 
szukały złota, tańczyły, budowały tipi. 
Harcerze mieli swój oddzielny blok 
programowy, z zajęciami, które zostały 
wybrane zaraz po zgłoszeniu swoich 
patroli do uczestnictwa w Harcerskim 

Starcie (czyli pod koniec sierpnia). 
Z kolei harcerze starsi oraz wędrownicy 
o swoich zadaniach dowiadywali się na 
miejscu, zaraz po przybyciu do miejsca 
zakwaterowania. W pierwszy i drugi 
dzień piony harcerskie, podczas gier 
miejskich poznawały historię i ciekawe 
zakątki Andrychowa i pobliskiego In-
wałdu. Oprócz tych gier odbywały się 
również zajęcia na odkrytym basenie; 
sprawdzaliśmy swoją zwinność w parku 
linowym; w ratuszu miejskim w Izbie 
Regionalnej poznawaliśmy tajniki pie-
czenia chleba w XIX wieku, począwszy 
od zasiania ziarna…

W ostatni dzień (niedziela), o godzi-
nie 10.00, w kościele pod wezwaniem 
św. Macieja, odbyła się uroczysta Msza 
Święta. Po mszy wszyscy udali się na 
Plac Mickiewicza, gdzie kontynuowano 
uroczystości. Zebrało się tam 1615 har-
cerzy. Apel trwał ponad godzinę. Podczas 
niego podsumowano czas spędzony w An-
drychowie. Burmistrz miasta Andrycho-
wa Tomasz Żak podziękował wszystkich 
patrolom za liczne przybycie, za wspaniałą 
zabawę i wspólną integrację wszystkich 
harcerzy. Za rok na inauguracyjne spot-
kanie odbędzie się w Tarnowie.

dh Marcin Gromadzki

słynnym „Papieskim Oknem”. Pro-
boszcz Józef Drabik odebrał dyplom 
dla siebie i swojej parafii z rąk kardy-
nała Stanisława Dziwisza.          BK

Najlepsza parafia, najlepszy proboszcz…

Inauguracja Roku Harcerskiego

Ksiądz Józef Drabik prezentuje otrzymane 
niedawno dyplomy – fot. Beata Kądziołka
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Łukasz Kornaś 
finalistą „Eurokorzyści”
W zorganizowanym przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego i stację telewi-
zyjną TVN konkursie pt. „Eurokorzyści 
– podziel się swoją historią”, jednym 
z dziesięciu laureatów okazał się miesz-
kaniec naszego powiatu – Łukasz Kor-
naś z Jurkowa. Celem, jaki przyświecał 
konkursowi, było pokazanie prawdzi-
wych historii zwyczajnych ludzi, którzy 
dzięki środkom uzyskanym z Funduszy 
Europejskich odmienili swoje życie. Pan 
Łukasz nadesłał do konkursu swoją hi-
storię, w której opisał jak dzięki unijnym 
funduszom zrealizował swoje marzenia, 
został właścicielem agencji artystycznej, 
stał się popularnym konferansjerem 
i może zajmować się tym, co od mło-
dzieńczych lat było jego pasją. Obecnie 
może pochwalić się prowadzeniem wielu 
imprez i ciekawych wydarzeń w całej 
Małopolsce i nie tylko. Odpowiadał za 
organizację techniczną i artystyczną 
Finału Małopolskiego Festiwalu Smaku, 
konkursu Palm w Lipnicy Murowanej, 
szeregu imprez, gdzie występowały 
znane gwiazdy polskiej sceny muzycznej 
m.in. Perfect, Kult, Lady Pank. 

Spośród wielu historii nadesłanych 
na konkurs, jury we wrześniu br. wybrało 
dziesięć, a wśród nich właśnie historię 
Łukasza Kornasia. Z tych dziesięciu 
historii, poprzez głosowanie internetowe, 
zostanie wybrana jedna. Zarówno zwy-
cięzca konkursu jak i jeden z uczestników 
głosowania na najciekawszą historię, 
wyjedzie na wycieczkę po stolicach euro-
pejskich oraz otrzyma nagrodę pieniężną. 
Gratulujemy Panu Łukaszowi i życzymy 
głównej wygranej.  

Beata Kądziołka

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i Potrzebu-
jących Pomocy „Nadzieja” oraz 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty 
zorganizowały Przegląd Teatralny 
Osób Niepełnosprawnych, którego 
pierwsza edycja odbyła się w Re-
gionalnym Centrum Kulturalno-
Bibliotecznym. W przeglądzie 
zaprezentowało się 11 grup tea-
tralnych, a główną nagrodę otrzy-
mał zespół z Dziennego Ośrodka 
Wsparcia w Gorlicach.  

Laureaci pierwszej nagrody przy-
gotowali spektakl zatytułowany „Pan-
tomima Nic”. Traktujące o miłości 
przedstawienie zyskało najwyższą 
ocenę u jurorów, którzy zgodnie uznali, 
że była to propozycja zdecydowanie 
wyróżniająca się oryginalnością i wy-
sokim poziomem artystycznym. Dru-
gie miejsce zajął zespół teatralny ze 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Brzesku, który wystawił „Cztery 
pory roku”. Trzecia nagroda przyzna-
na została grupie ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Chełmku za 
spektakl „Pietruszka na wagarach” 
oparty na twórczości Jana Brzechwy. 

W Przeglądzie wystąpiły ponadto 
grupy reprezentujące Warsztat Tera-
pii Zajęciowej w Brzesku („Czerwony 
kapturek – szkoda wilka”), Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszew-
skiej („O obrotach sfer niebieskich”), 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Bochni („Cygańska wędrówka”), 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Żegocinie („Miłość niejedno ma 
imię”), Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Nowym Sączu („Komediodramat 
z morałem dość osobliwym”), Centrum 
Usług Socjalnych Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Chrzanowie ((„Ale 
wkoło jest wesoło”), Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Złotej („Taniec 
Motyli, Taniec Kowbojski”) oraz Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w Ze-
gartowicach („Mały książę”). 

Konkursowe prezentacje oceniało 
jury w składzie: Urszula Białka, Agata 
Podłęcka, Ewelina Stępień. Honorowy 
patronat nad konkursem sprawowali 
Marszałek Województwa Małopolskie-
go Marek Sowa oraz starosta brzeski 
Andrzej Potępa. 

Dyrektor Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Brzesku Jolanta Piech 
podkreśla, że sprawne przeprowa-
dzenie konkursu było możliwe dzięki 

Niepełnosprawni na scenie

wsparciu sponsorów. Przekazane or-
ganizatorom środki pozwoliły między 
innymi na przygotowanie poczęstunku 
dla wszystkich uczestników przeglądu, 
a było ich ponad 600. Zarówno jurorzy 
jak i konferansjer Łukasz Kornaś 
zrzekli się honorariów za swoją pracę. 
Pani dyrektor zapewnia, że organiza-
cja przeglądu będzie kontynuowana 
w przyszłych latach i stanie się stałym 
punktem w kalendarzu imprez, które 
odbywają się w Regionalnym Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecznym. Jego 
pierwsza edycja zakończył się pełnym 
sukcesem organizacyjnym, a sponta-
niczność uczestników konkursu wręcz 
nakłada na organizatorów obowiązek 
kontynuowania rozpoczętego we 
wrześniu przedsięwzięcia. Jest wielce 
prawdopodobne, że już w przyszłym 
roku obsada przeglądu będzie bardziej 
liczna niż teraz.  

Sponsorami I Przeglądu Teatral-
nego Osób Niepełnosprawnych byli: 
Edmund Leś – Przedsiębiorstwo Bu-
dowlano- Handlowo –Transportowe 
w Brzesku, Kino Planeta Centrum 
Rozrywkowo-Konferencyjne w Brze-
sku, Piekarnia Awiteks w Krakowie, 
Klub Muzyczny Akropol w Czchowie, 
JAWOR Usługi Remontowo – Budow-
lane w Brzesku, Firma Produkcyj-
no- Handlowo Usługowa „Cukiernia 
Królewska” w Brzesku, Poseł RP Jan 
Ziobro oraz Elektronarzędzia Elkom 
ul. Solskiego.  PRUD
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„Pantomima NIC” to najwyżej 
ocenione przez jury przedstawienie 
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Roztrzaskany aniołek
W ostatnich latach nastąpiła wzmo-
żona dewastacja cmentarza parafial-
nego w naszym mieście. Niszczone 
są głównie stare grobowce, nagrobki, 
figury i żeliwne krzyże pochodzące 
z XIX i początku XX wieku. Ponadto 
teren cmentarza często traktowany 
jest jako miejsce schadzek i libacji 
oraz wysypisko zepsutych produktów 
sklepowych.      

Pod koniec września br. na cmenta-
rzu tym została bestialsko roztrzaskana 
figura siedzącego aniołka wieńcząca 
obelisk na grobie zmarłej w wieku pię-
ciu lat Helenki Rotter (1878 – 1883). 

Był on jednym z najcenniejszych 
pod względem artystycznym i jednym 
z najstarszych zachowanych nagrob-
ków na tym cmentarzu. 

Sytuacja podobnie przedstawia się na 
cmentarzu wojennym, gdzie od lat wyła-
mywane, rozkradane są żeliwne krzyże 
nagrobne oraz zaśmiecany jest jego teren, 
a także na cmentarzu żydowskim, który 
od wojny ulega ciągłej dewastacji. 

Wycz., fot. Jacek Filip

Dla teatromanów
MOK zaprasza na spektakl „Spóźniona miłość czyli wyznania starego belfra” 
– monodram pióra Mariusza Marczyka, w którym wystąpi Jerzy Miedziński. 

„Spóźniona miłość …” to pełna humoru, ale i skłaniająca do wzruszeń historia 
uczucia, jakim bohater sztuki darzył przed ponad trzydziestu laty pewną Helenę. 
Emerytowany dzisiaj nauczyciel powraca we wspomnieniach do niespełnionej 
miłości (zapewne z powodu wrodzonej nieśmiałości). Pragnąc odnaleźć urodziwą 
Helenę, rozpoczyna jej poszukiwania.

Przedstawienie wystawione będzie 14 listopada w Regionalnym Centrum Kul-
turalno-Bibliotecznym (godz. 18.00 – bilety w cenie 12 zł do nabycia w MOK-u).

Na scenie pojawi się także sam autor sztuki. Mariusz Marczyk przybędzie do 
Brzeska, aby promować swoją najnowszą książkę „Fetysze Izydora Bluma”. EMIL   

W naszym kraju przez wiele dziesięcio-
leci prowadzono fatalną politykę w od-
niesieniu do ochrony wód powierzch-
niowych. Właściwie tej ochrony w ogóle 
nie było, a dotyczy to szczególnie okresu 
PRL-u. Normą było odprowadzanie do 
tych wód wszelkich zanieczyszczeń, 
zarówno przemysłowych, komunal-
nych jak i rolniczych. Komunistyczne 
władze z właściwą sobie opieszałością 
podchodziły do budowy oczyszczalni 
ścieków, a o przestrzeganiu przepisów 
z zakresu ochrony wody przeznaczonej 
do celów spożywczych i gospodarczych 
praktycznie nie myślano. Takie postę-
powanie doprowadziło do postępującego 
stopniowo zanieczyszczenia środowi-
ska, a w konsekwencji do procentowe-
go zmniejszenia udziału wód I klasy 
czystości w ogólnopolskich zasobach. 
Fachowcy zajmujący się tym zagadnie-
niem biją na alarm. Ich ekspertyzy dają 
wiele do myślenia.  

Ten problem dotyczył także obszaru 
obsługiwanego przez Rejonowe Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Brzesku. Prezes firmy, Zbigniew Gła-
dyś, zwraca uwagę, że na wysoki poziom 
zanieczyszczeń duży wpływ miała niewy-
starczająca dbałość o ograniczenie przedo-
stawania się do środowiska gazów prze-
mysłowych, w tym, szczególnie dwutlenku 
siarki i azotu, które wnikały do gleby 
wraz z każdym opadem atmosferycznym, 
ułatwiając w ten sposób rozpuszczanie się 
mineralnych zanieczyszczeń. 

Prezes Gładyś zapewnia, że uję-
cie wody obsługiwane przez RPWiK 
spełnia wszelkie wymogi wynikające 
z przepisów. – Woda, którą dostarczamy 
naszym odbiorcom, jest czysta – kwi-
tuje krótko. Jego twierdzenie bierze 
się stąd, że zarządzana przez niego 
firma dysponuje od pewnego czasu 
specjalistycznym laboratorium analizu-

jące stan czystości pobieranej z ujęcia 
wody. A wyniki uzyskiwane tą drogą są 
zadowalające. Rzecz jasna, samo labo-
ratorium sprawy nie załatwia, bo służy 
jedyni przeprowadzeniu badan. Ważne 
jest, aby pobieranie i uzdatnianie wody 
odbywało się zgodnie z obowiązującymi 
normami, a ten warunek w przypadku 
stacji uzdatniania wody w Łukanowi-
cach jest spełniony.  

Właśnie w Łukanowicach usy-
tuowane zostało laboratorium, na 
uruchomienie którego Zarząd RPWiK 
wyasygnował kilkaset tysięcy złotych. 
Teraz firma może pochwalić się tym, że 
ich łukanowicka placówka uznawana 
jest przez specjalistów za najnowocześ-
niejszą w województwie małopolskim. 

- Na razie badamy wodę na po-
trzeby wewnętrzne. Czynimy jednak 
starania o uzyskanie akredytacji, która 
da nam przepustkę do uzyskiwania 
większych dochodów, niż dotychczas. 
Laboratorium wyposażone jest w sprzęt, 
za pomocą którego możemy dokładnie 
określić wszystkie parametry wody 
i na tej podstawie podjąć odpowiednie 
czynności, aby jej czystość była idealna 
– zauważa prezes Gładyś. 

W celu zapewnienia normatywnej 
jakości dostarczanej klientom wody wy-
magana jest stała i wnikliwa kontrola 
jej wszystkich parametrów – fizyko-
chemicznych, bakteriologicznych i or-
ganoleptycznych. Mowa tu o kontroli 
nie tylko w samej stacji uzdatniania 
wody, ale także w sieci rozdzielczej, 
a finalnie również u odbiorców. Takie 
działania prowadzi RPWiK, a to za-
pewnia spełnienie wszelkich warunków 
odnoście jakości i ochrony środowiska. 
Na tym firma nie poprzestaje. Wachlarz 
możliwości analitycznych laboratorium 
w Łukanowicach jest sukcesywnie po-
szerzany.  PRUD   

Woda czysta jak łza

aniołek przed …

… i po dewastacji 
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ODESZLI ODESZLI WE WRZEŚNIUWE WRZEŚNIU
Borowiec Zofia Maria (79) – Szczepanów

Brzeska Maria (60) – Brzesko

Burnat Franciszek (85) – Brzesko

Cichostępska Irena (74) – Brzesko

Dobosz Krystyna (61) – Brzesko

Gaweł Stanisław (87) – Brzesko

Gibes Włodzimierz Franciszek (81) – Brzesko

Hebda Ryszard (64) – Brzesko

Humen Mieczysław Antoni – Brzesko

Kądziołka Maria (60) – Szczepanów

Kopeć Władysław Józef (68) – Brzesko

Krężołek Marta Agata (35) – Brzesko

Migda Adela Anna (86) – Jadowniki

Mleczko Michał (83) – Brzesko

Nalepa Kazimierz (79) – Okocim

Niemiec Antoni Bronisław (66) – Brzesko

Pluskwa Helena (85) – Jadowniki

Stachoń Franciszek (69) – Brzesko

Taźbirek Bożena (50) – Poręba Spytkowska

Tuszyński Grzegorz (68) – Brzesko

Tyrcha Stefania (86) – Mokrzyska

Zelek Stanisław (75) – Brzesko

Żurek Halina (60) - Mokrzyska

11 września br. zmarł w Brzesku w wie-
ku 83 lat Michał Mleczko – geodeta 
i niezwykle popularny malarz ama-
tor. Pochodził z Porąbki Uszewskiej 
koło Dębna, gdzie przyszedł na świat 
24 września 1929 roku. W wieku 5 lat 
– jak wspominał – otrzymał  na Mikołaja 
upragniony mały nożyk. Pasając krowy, 
rzeźbił nim w drewnie małe Pasyjki, 
krzyżyki, zwierzęta oraz wykonywał 
małe wiatraczki. Talent odziedziczył 
po dziadku, który miał smykałkę do 
snycerstwa, wykonując meble, drzwi, 
okna a nawet wozy. Michał Mleczko 
szkołę powszechną ukończył w rodzinnej 
miejscowości. Siedział wówczas w ławce 
z urodzonym w Borzęcinie, Sławomi-
rem Mrożkiem, późniejszym światowej 
sławy dramaturgiem, który w czasie 
II wojny światowej przebywał u swojego 
wuja właśnie w Porąbce Uszewskiej. 
W wieku 13 lat został zmuszony do 
kopania okopów w Gosprzydowej, gdzie 
był świadkiem wielu ludzkich tragedii, 
które zapadły mu w pamięci do końca 
swych dni. 

W 1946 roku wraz z bratem wyjechał 
do Krakowa w poszukiwaniu pracy i od-
powiedniej szkoły. Znalazł ją w Spółdziel-
ni Pracy  Metalotechnika, jednocześnie 
dalej kształcił się w technikum mier-
niczym. Po ukończeniu szkoły w 1952 
roku podjął Mleczko pracę w krakow-
skim Państwowym Przedsiębiorstwie 
Fotogrametrii,  gdzie kreślił mapy 
dla wojska. Jako geodeta i kartograf 
przepracował ponad 33 lata w róż-
nych biurach i przedsiębiorstwach. 
Po ślubie, który miał miejsce w 1956 
roku zamieszkał w Brzesku, pracując 

jednocześnie w tutejszym Urzędzie 
Powiatowym. 

W 1988 roku, będąc już na emery-
turze, Michał Mleczko zaczął malować. 
Sztuki tej uczył się m.in. u rzeźbiarza 
ludowego zwanego Jaśkiem z Grabiny 
czyli Jana Dudka z Niedźwiedzy oraz 
ks. Stanisława Nowaka ze Starego 
Wiśnicza, absolwenta Krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Pierwszym 
obrazem namalowanym przez Mleczkę 
była kompozycja „Powrót ojca z wojny 
1920” roku ilustrująca rodzinną histo-
rię. W sumie stworzył ich ponad 800. 
Były wśród nich realistyczne pejzaże 
(„Panorama Porąbki Uszewskiej”, „Ry-
nek w Brzesku”, „Pejzaż z Zakliczyna”, 
„Nowy Wiśnicz”, „Grota  w Porąbce 
Uszewskiej”, „Krakowski Rynek”, „Pej-
zaż leśny”), martwe natury kwiatowe 
(„Słoneczniki”, „Róże”, „Bratki”, „Polne 
kwiaty”), sceny religijne („Wskrze-
szenie córki Jaira”, wizerunki Matki 
Boskiej Częstochowskiej, Saletyńskiej, 
Tuchowskiej, Brzeskiej i Katyńskiej), 
portrety i autoportrety oraz kopie dzieł 
m. in. Józefa Chełmońskiego, Cara-
vaggia, Iwana Ajwazowskiego. Obok 
obrazów wykonywał również malowidła 
na sztandarach kościelnych np. Matkę 
Boską na sztandarze z kościoła św. 
Jakuba w Brzesku.

Obrazy artysty znajdują się w koś-
ciołach: św. Jakuba w Brzesku („Chry-
stus Król”), Niedzieliskach koło Szczu-
rowej („Miłosierdzie Boże” i „Matka 
Boska Nieustającej Pomocy”), Wiedniu 
(„Jan Paweł II klęczący przed Pietą 
Michała Anioła”), Glinianach na Ukra-
inie i Republice Konga oraz w zbiorach 

prywatnych w kraju i zagranicą m. in. 
w Holandii, Niemczech, Francji, Wło-
szech, Stanach Zjednoczonych, Peru. 
W 2003 roku ówczesny starosta brzeski 
Grzegorz Wawryka podczas audiencji 
w Watykanie podarował obraz „Kościół 
w Szczepanowie” jego autorstwa  papie-
żowi Janowi Pawłowi II.

W maju 2012 roku władze miasta 
uhonorowały artystę Medalem na Wstę-
dze za Zasługi dla miasta Brzeska.

Michał Mleczko został pochowany 
14 września br. na cmentarzu komu-
nalnym. Odszedł artysta, który zasłu-
żył na trwałą pamięć za wierną i od-
daną służbę sztuce oraz za skromność, 
dzięki której zaskarbił sobie sympatię 
otaczających go ludzi. 

Jerzy Wyczesany

Pamięci Michała Mleczki

Stary parafialny cmentarz w Brzesku 
(przy parafii św. Jakuba) wymaga upo-
rządkowania, bo jego stan z roku na rok 
ulega pogorszeniu. W celu ratowania 
tej zabytkowej nekropolii przed dalszą 
degradacją został powołany Komitet 
ds. Ratowania Cmentarza. Najpilniej-
szym zadaniem, jakie postawili sobie 
członkowie Komitetu, jest uzupełnie-
nie inwentaryzacji grobów. Stąd apel 
do wszystkich, których przodkowie 
tutaj spoczywają, o uporządkowanie 
nagrobków lub ewentualne zgłoszenie 
o przeniesieniu mogił w inne miejsca 
pochówku. 

Członkowie Komitetu, widząc pilną 
potrzebę ratowania zabytków, w dniu 

tegorocznego Święta Zmarłych zorgani-
zują kwestę, która prowadzona będzie nie 
tylko na terenie starego cmentarza para-
fialnego, ale także wewnątrz i w okolicy 
cmentarza komunalnego. 

Nawet, jeśli zebrane podczas kwesty 
środki pozwolą na odrestaurowanie tylko 
jednej zabytkowej mogiły, stanie się to 
początkiem dalszych działań na rzecz 
ratowania cmentarza. 

Organizatorzy kwesty wyrażają na-
dzieję, że ich inicjatywa spotka się ze 
zrozumieniem nie tylko tych, którzy we 
Wszystkich Świętych odwiedza groby 
najbliższych, ale także wszystkich tych, 
którym leży na sercu dbałość o miej-
sca związane z historią Brzeska. red.   

Przed Świętem Zmarłych
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Podczas wrześniowej sesji Rady Miej-
skiej radni podjęli uchwałę dotyczącą 
określenia nowych granic okręgów 
wyborczych. Jej podjęcie wymusił nowy 
kodeks wyborczy, który obowiązuje 
od 1 sierpnia br., a uchwalony został 
5 stycznia ubiegłego roku. 

W jednomandatowych okręgach wy-
borczych obowiązuje ordynacja większoś-
ciowa „Pierwszy na mecie”, co oznacza, 
że w danym okręg wyborczym mandat 
radnego otrzyma ten kandydat, który 
zostanie poparty przez największą liczbę 
wyborców z grona wszystkich ubiega-
jących się o ten mandat. Dotychczas 
o podziale mandatów decydowały wyniki 
uzyskane przez całe ugrupowania, dla-
tego bardzo często zdarzało się, że do 
rady trafiali kandydaci ze stosunkowo 
małą liczbą głosów, ale dana partia 
miała dobry wynik dzięki tzw. „loko-
motywom”.

Uchwalony przez radnych podziała 
na okręgi wyborcze przedstawia się 
następująco:

Okręg nr 1 – Brzesko: Ogrodowa 
nieparzyste od nr 1 do nr 11 i parzyste 
od nr 2 do nr 12.

Okręg nr 2 – Brzesko: Aleja So-
lidarności, Biznesowa, Kryształowa, 
Ogrodowa nieparzyste od nr 13 do 
końca i parzyste od nr 14 do końca, 
Perłowa, Przy Rondzie, Tadeusza Koś-
ciuszki nieparzyste od nr 53 do końca 
i parzyste od nr 64 do końca.

Okręg nr 3 – Brzesko: 11 Listo-
pada, 19 Stycznia, Adama Mickiewicza 
nieparzyste od nr 1 do nr 27 i parzyste 
od nr 2 do nr 56, Berka Joselewicza, 
Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmia-
łego, Bronisława Czecha, Brzegowa, 
Cegielniana, Heleny Marusarzówny, 
Janusza Kusocińskiego, Krótka, Miesz-
ka I, Okocimska, Osiedlowa, Piastow-
ska, Pod Sadem, Rzeźnicza, Świerkowa, 
Wąska, Widok, Władysława Łokietka, 
Zakątek.

Okręg nr 4 – Brzesko: Adama 
Mickiewicza nieparzyste od nr 29 do 
końca i parzyste od nr 58 do końca, 
Barona Jana Goetza, Browarna, Plac 
Kupiecki, Pomianowska, Robotnicza, 
Wesoła.

Okręg nr 5 – Brzesko: Bagienna, 
Cichy Kącik, Dworcowa, Gajowa, Głu-
cha, Hugo Kołłątaja, Jesienna, Ludwika 
Solskiego nieparzyste od nr 11 do końca 
i parzyste od nr 40 do końca, Łączyska, 
Mikołaja Kopernika, Młyńska, Mokra, 
Na Górkach, Odrodzenia, Oświecenia, 
Parcelowa, Rzemieślnicza, Słotwińska, 

Jednomandatowe okręgi
Stawowa, Szczepanowska, Wakacyjna, 
Władysława Sikorskiego nieparzyste od 
nr 19 do końca i parzyste od nr 18 do 
końca, Wodna, Wyspowa, Za Lasem.

Okręg nr 6 – Brzesko: Adama 
Asnyka, Aleksandra Puszkina, Bartosza 
Głowackiego, Cicha, Długa, Fryderyka 
Chopina, Grunwaldzka, Heleny Mo-
drzejewskiej, Henryka Sienkiewicza, 
Ignacego Mościckiego, Jana Matejki, 
Jana Sobieskiego, Juliusza Słowackiego, 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krę-
ta, Legionów Piłsudskiego nieparzyste 
od nr 1 do nr 13 i parzyste od nr 2 do nr 
6A, Ludwika Solskiego nieparzyste od 
nr 1 do nr 5 i parzyste od nr 2 do nr 12, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Miła, 
Nowa, Plac Kazimierza Wielkiego, Plac 
Targowy, Plac Zwycięstwa, Plac Żwirki 
i Wigury, Powstańców Warszawy, Ry-
nek, Spółdzielcza, Szarych Szeregów, 
Tadeusza Kościuszki nieparzyste od nr 
1 do nr 51 i parzyste od nr 2 do nr 62, 
Targowa, Uczestników Ruchu Oporu, 
Władysława Jagiełły, Wyzwolenia, 
Zielona.

Okręg nr 7 – Brzesko: Błękitna, 
Bohaterów Westerplatte, Brzezowie-
cka, Czarnowiejska nieparzyste od nr 
1 do nr 23 i parzyste od nr 2 do nr 40, 
Garbarska, Gen. Leopolda Okulickie-
go, Jaśminowa, Kwiatowa, Legionów 
Piłsudskiego nieparzyste od nr 15 do 
końca i parzyste od nr 8 do nr 40 oraz 
od nr 42 do końca, Makowa, Różana, 
Słoneczna, Spokojna, Świętego Brata 
Alberta numery nieparzyste, Władysła-
wa Sikorskiego nieparzyste od nr 1 do 
nr 17 i parzyste od nr 2 do nr 16, Wojska 
Polskiego, Wrzosowa, Zamknięta.

Okręg nr 8 – Brzesko: Armii 
Ludowej, Fr. Bujaka, Granitowa, Legio-
nów Piłsudskiego 40A i 40B, Ludwika 
Solskiego nieparzyste od nr 7 do nr 9 
i parzyste od nr 14 do nr 38, Party-
zantów, Przemysłowa, Starowiejska, 
Towarowa, Wincentego Zydronia.

Okręg nr 9 – Brzesko: Elektrycz-
na, Jana Kochanowskiego, Kosynierów, 
Królowej Jadwigi, Leśna, Letnia, Miko-
łaja Reja, Osiedle Władysława Jagiełły 
nieparzyste od nr 1 do nr 5 i parzyste 
od nr 2 do nr 6, Wiosenna, Wojciecha 
Kossaka.

Okręg nr 10 – Brzesko: Artura 
Grottgera, Czarnowiejska nieparzyste 
od nr 25 do nr 41 i parzyste od nr 42 
do nr 54, Jacka Malczewskiego, Jana 
Pawła II, Osiedle Władysława Jagiełły 
nieparzyste od nr 7 do końca i parzyste 
od nr 8 do końca, Stanisława Wyspiań-

skiego, Świętego Brata Alberta numery 
parzyste, Wiejska nieparzyste od nr 1 
do nr 79 i parzyste od nr 2 do nr 76.

Okręg nr 11 – Brzesko: Barokowa, 
Boczna, Chmielna, Czarnowiejska nie-
parzyste od nr 43 do końca i parzyste 
od nr 56 do końca, Jasna, Jodłowska, 
Konstytucji 3 Maja, Kopaliny, Łąkowa, 
Piaskowa, Piwna, Polna, Poprzeczna, 
Spacerowa, Topolowa, Wiejska niepa-
rzyste od nr 81 do końca i parzyste od nr 
78 do końca, Zacisze, Zagłoby; Jasień: 
Jagodowa, Kasprowicza nieparzyste od 
nr 49 do końca i parzyste od nr 68 do 
końca, Klonowa parzyste od nr 24 do 
końca, Prosta.

Okręg nr 12 – Jasień: Floriańska, 
Górna, Jesionowa, Kamionka, Kas-
prowicza nieparzyste od nr 1 do nr 47 
i parzyste od nr 2 do nr 66, Kasztanowa, 
Klonowa numery nieparzyste i parzyste 
od nr 2 do nr 22, Ks. Mazurkiewicza, 
M. Konopnickiej, Nowy Świat, Sądecka, 
Strażacka, Torowa, Warszawska, Wie-
deńska, Wiśnicka, Wiśniowa, Zielna.

Okręg nr 13 – Bucze.
Okręg nr 14 – Jadowniki: Jadow-

niki: Boczna, Józefa Kozuba, Lipowska, 
Małopolska, Nadbrzeżna, Osiedle Kole-
jowe, Staropolska, Szkolna, Zamłynie.

Okręg nr 15 – Jadowniki: Jadow-
niki: Brzeska, Dylągówka, Grodzka, 
Karola Bernackiego, Krakowska nie-
parzyste od nr 1 do nr 97 i parzyste od 
nr 2 do nr 104, Podmiejska, Sportowa, 
Strumykowa, Szczęśliwa, Św. Prokopa, 
Wincentego Witosa, Zachodnia.

Okręg nr 16 – Jadowniki: Jadow-
niki: Krakowska nieparzyste od nr 99 
do końca i parzyste od nr 106 do końca, 
Królewska, Maszkienicka, Pielgrzym-
kowa, Podgórska, Radosna, Środkowa, 
Św. Anny, Wschodnia.

Okręg nr 17 – Okocim.
Okręg nr 18 – Poręba Spytkowska. 
Okręg nr 19 – Mokrzyska: Do-

brego Pasterza, Gminna, Jeziorańska, 
Kościelna, Leśny Stok, Ludowa, Niwa, 
Osiedle Szkolne, Potokowa, Rolna, 
Sąsiedzka, Siostry Faustyny, Siostry 
Katarzyny, Stanisławska, Stolarska, 
Trakt Królewski, Wiślana, Zagrodzka, 
Zarzecze.

Okręg nr 20 – Mokrzyska: Dział-
kowa, Gibałówka, Grzybowa, Jana Kan-
tego, Januszowska, Na Stoku, Osiedle 
Ruchu Oporu, Parafialna, Pasternik, 
Wielgoszówka; Szczepanów.

Okręg nr 21 – Sterkowiec, Wo-
kowice.  

red.
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Pierwszy numer BIM-u trafił do sprzeda-
ży 24 września 1992 roku. Jan Gwizdała, 
który był pierwszym reaktorem naczel-
nym, tak pisał we wstępniaku: „Ziemia 
Brzeska nie miała dotąd czasopisma, któ-
re mogłoby zaspokoić jej potrzeby. Spraw 
i tematów do prezentacji mieszkańcom 
byłego powiatu brzeskiego z pewnością 
nie zabraknie. Wierzę, że z Twoją pomocą 
drogi czytelniku uda nam się rozwinąć 
szereg nieznanych dotąd faktów ze 
wspaniałej historii: Brzeska, Borzęcina, 
Czchowa, Dębna, Wojnicza i Zakliczyna, 
które to gminy stanowiły do niedawna 
jedną nierozerwalną całość w postaci po-
wiatu z siedziba w Brzesku. (…) Naszym 
głównym zadaniem będzie odbudowa 
jedności mieszkańców Ziemi Brzeskiej 
i prezentacja dorobku gospodarczego i kul-
turalnego. Prawo krytyki zachowujemy 
pod adresem tych, którzy będą się starali 
ingerować w niezależność miesięcznika. 
(…) Z czasem nie wykluczam szansy prze-
kształcenia miesięcznika w dwutygodnik 
lub tygodnik. Będzie to jednak uzależnione 
od możliwości finansowych.” BIM nadal 
pozostał miesięcznikiem, ale jego obecność 
jest na lokalnym rynku wydawniczym 
zauważalna. To czasopismo, jak każde, 
ma sporą grupę swoich zwolenników, 
ale nie brak także i tych, którzy są jego 
przeciwnikami. Niezależnie od tego jest 
swoistą kroniką wydarzeń ostatniego 
dwudziestolecia i – mamy nadzieję – na-
dal nią pozostanie. Przez te dwadzieścia 
lat zmieniały się zespoły redakcyjne 
i sami redaktorzy naczelni. Pierwszym 
z nich był …

… Jan Gwizdała 
 - Do założenia samorządowej gazety lo-
kalnej zachęcał ówczesny burmistrz Lech 
Pikuła. Ja osobiście podjąłem się tego 
zadania, nie zdając sobie sprawy z ogro-
mu problemów, z którymi musiałem się 
zmierzyć – wspomina po latach Jan Gwiz-
dała – Może wyda się to komuś śmieszne, 
ale pierwszym, a nawet najtrudniejszym 
elementem w tym przedsięwzięciu było 
wymyślenie tytułu, który musiał łatwo 
zapadać w pamięć i świadomość czytelni-
ków. Po kilku dniach i nocach analiz po-
stawiłem na „BIM” i na miesięcznik jako 

Jak to z naczelnymi było (1)

formę czasową. Skoro to już wiedziałem, 
należało znaleźć chętnych do współpracy 
przy powstawaniu czasopisma. 

Pierwszy naczelny BIM-u doświadcze-
nie dziennikarskie miał, wszak wcześniej 
pisał w tygodniku „Wieści”. Przyznaje 
jednak, że kierowania gazetą i zespołem 
redakcyjnym musiał się dopiero nauczyć. 
Najpierw jednak trzeba było ten zespół 
stworzyć. 

- Byłem wtedy człowiekiem z zewnątrz 
i słabo znałem środowisko. Wiedziałem 
jednak, że ludzi do współpracy trzeba 
szukać wśród nauczycieli i osób z pasją, 
chętnych do stworzenia tego pisma. 

Z perspektywy czasu wyznaje, że 
jego marzeniem było uczynienie z BIM-u 
i tworzonej przez niego redakcji ośrodka 
opiniotwórczego dla społeczeństwa brze-
skiego. – Odradzał się wówczas lokalny 
samorząd i był to proces dość długotrwały, 
bo wszyscy na nowo uczyli się demokracji. 
Miałem to na uwadze, dlatego dążyłem 
do tego, żeby gazeta stała się swoistą 
platformą wymiany poglądów na temat 
odradzającej się samorządności lokalnej. 

Niewątpliwą zaletą pierwszego ze-
społu redakcyjnego był młody wiek jego 
członków. Na ich temat Jan Gwizdała 
wypowiada się tak: - Dużą zasługę orga-
nizacyjną wnieśli niewątpliwie moi współ-
pracownicy. Ryszard Cuber, z którym 
odbyłem setki rozmów na temat kształtu 
i charakteru gazety. Jerzy Wyczesany, 
Zofia Sitarz, Tomasz Biel, Anna Skoczek, 
Marek Kołdras i Mariusz Czoba, których 
talent i młodzieńczy zapał dużo wniosły do 
doskonalenia BIM-u. Wielką rolę odegrała 
też pani Elżbieta Kurek, która zajmowała 
się pracą administracyjną w redakcji oraz 
nieoceniona pani Zofia Woda, dzięki której 
BIM trafiał do pierwszych punktów sprze-
daży. To dzięki pani Zosi Wodzie przez 
długie lata BIM był sprzedawany z dużą 
pasją przez właścicieli tychże punktów. 
Im wszystkim po tych 20 latach chciałem 
podziękować za zaangażowanie i popula-
ryzację naszego czasopisma. 

A były to czasy, kiedy BIM sprzeda-
wał się w ilości 1000, a nawet, co było 
ówczesnym rekordem, 1500 egzemplarzy. 
Ambicją naczelnego i całego zespołu było 
poszerzenie zasięgu BIM-u do histo-

rycznych granic powiatu brzeskiego. 
- Wymagało to jednak znacznych środ-
ków finansowych i przełamania barier 
w gminach wchodzących w skład tego 
powiatu. To się nie udało. Ale udało się 
na łamach BIM-u w pełni poruszać ideę 
jedności mieszkańców Ziemi Brzeskiej, tak 
ze względów historycznych jak i społecz-
nych. BIM stał się prekursorem w dziele 

przywracania samorządu powiatowego 
w świadomości mieszkańców naszego 
powiatu. Przetarliśmy ścieżki, którymi 
potem podążali nasi następcy. 

Z każdym numerem BIM nabierał 
coraz bardziej wyrazistego kształtu. Za-
częły pojawiać się stałe rubryki. W lipcu 
1993 roku ukazał się pierwszy tekst prof. 
dr. hab. Paulina Moszczyńskiego, człon-
ka Polskiej Akademii Nauk , w stałym 
cyklu zatytułowanym „Żyjmy zdrowiej 
i aktywniej”. Był to jeden z najdłużej 
prowadzonych stałych cyklów, jeśli nie 
najdłuższy, a ten pierwszy tekst poświę-
cony był kawie – pozytywnym i zgubnym 
skutkom jej picia. 

- Ja sam osobiście poprosiłem profeso-
ra o współpracę i była to jedna z rubryk 
najchętniej śledzonych przez czytelników 
– podkreśla Jan Gwizdała.

W owych czasach autorami większości 
fotografii ukazujących się na łamach BIM-
u byli Janusz Głuch i Bogusław Hajduk, 

231 wydań BIM-u (łącznie z najnowszym numerem) redagowało do tej pory ośmioro redaktorów naczelnych. Byli to kolejno Jan Gwizdała, 
Ryszard Cuber, Jerzy Wyczesany, Zofia Sitarz (dwukrotnie), Marek Latasiewicz, Łukasz Kornaś, Iwona Dojka i pełniąca te obowiązki aktualnie 
Małgorzata Cuber. Każdy z nich wniósł do tego miesięcznika inne wartości. Zmieniały się koncepcje, szata graficzna, a w ciągu tych 20 lat przez 
pokoje redakcyjne (a było ich kilka, w zależności od tego kto był wydawcą) przewinęły się setki osób współpracujących z BIM-em. Czasopismo 
miało swoje wzloty i upadki, a jednak przetrwało do dziś i wszystko wskazuje na to, że doczeka jeszcze niejednego okrągłego jubileuszu.    
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którzy pojawili się w redakcji mniej 
więcej w tym samym czasie. Od stycznia 
1994 roku szata graficzna czasopisma 
wzbogaciła się o grafiki i ilustracje autor-
stwa Damiana Styrny, którego nazwisko 
w stopce redakcyjnej figurowało blisko 
półtora roku.  

Jan Gwizdała zwraca uwagę na to, że 
od początku sprawowania funkcji naczel-
nego stał na straży niezależności BIM-u. 
- Dopóki byłem dyrektorem MOK-u i re-
daktorem naczelnym BIM-u, wszystkie 
uderzenia ze strony Urzędu brałem na 
siebie. Za mojej kadencji nie było nigdy 
cenzury urzędowej.

Pierwszy naczelny przetrwał na swoim 
stanowisku równe dwa lata. Z początkiem 
1994 roku zaczęła w nim dojrzewać myśl, 
aby BIM, którego w końcu był pomysło-
dawcą, stał się gazetą mniej samorządową, 
a bardziej z udziałem osób prywatnych. 
Coś na miarę partnerstwa społecznego. 
Pomysł nie został nigdy zrealizowany, 
a on sam zrezygnował z obu funkcji we 
wrześniu 1994 roku. Swoją decyzję tak 
wyjaśnia: - Czarę goryczy przepełniły 
wybory samorządowe, w wyniku których 
tzw. brzeska lewica wróciła do samorządu. 
Z tym pomysłem zostałem jednak sam. 
Władze się wybrały i potrzebowały prasy, 
która będzie im służyć. Ja zrezygnowałem 
z pełnionych funkcji i wyjechałem na 
saksy. Nie było mnie stać, aby wydawać 
BIM prywatnie. Tak się skończyła dla 
mnie historia BIM-u.   

Wydaje się, że odejście Jana Gwizdały 
nastąpiło w dość burzliwych okolicznoś-
ciach, choć październikowy BIM (1994) 
informuje o jego rezygnacji w dość lako-
niczny sposób, nie podając żadnych przy-
czyn. Chociaż mogliśmy wtedy przeczytać, 
że czasy dla BIM-u nie były najlepsze: 
„Nastąpił (…) brak ciągłości finansowej, 
który stawiał pod znakiem zapytania jego 
dalsze istnienie”. Jednak po rozmowach 
zespołu redakcyjnego z przedstawicie-
lami samorządu postanowiono, że BIM 
będzie nadal wydawany, o czym czytamy 
dalej: „Władze gminy zagwarantowały 
pełną niezależność programową pisma. 
Kolegium redakcyjne ze swej strony, 
zobowiązało się do poświęcenia większej 
uwagi pracom Rady i Urzędu Miejskiego, 
obiektywnej ich oceny, zastrzegając sobie 
prawo do krytyki”.  

Nie sprawdziły się więc proroctwa 
Tomasza Biela, który w październiku 1993 
roku na łamach „Tarnowskiego Echa” 
wieszczył rychły upadek BIM-u. Tak, to 
ten sam Tomasz Biel, który swoją dzien-
nikarską przygodę rozpoczął w BIM-ie, 
w którym przetrwał niecały rok.

We wrześniu 1994 roku zakończył 
pracę w BIM-ie również Mariusz Czoba. 
Być może to on „przepełnił tę czarę gory-

czy”. Otóż na okładce BIM-u z września 
1994 roku pojawiła się zapowiedź arty-
kułu zatytułowanego „Dramat Ropków”, 
którego jednak wewnątrz numeru nie 
sposób odnaleźć. Czyżby jednak cenzura? 
Jan Gwizdała twierdzi, że jego decyzja, 
choć niełatwa, miała przyczyny jedynie 
ekonomiczne rodzinne. Zostawmy zatem 
te dywagacje, choć być może kiedyś do 
tematu powrócimy.           

Czym dla Jana Gwizdały był i jest 
BIM? - Do dziś mam ogromny sentyment 
do BIM-u. Trudno nie mieć sentymentu do 
gazety, którą się stworzyło. Proszę mi wie-
rzyć, że chciałbym, aby BIM się rozwijał 
i tego życzę obecnym współpracownikom 
tego miesięcznika. Jeżeli mam coś radzić, 
to więcej dobrej publicystyki lokalnej , 
niezależnej, opartej na faktach. 

Po jego odejściu w październiku 1994 
roku w stopce redakcyjnej zauważyć mo-
żemy brak nazwiska redaktora naczelne-
go. „Bezkrólewie” trwało tylko miesiąc, bo 
w listopadzie tę funkcję objął, a właściwie 
przejął …

…Ryszard Cuber …
…, który na tym stanowisku przetrwał 
zaledwie jeden rok i jeden miesiąc, ale 
z BIM-em związany był jeszcze przez 
wiele długich lat. Historia miała pokazać, 
że w przyszłości zdarzył się przypadek 
jeszcze krótszego stażu na stanowisku 
redaktora naczelnego, ale o tym w na-
stępnym odcinku.

Nowy naczelny w pewnym sensie 
realizował linię programową swojego 
poprzednika, ale postarał się też o na-
wiązanie kontaktów z nowymi stałymi 
współpracownikami. Oprócz stałego cyklu 
redagowanego przez prof. dr. Paulina 
Moszczyńskiego pojawiły się takie rubry-
ki jak „Z ekonomią na Ty” pod redakcją 
Andrzeja Kalinowskiego (od grudnia 1994 
do marca 1996) oraz niezwykle popularny 
serial „Panie i panowie z Dębna” pisany 
piórem ówczesnej kustosz muzeum-za-
mku w Dębnie, Lidię Luchter-Krupińską 
(pierwszy odcinek ukazał się w maju 
1995 i kontynuowany był jeszcze przez 
kilka lat). Oddał też dwie strony we 
władanie młodzieży, która od marca 1995 
redagowała swój „BIM młodych”. Joanna 
Zych, Teresa Postawa i Ireneusz Legutko 
po raz pierwszy zaistnieli na łamach 
brzeskiego miesięcznika w marcu 1995. 
Oddajmy tutaj sprawiedliwość, że kącik 
młodzieżowy nie był do końca nowością 
w BIM-ie, bo wcześniej, a dokładnie od 
kwietnia do grudnia1994 roku ukazywał 
się na łamach tego czasopisma dwustro-
nicowy dodatek zatytułowany „Trzy i pół 
tony” redagowany przez Urszulę Bystroń, 
Magdalenę Filip, Joannę Matras, Martę 
Myślińską i Jacka Topolskiego. Wpraw-

dzie jeden z późniejszych naczelnych 
twierdzi, że to on wprowadził do BIM-u 
nowość w postaci „młodzieżowej wkładki”, 
jednak fakty świadczą same za siebie. 
Swoją drogą, ciekawi jesteśmy, jak poto-
czyły się losy ówczesnych młodzieżowych 
redaktorów. Liczymy na to, że przynaj-
mniej kilkoro z nich przeczyta ten tekst 
i odezwie się do nas. Byłaby to okazja 
do wspomnień, a nawet – na co liczymy 
– dalszej współpracy. 

„BIM młodych” przetrwał do grudnia 
1995, czyli dokładnie zakończył swój 
żywot w ostatnim wydaniu pod rządami 
Ryszarda Cubra jako naczelnego. Co cie-

kawe, kolumna młodych pod taki samym 
tytułem powróciła do BIM-u w marcu 
1998, a redagowały ją Iwona Gorzkowska, 
Kinga Wis, Magda Zachara i … Iwona 
Dojka. Przyszła naczelna rozpoczęła swoją 
współpracę z BIM-em od króciutkiej reflek-
sji na temat nietolerancji. 

Tylko za czasów Ryszarda Cubra 
zdarzyło się specjalne wydanie BIM-
u, niejako poza programem. Okazją 
było 150-lecie Browaru Okocim, a to 
nadprogramowe wydawnictwo sięgnęło 
rekordowego – jak na BIM – nakładu 
2500 egzemplarzy. Było to niewątpliwie 
największe przedsięwzięcie komercyjne 
w historii czasopisma, bo zyski osiągnięte 
dzięki temu wydawnictwu pozwoliły na 
doposażenie redakcji, która dysponowała 
dość skromnym oprzyrządowaniem. Po-
zyskiwanie dodatkowych funduszy było 
jednym z ważnych zadań, gdyż Urząd 
Miejski tylko w pewnej części pokrywał 
koszty wydawania miesięcznika. Jeśli 
przejrzeć BIM-y z tamtego okresu, na 
pewno dostrzeże się, że reklam w tym 
czasopiśmie było zdecydowanie więcej, 
niż w początkowej fazie. 
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W kwietniu 1995 roku skład redak-
cji zasilił jeden z najbardziej cenionych 
współczesnych poetów polskich, Józef 
Baran. Wprawdzie jego udział w reda-
gowaniu gazety by nader skromny, bo 
ograniczył się do nieregularnej publikacji 
wierszy poety rodem z Borzęcina, ale 
nowy współpracownik na pewno podniósł 
prestiż BIM-u.

Grudniowe (1995) wydanie BIM-u 
było dla Ryszarda Cubera ostatnim, które 
redagował z pozycji naczelnego, jednak 
z pismem się nie rozstał, pozostając z nim 
jeszcze na bardzo długo. Jego odejście 
z funkcji szefa redakcji poprzedzone zostało 
burzliwą sesją Rady Miejskiej, która miała 
miejsce ostatniego dnia listopada tamtego 
roku. Radni mieli wtedy pewne zastrze-
żenia, między innymi do zasadności (lub 
jej braku) wypłacania piszącym w BIM-ie  
… wierszówek. W wydaniu z marca 2005 
roku napisano tak: „Ze swojej funkcji zre-
zygnował (Ryszard Cuber – przyp. PRUD), 
bo, jak twierdzi, jego decyzje sprowadzały 
krytykę ówczesnych władz”.

Coś na rzeczy musiało być, bo  „Znaczną 
część dyskusji poświęcono cenzurowaniu 
pisma. P. M. Puzia był zdania, że mimo 
finansowania pisma przez Gminę, Zarząd 
nie ma prawa go cenzurować. Burmistrz 
L. Pikuła kategorycznie zaprzeczył temu, 
że Zarząd Miasta cenzuruje pismo, albo 
ma taki zamiar - pisał Edward Krężołek w 
BIM-ie z grudnia 1995 roku. Na opisywa-
nej tu sesji formalny wniosek złożył radny 
Jan Gwizdała, poprzedni naczelny BIM-u. 
Wniosek ten został zaakceptowany i „sta-
nowi obowiązującą wytyczną programową”. 
A brzmiał on tak: „BIM ma być czasopis-
mem otwartym i pełnić rolę służebną wobec 
wszystkich mieszkańców wspólnoty. Powin-
no być oparte na konstruktywnej krytyce 
wszelkich zjawisk i problemów, które w na-
szym środowisku występują, ma jednoczyć 
mieszkańców Gminy Brzesko i pozostałych 
gmin Ziemi Brzeskiej, przyczyniając się do 
ich dalszej integracji”. 

Ryszard Cuber był jednym z niewielu 
redaktorów BIM-u, który z tym czasopis-
mem był związany najdłużej. Poruszał się 
w różnych dziedzinach życia, przez pewien 
czas był także stałym felietonistą. Na stro-
nach sportowych skrupulatnie opisywał 
wydarzenia z piłkarskiego boiska przy 
Okocimskiej, tworząc w miarę dokładną 
kronikę występów „Piwoszy” w II lidze (tej 
prawdziwej, czyli będącej bezpośrednim 
zapleczem najwyższej klasy rozgrywko-
wej), począwszy od historycznego awansu, 
aż do niechlubnego wycofania drużyny 
z dalszej gry. Dwa lata temu pożegnaliśmy 
go po raz ostatni. Na zawsze pozostanie 
w pamięci wszystkich byłych i obecnych 
pracowników redakcji, a przede wszyst-
kim w sercach Czytelników.       PRUD

20-lecie BIM-u skłoniło nas do 
przejrzenia archiwalnych numerów 
miesięcznika. Przyznać trzeba, że 
jest w nim zawarty kawał historii 
naszego miasta. Wiele informacji 
wówczas przekazywanych dzisiaj 
może wywoływać uśmieszki i skła-
niać do zdziwienia. Proponujemy 
przypomnienie niektórych teks-
tów (we fragmentach), bo w wielu 
przypadkach aż trudno uwierzyć, 
że jeszcze niedawno mieszkańcy 
Brzeska mogli mieć problemy z tak 
błahymi i niezrozumiałymi dzisiaj 
sprawami jak choćby niemożność 
dodzwonienia się do informacji 
kolejowej. Wiele problemów do dziś 
nie straciło na aktualności.  

Wprowadzone niedawno wyższe 
stawki opłat za przedszkola wywołało 
sporo kontrowersji. Okazuje się, że po-
dobne dylematy mieli rodzice blisko 20 
lat temu. Oto w kwietniowym wydaniu 
BIM-u z 1993 roku czytamy: „Od dnia 
1.03.93 roku w przedszkolach gminy 
Brzesko wprowadzono nową, stałą 
odpłatność, wyższą niż dotychczas. 
Wywołało to zaniepokojenie wśród 
rodziców i dyrekcji przedszkoli 
o przyszłość tych placówek. Wielu 
rodziców nie stać na opłacanie 
wyższych stawek.” 

Wielu kibiców piłkarskich było 
niezadowolonych, że mecz „u siebie” 
Okocimskiego z Cracovią rozegrany 
został na stadionie Hutnika Kraków. 
Może to jednak było dobre rozwiązanie, 
bo mieszkańcy Brzeska zapewne dosko-
nale pamiętają najazd na nasze miasto 
krakowskich kibiców w 1993 roku, kiedy 
obie drużyny rywalizowały ze sobą w III 
lidze. A oto fragmenty tekstu Tomasza 
Biela, który na łamach BIM-u ukazał się 
w maju 1993 roku: „Brzesko przeżyło 
najazd kibiców Cracovii, których 
skutecznie spacyfikowała policja. 
(…) Ogółem w akcji zabezpieczenia 
meczu brało udział około 170 poli-
cjantów z Plutonów Prewencji KRP 
Brzesko, KRP Bochnia, Kompanii 
Prewencji KRP Tarnów i Batalio-
nu Prewencji Policji z Krakowa. 
Użyte (…) środki transportu to 18 
samochodów różnych marek. Pod-
czas interwencji poszkodowanych 
zostało 3 policjantów. Zatrzymano 
natomiast 25 krakowskich chuli-
ganów. (…) Wybite zostały (…) dwie 
szyby, zdewastowane ogrodzenie 
stadionu przy ulicy Okocimskiej 
i zdemolowany kiosk spożywczy 

Z archiwum BIM

przy ulicy Ogrodowej. Działacze 
klubu Okocimski swoje straty oce-
nili na około 5 mln zł, natomiast 
wstawienie nowej szyby wystawowej 
w kiosku spożywczym przy ul. Gło-
wackiego według właściciela kosz-
tować będzie około 1,5 mln zł. Nie 
da się natomiast dokładnie osza-
cować kosztów poniesionych przez 
policję. Można jednak stwierdzić, 
że za samo paliwo do samochodów 
policjanci zapłacili około 50 mln 
zł.” Pamiętajmy, że wydarzenia te miały 
miejsce jeszcze przed denominacją zło-
tówki, stąd takie „astronomiczne” kwoty, 
choć i tak nie były to niskie koszty. 

Odremontowany dworzec PKP stał się 
pozytywną wizytówką miasta. Wprawdzie 
są narzekania, że na noc poczekalnia jest 
zamykana, a wandale dali znać o sobie 
w dworcowej ubikacji. Dwadzieścia lat 
temu mieszkańcy narzekali na to, że w ża-
den sposób nie mogli dodzwonić się na 
kolejową informację. Czytelnicy poprosili 
redakcję BIM-u o wyjaśnienie przyczyn 
takiego stanu rzeczy, dlatego sprawa 
zajął się redaktor podpisany (mlc), który 
w numerze z lipca 1993 roku informował: 
„numer, pod którym pracownice kas 
biletowych udzielały informacji, 
został czasowo wyłączony, gdyż per-
sonel wykorzystywał go do rozmów 
prywatnych. W trudnej sytuacji 
finansowej PKP, brzeskiej placów-
ki nie stać na opłacanie zbędnych 
rachunków telefonicznych opiewa-
jących na bardzo wysokie sumy”. Co 
się stało z zaoszczędzonymi w ten sposób 
pieniędzmi? I tę sprawę (mlc) wyjaśnił): 
Racjonalna gospodarka finansowa 
pozwoliła zgromadzić środki na 
remont dachu dworca i malowanie 
ścian poczekalni, a elewacja budyn-
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Panie burmistrzu co pan sądzi 
o roli mediów w życiu człowieka?
W ostatnich latach obserwujemy gwał-
towny przyrost wiedzy spowodowany 
głównie globalnym rozwojem. Wiedza przy-
swajana jest nie tylko w trakcie nauki, ale 
szczególnie teraz dzięki upowszechnieniu 
się technologii informatycznych zjawisko 
generowania nowych informacji ma miej-
sce w każdym momencie naszego życia. 
Szczególną rolę przypisuję tutaj mediom.
Ze względu na dużą ich atrakcyjność 
i efektywność są one szczególnie pożąda-
ne i dobrze widziane przez polityków czy 
biznesmenów. Stanowią cenne źródło 
informacji. Nowoczesne media pozwa-
lają zdobywać wiedzę o świecie, tworzyć 
własny system wartości. Dzięki nim 
świat staje się dla nas „globalną wioską”, 
dostępną w każdym momencie.  Media 
wywołują nie tylko określone przeżycia 
intelektualne, ale również przeżycia 
emocjonalne. Należy jednak pamiętać, 
że mogą one kształtować zarówno 
pozytywne, jak i negatywne postawy, 
zależy to od przekazywanych treści.
Można więc powiedzieć, że media dla 
współczesnego człowieka stanowią nie-
zastąpione źródło informacji, kształtują 
nasz system wartości i postaw społeczno-
moralnych. 

Jakie według Pana są zalety funk-
cjonowania prasy?

Prasa zarówno ta wielonakładowa, 
ponadregionalna jak i ta lokalna ma 
niekwestionowane zalety. Umożliwia 
masowe uczestnictwo w życiu, w wy-
darzeniach kulturalnych, społecznych 
i sportowych. Szczególnie podkreślić 
należy wychowawczą rolę prasy. Upo-
wszechnianie pozytywnych, indywidu-
alnych i grupowych wzorców i cech, pro-

pagowanie mądrych wyborów, jednym 
słowem pozytywny przekaz może nam 
pomóc w budowaniu społeczeństwa oby-
watelskiego. Nie bez powodu o mediach, 
o dziennikarzach mówi się „czwarta wła-
dza”. Mimo że najbardziej rozwijającym 
się i aktywnym medium jest obecnie 
Internet, pozostaję tradycjonalistą i lubię 
przeglądnąć prasę ,szczególnie tą spor-
tową jak i brzeski BIM.

Panie burmistrzu co sądzi pan o ga-
zecie lokalnej jaką jest BIM?

Ostatnimi czasy ,można powiedzieć 
,że „ namnożyło” się wiele gazet, tytułów 
w dużej mierze rozprowadzanych za dar-
mo. Wszyscy chcą epatować , być zauwa-
żonym przez wyszukiwarkę, nabywcę 
i czytelnika. Ja sądzę, że „dobry tytuł 
„ czyli ten zauważony przez czytelnika 
dotyczy na naszym lokalnym gruncie 
też BIM-u, mimo że ma on trudniejsze 
zadanie, bo jako miesięcznik nie jest 
w stanie nadążyć za tym wszystkim, co 
dzieje się w gminie i regionie. BIM nie 
jest gazetą, która ma opisywać wypadki, 
napady, skandale. BIM musi reprezen-
tować starą szkołę prasową, gazetę rze-
telnej informacji oraz źródło historii dla 
kolejnych pokoleń brzeszczan. Redakcja 
BIM-u wie, że jest wielu, ja nazwałbym 
to ”czytelników starej daty”, którzy 
chcą rzetelnego dziennikarstwa. Jestem 
przekonany, że miesięcznik BIM ma 
znaczący wpływ na mieszkańców naszej 
gminy. W tej gazecie nie ma cenzury, nie 
ma tematów tabu. Ta gazeta ma swoją 
specyfikę, swój sposób przekazywania 
informacji. Z okazji 20- lecia wydawa-
nia BIM-u, chciałbym podziękować 
wszystkim osobom i instytucjom, które 
miesięcznik tworzyły, wspierały i dla 
niego pracowały.

BIM to ważne źródło informacji 
– rozmowa z burmistrzem Grzegorzem Wawryką

ku dworcowego zostanie odnowiona 
jeszcze w tym roku”. Czyli niedawno 
wyremontowano wyremontowany już 
kiedyś dworzec. 

Już miesiąc później (sierpień 1993) 
BIM donosił o nieuczciwej właścicielce 
biura turystycznego, czyli powtarzające 
się dzisiaj dość często oszustwa w branży 
turystycznej nie są najnowszym wynalaz-
kiem. Mariusz Czoba w tekście „Alicja 
w krainie Czarów” pisze: „W czerwcu 
kilkadziesiąt osób z woj. tarnowskie-
go zachęconych ofertą pracy sezono-
wej w Szwecji zgłosiło się do biura 
Gromada w Brzesku. Organizatorka 
przedsięwzięcia- Alicja P. z Jasienia 
zainkasowała po 4 miliony (nadal 
mowa o starych pieniądzach – przyp. 
PRUD) od osoby i wyjazd rzeczywiście 
zorganizowała, choć zamiast dobrze 
płatnej pracy przy zbiorach owoców 
i warzyw miała swoim klientom 
do zaproponowania upokarzającą 
włóczęgę po Skandynawii”. W tym 
samym numerze możemy jednak odna-
leźć tekst o zdecydowanie pozytywnym 
zabarwieniu, a kibicom Okocimskiego 
powinna zakręcić się łza w oku. Przy-
pomnijmy zatem, że pierwszy w historii 
klubu mecz drugoligowy rozegrała dru-
żyna Okocimskiego 25 lipca 1993 roku, 
a jej przeciwnikiem był zespół Hutnika 
Warszawa. W sierpniowym wydaniu 
z tego właśnie roku Ryszard Cuber roz-
mawiał na temat przygotowań „Piwoszy” 
do pierwszego drugoligowego sezonu 
z Ireneuszem Salamonem. Warto sięgnąć 
po to wydanie i przypomnieć sobie, jak to 
kiedyś wyglądało.     

Nie tak dawno mogliśmy na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego prze-
czytać notatkę zatytułowaną „Wody 
nie zabraknie”. Chodzi o wybudowany 
wspólnie przez RPWiK oraz Związek Mię-
dzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji 
próg spiętrzający wodę na Dunajcu. Ma to 
zwiększyć bezpieczeństwo dostaw wody. 
W lipcu 1994 roku tej wody w Brzesku 
brakowało bardzo często, o czym możemy 
dowiedzieć się z wrześniowego wydania 
BIM-u z tamtego roku. W tekście „Dys-
kusje o wodzie” Rafał Parketny donosił: 
„B. Fijałkowski (ówczesny kierownik 
RPWiK – przyp. PRUD) omawiając 
sytuację stwierdził, że ujęcia wody 
działają pełną mocą i ewentualne 
braki nie wynikają z winy przed-
siębiorstwa”. Dlaczego więc wody bra-
kowało? Przyczyna była bardzo prosta 
i zapewne zrozumiała, ale chyba tylko 
dla prezesa RPWiK, który w ten sposób 
to tłumaczył: „w niektórych częściach 
miasta dopływ wody jest ograniczany 
celowo, aby mogła ona dotrzeć także 
do wyżej położonych”.         PRUD      
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Co łączy Katarzynę Kumorek, Krzysztofa 
Musiała i Zuzannę Stolińską z BIM-em? 
Teoretycznie nic. Jednak tych troje mło-
dych ludzi liczy sobie dokładnie tyle samo 
lat co nasz miesięcznik. O każdej z tych 
osób pisaliśmy na naszych łamach przy 
okazji ich osiągnięć i działań na niwie 
sportowej lub artystycznej. Z racji okrą-
głego jubileuszu 20-lecia BIM-u postano-
wiliśmy spotkać się z nimi i wysłuchać ich 
opinii na temat naszego periodyku.

Narciarka
Katarzyna Kumorek gościła na na-
szych łamach przez pewien czas. Zawsze 
porą zimową, kiedy organizowane były 
zawody narciarskie. Teraz skoncen-
trowała się na pedagogice, bo właśnie 
w tym kierunku się kształci. Chętnie 
zgodziła się na krótką rozmowę z naszą 
reporterką.    

We wrześniu skończyłaś Kasiu 
dwadzieścia lat. To dużo czy mało?

Zważywszy na to, że mam za sobą 
dzieciństwo, nie jestem już nastolatką 
i jestem dorosła to chyba dużo. Z drugiej 
jednak strony wszystko jeszcze przede 
mną i wydaje mi się, że dwadzieścia lat 
to niewiele.

Urodziłaś się we wrześniu 1992 
roku i jesteś „rówieśniczką” BIM-u, 
który także „urodził” się dwadzieścia 
lat temu i – podobnie jak Ty – obchodzi 
swoje urodziny. Kiedy po raz pierwszy 
zetknęłaś się z Brzeskim Magazynem 
Informacyjnym?

To było w pierwszej albo drugiej kla-
sie szkoły podstawowej. Właśnie wtedy 
zaczęłam brać udział w wyjazdach na 
narty, organizowanych przez szkoły lub 
Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta 
w Brzesku. Przez kilka lat z rzędu razem 
z rodzeństwem brałam udział w Mistrzo-
stwach Powiatu Brzeskiego i Gminy 

Brzesko, które zazwyczaj odbywały 
się w Kluszkowcach lub Wierchomli. 
Czasem ja, siostra lub brat odnosiliśmy 
sukcesy w tej dziedzinie sportu. Fajnie 
i całkiem miło było potem zobaczyć swoje 
nazwisko lub zdjęcie w BIM-ie. Były też 
inne okazje: „ Dni Brzeska”, „Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy” czy 
różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, 
imprezy, konkursy, kiedy można było 
o nich przeczytać lub zobaczyć w BIM-ie 
zdjęcia swoje, koleżanek czy kolegów. 
Po BIM sięgałam także wtedy, kiedy 
szukałam ważnych informacji, zwłasz-
cza tych dotyczących historii Brzeska 
lub okolic.

Można powiedzieć, że razem z BIM-em 
dorastaliście i zmienialiście się. BIM 
zmieniał swoją szatę graficzną, zmienia-
li się redaktorzy i ludzie współpracujący 
z nim, pojawiały się nowe tematy, nowe 
ramówki, okładki. Twoje życie to też czas 
dorastania i zmian…

No tak. Przedszkole, szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, liceum w Brzesku, 
a teraz studia na Uniwersytecie Pedago-
gicznym w Krakowie, nowe doświadcze-
nia, przyjaźnie, starzy i nowi znajomi, 
chwile szczęścia, małe troski, niespo-
dzianki… Podobnie jak z BIM-em.

No cóż Kasiu, życzę Ci przede 
wszystkim powodzenia, samych 
sukcesów w nauce i w dorosłym ży-
ciu, wielu wspaniałych przyjaciół, 
jak najwięcej szczęśliwych i rados-
nych chwil w dalszym życiu. Tego 
samego życzę twojemu „rówieśni-
kowi” – Brzeskiemu Magazynowi 
Informacyjnemu.

Wzięty akompaniator
Rówieśnikiem Brzeskiego Magazynu In-
formacyjnego jest także bardzo utalento-
wany młody brzeski artysta, Krzysztof 
Musiał, aktualnie uczeń krakowskiej 
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia 
im. Władysława Żeleńskiego (w klasie 
organów) i student Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie. Od najmłod-
szych lat gra na fortepianie i organach, 
ale także świetnie akompaniuje innym 
młodym artystom podczas koncertów, 
spektakli i konkursów.

Brzeski muzyk może pochwalić się 
uczestnictwem w zespole akompaniu-
jącym w projekcie „Piosenki z Kabaretu 
Starszych Panów”, w którym zaprezen-
towane zostały znane i lubiane utwory 
autorstwa Jeremiego Przybory i Jerzego 
Wasowskiego, i jak sam przyznaje, 

opracowanie tych utworów dało mi 
przede wszystkim wiele radości. Dwu-
dziestolatek brał także udział w „Pop 
Oratorium o Miłosierdziu Bożym” ze sło-
wami s. Faustyny Kowalskiej i muzyką 
Zbigniewa Makłowicza, który powstał 
we współpracy Miejskiego Ośrodka 
Kultury z parafią p.w. Miłosierdzia 
Bożego. Akompaniował Bernadecie Woź-
niak podczas Małopolskiego Festiwalu 
Form Muzycznych i Tanecznych „Ta-
lenty Małopolski”, w którym wokalistka 
otrzymała pierwszą nagrodę, natomiast 
on sam został zauważony i doceniony 
przez jury festiwalu, które przyznało mu 
wyróżnienie. Towarzyszył też Hubertowi 
Zapiórowi, który wygrał wojewódzkie 
eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego w kategorii poezji śpie-
wanej i wspólnie zakwalifikowali się do 
etapu centralnego. 

Jak przyznaje młody muzyk z Brze-
ska, największym jego sukcesem było 
wygranie, w sierpniu br. roku, VI 
Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Or-
ganowej i Kameralnej w Krasnobrodzie 
koło Zamościa.

Zapytany czy sięga po Brzeski Maga-
zyn Informacyjny, szczerze odpowiada, 
że od dawna i bardzo często. Jest prze-
cież związany z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury w Brzesku, bierze udział w wie-
lu próbach, koncertach, konkursach czy 
brzeskich wydarzeniach kulturalnych. 
A gdzie jak nie w BIM-ie można śledzić 
na bieżąco relacje z koncertów, imprez 
i przedsięwzięć kulturalnych w Brzesku 
i okolicach? 

Muzyka i fantastyka
Podobnie jak BIM, swoje dwudzieste 
urodziny obchodzi Zuzanna Stolińska, 
która obecnie studiuje na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Intere-
suje się fantastyką, uwielbia piesze 
wędrówki górskie, ale – jak podkreśla 
– jej największą pasją jest muzyka i jej 
tworzenie. Obecnie gra, śpiewa i koncer-
tuje z zespołem akustycznym Trifariam, 
w wolnym czasie tworzy telewizję inter-

Dwudziestolatki
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netową poświęconą fantastyce – „Raport 
Obieżyświata”. Aktywnie działa też na 
swoim kanale Youtube.com/Zuziekk, 
gdzie montuje i udostępnia teledyski 
do coverów i własnych utworów mu-
zycznych.

Zuzanna przyznaje, że z BIM-em ma 
styczność już od szkoły podstawowej. 
– Może to śmieszne, ale do BIM-u zaj-
rzałam po raz pierwszy, szukając siebie 
na zdjęciach ze świąt państwowych - co 
roku trzymałam wartę pod pomnikami 
lub przy sztandarze Hufca Brzesko, 
czy PG nr 2 – wspomina z rozbrajającą 
szczerością. 

Dwudziestolatka wspomina, że chęt-
nie korzystała z zajęć i imprez organizo-
wanych przez MOK, takich jak nauka 
tańca towarzyskiego, wernisaże, kon-
certy czy „Galicyjska Jesień Literacka”. 
W gimnazjum, wraz z koleżankami, 
biorąc udział w konkursie Gazety Wy-

BIM istnieje od 1992 roku. Dwa 
lata później został Pan radnym 
i tak jest do dziś. Jako samorządo-
wiec z tak dużym stażem jak patrzył 
Pan i patrzy na BIM? 

Na początku lat 90-tych w Polsce 
doszło do zmian na wielu płaszczy-
znach. Na bazie tych przemian w 1992 
roku powołany został również do życia  
BIM. Wówczas, jako student z dużym 
zaciekawieniem przyglądałem się temu 
pomysłowi i nowemu miesięcznikowi, 
tym bardziej, że wiele artykułów było 
pisanych przez moich byłych nauczycieli 
z liceum. Ogólnie mówiąc, sama idea 
utworzenia „gazetki lokalnej” bardzo mi 
się spodobała, a wydawanie jej trakto-
wałem jako znak dokonujących się prze-
mian systemowych także w Brzesku.

Od początku wydawania BIM-u 
podobnie jak wielu mieszkańców byłem 
tylko jego czytelnikiem i pełnienie funk-
cji radnego nie miało żadnego wpływu na 
jego ocenę. Bowiem każdy z czytelników 
miesięcznika ma prawo do swobodnej 
oceny publikowanych treści. Wydaje mi 
się jednak, iż po 20 latach wydawania 
brzeskiego miesięcznika należy docenić 
go za olbrzymi wkład w życie społeczno-
kulturalne naszego miasta i regionu. 
Te 20 lat funkcjonowania BIM–u jest 
wspólnym wysiłkiem wielu redaktorów, 
pracowników i osób współpracujących 
z BIM-em, kierowników i dyrektorów 
jednostek organizacyjnych Gminy, 
wolontariuszy, obu brzeskich drukarni 
i w końcu wydawcy, którego rolę na prze-
mian pełniły MOK i Urząd Miejski. 

Nie wchodząc w szczegółową ocenę 
publikacji, wydaje mi się, że mamy już 
za sobą spisany „ładny 20–letni kawałek 
brzeskiej historii”, za który należy się 
podziękowanie bez wyjątku wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do powstania 
i wydawania naszej lokalnej gazety.  

Często sięga Pan po BIM? Które arty-
kuły podobają się Panu najbardziej, 
a które ocenia Pan negatywnie?

Od blisko 10 lat czytam BIM regular-
nie. Nie jestem polonistą, ani specjalistą 
od oceny publikacji prasowych i nie 
znam się na tzw. rzemiośle dziennikar-
skim, jednak dla mnie najważniejszy był 
przekaz informacji i cel, jakiemu miał on 
służyć. Za ciekawe należałoby wymienić 
te artykuły dotyczące bliższej i dalszej 
historii miasta, regionu, osób i zdarzeń, 
które tworzyły kulturę i kreowały naszą 
współczesność. 

Czego oczekiwał Pan od BIM-u, gdy 
został Pan radnym, a czego oczeku-
je teraz po 18 latach?

Moje oczekiwania w tym czasie wiele 
się nie zmieniły. Chciałbym, aby BIM 
pisał o sprawach dla nas mieszkańców 
najważniejszych, aby opisywał otacza-
jącą nas lokalną rzeczywistość, a więc 
to, kim lub czym możemy się pochwalić, 
jakie są nasze zainteresowania, jakie 
mamy potrzeby, z jakimi problemami 
mamy do czynienia i jak należy je roz-
wiązać. Szczególnie należy eksponować 
to, co jest nam najdroższe. Trzeba poka-
zywać jak zdolne mamy dzieci i wnuki 
w szkołach i przedszkolach, należy 
opisywać ich włożony wysiłek w pracę 
i w naukę, opisywać wszystkie ich osiąg-
nięcia i sukcesy, ponieważ to sprawia 
nam rodzicom największą radość.

Uważa Pan, że informacje ukazują-
ce się w BIM-ie dotyczące działalno-
ści samorządu są wystarczające?

Wydaje mi się, że nie są wystar-
czające. Dotychczas miały one formę 
opisywania takich zdarzeń jak, np. 
uchwalenie budżetu, udzielnie absolu-
torium, uchwalenie podatków, lub też 
że zrobiono czy zajmowano się taką czy 
inną sprawą. W ślad za każdą decyzją 
lub za uchwaleniem prawa lokalnego 
powinna pójść do mieszkańców rzetelna 
informacja wraz z faktycznym uzasad-
nieniem, dlaczego takie rozstrzygnięcia 
zostały przez Burmistrza i radnych 
podjęte. Jest to szczególnie ważne, kiedy 
decyzje te dotyczą większej grupy miesz-
kańców. Brakuje mi również informacji 
o tym, czego nam się nie udało zrobić. 

Co chciałby Pan zmienić w BIM-ie?
Osobiście brakuje mi jednej lub 

dwóch stron rożnego typu fachowych 
porad. Mogą to być np. porady prawne 
związane ze spadkami, z bezpiecznym 
zawieraniem umowy pożyczki tak, aby 
nie stracić dorobku całego życia lub też 
porady jak poprawnie pisać pozwy do 
sądów, a do instytucji samorządowych 
i państwowych właściwe wnioski i skargi. 
Użyteczne byłyby informacje związane 
z budową domu jednorodzinnego, w jaki 
sposób otrzymać warunki zabudowy, 
jak interpretować przepisy budowlane. 
Przydatne byłyby również informacje 
związane z uzyskiwaniem pomocy 
społecznej czy też interpretowaniem 
skomplikowanych przepisów i procedur 
związanych z ochroną zdrowia.

borczej – „Uczeń z klasą”, pod opieką pana 
Marka Kossonia, zorganizowały wernisaż 
malarski pani Antoniny Radziędy oraz jej 
wnuczki Agnieszki (przyjaciółki Zuzanny 
i współuczestniczki konkursu) - na sali wy-
stawowej MOK-u. Jako przykład kolejnej 
wspólnej inicjatywy przytacza wieczorek 
poetycki młodych artystów z Publicznego 
Gimnazjum nr 2 w Brzesku, który odbył 
się w Piwnicy Brzeskiej przy oprawie 
muzycznej kolegów (m.in. Krzysztofa 
Musiała). Zuzanna wspomina, iż poza 
prowadzeniem tej imprezy, zaprezento-
wała na niej także swoje wiersze. Młoda 
artystka podkreśla, że zarówno ona jak 
i jej koleżanki chętnie zaglądały do BIM-u, 
poszukując artykułów opisujących inicja-
tywy, w których brały udział czy zdjęć, na 
których mogły się odnaleźć

Dla rówieśniczki BIM-u, jak sama 
przyznaje, „największym przedsięwzię-
ciem było zorganizowanie wieczorku 
autorskiego w Piwnicy Brzeskiej, gdzie 
wraz z bratem Bartoszem, zaprezento-
wałam własne utwory muzyczne” i doda-
je obiecująco: - Mam nadzieję powtórzyć 
to w najbliższym czasie… 

tekst i foto – Beata Kądziołka

Rozmowa z Krzysztofem Ojczykiem
BIM widziany okiem samorządowca z 18-letnim stażem
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Strażacy w akcji
Uwaga w sezonie grzewczym
Wbrew pozorom najwięcej pożarów wy-
stępuje w okresie zimowo-jesiennym, 
a wiąże się to z rozpoczęciem sezonu 
grzewczego. Wtedy też dochodzi do 
przypadków zatrucia tlenkiem węgla. 
Pożary powodują nie tylko poważne 
straty materialne, ale pociągają też 
za sobą dużą liczbę ofiar śmiertelnych 
i rannych. Strażacy z KP PSP Brzesko 
przypominają, jakie są najczęstsze 
przyczyny powstawania pożarów 
jesienią i zimą. Po pierwsze: nie-
ostrożne obchodzenie się z otwartym 
ogniem (w tym palenie papierosów, 
szczególnie przed zaśnięciem). Do tych 
przyczyn należą także: niewłaściwe 
użytkowanie urządzeń grzewczych; 
pozostawianie bez dozoru włączonych 
urządzeń elektrycznych, które nie są 
dostosowane do całodobowej pracy 
(także ukryte wady tych urządzeń); 
dokonane niefachowo przeróbki insta-
lacji grzewczych. Dodatkowym zagro-
żeniem są niestety często notowane 
przypadki utrudnień w prowadzeniu 
akcji ratowniczych – brak możliwości 
dojazdu z powodu dużych ilości zalega-
jącego śniegu, co potęgują dodatkowo 
źle zaparkowane pojazdy; niedostępne 
hydranty zewnętrzne. Takie sytuacje 
powtarzają się od wielu lat. Dlatego 
KP PSP w Brzesku apeluje o zwró-
cenie uwagi na podstawowe zasady 
bezpieczeństwa pożarowego podczas 
dogrzewania pomieszczeń oraz roz-
ważne parkowanie pojazdów i odśnie-
żanie, co pozwoli cieszyć się własnym 
bezpieczeństwem. 

Należy pamiętać, że przed rozpo-
częciem sezonu grzewczego należy 
bezwzględnie dokonać przeglądów 
instalacji grzewczych oraz wszelkich 
przewodów kominowych, dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych. Takich 
przeglądów dokonują kominiarze oraz 
specjalistyczne serwisy. EMIL

Symulator pożaru
Prawie miesiąc trwały w Komendzie 
Powiatowej w Brzesku ćwiczenia 
strażaków z wykorzystaniem mobil-
nego trenażera pożaru. To nowoczesne 
urządzenie pozwala stworzyć zbliżone 
do realnych warunki panujące podczas 
walki z prawdziwym pożarem lub 
w czasie innych akcji ratunkowych. 
Prowadzący ćwiczenia przy użyciu 
symulatora mogą sami projektować 
scenariusze zdarzeń i ustalać stoso-

wane techniki ratowniczo-gaśnicze. 
Trenażer imituje budynek mieszkalny 
składający się z pomieszczeń wypo-
sażonych w specjalistyczny sprzęt 
umożliwiający prowadzenie ćwiczeń 
doskonalących taktykę podejmowa-
ną podczas zagrożeń. Pozwala na 
obiektywną i optymalną ocenę spraw-
ności  i zachowań strażaka podczas 
wewnętrznego pożaru. W KP PSP 
Brzesko na trenażerze przeszkolono 
44 profesjonalnych strażaków i 114 
druhów z jednostek OSP. PRUD

To tylko ćwiczenia
Wyobraźmy sobie sytuację, że podczas 
remontowych prac prowadzonych na 
zewnątrz brzeskiego szpitala koparka 
zahacza o rusztowanie, w wyniku czego 
metalowa konstrukcja odrywa się od 
ściany, a wraz z nią spada na dół pra-
cownik i zostaje przygnieciony ruszto-
waniem. Ponadto inne osoby są poszko-
dowane w wyniku poparzenia żrącym 
środkiem do konserwacji metali. 

To na szczęście fikcja, ale takie 
zdarzenie może mieć miejsce w rze-
czywistości. Dlatego brzescy strażacy, 
służby ratownictwa medycznego oraz 
policjanci wzięli udział w ćwiczeniach, 
podczas których przeprowadzono symu-
lację opisanej wyżej sytuacji. Aby nadać 
ćwiczeniom pozory realnego zagrożenia, 
wszystko odbyło się tak, jakby naprawdę 
doszło do katastrofy. Uczestnicy ćwiczeń 
mieli za zadanie właściwe rozpoznanie 
zagrożenia, wyznaczenie stref bez-
pieczeństwa, segregację i ewakuację 
poszkodowanych oraz usunięcie i dezak-
tywację szkodliwych substancji. Ważna 
tu była właściwa i sprawna koordynacja 
wszystkich działań prowadzonych przez 
współpracujące ze sobą służby. Obserwa-
torzy ćwiczeń wysoko ocenili działania 
podejmowane przez ich uczestników. 
PRUD  

Solary w pływalni
665 tysięcy złotych trafi z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na konto gminy Brzesko. Pieniądze te 
przeznaczone zostaną na montaż sola-
rów na dachu krytej pływalni w Brzesku. 
Umowę o dofinansowaniu tego zadania 
przez Urząd Marszałkowski podpisali 
w Urzędzie Miejskim członek zarządu 
województwa małopolskiego Stanisław 
Sorys i burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Przekazana kwota wydana zosta-
nie na zamontowanie 120 kolektorów 
słonecznych wraz z układami, które 
współpracować będą z funkcjonującą 
już instalacją przygotowania ciepłej 
wody użytkowej z kotłowni gazowej. 
Wprowadzone w ten sposób rozwiązanie 
pozwoli zastąpić energię ciepłowniczą 
energią słoneczną. Będzie to miało też 
ogromny wpływ na ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do środowiska natural-
nego. Według wstępnych szacunków 
zastosowanie solarów jako źródła energii 
cieplnej przyniesie gminie i BOSiR-owi 
około 80 tysięcy złotych rocznie (koszt 
ogrzewania wody przy wykorzystaniu 
solarów zmniejsza się średnio o około 
60 procent) . Ich montaż zaplanowano 
na wiosnę przyszłego roku.  

Jak twierdzi burmistrz Wawryka, 
ogrzewanie wody pochłania najwięcej 
kosztów przeznaczonych na funkcjo-
nowanie krytej pływalni. Stąd właśnie 
zrodziła się potrzeba znalezienia takich 
rozwiązań, aby te koszty maksymalnie 
zminimalizować. Całkowity koszt mon-
tażu solarów ma się zamknąć kwotą 800 
tysięcy złotych, co oznacza, że gmina do-
łoży do tej inwestycji 135 tysięcy złotych. 
Jak łatwo obliczyć, wydatek ten zwróci 
się gminie już w niecałe dwa lata od 
rozpoczęcia eksploatacji solarów. 

Władze samorządowe nie zamierzają 
na tym poprzestać. W najbliższej przy-
szłości czynione będą starania o pozy-
skanie nowych środków zewnętrznych 
na montaż solarów w innych brzeskich 
obiektach użyteczności publicznej. Po-
zyskanie środków na montaż solarów to 
kolejny w ostatnich miesiącach sukces 
władz brzeskich w staraniach o zdoby-
wanie środków zewnętrznych. Nie tak 
dawno samorząd województwa mało-
polskiego przekazał fundusze na remont 
Domu Ludowego w Jadownikach. Z wo-
jewódzkich dotacji skorzystały ostatnio 
także Brzeskie Zakłady Komunalne. 
Burmistrz Grzegorz Wawryka podkreśla, 
że skuteczność starań gminy Brzesko 
o dofinansowanie ujętych w planach 
inwestycji to zasługa urzędników zaanga-
żowanych w te działania.   EMIL
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Oferujemy:
��atrakcyjne ceny

��szeroki wybór asortymentu węgla
��gwarantowaną jakość opału, kontrolowaną

 przez własne laboratorium
��dokładną, automatyczną wagę 

(wydruk elektroniczny)
��sprzedaż ratalną opału

��transport w strefie do 5 km bezpłatnie

www.mpec.brzesko.pl
t e l .  6 6 4  1 6 4  3 7 4
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Sięgając pamięcią wstecz, do pierwszych 
pięciu lat mojej pracy w Instytucie 
Ekspertyz Sądowych, mam wrażenie 
niesamowitej aktywności.

Uczestniczyłem w ekscytującym 
skoku technologicznym, którego owo-
ce do tej pory zbieramy w naszym 
laboratorium. Dotyczył on odejścia od 
klasycznych testów barwnych, chroma-
tografii bibułowej i cienkowarstwowej, 
czy mikrokrystalizacji i wprowadzenia 
zaawansowanych metod instrumental-
nych. Znamy wszyscy te metody z seriali 
typu zagadki CSI lub Kości. Oczywiście, 
nie były tak spektakularne i błyskawicz-
ne, ale umożliwiały to co wcześniej było 
niemożliwe albo przynajmniej bardzo 
trudne. 

Ta transformacja końca XX wieku, 
zbiegła się z lawinowym pojawieniem się 
na rynku narkotykowym popularnych 
obecnie, a wówczas nowych środków, 
takich jak heroina, kokaina, amfetami-
na, ekstazy, czy marihuana. Wcześniej 
stosowane środki jak kompot, nasz 
rodzimy produkt otrzymywany ze słomy 
makowej, był źródłem wysokich stężeń 
morfiny stosunkowo łatwo wykrywanej. 
Kokainy praktycznie w ogóle nie było, 
a obecna amfetamina wcześniej była 
spotykana stosunkowo rzadko. Mari-
huana pochodziła najczęściej z rodzimej 
samosiejki, właściwie były to niemal 
wyłącznie konopie włókniste, z których 
można by produkować co najwyżej 
sznurek do snopowiązałki - zawierały 
niewiele psychoaktywnego THC. Gdzie 
tam dopiero mówić o narkotyku.  

Po trzyletniej nauce analityki - tym 
razem - toksykologicznej zostałem 
powołany na biegłego Instytutu i roz-
począłem samodzielne wykonywanie 
ekspertyz. Początkowo otrzymywałem 
nieco prostsze zadania badawcze, a po 
około dwóch latach o podobnym stopniu 
skomplikowania jak inni biegli. Umoż-
liwiło mi to poświęcenie większej uwagi 
nowym aparatom, których nikt w Polsce 
jeszcze nie używał w celach analityki 
sądowej.  

Można powiedzieć, że wymiar spra-
wiedliwości wówczas był szybszy niż 
zorganizowana przestępczość narkoty-
kowa. Mogliśmy się zmierzyć z proble-
mem narkomanii przynajmniej na polu 
toksykologicznym. 

Warto w tym miejscu porównać 
skalę zjawiska narkomanii w Polsce 15 
lat temu i obecnie. Ilość wykonywanych 
spraw narkotykowych wzrosła w tym 
czasie 20-krotnie.  Wygrywaliśmy wy-

ścig dzięki operatywności ówczesnego 
dyrektora śp. Aleksandra Głazka, który 
zdawał sobie sprawę z tego, że nowoczes-
ne laboratorium kryminalistyczne musi 
być świetnie wyposażone. Moje zadanie 
polegało  na zagospodarowaniu tego 
potencjału w jak najszybszym czasie. 
I ta sztuka się udała. 

Ogromną satysfakcją dla mnie jest 
fakt, że krok w nowoczesność zrobili-
śmy jako pierwsi wśród laboratoriów, 
mówię o mojej Pracowni ale także o ca-
łym Instytucie. W skali naszego kraju 
podobne laboratoria, głównie zlokali-
zowane są przy zakładach medycyny 
sądowej i oddziałach toksykologicznych 
szpitali. 

Praca przy opracowywaniu nowych 
metod została doceniona przez Komitet 
Chemii Analitycznej PAN, który przyznał 
mi nagrodę za najlepszą pracę doktorską 
w zakresie spektroskopii. Niestety, z na-
grody, którą był pobyt w Australii nigdy 
nie skorzystałem, wybrałem rodzinę, 
czego zresztą nigdy nie żałowałem. 

Ogromne znaczenie miała dla mnie 
możliwość międzypokoleniowego kon-
taktu naukowców, dzielących się bardzo 
chętnie swoim doświadczeniem, od wielu 
lat pracujących w Instytucie. Chciałbym 
tu wspomnieć prof. Jana Markiewicza, 
mojego nauczyciela toksykologii z czasu 
studiów, a później kolegę z pracy. Z tego 
okresu pozostało poczucie gotowości do 
podejmowania najtrudniejszych wy-
zwań i z tego jestem szczególnie dumny. 
Nawet, jeżeli czegoś niemożliwego lub 
prawie niemożliwego nie udało się zro-
bić, podejmując wyzwanie zyskaliśmy 
wiedzę, której zdobycie w inny sposób 
byłoby niemożliwe. Oczywiście, niekiedy 
ta sztuka się udaje, ale to powód tylko 
do satysfakcji. 

Przede mną i moim zespołem poja-
wiło się kolejne zadanie o nazwie „dopa-
lacze”, a więc nowe narkotyki. Związana 
jest z tym ogromna różnorodność struk-
tur i właściwości fizykochemicznych. 
Brak jest danych toksykologicznych, 
brak informacji o metodach wykrywa-
nia, generalnie trudna sprawa. Ale jak 
zwykle, to tylko kwestia czasu, pierwsze 
sukcesy już są. 

Moja praca to nie tylko narkotyki, to 
także analizy krwi kierowców, badania 
ofiar przestępstw seksualnych, kradzie-
ży na śpiocha, samobójstw, zabójstw, 
nieszczęśliwych wypadków, niewyjaśnio-
nych zgonów, aborcji farmakologicznej, 
eutanazji czy błędów w sztuce lekarskiej 
związanych ze stosowaniem leków.

Niektóre sprawy szczególnie nagłaś-
niane w mediach zapadają silniej w gło-
wie, np. sprawa „Ufo”, a więc zwiastuna 
ery nowych narkotyków. Wówczas w 2000 
roku był dla mnie tragiczną ciekawost-
ką, narkotykiem powodującym zgony. 
Zaliczałem je do tzw. „wynalazków”, jak 
nazywali je wtedy narkomani, podobnie 
zresztą jak np. efedron. Po latach ponow-
nie ujawniły się na rynku tym razem pod 
nazwą „dopalacze”.  

Kolejna głośna sprawa to napad 
stulecia na konwój i kradzież ogromnej 
sumy pieniędzy, bo ponad miliona do-
larów.  Analizy wykazały środki, które 
mogą wywołać senność. Sprawa nie 
okazała się jednak tak prosta, jakby się 
mogło wydawać. 

Sprawa Pyjasa, mająca niemal,  już 
wymiar historyczny była jedną z trud-
niejszych, ze względu na odległy czas 
zgonu. Zawsze w takich przypadkach, 
dostępny materiał - w tym przypadku 
z ekshumacji – daje małe szanse na 
wykrycie np. trucizn.  Próby analiz, 
muszą jednak być podejmowane, gdyż 
nowoczesne metody badawcze, dają 
możliwość wykrycia śladowych stężeń 
substancji. 

Prowadzone badania w wielu spra-
wach szczególnie tych dotyczących 
najważniejszych osób w państwie ob-
jęte są tajemnicą. Informacje mogą być 
przekazywane dopiero po uzyskaniu 
zgody sądu lub prokuratury. Tak jest np. 
w sprawie smoleńskiej oraz tragicznej 
śmierci Leppera. 

Toczące się niekiedy latami postępo-
wania sprawiają, że do pewnych historii 
już się nie wraca. Dla mnie jednak sta-
nowią cenne źródło wiedzy, nie sensacyj-
nej, ale chemiczno-toksykologicznej.

Wojciech Lechowicz o swojej pracy
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Poradnik sąsiedzki

Dynamiczny siad na piłce Sprawdzanie postawy w lustrze

„Jak można samodzielnie sprawdzić, czy 
dziecko ma prosty kręgosłup?” – pyta 
pani Barbara.

 W okresie wzrostu sylwetka dziecka 
może ulegać szybkim zmianom. Dlatego 
dobre jest  samodzielne sprawdzenie 
i ewentualnie wykrycie  podstawowych 
oznak nieprawidłowości. Wczesne zgło-
szenie swoich obaw lekarzowi może 
uchronić nasze dziecko przed dolegli-
wościami i długą rehabilitacją.

„Prostuj się” to częste słowa które 
towarzyszyły nam w życiu. Pamiętam 
jak rodzice i nauczyciele korygowali 
naszą postawę. Problem tkwi w tym, 
że organizm przywykły do pochylonych 
pozycji rozpoznaje je jako prawidłowe, 
a rozleniwione mięśnie posturalne 
prostowanie traktują jako dodatkowy 
wysiłek. Dlatego, aby nauczyć się pra-
widłowego nawyku stań przed lustrem 
lekko wciągnij brzuch, napnij pośladki, 
ściągnij łopatki lekko w dół i tył, unieś 
głowę wysoko, cofając równocześnie bro-
dę. Zapamiętaj to ułożenie.  Potem staraj 
się go przyjmować bez pomocy lustra.

Dokładnie o taką samą postawę poproś 
dziecko. Na początku postaw je przed lu-
strem i oglądnij pozycję dowolną. Następnie 
poproś o postawę skorygowaną. Zwróć 
uwagę na ustawienie stóp. Ich niesy-
metryczne ułożenie często powoduje 
zaburzenia wyższych odcinków  w tym 
rotację miednicy i kręgosłupa.  Dlatego 
ustaw stopy na jednej linii i sprawdź czy 
biodra znajdują się na jednym poziomie. 
Jeżeli nie to należy skontrolować  sy-
metrię ustawienia stawów i długości 

mięśni w kończynach dolnych. Powinien 
to zrobić specjalista. Jeżeli przyczyna 
tkwi  w asymetrii nóg to mamy objaw 
krzywego krzesełka. Jeżeli na krześle 
o jednej nodze krótszej chciałbyś usta-
wić prostą wieżę z klocków (kręgosłup) 
głowa byłaby ułożona poza płaszczyzną 
podporu. Dlatego kręgosłup wygina się 
na boki, aby człowiek utrzymał postawę 
pionową. Jeżeli miednica jest na jednym 
poziomie to zwracaj uwagę na linię 
barków i symetrię ułożenia głowy. Na-
stępnie sprawdź sylwetkę z boku. Wiele 
dzieci ma odstające łopatki. Jednak nie 
zawsze jest to związane z pochyleniem 
barków do przodu. Często wrażenie 
odstających łopatek daje spłaszczenie 
kifozy kręgosłupa piersiowego – wczes-
na oznaka skrzywienia kręgosłupa. 
Pamiętaj wszelkie wątpliwości  zgłaszaj 
lekarzowi. Jeżeli lekarz stwierdzi więk-
sze zaburzenia specjalista dostosuje 
ćwiczenia dokładnie do konkretnego 
dziecka. Ważne jest, by nie bazować 
tylko na ćwiczeniach symetrycznych. 
W przypadku asymetrii stosuj ćwiczenia 
asymetryczne. Samodzielnie w domu 
stosuj podkładki do czytania i pisania, 
podpórki do siedzenia (patrz poprzednie 
poradniki). Dobrze jest zaproponować 
dziecku piłkę do siedzenia dynamiczne-
go. Dobrze jest, gdy dziecko na niej się 
kręci lub podskakuje.

Znacznie łatwiej zauważyć niepra-
widłową postawę u kogoś niż u siebie. 
Dlatego proponuję zabawę rodzinną 
podobną do popularnej kiedyś gry w zie-
lone. Osoby biorące w niej udział starają 

się pilnować postawy swojej i innych 
graczy. Jeżeli widzą czyjąś pochyloną 
sylwetkę prostują się i mówiąc hasło 
„postawa” lub „prostuj się” zdobywają 
punkt. Osoba, która zdobywa najwięcej 
punktów w tygodniu otrzymuje nagro-
dę. Dzieci bardzo starają się dorównać 
swoim rodzicom a nawet z nimi wygrać, 
a często poprawiana postawa tworzy 
prawidłowe nawyki.

Niewielkie nieprawidłowości nie rzu-
tują na rozwój dziecka, ale nauczenie go 
prawidłowych nawyków w dzieciństwie 
to cenny wkład w dorosłe życie. Dobra 
postawa zmniejsza ryzyko wielu dolegli-
wości lub chorób w wieku dorosłym.

Życzę miłych ćwiczeń i przypomi-
nam adres. poradnikbrzesko@gmail.
com

Elżbieta Rosa
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Korupcję definiuje się jako nadużycie 
władzy przez kogoś, komu została ona 
powierzona, dla własnego zysku osobi-
stego. Najbardziej powszechną formą ko-
rupcji jest łapownictwo czyli wręczanie 
lub otrzymywanie pieniędzy, prezentu 
lub innej korzyści jako zachęty do zro-
bienia czegoś nieuczciwego, nielegalnego 
lub do popełnienia sprzeniewierzenia 
w trakcie prowadzenia interesów.

Korupcja i jej najbardziej dotkliwa 
forma jaką jest łapownictwo, stanowią 
problem nie tylko w naszym kraju. 
Świadczą o tym choćby inicjatywy podej-
mowane na forum międzynarodowym, 
mające na celu zwalczanie korupcji. 

Konwencja ONZ przeciwko Korupcji 
weszła w życie w 2005 roku. Jest to 
pierwsza konwencja ogólnoświatowa 
dotyczącą wszystkich form korupcji. 
Także Organizacja Współpracy Gospo-
darczej i Rozwoju zajęła się problemem 
łapownictwa w interesach międzyna-
rodowych poprzez swoją Konwencje 
przeciw Korupcji, uwzględnioną w usta-
wodawstwie 37 krajów, które ją do tej 
pory podpisały.

Czym jest łapówka?
Łapówka może istnieć pod wieloma po-
staciami, przybierać wielorakie formy, 
nie tylko pieniężne. Może być wręczana 
bezpośrednio lub jako swoista dodatko-
wa „prowizja” przy podpisaniu kontrak-
tu, a także przybrać postać prezentu, 
korzyści, przysługi lub datku.

Aby uniknąć ewentualnych prob-
lemów z prawem szczególną uwagę 
należy przykładać do kwestii wrę-
czania oraz przyjmowania drogich 
prezentów lub propozycja wystawnej 
rozrywki. Świadczenia te mogą być 
bowiem uznane przez organy ścigania 
za subtelne formy łapówki, o ile zostały 
wręczone/przyjęte z rozmysłem, w celu 
nieuczciwego zdobycia korzyści mate-
rialnej, mogą być także (i często są) 
wstępem do łapownictwa na szerszą 
skalę. Prezenty, a także rozrywka, 
oferowane jawnie, stanowią element 
konstytutywny dobrych relacji bizne-
sowych, a więc nie są postrzegane jako 
łapówki. Z tych względów przedsię-
biorca winien ustalić dla siebie i pra-
cowników wyraźne zasady oferowania 
oraz przyjmowania prezentów oraz 
rozrywki, a także ich rejestrowania, 

co pozwoli na uchronienie się przed 
zarzutami korupcyjnymi.

Działalność charytatywna
Zdarza się, iż łapówka ukryta zostaje 
pod postacią datków charytatywnych 
lub sponsoringu. Ważne jest, aby kwo-
tom przeznaczonym na cele charyta-
tywne nie towarzyszyły transakcje 
biznesowe lub korzyści wzajemne. Fi-
nansowanie celów charytatywnych 
winno odbywać się za pośrednictwem 
organizacji, a nie osób indywidualnych. 
Podobny charakter ma tzw. sponsoring, 
czyli dokonywanie przez firmę wpłaty 
lub innego świadczenia, którego celem 
jest popularyzacja i reklama firmy. Takie 
działanie przynosi korzyści firmie i jest 
to działanie powszechnie akceptowane 
– niemniej może stać się w pewnych 
okolicznościach także formą łapówki.

Datki polityczne i gratyfikacje
Gratyfikacja zwykle stanowi mniej lub 
bardziej zawoalowaną formę łapówki 
i jako taka jest świadczeniem bezpraw-
nym. Jest to zwykle niewielka kwota 
pieniężna, żądana i wręczana dostar-
czycielom konkretnych usług, zwłaszcza 
w obrębie administracji państwowej 
i samorządowej, w zamian za zapew-
nienie, przyspieszenie lub innego typu 
ułatwienie wykonania usługi, do której 
petent ma oczywiste prawo. Społecznie 
szkodliwą formę korupcji stanowią tzw. 
datki polityczne, przybierające postać 
z zasady legalnej darowizny na cele 
polityczne dla partii politycznych. Dla 
uniknięcia podejrzeń korupcyjnych 
ważna jest jawność datków politycznych 
ich rejestrowanie przez strony, a także 
to, aby nie były one dokonywane w oko-
licznościach wskazujących na istnienie 
świadczeń wzajemnych.

Korupcja w prawie karnym
Polskie prawo karne zawiera katalog 
czynów korupcyjnych zamieszczony 
w rozdziale XXIX kodeksu karnego za-
tytułowanym „przestępstwa przeciwko 
działalności instytucji państwowych 
oraz samorządu terytorialnego”.

Artykuł 228§1 k.k. określa karalno-
ści za tak zwane łapownictwo bierne, za 
które grozi kara pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do lat 8. W wypadku 
mniejszej wagi, sprawca tego czynu 

podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do 
lat 2. Oba te przepisy dotyczą czynu 
polegającego na przyjmowaniu ko-
rzyści majątkowej lub osobistej albo 
jej obietnicy w związku z pełnieniem 
funkcji publicznej. Jeśli sprawca przyj-
muje korzyść majątkową lub osobistą 
albo jej obietnicę w zamian za naruszenie 
prawa, to podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10. Uzależnienie 
wykonania czynności służbowej od otrzy-
mania korzyści majątkowej lub osobistej 
albo żądanie takiej korzyści podlega 
karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10. Ten, kto, w związku z pełnieniem 
funkcji publicznej, przyjmuje korzyść 
majątkową znacznej wartości albo jej 
obietnicę, podlega karze pozbawienia 
wolności od lat 2 do 12.

Artykuł 229§1 k.k. precyzuje karal-
ność za łapownictwo czynne, za które 
grozi kara pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8. Kara ta dotyczy czynu 
polegającego na udzieleniu lub obietnicy 
udzielenia korzyści majątkowej lub oso-
bistej osobie pełniącej funkcję publiczną. 
Jeśli działaniu osoby udzielającej lub 
obiecującej udzielić korzyści majątkowej 
lub osobistej towarzyszy nakłanianie 
do naruszenia przepisów prawa albo 
wprost udzielanie korzyści następuje 
w zamian za naruszenie obowiązku 
służbowego, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
Sprawcy przestępstwa przekupstwa, 
którzy zawiadomili o fakcie przyjęcia 
korzyści albo choćby przyjęcia ich 
obietnicy organy ścigania nie podlegają 
w ogóle karze

W art. 230 ustawodawca opisał 
przestępstwo płatnej protekcji. Polega 
ono na podjęciu się – w zamian za ko-
rzyść majątkową lub osobistą albo jej 
obietnicę – pośrednictwa w załatwieniu 
sprawy w instytucjach państwowych lub 
samorządowych.

Uwaga, korupcja!
Piotr Rorbach - Kancelarie adwokackie Brzesko, Bochnia
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Jerzy Wyczesany

Anna Maria Grabania-Richards te-
atrolog, dziennikarka, autorka sce-
nariuszy teatralnych oraz reportaży 
i felietonów filmowych o tematyce 
kulturalnej m.in. dla głośnego nie-
gdyś „Pegaza”, pracownik oddzia-
łów TV w Krakowie, a następnie 
w Katowicach, redaktor widowisk 
teatralnych, założycielka kabaretu 
TV „Póki co”, emigrantka politycz-
na w Wielkiej Brytanii, twórczyni 
londyńskich scen Teatru Małych 
Form i Teatru Wyobraźni dziecięce 
i młodzieńcze lata spędziła w Brze-
sku. Jej rodzice Eugenia i Józef Gra-
baniowie wraz z dziećmi przybyli 
do miasta nad Uszwicą w 1958 roku 
i zamieszkali przy ul. Piastowskiej 
8. Ojciec Anny z wykształcenia 
inżynier leśnik piastował  funkcję 
nadleśniczego Lasów Państwowych. 
Ich dzieci ukończyły tu szkoły; 
najstarszy syn Tomasz - Liceum 
Ogólnokształcące (1962) i drugi syn 
Marek – Szkołę Podstawową nr 1 
i „Ogólniak” (1966).

Anna Grabania po ukończeniu 
Szkoły Podstawowej nr 1 uczęszczała 
w latach 1962-1965 do brzeskiego 
Liceum Ogólnokształcącego, wówczas 
mieszczącego się w dawnym pałacu ba-
ronów Goetzów Okocimskich, okolonym 
malowniczym parkiem. Wychowawcą 
klasy „A”, do której uczęszczała Anna 
był uwielbiany przez młodzież pedagog 
i geograf prof. Błażej Palej. Ponadto 
uczyli w niej m.in. profesorowie: Józef 
Gurgul (j. polski), Stanisława Wawry-
kiewicz (historia), Zofia Kądzielanka 
(biologia), Czesław Złonkiewicz (astro-
nomia), Helena Bystrzyńska (chemia), 
Stefan Bystrzyński (matematyka), 
Witold Stawiarski (fizyka).

Będąc uczennicą liceum „Gina”- bo 
tak ją nazywano podjęła pierwsze próby 
literackie. Jak wspomina Kazimierz 
Myśliński – jej kolega z klasy były nimi 
już wypracowania domowe i klasowe 
z języka polskiego wyróżniające się 
oryginalnością, własną interpretacją 
i pięknem języka. Uczący tego przedmio-
tu prof. J. Gurgul często prosił ją o ich 

przeczytanie na zajęciach, jako wzór dla 
pozostałych uczniów. Obok wypracowań, 
były nimi również scenariusze szkolnych 
przedstawień teatralnych, w tym m.in. 
„Gina”, opisująca zachowania ówczesnej 
młodzieży, a także scenariusze szkol-
nych „Szopek noworocznych”. „Anna 
należała także do szkolnej grupy tea-
tralnej, z którą występowała zarówno 
na licealnej scenie, jak i w okolicznych 
miejscowościach w ramach corocznych 
Dni Oświaty, Książki i Prasy. W tym 
czasie teatr powoli stawał się jej pasją. 
Brzeską „budę” Anna Grabania ukoń-
czyła egzaminem maturalnym w 1965 
roku.

Ugruntowując swoje zainteresowania 
teatrem w latach 1965-1969 studiowała 
teatrologię na Wydziale Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Łódzkiego. Po jej ukończe-
niu i otrzymaniu dyplomu podjęła pracę 
w oddziale krakowskim TV. W latach 
1973-1981 kontynuowała ją w oddziale 
katowickim TV, jako redaktor widowisk 
teatralnych oraz programów kultural-
nych i artystycznych, natomiast w latach 
1981-1982 jako Kierownik Redakcji Wi-
dowisk Teatralnych TV Katowice. W tym 
czasie do historii przeszło jej wybitne 
widowisko „Pustelnia „z 1981 roku, będą-
ce pierwszym tego typu programem o sy-
stemie totalitarnym w Telewizji Polskiej, 
emitowane w ramach Poniedziałkowego 
Teatru TV i powtórzone w Programie 2 
TV. W stanie wojennym, w marcu 1982 
roku Anna Grabania znana ze swojego 
krytycznego i wrogiego stosunku do 
ówczesnej rzeczywistości, wskutek ideo-
logicznej weryfikacji kadry kierowniczej 
straciła pracę w telewizji. Mając już 
pokaźny dorobek dziennikarski, litera-
cki i artystyczny została na bruku bez 
środków do życia. Z wilczym biletem nie 
mogła znaleźć pracy w wyuczonym za-
wodzie. Aby móc się utrzymać, imała się 
różnorodnych zajęć. Była m.in. pracow-
nikiem informacji naukowo – technicznej 
w bibliotece zakładowej, lecz praca ta nie 
dawała jej żadnej satysfakcji, budziła 
jedynie gorycz i frustrację. 

Brak jakiejkolwiek perspektywy 
w kraju, wymusił u Anny Grabani pod-

jęcie decyzji o wyjeździe z Polski. Wybór 
padł na Londyn – olbrzymie skupisko 
Polonii z rożnych czasów emigracji. To 
tutaj właśnie, swoją tymczasową lub 
stałą przystań znaleźli niegdyś pisarze 
m.in. Mieczysław Grydzewski, Antoni 
Słonimski, Maria i Jerzy Kuncewiczowie, 
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Be-
ata Obertyńska, Józef Cat-Mackiewicz, 
Marian Hemar, Gustaw Herling-Gru-
dziński, Herminia Naglerowa, Zofia Kos-
sak-Szczucka, Stanisław Baliński, Tymon 
Terlecki, Wiktor Budzyński. Z malarzy 
natomiast m.in. Feliks Topolski, Lela 
Pawlikowska, Danuta Giercuszkiewicz 
(Gierc), Piotr Potworowski, Jankiel Adler, 
Franciszka Themerson, Henryk Gotlib, 
Marian Szyszko-Bohusz, Marek Żuław-
ski, Halina Nałęcz, Stanisław Frenkiel, 
Rajmund Kanelba… W Londynie osiadła 
w grudniu 1984 roku.

Początki pobytu na Wyspach były 
niezmiernie trudne dla przybyłej z Polski 
emigrantki, która swe życie zaczynać 
musiała od początku. Nie znając języka 
angielskiego „pracowała jako kelnerka, 
sprzątaczka, kucharka i opiekunka 
dla starszych osób, pracowała w pralni 
i w fabryce torebek.” – pisał w 2006 roku 
D. Zeller w Polish Express. Wspominała 
również, że z niewyjaśnionych dotąd 
przyczyn nie przyjęto jej do emigracyj-
nego „Dziennika Polskiego”, mimo iż 
dwukrotnie starała się o pracę w jego 
redakcji. Przez wiele lat odsyłano jej ar-
tykuły lub trzymano w skoroszytach, do-
póki nie straciły na aktualności. Dopiero, 
gdy na stanowisku redaktora naczelnego 
nastąpiła zmiana, zaczęły ukazywać 
się w gazecie tej jej teksty m.in. cykl 
„Sylwetki emigracji” (ok. 30 odcinków). 

W służbie Melpomeny
„A po to się słowa nasze kołysały pośród obcych,
Po to nam gwiazdy żywe pić przychodziły z ręki,
Po to się z błyskawicy rodziła perła i dźwięk,
- by się kierunek serca nachylał ku piękności.”

Beata Obertyńska (1898-1980)

A. Grabania, 1965r. 
– fot. zb. arch. K. Myślińskiego
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Od czasu do czasu pisywała również 
artykuły z dziedziny kultury do „Gazety 
Niedzielnej” wydawanej przez Katolicki 
Ośrodek Wydawniczy Veritas.

W 1986 roku Anna Maria Grabania 
wyszła za mąż, za Frederica Richardsa. 
Rok później zaczęła pracować ( na pół 
etatu) jako urzędniczka, w ramach tzw. 
pomocy emigracji postsolidarnościowej 
w biurze Stowarzyszenia Polskich Kom-
batantów mieszczącym się w Polskim 
Ośrodku Społeczno-Kulturalnym na 
Hammersmith, przy King Street- ówczes-
nej Mekce polskiej emigracji. W Stowa-
rzyszeniu tym pracowała do 1988 roku. 
Po latach wspominała na łamach „Polish 
Express’u”. -„W biurze męczyłam się. 
Wykonywałam swoją pracę, ale marzyła 
o teatrze, który w końcu postanowiłam 
założyć, w czym niezwykle pomógł mi 
mąż.” Międzyczasie jesienią 1989 roku 
otrzymała list od Andrzeja Drawicza, 
ówczesnego Przewodniczącego Komitetu 
ds. Radia i Telewizji z przeprosinami za 
zwolnienie jej z pracy w stanie wojennym 
i z propozycją powrotu do pracy w Tele-
wizji Polskiej na zajmowane uprzednio 
stanowisko. Nie skorzystała z niej 
z powodów rodzinnych, ale nawiązała 
współpracę z Ośrodkiem warszawskim 
TVP, dla którego zrealizowała kilka 
filmów z cyklu „Niezłomni” o przebywa-
jących na emigracji w Wielkiej Brytanii 
pisarzach, plastykach, aktorach m.in. 
o Beacie Obertyńskiej, Stanisławie 
Frenklu, Danucie Gierc, Józefie Marii 
Bilińskim.

„Ania miała dużą determinację i siłę 
powołania prywatnego teatru, przy 
wsparciu jej męża, który rozumiał jej 
pasje i potrzebę samorealizacji” – pi-
sała w korespondencji do brata Marka 
Grabanii jej dawna londyńska przy-
jaciółka i współpracowniczka – Anna 
Łazuka-Witek. Z racji tego, iż pracowała 
w Katolickim Ośrodku Wydawniczym 
Veritas, współpracowała z „Dziennikiem 
Polskim”, gdzie zamieszczała recenzje 
z londyńskich spektakli teatralnych, 
jak również, była w Zarządzie Teatru 
dla Dzieci i Młodzieży Syrena –Anna 
Łazuka –Witek była idealną partnerką 
Anny Marii Grabani by owe marzenia 
spełnić.

Dewiza Anny Marii Grabani „Teatr 
nade wszystko” szybko staje się faktem. 
W 1990 roku po latach wyczekiwań 
zakłada i prowadzi do 2006 roku w Lon-
dynie scenę polsko-angielską Teatr 
Małych Form. Ów prywatny, mały teatr 
miał raczej charakter bardziej literacki 
niż widowiskowy, a jego zadaniem była 
promocja twórczości literackiej polskiej 
emigracji. Kierownikiem literackim tej 
sceny w pierwszym etapie funkcjono-

wania była wspomniana powyżej Anna 
Łazuka-Witek, absolwentka filologii 
polskiej UMCS, niegdyś pracownik Re-
dakcji Literatury Pięknej Wydawnictwa 
Lubelskiego, autorka tomiku wierszy 
„Żyjesz pomiędzy”. „Znając dobrze 
środowisko teatralne polskiego Londy-
nu, jego słabości (…) postanowiłyśmy 
odpowiedzieć teatralnie na potrzeby 
napływającej wciąż fali solidarnościowej 
emigracji, która tworzyła już własny 
odrębny styl, kulturę, sztukę. Pomysł 
więc na nowy teatr zrodził się z „luki” na 
artystycznym rynku, faktycznej potrze-
by”- pisała w korespondencji do Marka 
Grabanii – Anna Łazuka-Witek.

„Chce on (Teatr Małych Form- przyp. 
J.W.) bowiem kroczyć drogą skromną 
w formie, ale bogatą w treści, sięgając 
głównie po monodramy, teatr faktu, 
autorskie wybory tekstów poetyckich 
i prozy. To teatr elitarny raczej, niż dla 
mas, z określonym profilem, a nie tzw. 
„teatr rozmaitości”. Teatr Małych Form 
to teatr (…) emigracyjny, teatr otwarty 
na nowe pomysły i idee zrodzone z emi-
gracyjnego losu. Pragnący w całej gamie 
form – od nostalgii po satyrę – oddać 
specyfikę życia poza Ojczyzną. Życie 
jednak stale silnie związanego z Polską 
i polskością” – pisała Anna Witek w „Po-
land Express” (24 III 1990). Teatr Anny 
Marii Grabanii rozpoczął działalność 11 
marca 1990 roku recitalem poetyckim 
„Tryptyk polski” w wykonaniu kra-
kowskiej aktorki Anny Lutosławskiej. 
Mimo iż jego początki były trudne, 
to w ciągu pierwszych lat istnienia 
przygotował aż 37 premier! Były wśród 
nich spektakle m.in. „Ballada o chorym 
księżycu” i „Anioł w knajpie” Beaty 
Obertyńskiej (1990), „Recital poetycki 

wg poezji Zbigniewa Herberta” (1990), 
„Był sam jak wyspa” wg poezji Stani-
sława Balińskiego (1992), „Dobranoc 
bezsensie czyli wieczór autorski Bole-
sława Taborskiego” (1993), „Kłopoty 
z Różewiczem” (1993), „Niedostępna” 
i „Miłosierdzie płatne z góry” Edwarda 
Żebrowskiego i Krzysztofa Zanussiego 
z wielką Haliną Gryglaszewską, Zofią 
Walkiewicz i legendarną nestorką scen 
emigracyjnych, partnerką sceniczną 
Juliusza Osterwy – Maryną Buchwal-
dową, „Krzysztof Kamil Baczyński” 
(1994), „Psalmy” Tadeusza Nowaka 
(1994), „Psałterz Dawidowy” Jana Ko-
chanowskiego (1996), „Maria” o Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (1996), 
„Ja, bez imienia” wg św. Augustyna, 
„Spotkanie z Wisławą Szymborską i jej 
poezją”, „Wieczór poezji ks. Jana Twar-
dowskiego” (1997).

W roku 1994 Anna Maria Graba-
nia powołała do życia drugą scenę, 
tym razem dla dzieci Teatr Wyobraźni 
– Objazdowy Teatr Lalki i Aktora im. 
Jana Dormana, działający do 2006 roku, 
z którego przedstawieniami docierała 
do najodleglejszych zakątków Wielkiej 
Brytanii. Teatr ten organizował również 
„Dni Dziecka” i „Szopki bożonarodze-
niowe”, cieszące się niebywałym zain-
teresowaniem także wśród angielskiej 
publiczności. Jakby tego było jeszcze 
mało, z dużym powodzeniem realizuje 
również widowiska o folklorze Europy, 
jego zwyczajach i obrzędach pod tytułem 
„Post Times in Europe”.

W roku 2005 Anna Maria Grabania 
została odznaczona Złotym Krzyżem 
Zasługi, za promocje Polski i polskości 
poza granicami kraju. Rok później w cza-
sie przygotowań widowiska poetyckiego 

A. M. Grabania na zjeździe absolwentów LO w Brzesku z okazji 35-
lecia matury, 2000r. – fot. zb. arch. K. Myślińskiego
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o Zbigniewie Herbercie „Książę poetów” 
Teatr Małych Form znalazł się w bardzo 
trudnej sytuacji. Niektóre stacje tele-
wizyjne i radiowe podawały szokujące 
wręcz informacje o agenturalnej działal-
ności wielkiego poety, co spowodowało 
wstrzymanie różnorodnych dotacji. 
Mimo iż później te ohydne oskarżenia 
zostały odwołane, a i fundusze stop-
niowo zaczęły ponownie zasilać kasę 
Teatru, Anna Maria Grabania zrażona 
tym faktem, postanowiła zakończyć 
działalność artystyczną na tak dużą 
skalę. W roku 2006 opuściła Londyn 

i zamieszkała w Polsce. Nadal jednak 
realizuje według własnych scenariuszy 
małe formy teatralne, współpracuje z ra-
diem i telewizją, a także polską prasą 
krajową i emigracyjną opisując wybitne 
postaci emigracji.

Trzy lata temu, jej przyjaciel, krytyk, 
prozaik i dramatopisarz emigracyjny 
Leslaw Bobka tak napisał o niej na 
łamach londyńskiego „Tygodnika Pol-
skiego”: „Anna była trochę nawiedzona. 
Żyła we własnym świecie – świecie te-
atru, ciągłego organizowania kolejnych 
przedstawień, poszukiwania nowych 

pomysłów etc. Była nieuleczalną entu-
zjastką (…). Bez Anny Marii zubożało 
kulturalne życie emigracyjne, tym bar-
dziej, że już prawie w ogóle nie działają 
żadne tutejsze teatry”.

PS Autor bardzo serdecznie dziękuje 
Panu Markowi Łukaszowi Grabani 
z Gliwic, za udostępnienie materia-
łów archiwalnych, recenzji prasowych 
i programów teatralnych oraz Panu 
Kazimierzowi Myślińskiemu z Brzeska, 
koledze Anny Grabani z licealnej ławy, 
za udzielenie informacji i udostepnienie 
fotografii.

Opowieści o pałacowym życiu właścicieli 
okocimskiego browaru obfitują w barwne 
epizody, często także posiadają humo-
rystyczne podteksty. Przekazywane są 
tradycją ustną z pokolenia na pokole-
nie przez wielu mieszkańców Brzeska 
i okolicy. 

- Moją mamę, Helenę Cieślik – opo-
wiada pani Kowalczyk – przyjęto do 
pracy w pałacu, gdy miała 16 lat. Do 
jej obowiązków należało prasowanie 
bielizny, szczególnie męskich koszul. 
Praca nie była ciężka, ale gorąca para 
z żelazka spowodowała u mamy chorobę 
oczu. Baronowie bardzo przejęli się tą 
sytuacją, sfinansowali mamie leczenie 
szpitalne, a później zatrudnili ją w cha-
rakterze pomocnika kucharza. Mama 
często wspominała tamte czasy i zawsze 
mówiła, że jej pracodawcy wyróżniali 
się wrażliwością na ludzkie cierpienie 
i służyli pomocą tym, którzy jej potrzebo-
wali. Nie tolerowali natomiast kradzieży 
i oszustwa.

W opowieściach mamy często po-
jawiała się historia kulawego koguta, 
ulubieńca baronowej Zofii. Wyróżniał 
się on niezwykłą urodą oraz dźwięcznym 
i donośnym pianiem rozlegającym się po 
okolicy. Zawsze czekał na swoją panią 
i wydawało się, że rozumie wszystko, co 
się wokół dzieje. Baronowa Zofia przema-
wiała do niego jak do człowieka, a on je-
dynie dziwnie kręcił swoją ptasią główką 
i chodził za baronową jak najwierniejszy 
pies. Pewnego dnia kogut zniknął i nie 
wiadomo, co się z nim stało. W pałacu 
przez dłuższy czas panowała żałoba jak 
po śmierci kogoś najbliższego. 

- Moja mama – ciągnie swoją opo-
wieść p. Helena Kowalczyk – była też 
uczestnikiem różnych wydarzeń humo-
rystycznych. Pewnego dnia baronowie 

W zakamarkach pamięci
Ślady na piasku – w opowieści Heleny Kowalczyk z Brzeska

wyjechali do Krakowa, skąd mieli wrócić 
dopiero za dwa dni. Zatrudnieni w pa-
łacu młodzi ludzie skorzystali z okazji 
w myśl zasady „kota nie ma, myszy har-
cują”. Młody lokaj umówił się na randkę 
w Okocimiu, a dziewczyny postanowiły 
zażyć rozkoszy kąpieli w pańskiej wannie 
pełnej piany i wonnych olejków. Jakież 
było ich przerażenie, gdy nagle usły-
szały dźwięk telefonu i głos baronowej 
informujący, że wrócili wcześniej i proszą 
o przysłanie na Słotwinę powozu.

- Całe w pianie wyskakiwałyśmy 
w pośpiechu z wanny! Szkoda, że nie 
było tam ekipy filmowej, gdyż sytuacja 
nadawała się do nakręcenia ciekawej 
sceny komediowej! – wspominała moja 
mama.

Zaalarmowany lokaj biegł szybko 
z Okocimia i koło Garbatki potknął się 
o korzeń drzewa, w wyniku czego upadł 
na twarz i zgubił swoją sztuczną szczękę. 
Nie miał już czasu szukać jej w trawie, 
unikał więc mówienia, gdy wrócił do 
pałacu. Następnego dnia baronowa 
zauważyła jednak brak zębów u swego 
lokaja, ten jednak powiedział, że proteza 
pękła i musiał ją wyrzucić. Pieniądze, 
które dostał od barona na nową szczękę 
przeznaczył na inne cele, gdyż mozolne 
i kilkudniowe przeszukiwania miejsca 
nieszczęsnego upadku zakończyły się 
znalezieniem zguby.

- Takich historii humorystycznych 
było dużo. Szkoda, że nie nagrałam lub 
nie spisałam tego, o czym mama opowia-
dała nam i znajomym. Niestety, nasza 
pamięć jest zawodna, pozostają w niej 
tylko jakieś wybiórcze sceny, np. ta doty-
cząca księdza Krzemienieckiego. Wśród 
służby pałacowej długo krążyła bowiem 
anegdota o pewnym obiedzie, na który 
został zaproszony proboszcz okocimski. 

Nieznający zwyczajów pałacowych ksiądz 
Krzemieniecki po spożyciu obiadu wypił 
wodę miętową, która służyła do płukania 
jamy ustnej po posiłku. Aby nie stworzyć 
niezręcznej sytuacji, siedzący przy stole 
członkowie rodziny zrobili to samo. Nie 
tylko więc zbagatelizowali faux pas 
księdza, ale zadbali także o to, by ten nie 
poczuł się niezręcznie. Moja mama uzna-
ła to zachowanie za przykład niespotyka-
nego taktu i kultury osobistej gospodarzy. 
Być może później skomentowali gafę 
księdza, ale w jego obecności wykazali 
pełną klasę. Ksiądz był przecież ich goś-
ciem! Postępowali w myśl zasady: „Gość 
w dom, Bóg w dom”. Jakże to zachowanie 
różni się od współczesnych sposobów 
traktowania zaproszonych gości! Dziś 
coraz częściej słyszymy „Gość w dom, 
magnetofon w ruch”, o czym przekonują 
nas głośne ostatnio afery.

Wspomnienia mojej mamy przesyco-
ne były zawsze humorem, ciepłem i życz-
liwością. Nigdy nie słyszałam złośliwości. 
Być może dlatego, że mówiła o czasie 
swojej młodości, o czasie pierwszych za-
uroczeń i sympatii. Przecież właśnie tam 
poznała swojego przyszłego męża. Mój 
ojciec Stanisław był bowiem przez długi 
okres stangretem. Opiekował się końmi 
i podwoził rodzinę Goetzów do kościoła 
w Okocimiu, na stację, na polowania… 

Ojciec często opowiadał też o słynnym 
żółtym piasku, którym były wysypane 
wszystkie dróżki prowadzące do pałacu. 
Musiały być zawsze idealnie wyrówna-
ne, o co troszczył się specjalnie do tego 
zatrudniony człowiek. Otwierał bramy, 
wpuszczał wjeżdżające powozy, a potem 
wyrównywał ślady na piasku…

A jednak te ślady na piasku zo-
stały w pamięci ludzi! 

Wysłuchała Bogumiła Put
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Klaudia Żurek

Bezrobocie wśród osób młodych to 
jeden z największych problemów 
współczesnej gospodarki. Wielu absol-
wentów wyższych uczelni miesiącami 
poszukuje zatrudnienia, powoli tracąc 
wiarę w możliwości rozwoju i stabi-
lizacji życiowej. Znaczna ich część, 
zniechęcona długimi poszukiwaniami 
i brakiem odpowiedzi ze stron pra-
codawców, postanawia wyjechać za 
granicę.

Problem ten nie ominął również po-
wiatu brzeskiego. Według danych PUP 
z czerwca br. stopa bezrobocia w powiecie 
brzeskim wynosiła 11,7%. Źle, ale w po-
równaniu do 12,4% w skali kraju i tak nie 
najgorzej. W 2011 roku osoby w wieku 18-
24 lat stanowiły w naszym powiecie 33,1% 
osób pozostających bez pracy. Kolejną pod 
względem wielkości grupę 28,9% stanowili 
ludzie w wieku 25-34 lat.

Powodów takiej sytuacji jest wie-
le, m.in. niedostosowanie kierunków 
kształcenia do potrzeb rynku, brak 
doświadczenia zawodowego oraz umie-
jętności poruszania się po rynku pracy, 
a także, a może przede wszystkim, po-
noszenie przez pracodawcę zbyt wyso-
kich kosztów utrzymania pracownika. 
Ponadto istnieje w dalszym ciągu sto-
sunkowo mało programów rządowych, 
które mogłyby wspomóc osoby młode 
w zdobyciu niezbędnego doświadcze-
nia. Poszukiwanie zatrudnienia staje 
się zajęciem na pełny etat. Pomimo 
wielu przeszkód i braku efektów nie 
należy się jednak poddawać. 

Z danych, jakie podaje PUP w Brze-
sku wynika, że największe bezrobocie 
w 2011 dosięgło ludzi z najkrótszym 

stażem pracy (1-5 lat). Co w takim wy-
padku mają robić młodzi bezrobotni? 

Jedynym chyba rozwiązaniem 
jest korzystanie z różnych możliwości 
aktywnego poszukiwania pracy. Naj-
chętniej w tym celu wykorzystywany 
jest Internet. Istnieje dużo portali 
pozwalających na łatwe i darmowe 
zamieszczanie przez pracodawców 
ofert, które w dodatku mogą dotrzeć do 
większej liczby bezrobotnych. W żad-
nym innym medium nie znajdziemy 
tylu ogłoszeń. Stron dotyczących rynku 
pracy jest bardzo wiele, jednymi z po-
pularniejszych są np. www.gazetapra-
ca.pl i www.infopraca.pl. Poszukując 
zatrudnienia w innych państwach 
należących do Unii Europejskiej warto 
skorzystać z Europejskiego Portalu 
Mobilności Zawodowej – EURES 
(www.eures.praca.gov.pl). Oferty moż-
na znaleźć również w innych mediach, 
takich jak np. dzienniki ogólnokrajowe 
i regionalne, a także pisma specjali-
styczne i branżowe.

Często zdarza się, że pracodawca, 
zanim jeszcze umieści swoje ogłosze-
nie, przegląda te zamieszczone w rub-
ryce „szukam pracy”. Warto więc także 
swoją ofertę zamieścić w prasie bądź 
Internecie. 

Kolejnym dość często wykorzystywa-
nym narzędziem w poszukiwaniu pracy 
pozostaje niezmiennie tzw.: „sieć kon-
taktów”. Wielu pracodawców chętniej 
zatrudni kogoś z polecenia znajomych 
lub podwładnych. Pozwala im to za-
oszczędzić czas, a często i pieniądze.

Można również zgłosić się bezpo-
średnio do firmy, z którą chcielibyśmy 

podjąć współpracę. Nawet jeśli w da-
nym czasie nie ma żadnych wolnych 
stanowisk, można zawsze liczyć, że 
takie się pojawią. Warto w tym przy-
padku od czasu do czasu przypomnieć 
o sobie pracodawcy. 

Należy pamiętać, że w poszukiwa-
niu miejsca zatrudnienia nie jesteśmy 
osamotnieni. Pomocą służą różnego 
typu instytucje i organizacje wspie-
rające aktywne poszukiwanie pracy. 
Możemy skorzystać z usług: agencji 
pracy tymczasowej, agencji doradz-
twa personalnego, bądź lokalnych 
organizacji społecznych np. kluby, 
stowarzyszenia.

Przy uczelniach wyższych coraz 
częściej działają biura karier. Ich celem 
jest pomoc studentom i absolwentom 
w odnalezieniu się na rynku pracy. 
Wspierają również swoich podopiecz-
nych w poszukiwaniu praktyk oraz 
zdobyciu stałej pracy.

Warto także skorzystać z usług Po-
wiatowego Urzędu Pracy. Znajdziemy 
tu nie tylko ogłoszenia okolicznych 
pracodawców, możemy również sko-
rzystać z różnych szkoleń. Poprzez 
stronę internetową PUP w Brzesku 
możemy stworzyć swoje CV i udostęp-
nić je pracodawcom. Ponadto w ra-
mach aktywizacji zawodowej, urząd 
daje możliwość nabycia niezbędnego 
doświadczenia poprzez odbycie stażu. 
Jest to bez wątpienia ogromna szansa 
dla osób, które niedawno ukończyły 
edukację, jak również dla pracodawcy, 
który zyskuje nowego pracownika nie 
ponosząc kosztów jego utrzymania. 
Innym sposobem na zdobycie więk-
szego doświadczenia są prace inter-
wencyjne. Wnioski o organizację stażu 
lub prac interwencyjnych można było 
składać od 3 do 7 września br. w PUP 
w Brzesku. Osoby, które zdecydowały 
się na otwarcie własnej działalności 
mogły natomiast, w dniach od 10 
do 14 września br., złożyć wniosek 
o dotację na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej.

Młodzi na brzeskim rynku pracyMłodzi na brzeskim rynku pracy
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Prezentacje uczniów szkół podstawo-
wych oceniało jury w składzie: Janina 
Mika, Agnieszka Ostapska, Karol Nie-
miec i Jerzy Wyczesany (przewodniczą-
cy). Ten ostatni z satysfakcją przyznał po 
wysłuchaniu 20 wykonawców, że w tym 
roku poziom uczestników turnieju był 
wyjątkowo wysoki, co dobrze rokuje na 
przyszłość.

Jurorzy postanowili przyznać 
pierwszą nagrodę Franciszkowi 
Podłęckiemu ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Brzesku (radości nie kryła jego 
opiekunka, Agata … Podłęcka), który 
do recytacji wybrał utwory Józefa 
Barana i J.R.R. Tolkiena. Dwie rów-
norzędne drugie nagrody otrzymały 
Maria Mikołajek ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Brzesku (opiekun: Edyta 
Szczepanek) oraz Gabriela Stolińska 
ze Szkoły Podstawowej w Porębie Spyt-
kowskiej (opiekun: Agnieszka Zgraja). 
Laureatem trzeciej nagrody został 
Tomasz Gorycki ze Szkoły Podstawo-
wej w Kątach (opiekun: Alina Hołyst). 
Nawiasem mówiąc, Szkoła Podstawowa 
w Katach była jedyną placówką spoza 
gminy Brzesko, która zgłosiła swoich 
uczniów (czworo) do udziału w Turnie-
ju. Cała czwórka została zakwalifiko-
wana do finału międzypowiatowego, 
który odbędzie się 25 października br. 
Dąbrowskim Domu Kultury w Dąbro-
wie Tarnowskiej (główny organizator 
Turnieju).

Jury przyznało ponadto dwa wy-
różnienia. Otrzymali je Miłosz Bober 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku 
(opiekun: Justyna Krzywacka) oraz 
Bartłomiej Kural ze Szkoły Podstawowej 
w Jasieniu (opiekun: Adriana Bogacz). 
Osobne słowa należą się Miłoszowi, któ-
rego prezentacja została entuzjastycznie 
przyjęta zarówno przez jurorów jak 
i słuchaczy oraz samych rywali. Wiersz 
Joanny Kulmowej „Gdybym miał dzie-
sięć rąk” w jego wykonaniu to pokaz 
dużych możliwości aktorskich. Uczeń 
brzeskiej „trójki” z równą swadą zapre-
zentował fragment „Dynastii Miziołków” 
Joanny Olech. Miłosz otrzymał „tylko” 
wyróżnienie, bo komisja mimo wszystko 
zwróciła uwagę na pewne rażące błędy 

warsztatowe. Warto popracować nad ich 
usunięciem (chodzi głównie o nosowe 
zakończenia wyrazów), bo ten talent 
wart jest doszlifowania. Już teraz na 
Miłosza oczekują w kółku teatralnym 
w Miejskim Ośrodku Kultury. 

Repertuar zaprezentowany przez 
młodych recytatorów był wielce zróż-
nicowany. Wśród autorów wybranych 
przez uczestników i ich opiekunów byli 
więc nasi nobliści (Wisława Szymbor-
ska i Czesław Miłosz), krakowscy poeci 
(Józef Baran i Adam Ziemianin), odkry-
wany na nowo Alfred Szklarski, a także 
nasza rodzima poetka, Halina Biernat. 
Największym jednak wzięciem cieszą 
się nadal klasycy dziecięcej literatury 
– Hanna Ożogowska, Jan Brzechwa 
i Julian Tuwim.

W turnieju poezji śpiewanej wystą-
piła tylko Karolina Mocię ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Brzesku. Jurorzy 
na tyle jednak wysoko ocenili jej występ 
(szczególnie „Dni, których jeszcze nie 
znamy” Marka Grechuty), że bez waha-
nia przyznało uczennicy „dwójki” główna 
nagrodę, a to oznacza przepustkę do 
dąbrowskiego finału. 

Powody do podwójnej satysfakcji 
może mieć Agata Podłęcka, bo Karo-
lina – podobnie jak Franciszek Podłęcki 
– jest jej podopiecznym.    

Bardzo skromną obsadę miała re-
cytatorska rywalizacja gimnazjalistów 
(a właściwie gimnazjalistek) – zaledwie 
10 osób (oczywiście same dziewczęta) 
na cały powiat. Zwyciężyła Natalia 
Mikos z Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Brzesku (opiekun: Agnieszka Wid-
ła), która do turniejowej prezentacji 
przygotowała „Smutny wiersz Anny 
Wojdeckiej i fragment prozy Katarzy-
ny Grocholi („Nigdy w życiu”). Druga 
nagroda przypadła w udziale Kamili 
Gagatek z Publicznego Gimnazjum 
nr 2 w Brzesku (opiekun: Anna Stec), 
a trzecią otrzymała Aleksandra 
Kaim z Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Brzesku (opiekun: Edyta Zachara). 
Cała trójka otrzymała zaproszenie 
do udziału w finale. Jury przyznało 
też jedno wyróżnienie, które odebrała 
Laura Pajor reprezentująca Miejski 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Czchowie (opiekun: Elżbieta Ogiela). 

Gimnazjalistki w odróżnieniu od 
uczniów szkół podstawowych, którzy 
poza jednym przypadkiem sięgali po 
polskich autorów, dobierając repertuar 
sięgali chętnie po pisarzy zagranicznych. 
Jednak i tak największym powodzeniem 
cieszyła się twórczość Karola Wojtyły, 
a jedna z uczestniczek zdecydowała się 
na wiersz Dagmary Midy.

Spośród recytatorów reprezentują-
cych szkoły ponadgimnazjalne najwyżej 
oceniona została Mata Łach z ZSP nr 1 
w Brzesku, w której interpretacji wy-
słuchano utwory Jana Twardowskiego 
(„Niewidoma dziewczynka) i Gabriela 
Garcii Marqueza (fragment „Listu do 
przyjaciół). Drugą nagrodę otrzymała 
Magdalena Kierczak z ZS w Czcho-
wie, a trzecią odebrał Mateusz Maklas 
z ZSP 1 w Brzesku (opiekun: Anna Ka-
linowska). Cała trójka to reprezentacja 
naszego powiatu na finał w Dąbrowie 
Tarnowskiej. Wyróżnienia trafiły w ręce 
Adrianny Gniadek  z ZSP 1 w Brzesku 
(opiekun: Joanna Makurat-Zalasińska) 
Justyny Kozdrój z ZS w Czchowie 
(opiekun: Agnieszka Kopera). Najpo-
pularniejsi autorzy wśród tej grupy 
wykonawców to Jan Paweł II, Zbigniew 
Herbert i Sławomir Mrożek. Można więc 
stwierdzić, że Borzęcin na „Poszukiwa-
niach” był obecny. 

W turnieju poezji śpiewanej zwycię-
żyła Sylwia Pasek z brzeskiego Liceum 
Katolickiego (opiekun: Bernadeta Zy-
znowska), w której wykonaniu usłyszeć 
można było między innymi „Miasteczko 
cud” Agnieszki Osieckiej i Jerzego Sa-
tanowskiego. Chciałoby się powiedzieć, 
że wygrała faworytka, bo Sylwia ma 
w swoim dorobku już wiele znaczących 
osiągnięć. Drugą nagrodę wyśpiewała 
Agnieszka Lepa z Liceum Akademi-
ckiego Korpusu Kadetów w Łysej Górze, 
bynajmniej nie za piosenkę żołnierską 
(„Jeszcze w zielone gramy” Wojciecha 
Młynarskiego i Jerzego Matuszkiewi-
cza). Trzecią nagrodę otrzymała Joanna 
Pajor z LO Brzesko (opiekun: Agata 
Drużkowska). Cała trójka będzie mogła 
potwierdzić trafność werdyktu brzeskie-
go jury w Dąbrowie Tarnowskiej. Wyróż-
nienie przyznano Edycie Winiarskiej 
z ZSP nr 1 w Brzesku, podopiecznej 
Joanny Makurat-Zalasińskiej. 

Prezentacje gimnazjalistów i uczen-
nic szkół ponadgimnazjalnych oceniało 
jury w składzie: Bogumiła Put, Karol 
Niemiec i Jerzy Wyczesany (przewod-
niczący). Nagrody książkowe i dyplomy 
dla laureatów ufundowały Urząd Miej-
ski oraz Miejski Ośrodek Kultury.

EMIL    

Poszukiwania
W Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym przez dwa dni trwały zmagania 
uczestników powiatowych eliminacji Międzypowiatowego Turnieju Sztuki Recytatorskiej 
„Poszukiwania 2012”. Wzięło w nich udział ponad 40 uczestników podzielonych na trzy 
kategorie wiekowe - szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 
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Hubert Zapiór i goście
23 września o godzinie 18.00 w Regio-
nalnym Centrum Kulturalno–Biblio-
tecznym odbył się koncert Huberta 
Zapióra, który zaprosił do wspólnego 
śpiewania:  Joanne Hebdę, Bernadetę 
Woźniak, Adriannę Zborowską i Na-
talię Mleczko. Koncert poprowadził 
Wojciech Sukiennik, akompanio-

okazji 4 października została otwarta 
wystawa „Jan Paweł II – Apostoł Po-
koju”, miała również miejsce prelekcja 
Waldemara Smaszcza: „Jan Paweł II – 
papież i poeta”. 10 października odbyła 
się wystawa połączona z programem 
artystycznym przygotowanym przez 
uczniów Publicznym Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Jadownikach.

W programie miesiąca papieskiego 
przewidziano ponadto: 18 października 
-  I Małopolski Przegląd Sztuki Osób 
Niepełnosprawnych pt. „Szlakami 
wielkich Polaków – Jan Paweł II”.

27 października o godzinie 16:00 
odbędzie się Gala Finałowa z uroczy-
stym wręczeniem nagród w Konkursie 
Recytatorskim i Plastycznym oraz 
występ zespołu franciszkańskiego Fio-
retti. Dwa dni później – 29 paździer-
nika o godzinie 18:00 zaplanowano 
spotkanie z duszpasterzem lednickim 
Ojcem Janem Górą OP.

Koncert muzyki filmowej
W niedzielę 7 października o godzi-
nie 18.00 w Regionalnym Centrum 
Kulturalno – Bibliotecznym odbył się 
„Koncert Muzyki Filmowej”, w ramach 
którego wystąpiły Symfoniczne  Brze-

W MOK-u, PMiMB i RCK-B
wadzone przez  Iwonę Mikołajek we 
współpracy z Andrzejem Gicalą. Każda 
z wykonanych przez nich piosenek 
była poprzedzona krótkim fragmentem 
z filmu, z którego pochodziła. Można 
było posłuchać m.in. takich utworów 
jak: „The Lion Sleeps Tonight” („Król 
Lew”), „My Heart Will Go On” („Ti-
tanic”).

Pomimo brzydkiej pogody sala 
wypełniła się po brzegi. Obie części 
koncertu zostały nagrodzone gromkimi 
brawami. 

Niedziela w Porębie Spytkowskiej 
7 października w Domu Ludowym 
w Porębie Spytkowskiej miał miejsce 
II Międzygminny Przegląd Rękodzieła 
Artystycznego i Kuchni Regionalnej 
oraz III Targi Lokalnego Biznesu. 
Organizatorem było Porębskie Towa-
rzystwo Społeczno-Kulturalne Poręba 
Spytkowska i Świetlica Wiejska w Po-
rębie Spytkowskiej działająca przy 
Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku. 
Patronat objął Burmistrz Brzeska 

wał Krzysztof Musiał. Można było 
posłuchać piosenek musicalowych 
i z Kabaretu Starszych Panów, a także 
arii i pieśni skomponowanych przez 
muzyków klasycznych. Publiczność 
dopisała, na sali nie było żadnego 
wolnego miejsca.

Miesiąc papieski
W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Brzesku trwa miesiąc pa-
pieski, nad którym patronat honorowy 
objął Burmistrz Brzeska oraz Parafia 
NMP Matki Kościoła i św. Jakuba 
Apostoła. Patronatem medialnym jest 
Gość Niedzielny Oddział Tarnów. Z tej 

Grzegorz Wawryka, obecny na uro-
czystości. Wśród zaproszonych gości 
była też pani Sylwian-Kowalczyk Dy-
rektor Kongresu Polonii Francuskiej, 
przedstawiciele firm sponsorujących 
działania kulturalne. Swoje stoiska 
prezentowali mieszkańcy Biesia-
dek, Łoniowej, Złotej, Przyborowa, 
Lewniowej oraz Zawady Uszewskiej 
i Poręby Spytkowskiej. Po występie 
zespołu Kumotry z Tarnowa i ZPiT 
Porębianie, przyszedł czas na degu-
stację wspaniałych wyrobów kuchni 
regionalnej.  red.

skie Smyczki pod dyrekcją Zbigniewa 
Kawalca. Zaprezentowano m.in. utwo-
ry z takich filmów jak: „Noce i dnie”, 
„Pan Tadeusz”(„Polonez”), „Pocahon-
tas” („Kolorowy wiatr”), „Piraci z Ka-
raibów” („Czarna perła” i „Medalion”). 
Piosenki wraz z zespołem zaśpiewała 
Agnieszka Leszczyńska.

Następnie na scenie pojawił się 
Chór Gaudium z parafii p.w. Trójcy 
Przenajświętszej w Okocimiu oraz 
Schola Bliżej Nieba z parafii p.w. 
Miłosierdzia Bożego w Brzesku pro-
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Pani Katarzyna Pacewicz-Pyrek nale-
ży do osób, które nie lubią monotonii. 
Podejmuje różne wyzwania, znana jest 
z ciekawych i oryginalnych pomysłów, co 
udowodniła między innymi organizując 
wystawy w Miejskim Ośrodku Kultury. 
Wszystko zaczęło się 8 lat temu i trwa 
do dzisiaj. Wystawy zawsze odbywały 
się przed imprezą plenerową – Pożeg-
nanie Lata. Pierwsza miała miejsce 
we wrześniu 2005 roku, była zatytu-
łowana „KWIATY MÓWIĄ WIĘCEJ” 
i dedykowana wszystkim tym, którzy 
odeszli z życia autorki do wieczności, ale 
pozostali w jej sercu i pamięci. Kolejna 
ekspozycja prac, których tworzywem 
w większości były owoce i warzywa 
połączona została z wystawą malarstwa 
i rysunku Janiny Wody. Zatytułowana 
była „KOBIETA, OWOCE, KWIATY”.

„JESIENNE IMPRESJE” w roku 
2007 były pokazem parafinowych 
witraży, których technika tworzenia 
pochodzi aż ze średniowiecza. W na-
stępnym roku pani Katarzyna przygo-
towała wystawę, której tytuł brzmiał 
„KWIATY NA WAGĘ”. Tym razem były 
to jej zdjęcia wkomponowane w „kwia-
towe obrazki” i proste formy tworzone 
głównie z gerber. Wspólnie z Maciejem 
Wójciukiem zorganizowała wystawę 
„MAGAZYN SZTUKI”. By dopasować 
się do tworzonych węglem i ołówkiem 
jego prac, za motyw przewodni wybrała 
goździk – kwiat PRL-u. Nowy pomysł 
i kolejny projekt zrealizowany został ze 
znakomitym fotografikiem Małgorzatą 
Duśko. Nosił tytuł „BO ŻYCIE JEST 
podRÓŻĄ”. Na wystawie było stosunko-
wo mało kwiatów, dosłownie tylko kilka 
form wykonanych głównie z róż, filar 
przedsięwzięcia stanowiły fotografie, 
na których wzajemnie się portretowa-
łyśmy – wspomina pani Katarzyna. 
Wszyscy ci, którzy przyszli na wystawę 
we wrześniu w 2011 roku mogli obejrzeć 
fotografię przedstawiające modę w styli-
zacji Małgorzaty Wołek oraz ekspozycje 
„drucianych” bukietów. Atrakcją był po-
kaz mody przygotowany razem z panią 
Małgorzatą i jej szalonymi modelkami. 
Tytuł całego przedsięwzięcia brzmiał 
„NA PROMENADZIE”. W tym roku, 
jak podkreśla autorka wystaw, przyszedł 
czas na „APETYT NA KWIATY”. Tym 
razem można było nie tylko oglądać 
eksponaty, ale także niektóre spróbować. 
Każdy z uczestników wernisażu mógł 

poczęstować się domowym chlebem ze 
smalcem czy powidłem. Były też pasty 
serowe, masła smakowe, wielki placek 
drożdżowy i kompocik z jabłuszek oraz 
wina wszelakie. Wszystko to wykonane 
osobiście przez panią Katarzynę. Kwiaty 
i wszelkie rośliny jako znakomita ozdoba 
stołu też były pokazane. 

Każda spośród wystaw Katarzyny 
Pacewicz-Pyrek jest inna. Jak zawsze 
autorka zachwyca samym pomysłem. 
Wszystko jest przemyślane, szokuje 
odbiorcę, skłania go do refleksji, cieszy 
oko. Mimo różnic ekspozycje prac mają 
wspólne cechy. Między innymi chodzi 
o łączenie ich z innymi dziedzinami sztu-
ki oraz o współpracy z zaprzyjaźnionymi 
twórcami, którzy chcą zaprezentować 
wraz z nią to, co jest efektem ich arty-
stycznych wizji. Częstym elementem 
wystaw jest manekin, przez przypadek 
zakupiony od koleżanki z przeznacze-
niem na sklepową wystawę. Na wernisa-
żach miał on różne częściowo kwiatowe 
ubranka, występował w całości lub był 
rozłożony na części. 

Większość wystaw ma charakter 
happeningu, zaproszeni gości są obsy-
pywani płatkami róż, czasem wspólnie 
coś rysują, ktoś śpiewa lub recytuje 
– inspiracją jest życie. 

Od ośmiu lat z przyjemnością spę-
dzam czas w klimacie, który tworzyła 
i tworzy nasza artystka. To wszystko, co 
przekazuje jest piękne, niepowtarzalne, 
ale jednakże ulotne tak jak życie. Należy 
o tym pisać, wspominać, gdyż „wspo-
mnienia są jak kwiaty, które trzeba 
zasuszyć w pamięci”.  red.

Słowo i Hasło w bibliotece
Zbiory regionalne PiMBP rozrastają się 
w zaskakujących rozmiarach. Do Działu 
Bibliograficzno-Informacyjnego wpłynę-
ły m. in. wycinki z czasopism: „Hasło”  
i „Słowo Tarnowskie” z lat 1928-1932.

W brzeskiej książnicy  źródła historii 
regionalnej gromadzone są już od lat 60. 
XX wieku. Od 2006 r. prowadzi się syste-
matyczne zakupy nowości książkowych 
dotyczących Brzeska i okolic, zbiera się 
wycinki prasowe dotyczące regionu. 

Nieprzypadkowo trafił do Biblioteki 
Jan Andrzej Czuła – wieloletni miesz-
kaniec Brzeska, który ofiarował wycinki 
prasowe pochodzące z lat 1928-1932. 
Ten cenny zasób zgromadził jego ojciec 
- Maciej Czuła (1889-1958) dziennikarz, 
pisarz ludowy, redaktor czasopisma „Lud 
Polski” w Tarnowie w latach 1922-23 oraz 
autor wielu publikacji w tarnowskiej 
prasie w latach 20.-30. XX wieku. 

Zbiór składa się z pojedynczych kart 
wyciętych z tygodników. Rubryka prowa-
dzona przez Macieja Czułę, informująca 
o najważniejszych wydarzeniach poli-
tycznych, gospodarczych i obyczajowych 
w Brzesku drukowana była w „Haśle” na 
stronie 3. Na stronie 4. znaleźć można  re-
klamy stanowiące dobry przykład przed-
wojennego marketingu jak i zawierające 
informacje o lokalnych przedsiębiorcach, 
lekarzach itp. Zachowanie całych stronic 
pozwala na zdobycie informacji dotyczą-
cych innych miejscowości regionu, np. 
Tarnowa, Tuchowa, Ropczyc.

Zbiór wycinków prasowych został zdi-
gitalizowany i udostępniony w czytelni 
Działu Bibliograficzno-Informacyjnego 
(pok. 105). Oryginały zapakowano do 
specjalistycznych bezkwasowych opa-
kowań, aby w odpowiednich warunkach 
przechować je przez kolejne lata.

Cały czas napływają do nas archiwal-
ne zdjęcia. Ostatnio  na stronie brzesko.
archiwa.org opublikowaliśmy zdjęcia 
prezentujące kapłanów powojennych 
w parafii Maszkienice udostępnione 
przez  Zbigniewa Koczwarę, zdjęcia ro-
dziny Przybylskich dzięki uprzejmości 
Janusza Przybylskiego oraz fragment 
nagrania z wywiadu przeprowadzonego 
z Adelą Ściebor, córką wołyńskiego poli-
cjanta zamordowanego w Katyniu, która 
wspomina ucieczkę przez Bug w 1939 r. 
z Ukrainy do Polski.

Zapraszamy wszystkich, którzy po-
siadają archiwalne zdjęcia, mapy, gazety 
itp. do dzielenia się nimi z Biblioteką, 
a za jej pośrednictwem  z czytelnikami. 

Zapraszamy też do współpracy oso-
by chętne do prowadzenia wywiadów 
z mieszkańcami miasta.

Leokadia Jamróz

Kwiaty wdzięczności 
nigdy nie więdną
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Zespół Pieśni i Tańca Jadowniczanie 
działa od 1981 roku z inicjatywy nie-
żyjącej pani Zofii Wawreniuk. Tworzą 
go ludzie młodzi uczący się i pracujący. 
Wraz z kapelą liczy 40 osób.

W swoim programie ma suity: 
krakowską, rzeszowską, sądecką oraz 
tańce narodowe: oberek, kujawiak, 
krakowiak. Tańczy też suitę śląską 
rozbarską, gdyż w ubiegłym roku 
wzbogacił się o piękne stroje śląskie 
rozbarskie. Kierownikiem zespołu jest 
pani Elżbieta Loranty, która z poświę-
ceniem i ogromnym zaangażowaniem 
pracuje z zespołem wspierając i ko-
ordynując wszystkie jego działania. 
Choreografem Jadowniczan jest Jacek 
Dziadur, osoba która z niespożytą 
energią i wielką cierpliwością angażuje 
się w tę pracę. 

Zespół działa bardzo prężnie, wyjeż-
dża na festiwale, przeglądy, zajmując 
czołowe miejsca i promując jednocześnie 
nasz region. W 2009 roku na Festiwalu 
„Regiony” w Bydgoszczy zajął I miejsce, 
w tym samym roku w Dąbrowie Gór-
niczej Zagłębie i Sąsiedzi – II miejsce, 
w 2011 roku w Szydłowcu – II miejsce 
w konkursie pieśni i tańca im. Jana Der-
lety oraz w 2012 roku w Szczurowej na 
„Krakowskim Wianku” – I miejsce. 

W ostatnich latach zespół występo-
wał poza granicami kraju na Słowacji, 
we Francji, na Chorwacji. Dwa razy 
– w roku 2011 i 2012 Jadowniczanie 
brali udział w Międzynarodowym 
Festiwalu Folklorystycznym „Pokój 
na Bałkanach”. Swoimi pięknymi 
strojami oraz żywiołowymi tańcami 
wzbudzali zachwyt i ogromne zainte-

Raz na ludowo resowanie publiczności. W tym roku 
w Bułgarii przebywali pięć dni. Co-
dziennie tańczyli w innej miejscowości, 
dzięki temu zaprezentowali cały swój 
repertuar. Gościnność i serdeczność 
Bułgarów sprawiła, że pobyt ten był 
bardzo udany i urozmaicony. Gazety 
bułgarskie relacjonując Festiwal, 
zamieściły zdjęcia Jadowniczan wraz 
z notatką o zespole. Wyjazdy zagra-
niczne przyczyniły się do promocji na-
szej gminy i sprawiły, że polski folklor 
zaistniał w bułgarskiej krainie. 

Nie należy zapominać, że zespół 
Jadowniczanie bierze udział w różnego 
rodzaju uroczystościach gminnych, 
tańczy w szkołach, przedszkolach, na 
festynach rodzinnych, na dożynkach. 
Ponadto co roku z kolędą odwiedza 
mieszkańców Jadownik, podtrzymując 
w ten sposób tradycję kolędowania po 
domach z gwiazdą i turoniem. 

Praca w zespole to powód do dumy 
i satysfakcja ludzi z pasją, to pewien 
rodzaj misji, mającej na celu ocalenie 
tradycji i kultury ludowej. Tańczący 
chcą pokazać, że warto ich wspierać, 
mając na uwadze słowa „Jesteśmy 
we wspólnej Europie, ale pamiętajmy 
o własnej tożsamości, którą my podtrzy-
mujemy tworząc kulturę ludową”.

Jadowniczanie istnieją już po-
nad 30 lat. Oficjalne uroczystości 
związane z jubileuszem odbędą się 
dopiero w przyszłym roku, zaraz po 
zakończeniu remontu Domu Ludowe-
go w Jadownikach. W tym budynku 
zawsze zespół odbywał swoje próby, tu 
też niejednokrotnie występował pod-
czas różnych uroczystości. Z radością 
i z przyjemnością zatańczą w pięknie 
odnowionym budynku. Bardzo związa-
ni są z tym miejscem i nie wyobrażają 
sobie, aby świętować gdzie indziej.  

red.

Jadowniczanie w Bułgarii – fot. arch. zespołuJadowniczanie w Bułgarii – fot. arch. zespołu

Jadowniczanie w tańcu na jednej z bułgarskich ulicJadowniczanie w tańcu na jednej z bułgarskich ulic
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„Wolno nie być głębokim badaczem, 
ale pod karą haniebnego wstydu nie 
godzi się nie znać ziemi, na której się 
mieszka”. Władysław Syrokomla

Pamiętając o tym, iż szkoła powinna 
dążyć do wszechstronnego rozwijania 
osobowości ucznia, stwarzania wielu 
okazji do przeżywania radości, do roz-
wijania intelektualnego i emocjonalne-
go, do krzewienia zdrowia, jak również 
do eliminowania sytuacji stresowych, 
nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 
2 w Brzesku zorganizowali dla klas 
czwartych piesze wycieczki po naszym 
mieście. Przewodnikiem pouczających 
wędrówek był brzeski historyk Pan 
Jerzy Wyczesany, który wykonuje 
swoją pracę z ogromną pasją, profesjo-
nalnie, z sympatią dla biorących udział 
w wycieczce. Ogromna wiedza, kompe-
tencja i spokój do dziś wzbudzają nasz 
podziw. Przewodnik ustalił temat wy-
cieczek, dopasował trasę tak, aby za-
interesować uczestników wyjątkowymi 
obiektami: cmentarzami, pomnikami, 
starymi kamienicami, kościołami… Na 
szczególną uwagę zasługiwały opowie-
ści o starych cmentarzach i historie 
związane z tragicznymi przeżyciami 
mieszkańców Brzeska. Mieliśmy oka-
zję również poznać inne miejsca, które 
nie posiadają tak znaczącej wartości 
historycznej i artystycznej, jednak 
godne są uwagi.

Nauczanie regionalizmu jest war-
tościowe dzięki temu, że doświadcze-
nia dziecka mają charakter osobisty, 
co wynika z oglądania, dotykania 
i bezpośrednich kontaktów z pozna-
nym obiektem. Wiedza taka jest pew-
niejsza i trwalsza. Do sięgania po tę 
formę zdobywania wiedzy zachęcała 
tajemnicza atmosfera odpowiednio 
dobranych ścieżek wędrowania. Do-
znanie czegoś niezwykłego pobudza 
emocje, wyobraźnię, sprzyja zapamię-
tywaniu, gromadzeniu spostrzeżeń, 
rozbudza zainteresowanie tematem, 
rodzi aktywność. Atmosfera życzli-
wości, serdeczność sprzyjały kształ-
towaniu pozytywnych osobowości, 
integrowały klasy.

Wrażenia związane z pieszymi wę-
drówkami po okolicy przyniosły satys-
fakcję i pobudziły zainteresowanie tym, 
co nas otacza. Można stwierdzić, że 
chęć wędrowania i poznawania 
swojej małej „Ojczyzny” została 
uczniom zaszczepiona jako sposób 
spędzania wolnego czasu.

W imieniu nauczycieli i dzieci 
składam serdeczne podziękowania 
Panu Jerzemu Wyczesanemu za opro-
wadzenie po naszym pięknym mieście, 
po którym zostały wspaniałe wrażenia, 
zdobyta wiedza i niezapomnianie 
wspomnienia. Bardzo dziękujemy. 

 Ewa Karaś

Certyfikat dla „trójki”
Sukcesem zakończyły się starania brze-
skiej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brze-
sku o uzyskanie certyfikatu „Szkoła 
Promująca Bezpieczeństwo” przyznawa-
nego w ramach Zintegrowanej Polityki 
Bezpieczeństwa. 

27 września br. dyrektor placówki 
Dorota Wójcik wspólnie z pedagogiem 
szkolnym Heleną Wojciechowską i przed-
stawicielką uczniów, Julią Kraj z klasy 
VIc odebrała ów certyfikat w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Krakowie.  

Projekt Zintegrowana Polityka Bez-
pieczeństwa to system działań opartych 
na wzajemnej współpracy szkoły z różny-
mi instytucjami i organizacjami (w tym 
z lokalnym samorządem i policją), dla 
których wspólnym celem jest ciągła 
poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka 
i eliminowanie antyspołecznych zja-
wisk.  ES

Himalaje
Podróże kształcą, nawet te palcem po 
mapie. Ta prawda znana jest nie od 
dziś, dlatego 4 października uczniowie 
klas III – VI mieli okazję przenieść się 
wyobraźnią w odległe i niedostępne 
miejsce, jakim są Himalaje. W szkole 
zorganizowano spotkanie z podróżni-
kiem panem Marcinem Janikiem. 

Pan Marcin, który wraz z przyja-
ciółmi zwiedza różne zakątki świata, 
przygotował dla uczniów lekcję geogra-
fii oraz biologii w formie pokazu multi-
medialnego. Za sprawą przepięknych 
zdjęć i ciekawych opowieści przeniósł 
nas wszystkich w zaczarowany świat 
gór, do zapomnianych królestw na 
dachu świata. Pokaz pozwolił poznać 
historię i kulturę Indii, uświadomił 
bogactwo przyrody i różnorodność 
etnograficzną.

Mamy nadzieję, że pan Marcin za-
bierze nas ponownie na kolejną wypra-
wę…   Edyta Szczepanek

Cudze chwalicie, 
swego nie znacie

Jerzy Wyczesany z uczniami na cmentarzu wojskowym – fot. arch. SP 2 BrzeskoJerzy Wyczesany z uczniami na cmentarzu wojskowym – fot. arch. SP 2 Brzesko
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Wielki sukces odniosła Oliwia 
Sowa, uczennica Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Brzesku, która zajęła 
pierwsze miejsce (w swojej kate-
gorii wiekowej) w Mistrzostwach 
Województwa Małopolskiego roz-
grywanych w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. Brzeszczanka 
na trasie umiejscowionej wokół 
lotniska w Nowym Targu nie dała 
szans rywalkom i najszybciej 
przebiegła dystans 800 metrów. 
W zawodach startowało 56 repre-
zentantów brzeskiego powiatu, ale 
z tego grona tylko Oliwii udało się 
stanąć na podium i to na najwyż-
szym jego stopniu. 

Aby trafić do nowotarskich finałów, 
trzeba było pomyślnie przebrnąć przez 
powiatowe eliminacje, które rozegrane 
zostały wokół stadionu Okocimskiego 
Klubu Sportowego. W zawodach wy-
startowało 435 biegaczek i biegaczy 
reprezentujących szkoły podstawowe, 
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 
Sędzią głównym eliminacji był Zbi-
gniew Chyl, a w ich organizacji z po-
mocą przyszli uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku.

W rywalizacji szkół podstawowych 
dwa zwycięstwa zaliczyli zawodnicy 
z Tymowej, a po jednym przedstawi-
ciele Czchowa, Lewniowej, Biesiadek 
i brzeskiej „trójki” (oczywiście Oliwia 
Sowa). Jeśli wziąć pod uwagę wyniki 
ośmiu najlepszych biegaczy w każdej 
kategorii wiekowej, to czołówka klasy-
fikacji punktowej przedstawiałaby się 
następująco: 1. SP Czchów 40, 2. SP 
Tymowa 26, 3. SP Poręba Spytkow-
ska 22, 4. SP 2 Brzesko 21, 5. SP 3 
Brzesko 20, 6. SP Kąty 17. Tak wysoka 
pozycja czchowian to w głównej mie-
rze zasługa uczniów klas szóstych (aż 
czterech zajęło miejsca w pierwszej 
piątce). 

Aż trzy zwycięstwa odnieśli repre-
zentanci Gimnazjum nr 2 w Brzesku, 
dwa gimnazjaliści z Gnojnika, a jedno 
przypadło w udziale jadownickiemu 
Gimnazjum. Łatwo domyślić się, że 
klasyfikację punktową zdominowała 
brzeska „dwójka”. A oto pierwsza 
szóstka tej klasyfikacji (hipotetycznej): 
1. PG 2 Brzesko 75, 2. PG Gnojnik 46, 
3. PG Czchów 21, 4. PG Jadowniki 
15, 5. PG Porąbka Uszewska 15, 6. PG 
Tymowa 14. PG 2 Brzesko „wpro-
wadziło do wojewódzkich finałów aż 
trzynaścioro swoich reprezentantów. 

Powiatowe przełaje
W każdej kategorii wiekowej awans 
wywalczyło po sześciu zawodników. 

Rozegrano także sztafetowe biegi 
przełajowe szkół ponadgimnazjalnych. 
W kategorii dziewcząt awans do No-
wego Targu wywalczyły ekipy ZSP 1 
Brzesko i ZS Czchów, w kategorii 
chłopców reprezentacje ZSP 2 Brzesko 
i ZS Czchów. 

Wyniki eliminacji powiatowych 
(wytłuszczoną czcionką reprezen-
tanci gminy Brzesko)

Dziewczęta (rocznik 2002): 
1. Katarzyna Serafin (SP Lewniowa), 
2. Izabela Maciaś (SP Kąty), 3. Julia 
Gnyla (SP Biesiadki), 4. Natalia Gó-
rak (SP Gnojnik), 5. Paulina Kozak 
(SP 2 Jadowniki), 6. Justyna Jędry-
ka (SP Poręba Spytkowska), 8. Eweli-
na Koczwara (SP Dębno). 

Dziewczęta (2001): 1. Oliwia 
Sowa (SP 3 Brzesko), 2. Antonina 
Serwin (SP 2 Brzesko), 3. Monika 
Franczyk (SP Porąbka Uszewska), 
4. Julia Niedojadło (SP Mokrzy-
ska), 5. Monika Tocznia (SP Tymowa), 
6. Sara Pietrusińska (SP 3 Brze-
sko), 7. Julia Małajowicz (SP 2 
Brzesko), 8. Aleksandra Jasnos 
(SP Iwkowa). 

Dziewczęta (2000): 1. Klaudia 
Kornaś (SP Biesiadki), 2. Aleksandra 
Kornaś (SP Czchów), 3. Monika Re-
czyńska (SP Czchów), 4. Kinga Ko-
koszka (SP Poręba Spytkowska), 
5. Agnieszka Wojtas (SP 3 Brze-
sko), 6. Natalia Wojdak (SP Borzęcin), 
7. Bożena Pachut (SP Kąty), 8. Monika 
Cięciwa (SP Kąty). 

Chłopcy (2002): 1. Przemysław 
Chojecki (SP Tymowa), 2. Andrzej Re-
petowski (SP Kąty), 3. Seweryn Cho-
lewka (SP Strzelce Wielkie), 4. Remi-
giusz Mietko (SP 2 Brzesko), 5. Bar-
tłomiej Wałcerz (SP Strzelce Wielkie), 
6. Jakub Widła (SP 2 Brzesko), 
7. Szymon Sowa (SP 3 Brzesko), 
8. Konstanty Tomasz (SP Lewniowa). 

Chłopcy (2001): 1. Patryk Białek 
(SP Czchów), 2. Mikołaj Zaczyński 
(SP Bucze), 3. Krzysztof Kozdrój 
(SP Czchów), 4. Wojciech Woźniak 
(SP Czchów), 5. Grzegorz Woźniak 
(SP Czchów), 6. Krystian Chra-
bąszcz (SP 3 Brzesko), 7. Jakub 
Mendel (SP 2 Brzesko), 8. Kacper 
Wyczesany (SP Mokrzyska). 

Chłopcy (2000): 1. Radosław Cho-
jecki (SP Tymowa), 2. Łukasz Górak 
(SP Gnojnik), 3. Grzegorz Mida (SP Ty-

mowa), 4. Krzysztof Tota (SP Po-
ręba Spytkowska), 5. Artur Holik 
(SP Czchów), 6. Sebastian Jędryka 
(SP Poręba Spytkowska), 7. Janusz 
Mieszkowski (SP Bielcza), 8. Damian 
Klich (SP Strzelce Wielkie). 

Dziewczęta (1999): 1. Sabina 
Górak (PG Gnojnik), 2. Weronika 
Brachucy (PG 2 Brzesko), 3. Daniela 
Kural (PG Porąbka Uszewska), 4. Pau-
lina Brzęk (ZS Jurków), 5. Gabriela Ko-
nopka (PG Wola Dębińska), 6. Paulina 
Socha (PG 2 Brzesko), 7. Karolina 
Roczniak (PG Wola Dębińska), 8. Syl-
wia Gregorczuk (PG Czchów).  

Dziewczęta (1998): 1. Paulina Za-
leśna (PG 2 Brzesko), 2. Kinga Knu-
rowska (PG Gnojnik), 3. Magdalena 
Szlachta (PG Jadowniki), 4. Monika 
Bodura (PG Porąbka Uszewska), 5. Edy-
ta Krupińska (PG Porąbka Uszewska), 
6. Angelika Klimek (PG 2 Brzesko), 
7.  Aneta Rużyło (PG Czchów), 8. Ju-
styna Woźniak (PG Bielcza). 

Dziewczęta (1997): 1. Paulina Gó-
rak (PG Gnojnik), 2. Gabriela Gnyla 
(PG 2 Brzesko), 3. Edyta Rużyło 
(PG Czchów), 4. Katarzyna Kubala 
(PG Gnojnik), 5. Katarzyna Klimek 
(PG 2 Brzesko), 6. Iwetta Konwent 
(PG Wola Dębińska), 7. Iwona Pituła 
(PG Wola Dębińska), 8. Karina Rusin 
(PG 2 Brzesko).

Chłopcy (1999): 1. Konrad Ko-
koszka (PG Jadowniki), 2. Prze-
mysław Kołodziej (PG Tymowa), 
3. Robert Plich (PG 2 Brzesko), 
4. Arkadiusz Żurek (PG Gnojnik), 
5. Filip Ząbkowski (PG Uszew), 6. To-
masz Homa (PG Czchów), 7. Daniel 
Rosa (PG 2 Brzesko), 8. Kamil Kon-
stanty (PG Gnojnik). 

Chłopcy (1998): 1. Kamil Socha 
(PG 2 Brzesko), 2. Michał Grzesi-
cki (PG Tymowa), 3. Damian Zelek 
(PG Czchów), 4. Mateusz Czyżycki 
(PG 2 Brzesko), 5. Karol Jurkie-
wicz (PG 2 Brzesko), 6. Michał 
Zydroń (PG 2 Brzesko), 7. Dawid 
Piekarz (PG 1 Brzesko), 8. Mateusz 
Flasiński (PG Czchów). 

Chłopcy (1997): 1. Stanisław 
Baniak (PG 2 Brzesko), 2. Domi-
nik Zapiór (PG Gnojnik), 3. Jakub 
Hebda (PG 2 Brzesko), 4. Adrian 
Babraj (PG Gnojnik), 5. Tomasz Ła-
buda (PG Bielcza), 6. Szczepan Sza-
franiec (PG Bielcza), 7. Paweł Czech 
(PG Czchów), 8. Łukasz Szlachta 
(PG Jadowniki).  PRUD
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Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
otwiera sekcję koszykówki dziewcząt 
i chłopców. Już teraz przyjmowane są 
zapisy na zajęcia, które ruszyć mają 
w połowie października br. Do sekcji 
przyjmowani są uczniowie klas IV-VI 
szkół podstawowych. Treningi prowa-
dzone przez doświadczonego szkole-
niowca odbywać się będą w hali sporto-
wej przy Zespole Szkół Podstawowych 
nr 2 w Brzesku (tzw. Zielonka). 

Zapisy przyjmowane są pod nr 
telefonu (014) 68 65 030, e-mailem: 
menadżer@sportbrzeski.pl lub oso-
biście w budynku kręgielni BOSiR-u 
przy ulicy Browarnej 13a.  

Zajęcia nowo założonej sekcji 
prowadzić będzie Rafał Cichoński, 
były gracz Unii Tarnów (której jest 
wychowankiem) i Wisły Kraków. Na 
co dzień nauczyciel wuefu w Publicz-
nym Gimnazjum nr 1 w Brzesku jest 

absolwentem krakowskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego posiadają-
cym uprawnienia trenera II klasy. 
Warsztat trenerski doskonalił w An-

wilu Włocławek pod okiem Andreja 
Urlepa, Bobana Miteva Krzysztofa 
Szablowskiego. 

red 

Zostań koszykarzem

Małopolski Szkolny Związek Spor-
towy opublikował klasyfikacje 
w Igrzyskach Młodzieży Szkol-
nej i Licealiadzie za rok szkolny 
2011/2012. W rankingach znalazło 
się osiem placówek oświatowych 
z naszej gminy. O ile w przypadku 
szkół podstawowych wyniki poda-
ne przez MSZS są czytelne, o tyle 
niepozbawione błędów jest zesta-
wienie dotyczące szkół ponadgim-
nazjalnych, dlatego trudno określić, 
jakie miejsca zajęły w tym rankingu 
brzeskie szkoły, co wyjaśniamy 
w tekście poniżej. Gratulacje należą 
się Szkole Podstawowej nr 2 w Brze-
sku, która otarła się o „pudło”. 

W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
(szkoły podstawowe) sklasyfikowano 
108 placówek. W tym gronie znalazły 
się tylko cztery szkoły z brzeskiego 
powiatu (ale za to wszystkie cztery 
z gminy Brzesko). Bardzo wysokie, 
czwarte miejsce, zajęła Szkoła Podsta-
wowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza 
w Brzesku, gromadząc 39 punktów. 
Do miejsca na podium placówce zarzą-
dzanej przez Urszulę Białkę zabrakło 
jednego punktu. Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Jadownikach (18 punktów) 
została sklasyfikowana na miejscu 24-
26. Nieco niżej uplasowała się Szkoła 
Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Koper-
nika w Brzesku. 16 punktów pozwoliło 
uczniom tej placówki zająć miejsce 
28-32. Szkoła Podstawowa w Porębie 
Spytkowskiej (6 punktów) wraz z inny-

Brzeska „dwójka” tuż za podium
mi dziesięcioma placówkami znalazła 
się na pozycji 97-107. 

Pierwsze miejsce w tej klasyfikacji 
zajęła Szkoła Podstawowa nr 91 w Kra-
kowie (50 punktów), która wyprzedziła 
Szkołę Podstawową nr 75 w Krakowie 
(40 punktów) i Szkołę Podstawową nr 1 
w Cichem (40 punktów – powiat nowo-
tarski). 

Prym wśród małopolskich gimna-
zjów wiedzie Publiczne Gimnazjum 
nr 47 w Krakowie (59 punktów), na 
drugim miejscu sklasyfikowane zostało 
Publiczne Gimnazjum nr 16 w Krakowie 
(51 punktów), a na trzecim Publiczne 
Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu (48 
punktów). W rankingu dotyczącym 
tej kategorii sklasyfikowano ogółem 
97 placówek. Publiczne Gimnazjum 
nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku 
uplasowało się w trzeciej dziesiątce (20 

punktów – miejsce 27-31). Wyniki uzy-
skane w zeszłym roku szkolnym przez 
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Królowej 
Jadwigi w Brzesku wystarczyły na za-
jęcie pozycji 71-76 (11 punktów). Powiat 
brzeski ma w tej klasyfikacji jeszcze 
jednego reprezentanta – Publiczne 
Gimnazjum w Czchowie (10 punktów 
– miejsce 77-97).

Niestety, nie jesteśmy w stanie podać, 
jakie miejsca w rankingu dotyczącym Li-
cealiady zajęły placówki z powiatu brze-
skiego, ponieważ do oficjalnego komuni-
katu opublikowanego przez Małopolski 
Szkolny Związek Sportowy wkradły się 
błędy. W rankingu obejmującym 101 
szkół ponadgimnazjalnych czytamy, że 
ZSP nr 1 w Brzesku i ZSP nr 2 w Brzesku 
zajęły miejsce 85-99 (obie według MSZS 
zgromadziły po 4 punkty). Ale w tym 
samym zestawieniu znajdujemy też ZS 
nr 1 w Brzesku (5 punktów) i ZS nr 2 (4 
punkty). Gdyby przyjąć, że chodzi o te 
same szkoły, to można założyć, że te do-
robki punktowe należy zsumować. Wów-
czas ZSP 1 Brzesko miałoby 9 punktów 
(co oznaczałoby miejsce 53-59), a ZSP 2 
Brzesko 8 punktów (miejsce 60-64). 

Ponad wszelką wątpliwość najlepsze 
wśród szkół ponadgimnazjalnych jest 
I Liceum Ogólnokształcące w Gorlicach 
(74 punkty), drugie miejsce zajął Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Suchej 
Beskidzkiej (55 punktów), a na trze-
cim miejscu sklasyfikowane zostało III 
Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie.    

 EMIL   
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