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Str. 18-19 - Fotorelacja z obchodów Święta Niepodległości - fot. Beata Kądziołka, Marek Kotfis

Jeszcze przez długi czas nie będzie 
mowy o budowie zjazdu z autostrady 
w Brzesku. Wszystko za sprawą protestów 
prowadzonych przez wąską grupę miesz-
kańców osiedla Kopaliny. Te protesty 
trwają już od dawna i mocno komplikują 
plany zarówno budowniczym autostrady 
jak i władzom samorządowym, a także 
większości mieszkańców Brzeska, szcze-
gólnie zmotoryzowanym. Nie mówiąc 
już o tym, że ewentualny brak zjazdu 
– a istnieje taka możliwość – to mniejsze 
od planowanych wpływy dla brzeskich 
przedsiębiorców, nie tylko potentatów, ale 
również dla tych średnich i drobnych. 

Kolejna skarga protestujących z Ko-
palin trafiła do tarnowskiego Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego, którego 
przedstawiciele, aby nie być posądzonymi 
o stronniczość, przekazali sprawę do roz-
patrzenia SKO w Nowym Sączu. Decyzja 

Zjazdu nie będzie?
wydana w tej kwestii jest jednoznaczna 
– Urząd Miejski musi zlecić dodatkowe 
badania natężenia hałasu i wpływu drgań 
na otoczenie przylegające do planowane-
go zjazdu. Jak powiedział nam Bogdan 
Dobranowski z Urzędu Miejskiego, pro-
cedury są takie, że decyzja SKO spowo-
duje opóźnienie prac nawet o blisko rok. 
Problem w tym, że istnieje zagrożenie, iż 
GDDKiA, która przeznaczyła już dawno 
pieniądze na budowę zjazdu, może stracić 
cierpliwość i przesunąć te środki na i prze-
sunie te środki na inne zadanie. Byłaby 
to wielka strata dla Brzeska. 

- Mimo tych przeszkód nadal będzie-
my się trzymać powziętych wcześniej 
zamierzeń i mamy nadzieję, że wszystko 
zakończy się po naszej myśli. Dla mnie 
jest nie do pomyślenia, żeby otwarto 
autostradę bez zjazdu w Brzesku – mówi 
Bogdan Dobranowski.  EMIL  
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Październik w pigułce
4 – Otwarciem wystawy „Jan 

Paweł II Apostoł Pokoju” autor-
stwa dwóch papieskich fotografów 
– Arturo Marii i Baim Nam Sika 
– zainaugurowany został I Miesiąc 
Papieski w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej (szczegóły na 
temat przebiegu Miesiąca Papie-
skiego wewnątrz numeru. 

6 – W meczu 11. kolejki rozgrywek 
o mistrzostwo II ligi w piłce nożnej 
Okocimski bezbramkowo zremisował 
u siebie z Olimpią Grudziądz.

8 – W Regionalnym Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznym odbyły się powiato-
we eliminacje konkursu recytatorskiego 
,,Poszukiwania”.

11 – w Sanktuarium w Szczepano-
wie uroczyście zainaugurowano Rok 
Wiary, który potrwa do 24 listopada 
2013 roku.

13 – W Publicznym Gimnazjum w Ja-
downikach gościła delegacja nauczycieli 
ze Szkoły Ogólnokształcącej w Śniatynie 
na Ukrainie. Wizyta ukraińskich gości 
trwała 5 dni. Podczas pobytu zwiedzili 
między innymi RCK-B w Brzesku, a tak-
że zabytkowe miejsca w Krakowie

13 – Drugi mecz z rzędu u siebie ro-
zegrali piłkarze Okocimskiego i ponow-
nie „tylko” zremisowali. Tym razem 1:1 
z Arką Gdynia, a bramkę dla „Piwoszy” 
zdobył Paweł Smółka.   

14 – W Jadownikach zorganizo-
wany został I Jesienny Piknik Konny, 
w ramach którego odbyły się zawody 
w skokach przez przeszkody, konkurs 
zręczności powożenia zaprzęgiem oraz 
pokazy konnej grupy rekonstrukcji 
historycznej. 

15 – W RCK-B miało miejsce uro-
czyste spotkanie burmistrza Grzegorza 
Wawryki z nauczycielami. W trakcie 
spotkania nagrody z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej przyznano: Agacie 
Basarabie, Urszuli Cierlik, Wandzie 
Cyganik, Agacie Dąbrowie, Marii Kieć, 
Joannie Maderskiej, Monice Michniak, 
Marii Obruśnik, Agacie Podłęckiej, El-
żbiecie Wójciak, Renacie Zagrodzkiej, 
Katarzynie Zaleśnej, Piotrowi Tocie 
oraz Tomaszowi Wietesze Nominacje 
na wyższy stopień zawodowy otrzymali: 
Katarzyna Błędowska, Ewelina Kopacz, 
Monika Kowal-Osyba, Marzena Kubala, 
Jolanta Kuziel, Aneta Mierzwa, Urszula 
Polowiec, Agnieszka Wnuk, Magdalena 
Zachara, Rafał Góra, Marek Serwin oraz 
ks. Krzysztof Ceglarz. 

15 – Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Sterkowcu świętowała pierwszą 

uczestniczyli reprezentanci Polski. Jed-
nym z naszych kadrowiczów był Jakub 
Dal, który na tych zawodach wywalczył 
srebrny medal.

25 – W Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Brzesku obchodzony był 
Dzień Młodzieży PCK.

25 – W Powiatowej i Miejskiej Biblio-
tece Publicznej z uczniami gimnazjum 
nr 2 w Brzesku i gimnazjum w Jadowni-
kach spotkała się Anna Onichimowska, 
autorka książek dla dzieci i młodzieży, 
sztuk radiowych, telewizyjnych i teatral-
nych oraz scenariuszy filmowych. 

26 – W Ostrowcu Świętokrzyskim 
przez trzy dni trwały XII Międzywo-
jewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
oraz XVII Międzynarodowy Turniej 
Bokserski im. Bronisława Kubickiego. 
W Mistrzostwach Młodzików Jaro-
sław Bardyga wywalczył złoty medal, 
a Daniel Gurgul srebrny. W Memoriale 
Bronisława Kubickiego srebrny medal 
zdobył Mikołaj Karpień.

26 – PiMBP zorganizowała spotka-
nie z Pawłem Beręsewiczem – anglistą, 
tłumaczem, autorem książek dla dzieci 
i młodzieży. W spotkaniu uczestni-
czyli uczniowie szkół podstawowych 
z Brzeska.  

27 – „Dziwny” mecz w Brzesku. Oko-
cimski po 10 minutach gry prowadził 
3:0 ze Stomilem Olsztyn, by ostatecznie 
zremisować 3:3. Bramki dla gospodarzy: 
Arkadiusz Koprucki (samobójcza), Iwan 
Łytwyniuk i Paweł Smółka.   

27 – Brzeski Klub Biegacza Victoria 
oraz Okocimski Klub Biegaczy zorgani-
zowały I Bieg Pamięci Ofiar Wypadków 
Drogowych im. Stanisława Chudyby. 
Wystartowały 184 osoby. 

28 – W Muzeum Inżynierii Miej-
skiej w Krakowie odbył się finał akcji 
„Miejsce przyjazne maluchom”. Brały 
w niej udział muzea, teatry, restau-
racje, kina, kawiarnie, place zabaw 
oraz instytucje publiczne, które są 
otwarte na potrzeby dziecka. Z tere-
nu Małopolski wyróżnionych zostało 
27 instytucji, wśród nich: Powiato-
wa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Brzesku, restauracja Planeta oraz 
restauracja-hotel August. 

29 – Podczas sesji rady miejskiej 
Jakub Dal i Mikołaj Karpień otrzymali 
z rąk burmistrza ufundowane przez 
samorząd upominki za szczególne osiąg-
nięcia sportowe. 

30 – Z inicjatywy Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Brzesku przy 
współpracy Starostwa Powiatowego 
odbyła się konferencja „Dziecko 6-letnie 
w przedszkolu i szkole. Rola poradni 
i placówek oświatowych w przygotowa-
niu dziecka do szkoły”.

rocznicę nadania placówce imienia św. 
Stanisława Szczepanowskiego BM.

16 – W delegaturze kuratorium 
oświaty w Tarnowie miało miejsce uroc-
zyste spotkanie z okazji Dnia  Komisji 
Edukacji Narodowej. Wzięło w nim 
udział blisko 100 nauczycieli, którzy 
zostali uhonorowani Medalami KEN 
oraz Nagrodami Ministra Oświaty i Ku-
ratora Oświaty. W gronie wyróżnionych 
znalazło się aż czternaście osób z gminy 
Brzesko

16 – W sali audytoryjnej odbyła 
się inauguracja X Roku Akademickie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Inauguracyjny wykład wygłosił prof. 
Edward Dobrzański. Wystąpiły chór 
ze Szczepanowa oraz kabaret Sprawa 
Drugorzędna.

16 – Od tego dnia Technikum przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 w Brzesku nosi imię Józefa Piłsud-
skiego. 

19 – W Piwnicy Brzeskiej po raz 
kolejny Anna Gaudnik spotkała się z mi-
łośnikami jej poezji i przyjaciółmi. Tym 
razem poetka zaprezentowała wiersze 
liryczne, w których na pierwszy plan 
wysuwała się tematyka miłości.  

19 – Szkoła Podstawowa nr 2 zdobyła 
4. miejsce w Małopolskim Systemie 
Współzawodnictwa Sportowego Dzieci 
i Młodzieży w roku szkolnym 2011/2012. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 
w hali sportowej Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Brzesku.

20 – W wieku 87 lat zmarł Piotr 
Kalicki – lekarz pediatra, założyciel 
Oddziału Dziecięcego w brzeskim 
szpitalu, twórca pionu lecznictwa 
dziecięcego w powiecie brzeskim. 

20 – 40 par małżeńskich z gminy 
Brzesko obchodziło jubileusz 50-lecia 
pożycia. Rocznicowe spotkanie miało 
miejsce w sali obrad Urzędu Miejskiego 
i wzięło w nim udział 20 par. Następ-
ne 20 małżeństw spotkało się w tym 
samym miejscu tydzień później, 27 
października. 

21 – Sensacja w Katowicach. Dru-
żyna Okocimskiego odniosła drugie 
zwycięstwo w sezonie pokonując GKS 
2:1. Obie bramki dla OKS zdobył Piotr 
Darmochwał.  

24 – W sali obrad Urzędu Miejskiego 
w Brzesku odbyło się seminarium upo-
wszechniające w ramach programu „Miej-
scowości Tematyczne w Małopolsce”.

25 – W czeskim Usti nad Łabą 
rozpoczął się Międzynarodowy Turniej 
Bokserski Mayors Cup, w którym 
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Pierwszy „Miesiąc Papieski” w Po-
wiatowej i Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej w Brzesku dobiegł końca. 

Rozpoczęliśmy obchody 4 paź-
dziernika otwarciem wystawy „Jan 
Paweł II Apostoł Pokoju” autor-
stwa papieskich fotografów Arturo 
Marii i Baim Nam Sika. Otwarciu 
towarzyszyła prelekcja „Jan Paweł 
II papież i poeta”, którą wygłosił 
Waldemar Smaszcz. 

10 października Gimnazjum z Ja-
downik zaprezentowało wystawę oraz 
program artystyczny pod hasłem „Nasze  
życie z patronem”. Szkoła obchodziła 
w tym roku jubileusz 10-lecia nada-
nia imienia Jana Pawła II. Wystawa 
zawierała fotografie przedstawiające 
wiele  działań nauczycieli i uczniów 
związanych z osobą papieża. 

16 października wysłuchaliśmy 
recytacji poezji Karola Wojtyły podczas 
powiatowego konkursu recytator-
skiego „Usłysz, Panie, mój głos”.

18 października odbył się I Ma-
łopolski Przegląd Sztuki Osób Nie-
pełnosprawnych „Szlakami Wielkich 
Polaków – Jan Paweł II” z udziałem 
WTZ-ów z Brzeska, Woli Rzędzińskiej, 
Poronina i Odrowąża Podhalańskiego. 
Było to piękne i niezwykle wzruszają-
ce przeżycie. Tu należą się serdeczne 
podziękowania Edwardowi Pabianowi, 
kierownikowi Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Brzesku, za zorganizowanie 
tego wydarzenia.      

19 października ogłoszono wyniki 
powiatowego konkursu plastyczne-
go  „Jan Paweł II w moich oczach”, 
na który wpłynęło ponad 500 prac ze 
szkół podstawowych i gimnazjów.

27 października miała miej-
sce uroczysta gala podsumowująca 
pierwszy „Miesiąc Papieski”, na której 
zostały wręczone dyplomy i nagrody 
laureatom konkursów. 

Miesiąc papieski

Wśród nagrodzonych w konkursie 
plastycznym znaleźli się:

Kategoria I (szkoły podstawowe 
klasy I-III): 1. Liliana Nowak (PSP 
Szczepanów, kl. I), 2. Weronika Nie-
wola (PSP Sufczyn, kl. III) i Martyna   
Chyćko (PSP nr 3 w Brzesku, kl. I), 3. 
Klaudia Sambor (PSP nr 3 w Brzesku, 
kl. I) i Aleksandra Janik (PSP Sufczyn, 
kl. III). Wyróżnienia: Kacper Fijołek 
(PSP nr 3 w Brzesku, kl. II), Bartłomiej 
Figiel (PSP Uszew, kl. II), Gabriela 
Macheta (PSP Sufczyn, kl. II), Ewelina 
Malik (PSP Jasień, kl. III).

Kategoria II (szkoły podstawo-
we klasy IV-VI): 1. Wiktoria Pajor 
(PSP Sterkowiec, kl. VI), 2. 
Martyna Kubala (PSP nr 3 w Brzesku, 
kl.VI), 3. Sara Pietrusińska (PSP nr 3 
w Brzesku, kl. V) i Dorota Grzegorzek 
(PSP Wojakowa, kl. V). Wyróżnienia: 
Joanna Tomasik (PSP Przyborów, kl. 
V), Piotr Łagos z (PSP Wojakowa, kl. 
V), Marcin Pudełek (PSP Borzęcin, 
kl. VI), Kacper Kukla (PSP Jasień, kl. 
IV), Aleksandra Kotra (PSP Poręba 
Spytkowska, kl. V), Krzysztof Babicz 
(PSP nr 3 w Brzesku, kl. IV).

Kategoria III (gimnazjum): 1. 
Aleksandra Drąg (PG Jadowniki, kl. II), 
2. Mateusz Sambor (PG nr 1 Brzesko) 
i Bartosz Witowski (Katolickie Gimna-
zjum Brzesko), 3. Magdalena Skórnóg 
(PG nr 2 Brzesko, kl. II) i Zuzanna Kli-
mek (PG nr 2 Brzesko, kl. I)

Laureaci konkursu recytatorskiego
Kategoria I (gimnazjum): 1. Ka-

tarzyna Gawenda (Katolickie Gimna-
zjum w Brzesku), 2. Ewelina Karwala 
(Publiczne Gimnazjum w Iwkowej), 3. 
Wiktoria Rechul (Publiczne Gimnazjum 
w Borzęcinie). Wyróżnienia: Agata 
Wojkowska (Publiczne Gimnazjum nr 2 
w Brzesku), Dajana Gagatek (Publiczne 
Gimnazjum nr 1 w Brzesku), Patrycja 

Giza (Publiczne Gimnazjum w Zaboro-
wie), Katarzyna Toboła (Publiczne Gim-
nazjum w Uszwi) oraz Karolina Wojnicka 
(Publiczne Gimnazjum w Sufczynie).

Kategoria II (szkoły ponadgim-
nazjalne): 1. Agnieszka Łach (Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brze-
sku), 2. Olga Rudek (Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku), 
3. Agnieszka Lepa (Liceum Akademi-
ckie Korpusu Kadetów w Łysej Górze) 
i Piotr Zadrożny (Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące w Brzesku). Wyróż-
nienie: Monika Hajdo (Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku).
Gwiazdą wieczoru był franciszkański 
zespół „Fioretti”. Żywiołowa muzyka 
zespołu oraz ogromna radość i ciepło  
sprawiły, ze ten wieczór na długo pozo-
stanie w pamięci jego uczestników.

29 października odbyło się spot-
kanie z dominikaninem, duszpasterzem 
i pomysłodawcą ogólnopolskich mityn-
gów młodzieży nad Lednicą - Ojcem Ja-
nem Górą OP, które zakończyło obchody 
„miesiąca papieskiego”. Niecodzienny 
wieczór rozpoczęła swoim występem 
młodzież gimnazjalna z ZSTiO w Łysej 
Górze, która przedstawiła fragment 
spektaklu poetycko-muzycznego pod 
hasłem „Musicie być mocni mocą miło-
ści, która jest potężniejsza niż śmierć”.

Uczestnicy spotkania mieli okazję 
wysłuchać ciekawych wspomnień o nie-
zwykłej więzi, która łączyła naszego goś-
cia z osobą Jana Pawła II, o promieniowa-
niu ojcostwa, o przekraczaniu własnego 
człowieczeństwa stając się darem dla in-
nych ludzi. Ogromna determinacja Ojca 
Góry połączona z wyjątkowym poczuciem 
humoru, pozwoliła mu dokonywać rzeczy 
niemożliwych do zrealizowania przez 
innych. Jak sam skromnie wspomina, 
wybudowanie ośrodka na Jamnej to cud 
i zasługa Matki Bożej. 

Serdeczne podziękowania kieruje-
my do patronów miesiąca papieskiego 
- burmistrza Grzegorza Wawryki, księ-
dza prałata Józefa Drabika i księdza 
redaktora Zbigniewa Wielgosza. Dzięku-
jemy również sponsorom: Towarzystwu 
Gimnastycznemu „Sokół” w Brzesku, 
Bankowi Spółdzielczemu w Brzesku, 
Krakowskiemu Bankowi Spółdzielczemu 
Oddział w Szczurowej, Brzeskiej Oficynie 
Wydawniczej, firmom: Granit, Proster, 
Jawor, Kobyłecki, sklepom: Big Pen i Pipi 
oraz Salonowi Kwiatowemu Bazzar.

Specjalne podziękowania kieruje-
my do Tomasza Wietechy – dyrektora 
gimnazjum w Jadownikach i Edwarda 
Pabiana – kierownika WTZ w Brzesku, 
którzy współpracowali z nami przy 
organizacji niektórych imprez. 

Paulina Kukułka 

Na zdjęciu uczestnicy jednej z imprez organizowanych 
w ramach Miesiąca Papieskiego – fot. Paulina Kukułka
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Najwyższa Jakość
Powszechnie przyjmuje się, że pojęcie 
„jakość” jako pierwszy zdefiniował 
Platon i określił je jako „pewien stopień 
doskonałości”. Jeśli ktoś otrzymuje tytuł 
„Najwyższa Jakość”, to oznacza, że dotarł 
do owej doskonałości na odległość bardzo 
bliską. Tak stało się właśnie w przy-
padku gminy Brzesko, która została 
laureatem konkursu „Najwyższa Jakość 
Quality International” organizowanego 
przez „Gazetę Prawną”, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości” oraz Klub 
Polskie Forum ISO 9000.  

Gmina Brzesko została doceniona 
w kategorii usług informatycznych 
i doradczych, otrzymując Złoty Me-
dal. O zdobycie tego zaszczytnego 
i prestiżowego tytułu nie jest łatwo, bo 
ubiega się o niego kilkaset miast, gmin 
i przedsiębiorstw. Audyt prowadzony 
przez kapitułę przyznającą tytuły trwa 
ponad pół roku, więc przy ustalaniu koń-
cowego werdyktu nie może być mowy 
o przypadku. 

- Kapituła certyfikująca prześwietliła 
nas dokładnie i szczegółowo – potwier-
dza Krzysztof Bigaj, kierownik Biura 
Promocji Miasta i Gminy Brzesko. 

- Mamy bardzo dobrych pracow-
ników w Urzędzie, którzy systema-
tycznie podnoszą swoje kwalifikacje, 

a to ma przełożenie na wzrost jakości 
ich pracy – mówi burmistrz Grzegorz 
Wawryka – Zarządzanie gminą wiąże 
się z podejmowaniem niejednokrotnie 
kontrowersyjnych decyzji, odbieranych 
przez niektórych jako krzywdzące. Są 
jednak prawidłowe i zgodne z prawem, 
o czym świadczy fakt, że mimo iż cza-
sem są oprotestowywane, to organy 
kontrolne podtrzymują ich zasadność. 
Tytuł „Najwyższa Jakość” to powód do 
satysfakcji. Wprawdzie nie pracujemy 
dla nagród i wyróżnień, ale jednak 
miło jest, kiedy jest się docenianym 
i otrzymuje się nagrody. 

Krzysztof Bigaj podkreśla, że nagro-
da „Gazety Prawnej” to sukces burmi-
strza i całego zespołu, którym kieruje. 

- Będziemy się starać utrzymywać 
dotychczasową jakość świadczonych 
przez nas usług, a nawet je podnosić. 
Gdybyśmy zostali laureatami konkursu 
w dwóch najbliższych latach, a stać nas 
na to, możemy sięgnąć po najwyższy 
laur w tym konkursie, „Perłę QI”.

 32 podmioty gospodarcze otrzy-
mały już Perłę QI. Być może w 2014 
roku laureatem tej nagrody zostanie 
gmina Brzesko. 

Co oznacza przyznanie naszej gminie 
certyfikatu „Gazety Prawnej”? „Laureaci 
Programu Najwyższa Jakość, otrzymując 

Osiem miesięcy trwała realizacja 
projektu „Program aktywizacji osób 
bezrobotnych w gminie Brzesko re-
alizowanego przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w ramach Programu 
Operacyjnego „Kapitał Ludzki” współ-
finansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Program wystartował 1 marca 
br. i zakończył się 31 października. 

Głównym celem projektu był wzrost 
aktywizacji bezrobotnych kobiet i ich 
rodzin w taki sposób, aby stworzyć im 
szansę powrotu do udziału w życiu spo-
łecznym i na rynek pracy.  

- Objęcie kobiet wsparciem miało na 
celu przełamanie stereotypów, oderwanie 
się od codzienności, odbudowanie swoich 
możnych stron. Panie biorące udział 
w programie otrzymały szansę zdobycia 
dodatkowego zawodu na specjalnych 
kursach, a to umocnić je ma jako po-

Dla bezrobotnych kobiet

godło QI 2012, potwierdzają, iż stosują 
najwyższe standardy zarządzania w co-
dziennej działalności, zarówno w odniesie-
niu do rozwoju własnych przedsiębiorstw 
i instytucji, jak i budowania trwałych rela-
cji ze swoimi klientami i kontrahentami, 
bezpośrednio wpływając na stymulowanie 
ogólnego rozwoju ekonomicznego w skali 
regionalnej, krajowej i globalnej. Godło QI 
jest także elementem budowania przewagi 
konkurencyjnej Laureatów, którzy tworzą 
elitarną grupę spotykającą się na corocznych 
konferencjach połączonych z Galą wręczenia 
medali i wyróżnień QI, mającą możliwość 
wymiany kontaktów, doświadczeń i nawią-
zania współpracy.” – czytamy w oficjalnym 
komunikacie wydanym przez kapitułę 
konkursu. PRUD     

tencjalne pracownice. Mocną strona 
tego projektu jest fakt, że jest skierowa-
ny również do najbliższego otoczenia 
uczestniczek projektu, na przykład ich 
mężów. Daje to możliwość podniesienia 
swoich zawodowych aspiracji, nowego 
spojrzenia na rolę ojca i męża, innego 
spojrzenia na podział obowiązków do-
mowych, wychowanie dzieci. Chodzi tu 
o kształtowanie wizerunku nowych ról 
społecznych – wyjaśnia wiceburmistrz 
Brzeska Jerzy Tyrkiel.    

Akcją objęto 40 kobiet, z którymi 
MOPS zawarł tzw. kontrakty socjalne, 
na które złożyły się wsparcie finansowe, 
praca socjalna oraz instrumenty aktyw-
nej integracji i działania środowiskowe. 
Jeśli chodzi o formy wsparcia, to te 
zostały dostosowane indywidualnie do 
każdej z uczestniczek projektu. W ra-
mach realizacji projektu przeprowadzo-
no doradztwo zawodowe, poradnictwo 

psychologiczne, kursy zawodowe, 
szkolenia i warsztaty, badania specjali-
styczne oraz z zakresu medycyny pracy, 
a także treningi kompetencji społecz-
nych, wychowawcze i rodzicielskie (te 
ostatnie wraz z rodzinami). 

Planowany koszt realizacji projektu 
oszacowany był na wysokości około 505 
tysięcy złotych, przy czym wkład własny 
gminy wyniósł blisko 73 tysiące. EMIL  

Koszty związane z realizacją projektu (w zł)

Szkolenia, warsztaty, treningi 334 241

Działania środowiskowe 
(pikniki, treningi)  35 555

Promocja, reklama, obsługa 
i inne … 121 824

Razem 491 620

Tytuł „Najwyższa Jakość” to powód 
do satysfakcji - mówi Grzegorz Wawryka
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Wykonawcy 
naprawią szkody
Bardzo ważne spotkanie odbyły władze 
Brzeska z sołtysami i mieszkańcami 
wiosek, na terenie których prowa-
dzone są prace związane z budową 
autostrady. Tematem spotkania były 
szkody wynikłe z tych prac i sposoby 
ich naprawienia.

- Roszczeń ze strony mieszkańców 
jest sporo – mówi burmistrz Grzegorz 
Wawryka – Pocieszające jest to, że 
przedstawiciele  firm zaangażowanych 
przy budowie autostrady deklarują 
chęć usunięcia szkód i otwarci są na 
rozpatrzenie składanych przez miesz-
kańców za naszym pośrednictwem 
wniosków. Już teraz prowadzimy we-
ryfikację zgłoszonych usterek. Nadal 
tez będziemy wsłuchiwać się w sygnały 
docierające do nas od sołtysów.    

Problem dotyczy Mokrzysk, Ster-
kowca, Szczepanowa i Wokowic.

- Osobiście byłem od początku zwo-
lennikiem tworzenia na czas budowy 
tzw. dróg technologicznych, ale nie 
wszędzie było to możliwe – wyjaśnia 
burmistrz. 

Przykładem jest ulica Centralna 
w Wokowicach, która została udo-
stępniona wykonawcom na podstawie 
porozumienia, w którym uwzględniono 
ewentualne usuwanie szkód powsta-
łych na skutek transportu ciężkich 
samochodów. Gmina oczywiście zajmie 
się negocjacjami w sprawie naprawy 
dróg gminnych. Więcej transportu 
przebiega drogami powiatowymi, to-
też osobne rozmowy prowadzą władze 
starostwa.  

W Wokowicach oprócz dróg ucier-
piało też boisko sportowe.      PRUD  

Ponad milion złotych otrzymała gmina 
Brzesko na przeprowadzenie prac zwią-
zanych z regulacją koryt Uszwicy i Grod-
nej. To pozytywny efekt starań o pozyska-
nie takiej dotacji w celu usunięcia szkód 
powstałych w wyniku powodzi.  

Burmistrz Grzegorz Wawryka przy-
znaje, że od 1997 roku, kiedy to powódź 
najbardziej dała się we znaki, na Usz-
wicy niewiele się działo. – W tym roku 
pozyskaliśmy około pół miliona złotych, 
które pozwolą nam na umocnienie brze-
gów, czyszczenie koryta, wzmocnienie 
skarp i wycinkę drzew utrudniających 
drożność rzeki. Prace prowadzone będą 
na odcinku 900 metrów i zostaną wy-
konane jeszcze w tym roku – zapowiada 
burmistrz. 

Przepływająca przez Jadowniki 
Grodna ma na całym odcinku płytkie, 

nieuregulowane koryto. Zalegające na 
jej dnie śmieci i drzewa powodują, że 
nawet przy niewielkich opadach rzeka 
wylewa. Tak dzieje się na przykład no-
torycznie przy ulicy Prokopa. Właśnie 
w tym rejonie prowadzone będą prace. 
Zostanie uregulowany bieg rzeki. I na 
to zadanie gmina pozyskała z woje-
wództwa około pół miliona złotych.

- Na Grodnej sporo jest jeszcze do 
zrobienia w jej ciągu przy ulicy Środko-
wej. Będziemy starać się o kontynuowa-
nie prac – deklaruje Grzegorz Wawryka 
– Zamierzamy nadal ubiegać się o pie-
niądze z województwa przeznaczone 
na podobne zadania. Można sięgnąć 
po środki z programu ochrony przed 
powodzią górnej Wisły. Optymalnym 
rozwiązaniem byłoby wybudowanie 
zbiorników retencyjnych.  EMIL

Czekając na bieżącą wodę
Jest wielce prawdopodobne, że jeszcze w tym roku w Porębie Spytkowskiej 
z kranów poleje się woda. Aktualny wykonawca zapowiadał, że wodociąg będzie 
gotowy na 15 grudnia, ale – jak powiedział nam Bogdan Dobranowski z Urzędu 
Miejskiego – już teraz wiadomo, że inwestycja zostanie ukończona przed plano-
wanym terminem. To dobra wiadomość na zbliżające się święta. 

Aktualnie prowadzone są odbiory szczelności, a jakość wody, która zostanie dostar-
czona do domów, bada Sanepid. Jeśli wszystkie te działania przebiegać będą sprawnie, 
to jeszcze w tym roku część mieszkańców będzie mogła podłączyć się do sieci. 

- Mieszkańcy mogą skorzystać z projektów, których wykonanie zleciła gmina, 
co pozwoli im zaoszczędzić pewne kwoty – mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. 
O wykonanie przyłączy można zwrócić się do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji lub do każdej firmy, która posiada stosowne uprawnienia. 
Później pozostaną już ostateczne odbiory, których dokonać może tylko RPWiK.  

Całe przedsięwzięcie kosztowało około 4 milionów złotych. Początkowo wy-
dawało się, że całość kosztów pokryje gmina. Ostatecznie, dzięki udanym zabie-
gom władz samorządowych, udało się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2,5 miliona, a gmina dołożyła jedynie 1,5 miliona złotych.  PRUD  

Władze gminy planują w najbliższym 
czasie zorganizować spotkanie z przed-
stawicielami kół łowieckich, podczas 
którego toczyć się będą rozmowy w spra-
wie ewentualnego wyrównywania szkód 
dla właścicieli gospodarstw, w których 
spustoszenie sieją dziki. 

Sytuacja jest dość skomplikowa-
na, bo obowiązek pokrywania strat 
wynikłych z tego problemu spoczywa, 
zgodnie z ustawa, właśnie na kołach 
łowieckich, a te praktycznie utrzymują 
się tylko ze składek członkowskich. My-
śliwi sprzedają wprawdzie mięso pocho-
dzące z uboju dzikich zwierząt, ale jego 

ceny w kupach są przeraźliwie niskie, 
podczas gdy w handlu detalicznym (na 
przykład w restauracjach) za porcję dzi-
czyzny konsumenci płacą zdecydowanie 
drożej. Stąd kasy kół łowieckich świecą 
pustkami i o jakichkolwiek odszkodowa-
niach pokrzywdzeni gospodarze mogą 
jedynie pomarzyć.  

- Od kilku lat ta sprawa powraca jak 
bumerang niemal na każdej sesji rady 
miejskiej – mówi burmistrz Grzegorz 
Wawryka – Wielokrotnie zgłaszaliśmy 
ten problem parlamentarzystom, ale 
kończy się to zawsze tylko, na obiet-
nicach, że sprawą się zajmą. Różnie 

też układa się współpraca z kołami 
łowieckimi. Mam nadzieję, że podczas 
planowanego spotkania dojdziemy do 
jakichś rozwiązań.

- My ze swej strony zrobiliśmy wszyst-
ko w ramach obowiązującego prawa. 
Czyli monitowaliśmy w tej sprawie 
i prowadziliśmy rozmowy z tymi, którzy 
powinni być za problem odpowiedzialni 
dodaje przewodniczący rady miejskiej 
Krzysztof Ojczyk – Dziki panoszą się 
właściwie nie tylko w okolicznych wio-
skach, ale można je spotkać także w Brze-
sku, na Słotwinie, Kopalinach, czy na 
Zielonce. Spotkanie ze stadem dzików 
nie należy do przyjemnych. Zetknięcie 
się z lochą prowadząca młode może 
zakończyć się tragicznie. 

EMIL    

Niesforne dziki

Regulacja rzek w gminie
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Trwa remont Domu Ludowego w Jadow-
nikach, największej tego typu placówce 
terenowej w gminie. Liczący sobie już 
kilkadziesiąt lat obiekt do niedawana 
nie był w ogóle modernizowany, ulegając 
stopniowo postępującej degradacji. 

Na zewnątrz budynek prezentuje się 
obecnie bardzo okazale, bowiem prace 
pierwszego etapu remontu skupione 
były właśnie w tym miejscu. Wymienio-
na została stolarka okienna, elewacja, 
a przed placówką wybudowany został 
nowy parking. 

Od pewnego czasu brygada prowadzi 
prace wewnątrz budynku. Remont pro-
wadzony jest dzięki pozyskaniu przez 
gminę dotacji z funduszy unijnych.    

Dom Ludowy w Jadownikach, admi-
nistrowany niegdyś przez Miejski Ośro-
dek Kultury, po zakończonym remoncie 
ma pełnić wiele funkcji. Założeniem 
jest, jak powiedział nam burmistrz 
Grzegorz Wawryka, że znajdzie się tu-
taj miejsce dla wielu instytucji, dzięki 
tętnić tutaj będzie życie przez wszystkie 
dni w tygodniu, a nie jak do tej pory, 
okazjonalnie.  PRUD

Dom Ludowy 
w remoncie

Trzecie rondo
Od pewnego czasu w Brzesku funkcjo-
nują trzy ronda. To trzecie funkcjonuje 
u zbiegu ulic Kościuszki z Leśną i wy-
lotu na krajową „czwórkę”. Remont 
drogi krajowej K-4 w ciągu brzeskiej 
obwodnicy i był częścią długofalowej 
modernizacji tej trasy. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
w swoich planach uwzględniła sugestię 
brzeskich władz samorządowych i do 
swoich zamierzeń dołączyła budowę 
wspomnianego ronda. 

- Nie brakowało sceptyków, którzy 
zastanawiali się, czy budowa tego ron-
da jest zasadna. Ich zdaniem niewiele 
miało się zmienić, jeśli o płynność 
ruchu drogowego w tym miejscu. Już 
po kilku tygodniach funkcjonowania 
ronda widać gołym okiem, że był to 
trafiony pomysł – mówi burmistrz 
Grzegorz Wawryka. Trudno nie przy-
znać mu racji. Ruch na „czwórce” 
dzięki rondu jest bardziej płynny, 
a samochody poruszają się bezkoli-
zyjnie. Samorządowców cieszy fakt, 
że udało się tę inwestycję zrealizować 
na wniosek gminy, nie ponosząc przy 
tym żadnych kosztów, bo te wzięła na 
siebie GDDKiA.  EMIL   

W dniach 5,6,7 października 2012r. 
grupa harcerzy z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Brzesku uczestniczyła 
w Biwaku Startowym Hufca organizo-
wanym w Ośrodku Piaski Drużków.

Harcerze w drugim dniu pobytu wzięli 
udział w Turnieju Zuchów i Harcerzy, gdzie 
musieli wykazać się wiedzą z prawa i przy-
rzeczenia harcerskiego, poznali elementy 
terenoznawstwa, pionierkę obozową, 
a także uczestniczyli w konkursie piosenki. 
Reprezentacja z Brzeska musiała namalo-
wać plakat i ułożyć bukiet z własnoręcznie 
nazbieranych darów jesieni.

Pod czujną opieką druhny Renaty 
Rożkowicz i druha Marcina Gromadz-
kiego wykonali wszystkie zadania 
Turnieju.

Zajęli zaszczytne I miejsce i otrzyma-
li dyplom oraz puchar dla najlepszego 
zastępu harcerskiego.

Harcerze jednak nie spoczęli na 
laurach tylko jak co roku pamiętali 

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy,
że 6 listopada 2012 roku

zmarł tragicznie

JERZY OKOŃSKI

wybitny archeolog i naukowiec, wspaniały człowiek i kolega,
w latach 1997 – 1999 pracownik

Miejskiego Ośrodka Kultury – Redakcji BIM,
autor wielu książek i artykułów naukowych i popularno – naukowych,
w tym m. in. „Brzesko. Z najdawniejszych dziejów miasta i okolic”,

współautor monografi i naszego miasta „Brzesko. Dzieje miasta i regionu”.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 listopada 2012 roku

na cmentarzu komunalnym w Tarnowcu.

Koleżanki i koledzy z Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku i Redakcji BIM

o Święcie Zmarłych. W ramach zbiór-
ki harcerskiej udali się na pobliski 
Cmentarz wojskowy aby uporządkować 
groby zmarłych żołnierzy z I i II wojny 
światowej. Młodzież bardzo chętnie 
zaangażowała się w prace porządkowe, 
przyniosła worki na śmieci i rękawiczki. 
To zadanie było dla harcerzy wielkim 
przeżyciem, bo to co zebrali do worków 
nie powinno znajdować się na cmenta-
rzu. Tuż przed uroczystością Wszystkich 
Świętych znowu udali się cmentarz aby 
pograbić liście, zasadzić kwiaty i zapalić 
znicze. Pamiętamy o zmarłych i będzie-
my znowu na cmentarzu, aby uprzątnąć 
wypalone znicze.

W tym roku po raz pierwszy harcerze 
z PSP 2 w Brzesku włączyli się w kwestę 
na odnowę zabytkowych pomników na 
Cmentarzu Parafialnym w Brzesku.  

Harcerze dziękują darczyńcom za 
hojność i cieszą się że mogli pomóc 
w słusznej sprawie.  RR

Szczep Bohaterów Września
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W sali obrad Urzędu Miejskiego w Brze-
sku odbyło się seminarium upowszech-
niające w ramach programu „Miej-
scowości Tematyczne w Małopolsce”.  
Projekt  realizowany jest przez Fundację 
Biuro Inicjatyw Społecznych, Elbląskie 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych oraz Małopolską Sieć 
LGD. Współfinansuje go Europejski 
Fundusz Społeczny.

Uczestnicy spotkania mogli zapo-
znać się z ideą wiosek tematycznych, 
zasadami ich tworzenia i funkcjonowa-
nia oraz funkcjami, jakie mają spełniać. 
Głównymi odbiorcami modelu tego typu 

Miejscowości Tematyczne w Małopolsce
miejscowości są mieszkańcy wsi niepo-
siadający zatrudnienia.

Podstawowym celem miejscowości 
tematycznych jest stwarzanie nowych 
miejsc pracy, wykorzystując do tego 
zasoby naturalne przestrzeni, ludzką 
wyobraźnię, potencjał i umiejętności. 
Tego typu wioski są w znacznej mierze 
zależne od  pomysłowości oraz gotowości 
do działania ich mieszkańców.

Pomysł ten sprawdził się na terenie 
Warmii i Mazur. Powstała tam grupa 
dziesięciu miejscowości tematycznych  
tworzących wspólną ofertę turystyczną, 
pod ogólną nazwą: „Miejsca z Duszą”. 

Każda z wiosek wybrała swój temat prze-
wodni, związany z jej historią, położeniem, 
wyglądem, bądź też w pełni wymyślony. 

W ramach programu „Miejscowości 
Tematyczne w Małopolsce” w listopadzie 
br. zostanie przeprowadzony konkurs 
skierowany do LGD, mający na celu 
wyłonienie maksymalnie 3 podmiotów, 
które stwarzają największe szanse dla 
rozwoju modelu takich miejscowości.

Więcej informacji na temat miej-
scowości tematycznych można znaleźć 
na stronach http://www.telewizja-
obywatelska.org.pl oraz http://www.
miejscazdusza.pl.  KŻ 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Brzesku odbyły się 
eliminacje XV Ogólnopolskiego 
Konkursu Krasomówczego im. 
Wojciecha Korfantego. Pierwsze 
miejsce i awans do finału, który 
będzie miał miejsce 3 grudnia br. 
w sali Sejmu Śląskiego w Kato-
wicach, wywalczyła Olga Rudek 
– uczennica klasy 2d Liceum Ogól-
nokształcącego przy ZSP nr 1. 

Organizatorami konkursu dla adep-
tów sztuki retoryki są Związek Gór-

Brzeska bitwa na słowa
nośląski w Katowicach, Regionalny 
Ośrodek Kultury w Katowicach oraz 
Stowarzyszenie Polonistów w Krakowie, 
a patronat nad nim sprawują Rada Ję-
zyka Polskiego, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Śląski Kurator Oświaty oraz 
Opolski Kurator Oświaty. 

Na miejsce eliminacji tegorocznego 
konkursu organizatorzy wyznaczyli osiem 
miast i miejscowości – oprócz Brzeska 
są to Częstochowa, Katowice, Kobiór, 
Kraków, Opole, Wadowice i Warszawa. 
Wystąpienie (zgodnie z regulaminem 
trwające maksymalnie 6 minut) każdego 
z uczestników miało nawiązywać do cyta-
tu z utworu „”Moja Piosnka II” Cypriana 
Kamila Norwida – „Do tych, co mają tak 
za tak – nie za nie. Bez światło-cienia. 
Tęskno mi, Panie”.  

W brzeskich eliminacjach wzięło 
udział sześć uczestniczek – uczennic 
ZSP 1 Brzesko. Olga Rudek, trzymając 
się ustalonego przez regulamin hasła 
przewodniego, w swojej mowie usiłowała 
dowieść, że w teatrze na ogół mamy do 
czynienia z artystycznym kłamstwem, 
ale podjęła się także próby udowodnie-
nia, że jest to kłamstwo uzasadnione. 
Te starania zakończyły się podwójnym 
sukcesem, bo brzeska licealistka zyskała 
najwyższe uznanie nie tylko w oczach 
jurorów, ale otrzymała także nagrodę 

publiczności, która w pełni zgodziła 
się z sędziowskim werdyktem. Tema-
ty poruszane przez inne uczestniczki 
eliminacje, były mocno zróżnicowane. 
Jedna z konkurentek za temat swoich 
rozważań wybrała twórczość samego 
Norwida, inna poruszyła niebezpieczeń-
stwa i pozytywne strony wynikające 
z posługiwania się Internetem, szcze-
gólnie zaś facebookiem.  

Laureatka brzeskich eliminacji nie 
jest postacią anonimową. Z powodzeniem 
uczestniczy w konkursach recytatorskich 
i wokalnych. Działa na co dzień w kół-
ku teatralnym i zajęciach wokalnych 
prowadzonych przez Miejski Ośrodek 
Kultury. Wnikliwi obserwatorzy brze-
skich wydarzeń kulturalnych na pewno 
mieli okazję nie raz ujrzeć i usłyszeć ja 
na scenie. 

Na najlepszych czekają nagrody 
w postaci bonów o wartości od 100 do 
700 złotych. Czy jeden z nich trafi w ręce 
Olgi. Wszystko rozstrzygnie się 3 grud-
nia w Katowicach.  PRUD

Konkurs odbywa się w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Promocja 
języka polskiego”, który towarzyszy kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty - dodaj do 
ulubionych”. Jego celem jest promocja języka polskiego oraz - jak poinformował Regionalny 
Ośrodek Kultury w Katowicach - „kształtowanie już u młodych ludzi dbałości o jego piękno”, 
bo „sztuka wymowy to cenna umiejętność, która przydaje się na każdym etapie życia”. 

Olga Rudek w czasie występu...

... i prywatnie. fot. P. Olczak

Olga Rudek w finale
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20 października 2012 br. odszedł od 
nas człowiek, który dla naszego miasta 
i brzeskiej służby zdrowia wiele uczynił. 
Przede wszystkim zorganizował 
Oddział Dziecięcy w brzeskim Szpi-
talu i systematycznie go rozwijał 
przez prawie 50 lat pracy zawodo-
wej. Stworzył też pion lecznictwa 
dziecięcego w powiecie brzeskim. 
Jego działalności zasługuje na uznanie 
i pamięć.

Studia lekarskie ukończył w 1952 
roku. Pracę podjął w Brzesku 1 lutego 
1953.  Początkowo był lekarzem w przy-
chodni przyzakładowej w Browarze 
– Okocimiu. Ponadto ówczesny dyrektor 
szpitala w Brzesku w ramach Oddziału 
Wewnętrznego udostępniał stopniowo 
pomieszczenia i w ten sposób powstał 
w Brzesku Oddział Dziecięcy pod kierun-
kiem lek. Piotra Kalickiego. Prowadząc 
ten Oddział Piotr Kalicki równocześnie 
rozwijał sieć pediatryczną w powiecie 
brzeskim, starając się objąć profilaktyką 
i wczesnym leczeniem jak największą 
populację dzieci. Brał udział w różnego 
rodzaju kursach dokształcających i szko-
leniach specjalistycznych. Specjalizację Io 

uzyskał w 1954r. i otrzymał stanowisko 
p.o. Ordynatora Oddziału Dziecięcego. 
Specjalizację IIo uzyskał w 1958r. i po 
przeprowadzonym konkursie na stanowi-
sko Ordynatora Oddziału Dziecięcego zo-
stał powołany do pełnienia tej funkcji.

W okresie remontu i przebudowy 
„Starego Szpitala” oddział dziecięcy miał 
swoją siedzibę początkowo w bloku na IV 
piętrze, przy ul. Ogrodowej 13, następnie 

Prekursor brzeskiej pediatrii
Wspomnienie o lekarzu Piotrze Kalickim (1925 – 2012) 

był przeniesiony na parter małego budyn-
ku znajdującego się w podwórzu „Starego 
Szpitala” przy ul. Kościuszki 33. W mar-
cu w 1983r. Ordynator wraz ze swoim 
oddziałem przeniósł się do pięknych, 
obszernych, funkcjonalnych pomieszczeń 
na I piętro „Nowego Szpitala”.

Poza obowiązkami Ordynatora, lek. 
Piotr Kalicki pełnił również funkcję 
Inspektora ds. Pediatrii, co należy 
wiązać z nadzorem w zakresie szeroko 
rozumianej profilaktyki, działalności 
leczniczej oraz zakresem szkolenia w tej 
dziedzinie.

Na stanowisku Ordynatora pracował 
do kwietnia 1991r. po czym przeszedł na 
zasłużona emeryturę. W dalszym ciągu, 
jednak, choć w zmniejszonym wymiarze 
czasu pracy pełnił do 30 listopada 1995r. 
obowiązki Kierownika Poradni Medycy-
ny Szkolnej. 

Za swoją pracę otrzymał wiele wy-
różnień i odznaczeń, m. in. odznakę za 
„Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”, 
Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski 
i inne. Dziękowano mu za troskliwą 
opiekę nad chorymi dziećmi, za zaan-
gażowanie, za postawę prawą i niestru-
dzoną, za organizację pionu lecznictwa 
dziecięcego na Ziemi Brzeskiej, za to, że 
był nauczycielem sporej rzeszy lekarzy 
i zespołu pielęgniarskiego. 

Czasy, w których przyszło mu bu-
dować pion leczniczy nie należały do 
łatwych i dlatego właśnie osiągnięcia 
tego Człowieka budziły szacunek. Jego 
wewnętrzna siła, kazała Mu być zawsze 
tam gdzie mógł być potrzebny. Swoją wie-

dzę i fachowe umiejętności przekazywał 
młodym współpracownikom inspirując 
ich do nauki i działania. Do pełnienia 
zawodu lekarza pediatry przygotował 
ok. 30 lekarzy i zdecydowanie więcej osób 
personelu pielęgniarskiego. Wszystkich 
uczył, że dobro dziecka jest najwyższym 
prawem. 

Żegnając swojego nauczyciela jeste-
śmy wdzięczni Opatrzności, że dane nam 
było pracować pod Jego przywództwem 
i mieć takiego Mistrza.

Doktor Kalicki był człowiekiem wiel-
kiego formatu, a jednocześnie skromnym 
i życzliwym. Jak nikt umiał dotrzeć do 
dziecka przerażonego chorobą. Środowi-
sko medyczne bardzo wysoko Go ocenia-
ło. Posiadał również niekwestionowany 
autorytet lekarski. Był jednym z tych, 
o których bez wahania mogę powiedzieć 
Dobry Człowiek. Takim niech zostanie 
w naszej pamięci.

Zostawił po sobie pokolenie pediatrów 
i neonatologów gotowych zawsze tak jak 
On ratować życie najmłodszych i najbar-
dziej bezbronnych.

Odszedł od nas budowniczy służby 
zdrowia w bardzo trudnym powojennym 
okresie, pozostawił po sobie trwały ślad. 
Dziedzictwo po nim zobowiązuje.

W pamięci nas wszystkich pracow-
ników, pacjentów i znających Go osób 
pozostanie jako skromny, prawy i szla-
chetny człowiek.

 ŚP Piotr Kalicki został pochowany 
23 października 2012 br. na Cmentarzu 
Komunalnym w Brzesku. 

Emilia Zydroń

W RCK-B odbył się wernisaż wystawy 
malarstwa Janiny Wody i Marty Gar-
dziel. Wystawa była spotkaniem, w któ-
rym uczestniczyła rodzina, przyjaciele, 
znajomi, a także chwilą wspomnień i re-
fleksji oraz zadumy nad losem człowieka. 
Niestety autorki prac nie były obecne, 
odeszły z grona najbliższych i przyjaciół, 
ale na zawsze pozostały w ich sercach 
i pamięci. Listopadowy wieczór po raz 
kolejny udowodnił, jak ważne jest by 
„po nas zostało, coś co wciąż w życiu po-
wraca, wielka największa miłość i prosta 
najprostsza praca” i abyśmy uwierzyli, 
że ci co odeszli są z nami, lecz w innej 
postaci. 

Wystawa będzie czynna do końca 
listopada, zapraszamy do jej obejrzenia 
codziennie od poniedziałku do soboty. MC

„Wspomnij mnie…”„Wspomnij mnie…”

Na wernisaż przybyli przyjaciele obu artystek – fot. Jagoda Basista
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W sali audytoryjnej Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 
odbyła się inauguracja nowego, już 
dziesiątego Roku Akademickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brze-
sku, który działa pod patronatem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na 
uroczystość przybyli między innymi 
poseł na Sejm RP Edward Czesak, 
wiceburmistrz Brzeska Jerzy Tyrkiel 
oraz przedstawiciel UTW UJ, a zara-
zem opiekun brzeskiego UTW Janusz 
Janas. Wykład inauguracyjny  pod 
tytułem „Teatr – miejscem spotkania” 
wygłosił profesor Edward Dobrzański 
– doskonały aktor a równocześnie 
brzeszczanin z urodzenia.

Wszystko rozpoczęło się bardzo 
uroczyście. Chór ze Szczepanowa 
z bazyliki św. Marii Magdaleny i św. 
Stanisława pod  kierownictwem Pana 
Wojciecha Oleksyka odśpiewał Gau-
de Mater Polonia. Kabaret Sprawa 
Drugorzędna wystąpił ze specjalnym 
okazjonalnym programem, zachwyca-
jąc publiczność. Od profesora Edwarda 
Dobrzańskiego, wykładowcy na PWST 
w Krakowie otrzymał ocenę więcej 
niż dobrą i tym samym zaliczył swój 
debiut.

Dla nowych studentów immatryku-
lacja była dużym przeżyciem. Prezes 
UTW Cecylia Jabłońska przedstawiła 
plany na nowy Rok Akademicki. Orga-
nizowane  będą wykłady i spotkania , 
sesje wyjazdowe do Krakowa, konty-
nuowane mają być „Brzeskie Lekcje 
Historii”, które budzą olbrzymie zain-
teresowanie nie tylko słuchaczy UTW 
, ale również mieszkańców Brzeska. 
Prowadzone będą dla słuchaczy zajęcia 
komputerowe w kilku edycjach tak dla 
zaawansowanych jak i początkujących. 
W dalszym ciągu utrzymywana będzie 
współpraca z PTTK w zakresie zajęć 

krajoznawczo-turystycznych. Cecylia 
Jabłońska zapowiedziała też kilka 
nowości. Jedną z pierwszych i bardzo 
ważnych to włączenie się w działania 
na rzecz odnowy starego Parafialnego 
Cmentarza w Brzesku i przeprowa-
dzenie na Cmentarzu Komunalnym 
w dniu 1 listopada kwesty oraz dalsze 
działania, które będą przywracać pa-
mięć ludzi tam spoczywających. Dru-
gim nowym, a niezmiernie ważnym 
działaniem, jest podjęcie współpracy ze 
Stowarzyszeniem Brzeskie Amazonki, 
szczególnie w zakresie profilaktyki.

 - Oczekujemy również od słuchaczy 
propozycji nowych form działania. 
Zapraszamy wszystkich  do udziału 
w pracach i zajęciach  UTW w Brze-
sku. Możemy  śmiało stwierdzić , że 
przez te lata istnienia  Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Brzesku  wpisał 
się w pejzaż miasta, inspirując różne 
działania , przyczynił się do odkrycia 
nowego potencjału u ludzi dojrzałych. 
Rok 2012 jest  Europejskim Rokiem 
Aktywności Osób Starszych i Soli-
darności Międzypokoleniowej. Senat 
Rzeczypospolitej Polski uchwalił Rok 
2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku - nasze działania wpisują się 
w te programy w tym roku, ale będą 
kontynuowane niezależnie od okazjo-
nalnych jubileuszy. „Człowiek dąży do 
pełni poznania, gdyż jest istotą, która 
z natury szuka prawdy – I nie może 
bez niej żyć” – są to słowa naszego 
Wielkiego Nauczyciela Jana Pawła II. 
Wszystkim studentom i sympatykom 
życzymy miłych chwil spędzonych na 
zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Brzesku w Roku Akademickim 
AD 2012/2013. Miejscem spotkań 
i kontaktu z UTW Brzesko jest Miejski 
Ośrodek Kultury w Brzesku – mówi 
Cecylia Jabłońska.  UTW

Złap szansę
W gminie Brzesko realizowany jest 
nowatorski projekt polegający na 
wyrównywaniu szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym do-
stępie do edukacji oraz zmniejszeniu 
różnic w jakości usług edukacyjnych. 
Pełna nazwa programu brzmi: „Złap 
szansę – wyrównywanie dyspro-
porcji edukacyjnych oraz poprawa 
jakości w kształceniu w ramach in-
dywidualizacji nauczania w szkołach 
podstawowych w gminie Brzesko”. 
Akcja ruszyła w październiku br., 
a przystąpiło do niej 10 szkół pod-
stawowych, z wyjątkiem placówki 
w Szczepanowie.

Do przeprowadzenia wszystkich 
działań zaplanowanych w ramach 
tego projektu potrzeba blisko 470 
tysięcy złotych i gminie udało się tę 
kwotę pozyskać ze środków zewnętrz-
nych. 150 tysięcy przeznaczone zosta-
nie na wynagrodzenia dla nauczycieli, 
którzy prowadzą dodatkowe zajęcia 
– podpisano umowy z 62 pedagogami. 
Pozostałe pieniądze wykorzystane 
zostaną na zakup niezbędnych po-
mocy dydaktycznych, które trafią 
do szkół objętych projektem. 

Program realizowany będzie do 
maja przyszłego roku, a w zajęciach 
dodatkowych weźmie udział 514 
uczniów, którym poświęci się łącznie 
3030 jednostek lekcyjnych. 

Przede wszystkim prowadzone 
będą zajęcia wyrównawcze. Jedne 
z nich mają pomóc dzieciom dotknię-
tym specyficznymi trudnościami 
w czytaniu i pisaniu, w tym także 
tym, które zagrożone są ryzykiem 
dysleksji. Przewidziano też zajęcia 
dla uczniów posiadających trudno-
ści w opanowywaniu umiejętności 
matematycznych. Logopedzi praco-
wać będą z dziećmi z zaburzeniami 
mowy. Uczniowie z zaburzeniami 
komunikacji społecznej skorzy-
stają z zajęć socjoterapeutycznych 
i psychoedukacyjnych. W programie 
ujęto też gimnastykę korekcyjną dla 
dzieci z wadami postawy. 

Ciekawie zapowiada się pro-
gram zajęć rozwijających, czyli 
skierowanych do uczniów o ugrun-
towanych już zainteresowaniach 
i zdolnościach ocenianych jako 
ponadprzeciętne. Mowa tutaj o edu-
kacji teatralnej, zajęciach matema-
tyczno-przyrodniczych i plastycz-
nych.  PRUD      

     

Nowy Rok na UTW w Brzesku
Uroczystość uświetnił występ chóru ze Szczepanowa – fot. Jagoda Basista
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ODESZLI W LIPCU CD.

ODESZLI W SIERPNIU

1 listopada w dzień Wszystkich Świętych 
na brzeskich cmentarzach – parafialnym 
i komunalnym – trudno było nie zauwa-
żyć kwestujących na odnowę Cmentarza 
Parafialnego w Brzesku.

Od godz. 8.00 do godz. 15.00 98 osób 
– w tym, co jest najbardziej radosne, 
30 młodzieży - odpowiedziało na apel 
Komitetu Odnowy Cmentarza Parafial-
nego w Brzesku, działającego przy Parafii 
NMP Matki Kościoła i św. Jakuba.

Wszyscy razem zebrali do puszek 
9 139,36 złotych + 10,70 Euro + 1 
cent USA.

Kwota ta w całości zostanie prze-
znaczona na odnowę zabytkowych 
pomników.

Przez cały rok można wspierać kwe-
stę i wpłacać darowizny na konto: Parafia 
NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. 
w Brzesku. 

Nr konta: 0610204984000047020030
8551 tytułem: DAROWIZNA NA CELE 
KULTU – CMENTARZ

Wszystkim, którzy wsparli fi-
nansowo i wrzucili do puszki nawet 
najmniejszy datek – serdecznie 
dziękujemy.

Dziękujemy tym, bez których nie 
można byłoby tej kwesty przeprowadzić: 
Brzeskiej Oficynie Wydawniczej – A. i R. 
Dziedzicom za ofiarowanie chorągiewek 
i cegiełek; ks. Wojciechowi Wernerowi za 
udostępnienie świetlicy parafialnej na 
biuro kwesty, a Paniom Annie Serwin i 
Małgorzacie Styrna za olbrzymią pracę i 
wszelką pomoc; młodzieży i dorosłym za 
ochocze podjęcie się roli kwestujących. 

W dniach 25 – 28 października b.r. od-
były się Targi Książki w Krakowie, które 
w celu pozyskiwania nowości wydawni-
czych odwiedziły Iwona Franczyk i Ewa 
Kłuś. Dzięki ich staraniom księgozbiór 
biblioteki ZSP nr 2 w Brzesku powiększył 
się o kolejne bestsellery z autografami, 
wśród których warto wymienić: „Wyśpie-
wam wam wszystko” Urszuli Dudziak, 
„Marzenia i tajemnice” Danuty Wałęso-
wej, „Houston, mamy problem!” Katarzy-
ny Grocholi, „Miłość oraz inne dysonanse” 
Janusza Wiśniewskiego, a także „Rzeki 
Hadesu” – Marka Krajewskiego. Na tar-
gach gościli m.in.: Jolanta Kwaśniewska, 
Marian Dziędziel.  EK

To tylko wszystko przetrwa,
co z wdzięcznością pamięć ludzka dosięgnie

Mamy nadzieję, że do darowizn na 
rzecz Cmentarza Parafialnego dołączą 
się również osoby mieszkające poza 
Brzeskiem, dla których ta nekropolia 
jest ważnym miejscem historii miasta, 
tworzonej także przez Tych, co tutaj 
spoczywają.  Jacek Filip

Organizatorzy kwesty:
na Cmentarzu Parafi alnym - Maria Babicz;
na Cmentarzu Komunalnym – Cecylia Jabłońska 
i Jacek Filip;
Przewodniczący Komitetu – ks. Józef Drabik.

Targi Książki w Krakowie

Co nowego w RCK-B?
Dwukrotnie do RCK-B zaprasza Uni-
wersytet Trzeciego Wieku. 21 listopada 
o godzinie 17.30 rozpocznie się prezen-
tacja „Chorwacja w fotografii Marka 
Szczupaka”. Tydzień później, 28 listo-
pada, słuchacze UTW będą mogli wziąć 
udział w multimedialnej prezentacji 
autorstwa Jacka Filipa „Briegel. Zarys 
historii brzeskich Żydów”. Początek 
również o godzinie 17.30. 

18-19 listopada odbędą się Mię-
dzypowiatowe Spotkania z Folklorem” 
zorganizowane w ramach projektu 
„Folklor łączy pokolenia”. Zaprezentują 
się Krakowiacy Ziemi Brzeskie, Porębia-
nie, Jadowniczanie, Grupa Regionalna 
Michalczowa oraz ZPiT Nowa Huta.  

MOK zaprasza fanów dobrej muzy-
ki na 23 listopada. W sali audytoryj-
nej wystąpi legenda polskiego rocka, 
Marek Piekarczyk, lider zespołu TSA, 
który zaprezentuje znane polskie prze-
boje w nowych aranżacjach. Początek 
koncertu o godzinie 19.30.       EMIL

Zaufajcie słowu
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 
w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne 
w Tarnowie wspólnie z Miejskim Ośrod-
kiem Kultury w Brzesku organizują 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
oraz klas III gimnazjów warsztaty 
recytatorskie „Zaufajcie słowu”. 
Proponowane warsztaty przygotowują 
uczestników do nowatorskich interpre-
tacji utworów literackich, wypracowania 
prawidłowej techniki mowy oraz poszu-
kiwanie werbalnych i niewerbalnych 
środków artystycznego wyrazu. Opiekę 
metodyczną nad warsztatami sprawuje 
dr hab. Ziuta Zającówna, aktorka, wy-
kładowca PWST w Krakowie, reżyser, 
stypendystka Fundacji Fulbrighta/2007 
Columbia University Nowy Jork/. Spot-
kania warsztatowe odbywać się będą 
od listopada br. do marca 2013 roku 
w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bi-
bliotecznym w Brzesku, Plac Targowy 10. 
Zajęcia prowadzone będą przez aktorów 
i reżyserów scen krakowskich w formie 
krótkich wykładów interaktywnych oraz 
ćwiczeń. Po zakończeniu warsztatów 
uczniowie otrzymają dyplomy uczestni-
ctwa w projekcie edukacyjno-teatralnym 
„Zaufajcie słowu”.

Warsztaty rozpoczną się 21 listopada 
2012 (środa) o godz. 10.00 w Regionalnym 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznym im. 
Jana Pawła II w Brzesku.

Projekt finansowany przez Miejski 
Ośrodek Kultury i Starostwo Powiatowe 
w Brzesku.  (red.)

Jednym z rozdających autografy był 
Marian Dziędziel – fot. Ewa Kłuś

Wśród kwestujących był między 
innymi Andrzej Potępa – fot. J. Filip
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Strażacy w akcji
Spłonął warsztat
19 października brzescy strażacy 
uczestniczyli w gaszeniu pożaru war-
sztatu naprawy samochodów w Przy-
borowie. W akcji ratunkowej wzięły 
udział dwa zastępy – jeden z JRG 
Brzesko i jeden z OSO KSRG Szcze-
panów. Płonęło wnętrze warsztatu. 
Strażacy ugasili pożar i zabezpieczyli 
pozostałe pomieszczenia przed roz-
przestrzenieniem się ognia. PRUD

Pożar w Szczepanowie
8 listopada w godzinach wieczornych 
w płomieniach stanęły budynek miesz-
kalny i gospodarczy położny na terenie 
jednej z posesji w Szczepanowie. Jedno 
z pomieszczeń budynku gospodar-
czego zaadaptowane było na pokój 
mieszkalny. Pożar wybuchł w wyniku 
zapalenia się znajdującej się tam butli 
gazowej propan-butan. Wynoszący ją 
z płonącego pomieszczenia właściciel 
uległ poparzeniu. Po udzieleniu mu 
pierwszej pomocy został przewieziony 
do szpitala. Jego życiu nie zagraża 
niebezpieczeństwo. Pożar strawił 
meble oraz inne elementy wyposażenia 
pomieszczenia mieszkalnego. EMIL 

Niebezpiecznie na drogach
Mocno napracowali się brzescy stra-
żacy 26 października br. Już przed 
południem wyruszyli na drogę woje-
wódzką 964, na której w Borzęcinie do-
szło do zderzenia dwóch samochodów 
– ciężarowego i osobowego. Sytuacja 

wyglądała groźnie,, bo ciężarówka 
przygniotła pojazd osobowy. W wyniku 
zdarzenia ranna została jedna osoba. 
Ponieważ istniała groźba samozapłonu 
auta, trzeba było odpiąć akumulatory. 
Dalsza praca strażaków polegała na 
usunięciu powypadkowych pozostało-
ści. W akcji ratunkowej brały udział 
trzy samochody ratowniczo-gaśnicze 
z JRG Brzesko i dwie jednostki z bo-
rzęcińskiej OSP. 

Wieczorem tego samego dnia dru-
howie z KP PSP w Brzesku zostali 
wezwani do Kątów (gmina Iwkowa), 
gdzie samochód osobowy staranował 
drogową barierkę, która przeszyła na 
wylot karoserię i zatrzymała się tuż 
obok siedzenia pasażera. Ranna zosta-
ła jedna osoba. W działania ratunkowe 
zaangażowane były cztery zastępy 
JRG Brzesko i pięć zastępów z kilku 
jednostek OSP powiatu brzeskiego. 
Utrudnienia w ruchu drogowym trwa-
ły blisko dziesięć godzin. PRUD

Uwaga, czad!
W okresie jesienno-zimowym dość czę-
sto dochodzi do przypadków zatrucia 
czadem. Niestety, czasami są to przy-
padki śmiertelne. Jednym ze sposobów 
uniknięcia lub zapobieżenia tragedii 
związanej z ulatnianiem się tlenku węgla 
jest zainstalowania specjalnych detekto-
rów przeznaczonych do monitorowania 
pomieszczeń pod kątem występowania 
czadu. Te urządzenia informują nas 
o bezpieczeństwie za pomocą urucha-

miających się automatycznie czujników 
akustycznych lub optycznych. Jak 
stwierdza st. Kpt Władysław Świder, 
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciw-
pożarowych, najbardziej niezawodne 
są detektory zasilane na baterie, bo 
zapewniają ochronę nawet w przypadku 
spadku napięcia w sieci elektrycznej. 
Używając takich urządzeń warto pomy-
śleć, aby były one wyposażone w czujki 
informujące o stanie rozładowania ba-
terii. Należy pamiętać, że oznakowanie 
detektora symbolem CE (oznaczającym 
dopuszczenie do obrotu na terenie Unii 
Europejskiej) nie gwarantuje nam 
jeszcze pełnego bezpieczeństwa, bo nie-
koniecznie musi spełniać obowiązującą 
w naszym kraju normę PN-EN 50291-
1:2010. Najbezpieczniejsze są detektory 
posiadające takie właśnie oznakowane. 
Trzeba to sprawdzić przy ich zakupie, bo 
producentów jest bardzo wielu.

Warto pamiętać, że ostatnio na te-
renie naszego powiatu doszło do kilku 
zgłoszeń o występowaniu czadu w za-
mkniętych pomieszczeniach. W kilku 
przypadkach doszło do niebezpiecznych 
zatruć, ale – na szczęście – nie odnoto-
wano ofiar śmiertelnych. Mimo wszyst-
ko, należy zachować daleko posunięta 
ostrożność. PRUD

Paintball w Sterkowcu
W oryginalny sposób uczczono w Ster-
kowcu 94. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Zorganizowany 
tam został I Niepodległościowy Turniej 
Paintballowy.  

W zawodach wystartowało 9 pięcio-
osobowych drużyn, składających się ze 
strzelców w różnym wieku i o różnych 
umiejętnościach. Każdy został wyposażo-
ny w paintballowe markery, a strzelano 
do siebie żelatynowymi kulami wypełnio-
nymi kolorową farbą. To była wyczerpują-
ca rywalizacja, bo bezkrwawa strzelanina 
trwała około ośmiu godzin.  

Organizatorami turnieju byli człon-
kowie wskrzeszonego niedawno Klubu 
Sportowego Błękitni Sterkowiec, którzy 
zapowiadają, że ich działania skupiać się 
będą głównie na propagowaniu dyscyplin 
uznawanych – niesłusznie – za sporty 

niszowe i mało medialne. Gwarantują 
przy tym, że są one równie emocjonujące 
jak najpopularniejsza w naszym kraju 
piłka nożna.    

Sam turniej, którego ideą było uczcze-
nie w niecodzienny sposób narodowego 
święta, potraktowany był jako pretekst 
do oryginalnej edukacji patriotycznej 
i przypomnienie przedwojennych zawo-
dów strzeleckich organizowanych przy 
takich okazjach. 

Jednym z głównych organizatorów 
był Tymoteusz Legutko, a dyplomy i pu-
chary dla najlepszych ufundował radny 
miejski Krzysztof Bogusz. 

Zwyciężyła Mitochondria z Brzeska. 
Tuż za nią uplasowały się dwie inne 
ekipy z Brzeska – Strzelec I i Strzelec 
II. Czwarte miejsce zajęły Dzikie Kuny 
Agrestowe ze Sterkowca.            PRUD  fo
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Kinga Węgiel

Pomiędzy małżonkami z chwilą 
zawarcia małżeństwa powstaje 
z mocy prawa wspólność ustawo-
wa, chyba że przyszli małżonko-
wie w umowie majątkowej przed 
zawarciem małżeństwa przyjęli 
ustrój rozdzielności majątkowej . 
O zaliczeniu danego przedmiotu 
majątkowego do majątku wspól-
nego małżonków decyduje moment 
nabycia przedmiotu przez mał-
żonków lub przez jednego z nich, 
przykładowo dom wybudowany 
na działce należącej do małżon-
ków, w trakcie trwania związku 
małżeńskiego, za wspólne środki 
pieniężne wchodzi do majątku 
wspólnego małżonków. 

Wspólność majątkowa małżeńska  
ustaje na skutek: unieważnienia 
małżeństwa, umownego wyłączenia 
wspólności ustawowej, zniesienia 
przez sąd wspólności ustawowej, ubez-
własnowolnienia jednego z małżonków, 
rozwiązania małżeństwa przez rozwód, 
orzeczenia separacji, ogłoszenia upad-
łości jednego z małżonków oraz z chwi-
lą śmierci jednego z małżonków.

Ustawowa wspólność majątkowa 
małżeńska jest wspólnością łączną, 
trwającą aż do chwili jej ustania. 
W praktyce oznacza to, że do czasu 
ustania wspólności ustawowej małżon-
kowie nie mogą rozporządzać prawami 
należącymi  do majątku wspólnego i nie 
mogą wyzbywać się ich na rzecz osób 
trzecich. Co więcej, w czasie trwania tej 
wspólności nie jest dopuszczalny podział 
majątku i żaden z małżonków nie może 
rozporządzać ani zobowiązywać się do 
rozporządzania udziałem, który w ra-
zie ustania wspólności przypadnie mu 
w tym majątku lub w poszczególnych 
przedmiotach do niego należących. 

Podział majątku wspólnego zarów-
no umowny, jak i sądowy dopuszczalny 
jest dopiero od chwili ustania wspól-
ności. Wtedy powstaje rozdzielność 
majątkowa. 

Podziału majątku można dokonać 
przed notariuszem – tylko gdy strony 
są zgodne co do sposobu podziału ma-
jątku,  bądź przed Sądem. 

Wniosek o podział majątku wspól-
nego składa się w sądzie rejonowym 
właściwym według miejsca położenia 
majątku, a jeżeli wspólność ustała 

Podział majątku wspólnego 
po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

przez śmierć jednego z małżonków – do 
sądu spadku czyli co do zasady będzie 
to Sąd ostatniego miejsca zamiesz-
kania spadkodawcy. Jeżeli w chwili 
złożenia wniosku oboje małżonkowie 
już nie żyją, właściwy jest Sąd mał-
żonka, który zmarł wcześniej, z chwilą 
bowiem jego śmierci ustała wspólność 
majątkowa małżeńska. 

Od wniosku pobiera się opłatę 
stałą w kwocie 1.000 zł. Jeżeli wniosek 
zawiera zgodny projekt podziału, po-
biera się opłatę stałą w kwocie 300 zł. 
Opłata sądowa jest stała i niezależna 
od wartości majątku wspólnego. 

Obowiązujące przepisy przewidują 
także możliwość złożenia wniosku o po-
dział majątku wspólnego w samym po-
zwie o rozwód. Powyższe jest możliwe 
tylko jeżeli małżonkowie przedstawią 
przed Sądem zgodny projekt podziału 
majątku wspólnego, w innym przypad-
ku Sąd oddali wniosek. 

Co do zasady majątek wspólny  mał-
żonków dzieli się  po połowie. Jednak 
często zdarza się, że jeden z małżonków 
poczynił większe nakłady finansowe na 
„budowanie” wspólnego majątku. Wte-
dy w postępowaniu o podział majątku 
wspólnego taki małżonek, może żądać 
ustalenia przez Sąd nierównych udzia-
łów w tym majątku, oraz ustalenia, że 
poczynił określone wydatki i nakłady 
z majątku osobistego na majątek wspól-
ny i odwrotnie, a w konsekwencji żądać 
rozliczenia poniesionych nakładów 
i wydatków. Strona zgłaszająca swoje 
żądania musi je udowodnić. Dowodami 
w takiej sprawie są najczęściej rachun-
ki, zeznania świadków. 

Ponadto we wniosku o podział ma-
jątku należy, oprócz sposobu podziału 
majątku, dokładnie określić składniki 
majątku podlegające podziałowi, ich 
wartość oraz przedstawić dowody 
prawa własności, np. odpis z księgi 
wieczystej - jeżeli w skład majątku 
wchodzi nieruchomość.                   

W przypadku rzeczy ruchomych 
sąd w zasadzie nie wymaga specjal-
nych dokumentów. Jeżeli jednak 
dojdzie do sporu między małżonkami, 
konieczne będzie przedstawienie do-
wodów na poparcie swoich racji, np. 
poprzez zeznania świadków. 

Wraz z wnioskiem o podział majątku 
należy do Sądu przedstawić dokument, 

który potwierdzi ustanie wspólności 
majątkowej, np. wyrok rozwodowy, 
małżeńską umowę majątkową (w formie 
notarialnej), wyrok sądu ustanawiają-
cy rozdzielność majątkową w trakcie 
trwania małżeństwa. Skład i wartość 
majątku ulegającego podziałowi ustala 
Sąd. Skład majątku Sąd ustala według 
stanu na dzień ustania wspólności ma-
jątkowej, zaś jego wartość według cen 
rynkowych z daty podziału. 

Jeśli między małżonkami istnieje 
rozbieżność co do wartości majątku, 
niezbędnym będzie powołanie bie-
głego, który wyceni wartość majątku 
wspólnego.

Postępowanie o podział majątku 
wspólnego kończy się wydaniem posta-
nowienia, w którym Sąd powinien wy-
mienić wszystkie przedmioty wchodzące 
w skład majątku podlegającego podzia-
łowi i wskazać komu one przypadają.

Jeżeli okaże się, że z jakichkolwiek 
przyczyn prawomocne postanowienie 
o podziale majątku wspólnego nie ob-
jęło wszystkich istotnych składników 
majątku wspólnego, każdy z byłych 
małżonków może wystąpić z wnioskiem 
o przeprowadzenie podziału uzupeł-
niającego co do składników, które nie 
zostały uwzględnione w orzeczeniu po-
działowym. Przy czym jeżeli postanowie-
nie nie jest jeszcze prawomocne, należy 
wnieść  apelacją, w której apelujący 
powinien domagać się uwzględnienia 
brakujących składników. 



15 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYlistopad 2012 JUBILEUSZE

Elżbieta Rosa

Nordic Walking (chodzenie z kijkami) 
jest coraz popularniejszym sposobem 
sportu i rekreacji. Spotykam się z wie-
loma pytaniami dotyczącymi tej formy 
ruchu. Najczęstsze z nich to: jak dobrać 
kijki, jaka powinna być wysokość kijków, 
czy każdy może chodzić, czy można na-
uczyć się NW z książek i Internetu?

Jak dobrać kijki? 
Kijki do Nornic Walking (NW) przypomi-
nają kijki do narciarstwa biegowego, ale 
końcówkę mają taką jak kijki trekkingo-
we. Najczęstszą pomyłką jest kupienie 
kijka trekingowego zamiast do NW. Aby 
się nie pomylić zwróć uwagę na kształt 
rękojeści. Powinna być długa i wąska 
bez wybrzuszeń na palce. Przy NW 
dłoń ślizga się po rękojeści, zaciskając 
się z przodu, otwierając szeroko przy 
odepchnięciu z tyłu. Pasek przy kijkach 

Poradnik sąsiedzki

ręka zgięta w łokciu pod kątem prostym. 
Początkujący używają często krótszych 
kijków ze względu na mniejsze zakresy 
ruchu zwłaszcza w rękach. Chodzenie po 
terenie górzystym lub w różnym tempie 
też wymagają zmiany długości kijków. 
Uważa się że po 50 r.ż. należy od wyli-
czonej wysokości odjąć 5 cm. 

Na początku dobrze jest sprawdzić 
optymalną dla siebie długość na kijkach 
regulowanych, by potem kupić te o stałej 
długości.

Czy każdy może chodzić? 
Nordic Walking bazuje na prawidłowych 
wzorcach ruchu. Jego podstawy są 
dostępne dla  osób starszych, niepeł-
nosprawnych, osób z nadwagą i kobiet 
w ciąży. Cięższe formy treningu chód 
sportowy, wieloskoki i bieg z kijkami 
są wspaniałą formą treningu dla osób 
uprawiających sport. Przy użyciu pra-
widłowej techniki NW trenuje 90% 
mięśni ( dla porównania pływanie 65%). 
Jednocześnie odciąża stawy kończyn 
dolnych, poprawia postawę, wzmacnia 
obręcz barkową i ręce. Poprawia wy-
dolność układu oddechowego, krążenia. 
Lekarze i Fizjoterapeuci często polecają 
NW jako wspomaganie leczenia wielu 
dolegliwości. Jest to też wspaniały 
sposób spędzania czasu z rodziną lub 
znajomymi prowadząc ciekawe rozmowy 
czy zwiedzając okolicę.

Czy można nauczyć się NW 
z książek i Internetu?
Większość instruktorów uważa, że pra-
widłowej techniki można się nauczyć 
tylko przez kilkugodzinną pracę z in-
struktorem. Jest to związane z wielo-
stopniowością tego chodu. Na początku 
uczysz się podstaw i to można opanować 
samemu. Następne poziomy budowane 
są stopniowo, jeden na drugim. Dokła-
danie kolejnych elementów początkowo 
skomplikowane staje się coraz bar-
dziej oczywiste aż do poziomu radości 
z uzyskiwania maksymalnych efektów. 
Jednak wartość ma każdy w miarę 
prawidłowy chód NW. 

Wszelkie pytania proszę kierować na 
adres poradnik brzesko@gmail.com

Spotkania z pisarzami
Pod koniec października w oddziale dla 
dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Brzesku odbyły się dzień 
po dniu dwa spotkania autorskie.

Pierwsze spotkanie miało miejsce 
25 października, a gościem biblioteki 
była Anna Onichimowska, autorka 
ponad 40 książek dla dzieci i młodzieży, 
sztuk radiowych, telewizyjnych i tea-
tralnych oraz scenariuszy filmowych. 
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie 
gimnazjum nr 2 w Brzesku i gimna-
zjum w Jadownikach.  

Pisarka opowiedziała młodzieży 
o tym, jak zaczęła się jej przygoda 
z pisaniem i jak życie zweryfikowało jej 
dziecięce marzenia. Jako mała dziew-
czynka marzyła, aby zostać podróż-
niczką i reporterką. W szkole jej piętą 
achillesową były przedmioty ścisłe i to 
przesądziło o wyborze kierunku studiów. 
Po skończeniu filologii polskiej przyszedł 
czas na pracę w redakcjach, aż wreszcie 
zwyciężyła chęć pisania oraz bycia „sze-
fem” siebie samej. Autorka przyznała, że 
bardzo lubi pisać dla dzieci.

Najwięcej czasu poświęciła popu-
larnym wśród młodzieży utworom, 
m.in. „Hera, moja miłość” „Lot komety”, 
„Demony na smyczy”, „Dziesięć stron 
świata”, w których porusza tzw. „trudne 
tematy”: narkomania, problemy w ro-
dzinie czy uzależnienie od komputera. 
Zaprezentowała też słuchaczom frag-
menty swoich książek, czym zachęciła 
młodzież do zapoznania się z dalszymi 
losami swoich bohaterów.

Następnego dnia (26 października) 
w tym samym miejscu z młodymi czy-
telnikami spotkał się Paweł Beręsewicz. 
Anglista, tłumacz, autor wielu lubianych 
i nagradzanych książek. Jego gośćmi 
byli uczniowie brzeskich szkół podsta-
wowych.

Na początku spotkania pisarz zachę-
cił dzieci do krótkiej rozmowy w języku 
angielskim. Później zapraszał ochotni-
ków do stolika „na herbatkę”, gdzie przy 
malutkich porcelanowych filiżankach 
i imbryczku odbywały się rozmowy 
o jego utworach: „Tajemnicy człowieka 
z blizną”, „Jak zakochałem Kaśkę Kwia-
tek” , „Kiedy chodziłem z Julką Maj” 
i „Czy wojna jest dla dziewczyn”.

Pisarz cierpliwie odpowiadał na każ-
de zadane pytanie (tych nie brakowało), 
czasem była to odpowiedź wierszem, 
ale były też odpowiedzi po angielsku 
i na ucho. Na zakończenie obdarował 
młodych czytelników autografami i sym-
patycznymi wpisami na zakupionych 
wcześniej  książkach.  PK

Nordic Walking chód 
dla zdrowia i radości

Wskaźnik długości kijka w zależności 
od wzrostu (w cm)

Wskaźnik 
długości
Wzrost

0,62 0,66 0,70

160 100 105 112
165 102 109 115
170 105 112 119
175 108 115 123
180 112 119 126

do NW przypomina rękawicę i jest ozna-
czony prawy -R, i lewy – L. Wynika to 
z innego ułożenia prawej i lewej dłoni 
na kijku. Pasek jest krótki – dłoń blisko 
przy rękojeści. W większości wypadków 
jest wypinany. Kijki są aluminiowe, 
aluminiowo karbonowe lub karbonowe. 
Zasada im lżejszy tym lepszy ważna jest 
przy dłuższym lub sportowym używaniu 
kijków. Na końcówki na twardym pod-
łożu nakładamy gumowe „buciki ”, a na 
miękkim koszyczki.

Jaka wysokość kijków?   
Długość kijka waha się między 0,62 a 0,7 
najczęściej 0,66 wysokości ciała. Nie 
przestrzega się rygorystycznie zasady 
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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 wywołać uśmieszki i skłaniać 
do zdziwienia. Proponujemy przy-
pomnienie  niektórych tekstów (we 
fragmentach). 

Dżentelmeni nie rozmawiają o pie-
niądzach, złammy jednak na kilka wer-
sów ten stereotyp. Przypomnijmy, 
jakie pieniądze zarabiali trzynaście lat 
temu przedstawiciele lokalnych władz. 
Informował o tym lutowo-marcowy 
BIM z 1999 roku w króciutkim tekście 
„Gaże włodarzy miasta”. Nie były to 
wielkie pieniądze. Poczytajmy zatem: 
Burmistrz Brzeska zarabia 3 tysiące 
216 złotych netto, jego zastępca zaś 
niecałe 3 tysiące. Sekretarz gminy 
bierze do ręki 2 tysiące 235 złotych. 
Przewodniczący Rady Miasta za-
rabia netto tysiąc 344 złote, oprócz 
tego dostaje zwrot kosztów podróży, 
które wynoszą obecnie 292 złote. 
Radnym oraz członkom komisji 
spoza rady za każde posiedzenie 
przysługuje dieta w wysokości jed-
nej dwudziestej przeciętnego wyna-
grodzenia. Wynosi ona 67 złotych 
i dwadzieścia groszy”. 

Jak się te gaże mają do dzisiejszych? 
Odpowiemy tak: Przecież mamy ogólno-
światowy kryzys. A skoro jest kryzys, to 
musi być też galopująca inflacja. 

To była raczej prawdziwa informa-
cja, bo przeglądając kolejne numery 
ani raz nie napotkaliśmy na spro-
stowanie w tej sprawie. Skoro mowa 
o błędach i sprostowaniach, to przez 
te 20 lat zdarzyło się ich w BIM-ie bez 
liku, co jest nieuniknione i zdarza się 
nawet w ogólnopolskich czasopismach. 
W 1999 roku zdarzyła się jednak dość 
anegdotyczna historia, bo chyba rzadko 
można spotkać się ze sprostowaniem … 
sprostowania. W BIM-ie taka sytuacja 
miała miejsce i być może kwalifikuje to 
nasz miesięcznik do wpisu w Księdze 
rekordów Guinessa. W lipcu tego roku 
ukazała się krótka informacja: „SP nr 2 
z Jadownik reprezentowała Ag-
nieszka Dadej, która zajęła I miej-
sce w konkursie historycznym. Jej 
opiekunem byłs Małgorzata Kokosz-
ka”. W październiku tego samego roku 
na łamach BIM-u powyższa wiadomość 
została sprostowana: W wakacyjnym 
wydaniu BIM-u błędnie podaliśmy, 

Z Archiwum BIM
jakoby I miejsce w wojewódzkim 
konkursie historycznym zajęła Ag-
nieszka Dadej ze SP nr 2 w Jadowni-
kach. Wszystkich zainteresowanych 
przepraszamy”. Nie minął miesiąc 
i oto  w tekście „A jednak laureatka” 
czytamy: „W poprzednim numerze 
naszego pisma napisaliśmy, że Ag-
nieszka Dadej ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Jadownikach nie zajęła 
I miejsca w wojewódzkim konkursie 

historycznym. Jak się okazuje, Ag-
nieszka jest laureatką konkursu, 
zajęła I miejsce, a następnie, jako 
jedna z nielicznych uczniów byłego 
województwa tarnowskiego wzięła 
udział w konkursie małopolskim, 
na którym zajęła wysokie 13-te 
miejsce. Opiekunką Agnieszki była 
nauczycielka, pani Małgorzata Ko-
koszka. Obydwie panie serdecznie 
przepraszamy”. Prawda, że ciekawe? 
Proszę zwrócić uwagę, że ówczesna 
uczennica podstawówki dwukrotnie 
w owym sprostowaniu do sprostowania 
była jedynie Agnieszką, a już w ostatnim 
zdaniu redakcja zwraca się do niej per 
pani. Minęło 13 lat, więc jest nadzieja, 
że pani Agnieszka już dawno redakcji 
wybaczyła (pani Małgorzata zapewne 
też). Swoją drogą ciekawe, co porabia 
teraz rozsławiona przez BIM po trzykroć 
laureatka. Pewnie jest historyczką. Jeśli 
nie, to z przyjemnością sprostujemy. 

Jeśli już śmiejemy się sami z siebie, 
to przypomnieć wypada, jak to żegnający 
się z redakcją najkrócej nią w historii 
zarządzający Łukasz Kornaś zachęcał 
do wzięcia udziału w pewnym konkur-
sie, pisząc: „Mieszkańcy powinni 
chętnie wziąć udział w Konkursie 

na najsympatyczniejszego psa połą-
czonego z promocją akcji Sprzątam 
po swoim psie” (kwiecień 2008 – „Naj-
starsza dzielnica Brzeska – Osiedle 
Stare Miasto”. Prostujemy: Oczywiście 
żaden z mieszkańców miasta nigdy nie 
otrzymał miana najsympatyczniejszego 
psa. Psów uczestniczących w konkursie 
doprawdy było sporo, sam konkurs na 
trwałe zapisał się w kalendarzu imprez 
organizowanych w naszym mieście 
(zawsze odbywa się w ramach Dni 
Brzeska), a czworonogów ubiegających 
się o ten zaszczytny tytuł z roku na rok 
przybywa.  

Zmieńmy jednak temat i przerzućmy 
się na sport. Nie wiedzie się piłkarzom 
Okocimskiego w I-ligowych rozgryw-
kach. Przedostatnie miejsce w tabeli 
i tylko dwa zwycięstwa (w tym ani 
jedno na własnym boisku) to powody 
do niepokoju. Na pocieszenie kibicom 
przekażmy, że w historii klubu bywało 
gorzej. Przenieśmy się w pamiętny rok 
1998, kiedy to o brzeskim klubie było 
głośno w całym kraju i to raczej z po-
zasportowych powodów. Do głośnego 
wówczas tematu ustosunkował się także 
BIM. „Piłkarze II ligi wystartują 
do nowego sezonu 25 lipca i do tej 
pory nie wiadomo (gdy ukaże się 
ten tekst, będzie już wiadomo), czy 
w rozgrywkach wystartuje drużyna 
Okocimskiego Klubu Sportowego. 
(faktycznie było już wiadomo i nie były 
to wieści budujące, Okocimski został 
z rozgrywek wycofany – przyp. EMIL) 
Zadajmy sobie pytanie: dlaczego? 
Ponoć taką decyzje miał podjąć 
posiadający większościowy pakiet 
akcji Okocimia, duński koncern 
Carlsberg. Decyzję taką zakomu-
nikował przedstawiciel zarządu 
klubu, który poinformował, że 
drużyna nie zostanie zgłoszona do 
rozgrywek II ligi. (…) W tym roku 
przypada jubileusz 65-lecia i (…) 
władze Browaru Okocim fundują 
klubowi wspaniały prezent, prak-
tycznie rozwiązując sekcję piłki 
nożnej. Panowie, bardzo łatwo coś 
zniszczyć, ale zbudować zdecydo-
wanie trudniej, pamiętajcie o tym 
podejmując decyzję w tej sprawie 
– pisał Ryszard Cuber w tekście o niepo-
kojącym tytule „Koniec Okocimskiego?”  
(lipiec/sierpień 1998). Historia pokazała, 
że jednak to nie był koniec, że udało się 
klub odbudować, a Carlsberg znowu 
wspiera klub finansowo będąc głównym 
sponsorem. Pozostaje mieć nadzieję, że 
w rundzie wiosennej „Piwosze” się od-
rodzą i prolongują I-ligowy byt. Innego 
prezentu na 80-lecie Okocimskiego nikt 
sobie nie wyobraża.  EMIL
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232 wydania BIM-u (łącznie z naj-
nowszym numerem) redagowało do 
tej pory ośmioro redaktorów naczel-
nych. Byli to kolejno Jan Gwizdała, 
Ryszard Cuber, Jerzy Wyczesany, 
Zofia Sitarz (dwukrotnie), Marek 
Latasiewicz, Łukasz Kornaś, Iwona 
Dojka i pełniąca te obowiązki ak-
tualnie Małgorzata Cuber. Każdy 
z nich wniósł do tego miesięcznika 
inne wartości. Zmieniały się kon-
cepcje, 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 okrągłe-
go jubileuszu.   

Po Janie Gwizdale i Ryszardzie Cu-
berze trzecim redaktorem został...

…Jerzy Wyczesany,
który – jak do tej pory – wytrwał na 
tym stanowisku najdłużej spośród całej 
ósemki dotychczasowych reaktorów 
prowadzących BIM. Funkcję tę pełnił 
nieprzerwanie przez sześć długich lat, 
kończąc swoje „panowanie” w styczniu 
2002 roku. 

- Od samego początku chciałem, aby 
BIM był miesięcznikiem informacyjno-
popularno-naukowym. Chciałem, żeby 
każdy czytelnik znalazł coś dla siebie – od 
informacji poprzez poezję i historię, skoń-
czywszy na poradach. Wówczas byliśmy 
jedynymi, którzy pisali o historii Brzeska 
i okolic. Wtedy była to biała plama, a zapo-
trzebowanie ze strony uczniów i studentów 
na takie teksty było ogromne – wspominał 
w BIM-ie z marca 2005 w tekście „Naczel-
nym być …” popełnionym z okazji 150. 
Wydania naszego czasopisma.

Faktycznie, Jurek konsekwentnie za-
czął realizować swoją linię programową, 
zapraszając do współpracy wielu redak-
torów zajmujących się szeroko rozumiana 
historią. Na wstępie umocnił współpracę 
ze zmarłym niedawno Jerzym Okońskim, 
wybitnym archeologiem, którego teksty 
zaczęły się ukazywać w BIM-ie nieco 
wcześniej, bo w kwietniu 1995 roku. 
Okoński początkowo był tylko współpra-
cownikiem, z czasem dołączył do zespołu 
redakcyjnego, jako etatowy pracownik 
i odbyło się to z pożytkiem dla miesięcz-
nika. Od czasu do czasu zapraszał do 
współpracy Andrzeja Szpunara, kolegę 
po fachu, z którym wspólnie odkrywali ta-

Jak to z naczelnymi było (2)
jemnice tkwiące niejednokrotnie głęboko 
w Ziemi Brzeskiej. Sam Wyczesany wpro-
wadził bardzo poczytny cykl „Brzescy 
pedagodzy”, w którym nakreślał sylwetki 
byłych nauczycieli związanych przed laty 
z brzeskim Liceum Ogólnokształcącym, 
a wcześniej z gimnazjum. 

W tym właśnie okresie uaktywniła 
się Lidia Luchter-Krupińska, która 
przybliżyła czytelnikom nieznane dotąd 
szerokim masom historie związane 
z zamkiem w Dębnie. Z kolei Andrzej 
B. Krupiński na prośbę ówczesnego na-

czelnego wprowadził cykl „Zabytki Ziemi 
Brzeskiej” prowadząc wędrówki po całym 
powiecie, który jeszcze wtedy cierpliwie 
czekał na reaktywację. 

Do grona regularnie piszących o hi-
storii dołączył także profesor Marian Sto-
larczyk, dzięki któremu czytelnicy mogli 
poznać dokładnie między innymi historię 
brzeskiego Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół”, czy też dzieje Towarzystw 
Oszczędnościowo-Pożyczkowych oraz 
Banku Spółdzielczego w Brzesku. A było 
tych towarzystw w najbliższej okolicy, jak 
się okazuje, całkiem sporo. Sam Jurek 
opisywał dzieje brzeskiego rzemiosła. 

Jerzy Wyczesany sięgał też po teksty 
autorów już nieżyjących, jak choćby po 
trzyodcinkowy cykl autorstwa profesora 
Stanisława Stefańskiego „Ze wspomnień 
ucznia i nauczyciela”. Wspomnienia 
spisane zostały przez profesora w 1958 
roku, a w BIM-ie zostały opublikowane 
w numerach od września do listopada 
1998 roku, czyli w trzydzieści lat po ich 
powstaniu. Jeśli ktoś chciałby poszperać 
w archiwalnych wydaniach BIM-u, to po-
lecamy numery od stycznia do lipca 1998 

roku, w których to publikowane były 
„Dzieje rodziny Wolnych” zapamiętane 
i opisane przez Bolesława Wolnego. 

Wnikliwi „szperacze” zauważą zapew-
ne, że BIM pod redakcją Jurka był chęt-
nie czytany w odległych zakątkach kuli 
ziemskiej, o czym świadczą listy i teksty 
nadsyłane do redakcji zza granicy. Znana 
zapewne dobrze brzeszczanom uczestni-
czącym regularnie w życiu kulturalnym 
Antonina Radzięda, mieszkająca na co 
dzień w Chicago swój pierwszy tekst 
opublikowała na łamach BIM-u w marcu 
1997 roku, by od tej pory gościć na jego 
łamach bardzo często. Z zagranicy nad-
chodziły też materiały od między innymi 
Jana S. Płachty i Danuty Marii Lechny. 
Tak zresztą jest do dziś, a jeśli nadchodzi 
do nas jakiś list z obcych stron, to z re-
guły z adnotacją „do redaktora Jerzego 
Wyczesanego”. 

Można powiedzieć, że Jurek od-
krył dla BIM-u Renatę Skurnóg (co 
się z nią teraz dzieje? – oprócz pracy 
w BIM-ie publikowała także w Gazecie 
Krakowskiej i TeMi), specjalizującą się 
w reportażach i mającą wyjątkowy zmysł 
w wyszukiwaniu ciekawych tematów 
oraz ludzi. Dołączyła do niej Sabina 
Jakubowska-Kocot, która początkowo 
redagowała stałą rubrykę „Poznajmy 
swoje imiona”, by z upływem czasu 
zmierzyć się z ambitniejszymi formami 
dziennikarskiej pracy.        

W styczniu 2002 roku Jurek wydał 
ostatni BIM jako redaktor naczelny. 
Jego linia programowa miała zarówno 
zwolenników jak i przeciwników. Ci 
drudzy zarzucali mu, że w czasopiśmie 
było za dużo historii. Zwolennicy właśnie 
za tę spora i solidną dawkę historii BIM 
szanowali i do dziś uważają, że było to 
najlepsze sześć lat w historii miesięczni-
ka. Jerzy Wyczesany po tym styczniowym 
(z 2002 roku) numerze BIM-u na wiele 
lat zniknął z jego łamów i był to raczej 
jego dobrowolny wybór. Powrócił na 
dobre wraz z pierwszym tegorocznym 
wydaniem, z marszu zyskując pokaźne 
grono stałych czytelników. Najlepszym 
dowodem na to jest fakt, że znowu do 
redakcji zaczęły nadchodzić listy, nie-
rzadko znowu z zagranicy, z adnotacją 
„do redaktora Jerzego Wyczesanego”. To 
oznacza, że tematów nie zabraknie mu na 
wiele jeszcze wydań naszego pisma.

Nadszedł jednak luty 2002 roku, kie-
dy to redaktorem naczelnym mianowana 
została…

…Zofia Sitarz,
Której losy związane z BIM-em są bodaj 
najbardziej zagmatwane. Spośród ośmio-
rga dotychczasowych redaktorów naczel-
nych jako jedyna piastowała tę funkcję 
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dwukrotnie, trzykrotnie też z BIM-u 
odchodziła – nigdy na własną prośbę. 
Z redakcją związana była od początku 
istnienia periodyku. Przez długi czas, 
w początkowym okresie, redagowała 
„Świat od kuchni”, rubrykę poświęconą 
kulinariom, modzie itp. Z czasem wyspe-
cjalizowała się w reportażach o tematyce 
społecznej. 

Po ponad ośmiu latach nieprzerwa-
nej pracy została w dość szybkim trybie 
zwolniona. Z jakich powodów? Oficjalna 
wersja brzmiała: „likwidacja stanowiska”. 
Było to o tyle dziwne, że po jej odejściu, już 
wkrótce na to „zlikwidowane stanowisko” 
przyjęta została inna osoba. Prawdopo-
dobnie to stanowisko inaczej się po prostu 
nazywało. Podobno za tą „likwidacją” 
stało kilka osób, niezwiązanych z BIM-
em, ale mających wówczas duży wpływ na 
sprawy personalne, zajmujących do dziś 
dość eksponowane stanowiska.  

W jaki sposób Zofia Sitarz powróciła 
do BIM-u i to od razu na stanowisko 
redaktora naczelnego?

- To było w styczniu 2002 roku. Za-
dzwonił wtedy do mnie burmistrz Jan 
Musiał i to on złożył mi taką propozycję 
– wspomina po latach – Trochę się waha-
łam, bo jeszcze tkwiło w mojej świadomo-
ści, że kiedyś przecież mi podziękowano. 
Po namyśle postanowiłam jednak podjąć 
wyzwanie. W końcu przez te siedem lat 
w BIM-ie trochę dziennikarskiego rze-

miosła się nauczyłam. Miałam ponadto 
nowe doświadczenia zdobyte podczas 
pracy w Dzienniku Polskim i Radiu 
MAKS. I swoją wizję, którą chciałam 
wprowadzić w życie. 

Jaka to była wizja? W cytowanym już 
tutaj BIM-ie z marca 2005 roku mówiła: 
- Starałam się przekształcić BIM w ma-
gazyn bardziej informacyjno-społeczny. 

Już okładka pierwszego wydanego 
przez nią numeru (luty 2002) mogła 
zwiastować zmiany. W oczy rzucała się 
zupełnie odmienna od dotychczasowych 
szata graficzna. Pojawiło się także wię-
cej publicystyki. Miesiąc później nowa 
naczelna wprowadziła do tzw. stron 
„czarnych” drugi kolor, co jeszcze bar-
dziej uatrakcyjniło szatę graficzną. Od 
tego numeru na trzeciej stronie zagoś-
ciły tzw. „wstępniaki”, które wcześniej 
występowały sporadycznie – rzekłbym: 
śladowo. Trzeba przyznać, że program 
zaczął być wdrażany z konsekwen-
cja. Tematyka społeczna pojawiała się 
w każdym numerze w dość obszernym 
zakresie. I jeszcze jedno – zwiększyła się 
ilość zamieszczanych w BIM-ie reklam, 
co znacznie obniżyło koszty wydawania 
czasopisma. Podobnie, jak w przypadku 
Jurka Wyczesanego, nowy BIM zbierał 
dobre i negatywne opinie, ale tak właści-
wie było od początku jego  istnienia i jest 
to raczej naturalne zjawisko w przypad-
ku jakichkolwiek działań wydawniczych. 

44 pary małżeńskie świętowały w paź-
dzierniku 50-lecie pożycia (jedna z par 
60-lecie). Jubileuszowe uroczystości 
odbyły się tradycyjnie w sali obrad 
Urzędu Miejskiego. Dostojni jubilaci 
otrzymali listy gratulacyjne od prezy-
denta RP Bronisława Komorowskiego. 
Ich święto uświetniły występy Krako-
wiaków Ziemi Brzeskiej, Teresy Szyd-
łowskiej oraz młodzieży działającej pod 
egidą MOK-u – Olgi Rudek, Katarzyny 
Szlachty, Pawła Jemioło i Krzysztofa 
Musiała. 

Poniżej prezentujemy pełną listę 
jubileuszowych par.    
Brzesko
Zofia i Stanisław Barteccy
Janina i Tadeusz Biernatowie
Zofia i Bronisław Boberowie
Stefania i Bronisław Ciaćkowie (60 
lat)
Zofia i Stanisław Chmielarzowie
Irena i Kazimierz Drożdżowie
Zofia i Piotr Gawendowie

Niezależnie od tych opinii Zofia Sitarz 
przetrwała na swoim stanowisku nie-
cały rok, bo do grudnia 2002. I znowu 
odeszła nie na własną prośbę. Z jej usług 
zrezygnował ten sam człowiek, który ją 
wcześniej mianował. 

- O moim odwołaniu dowiedziałam 
się właściwie na ulicy, bo nikt mi nigdy 
tego oficjalnie nie powiedział. Nie bardzo 
też poznałam przyczyny tego odwołania. 
Coś tam ktoś mówił, że nie kąsa się ręki, 
która daje jeść. To było zaraz po samorzą-
dowych wyborach, więc pewnie władza 
miała inną koncepcję. 

Po niej stanowisko redaktora na-
czelnego zajmowali kolejno Marek La-
tasiewicz, Łukasz Kornaś i Iwona Dojka 
(o nich w następnym odcinku). W lipcu 
2008 Zofia Sitarz ponownie objęła tę funk-
cję, starając się powrócić do poprzedniej 
koncepcji, z pewnymi modyfikacjami. 
Pod koniec ubiegłego roku radni podjęli 
uchwałę, w myśl której wydawaniem 
BIM-u zajął się Miejski Ośrodek Kultury, 
czyli wszystko wróciło do stanu poprzed-
niego. Tutaj BIM się przecież narodził. 
Zgodnie z tą samą uchwałą redaktorem 
naczelnym ma być obligatoryjnie aktual-
ny dyrektor MOK.

Jedyna dwukrotna redaktor naczel-
na BIM-u nie zerwała z dziennikar-
stwem. Aktualnie pracuje w redakcji 
TeMi opisując wydarzenia z powiatów 
brzeskiego i dąbrowskiego.       PRUD

Stefania i Stanisław Jewułowie
Zofia i Jan Kawalcowie
Antonina i Eugeniusz Ladowie
Helena i Jan Nieciowie
Emilia i Stanisław Okrzesowie
Maria i Władysław Piątkowscy 
Adolfina i Stanisław Płachetowie
Danuta i Józef Pudełkowie
Rozalia i Józef Ropkowie
Olga i Tadeusz Strojni 
Aleksandra i Jan Szydłowscy
Wanda i Józef Wodowie
Kazimiera i Michał Zacharowie

Bucze
Józefa i Władysław Kopaczowie 
Zofia i Albin Malarowie

Jadowniki
Maria i Adam Czyżowie
Józefa i Józef Dadejowie
Józefa i Józef Hronowscy
Maria i Tadeusz Konieczni 
Anna i Józef Łazowscy
Stefania i Stanisław Witkowscy

Jasień
Maria i Józef Jeziorkowie
Anna i Krzysztof Kaniowie
Anna i Edward Strąkowie

Mokrzyska
Maria i Stanisław Dalowie
Józefa i Eugeniusz Dudkowie
Franciszka i Tadeusz Gzylowie
Zofia i Julian Pasulowie
Helena i Władysław Wolszowie

Okocim 
Halina i Jan Michałkowie
Kazimiera i Mieczysław Piekarzowie

Poręba Spytkowska
Helena i Jan Karczowie

Sterkowiec
Maria i Roman Turlejowie
Kazimiera i Kazimierz Urbańscy   

Wokowice
Zofia i Stanisław Kargolowie
Franciszka i Józef Solakowie
Maria i Józef Styrnowie

Na stronie obok grupowe zdjęcia 
z tej uroczystości. Fot. M. Kotfis. red.  

50 lat minęło
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Jubileusz 50-lecia Ślubów
Jubileusz 50-lecia Ślubów
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Święto NiepodległościŚwięto Niepodległości

Przemarsz ulicami miasta

Program religijno-patriotyczny w kościele Św. Jakuba
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W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, bardzo uroczyście obchodzono Święto 
Niepodległości . Już w czwartek, 8 listopada w sali wystawowej Miejskiego Ośrodka Kultury 
przy ulicy Kościuszki odbyła się wystawa „ Banknoty i monety II Rzeczpospolitej” wraz 
z prezentacją multimedialną. 

W piątek, 9 listopada w kościele pw. św. Jakuba młodzież z Publicznego Gimnazjum Nr1 
w Brzesku zaprezentowała program religijno-patriotyczny zatytułowany „Tam gdzie cichnie 
gniew i lęk”.

Obchody Święta 11 listopada w Brzesku rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych 
oraz  uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. Po mszy przedstawiciele władz samorządowych 
oraz reprezentanci brzeskich organizacji i instytucji złożyli wiązanki kwiatów i wieńce przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza. Nowością w tym roku był pokaz musztry paradnej w wyko-
naniu uczniów Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów z Łysej Góry, przyjęty przez widzów 
z entuzjazmem . Uroczystości Święta Niepodległości zakończyły się w Regionalnym  Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym, gdzie w sali audytoryjnej mieszkańcy Brzeska wzięli udział we 
wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych i biesiadnych i mogli zjeść kiełbaskę ufundowaną 
przez Urząd Miasta w Brzesku, a serwowaną przez pracowników Biura Promocji. 

Święto Niepodległości obchodzone było na różne sposoby we wszystkich placówkach 
oświatowych. Nie zabrakło też akcentów sportowych. O I Niepodległościowym Turnieju 
Paintballowym w Sterkowcu piszemy wewnątrz numeru w innym miejscu. Brzeski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji zorganizował tradycyjne, organizowane już po raz dziesiąty zawody 
pływackie, w których wzięło udział 76 zawodników z Bochni, Myślenic, Proszówek, Tarnowa 
i Brzeska.  Nagrody dla najlepszych ufundowali  Urząd Miasta Brzeska, BOSiR Brzesko, 
OKNOLUX, Biuro Partner oraz Cyfrowy Polsat z siedzibą w Brzesku. (red.) 
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X Zawody Pływackie z okazji Święta Niepodległości
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Na śpiewających czekały smaczne kiełbaski ufundowane przez Urząd Miejski
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Święto Niepodległości

Śpiewanie pieśni patriotycznych w RCK-B

Musztra paradna Wystawa numizmatyczna w MOK

Składanie kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza
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Bogumiła Put

Radca Węgrowicz, bohater „Lalki” 
Bolesława Prusa, często mawiał: „Jak 
ten czas leci!” i dziwił się szybkości 
odchodzenia chwili. To zdziwienie towa-
rzyszy także nam w różnych sytuacjach 
życiowych, a najbardziej chyba w mo-
mentach pożegnań naszych bliskich. 
Zadajemy wtedy pytanie, dlaczego 
właśnie oni i dlaczego tak wcześnie 
powtórzyli odwieczny rytuał życia, 
polegający na odchodzeniu od swoich 
domów, rodzin, znajomych, zajęć i spraw 
niedokończonych, urwanych rozmów. 
To dramatyczne pytanie „dlaczego” 
stawiali od najdawniejszych czasów tak 
filozofowwie, ludzie nauki, jak też zwykli 
zjadacze chleba.

Szybko jednak wracamy do rzeczywi-
stości, godzimy się z zaistniałymi fakta-
mi, ale z goryczą jednak stwierdzamy:

Lecz niestety!
Ich już nie ma,
Zostawili swe marzenia,
Pustką bliskich otoczyli
I … WYBYLI !
LISTOPAD jest miesiącem szczegól-

nie zmuszającym do zadumy i refleksji, 
jest czasem mistycznego łączenia się 
z naszymi zmarłymi przy zapalonym 
zniczu i zapachu złocistej chryzantemy. 
To także czas wspominania. 

W tym miejscu wspominać będzie-
my nauczycieli Liceum Ogólnokształcą-
cego w Brzesku, ostatnie bowiem dwa 
lata nie były łaskawe dla tej szkoły. 
Nieubłagana PANI, z którą się nie 
dyskutuje, ale pokornie wykonuje jej 
rozkazy, szczególnie upodobała sobie 
tę placówkę – zabrała stąd aż osiem 
osób! Niektórzy nawet żartują, że w za-
światach KTOŚ założył nową szkołę 
i potrzebuje specjalistów do nauczania 
różnych przedmiotów. … 

Nie ma już bowiem wśród nas 
nauczycielki biologii Marii Rubachy, 
pieszczotliwie nazywanej przez kole-
żanki z pracy Rubaszką. Ta nad wyraz 
skromna osoba zadziwiała nas zaanga-
żowaniem i poświęceniem swego czasu 
uczniom. Cieszyło ją, gdy odnosili sukce-
sy w różnego rodzaju konkursach i olim-
piadach przedmiotowych, gdy dobrze 
zdawali egzaminy na medycynę i inne 
kierunki studiów. Należała do rzadkiego 
już dziś gatunku ludzi bez reszty odda-
nych swojej pasji zawodowej.

Byli wśród nas…
Listopadowe wypominki

Trudno też uwierzyć, że nasze 
szeregi opuścił nauczyciel historii 
i wicedyrektor ZSP nr 1 w Brzesku 
Ryszard Cuber. Cumberto, jak często 
mówili o nim uczniowie, był zawsze 
uśmiechnięty, elegancki i kulturalny. 
Lubił młodzież, szanował jej poglądy, 
umiejętnie też rozwiązywał trudne 
nieraz problemy wychowawcze. Spokoj-
nym głosem tłumaczył uczniom bardzo 
skomplikowane często zjawiska naszej 
dawnej i bliższej historii. Miał jeszcze 
wiele planów, ale niestety nie mógł 
ich już zrealizować, otrzymał bowiem 
zaproszenie do salonów WSZECH-
MOCNEGO.

Powołany został też do służby w in-
nym wymiarze ksiądz Stanisław Ma-
rek, katecheta w brzeskim ogólniaku. 
Miał swoiste poczucie humoru. Roz-
śmieszał nas na przerwach delikatnymi 
dowcipami. Często mawiał, że jeździ do 
pracy BMW, czyli BARDZO MAŁYM 
WOZEM. Niewielu także wie, że pienią-
dze za pracę w szkole przeznaczał na 
obiady dla ubogich uczniów. Utrzymy-
wał to w tajemnicy, nie lubił rozgłosu. 
Bez proszenia zjawiał się na mszach 
pogrzebowych naszych bliskich. Gdy za-
brakło go na pogrzebie ojca koleżanki, 
byliśmy zdziwieni. Każdy zastanawiał 
się, dlaczego nie przyjechał - zapo-
mniał? … zbagatelizował?... Wieczorem 
dotarła do nas tragiczna informacja, że 
ksiądz Marek nie żyje.

Wezwano też do zmiany posterunku 
Teresę Czeczot. Czeczotka, jak nazy-
wali ją licealiści, była wymagająca, ale 
pod maską chłodnej i groźnej pani od 
geografii krył się życzliwy i wrażliwy 
człowiek. Nawet na emeryturze spoty-
kała się chętnie ze swoimi wychowan-
kami oraz współpracownikami.

Nie przybędą już na kolejne zjazdy 
absolwentów szkoły Janina i Mie-
czysław Kurkowie. Przyzwyczaili 
nas do swojej nieobecności w Brzesku, 
gdyż na miejsce emeryckiego życia 
wybrali Kraków. Ale i tam odnalazła 
ich ta nieubłagana NIEZNAJOMA. 
Pan Mieczysław – wysoki, sympa-
tyczny  nauczyciel języka rosyjskiego, 
pracował w ogólniaku od lat 50-tych. 
Stwarzał wrażenie, że się nigdy nie 
denerwuje. „Tiszina riebiata … tiszi-
na!” – uciszał swym spokojnym głosem 

rozwrzeszczanych młodych gniewnych. 
Jego żona Janina dołączyła do męża 
w krótkim czasie. Potwierdziła w ten 
sposób, że często używane przez nią 
w szkole słowo „szybciutko” pojawia-
ło się także w jej życiu prywatnym. 
Szybciutko, szybciutko podążyła za 
mężem, by tam towarzyszyć mu w ży-
ciu wiecznym.

Niedawno żegnaliśmy na brzeskim 
cmentarzu nauczyciela historii i ry-
sunków Tadeusza Luszowskiego. 
Pozostał w pamięci starszych pokoleń 
uczniów, bo pracę zawodową w brze-
skim ogólniaku zakończył w roku 
1961. Absolwentka szkoły z tamtych 
lat tak wspomina pana Luszowskiego:  
- Był moim wychowawcą w X klasie 
i uczył mnie też rysunków. Na lek-
cjach wyprowadzał uczniów do parku, 
wskazywał obiekty do malowania, 
a później oceniał efekty naszej pracy. 
Doceniał kreatywność, zwracał uwagę 
na niedociągnięcia, wskazywał sposoby 
zmian. Nie zdążyłam mu powiedzieć, że 
te jego lekcje rysunku zasiały gdzieś we 
mnie ziarenko zainteresowania sztuką 
i dzięki temu stałam się wrażliwsza na 
piękno świata”.

Tej grupie powołanych do innego ży-
cia nauczycieli brakowało tylko dyrek-
tora, dlatego śmierć Jana Makurata 
mieściła się chyba w przemyślanym 
planie organizacyjnym NAJWYŻSZE-
GO. Jan Makurat kierował szkołą 
w trudnych czasach, udowadniał jed-
nak swoją postawą, że „ pańskie oko 
konia tuczy”. Przychodził do pracy 
pierwszy, a wychodził ostatni. Szanował 
wszystkich pracowników, pamiętał też 
o dawno zapomnianych już emerytach, 
których zapraszał na uroczystości 
szkolne. Kochał młodzież i nieraz ba-
gatelizował jej drobne wybryki swoim 
ulubionym powiedzonkiem „Ach! te 
żaby!”. Okrutny los doświadczył go 
chorobą, która odsunęła go od szkoły, 
uczniów i pracowników.

Oni wszyscy byli niedawno wśród 
nas. Odeszli, ale żyją nadal w naszej 
pamięci. Niektórzy z nich odeszli za 
wcześnie, byli przecież jeszcze młodzi, 
mogli się cieszyć sukcesami zawodowy-
mi i rodzinnymi. Uznano jednak wi-
docznie, że pozytywnie wykonali swoje 
życiowe zadanie, jakim było stworzenie 
fragmentu naszej brzeskiej historii, 
i udzielono im absolutorium .

Dołączyli do dawnego grona profeso-
rów Liceum Ogólnokształcącego w Brze-
sku: państwa Starzyków, Złonkiewiczów, 
Gurgulów, Bystrzyńskich, pani Bere-
ziukówny, Wawrykiewicz, Kądzielanki, 
Gołdowej, pana Paleja, Stawiarskiego 
i wielu, wielu innych.
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Beata Kądziołka

Na stronach brzeskiego miesięcznika od 
kilku miesięcy pojawiają się wspomnienia 
o życiu, zwyczajach i wydarzeniach z mi-
nionych lat. Te wspomnienia to nie tylko 
tęsknota za tym co było i czasem nostalgia, 
że się skończyło. To także przypominanie 
i uwiecznianie na stronach BIM-u histo-
rii, dawnych obrazów naszego miasta, 
podtrzymywanie pamięci o tych, których 
już nie ma, przybliżanie codziennego życia 
mieszkańców Brzeska. 

Proponuję cofnąć się pamięcią blisko 
30 lat i przypomnieć sobie, jakie sklepy 
znajdowały się wówczas w mieście i jakie 
towary były w nich oferowane. Wspomnieć 
dłuuugie kolejki i pamiętne kartki na 
mięso oraz inne produkty. Zastanawiając 
się nad tym, można dojść do wniosku, iż 
w sposób diametralny przez ostatnie lata 
zmienił się wizerunek naszego miasta, 
przybyło mnóstwo nowych sklepów i du-
żych marketów, w których nie brak różno-
rodnego asortymentu towarów, zniknęły 
też gdzieś te długie kolejki.

W latach 80-tych ubiegłego wieku 
rolę „potentatów” wśród brzeskich pla-
cówek handlowych pełniły Dom Towa-
rowy „Kłos”, sklep „Merkury” (dzisiejszy 
„Alti”), sklepy Gminnej Spółdzielni oraz 
PSS „Społem”. Kiedy sięgnąć pamięcią 
25 czy 30 lat wstecz przed oczami po-
jawia się obraz szarych sklepów, brak 
wystaw sklepowych i bardzo długie 
kolejki, w których ustawiali się ludzie, 
chcący kupić w zasadzie cokolwiek. 
W sklepach brakowało wszystkiego poza 
octem. Kiedy pojawiał się towar: mięso, 
kawa czy nawet papier toaletowy, to za-
raz ustawiał się długi ogonek chętnych. 
Przed masarniami ustawiały się kolej-
ki, w których zmieniali się członkowie 
rodzin i stali tak godzinami, bo chcieli 
kupić kawałek mięsa rosołowego czy 
kiełbasy. Te kolejki, które nieodłącznie 
kojarzą się z czasami PRL-u, ustawiały 
się nie tylko po żywność, ale w zasadzie 
po wszystko. 

Także przed domem towarowym, czy 
dzisiejszym „ALTI-m” widać było gigan-
tyczne kolejki ludzi chcących kupić meb-
le lub coś do ubrania. Jak wspominają 
kupujący np. meble lub sprzęt AGD, 
w takiej kolejce trzeba było stać nawet 
kilka tygodni. Funkcjonowały tzw. listy 
kolejkowe czy społeczne. Ktoś zawsze 
pilnował porządku i co pewien czas była 
sprawdzana obecność. Stało się więc 
w takim ogonku na przemian z innymi 

W zakamarkach pamięci…

członkami rodziny aby wreszcie - jak 
wspomina znajoma pani Helenka – „po 
trzech tygodniach kupić niekoniecznie 
wymarzone kuchnię, segment albo 
wersalkę”. Dobrze było wtedy znać lub 
mieć w rodzinie jakiegoś sprzedawcę, 
który mógł dać „cynk” o mającym się 
pojawić towarze lub nawet coś zostawić 
pod ladą. Ranga sprzedawcy w tamtym 
okresie była z pewnością dużo ważniej-
sza niż obecnie. Klient był jakby mniej 
ważny i raczej niedoceniany i „niedo-
pieszczany” jak obecnie. O takich raryta-
sach jak szynka, banany czy czekolada, 
można było jedynie pomarzyć. Ale kiedy 
już dane było skosztować czegoś dobrego 
i nieosiągalnego to smak i tę chwilę 
konsumpcji pamiętało się tygodniami. 
Często we wspomnieniach wraca się do 
„tamtego smaku” czekoladek, wędliny 
czy chleba. Czyżby to, co dzisiaj jemy, 
a tak samo się nazywa, było gorsze? 
A może to, co nieosiągalne, wyczekiwane 
i wystane inaczej się doceniało smako-
wało? Co prawda w dawnych PEWEKS-
ach można było kupić porządne ciuchy, 
wranglery, dżinsy, gumy balonowe, 
dobry alkohol, czekoladę, kawę oraz 
kosmetyki, ale były to głównie sklepy 
dla bogatszych.

Samochód? Tak, ale na tzw. przed-
płaty. Aż trudno uwierzyć w to, że 
obecnie mamy tyle salonów samocho-
dowych oraz mnóstwo posiadaczy czte-
rech kółek. Wówczas częściej chodziło się 
na piechotę i korzystało z komunikacji 
podmiejskiej. I jak podpowiedziała mi 
pani Małgorzata: „wtedy to kierowca au-
tobusu decydował o tym, kogo zabrać do 
przepełnionego pojazdu, a kogo zostawić 
na przystanku autobusowym”.

Dzisiaj w naszym mieście i okolicach 
jest mnóstwo małych i dużych sklepów, 

marketów, są kolorowe wystawy i półki 
uginające się od różnorodnych towarów. 
Możemy wybierać, wybrzydzać i przebie-
rać w różnym asortymencie. Co ciekawe, 
to klient ma uprzywilejowaną pozycję 
i „jest najważniejszy”, jak głoszą niektóre 
hasła reklamowe. Niezadowolony nigdy 
więcej nie powróci do sklepu, gdzie go 
nieuprzejmie lub nieprofesjonalnie 
potraktowano. Robiąc dzisiaj zakupy, 
można zauważyć i przekonać się, jak mili 
i uprzejmi są dla nas sprzedawcy. Mili 
to nie wszystko. Czasami zastanawiam 
się, skąd bierze się u nich taka nieby-
wała cierpliwość, kiedy jakiś wyjątkowo 
„męczący” i nieuprzejmy kupujący 
wybrzydza, poucza i wystawia na pró-
bę sprzedawcę. Na to, aby zaspokoić 
nasze gusta, preferencje i wyprzedzić 
nasze marzenia pracują obecnie wiel-
kie zespoły ludzi. Tylko trochę szkoda, 
że żywotność funkcjonowania różnych 
urządzeń czy przedmiotów jest jakby 
krótsza, bo szybciej się zużywają, psu-
ją, bo części do nich drogie i w końcu 
trzeba je wyrzucić. No cóż, pójdziemy 
znowu do sklepu, zostaniemy uprzej-
mie potraktowani i wybierzemy coś 
nowego, coś nowocześniejszego i pewnie 
droższego…

Myślę, że nie ma co żałować tych 
pustych półek w szarych i topornych 
sklepach, niekoniecznie miłych sprze-
dawców, tych bonów, talonów, regla-
mentacji i karteczek na mięso, na 
cukier, na pieluchy, na buty czy prawie 
na wszystko. Nie ma co żałować tych 
okropnie długich kolejek przed sklepa-
mi, w których praktycznie nic nie było, 
i w których nie można było nawet wydać 
swojej wypłaty… Chociaż paradoksal-
nie: dzisiaj mamy pełne sklepy, tylko 
wypłaty nie wystarcza…

Na starcie stanęło 184 biegaczy – fot. Beata Kądziołka
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Halloween to kontrowersyjne święto 
w Polsce, obchodzone w przeddzień 
Wszystkich Świętych. To od dawna 
twarda „dynia” do zgryzienia. Czy war-
to przyjmować zagraniczne trendy? 
Wampiry, wiedźmy, potwory i wróżki ale 
i nie tylko: chochliki, rycerze, księżniczki 
i pszczółki. Widok tak przebranych dzieci 
i dorosłych w sąsiednich krajach nikogo 
już nie dziwi.

Jak jest u nas? 
Maluchy przebrane za wybraną postać, 
biegające nieśmiało od domu do domu 
i z uśmiechem na twarzy krzyczące 
„Cukierek albo psikus”. Trzeba liczyć się 
z „psikusem”, bo za brak łakoci możemy 
chwycić klamkę wysmarowaną  pastą 
lub poślizgnąć się na skórce od banana 
leżącej na wycieraczce.

Czy jest w tym coś satanistycznego?
Wielu przeciwników Halloween twierdzi, 
że jest to niezgodne z naszym obyczajem 
i jest przejawem kultu szatana. Nie jest 
to jednak odejście od zakorzenionych 
w nas tradycji, jest raczej formą „ubar-
wienia” naszego święta. Bo przecież nikt 
ze zwolenników nie czyta w domu „czar-
nej biblii”, nie wywołuje duchów, nie pali 

Nie wywołuj diabła z dyni
czarnych świec i nie prosi o przyjście 
szatana. A jeśli już ktoś posuwa się do 
takiej herezji, to nie potrzebuje do tego 
święta Halloween.

Wszyscy ci, którzy obchodzą to 
święto, ograniczają się do wybranego 
wcześniej przebrania i traktują ten 
dzień jako dobrą okazję do spotkania 
ze znajomymi. Również i dzieci poznają 
mieszkańców z sąsiedztwa, nawiązują 
nowe znajomości, dzięki czemu i my jako 
rodzice, wiemy kto mieszka za ścianą. 
A więc w czym tkwi problem?

Niewinne zabawy dzieci czy wystawianie się 
na wpływ diabła?
Arcybiskup Andrzej Dzięga, metropo-
lita szczecińsko-kamieński ostrzegał, 
że udział w halloweenowych zabawach 
„niesie realną możliwość wielkiej du-
chowej szkody, wręcz zniszczenia życia 
duchowego”.

Istnieje wiele halloweenowych zabaw 
jak np. przeskakiwanie przez świeczki, te 
które nie zgasną, to szczęśliwe miesiące 
w przyszłym roku. Kolejna gra to wrzuca-
nie orzecha do płonącego ogniska. Jeżeli 
orzech pęknie z trzaskiem, oznacza to 
odwzajemnioną miłość. Inną popularną 

zabawą jest zjadanie bez pomocy rąk 
wiszących na nitkach ciastek i owoców.

Więc jeśli przebranie się dzieci i pu-
kanie do domów po parę cukierków, czy 
jedzenie jabłek na nitce, ma wyrządzić 
wielką duchową szkodę, to co z nami 
będzie po „spsoceniu” komuś halloweeno-
wego psikusa?

Nazwa Halloween jest najprawdopo-
dobniej skróconym  All Hallows’ E’en, czyli 
wcześniejszym „All Hallows’ Eve” – wigilia 
Wszystkich Świętych. To dzień ku czci 
wszystkich znanych i nieznanych świętych, 
który powinien być radosny i wesoły.

Jeśli mamy więc Święto Zmar-
łych obchodzić w ciszy i zadumie to 
można pokusić się o stwierdzenia, że 
„cmentarna” sprzedaż cukrowej waty, 
kukurydzy czy wielu innych słodkości 
nie powinno mieć miejsca bo człowiek 
powinien w spokoju uczcić odejście 
bliskich, a nie myśleć o słodkich przy-
jemnościach. A jednak są „kolorowe 
jarmarki”, „cukrowe waty”, „baloniki 
na druciku”, „z piernika chaty” i wiele 
innych przyjemności. Nigdy świecące 
dynie nie zastąpią zniczy, a halloween 
nie zastąpi tradycji. Nie da się uniknąć 
nowości i trendów płynących „zza płota”, 
a „wieszanie czosnku”, „wbijanie kołków” 
i „sypanie solą” to nie najlepsza broń aby 
się przed tym ustrzec. Naszą bronią może 
stać się tradycja i pamięć o najbliższych 
nam osobach.  BC

Klaudia Żurek

Często przechodzę przez Ogródek Jor-
danowski. Popołudniami, przy słonecz-
nej pogodzie, jest on najczęściej pełen 
nastolatków, którzy chcą spotkać się 
ze znajomymi, pogadać, albo nie mają 
po prostu co ze sobą zrobić. Byłam raz 
świadkiem, jak wrzawa tak zdenerwowa-
ła pewnego staruszka, że  zaczął domagać 
się od dzieciaków spokoju. W pierwszej 
chwili myślałam, że młodzi speszą się 
tymi uwagami, ale  byłam w błędzie. Ci 
odkrzyknęli jedynie, że mogą robić, co 
chcą i niech dziadek „spada”. Najlepiej 
na tym przykładzie widać, że starsi nie 
rozumieją i „się czepiają”, a młodszym 
brak szacunku. Czy to jednak prawda?

Dziad, grzyb, piernik, wapniak, 
próchno to tylko kilka z określeń uży-
wanych w stosunku do osób starszych, 
którzy umieją się obronić nazywając 
młodych gołowąsami, gówniarzami, 
kajtkami, młodziakami  itp. Czy moż-
na mówić obecnie o konflikcie pokoleń, 
czy tylko o przekomarzaniu się? 

Starość nie radość …
Jedni na drugich „nagadują”, obraża-

ją, ale czy się nie lubią? Wątpię. Trudno 
przecież zapomnieć, że starzec to czło-
wiek młody, tylko o ileś tam lat później, 
a młody kiedyś będzie starcem. Walka 
pomiędzy nimi byłaby więc pojedynkiem 
pomiędzy tym, co jest, a co będzie lub 
było. Niezrozumienie wypływa jedynie 
z odmiennych priorytetów, innych do-
świadczeń i spojrzenia na świat. 

Nienawistne spojrzenia ludzi mło-
dych na starszych mogą wynikać z obawy, 
że kiedyś sami się zestarzeją, bronią się 
więc przed tym jak mogą, a tacy ludzie 
przypominają im, że to i tak nieunik-
nione. Kult młodości wykształcił w nas 
wszystkich przekonanie, że zmarszczka 
czy siwy włos są czymś wstydliwym. 

Poza kultem młodości istnieje pojęcie 
„pogodnej starości”.  Czy jednak okres, w 
którym się starzejemy, można określać 
pozytywnie? Nie, jeśli pod tym pojęciem 
rozumiemy emeryturę, bo o ile jej do-
żyjemy, to będzie raczej głodowa. Tak, 

jeśli pojmiemy, że to nie koniec życia, 
ale kolejny jego etap. Pamiętajmy, że 
„starość zaczyna się wtedy, kiedy miejsce 
marzeń zajmują wspomnienia” (Ryszard 
Podlewski „Rok z Vatem”).

Młodych i starych dzieli wielka 
przepaść – czasowa i poglądowa. Jednak 
to, że kogoś nie rozumiemy, nie znaczy 
od razu, że go nie lubimy. Wiele razy 
zdarzyło i zdarzy się jeszcze, że jakiś 
„szczeniak” nie ustąpi miejsca „babul-
ce”, i że jakiś „dziad” przegoni „szczyle” 
z boiska. Pokolenia będą się kłócić, ale 
raczej wojną tego nazwać nie można. Bo 
w końcu „kto się czubi ten się…”

I może jestem nazbyt wielką idealist-
ką, ale nie chce mi się wierzyć, że patrząc 
na babcię, poruszającą się o lasce, dzie-
ciaki widzą jedynie „mohera”, nie czując 
do tej postaci należnego szacunku. Tak 
samo niemożliwe zdaje się mi, aby starsi 
patrząc na grającą w piłkę grupę chłop-
ców z westchnieniem nie wspominali 
czasów, kiedy sami biegali po boisku.

Chciałabym zachęcić do wypowie-
dzi, na łamach naszego miesięcznika, 
starszych czytelników na temat mło-
dzieży i ludzi młodych na temat osób 
starszych.
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Stowarzyszenie Kobiet z Problemami 
Onkologicznymi Amazonka powstało 
w Brzesku w maju tego roku. Powstało 
z potrzeby serca, potrzeby niesienia 
pomocy drugiej osobie w sytuacji, wy-
dawałoby się, bez wyjścia. Łzy i śmiech, 
radość i płacz ... – powie ktoś, samo życie. 
Co jednak robić, gdy pozostają tylko 
łzy? Gdy wydaje się, że nie ma odwrotu, 
oddalamy się od świata, a rzeczy kiedyś 
ważne przestały nas dotyczyć. Wtedy 
należy przypomnieć sobie, że „za duże 
łzy się śmieją” i stają się początkiem 
czegoś nowego. Pozwolą spojrzeć ina-
czej, radośniej na życie i świat, bowiem 
cierpienie uczy i wyzwala.

Celem naszego stowarzyszenia jest 
niesienie pomocy każdej kobiecie w tych 
ciężkich i bolesnych chwilach. Razem, 
a zwłaszcza z tymi osobami, które już 
przeszły ten etap choroby, jest ją łatwiej 
pokonać. A choroba nowotworowa doty-
ka nas coraz częściej.

Obecnie w Polsce wykrywa się 
rocznie 15 tysięcy nowych zacho-
rowań na raka piersi, a – według 
szacunków – za 10 lat będzie ich 
ok. 22 tysięcy. Głównym czynnikiem 
rosnącej tendencji zachorowalności są 
zmiany demograficzne w naszym kraju. 
Według szacunków za 10 lat aż 25% ko-
biet będzie powyżej 65 roku życia. Panie 
chętniej dbają o urodę swoich piersi, niż 
ich zdrowie. Strach przed rakiem powo-
duje, że nie szukają o nim informacji, ale 
niewiedza nie uchroni nas przed chorobą 
i nie pomoże jej pokonać. Dlatego warto 
wspierać wszelkie inicjatywy, które 
edukują w zakresie profilaktyki raka 
piersi. Nasze Stowarzyszenie w ciągu 
5 miesięcy istnienia chciało swym dzia-
łaniem przede wszystkim zwrócić uwagę 
na to, że każda kobieta niezależnie od 
wieku, powinna przeprowadzać bada-
nia piersi, bowiem wcześnie wykryta 
zmiana jest prawie 100% wyleczalna. 
Dotychczas nie sprecyzowano konkret-
nego czynnika przyczynowego powsta-
wania raka piersi.. Wiadomo, że rak 
sutka jest wynikiem wpływu elementów 
o różnym znaczeniu, zarówno genetycz-
nych jak i środowiskowych. Poznanymi 
czynnikami ryzyka zmian nowotworo-
wych sutka są: predyspozycje rodzinne, 
czynniki płciowe (wczesna pierwsza 
miesiączka, późne klimakterium), wiek 
powyżej 45 lat, złe odżywianie, hormony, 
otyłość, czynniki urbanizacyjne i so-
cjoekonomiczne. Dlatego apelujemy do 
wszystkich kobiet – wykonujcie badania, 

które pełnią istotną rolę w rozpoznaniu 
raka piersi.:- samodzielne badanie 
piersi raz w miesiącu od 20 roku życia, 
-ultrasonografię – pełni istotną rolę 
w rozpoznaniu raka gruczołu piersiowe-
go młodych kobiet (do 35 lat) – mam-
mografię – kobiety powyżej 35-40 roku 
życia powinny wykonywać badanie 
mammograficzne co 2 lata, a powyżej 50 
roku życia co rok. Nie bójcie się mam-
mografu, nie ignorujcie zaproszeń 
na badania przesiewowe. Jeśli nie 
nadarza się okazja, zgłaszajcie się 
na badania same. Profilaktyka raka 
sutka powinna obejmować wszystkie 
kobiety. Wykonujemy badania: 

-kobiety w wieku do 20 roku życia: 
samobadanie piersi co miesiąc; 

- kobiety w wieku 20-40 lat - samoba-
danie piersi co miesiąc; badanie palpacyj-
ne piersi przez lekarza co 3 lata

- kobiety w wieku 40-50 lat - sa-
mobadanie piersi co miesiąc; badanie 
palpacyjne piersi przez lekarza co rok; 
mammografia co 1-2 lata 

- kobiety powyżej 50 roku życia - 
samobadanie piersi co miesiąc; badanie 
palpacyjne piersi przez lekarza co rok; 
mammografia co rok.

Chcąc pomóc brzeskim kobietom na-
sze Stowarzyszenie zorganizowało akcję 
promocyjną podczas obchodów Święta 
Chleba. W jej ramach rozdawane były 
ulotki z programem profilaktycznym raka 
sutka oraz instruktażem samobadania 
piersi. Dwukrotnie wraz ze Szpitalem Po-
wiatowym w Brzesku zorganizowałyśmy 
bezpłatne badanie USG piersi (skorzy-
stało z niego ok. 100 kobiet). Pragniemy 
podziękować dyrektor Józefie Szczurek-
Żelazko za pomoc w zorganizowaniu akcji 
i dr. Wieńczysławowi Kamińskiemu za 
przeprowadzenie badań. 17 października, 
w Dniu Walki z Rakiem Piersi, został 
wygłoszony w RCK-B wykład przez dr. 
n. med. Andrzeja Radkowskiego - Kie-
rownika Zakładu i Ordynatora Oddziału 
Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego im. 
św. Łukasza w Tarnowie pt.: „Postępy 
w radioterapii – gdzie się znajdujemy 
w 2012 roku?” W każdy wtorek pełnione 
są dyżury w siedzibie stowarzyszenia 
w Domu Katechetycznym im. Karoliny 
Kózkówny przy ul. Uczestników Ruchu 
Oporu 2. Osoby, które zechcą skorzystać 
z naszych porad, mogą przyjść w godz. 
od 17 do 19 lub zadzwonić na nr 
531717844.

Stowarzyszenie skupia swoje dzia-
łania przede wszystkim na pomocy 

jego członkiniom. Opiera się ona na 
zorganizowaniu raz w tygodniu ćwiczeń 
gimnastycznych pod okiem wykwalifiko-
wanej rehabilitantki, udostępnienia ko-
rzystania z pływalni. Uczestniczyłyśmy 
również w XV Pielgrzymce Amazonek 
na Jasną Górę. Towarzyszył nam ks. 
Józef Waśko – przewodnik duchowy 
Brzeskich Amazonek.

W comiesięcznych spotkaniach, które 
odbywają się w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca, uczestniczyli dr Małgorzata 
Bujak – opiekun medyczny naszego 
Stowarzyszenia, która wyjaśniała wiele 
wątpliwości i odpowiadała na pytania 
związane z chorobą, prof. Magdalena 
Kucia, która opowiadała o najnowszych 
badaniach dotyczących chorób nowotwo-
rowych prowadzonych w USA, Grażyna 
Korzeniowska – Prezes Klubu Amazo-
nek z Krakowa oraz członkinie Zarządu 
Klubu Amazonek z Tarnowa na czele 
z Prezes Romaną Stankiewicz-Mróz, 
które opowiadały o swoim wieloletnim 
działaniu w klubach amazonek.

Nie jest sztuką pokonać chorobę i spo-
cząć na dobrych wynikach leczenia. Sztu-
ką jest być wzorem w walce z chorobą dla 
osób z nowymi zachorowaniami. Sztuką 
jest podjąć wyzwanie, walczyć z chorobą 
i otworzyć się dla drugiego człowieka 
poprzez pogłębianie swojej wiedzy, dzie-
lenie się nią z innymi, uwrażliwianie na 
cierpienie drugiego człowieka i działania 
o polepszanie jakości życia. 

Serdecznie zapraszamy, przyłączcie 
się do nas. 

Krystyna Barbara Serwin 
prezes Brzeskich Amazonek

PS. Zapraszamy również wszystkich 
Czytelników w każdą drugą sobotę mie-
siąca o godz 17 tej na mszę św. dziękczyn-
ną-błagalną, która będzie odprawiana 
w naszej intencji w kościele pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej na Słotwinie .

Brzeskie Amazonki
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Edward Dobrzański 

Kończy się spektakl. Aktorzy schodzą ze 
sceny, widzowie opuszczają salę. Gasną 
reflektory, światła na widowni…cisza, 
spokój, bezruch. Wychodzący aktor z czu-
łością spogląda jeszcze na kurtynę i zada-
je sobie pytanie: „Po co to wszystko?”

Ksiądz prof. Józef Tishner w „Filo-
zofii dramatu” pisze: człowiek jest istotą 
dramatyczną. Być istotą dramatyczną 
znaczy istnieć w określonym czasie 
i w określony sposób otwierać się na 
innych, na świat, na scenę. Być isto-
tą dramatyczną to wierzyć, że zguba 
i ocalenie są w rękach człowieka, że 
człowiek kieruje swym życiem 
według tego przeświadczenia. Pe-
ter Brook światowej sławy artysta 
teatru powiada, że jesteśmy po to 
by ulegać wpływom. Stale ktoś 
wywiera na nas wpływ i my też 
oddziałujemy na innych a teatr 
jest miejscem, gdzie możemy jak 
w lustrze zobaczyć siebie. Żaden 
aspekt ludzkiej przygody nie może 
być zakazany w teatrze. Prawdzi-
we doświadczenie teatralne polega 
na pokazaniu koegzystencji rzeczy 
pięknych i okrutnych i tych, które 
je przekraczają. Teatr jest prosty 
– mówi Peter Brook – jeżeli wy-
chodzimy z teatru, czując się lepiej 
w swoim ciele, mając więcej odwagi 
wobec życia to oznacza, że sztuka 
teatru nas oczyściła. Jeżeli nato-
miast wychodzimy przekonani, że 
wszystko dookoła to „szambo”… 
to znaczy, że czegoś istotnego 
brakło. Teatr, który wnika w nas 
i po odebraniu garderoby z szatni 
towarzyszy nam… i determinuje 
nasze wybory egzystencjalne i nasz 
rozwój jako człowieka to znaczy, 
że… tak spełnił swoją rolę. Teatr przez 
magię sztuki winien wzruszać a przez 
wzruszenie uczyć. Uczyć kochać…ko-
chać człowieka,.. przyrodę,.. współczuć 
ludzkiemu cierpieniu, bronić człowieka 
od krzywdy i umieć uszanować wolność 
jego sumienia. Teatr jest miejscem 
żywym, taką swoistą ramą niezagojo-
nych pragnień, wołań, dążeń, sprze-
ciwów, marzeń, nadziei, ale i śmiechu 
z samych siebie, humoru, - jest energią 
życia – jego kondensacją. Jest jakąś 
potrzebą człowieka. Już przecież małe 
dzieci bawią się w teatr. Tworzą sobie 
własne przedstawienia, iluzje, zabawy. 
Jest to coś, co tkwi w nas… potrzeba 
iluzji, jakiejś odmiany, innego widzenia 

Teatr miejscem spotkania
świata, poprzez innych ludzi, bohaterów 
których gramy czy oglądamy. W teatrze 
aktor wobec publiczności przeżywa zda-
rzenia ludzkiego losu i jeżeli wykreuje 
to dzięki talentowi… widz dozna wzru-
szenia, radości, zadumy nad kondycją 
człowieka a może i swoją.

Żywy teatr jest magicznym miejscem 
spotkania człowieka z człowiekiem.

Kim jest drugi człowiek? Nie jest 
przedmiotem. Ale często człowiek staje 
się tylko przedmiotem dla drugiego czło-
wieka. I często sam się na to godzi – bo 
jest mu to wygodne. Rodzi się groźba, 

że przestaniemy myśleć o czymś tak 
istotnym jak godność ludzka. Nasze 
sumienia popadają w chorobę znieczule-
nia. Rościmy sobie prawo do odpowiedzi, 
zapominając, że tego sumienia oczekuje 
od nas drugi człowiek. Chowamy się po 
kryjówkach, które sobie sami mościmy 
i coraz rzadziej wyglądamy z nich na 
zewnątrz. Czujemy się samotni, boimy 
się ryzyka, utraty tego co mamy.

Ze smutkiem można stwierdzić, że 
i teatr staje się miejscem, gdzie pracow-
nicy sztuki coraz rzadziej otwierają się 
na siebie i tworzą niekiedy przedstawie-
nia, po których widz wychodzi z teatru 
pełen podziwu dla aktorów ale jego 
sumienie nadal zostało uśpione. Szu-

kamy dziś w teatrze niestety bardziej 
poklasku, podziwu, rozrywki – rzadziej 
prawdy o nas samych. Każdy z nas 
spotykając drugiego człowieka ocze-
kuje, spodziewa się znalezienia z nim 
jakiejś wspólnej płaszczyzny spotkania, 
podobnych nadziei, zainteresowań, 
podobnych doświadczeń. Co robić by 
dialog był owocny? Przejawiać chęć 
zrozumienia czyjejś hierarchii wartości, 
wykazać chęć upodobnienia własnej. 
Ważne by wiedzieć, że nawet rozognio-
na sprzeczka, dyskurs – to w efekcie 
coś pozytywnego. Coś, co paradoksal-

nie zbliża, nie oddala. W teatrze 
konflikt, burzliwa dyskusja często 
sprawiają odkrywanie głębokiej 
prawdy na temat postaci sztuki, 
idei spektaklu.

W swoich rozważaniach o funk-
cji i roli teatru sięgamy do „Filozofii 
dramatu” ks. prof. Józefa Tishnera. 
Zawarta tam analiza poszczegól-
nych elementów prawdziwego 
spotkania człowieka z człowiekiem 
pomaga nam zrozumieć wagę spot-
kania teatru z widzem, dialog tea-
tru z publicznością, który przynosi 
nam niekiedy tak upragniony owoc 
jak owo katharsis czyli oczyszczenie 
naszych sumień.

Nasz Wielki Rodak Jan Pa-
weł II w liście do artystów pisze: 
W rozległej panoramie kultury 
każdego narodu artyści mają swoje 
miejsce. Gdy idąc za głosem na-
tchnienia tworzą dzieła naprawdę 
wartościowe i piękne, nie tylko 
wzbogacają dziedzictwo kulturo-
we narodu ale pełnią także cenną 
posługę społeczną na rzecz dobra 
wspólnego, odrębne powołanie 

każdego artysty określa pole jego służby 
a zarazem wskazuje zadania, które go 
czekają. Ciężką pracę, do której musi 
być przygotowany i… odpowiedzialność, 
którą winien podjąć. Artysta świadomy 
tego wszystkiego wie, że musi działać 
nie kierując się dążeniem do próżnej 
chwały ani żądzą taniej popularności, 
ani tym mniej nadzieją na osobiste ko-
rzyści. Istnieje pewna etyka czy wręcz 
„duchowość” służby artystycznej, która 
ma swój udział w życiu i w odrodzeniu 
każdego narodu. Na to właśnie zdaje się 
wskazywać Cyprian Kamil Norwid:

„Bo piękno na to jest by zachwycało
Do pracy – praca, by się zmartwych-

wstało”.
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W połowie października w Piwnicy 
Brzeskiej odbyło się kolejne już spotka-
nie z Anną Gaudnik. Tym razem była 
to „Inna Anna”. Czytała wiersze, nie te 
obyczajowo-humorystyczne, jak określa-
ją jej przyjaciółki, lecz bardzo osobiste, 
liryczne, w których na pierwszy plan 
wysuwała się tematyka miłości.  

Przytoczmy kilka wypowiedzi osób 
uczestniczących w spotkaniu:  - Od-
kryłam te wiersze – mówi pani Ewa 
– leżały w szufladzie. Ania miała do 
mnie zaufanie, prosiła abym je przeczy-
tała. Oczywiście spełniłam jej prośbę, 
a później przekonałam do tego, że musi 
je upublicznić, gdyż są bardzo ciekawe 
i bogate emocjonalnie. Cieszę się, że zgo-
dziła się na to, zwłaszcza, że takie samo 
zdanie miała nasza koleżanka Asia. 

Z kolei pani Bogumiła podkreśla:  
- Ostatnie spotkanie poetyckie z Anną 
Gaudnik dostarczyło mi wzruszeń i zmu-
siło do zadumy. Jestem pełna podziwu 
dla ludzi, którzy znajdują czas w dzisiej-
szym zwariowanym świecie na to, by za-
trzymać się na chwilę i podziwiać piękno 
świata. Pani Anna nie tylko to piękno 

Poezja rodzi się na wysokości sumienia

zauważa, ale także utrwala w swoich 
wierszach, pełnych ciepła i głębokiej 
życiowej refleksji.

Pani Emilia mówi: - Autorka poka-
zała nam miłość młodzieńczą, zwiewną 
ale i dojrzałą. Pokazała nam miłość 
w ogrodzie, w płatkach kwiatów na łące, 
na plaży, w górach, w domu. Pokazała 
nam miłość, która nigdy nie umiera, 
jest jak narkotyk, pozwala nam pokonać 

Czterech brzeskich muzyków wzięło 
udział w koncercie, którego główną 
bohaterką była Tatiana Timofiejewa 
– wokalistka z Białorusi. W Centrum 
Kultury w Wierzchosławicach wystą-
pili dobrze znani w Brzesku Tomasz 
Hladun, Jerzy Hudyma, Iwan Szyd-
łowski i Krzysztof Szydłowski. 

Organizatorem koncertu był Piotr 
Skupiewski, właściciel brzeskiej firmy 
„Biznes i Turystyka”  To on sprowa-
dził do Polski białoruską wokalistkę 
dostrzegając szansę wprowadzenia jej 

na rodzimy rynek muzyczny. Tatiana 
zaprezentowała swoje autorskie utwo-
ry, a także znany polski przebój „Reme-
dium”. Jest wykształconą wokalistką, 
absolwentką mińskiej Wyższej Szkoły 
Muzycznej w klasie jazzu i wokalu. 
Sprawdza się również jako pedagog 
– jej uczniowie odnoszą znaczące suk-
cesy (np. na Festiwalu Eurowizji lub 
w białoruskiej mutacji telewizyjnego 
programu „Must be the Music”.   

Koncert w Wierzchosławicach miał 
charakter promocyjny, a zorganizowa-

ny został dla dziennikarzy i przedsta-
wicieli placówek kulturalnych, z który-
mi „Biznes i Turystyka” współpracuje. 
Występ został wysoko oceniony przez 
zaproszonych gości i bezpośrednio po 
nim posypały się pierwsze propozycje. 
Piotr Skupiewski myśli już o nagraniu 
debiutanckiej płyty, na której Tatiana 
będzie już śpiewać w języku polskim. 
Oczywiście akompaniować jej będą ci 
sami muzycy, z którymi sympatyczna 
wokalistka nawiązała wspólny język 
i z sympatią wypowiada się o dotych-
czasowej współpracy, która na razie 
trwała zaledwie kilka dni (sic!), a już 
przyniosła znakomity efekt.   PRUD

Tatiana i brzescy muzycy

trudności. W swojej poezji uwzględnia 
również, że kocha się za nic, że nie 
istnieje żaden powód do miłości. Pani 
Anna zmusiła zebranych do zastano-
wienia się nad magią tego słowa, które 
daje poczucie bezpieczeństwa, szczęścia, 
zadowolenia i sprawia, że każdy dzień, 
gdy kochamy jest piękniejszy nawet, gdy 
jest w jesieni życia.

- Spotkanie to pokazało nam inną 
Annę –sto procent kobiety w kobiecie 
– tłumaczy pani Maria - Jej poezja jest 
sposobem wyrażania piękna, dobra 
i miłości wprowadzonej w realia współ-
czesnej codzienności. Miłość uosabia 
treść, poezja formę, a są to przecież dwa 
najistotniejsze składniki naszego losu. 
Dziękuję za małą chwilę zapomnienia 
w czasach, kiedy nasz język staje się 
coraz bardziej szorstki i toporny.

Słuchając wierszy Anny Gaudnik 
młoda czytelniczka stwierdza, że chcia-
łaby się jeszcze raz zakochać. Cieszy 
fakt, że spotkanie dostarczyło niezapo-
mnianych wrażeń, prezentowane utwory 
działały na wyobraźnię i przywoływały 
najpiękniejsze wspomnienia.          AM
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Licznie zgromadzona publiczność poznała Inną Annę Gaudnik
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Podniosła uroczystość odbyła się 16 
października br., a stała się uwień-
czeniem dwuletnich starań młodzie-
ży, uczącej się w technikum, Rady 
Rodziców oraz Rady Pedagogicznej 
z dyrektor Marią Górą na czele. Po-
przedziły ją przygotowania, którymi 
zajął się zespół nauczycieli kierowa-
ny przez Dorotę Ogielę. W jego skład 
weszli. Barbara Maksylewicz, Elżbieta 
Dal, Łukasz Filip, Aneta Palej, Bożena 
Maksylewicz, Renata Bereta, Marta 
Grabania, Irena Gałkowska, Małgo-
rzata Smoleń, Weronika Śliwa-Ciura 
oraz Magdalena Urbaś. Elżbieta Dal 
we współpracy z Jolantą Krokosz i Pio-
trem Dudą zorganizowali dla młodzieży 
technikum konkurs historyczny, którego 
celem było przybliżenie postaci Józefa 
Piłsudskiego. W świetlicy szkolnej 
odbył się również konkurs plastyczny, 
którego efektem są wspaniałe por-
trety Marszałka, zdobiące odtąd sale 
historyczne. Nauczyciele wychowawcy 
przeprowadzili także szereg zajęć, 
podczas których młodzież zapoznawała 
się z ideałami, którym życie poświęcił 
Józef Piłsudski. 

 Owego 16 października w kościele 
Miłosierdzia Bożego w Brzesku odbyła 
się msza św. w intencji nauczycieli, 
pracowników oraz uczniów ZSP nr 1 
w Brzesku. Ksiądz prefekt Przemy-
sław Podobiński wygłosił kazanie, łą-
cząc dwie niezwykle ważne dla Polski 
postacie – Jana Pawła II oraz Józefa 
Piłsudskiego, którego imię odtąd nosić 
będzie Technikum. Znaczną uwagę 
poświęcił ufundowanemu przez Radę 
Rodziców (a także ze środków pozy-
skanych od sponsorów) sztandarowi, 
który ma stać się dla nas „wielkim 
zobowiązaniem”, „ma żyć, ma przy-
pominać to, co najważniejsze, czasem 
musi być wyrzutem sumienia, ale ma 
podrywać do walki, do zwycięstwa, do 
pokonywania napotkanych trudności”. 
Po zakończeniu mszy św. zaproszeni 
goście mieli możliwość zwiedzenia 
szkoły oraz obejrzenia przygotowanych 
z tej okazji wystaw, a przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego obu szkół 
złożyli kwiaty na grobach zmarłych 
profesorów uczących w LO i Techni-
kum. 

Uroczystą akademię uświetnili 
swoją obecnością poseł na Sejm RP 
Edward Czesak, małopolski kurator 
oświaty Aleksander Palczewski, prze-
wodniczący rady powiatu Kazimierz 
Brzyk, starosta brzeski Andrzej Potępa, 

Technikum z nowym patronem

zastępca burmistrza Brzeska Jerzy 
Tyrkiel, prof. dr hab. Marian Stolar-
czyk, emerytowani dyrektorzy i na-
uczyciele Technikum i LO,  dyrektorzy 
i kierownicy jednostek organizacyjnych 
terenu powiatu brzeskiego, a także de-
legaci Rady Rodziców. Przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego uzasadnia-
jąc wybór marszałka Józefa Piłsud-
skiego na patrona szkoły podkreślili, 
że  dla wielu pokoleń Polaków stał się 
on symbolem mądrości, patriotycznej 
postawy i wierności polskim ideałom. 
Akt nadania imienia szkole przez radę 
powiatu odczytał Kazimierz Brzyk. 

Podniosłym i wzruszającym momen-
tem było złożenie przez dyrektor Marię 
Górę ślubowania na nowy sztandar, 
przekazany przez Radę Rodziców.  Z ko-
lei z jej rąk sztandar przejął uczniowski 
poczet sztandarowy i odbyło się ślubo-
wanie przedstawicieli wszystkich klas 
technikum. Słowa roty kierują uwagę 
na wartości, o których młodzież powin-
na zawsze pamiętać. Do patriotycznej 
postawy odniósł się wnuk Marszałka, 
którego list odczytała pani dyrektor. 
Krzysztof Jaraczewski – dyrektor Muze-
um imienia Józefa Piłsudskiego w Sule-
jówku – złożył wszystkim pracownikom 
szkoły gratulacje oraz zapewnił o wpisie 
Technikum w poczet szkół, noszących 
imię wielkiego patrioty, który poświęcił 
życie służbie dla ojczyzny.  

Starosta Andrzej Potępa gratuku-
jąc wszystkim pracownikom szkoły 
oraz młodzieży uzyskania sztandaru 
i nadania szkole imienia Józefa Pił-
sudskiego wręczył czek w wysokości 6 
tysięcy zł na  zakup pomocy dydaktycz-

nych. Do gratulacji dołączył się także 
kurator Aleksander Palczewski, który 
dodatkowo wyróżnił Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej wieloletni trud 
i wysiłek pedagogiczny dyrektor Marii 
Góry. Wyrazy uznania oraz gratulacje 
wyboru patrona dla Technikum złożył 
też  poseł Edward Czesak, a Jerzy 
Tyrkiel odczytał list gratulacyjny wy-
stosowany przez burmistrza Grzegorza 
Wawrykę. Miłą niespodzianką było zło-
żenie gratulacji oraz przekazanie  kilku 
pozycji książkowych do biblioteki szkol-
nej przez przedstawicieli prezydium RR 
LO.  Na zakończenie oficjalnej części 
spotkania pani dyrektor przeczytała  list 
gratulacyjny od Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego pana Marka Sowy. 

 Po części oficjalnej goście mogli 
obejrzeć program artystyczny przygo-
towany przez Elżbietę Dal i Barbarę 
Maksylewicz oraz uczniów technikum. 
Przypomniano w nim krótko historię 
ZSE w Brzesku oraz przekształcenia, 
jakim ulegała szkoła. Jednak najważ-
niejszym tematem akademii była postać 
nowego patrona. Zacytowano słowa  
prezydenta Ignacego Mościckiego, które 
stanowią podsumowanie działalności 
marszałka: „Dał Polsce wolność, granice, 
moc i szacunek”.

Z okazji wręczenia technikum sztan-
daru i nadania imienia Józefa Piłsud-
skiego dyrekcja szkoły, nauczyciele 
i uczniowie składają serdeczne podzięko-
wania wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do uświetnienia 
uroczystości oraz tym, którzy swoją 
obecnością podnieśli jej rangę. 

Dorota Jedlińska

Doniosłym momentem było ślubowanie przedstawicieli wszystkich 
klas technikum – fot. arch. ZSP 1 Brzesko
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Dziewiąta inauguracja roku akademi-
ckiego w Małopolskiej Szkole Wyższej 
w Brzesku napawa radością budzi 
ogromną wdzięczność, rodzi nadzieję.

Napawa radością dalszy, znaczący 
rozwój uczelni, potwierdzony w tym roku 
przez Polską Komisję Akredytacyjną, 
pozytywną oceną programową dwu 
kierunków kształcenia, tj. pedagogiki 
specjalnej oraz pedagogiki. 

Z szerokiej oferty edukacyjnej MSzW 
w Brzesku w ramach studiów licen-
cjackich korzystają studenci nie tylko 
z województwa małopolskiego, ale wielu 
ościennych. Na Wydziale Ekonomii i Pe-
dagogiki w Brzesku w ramach kierunku 
Pedagogika studenci mają do wyboru 
trzy  specjalności –  wychowanie przed-
szkolne i wczesnoszkolne, resocjalizację 
i bezpieczeństwo publiczne, pedagogikę 
społeczno-opiekuńczą i pedagogikę szkol-
ną; zaś na Wydziale Nauk Stosowanych 
w Tarnowie na kierunku pedagogika 
specjalna: oligofrenopedagogika z edu-
kacja wczesnoszkolną, resocjalizacja 
i bezpieczeństwo publiczne, asystent 
osoby niepełnosprawnej. 

Na tym Wydziale oferujemy drugi 
kierunek kształcenia, kosmetologię. 
To pierwsze studia wyższe, licencja-
ckie w Tarnowie, cieszące się dużym 
zainteresowaniem również ze względu 
na znakomicie wyposażone pracownie 
kosmetyczne, w których realizowane 
są zajęcia praktyczne. Absolwentki 
kosmetologii będą dobrze przygotowane 
do wykonywania zawodu, prowadzenia 
własnego gabinetu, a także do pracy 
w zawodzie kosmetologa za granicą. Plan 
studiów, także  tego kierunku w ocenie 
niezależnych fachowców jest niezwykle 
bogaty i umożliwia zdobycie wiedzy 
z różnych dziedzin.

Konferencje z udziałem wielu firm 
kosmetycznych znanych nie tylko w Pol-
sce, z którymi MSzW podpisała umowy 
o współpracy oraz „dni otwarte” dla 
kandydatów na studia przybliżają ich 
uczestnikom kierunki rozwoju kosmeto-
logii, powiązanie jej z innymi dziedzina-
mi wiedzy, umożliwiają też praktyczny 
udział studentek w różnych pokazach.

MSzW Brzesku ma również bogatą 
ofertę studiów podyplomowych, które 
prowadzi w wielu miastach Polski 
południowej oraz rozmaitych kursów, 
które w minionym roku cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. 

Wszyscy studenci i słuchacze mają 
możliwość korzystania z nowoczesnych 

Co było a co jest przed nami
pracowni komputerowych, dobrze wypo-
sażonej biblioteki oraz sal wykładowych, 
a także zaplecza gastronomiczno-nocle-
gowego. 

Uczelnia, przy dużej życzliwości oto-
czenia (w tym władz lokalnych) i współ-
pracy z wieloma instytucjami wpisuje się 
od paru lat w krajobraz miasta Brzeska 
i ostatnio Tarnowa. 

W bieżącym roku akademickim 
2012/2013 jako priorytetowe zadania  
traktujemy:

- dobre przygotowanie do pracy 
zawodowej naszych studentów, m.in. 
poprzez wdrożenie nowego modułu 
kształcenia „praktycznego”,

- profesjonalną realizację praktyk 
zawodowych naszych studentów, przy 

wsparciu różnych instytucji, w tym 
placówek oświatowych,

- dalszy rozwój bazy oraz wzboga-
cenie oferty edukacyjnej w zakresie 
nowych specjalności, studiów podyplo-
mowych oraz kursów.

W MSzW toczy się proces kształ-
cenia, który w aspekcie wychowania 
osadzony jest na gruncie nieprzemija-
jących wartości. Ukorzenianie w tym 
procesie studentów naszej Uczelni 
wartości humanizmu i chrześcijaństwa 
to nadrzędny obowiązek w drodze do 
pełni człowieczeństwa poprzez wszech-
stronny rozwój osobowości i dążenie do 
mistrzostwa w przyszłym zawodzie-
misji pedagoga, nauczyciela, a także 
zawodzie kosmetologa. 

Fundamentalną wartością akade-
micką jest prawda. Etos prawdy wspo-
magany jest przez inne wartości, właś-
ciwe nie tylko w życiu akademickiemu 

– przede wszystkim przez odpowie-
dzialność. Zdaniem Stanisława Brzo-
zowskiego „To co człowiek czyni musi 
on uważać za swoją odpowiedzialność, 
musi przyjmować odpowiedzialność 
za wszystko w czym bierze udział, 
do czego przyczynia się całym życiem 
swoim, gdyż inaczej demoralizuje sam 
siebie te słowa  w optyce przyszłego 
pedagoga, nauczyciela, kosmetologa 
nabierają szerszego wymiaru i jeszcze 
głębszego znaczenia.

Pragnę również dodać, iż słowa 
nauczyciela, wychowawcy (w MSzW 
w Brzesku kształcimy także przyszłych 
pedagogów i nauczycieli) tracą wartość 
jeśli nie mają pokrycia w życiu (jawi się 
tu pytanie o odpowiedzialność za czyny) 
–  bowiem bycie wychowawca jest wy-
różnieniem, ale równocześnie pociąga 
za sobą konieczność ciągłej pracy, samo-
wychowania i ciągłego doskonalenia…” 
Wychowawcy cały czas powinna towa-
rzyszyć wątpliwość „nie wiem”, o której 
tak wiele mówił i pisał Janusz Korczak 
„nie wiem” czyli uczucie niedosytu, nie-
ustanny wysiłek umysłu i serca – to cel 
pedagogicznej działalności (Staramy 
się, by studenci naszej Uczelni tak 
traktowali swój przyszły zawód)

Dziewiąta inauguracja roku aka-
demickiego 2012/2013 budzi ogromną 
radość, bowiem życie uczelni i życie 
w uczelni to nie tylko wspólne prze-
bywanie od czasu do czasu, ale także 
wspólna praca, wspólne przeżywanie 
też i tego wszystkiego co niesie co-
dzienność i wreszcie wspólne zmaganie 
się z przeciwnościami i problemami 
bowiem „w życiu są noce i dnie są i nie-
dziele tylko one zdarzają się rzadziej 
niż w kalendarzu jak pisała Maria 
Dąbrowska. Za ten trud, ofiarną  pracę 
pragnę z głębi serca podziękowanie 
wszystkim pracownikom uczelni. Dzię-
kuje również wielu życzliwym osobom 
i instytucjom. 

W nowy rok wkraczamy z nadzieja, 
że będzie on pomyślny. 

Pragnę szczerze zapewnić że Ma-
łopolska Szkoła Wyższa w Brzesku 
deklaruje gotowość dalszej współpracy 
na rzecz rozwoju naszego makroregionu  
i wszystkich gorąco zapraszam do tej 
pracy dla wspólnego dobra, także MSzW 
w Brzesku , bowiem od nas zależy jaki 
będzie ten rok. Niech naszym suflerem 
na nadchodzące dni tego roku akade-
mickiego będzie odpowiedzialność  
w tym szerokim rozumieniu.        BG
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Kto powiedział, że listopadowe wieczo-
ry musza  tchnąć nudą i marazmem?  
Rada Rodziców przy Publicznej Szkole  
Podstawowej nr 3 w Brzesku  posta-
nowiła obalić ten stereotyp i zaprosić 
wychowanków wraz z rodzicami na 
pełen magii i dobrej zabawy wieczór 
andrzejkowy.

26 i 28 listopada, po zmierzchu, 
nasza placówka zmieni się w tajem-
nicze i mistyczne miejsce pełne wróżb 
i niezwykłych zjawisk. Jest aż kilka 
powodów, dla których warto założyć 
kostium wiedźmy czy czarodzieja, na 
to ciepły płaszcz i kalosze, i przy pełni 
księżyca przywędrować do „Trójki”.

Po pierwsze – dyskotekowe szaleń-
stwo.  Uczniowie  będą mieli okazję 
rozładować energię na parkiecie przy 
dźwiękach ulubionej muzyki, a w prze-
rwach wywróżyć sobie, co przyniesie 
im los. Będzie wróżb różnych groma-
da: wosku wylewanie, przez kluczyk 
zaglądanie, butów przekładanie i o 
przyszłość pytanie.

„Trójka” szykuje czary!
16 października br. w delegaturze ku-
ratorium oświaty w Tarnowie  odbyło 
się  uroczyste  spotkanie  z  okazji  Dnia  
Komisji Edukacji Narodowej. Wzięło 
w nim udział blisko 100 nauczycieli, 
którzy zostali uhonorowani przez  
Małopolskiego Kuratora  Oświaty 
Aleksandra Palczewskiego Medalami  
KEN oraz  Nagrodami Ministra Oświa-
ty i Kuratora Oświaty. 

W gronie wyróżnionych, którzy 
otrzymali Medale KEN za szczególne 
zasługi dla oświaty i wychowania, 
znalazło się aż czternaście osób z gmi-
ny Brzesko. Są to: Maria Bawół (SP 
3 Brzesko), Józef Cierniak (UMiG 
Brzesko), Anna Duch (SP 3 Brzesko), 
Maria Góra (ZSP 1 Brzesko), Janina 
Górska (SP 3 Brzesko), Jadwiga Gro-
cholska (SP 3 Brzesko), Anna Koczur 
(Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz-
na w Brzesku), Renata Libera (SP 
3 Brzesko), Elżbieta Multan (SP 3 
Brzesko), Grażyna Pleśniarska-Gwiz-
dała (SP 3 Brzesko), Teresa Sediwy 
(SP 3 Brzesko), Maria Tota (SP Poręba 
Spytkowska), Dorota Wojtyś (SP 3 
Brzesko) i Bernadeta Zapiór (SP Po-
ręba Spytkowska). 

Wśród odznaczonych znalazł się Jó-
zef Cierniak, naczelnik Wydziału Edu-
kacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta 
w Brzesku. Stanowisko naczelnika peł-
ni od 1 września 1999 roku.  Wcześniej 
był dyrektorem Szkoły Podstawowej 
w Zaborowie oraz nauczycielem fizyki 
i informatyki. 

- Medal, który właśnie otrzymałem, 
dedykuję wszystkim moim współpra-
cownikom, którzy mają wpływ na 
kondycję brzeskiej oświaty. Do naszych 
największych sukcesów zaliczyć należy 
tworzenie nowego modelu zarządzania 
oświatą w latach 2000-2001, usamo-
dzielnienie obsługi finansowej każdej 
z placówek oraz powstanie Szkoły Mu-
zycznej I stopnia. Każde z tych osiąg-
nięć to zasługa poprzedniego i obec-
nego burmistrza. Grzegorz Wawryka 
w znacznym stopniu przyczynił się 
do uruchomienia Szkoły Muzycznej 
– powiedział BIM-owi Józef Cierniak.  

Grażyna Pleśniarska- Gwizdała 
oprócz odznaczenia Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej otrzymała 
również Nagrodę Ministra Edukacji. 
Została doceniona za wieloletnią pracę 
jako nauczyciel historii w Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Brzesku.             BK

25 października br. w ZSP nr 2 w Brze-
sku obchodzony był Dzień Młodzieży 
PCK. W tym dniu szczególnie widocz-
na była potęga Ruchu Młodzieżowego 
PCK, który jest symbolem wolontaria-
tu, pomocy i życzliwości dla drugiego 
człowieka.

Przygotowane z tej okazji wysta-
wy, gazetki i dowcipy umieszczone na 
drzwiach wejściowych do klas wywo-
ływały szerokie uśmiechy na ustach 
uczniów i nauczycieli. Na lekcjach wy-
chowawczych zostały przeprowadzone 
lekcje na temat stresu i sposobów 
walki z nim, a także konkurs na naj-

Po drugie – atrakcyjna loteria 
fantowa, której celem jest zebranie 
środków na działalność statutową 
Rady Rodziców oraz organizację obcho-
dów 40-lecia nadania szkole imienia 
Mikołaja Kopernika. Uwaga! W tej 
loterii nie będzie przegranych! Każdy 
los wygrywa! 

Po trzecie – gwarancja wspaniałej 
i udanej zabawy.

Serdecznie zapraszamy więc wszyst-
kich rodziców i uczniów do udziału w 
szkolnych Andrzejkach. Przypominamy, 
że wtedy  odbędą się również zebrania 
wywiadowcze: 26 listopada. dla klas I 
– III, a 28 listopada dla klas IV – VI.

W wigilię św. Andrzeja
Budzi się w nas nadzieja,
Że spełni się to co wymarzone skrycie,
Dlatego wszystkim w ten wyjątkowy 
wieczór
Szczęśliwej wróżby życzę.

Magdalena Głowacka-Zastawnik

Dzień Młodzieży PCK

bardziej uśmiechniętego nauczyciela. 
Jego laureatami zostali Marcin Maćko-
wicz, Justyna Duch oraz wicedyrektor 
Ewa Hudyma. 

Działania Ruchu Młodzieżowego 
PCK, a także nauczycieli, którzy w tym 
dniu łagodniejszym okiem spoglądali 
na uczniów, przyczyniły się do radośnie 
przeżytego dnia w myśl ogólnopolskiej 
akcji „Uśmiechnij się z PCK”. Koordy-
natorkami akcji, a równocześnie opie-
kunkami Ruchu Młodzieżowego PCK 
w ZSP Nr 2 w Brzesku są Janina Ku-
necka i Magdalena Szczepanowicz.

Ewa Kłuś

Medale 
dla nauczycieli

Uśmiech podczas Dnia Młodzieży PCK był niemal obowiązkowy – fot. Ewa Kłuś
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W ramach programu Comenius „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” nauczy-
cielka języka niemieckiego z ZSP nr 2 w Brzesku, Marta Aleksiewicz uczestni-
czyła w kursie metodyczno-językowym – „Auffrischungskurs für Deutschlehrer 
– Methoden und Sprache” w Niemczech.

Na szkolenie zorganizowane przez szkołę językową HORIZONTE w Regens-
burgu (Bawaria) oprócz Polaków przybyli również nauczyciele z Czech, Węgier 
i Szwecji, którzy odświeżyli znajomość języka niemieckiego, poznali systemy 
szkolnictwa, sposoby nauczania w innych krajach oraz poszerzyli wiedzę na te-
mat nowoczesnych metod edukacji. Przebywanie na co dzień w międzynarodowej 
grupie pozwoliło im także poznać zwyczaje, kulturę i nawyki obcokrajowców oraz 
wymienić doświadczenia w pracy pedagogicznej. Podczas wycieczek do Mona-
chium, Norymbergii, Bambergu i Kallmünz organizatorzy starali się przybliżyć 
uczestnikom kulturę Niemiec.  Ewa Kłuś

W październiku uczniowie ZSP nr 2 
w Brzesku (Joanna Wiśniowska z klasy 
3Ge i Dawid Krzan z klasy 2ME) odebra-
li nagrody z rąk przedstawiciela Europa-
Union Rheinland –Pfalz w Niemczech, 
Manfreda Däuwela, za prace w między-
narodowym konkursie „Europa in der 
Schule” organizowanym od ponad 50 lat 
i kierowanym do uczniów wszystkich ty-
pów szkół w Niemczech i w Polsce. Roz-
danie nagród odbyło się w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie. 
Joanna Wiśniowska zajęła pierwsze 
miejsce za pracę na temat „Wspólnie 
tworzymy przyszłość”, natomiast Dawid 
Krzan trzecie miejsce za pracę „Modele 
rodziny”. Nagrodzeni zostali również 
uczniowie ZSP w Zakliczynie, gimna-

Z inicjatywy Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Brzesku przy współ-
pracy Starostwa Powiatowego odbyła 
się konferencja „Dziecko 6-letnie 
w przedszkolu i szkole. Rola poradni 
i placówek oświatowych w przygoto-
waniu dziecka do szkoły”.

Reforma oświaty, której jednym 
z założeń jest wcześniejsze rozpoczy-
nanie obowiązku szkolnego, to „gorący 
temat” nie tylko dla rodziców dzieci 
6-letnich, ale i dla samorządów oraz 
placówek oświatowych. 

Pracownicy poradni zaprosili na-
uczycieli i dyrektorów na spotkanie, 
na którym dzielili się doświadczeniami 
pracy z dziećmi 6-letnimi. Omówiono 
typowe trudności dzieci: w komuni-
kacji językowej, deficyty percepcji 
wzrokowej i słuchowej oraz trudności 
w funkcjonowaniu emocjonalno-spo-
łecznym, a także przedstawiono dzieci 

Ocalić 
od zapomnienia 
Od jedenastu lat z inicjatywy  Ma-
rii Bawół, Justyny Krzywackiej, 
Doroty Wójcik ( koordynatorki 
tego przedsięwzięcia), Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Brzesku or-
ganizuje międzyszkolny konkurs 
recytatorski, poświęcony twór-
czości poetów naszego regionu. 
Przed rokiem w przygotowanie 
tej imprezy kulturalnej zaanga-
żowała się Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna i w Brzesku, 
i od tego czasu odbywa się ona 
w Regionalnym Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznym.. 

Jednym z głównych założeń 
„Pereł Regionu” jest to, by młodzi 
ludzie mieli możliwość poznania 
twórczości uznanych poetek nasze-
go regionu – Haliny Biernat, Bogu-
miły Martyny Piekarz,  Antoniny 
Radziędy, przedstawicieli średniego 
pokolenia – Tadeusza Puzi, Bogusła-
wy Młynarczyk, Dariusza Dzierwy 
oraz zetknięcia się z najmłodszymi 
poetami regionu – Justyną Macioł 
i Dagmarą Madej. 

Cykliczne wizyty poetów Ziemi 
Brzeskiej  w Szkole Podstawowej 
nr 3 stały się impulsem do wpro-
wadzenia spotkań z Perłami Re-
gionu do programu Tygodnia Kul-
tury Chrześcijańskiej, a w 2006 
roku zaowocowały wydaniem 
Antologii Poetów Ziemi Brzeskiej 
„Sercem Zatrzymane”. 

 W tym roku, przy okazji XI 
edycji konkursu, organizatorzy za-
prosili do udziału w nim uczniów 
gimnazjum i  przygotowali drugą 
część Antologii Poetów Ziemi 
Brzeskiej zatytułowaną „Ocalić 
od zapomnienia”, wydaną przez 
gminę Brzesko dzięki środkom  
Kwartetu na Przedgórzu.  

Spotkanie z poetami Ziemi 
Brzeskiej, połączone z promocją 
antologii „Ocalić od zapomnienia”, 
odbędzie się 22 listopada (począ-
tek – godz., 18.00) w RCK-B. Ten 
wyjątkowy wieczór uświetni wy-
stęp profesora Edwarda Dobrzań-
skiego – aktora i wykładowcy 
krakowskiej PWST. Na ten dzień 
zaplanowano także galę laureatów 
XI Międzyszkolnego Konkursu Re-
cytatorskiego „Perły Regionu”.

Maria Dziwiszewska

Gorący temat
ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi: słabo słyszące, słabo widzące, 
niepełnosprawne intelektualnie, z za-
burzeniami psychicznymi oraz z grupy 
ryzyka dysleksji.

W imieniu nauczycieli o swojej pra-
cy mówiły Beata Bratek (Przedszkole 
nr 4 w Brzesku) i Sabina Wąsikiewicz 
(Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku).

Nowe przepisy prawa oświatowe-
go przedstawiła Aleksandra Stasiak 
– starszy wizytator KO w Krakowie 
(szczegółowy program konferencji do-
stępny na stronie Starostwa – serwis 
Edukacja).

Udział w konferencji ponad 80 osób 
z całego powiatu najlepiej świadczy o za-
interesowaniu problemami 6-latków. 

Zainteresowani rodzice mogą sko-
rzystać z pomocy pracowników poradni 
i sprawdzić, na ile ich dzieci są gotowe 
do podjęcia obowiązku szkolnego. LM

Brzeska nauczycielka w Comeniusie

Europa in der Schule zjum w Żabnie i szkoły podstawowej 
w Jaworsku. 

W czasie uroczystości Manfred Däu-
wel i jego małżonka Rosemarie Däuwel 
–Türk otrzymali wyróżnienie starosty 
tarnowskiego - Grosz Ziemski Tarnowski 
–  w podziękowaniu za wieloletnią współ-
pracę, podejmowanie wielu inicjatyw na 
rzecz pojednania polsko-niemieckiego, 
oraz budowania zjednoczonej Europy. 

Po rozdaniu nagród goście z Nie-
miec odwiedzili ZSP nr 2 w Brzesku, 
którego uczniowie już od ośmiu lat sy-
stematycznie zdobywają nagrody w tym 
konkursie pod kierunkiem pani Marty 
Aleksiewicz. Po spotkaniu z dyrektorem 
szkoły panem Bogdanem Hajdugą goście 
zwiedzili warsztaty szkolne i spotkali się 
z dyrektor Wydziału Edukacji w Brzesku 
Janiną Motak.     Marta Aleksiewicz
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Marek Łukasz Grabania

Losy ludzi na emigracji układają sie róż-
nie. Osoby o wysokim statusie społecznym 
i takich kwalifikacjach wyjeżdżając do in-
nych krajów mają zazwyczaj  zapewnioną 
pracę  i stabilną sytuację ekonomiczną. 
Wiele jest przypadków, zwłaszcza wśród 
osób wyjeżdżających z kraju z przyczyn 
politycznych,, którzy dorosłe życie i mu-
szą rozpoczynać od początku. Wiąże się 
to często z ogromnym stresem i ciężką 
pracą. Wprawdzie emigranci tworzący 
diaspory organizują się na obczyźnie, 
czynnie uczestniczą  w życiu lokalnych 
społeczności oraz w polskim życiu kultu-
ralno-artystycznym, lecz poczucie wyob-
cowania często towarzyszy wielu z nich 
przez całe życie. W wielu przypadkach 
tylko pasja i silne umiłowanie  zawodu 
pozwala na osiągnięcie sukcesu i wpisa-
nie się na karty historii. 

W moim studniówkowym karnecie  
profesorka brzeskiego liceum, pani Hele-
na Bystrzyńska wpisała:„ Żyje się przez 
swoje dokonania, a nie przez lata eg-
zystencji”. Na emigracji jest to  trudne, 
czasami  niemożliwe. W artykule Jerzego 
Wyczesanego (BIM nr 9/230 – paździer-
nik 2012) czytelnicy mogli poznać losy 
emigracyjne byłej mieszkanki Brzeska 
Anny Marii Grabani-Richards.

Z ogromną determinacją realizowa-
ła swoje największe marzenie – teatr. 
Przebywając na emigracji w Londynie  
założyła tam Teatr Małych Form ( TMF). 
Był to prywatny, mały teatr, który miał 
za zadanie promowanie twórczości emi-
gracyjnej, bardziej literacki niż widowi-
skowy. Pomimo ogromnej konkurencji 
polskich teatrów na terenie Londynu 
TMF umiał znaleźć niszę  pozwalającą 
na realizację przez wiele lat pasji założy-
cielki – prowadzenie teatru, a właściwe 
nawet  kilku. Na miarę posiadanych 
i pozyskiwanych środków finansowych 
– grupy sponsorów oraz wiernych od-
biorców – widzów spektakli. 

Przez cały czas pobytu na obczyźnie  
Annie towarzyszyło  poczucie tęsknoty 
za Ojczyzną. W spektaklu „Ballada 
o chorym księżycu” Beaty Ober-
tyńskiej  wystawionym w Londynie 
w czerwcu 1990 r. przez Teatr Małych 
Form napisała: „Tęsknię za dzieciństwem 
– beztroskim i szczęśliwym okresem 
w moim życiu, za atmosferą rodzinnego 
domu, zapachem bułeczek i pieczonego 
chleba , za zapachem suszącej się trawy. 

ODESZLI W PAŹDZIERNIKU
Biel Wiktoria (90) – Brzesko
Bronczakowski Stanisław Michał (59) – Brzesko
Dubińska Aniela Franciszka (98) – Brzesko
Fikus Helena (72) – Mokrzyska
Golis Zdzisław Marian (68) – Mokrzyska
Grozień Mieczysław (88) – Jasień
Jemioło Henryk Władysław (64) – Okocim
Jędryka Tadeusz (70) – Poręba Spytkowska
Kalicki Piotr Kazimierz (86) – Brzesko
Kania Tadeusz Jan (67) – Brzesko
Karwala Maria Teresa (83) – Brzesko
Kazek Stanisław (80) – Mokrzyska
Kleśna Władysława (90) – Jasień
Kolarz Władysława (65) – Poręba Spytkowska
Kozub Helena (89) – Jadowniki
Krupa Edward (87) – Jadowniki
Krupa Tomasz Paweł (21) – Brzesko
Kubala Henryk Stanisław (80) – Sterkowiec
Kubala Walter Franciszek (66) – Brzesko
Kuc Eugenia Maria (81) – Brzesko
Lechowicz Kazimierz Wojciech (79) – Mokrzyska
Maliszowski Ryszard Józef (75) – Jadowniki
Marchlewicz Antoni Stanisław (84) – Jadowniki
Migdał Maria Władysława (67) – Brzesko
Okła Wiesław (54) – Brzesko
Pabijan Jan (62) – Brzesko
Pacura Stanisław (101) – Mokrzyska
Płachta Olga Stanisława (83) – Brzesko
Pośladek Andrzej Bronisław (56) – Brzesko
Sady Jan Aleksander (78) – Brzesko
Szczupak Andrzej (64) – Jasień
Tota Franciszek (81) – Poręba Spytkowska

ODESZLI WE WRZEŚNIU (uzupełnienie)
Płoński Tadeusz Stanisław (61) – Brzesko

Za lasem, za pięknymi leśniczówkami, 
w których mieszkałam z rodzicami, 
babcią i braćmi. Tęsknie za Krakowem 
/ miastem, nie ludźmi/, za Śląskiem, 
choć nie pochodzę stamtąd. Śląsk to dla 
mnie przede wszystkim ludzie: prawdzi-
wi, serdeczni, szczerzy i gościnni. Myślę, 
że życie poza Polską nie ma większego 
sensu, jeżeli nie robi się czegoś dla Niej. 
Bo jakie w gruncie rzeczy żałosne jest 
tu życie i smutne! Stajemy się powścią-
gliwi i chłodni, wstydząc się wrodzonej 
uczuciowości i skłonności do wzruszeń. 
Oddalamy się od siebie, choć jesteśmy 
już wystarczająco sobie obcy.Nigdy nie 
telefonujemy bez szczególnego powodu, 
tak po prostu, żeby porozmawiać. Opo-
wiadamy o Polsce, której już ani nie 
znamy, ani nie rozumiemy. A jak tam 
jest naprawdę?”.

Przebywająca w Londynie w tym 
samym okresie inna Polka, Anna Łazu-
ka-Witek  w jednym z wierszy pisze:

„Poszukiwania”
Czego tu szukasz, mała dziewczynko z ko-
kardką?
Twoja bajka dzieciństwa straciła oparcie 
i wątek.
Po londyńskim bruku stąpa niepewnie
bez dalszego ciągu, 
przywołując byłe niebyłe.
Czego tu szukasz, zabłąkana melodio młodości?
Może pamięta cię jeszcze bulwar nad Wisłą
i kazimierzowski rynek.
Czy potrafią cię jeszcze zanucić odległe 
wspomnienia
planów na życie?
Czego tu szukasz, bólu pamięci?
Błądzisz po znanych lekturach i listach 
na tropie zdradzonych słów.
Czekasz na dopełnienie niezamkniętej historii 
wspomnień. 

Zmiany ustrojowe, które nastąpiły 
w Polsce po roku 1989 zmieniły diame-
tralnie sytuację emigracji, zwłaszcza 
emigracji politycznej. Pobyt na obczyź-
nie stracił dla wielu z nich rację bytu. Za-
równo Anna Maria Grabania - Richards 
jak i Anna Łazuka-Witek uznały, że ich 
miejsce jest w kraju. Obydwie po wielu 
latach pobytu na emigracji w Londynie 
wróciły do kraju. Spotkałem się z Anną 
już w Polsce, w jej prywatnym domu. 
Dom przesiąknięty atmosferą teatru, 
z rekwizytami teatralnymi i plakatami 
z londyńskich spektakli. 

[Marek Ł. Grabania]
***
Przekroczyłem
furtkę domu
na drzewach ogrodu
drewniane ptaki
zapach teatru
zamknięty 
w drewnianych skrzyniach
pożółkłe afisze
wiszą
na ścianach
w towarzystwie
bractwa
celnika Rousseau
świeżym inkaustem
spisane
życiorysy emigrantów.
Anna Maria Grabania - Richards nie 

wróciła do pracy w  teatrze, koncentruje 
się na pracy dziennikarskiej, opisując 
wybitne „twarze” emigracji. Anna Łazu-
ka - Witek po powrocie do kraju w 1991 
roku czynnie uczestniczy w polskim 
życiu teatralnym. Jest założycielką 
funkcjonującego obecnie w Kórniku 
Towarzystwa Teatralnego Legion. 

Gliwice, 31 października 2012

Emigracyjne losy
Teatr nade wszystko
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Jerzy Wyczesany

Do wybitnych osobowości pochodzących 
z ziemi brzeskiej, których życie i działal-
ność na trwale wpisały się w historię na-
szego kraju należy Jerzy Struszkiewicz, 
zapomniany dziś wybitny architekt, 
autor wielu monumentalnych gmachów 
Krakowa, w tym m.in. kliniki Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Domu Studentów 
Medycyny, Feniksa, znanego bardziej 
jako siedziba PLL LOT oraz wielu 
kamienic, willi i domów, w tym barona 
Antoniego Jana Goetza Okocimskiego, 
a także huty w Stalowej Woli.

Jerzy Struszkiewicz urodził się 16 
sierpnia 1883 roku w Tymowej pod 
Brzeskiem, w rodzinie ziemiańskiej 
Ludomiła i Felicji z Rogalińskich. 
Jego ojciec był urzędnikiem zakładu 
ubezpieczeń „Florianka”, siostra ojca 
natomiast, Józefa ze Struszkiewiczów 
Długoszowska, matką przyszłego pierw-
szego ułana Rzeczypospolitej, adiutanta 
Józefa Piłsudskiego, doktora medycyny, 
poety i malarza generała Bolesława Wie-
niawy Długoszowskiego (1881-1942). 
Dziadkami zaś January Struszkiewicz 
(1812-1882), były uczestnik powstania 
styczniowego i Teofila z Udrańskich, 
właściciele m.in. kilkusetmorgowego  
majątku i dworu w podbrzeskiej Ty-
mowej, w którym przyszły architekt 
przyszedł na świat.

„Urocza była ta Tymowa, zagubiona 
wśród leśnych wzgórz, z czterema roso-
chatymi, czerwonopiennymi sosnami 

Z Tymowej w świat
Architekt Jerzy Struszkiewicz (1883-1948)

na rozstaju dróg przed dworem, ocie-
niającymi kamienną figurę przedziwnie 
zatroskanego Chrystusika, wyciosanego 
pobożną lecz niezdarna ręką miej-
scowego artysty, uroczy był i dworek 
drewniany, w skwarne, letnie dni upoj-
nie żywicą pachnący, a już najbardziej 
uroczy był stary kościółek modrzewiowy 
o dachu spadzistym, z szerokim okapem 
i typowym podsieniem dookoła” – pisał 
na kartach wspomnień „O kraju dzieciń-
stwa i młodości”, jego kuzyn i uczestnik 
dziecięcych zabaw, gen. Bolesław Wie-
niawa Długoszowski.

Babka Jerzego Struszkiewicza, 
a także Wieniawy Długoszowskiego, 
Teofila z Udrańskich Struszkiewiczowa 
była kobietą niezwykle dzielną ale i eks-

centryczną. „Pamiętam ją – pisał Dłu-
goszowski – jako starszą już matronę, 
lecz matronę bardzo osobliwego autora-
mentu, o krótko ostrzyżonych włosach, 
z fajką lub niekiedy cygarem w ustach, 
od śmierci dziadka osobiście zarządzają-
cą kilkusetmorgowym gospodarstwem. 
Służbę folwarczną i parobków wraz 
z karbowym Kasprem trzymała krótko, 
czwórkę koni w zaprzęgu prowadziła jak 
zawodowy i to nie byle jaki woźnica i na 
bułanym z reguły ogierze potrafiła lekko 
przekłusować szesnaście kilometrów do 
powiatowego Brzeska, by po załatwieniu 
w starościńskim urzędzie niemiłych – bo 
zwykle z niezapłaconymi podatkami po-
łączonych – interesów, tego samego dnia 
powrócić do domu, do swej Tymowy”.

Po spędzeniu sielskiego dzieciństwa 
w Tymowej, Struszkiewicz pobierał 
nauki najpierw w niższym gimnazjum 
Theresianum w Wiedniu, następnie 
zaś w Wyższej Szkole Radnej w Kra-
kowie, którą ukończył w roku 1903. 
Potem w latach 1903-1908 studiował 
na Wydziale Budownictwa Lądowego 
na politechnikach w Wiedniu i we Lwo-
wie. Po ukończeniu studiów, w lutym 
1909 roku wstąpił do rządowej służby 
budowlanej i został przydzielony do 
starostwa w Krakowie. W latach 1909-
1911, dzięki uzyskanemu w Wiedniu 
stypendium, odbył dodatkowe studia , 
głównie w zakresie urządzeń i instalacji 
sanitarnych, budownictwa szpitalnego, 
ekonomii budowlanej oraz urbanistyki 
na politechnikach w Karlsruhe, Paryżu 
i Dreźnie. Przebywając w stolicy Fran-
cji uczęszczał ponadto od jesieni 1909 

Dom Studentów Medycyny w Krakowie, lata 1925-30

Klinika Urologiczna w Krakowie, 1929 r.
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roku na kurs rysunku w Acaděmie 
Julian , gdzie w lutym 1910 roku zdobył 
wyróżnienie w konkursie szkolnym, 
a następnie od wiosny tego roku na 
kurs malarstwa w pracowni niezwykle 
cenionego wówczas Jeana Paula Lau-
rensa. W tym czasie współpracował 
Struszkiewicz przy projektach i reali-
zacjach inwestycji publicznych w Kra-
kowie m.in. Collegium Agronomicum 
i Collegium Physicum  Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

W latach 1912-1914 Struszkiewicz 
wraz z profesorami UJ, lekarzami Alek-
sandrem Rosnerem , Janem Piltzem 
i Franciszkiem Nowotnym odbył podróże 
do Niemiec, Austrii, na Węgry, do Włoch, 
Francji i Belgii, aby zapoznać się z no-
woczesnym budownictwem szpitalnym. 
Prawdopodobnie wówczas wykonał pro-
jekt gmachu Kliniki Ginekologicznej UJ, 
który w 1913 roku został zatwierdzony 
do realizacji, lecz zaginął on w czasie 
działań I wojny światowej. W roku 1913 
architekt zaprojektował gmach Akade-
mii Górniczej na krakowskim Podgórzu 
przy ul. Krzemionki 11, utrzymany 
w stylu zmodernizowanego monumen-
talnego historyzmu, który ukończony 
został w roku 1918. Od lutego 1914 roku 
Struszkiewicz zaczął pracować w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Przemysłowej 
w Krakowie . Jednak pracę tę wkrótce 
przerwał wybuch wojny, a on sam jako 
oficer rezerwy powołany został do armii 
austrowęgierskiej. Jako żołnierz działu 
technicznego służył na froncie rosyjskim 
(do roku 1916) , rumuńskim (do roku 
1917) i francuskim ( do roku 1918). 
Jako doświadczony architekt prowadził 
wówczas budowę fortyfikacji , hangarów, 
tuneli, mostów, grobli, śluz, dróg i torów 
kolejowych.

Po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości Struszkiewicz służył w Wojsku 
Polskim do listopada 1919 roku jako 
porucznik „Flotylli wiślanej”. Wyrekla-
mowany z wojska przez Tymczasowy 
Komisariat Likwidacyjny we Lwowie, 
pracował do czerwca 1920 roku w Biurze 
Odbudowy Kraju, jako zastępca kierow-
nika ekspozytury w Krakowie. Wówczas 
to, podjął się rekonstrukcji zaginionego 
w czasie I wojny światowej projektu 
Kliniki Ginekologiczno-Położniczej UJ, 
a także został kierownikiem tej budowy, 
rozpoczętej w czerwcu 1920 roku przy 
ul. Kopernika 23, a ukończonej dopiero 
w styczniu 1936 roku. Aktu wmurowa-
nia kamienia węgielnego dokonał sam 
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski 21 
kwietnia 1921 roku. Była to wówczas 
najnowocześniejsza w Polsce klinika 
ginekologiczno-położnicza i zarazem 
jedna z największych w Europie. Jej 
architektura stanowi świetny przykład 
przedłużonego trwania zmodernizo-

wanego historyzmu w architekturze 
monumentalnej Krakowa okresu mię-
dzywojnia.

Struszkiewicz pełnił faktycznie 
funkcję architekta UJ, ale mimo wnio-
sku senatu nie został przez Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Pub-
licznego oficjalnie zatwierdzony. W 1923 
roku architekt wraz z Maksymilianem 
Burstinem (1886-1932) i Stanisławem 
Filipkiewiczem wykonał niezrealizo-
wany projekt gmachu seminariów hu-
manistycznych UJ. Był on początkiem 
współpracy z Burstinem, trwającej do 
jego śmierci, pod szyldem firm „Biuro 
Architektoniczne Struszkiewicz i Burst-
in” i od roku 1926 „Struszkiewicz i Spół-
ka. Przedsiębiorstwo budowy”.

Ciekawą realizacją architekta była 
przebudowa i konserwacja w 1923 
roku gotyckiej kamienicy zwanej „Pod 
Jaszczurką” lub „Jaszczury” przy Ryn-
ku Głównym 8 w Krakowie, w której 
obecnie mieści się kultowy klub stu-
dencki „Pod Jaszczurami”. Również 
z początku lat 20. XX wieku pochodzi 
ważna realizacja Struszkiewicza. Jest 
nią przebudowa w 1924 roku Bazaru 
Polskiego przy ul. Wielopole 1 – pierw-
szego nowoczesnego domu towarowego 
Krakowa (wzniesionego w latach 1920-
1921 przez znanych architektów Tadeu-
sza Stryjeńskiego i Franciszka Mączyń-
skiego) w Pałac Prasy, siedzibę koncernu 
Ilustrowanego Kuriera Codziennego. 
Ów „żelazobetonowy kolos” został ozdo-
biony w narożniku monumentalnymi 
półkolumnami  w typie „dworkowym”. 
Realizacjami Struszkiewicza z dru-
giej polowy lat 20. XX wieku są m.in. 
Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek 
i Higienistek fundacji Rockefellera z lat 
1924-1925 przy ul. Kopernika 25, Dom 
Studentów Medycyny z lat 1925-1930 
przy ul. Grzegórzeckiej 20, budynek 
Bractwa Górniczego z lat 1928-1929 

HISTORIA

Szkoła Pielęgniarek w Krakowie, lata 1924-25

Klinika Ginekologiczno-Położnicza w Krakowie, lata 1920-36.
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przy ul. Słowackiego 50, utrzymana 
w stylu dworkowym Klinika Urologicz-
na UJ, ukończona w 1929 roku przy ul. 
Grzegórzeckiej 18 oraz nieistniejący już 
dzisiaj dworzec autobusowy z 1929 roku 
wzniesiony przy pl. św. Ducha.

W latach 1931-1933 został zreali-
zowany przez Struszkiewicza i Burst-
ina według zmodyfikowanego projektu 
jednego z najwybitniejszych architek-
tów wiedeńskich, Leopolda Bauera 
krakowski drapacz chmur – gmach 
Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Fe-
niks” (obecnie znany jako budynek PLL 
LOT)przy ul. Basztowej 15. Monumen-
talna, żelbetonowa konstrukcja tego 
gmachu mieści dziewięć kondygnacji, 
z czego dwie ostatnie umieszczone zo-
stały w wieńczącej rotundzie. Wewnątrz 

oprócz komfortowych mieszkań mieściła 
się ekskluzywna restauracja, a nawet 
sala kinowa.

Jerzy Struszkiewicz należał rów-
nież do wziętych twórców architektury 
mieszkaniowej. Projektował kamienice, 
wille i domy dla ówczesnej elity Krako-
wa. Są wśród nich :willa (1923-1925) 
przy ul. Grottgera 8, kamienica (1925-
1931) przy ul. Syrokomli 23, nadbudowa 
trzeciej kondygnacji domu (1926) przy 
ul. Kanoniczej 14, willa Primavera 
(1926-1927) w Rabce (ob. szpital) przy 
ul. Słonecznej 3, kamienica (1926-1930) 
przy ul. Józefitów 10, kamienica (1926-
1930) przy ul. Syrokomli 23, nadbudowa 
drugiego i trzeciego piętra kamienicy  
(1927) przy ul. Studenckiej 17, kamieni-
ca (1931-1934) przy ul. Urzędniczej 12, 
przebudowa kamienicy „Pod Złotym Kar-
piem” (1932) przy Rynku Głównym 10, 
kamienica (1936-1937) przy ul. Szyma-
nowskiego 2 oraz olbrzymi dom (obecnie 
szkoła podstawowa) barona Antoniego 
Jana Goetza Okocimskiego (1938-1939), 
właściciela browaru i pałacu w Okocimiu 
przy ul. Spasowskiego 6.

W II połowie lat 30. XX wieku 
Struszkiewicz zaprojektował także kil-
ka znaczących obiektów przemysłowych 
m.in. halę obrabiarek firmy „Zieleniew-
ski-Fitzner i Gamper” w Sanoku, roz-
budowę fabryki tejże firmy w Krakowie 
(1937-1939) przy ul. Grzegórzeckiej 
61 oraz niedokończoną i niezachowa-
ną hutę aluminium w Stalowej Woli 
(1938-1939).

Przedsiębiorstwo Struszkiewicz 
i Spółka prowadziło również budowę 
prestiżowych gmachów w Krakowie 
m.in. według projektów architekta 
i konserwatora Adolfa Szyszko Bohusza.  
Najważniejsze i najbardziej znane z tych 

obiektów to Dom Towarzystwa Ubezpie-
czeń „Feniks” (1928-1932) przy Rynku 
Głównym i ul. św. Jana 2 oraz dom im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego  (1931) 
przy ul. Oleandry 2 .

Twórczość architektoniczna Jerzego 
Struszkiewicza początkowo pozostawała 
w kręgu zmodernizowanego monumen-
talnego historyzmu, później nawiązywa-
ła do tzw. stylu dworkowego, a w latach 
30. XX wieku do modernizmu, zwłaszcza 
w budynkach przemysłowych.

Obok licznych zleceń na projekty 
architektury mieszkalnej, szpitalnej 
i przemysłowej Struszkiewicz prowadził 
również w latach 1923-1930 jako docent 
na Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie zajęcia z budownictwa, zasad 
projektowania, prowadzenia budowy 
i buchalterii na Wydziale Architektury, 
a w roku akademickim 1938/39 rysunku 
architektonicznego na Wydziale Malar-
stwa. Również jako docent, w latach 
1929-1936 wykładał encyklopedię bu-
downictwa oraz gospodarcze znaczenie 
ruchu budowlanego w Wyższym Stu-
dium Handlowym. Pełnił ponadto także 
ważne funkcje w życiu publicznym. Był 
m.in. od roku 1930 członkiem Rady Ar-
tystycznej miasta Krakowa, a od roku 
1931 członkiem Wojewódzkiej Rady 
Konserwatorskiej.

W czasie okupacji niemieckiej Jerzy 
Struszewicz pracował w Szkole Przemy-
słowej w Krakowie, a po jej zakończeniu 
należał  do głównych organizatorów 
Wydziału Architektury na Wydziałach 
Politechnicznych Akademii Górniczej. 
Jako zastępca profesora kierował tam 
od maja 1945 roku Katedrą Zasad Pla-
nowania oraz pełnił funkcję kuratora 
Związku Studentów Architektury. Od 
roku 1945 był także prezesem oddziału 
krakowskiego Stowarzyszenia Architek-
tów Polskich.

Architekt zmarł 27 marca 1948 roku 
w Krakowie; pochowany został na tam-
tejszym cmentarzu Rakowickim.

W oczach współpracowników Jerzy 
Struszewicz był „wybitnym architektem 
reprezentującym we wszystkich prze-
jawach swej działalności głęboki hu-
manizm, wysoką kulturę i racjonalizm. 
W ostatnich latach życia swe zaintere-
sowania, wiedzę i doświadczenie, cały 
swój czas, a nawet środki materialne 
poświęcił Wydziałowi Architektury i jego 
młodzieży”.

Obok Nachmana Kopalda z Borzę-
cina (1834-?), Henryka Jakubowicza 
z Brzeska (1893- po 1947) i Józefa Stósa 
z Okocimia należał on do najwybitniej-
szych architektów wywodzących się 
z ziemi brzeskiej.

Foto autora

Dom A. Goetza Okocimskiego 
w Krakowie, lata 1938-39 

Gmach ,,Feniksa” 
w Krakowie, lata 1931-33

Pałac Prasy w Krakowie, lata 1920-21
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8 listopada na Stadionie Miejskim 
w Brzesku rozegrany został międzyna-
rodowy mecz z udziałem reprezentacji 
Polski i Irlandii Północnej. Zwyciężyli 
Polacy po bramkach Eryka Więdłochy 
(38’) i Daniela Chorosia (58’). Było to na 
pewno znaczące wydarzenie sportowe 
w historii naszego miasta, ale nie w ta-
kim kontekście, w jakim ujął to rzecz-
nik prasowy Okocimskiego Tomasz 
Duda, który w informacji przekazanej 
dziennikarzom (zacytowanej dokładnie 
na kilku portalach internetowych) 
napisał: „Po raz pierwszy w Brzesku 

Wpadka rzecznika

Ostatnie dni października obfitowały 
w znaczące sukcesy, których „udziałow-
cami” byli zawodnicy Brzeskiego Klubu 
Bokserskiego Magic Boxing. 

Od 25 do 28 października w czeskim 
Usti nad Łabą rozegrany został Między-
narodowy Turniej Bokserski Mayors 
Cup, w którym obok pięściarzy z Czech, 
Litwy, Mołdawii i Niemiec uczestniczyli 
także reprezentanci Polski. Jednym 
z naszych kadrowiczów był Jakub Dal, 
podopieczny Edmunda Kubisiaka. 
Brzeski fighter spisał się na tych zawo-
dach z bardzo dobrej strony. Pomyślnie 
przeszedł przez wszystkie turniejowe 
szczeble docierając do finału wagi 60 
kg, w którym dopiero znalazł pogromcę. 
Ostatecznie wywalczył srebrny medal. 
Z reporterskiego obowiązku dodajmy, 
że po najwyższe laury sięgnęli podczas 
tego turnieju czterej reprezentanci na-
szego kraju: Daniel Balcerzak, Oskar 
Matera, Sebastian Wiktorzak oraz Da-
mian Wyględacz. Niemal równolegle do 
czeskiego turnieju w Ostrowcu Święto-

Brzescy bokserzy na topie
krzyskim rozgrywane były XII Między-
wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
połączone z XVII Międzynarodowym 
Turniejem Bokserskim im. Bronisława 
Kubickiego. W Mistrzostwach Młodzi-
ków zawodnicy BKB Magic Boxing 
wywalczyli dwa medale – Jarosław 
Bardyga (waga 44,5 kg) złoty, a Daniel 
Gurgul (52 kg) srebrny. W Memoriale 
Bronisława Kubickiego po srebro sięg-
nął Mikołaj Karpień. 

Pięściarze z Brzeska od dłuższego 
czasu utrzymują się na fali wznoszącej 
i z każdych zawodów rangi ogólnopol-
skiej lub międzynarodowej wracają 
z medalami. Te sukcesy docenili brzescy 
samorządowcy. Podczas październi-
kowej sesji rady miejskiej burmistrz 
Grzegorz Wawryka przekazał upominki 
ufundowane przez samorząd dwóm 
szczególnie  wyróżniającym się w ostat-
nich miesiącach bokserom. Otrzymali 
je Jakub Dal i Mikołaj Karpień. Ten 
pierwszy wywalczył złoty medal na 
ostatniej Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Młodzieży, drugi z nich na tej samej 
imprezie zdobył krążek z brązu.  

BKB Magic Boxing jest bardzo wyso-
ko notowany w pięściarskich rankingach 
(kategorie młodzieżowe). W Małopolsce 
jest niekwestionowanym liderem, a ogól-
nopolskiej klasyfikacji zajmuje czwartą 
pozycję.  

***

Burmistrz Grzegorz Wawryka wrę-
czając upominki wyraził nadzieję, że być 
może któryś z brzeskich pięściarzy wy-
walczy medal na najbliższych Igrzyskach 
Olimpijskich. Po chwili zastanowienia 
dodał: - Jak nie tam, to być może w So-
czi. No i mamy problem, bo Olimpiada 
w Bułgarii odbędzie się wcześniej niż 
ta zaplanowana w Brazylii. Poza tym, 
w Soczi odbędą się Igrzyska w sportach 
zimowych, na których bokserom trudno 
wywalczyć jakikolwiek medal. Nie ma 
jeszcze dyscypliny łączącej na przykład 
boks z narciarstwem.  EMIL  

sympatycy piłki nożnej mieli okazję 
oglądać zawodników, biegających 
z orzełkiem na piersi”, by w ostatnim 
akapicie powtórzyć: „Po raz pierwszy 
mieszkańcy Brzeska mieli okazję na 
żywo oglądać mecz międzypaństwowy”. 
Rzecznik „Piwoszy” pomylił się, i to 
bardzo. Fakty są następujące.  

Pierwszy raz piłkarze z białymi 
orłami na piersiach zagrali na boisku 
Okocimskiego 22 maja 1997 roku, 
kiedy to Brzesko gościło olimpijskie 
reprezentacje Polski i Grecji. Trene-
rem biało-czerwonych był wówczas 

Paweł Janas. Nasza kadra pokonała 
wówczas rywali 2:1, a łupem bramko-
wym podzielili się Piotr Włodarczyk 
(w późniejszych latach piłkarz między 
innymi Legii Warszawa, AJ Auxerre, 
AS Aris Saloniki – 4-krotny reprezen-
tant Polski seniorów, dla której zdobył 
2 gole) i Marcin Baszczyński (później 
Wisła Kraków, aktualnie Polonia 
Warszawa, sześciokrotny mistrz Polski 
– w reprezentacji kraju seniorów ro-
zegrał 35 spotkań). Co ciekawe, skrót 
z tego meczu można do dziś obejrzeć 
na youtube, z komentarzem nieodża-
łowanego Andrzeja Szeląga. 

Drugi raz reprezentację Polski na 
stadionie przy Okocimskiej poprowa-
dził do boju Dariusz Dziekanowski 
(mecz juniorów do lat 16), a było to 23 
sierpnia 2002 roku, kiedy to gościliśmy 
drużynę Rumunii.  

Od tego czasu jeszcze kilkakrotnie 
w Brzesku miało miejsce wydarzenie 
sportowe o wydarzeniu międzynarodo-
wym, ale o tym w następnym numerze 
BIM-u. 

Dodajmy jeszcze, że międzyna-
rodowy mecz rozegrany został także 
w Jadownikach. 23 sierpnia 2000 roku 
na stadionie Jadowniczanki spotkały 
się juniorskie (do lat 16) reprezentacje 
Polski i Rumunii.  

PRUD

SPORT

Piłkarzy wprowadziły na boisko brzeskie Orliki - fot. Beata Kądziołka
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Siatkówka 
w brzeskiej „dwójce”
W bieżącym roku szkolnym w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Brzesku nauczyciele 
wychowania fizycznego – Urszula Kural 
i Szczepan Smoleń – utworzyli, przy 
poparciu dyrekcji szkoły i Urzędu Miej-
skiego, nową klasę sportową o profilu 
piłka siatkowa.

Pod koniec października podopieczni 
Urszuli Kural i Szczepana Smolenia 
wzięli udział w IX Turnieju Mini Siat-
kówki o Puchar Szefa „Banderozy”. 
Oprócz brzeskiej „dwójki” województwo 
małopolskie reprezentowała Szkoła 
Podstawowa nr 155 z Krakowa. Na 
starcie stanęło w sumie 110 drużyn 
rywalizujących w różnych kategoriach 
wiekowych. 

SP 2 Brzesko reprezentowały cztery 
drużyny w „dwójkach” siatkarskich. 
Pomimo tego, że dla większości chłopców 
był to pierwszy turniej, wszystkie zespo-
ły spisały się bardzo dobrze. Drużyna 
w składzie: Jakub Widła, Remigiusz 
Mietła i Wojciech Zachara, po wspaniałej 
grze mecze, uległa dopiero w meczu fina-
łowym, zajmując II miejsce w swojej ka-
tegorii wiekowej (na 28 zespołów). Jest to 
ogromny sukces, jeśli zważyć, że chłopcy 
dopiero zaczynają swoją przygodę z siat-
kówką. Oprócz rozgrywek organizatorzy 
zapewnili zawodnikom również inne 
atrakcje związane z pobytem W Głucho-
łazach. Dzieci uczestniczyły w poszuki-
waniu złota, z którego słynęły kiedyś te 
okolice. Mogły również zobaczyć w akcji 
dorosłych siatkarzy i z trybun dopingo-
wali dwa zespoły I-ligowe.

Warto przypomnieć, że Szkoła Pod-
stawowa nr 2 zdobyła wyróżnienie w Ma-
łopolskim Systemie Współzawodnictwa 
Sportowego Dzieci i Młodzież w roku 
szkolnym 2011/2012, przyznane przez 
Małopolski Szkolny Związek Sportowy. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 
19 października br. w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
2 w Brzesku. Reprezentanci najlepszych 
szkół biorących udział w zawodach 
sportowych w roku szkolnym 2011/2012 
zjechali  do Brzeska, aby odebrać 
nagrody z rąk prezesa małopolskiego 
SZS, Włodzimierza Nowaka. Brzeska 
„dwójka” zajęła 4. miejsce w Małopolsce 
(szerzej pisaliśmy o tym w poprzednim 
numerze BIM-u). 

Podczas październikowej sesji rady 
powiatu brzeskiego, SP 2 Brzesko 
otrzymała statuetkę za zajęcie I miejsca 
w Powiatowym Systemie Współzawodni-
ctwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za 
rok szkolny 2011/2012.  RR

Pod koniec października w Brzesku odbył 
się po raz pierwszy Bieg Pamięci Ofiar 
Wypadków Drogowych im. Stanisława 
Chudyby, który poniósł śmierć w wy-
padku drogowym w sierpniu 2010 roku. 
Patron imprezy był człowiekiem o wiel-
kim sercu, radnym powiatowym (prze-
wodniczącym Komisji Prawa i Porządku 
Publicznego), a który zginął w wypadku 
drogowym w sierpniu 2010 roku. Hasło 
przewodnie tego wydarzenia – „Niech cię 
zobaczą” – zachęca wszystkich pieszych 
do noszenia elementów odblaskowych.. 
Podczas wspólnego biegania prowadzo-
na była zbiórka plastikowych zakrętek, 
które zostaną przeznaczone na pokrycie 
części kosztów rehabilitacji Renaty Ma-
ciaś z Wojakowej – ofiary tragicznego 
wypadku drogowego. 

Organizatorem Biegu Pamięci… 
Brzeski Klub Biegacza „Victoria” wspie-
rany przez Okocimski Klub Narciarski. 
Przy przeprowadzeniu imprezy sportowej 
czynny udział wzięły Oddział Gminny 
ZOSP RP w Brzesku, Związek Strzelecki 
„Strzelec” OSW - Jednostka Strzelecka 
2059 oraz Drużyna Starszoharcerska 
„Jadowici” działająca przy gimnazjum 
w Jadownikach. Honorowy patronat nad 
imprezą sprawowali wicemarszałek woje-
wództwa małopolskiego Pan Roman Cie-
piela, ks. bp Andrzej Jeż, starosta brzeski 
Andrzej Potępa oraz burmistrz Grzegorz 
Wawryka. Nad bezpieczeństwem uczest-
ników biegów czuwali brzescy policjanci, 
a o dokładność pomiarów zadbała firma 
Dataspor.

Oprócz biegaczy z Brzeska i okolic, na 
starcie do zawodów stanęli także spor-
towcy z Warszawy, Krakowa, Szczekocin, 
Szaflar, Rabki Zdroju, Bielska Białej, 
Oświęcimia i Sosnowca – łącznie 184 
osób. Rywalizacja rozpoczęła się od prze-
biegnięcia tzw. „Honorowego Kilometra”, 
z udziałem między innymi przewodniczą-
cego rady powiatu brzeskiego Kazimie-
rza Brzyka i organizator imprezy Jana 
Waresiaka. W biegu na 5 kilometrów 
zwyciężył Michał Bala z Rabki Zdroju, 

drugie miejsce zajął Mateusz Golonka 
z Gorlic a trzecie Adrian Kijowski z Żab-
na. W biegu na 10 kilometrów najszybszy 
okazał się Jakub Woźniak z Gielniowa 
(AZS AGH Kraków), który wyprzedził 
Grzegorza Czyża z Bogumiłowic i Łuka-
sza Dulińskiego z Krakowa. 

Każdy kto ukończył bieg, otrzymał 
dyplom i pamiątkowy medal, na którym 
widnieją słowa „Idź przez życie tak, aby 
ślady twoich stóp przetrwały cię”, wy-
powiedziane przez bpa Jana Chrapka 
– ofiarę tragicznego wypadku drogowego 
w 2001 r. Na najlepszych czekały okazałe 
puchary, które wręczali Grzegorz Wawry-
ka, wiceprzewodniczący rady miejskiej 
Tadeusz Pasierb, Kazimierz Brzyk 
i Jan Waresiak. Specjalne puchary 
otrzymały także osoby, które przyczy-
niły się do popularyzacji i organizacji 
biegów w Brzesku oraz najmłodsi i naj-
starsi zawodnicy startujący w zawo-
dach. Najmłodszą zawodniczką, która 
pokonała dystans 5 km była 10-letnia 
Barbara Waresiak ze Szczepanowa. 
Natomiast najmłodszym zawodnikiem, 
który także brał udział w biegu na 5 
km, okazał się 11-letni Arek Zapiór 
z Brzeska. Najstarszym zawodnikiem, 
który z powodzeniem ukończył bieg na 
10 km, był Stanisław Kita z Jadownik. 
Pomimo, iż ma 73 lata, dał przykład 
i udowodnił młodszym, że biegać można 
w każdym wieku. Wśród kobiet naj-
starszą zawodniczką, która przebiegła 
dystans 10 km i pokonała wielu dużo 
młodszych zawodników, okazała się 
Barbara Prymakowska z Tarnowa. 69- 
letnia tarnowianka tydzień wcześniej, 
razem ze swoim wnukiem wbiegła na 
szczyt Kasprowego Wierchu, a w ubie-
głym roku jako najstarsza Polka zdobyła 
Mont Blanc. „Najszybsza babcia świata” 
ma na swoim koncie wiele maratonów, 
półmaratonów oraz zaszczytnych tytułów 
i medali. Jej udział w Brzeskim Biegu był 
bardzo miłą niespodzianką i świetnym 
przykładem do naśladowania. 

Beata Kądziołka

Bieg PamięciBieg Pamięci

Na starcie stanęło 184 biegaczy – fot. Beata Kądziołka
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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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