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Październik w pigułce
3 – Otwarciem wystawy „Jan Paweł II 

w drodze do świętości” rozpoczął się Miesiąc 
Papieski organizowany przez Powiatową 
i Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzesku.

3 – Szkoła Podstawowa w Porębie 
Spytkowskiej otrzymała certyfikat „Szkoła 
promująca bezpieczeństwo”. Uroczyste wrę-
czenie certyfikatów odbyło się w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

4 – Portal Urzędu Miejskiego poinfor-
mował o pozyskaniu przez gminę 21 tysięcy 
złotych na remont remizy strażackiej 
w Jasieniu. Pieniądze przekazane zostały 
w ramach projektu Małopolskie remizy 
prowadzonego pod auspicjami Urzędu Wo-
jewódzkiego. Budżet projektu to ponad 3,5 
miliona złotych, z czego 120 tysięcy trafiło 
na teren powiatu brzeskiego. 

7 – Do byłej siedziby MOK-u przy ulicy 
Kościuszki 7 przeniesione zostały Urząd 
Stanu Cywilnego oraz Biuro Ewidencji 
Ludności i Dowodów Osobistych. Klienci 
wszelkie opłaty skarbowe mogą dokony-
wać w kasie sąsiadującego z budynkiem 
Banku Spółdzielczego oraz na poczcie (bez 
dodatkowych opłat).   

9 – W ramach cyklu „Cała Polska czyta 
dzieciom i my też” Publiczne Przedszkole 
Parafialne w Mokrzyskach zorganizowało 
czytanie fragmentów książki „Jak Lolek 
został papieżem”.

10 – Do PG nr 1 w Brzesku zawitał specjal-
ny samochód prosto z Niemiec, a to za sprawą 
ogólnopolskiej akcji Deutsch Wagen Tour. 

11 – Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Brzesku obchodziło 
50- lecie. 

11 – Burmistrz Grzegorz Wawryka, wice-
starosta Ryszard Ożóg, radny Miejski Piotr 

Wyczesany, sołtys Stanisław Milewski oraz 
Stanisław Góra, prezes Stowarzyszenia Na 
Rzecz Rozwoju Wsi Bucze dokonali w Buczu 
uroczystego odsłonięcia obelisku upamiętnia-
jącego ofiary I i II wojny światowej.

11 –13 – ZPiT Jadowniczanie zajął 
III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu 
Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej, 
zorganizowanym przez Wojewódzki Dom 
Kultury w Kielcach.

12 – W Czchowie odbyła się Jesienna 
Wystawa Owczarków Niemieckich zor-
ganizowana pod honorowym patronatem 
burmistrza Brzeska Grzegorza Wawryki 
i burmistrza Czchowa Marka Chudoby.

14 – PG w Jadownikach było gospoda-
rzem i głównym organizatorem Gminnego 
Święta Edukacji, podczas którego wręczono 
nagrody burmistrza Brzeska, oraz akty 
mianowania dla 32 nauczycieli z naszej 
gminy. 

16 – W ramach obchodów Dnia Papie-
skiego w PSP nr 2 w Brzesku podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Brzesku zaprezentowali swoje przedsta-
wienie „W poszukiwaniu sensu życia”. 

17 – W RCK-B odbyły się zorganizo-
wane przez MOK eliminacje międzypo-
wiatowego konkursu sztuki recytatorskiej 
„POSZUKIWANIA”.

18 – Na terenie ZSP nr 1 odbyła się 
„I Brzeska Sportowa Olimpiada Przedszko-
laków – Skrzaty na start”, w której wzięło 
udział ponad 500 dzieci z 17 placówek. 

19 – W ramach obchodów Miesiąca 
Papieskiego zespół Grupy Teatralnej dzia-
łającej przy Parafii Miłosierdzia Bożego 
w Brzesku zaprezentował program słowno 
- muzyczny „Gdybyś ty żył Ojcze Święty” 
w reżyserii Agaty Podłęckiej

20 – W Muzeum Lotnictwa w Kra-
kowie, podczas uroczystej gali zostały 
wręczone certyfikaty „Miejsce przyjazne 
maluchom”. Jej organizatorami byli: re-
dakcja Wrót Małopolski, Gazeta Wyborcza 
i firma PR Inspiration. Najbardziej przy-
jazne maluchom według nich są w naszej 
gminie: Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Brzesku, Restauracja-Hotel 
„August” oraz Restauracja Planeta.

20 – Muzeum Zamek w Dębnie ma już 
35 lat. Z tego powodu w jego murach zor-

ganizowano uroczyste spotkanie podczas 
którego Wojewoda Małopolski Andrzej 
Harężlak odznaczył złotym Medalem za 
Długoletnia Służbę Janusza Bogacza i An-
toniego Wróbla oraz medalem srebrnym 
Martę Kuczyńską. Wicemarszałek Woje-
wództwa Małopolskiego Roman Ciepiela 
wręczył kustosz Zamku Krystynie Gurgul 
przyznany przez Województwo Małopolskie 
Medal Polonia Minor. Gościem honorowym 
była emerytowana Kustosz Lidia Luchter-
Krupińska.

24 – W auli Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Delegatura w Tarnowie 
kurator Aleksander Palczewski wyróżnił 
medalami 22 nauczycieli z naszej gminy. 
Szczegóły wewnątrz numeru.

25 – Uczniowie SP 2 Jadowniki w asy-
ście policjantów z Sekcji Ruchu Drogowego 
KP Policji w Brzesku  przeprowadzili akcję 
pod hasłem „Kierowco zwolnij”. Przypomi-
nali prowadzącym pojazdy o zachowaniu 
szczególnej ostrożności i potrzebie zwol-
nienia w okolicach szkoły. Kierowcy, którzy 
jechali zgodnie z przepisami, otrzymywali 
w nagrodę czerwone jabłko. Plaster limonki 
i upomnienie dostawali kierujący, którzy 
naruszyli zasady ruchu  drogowego.

25 – W Piwnicy Brzeskiej Andrzej 
Mleczko zaprezentował przeźrocza z mor-
skich podróży.

26 – W RCK-B w Brzesku odbyło się 
podsumowanie miesiąca papieskiego za-
kończone koncertem zespołu „Promyczki 
Dobra” z Nowego Sącza.

27 – W sali koncertowej RCK-B wystą-
piła Parafialna Schola Ziarenka Nadziei. 
Koncert był muzycznym podziękowaniem dla 
wszystkich dobrodziejów, którzy od wielu lat 
wspierają działania „Ziarenek”. Fot. str. 20.

28 – W sali wystawowej RCK-B ot-
warto wystawę malarstwa i rzeźby Jana 
Dekera. Artysta urodzony w Nowym Są-
czu specjalizuje się w tematyce sakralnej 
i erotycznej.

29 – Podczas walnego zebrania członko-
wie LGD Kwartet na Przedgórzu wybrali 
„stare” nowe władze, ponieważ skład zarzą-
du nie uległ zmianie.

30 – W RCK-B odbył się skierowany 
do uczniów klas podstawowych spektakl 
„Wielkie psotki małej Dorotki” traktują-
cy o segregowaniu śmieci, rozpoznawa-
niu znaków ekologicznych i zdrowym 
odżywianiu.

WYDARZENIA
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W Brzesku funkcjonuje tymczaso-
wy zjazd z autostrady ul. Leśną w kie-
runku południowym. Trwają prace 
nad projektem nowego i docelowego 
zjazdu „zachodnią obwodnicą” miasta, 
którego inwestorem jest GDDKiA

Od wielu lat dyskutowano trasę 
zjazdu z autostrady. Dzięki licznym 
konsultacjom prowadzonym przez 
Burmistrza Brzeska udało się wypra-
cować rozwiązanie będące kompromi-
sem lokalnej społeczności. Najpierw 
opracowana została wielowariantowa 
koncepcja, w której przedstawiono kil-
ka możliwych lokalizacji nowej drogi. 
Burmistrz Brzeska w dniu 19.06.2013 
roku wydał decyzję administracyjną 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 
drogi łącznikowej pomiędzy węzłem 
Brzesko na autostradzie A4 a drogą 
krajową nr 4”. 

Trasa wybranego wariantu rozpo-
czyna się na istniejącej ulicy Leśnej, 
za obiektem kolejowym . Droga łączni-
kowa będzie podłączona do ul. Leśnej 
i ul. Gajowej poprzez skrzyżowanie 
skanalizowane. Następnie trasa 
drogi będzie przebiegać  po terenach 
zalesionych należących do Nadleśni-
ctwa Brzesko, następnie przechodzić 
będzie przez tereny rolnicze będące 
we władaniu Małopolskiego Centrum 
Biotechniki w Krasnym i włączać się 
będzie do drogi krajowej nr 4 poprzez 
rondo. W etapie perspektywicznym 
droga łącznikowa przechodzić będzie 
nad DK 4 i łączyć się będzie z nią 
poprzez węzeł typu karo.

Burmistrz Brzeska podkreśla, że 
starano się wybrać wariant, który 
będzie najmniej uciążliwy dla miesz-
kańców. Ponadto należy zaznaczyć, że 
wariant ten nie przewiduje wyburzeń 
budynków mieszkalnych, ani gospo-
darczych i podlegał szerokim konsul-
tacjom społecznym. Dzięki temu na 
dzień dzisiejszy decyzja środowiskowa 
jest prawomocna, inwestor czyli GD-
DKiA deklaruje, że już w listopadzie 
tego roku ogłosi przetarg w systemie 
zaprojektuj i wybuduj. Szacunkowy 
koszt budowy wyniesie 80 mln zł. 
Burmistrz Brzeska pozostaje w sta-
łym kontakcie z dyr. Grygą z GDDKiA 
oddział Kraków i monitoruje przygo-
towanie zadania.  red.

Budowa połączenia autostrady A-4 
Kraków –Tarnów z drogą krajową nr 4
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Od wielu lat staramy się 
poprawiać infrastrukturę spor-
tową w naszej gminie. W Brze-
sku działają już dwa boiska typu 
„Orlik” ze sztuczną nawierzch-
nią. W najbliższym czasie zo-
stanie oddane do użytku kolejne 
w miejscowości Bucze.

Budowa przyszkolnego boi-
ska sportowego z nawierzchnią 
ze sztucznej trawy o wymia-
rach 30mx50m i piłkochwytami  
w miejscowości Bucze współfi-
nansowana jest ze środków 
unijnych. Wykonawca został 
wyłoniony w drodze przetargu 
i w dniu 24.07.2013 r. została 
podpisana umowa na realizacje 
powyższego zadania. W listopa-
dzie tego roku przeprowadzona 
zostanie procedura odbiorowa. 

Program budowy boisk ze sztuczną nawierzchnią
Burmistrz Brzeska liczy na to, że 
z nowego boiska korzystać będą 
nie tylko dzieci uczęszczające 
do szkoły, ale też lokalny klub 
sportowy oraz mieszkańcy Bucza. 
W najbliższym czasie zostanie 
ogłoszony przetarg na kolejne 
tego typu boisko w miejscowości 
Mokrzyska. Został również złożony 
wniosek o dofinansowanie remontu 
nawierzchni boiska sportowego 
z projektowaną nawierzchnią tar-
tanową przy Szkole Podstawowej 
w miejscowości Szczepanów.

Jak podkreśla Burmistrz Brze-
ska Grzegorz Wawryka jest to począ-
tek szerszego planu poprawy infra-
struktury sportowej. W najbliższych 
latach będą podejmowane starania 
dla budowy kolejnych boisk w sołe-
ctwach i na osiedlach miasta.

Gmina od wielu lat zabiegała rów-
nież o budowę zjazdu z autostrady 
w kierunku północnym. Zadanie to jest 
ważne z kilku powodów, jak podkreśla 
Burmistrz Brzeska. Gmina Brzesko zlo-
kalizowana jest w bardzo ważnym węźle 
komunikacyjnym, gdzie krzyżują się 
główne kierunki transportu tranzytowe-
go z zachodu - na wschód oraz z południa 
- na północ. Wykonanie zjazdu na północ 
jest bezwzględnie konieczne z punktu 
widzenia poprawnego funkcjonowania 
transportu, zwłaszcza dla pojazdów 
poruszających się z kierunku Nowego 
Sącza, Krynicy, Słowacji. Mieszkańcy 
Mokrzysk długo wyczekują planowanej 
inwestycji z uwagi na to, że istniejąca 
droga wojewódzka 768 przebiega przez 
tereny o gęstej zabudowie, co powoduje 
duże uciążliwości. Ponadto gmina po-
siada ok. 40 ha gruntów, przez które 
będzie przebiegać planowana droga. 
Burmistrz Brzeska podkreśla, że dzięki 
budowie tej drogi uda się przyciągnąć 
na ten teren inwestorów, którzy dadzą 
miejsca pracy i będą płacić podatki do 
budżetu gminy.

Burmistrz Brzeska wydał decyzję 
administracyjną o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pn.:  Budowa połączenia autostrady A4 
na odcinku Kraków – Tarnów z drogą 
wojewódzką 768 Koszyce-Brzesko 
w węźle Brzesko – odcinek drogi wo-

Budowa połączenia autostrady A-4 
Kraków -Tarnów z drogą wojewódzką 768

jewódzkiej nr 768. Mimo złożonych 
odwołań od decyzji, Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze utrzymało za-
skarżoną decyzję w mocy. Dzięki temu 
inwestor tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie mógł kontynuować przygo-
towanie zadania. Przy wyborze trasy 
pierwotnie rozpatrywano siedem jej 
wariantów. W ostateczności wybrano 
wariant z włączeniem w węźle Brzesko 
na autostradzie A4, skrzyżowaniem 
bezkolizyjnym w formie estakady nad 
ulicą  Trakt Królewski w miejscowości 
Mokrzyska, następnie skrzyżuje się 
z drogą powiatową w rejonie Kościoła, 
gdzie ma powstać rondo. Kolejne skrzy-
żowanie z ul. Zagrodzką  ma zostać 
wybudowane również w formie ronda.

W budżecie gminnym zabezpieczo-
no środki w ramach pomocy finansowej 

na rzecz Województwa Małopolskiego  
prowadzącego zadanie (jako współ-
finansowanie kosztów związanych 
z opracowaniem dokumentacji tech-
nicznej i wykupem gruntów). 

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił 
przetarg w trybie „zaprojektuj i wybu-
duj”. na wykonanie tego zadania. Po 
rozstrzygnięciu przetargu została podpi-
sana umowa z firmą Skanska na reali-
zację zadania na terenie gminy Brzesko. 
Wartość zadania to ok. 33 mln.  zł. We-
dług informacji uzyskanych u inwestora 
zadania, planowany termin otrzymania 
stosownych pozwoleń to maj 2014 roku, 
a zakończenie budowy rok później. Bur-
mistrz Brzeska podkreśla, że czasu jest 
niewiele, więc trzeba zrobić wszystko, 
aby przedsięwzięcie zakończyło się 
sukcesem. red.
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50 lat temu, w lipcu 1963r po-
wstał w Brzesku Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Brzesku, 
który dziś znany jest jako Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji. Z tej okazji z początkiem 
października odbyło się „urodzinowe” 
spotkanie pracowników oraz zaproszo-
nych gości, których uroczyście witał 
prezes zarządu Zbigniew Gładyś. „Smak 
wody jest najlepszym świadectwem dla 
naszej spółki. Także dzięki budowie 
sieci kanalizacyjnej, istniejącym już 
inwestycjom bądź będącym w trakcie 
realizacji, zachowamy dla przyszłych 

Czysta woda od 50 lat
pokoleń czyste, zdrowe i ekologiczne śro-
dowisko.” – mówił gospodarz. Brzeskie 
„wodociągi” to jedne z najnowocześniej-
szych tego typu zakładów w naszym 
województwie. Nasza gmina jest już 
niemal w całości zwodociągowana, o 
czym podczas uroczystości wspominał 
w swoim wystąpieniu Burmistrz Grze-
gorz Wawryka. W spotkaniu uczest-
niczyli m.in. przewodniczący Rady 
Miejskiej Tadeusz Pasierb, wiceprezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan 
Musiał, wójt gminy Dębno Grzegorz 
Brach, burmistrz Zakliczyna Jerzy So-

ska, burmistrz Wojnicza Jacek Kurek. 
Nie zabrakło szefów miejskich spółek 
komunalnych, a swoich przedstawicieli 
oddelegowały również firmy wodocią-
gowe z w Tarnowa, Dębicy, Bochni, 
Dąbrowy Tarnowskiej i Gorlic.

Podczas imprezy rys historyczny 
przedsiębiorstwa zaprezentował wice-
prezes spółki Jerzy Wolnik. Zgromadzo-
nym przedstawiono monografię i krótki 
film dotyczący działalności RPWiK. Go-
ście zostali poczęstowani urodzinowym 
tortem, a Brzeskie Smyczki umiliły ten 
czas piękną muzyką. 

red.

W Pałacu Biskupów Krakowskich 
przy ul. Franciszkańskiej 3 odbyła się 
w dniu 30 .10.2013r uroczysta gala będąca 
podsumowaniem plebiscytu „Dziennika 
Polskiego” na Proboszcza i Wikariusza 
2013 Roku oraz Najlepszą Parafię Mało-
polski. Plebiscytowi patronowali  Kard. 
Stanisław Dziwisz i  Ordynariusz Diecezji 
Tarnowskiej biskup Andrzej Jeż. 

W sali ze słynnym „papieskim 
oknem” po występie Izabeli Droboto-
wicz-Orkisz, założycielki, dyrektora 
i aktorki Teatru Hagiograf im. św. 
Teresy z Lisieux, która  przypomniała 
teksty bł. Jana Pawła II z książki „Pa-
mięć i tożsamość”, nastąpiło  wręczanie  
dyplomów  i wyróżnień zwycięzcom 
plebiscytu przez  Bernadettę  Podliń-

Najlepsza parafia
ską, prezes Polskapresse Oddział Pra-
sa Krakowska - wydawcy „Dziennika 
Polskiego” i redaktora  naczelnego  
Marka Kęskrawca. 

Statuetkę Proboszcza 2013 Roku 
odebrał ks. Tadeusz Piwowarski 
(parafia Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy w Jurkowie, gmina Dobra, pow. lima-
nowski). Najlepszym Wikarym został 
ks. Mirosław Kozina (parafia Pana 
Jezusa Dobrego Pasterza na Prądniku 
Czerwonym w Krakowie). Statuetkę  dla 
Najlepszej Parafii odebrał  ks. Józef 
Drabik, proboszcz parafii Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła i św. Ja-
kuba Apostoła w Brzesku.

Kard. Stanisław Dziwisz podzię-
kował organizatorom za inicjatywę 

i pochwalił „Dziennik Polski” za 
obiektywizm w prezentowaniu faktów 
i komentarzy, sam zaś był adresatem 
podziękowań złożonych na jego ręce 
przez Józefa Witkowskiego z Brzeska 
- prezesa Akcji Katolickiej, która była 
inicjatorem zgłoszenia tak parafii  
Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła i św. Jakuba Apostoła jak 
i proboszcza księdza Józefa Drabika 
do wzięcia udziału w organizowanym 
przez Dziennik Polski plebiscycie.

Redaktor Marek Kęskrawiec powie-
dział: „W niełatwych dla Kościoła cza-
sach ważne jest, by mądrze reagować 
na krytykę i wspierać kapłanów, którzy 
potrafią w parafiach tworzyć prawdzi-
we wspólnoty chrześcijańskie.”

Może chwila refleksji nad tymi 
słowami? 

Anna Gaudnik
fot. A.G. str. 22   

30 osobowa grupa przedsta-
wicieli samorządu z Republiki 
Mołdawii przybyła do Polski na 
zaproszenie Federacji Regional-
nych Związków Gmin i Powiatów 
RP. 4 listopada gościli w Brzesku, 
w Regionalnym Centrum Kulturalno 
– Bibliotecznym, gdzie spotkali się 
z burmistrzem Grzegorzem Wawry-
ką oraz z przewodniczącym Zarządu 
Związku Międzygminnego ds. Wo-
dociągów i Kanalizacji Bogusławem 
Babiczem. Goście z Mołdawii od-
wiedzili nasze miasto ze względu na 
wzorcowo prowadzoną gospodarkę 
wodno- ściekową. Wpływa to na po-
zyskiwanie środków unijnych, między 
innymi z Funduszu Spójności. Do 
międzygminnego związku należą czte-
ry gminy: Brzesko, Dębno, Wojnicz 
i Zakliczyn. red.

Goście z Mołdawii odwiedzili Brzesko
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Piękna pogoda przyczyniła się do 
udanej pieniężnej zbiórki na rzecz 
ratowania zabytkowych pomników 
na brzeskim cmentarzu parafialnym, 
zorganizowanej - podobnie jak w roku 
ubiegłym - przez Komitet Odnowy 
i Troski o Cmentarz Parafialny, dzia-
łający przy parafii pw. NMP Matki 
Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku. 
Od 1 do 3 listopada zebrano 8098, 
39 PLN i 12 eurocentów, dzięki 
hojnym Ofiarodawcom, bezintere-
sownym Sponsorom i wspaniałym 
Wolontariuszom.

Wśród tych ostatnich, oprócz kwe-
stujących osób dorosłych, na szcze-
gólne słowa uznania zasłużyła liczna 
grupa młodzieży z brzeskich szkół: 
harcerze i „cywile” pod opieką Renaty 
Rożkowicz i Magdaleny Sowy ze Szkoły 
Podstawowej nr 2, przedstawiciele 
Szkolnego Koła Wolontariuszy z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
oraz uczennice z Publicznego Gimna-
zjum nr 1. Jest nader pocieszające, że 
znaleźli się uczniowie, którzy indywi-
dualnie, za zgodą rodziców, zgłosili się 
do kwestowania.

Przedstawiony w tegorocznej ce-
giełce pomnik Walentego Lisieńskiego 
został odnowiony dzięki datkom zebra-
nym podczas zbiórki przeprowadzonej 
w 2012 roku, ale kwestowanie na 
cmentarzu parafialnym trwa już od 
kilkunastu lat. Zbierane wcześniej 
pieniądze były wykorzystywane na 
prace porządkowe i naprawcze, a do-

Kwestowaliśmy na obu cmentarzach...

piero przejęcie w roku 2012 „starego 
cmentarza” w administrowanie przez 
Brzeskie Zakłady Komunalne pozwoli-
ło na przeznaczenie całej zebranej kwo-
ty na pierwszą, w pełni profesjonalną, 
renowację zabytkowego pomnika.

Uwagę odwiedzających cmentarz 
parafialny przyciągał także zrekon-
struowany przez Wojciecha Sieka anio-
łek i odnowiony przez Piotra Śledzia 
pomnik na grobie 5-letniej Helenki 
Rotter. Obie prace wykonano non pro-
fit. Wyrażamy nadzieję, że zachęci to 
właścicieli i opiekunów zabytkowych 
pomników do podejmowania podob-
nych działań, dzięki którym będzie 
można podziwiać kunszt dawnych rze-
mieślników i piękno ich prac. Komitet 

Odnowy i Troski o Cmentarz Parafial-
ny w Brzesku oczekuje kontaktu i słu-
ży pomocą wszystkim, którzy zechcą 
podjąć trud przywracania piękna tej 
nekropolii.

Nie byłoby możliwe wzbogacenie 
kwesty materiałami informacyjnymi, 
gdyby nie bezinteresowna pomoc Brze-
skiej Oficyny Wydawniczej Aleksandry 
i Ryszarda Dziedziców oraz Studia Ma-
sters należącego do ich synów: Michała 
i Krzysztofa – wykonawców banerów 
wiszących na obu cmentarzach.

Dziękujemy ks. Wojciechowi Wer-
nerowi, proboszczowi parafii pw. Miło-
sierdzia Bożego za udzielenie gościny 
kwestującym na cmentarzu komu-
nalnym oraz Paniom opiekującym się 
kawiarenką Makarios za pracę, którą 
wykonały na rzecz kwesty. 

Wszyscy, którzy nie mieli okazji 
„zasilić” puszki, a zechcieliby wesprzeć 
jeszcze tegoroczną kwestę, mogą to 
uczynić, przekazując swój datek na 
konto:

Parafia NMP Matki Kościoła i św. 
Jakuba Ap. w Brzesku 

32-800 Brzesko ul. Głowackiego 2
Nr konta: 0610204984000047020

0308551
Tytułem: DAROWIZNA NA CELE 

KULTU – CMENTARZ

Za rok wszyscy będziemy mogli 
oglądać i zachwycać się następnym 
odnowionym zabytkiem.

W imieniu Komitetu Odnowy 
i Troski o Cmentarz Parafialny 
w Brzesku

Jacek Filipfo
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19 października w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Brzesku odbyła się uroczysta 
inauguracja roku akademickiego 
2013/2014 Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie. 

Od tego roku w Zamiejscowym 
Ośrodku Dydaktycznym UP w Brze-
sku będą studiować przyszli licencjaci 
i magistrzy, którzy jako kierunek 
studiów wybrali politologię i pedago-
gikę. W ofercie uczelni są także studia 
podyplomowe.               

W uroczystości wzięli udział: rek-
tor UP prof. Michał Śliwa, prof. UP 
Katarzyna Dorrmus, dr Ewa Stawo-

Inauguracja UP
wy, starosta brzeski Andrzej Potępa, 
dyrektor ZSP nr 1 Maria Góra, prze-
wodniczący Rady Powiatu Kazimierz 
Brzyk, naczelnik Wydziału Oświaty 
Starostwa Powiatowego Janina Mo-
tak, przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji 
i Integracji Europejskiej Tomasz Gur-
gul, wykładowcy UP oraz studenci.

Po odśpiewaniu hymnu państwo-
wego, wszystkich zebranych gości i stu-
dentów powitał rektor Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie JM Rektor prof. 
Michał Śliwa. W swoim wystąpieniu 
podziękował m.in. staroście brzeskiemu 

za wspieranie działań na rzecz rozwoju 
edukacji. Podkreślił również, że w tym 
roku akademickim na krakowską 
uczelnię zgłosiło się ponad 6 tysięcy 
studentów, a część z nich będzie miała 
możliwość studiowania w naszym mie-
ście. Witając nową społeczność akademi-
cką w Brzesku, starosta Andrzej Potępa 
wyraził nadzieję na dobrą i owocną 
współpracę powiatu brzeskiego i pla-
cówek oświatowych z Uniwersytetem 
Pedagogicznym w Krakowie. Kolejnym 
punktem spotkania był wykład prof. Ka-
tarzyny Dormus pt. Komisja Edukacji 
Narodowej - wielkie osiągnięcie czy mit 
narodowy? A niezwykle podniosłą chwilą 
dla studentów było odebranie indeksów 
z rąk rektora UP prof. Michała Śliwy. 

Beata Kądziołka
 

Uroczysta, dziesiąta już inau-
guracja Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Brzesku odbyła  się 7 
listopada, tym razem w pięknych 
wnętrzach Pałacu Goetz, z udzia-
łem znakomitych gości, wśród których 
znaleźli się prof. dr hab. Franciszek 
Ziejka, prof. dr hab. Janusz Zdebski, 
prof. dr hab. Edward Dobrzański, 
prof. dr hab. Marian Stolarczyk, prof. 
Jan Blecharz, dr hab. n. med. Tomasz 
Konopka, Janusz Janas - opiekun 
z ramienia UTW i UJ, przedstawiciele 
PTTK: Zbigniew Kresek, Stanisław 
Leśnik, Anna Rojek-Leśnik, Wiesław 
Piprek, ks. dr Andrzej Jedynak, Jan 
Stępień - redaktor Radia Kraków. Obec-
ne były  też władze miasta i powiatu: 
burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 
wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel, przewod-
niczący Rady Miejskiej Tadeusz Pa-
sierb oraz wicestarosta Ryszard Ożóg.  
Uroczystość rozpoczęła Cecylia Jabłoń-
ska prezes i założyciel UTW. Następnie 
wręczone zostały legitymacje 40. no-
wym studentom. Wykład inauguracyjny 
dotyczący 650-lecia Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego wygłosił prof. dr hab. Franciszek 
Ziejka. Fragmenty poezji Cypriana Kamila 

Inauguracja UTW

Norwida czytał Edward Dobrzański. Opra-
wę muzyczną przygotował chór ze Szcze-
panowa pod dyrekcją Wojciecha Olek-

syka. Spotkaniu towarzyszył uroczysty 
i podniosły nastrój.  red.

fot. B.K. str. 22
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Od 1972 we wszystkich instytucjach 
związanych z oświatą obchodzony jest 
Dzień Edukacji Narodowej. W tym 
roku w naszej gminie uroczyste obchody 
Gminnego Dnia Edukacji miały miejsce 
14 października w Publicznym Gimna-
zjum w Jadownikach. Ślubowanie zło-
żyli uczniowie klas pierwszych. Obecny 
na uroczystości burmistrz Grzegorz 
Wawryka, dziękując nauczycielom za 
ich pracę wyraził zadowolenie z uczniów, 
którzy dumnie reprezentują naszą gmi-
nę w olimpiadach i konkursach w całym 
kraju.

Najważniejszym wydarzeniem tego 
dnia było jednak wręczenie nagród bur-
mistrza brzeska, dla nauczycieli, którzy 
w ubiegłym roku szkolnym szczególnie 
wyróżnili się swoimi osiągnięciami. Za-
raz po tym odbyło się ślubowanie osiem-
nastu pedagogów oraz wręczenie im 
aktów mianowania. Wśród nich znalazł 
się Pan Marcin Gromadzki z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku, 
który mówi „Czuję się teraz naładowany 
pozytywną energią. Wiem, że to co przez 
cały czas robiłem z dzieciakami miało 
sens. Nasza współpraca była dobra i ktoś 
ją docenił.”.

Nagrodą burmistrza wyróżniona 
została m.in. Maria Stolińska - wice-
dyrektor i nauczycielka matematyki 
w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brze-
sku. Podkreśliła, że uroczystość odbyła 
się w szkole. Mówi nam, że takie wyda-
rzenia zawsze powinny organizować pla-
cówki edukacyjne, aby sprawy szkolne 
nie były od szkół odrywane. „Czuję się 
doceniona, że wystąpienie o przyznanie 
mi takiej nagrody zostało pozytyw-
nie rozpatrzone przez burmistrza, bo 
oznacza to, że on się z tym zgadza. 
Dyrektorom rzadko zdarza się nagroda 
nauczycielska, więc tym bardziej było 
mi wtedy miło”

Tego samego dnia ślubowanie skła-
dała również Pani Edyta Szczepanek, 
polonistka z PSP nr 3 w Brzesku. 
Dodatkowo otrzymała ona również na-
grodę burmistrza. Stwierdza, że ciężko 
rozgraniczyć te dwa zaszczyty, których 
dostąpiła w poniedziałek, ponieważ są 
one wynagrodzeniem za ten sam trud. 
„Gdy przychodzi się do nowej pracy już 
pierwszego dnia ma się jakąś wizję, do 
zrealizowania której się dąży. Jestem 
dumna, że mi się to udało i cieszę się, 
że zostało to zauważone”. Podkreśla też, 
że na jej wyróżnienie, złożyła się bardzo 
udana współpraca z innymi nauczycie-
lami, oraz ich wsparcie we wspólnie 
realizowanych projektach.

Nauczyciele podsumowują, że nie 
mogą spocząć na laurach, bo teraz czas 
pokazać, że zasłużyli na te wyróżnienia. 

Święto pedagogów

Pan Marcin wprost stwierdza, że „to 
obowiązek który trzeba spełniać w przy-
szłości, i mocny kopniak do przodu”, 
a Pani Maria kwituje naszą rozmowę 
słowami „tak trzymać!”

Nagrodę burmistrza otrzymali:
Małgorzata Kołodziej – Siciarz, Mar-

ta Kania z PG nr 1 w Brzesku, Maria 
Stolińska, Agnieszka Klebert z PG nr 
2 w Brzesku, Marta Wietecha, Bożena 
Wojtoń z PG w Jadownikach, Edyta 
Szczepanek, Łucja Dzierwa z PSP nr 3 
w Brzesku, Kinga Kuchta z PSP w Jasie-
niu, Barbara Żurek z PSP w Okocimiu, 
Marta Łaboda z Publicznego Przed-
szkola nr 1 w Jadownikach, Elżbieta 
Krzyżak z Publicznego Przedszkola nr 
9 w Brzesku, Jan Chrabąszcz z PSP nr 
2 w Jadownikach oraz Zenon Kubala 
z PSP nr 1 w Jadownikach.

Akty mianowania otrzymali:
Urszula Kural, Marcin Gromadz-

ki z PSP nr 2 w Brzesku Katarzyna, 
Zelek, Edyta Szczepanek z PSP nr 
3 w Brzesku, Małgorzata Stalmach, 
Marcin Rudnik i ksiądz Dominik Furgał 
z PSP w Szczepanowie, Elżbieta Dojka 
z PSP w Sterkowcu, Gabriela Waliczek 
z PSP w Okocimiu, Dorota Zachara 
z PSP w Buczu, Marta Zielińska – Szot 
z Publicznego Przedszkola w Jasieniu, 
Marek Bochenek z PSP w Mokrzyskach 
Kornelia Jakubowska – Żółty z PG w Ja-
downikach, , Elżbieta Szydłowska z PSP 
nr 2 w Jadownikach, Gabriela, Monika 
Jankowska – Pytel z Publicznego Przed-
szkola nr 7 w Brzesku, Joanna Rdzawka 
– Mikuś z Publicznego Przedszkola nr 3 
w Brzesku, Joanna Stec z Publicznego 
Przedszkola nr 1 w Jadownikach oraz 
Monika Borowiec z Publicznego Przed-
szkola nr 3 w Brzesku

24 października podczas uroczystego 
spotkania w Auli Małopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego Delegatura w Tarnowie kurator 
Aleksander Palczewski w asyście dyrektora 
Delegatury Urszuli Blicharz wręczyli Medale 
Komisji Narodowej za szczególne osiągnięcia 
dla oświaty i wychowania.

Odznaczeni Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej zostali:

Ewa Bukowicz, Bogumiła Fuczek, 
Iwona Haber, Aleksandra Jaworska, 
Maria Kieć, Luiza Płaczek, Agata 
Podłęcka, Renata Rożkowicz i Barbara 
Ząjąc z PSP nr 2 w Brzesku, Magdalena 
Czapkowicz i Łucja Dzierwa, z PSP nr 
3 w Brzesku, Aleksandra Hebda z PSP 
w Mokrzyskach Marzena Babicz z Pub-
licznego Przedszkola w Szczepanowie 
oraz Starosta Brzeski Andrzej Potępa. 
Medal otrzymała również Dorota Wójcik 
dyrektor PSP nr3 w Brzesku, która swo-
ją nagrodę odebrała 14.10 w Urzędzie 
Rady Ministrów w Warszawie.

Odznaczeni Medalem za Długo-
letnią Służbę zostali:

Medal Złoty za Długoletnią Służbę: 
Elżbieta Multan, Maria Wesołowska 
i Dorota Wojtyś z PSP nr 3 w Brzesku 
oraz Bernadeta Zapiór z PSP w Porębie 
Spytkowskiej

Medal Srebrny za Długoletnią Służ-
bę otrzymała Pani Ewa Gładki z PSP 
w Mokrzyskach

Odznaczeni Brązowym Krzyżem 
Zasługi:

Jacek Bartkowiak z ZSP nr 1 w Brze-
sku oraz Jolanta Olchawa z PSP w Mok-
rzyskach

Nagrodę Ministra Edukacji 
Narodowej otrzymała Maria Łomzik 
z PSP w Mokrzyskach

Konrad

Nauczyciele z PSP nr 2 w Brzesku odznaczeni Medalem KEN
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W Publicznej Szkole Podstawowej  
nr 2 w Brzesku obchody Dnia Papie-
skiego 16.10.2013r. miały szczególny 
charakter. Placówka gościła wyjątko-
wych gości ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy im. Bł. Matki Teresy 
z Kalkuty w Brzesku.

Dyrektor Jolanta Piech od dwóch 
lat współpracuje ze szkołą zapraszając 
dyrektor Urszulę Białkę i polonistkę 
Agatę Podłęcką do zasiadania w jury 
Przeglądów Twórczości Teatralnej Osób 
Niepełnosprawnych. Szkoła w zamian 
zaprasza niepełnosprawnych artystów 
ze swoimi inscenizacjami. Mogą się tu 
czuć jak u siebie, bowiem specyfika szkoły 
integracyjnej w pełni pozwala dzieciakom 
na wrażliwy odbiór dokonań gości.

Zauważony przez A. Podłęcką na 
tegorocznym II  Przeglądzie zespół 

Dzień Papieski w brzeskiej  „dwójce”

W ramach obchodów Miesiąca 
Papieskiego Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Brzesku 
zaprosiła do udziału Grupę Tea-
tralną przy parafii Miłosierdzia 
Bożego w Brzesku. 19 październi-
ka pięćdziesięcioosobowy zespół 
zaprezentował program słowno 
- muzyczny „Gdybyś ty żył Ojcze 
Święty” w reżyserii Agaty Podłę-
ckiej. Ona też w całości opatrzyła go 
poetyckim słowem. Tytuł widowiska 
jest zarazem tytułem wiersza, który 
napisała po kilku latach od śmierci 
Jana Pawła II po tym, jak wszelkie 
górnolotne hasła i obietnice składane 
po odejściu papieża zostały zatarte 
i zapomniane. Gdyby Ojciec Święty żył, 
nie tak wyglądałby dzisiejszy świat 
i rzeczywistość w Polsce. Pozostała 
nam jedynie tęsknota za naszym pa-
pieżem, za jego mądrością, za darem 
jednoczenia. On naprawiał serca i rela-
cje między ludźmi. Dla rzeszy Polaków 
to niepowetowana strata i niczym 
niewypełniona pustka.

Montaż przyciągnął w sobotni wie-
czór publiczność, która wypełniła salę 
po brzegi. Były nawet dostawki. Po 
wszystkim młodzież otrzymała owacje 
na stojąco. Tego z pewnością ci artyści 
– amatorzy o wielkich sercach nie spo-
dziewali się. Ludzie opuszczali RCKB 
ze łzami wzruszenia. I to chyba jest 
najważniejsze. Słowo i śpiew (nawet na 
góralską nutę), które zdołały poruszyć, 
uderzyć w struny duszy, bo w głębi je-
steśmy wciąż tymi samymi wrażliwymi 

Gdybyś Ty żył….

i dobrymi ludźmi. Do programu GT 
przygotowywała się przez kilka tygo-
dni. Ma za sobą godziny ciężkich prób. 
Podkłady muzyczne zawdzięczają m.in. 
Andrzejowi Gicali, zaś wyraz plastyczny 
m.in. Annie Serwin. O wiele szczegółów 
młodzi zadbali już sami. Nauczyli się 
podziału pracy artystycznej dzięki latom 
spędzonym w GT. Obok Agaty Podłeckiej 
nad całością czuwał też ks. Radosław 
Olejarz – duchowy opiekun GT, który 
miał odwagę stanąć na scenie i recyto-
wać słowa. Młodzi doskonale wiedzą, 
że są pokoleniem Jana Pawła II, który 

jest dla nich nie tylko autorytetem, ale 
wielkim przyjacielem. Dlatego dla Niego 
wbrew współczesnym trendom publicz-
nie wystąpili, ujawniając swe liczne 
talenty. Na szczęście w Brzesku ich nie 
brakuje. Wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób pomagają funkcjonować, 
wspierają GT choćby najdrobniejszą 
pomocą oraz ich oglądają, młodzi artyści 
są bardzo wdzięczni.

Przed nimi kolejne tygodnie mor-
derczych prób, bo Boże Narodzenie za 
pasem.         

red.

Tacy Sami ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Brzesku ze swoim wy-
różnionym  przedstawieniem pt. „W po-
szukiwaniu sensu życia” zaprezentował 
się jeszcze raz w szkole. Tak cenne 
spektakle słowno – muzyczne nie mogą 
umykać i odchodzić w zapomnienie. 
Całość  programu animatorzy zespołu 
pod okiem m.in. Anny Zachary oparli 
na „Tryptyku rzymskim”, przeplatając 
wzruszającą poezją innych wybitnych 
twórców i muzyką Piotra Rubika.  Czło-
wiek musi odnaleźć sens życia, gdy ok. 
20 niepełnosprawnych ludzi wyciąga do 
niego ręce (jeśli może) i z uśmiechem 
na twarzy, z pogodą ducha i głębokim 
przekonaniem woła, że to życie, to prze-
mijanie, to wszystko MA SENS.

Długie, gromkie, szczere brawa 
świadczyły o sile przyniesionego, a po-

zostawionego nam wszystkim słowa 
Jana Pawła II.  red.
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W sobotę 26 października zakończono 
cykl imprez zorganizowanych w ramach 
Miesiąca Papieskiego przez Powiatową 
i Miejską Bibliotekę Publiczną w Brze-
sku. Organizowany już po raz drugi 
Miesiąc Papieski ma na celu przybliżenie 
mieszkańcom miasta Brzeska i okolic 
postaci wielkiego Polaka – Jana Pawła 
II patrona RCKB.  Biblioteka zapropo-
nowała użytkownikom szeroki wachlarz 
wydarzeń kulturalnych od wystaw, przez 
prelekcje, głośne czytanie, spotkania 
autorskie, konkursy i koncerty.

Wystawy i konkursy 
Na łamach BIM zamieściliśmy już 

relację z pierwszych wydarzeń z tego 
cyklu. Miesiąc Papieski rozpoczęto 
3 października otwarciem wystawy fo-
tograficznej „Błogosławiony Jan Paweł 
II w drodze do świętości”, które zostało 
połączone z prelekcją Czesława Dźwigaja 
- profesora Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Artysta w swoim dorob-
ku ma kilkadziesiąt pomników,  wiele 
z nich poświęconych Janowi Pawłowi 
II. Wystąpienie profesora poprzedziła 
prezentacja krótkiego filmu Stefana 
Szlachtycza „Artysta z Wiśnicza. Czesław 
Dźwigaj–portret rzeźbiarza” przedsta-
wiającego miejsce narodzin artysty oraz 
jego dorobek twórczy. 

9 października małym słuchaczom 
brzeskich przedszkoli książkę Joanny 
Krzyżanek „Jan Paweł II czyli jak Karo-
lek został papieżem” czytali: burmistrz 
Brzeska Grzegorz Wawryka, ks. Józef 
Waśko, Jacek Filip, Grażyna  Skrzekucka, 
Urszula Białka, Dorota Wójcik, Grzegorz 
Bach, Józef Kubas, Małgorzata Cuber, 
Karina Legutek, Aneta Garlacz, Alicja 
Koźmińska, Katarzyna Pacewicz-Pyrek.

Uczniowie szkół podstawowych popi-
sali się bardzo dobrą znajomością życia 
i twórczości Papieża Polaka. W konkur-
sie, który odbył się dnia 17 październi-
ka wzięło udział 33 uczniów z terenu 
powiatu brzeskiego. Należy podkreślić, 
że ich wiedza stanowi potwierdzenie 
zaangażowania jakie oni sami oraz ich 
nauczyciele włożyli w przygotowanie do 
konkursu. 

19 pażdziernika z programem słowno-
muzycznym zaprezentowała się Grupa 
Teatralna działająca pod kierunkiem 
Agaty Podłęckiej również przy parafii 
Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Spektakl 
nosił tytuł: „Gdybyś Ty żył Ojcze Święty”. 
Publiczność nie kryła wzruszenia słucha-
jąc tekstów i piosenek w wykonaniu mło-
dzieży. Równie silny ładunek emocjonalny 
wniósł występ młodzieży z Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwkowej, 
który miał miejsce 24 października. Spek-
takl „Szukałem nauczyciela i mistrza” 
został nagrodzony gromkimi brawami. 

Wystawy, konkursy i …koncert 
ku pamięci Jana Pawła II

Wydarzenia te pokazały, że możemy się 
poszczycić utalentowaną młodzieżą, która 
z pełnym zaangażowaniem przypomniała 
nam jak ważny był w historii Polski Jan 
Paweł II. 

Dla miłośników poezji zaprosiliśmy 
do Brzeska księdza Wacława Buryłę 
– poetę, autora blisko 50 publikacji, 
tomików wierszy i antologii. Podczas 
spotkania ksiądz Buryła  czytał zarówno 
swoje utwory, jak również zaprezentował 
wiersze innych poetów, którzy są dla 
niego ważni i których poezję ceni. Ksiądz 
Buryła 21 października spotkał się z czy-
telnikami w Borzęcinie oraz w Brzesku.

Ostatni weekend października stał 
się czasem podsumowania i zakończe-
nia obchodów. Na finałowej gali, oprócz 
laureatów powiatowego konkursu wie-
dzy o Janie Pawle II, swoją obecnością 
zaszczycili nas: Wiceburmistrz Jerzy 
Tyrkiel, Przewodniczący Rady Miejskiej 
– Tadeusz Pasierb, ksiądz dziekan Józef 
Drabik, Dyrektor MOK Małgorzata 
Cuber, Prezes Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół” Ludwik Lechowicz 
oraz nauczyciele przygotowujący dzieci 
do konkursu wiedzy. Dla nagrodzonej 
młodzieży oraz zgromadzonych gości 
wystąpił znany zespół „Promyczki Dobra” 
z Nowego Sącza.

Przygotowanie szeregu imprez wią-
zało się z intensywnymi pracami orga-
nizacyjnymi, dlatego jako organizatorzy 
– serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy wsparli nas w tych zmaganiach. 
Dziękujemy:
• patronom honorowym: Burmistrzowi 

Brzeska – Grzegorzowi Wawryce, Sta-
roście Powiatowemu – Andrzejowi Po-
tępie, Proboszczowi parafii św. Jakuba 
– Józefowi Drabikowi,

• patronom medialnym – Gościowi Nie-
dzielnemu Oddział Tarnów oraz Brze-
skiemu Magazynowi Informacyjnemu 
za opublikowanie relacji z imprez, 

• sponsorom: Towarzystwu Gimnastycz-
nemu „Sokół” w Brzesku, Bankowi 
Spółdzielczemu w Brzesku, Brzeskiej 
Oficynie Wydawniczej, Firmom: Granit,  
Proster  i Jawor dzięki którym możliwy 
był zakup atrakcyjnych nagród dla 
młodzieży,

• proboszczom i księżom brzeskich parafii 
za informowanie o imprezach i pomoc 
okazaną przy organizacji konkursu,

• Dyrektor MOK – Małgorzacie Cuber 
oraz pracownikom MOK za wsparcie 
i pomoc techniczną,

• Portalowi „Informator Brzeski” za 
towarzyszenie naszym imprezom i ich 
relacjonowanie,

• Wadowickiemu Centrum Kultury za 
udostępnienie wystawy,

• młodzieży, która wykazała zaintereso-
wanie konkursem wiedzy o Janie Pawle 
II oraz nauczycielom, którzy włożyli 
trud w przygotowanie uczniów, 

• członkom komisji konkursowej za facho-
wą ocenę prac konkursowych,

• Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku 
za koncert „Krakowskiego Przedmieś-
cia”,

• Agacie Podłęckiej i Grupie Teatral-
nej przy parafii Miłosierdzia Bożego 
w Brzesku 

• nauczycielom i młodzieży z Publicz-
nego Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Iwkowej,

• oraz wszystkim tym, którzy tutaj nie 
wymienieni pomogli nam po raz kolejny 
przygotować wartościową ofertę wyda-
rzeń kulturalnych przypominających 
postać Papieża Polaka.
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17 października w Regionalnym Centrum Kultural-
no - Bibliotecznym w Brzesku odbyły się powiatowe 
eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Poszuki-
wania”. Konkurs obejmował dwie kategorie artystyczne: 
recytację oraz poezję śpiewaną.

Uczestników oceniała komisja w składzie: aktor Jacek Woj-
nicki, polonistki - Janina Mika i Bogumiła Put. W najmłodszej 
kategorii wiekowej nagrody otrzymali: Magdalena Dudek z PSP 
nr 2 w Brzesku – I m., Patrycja Serafin z PSP nr 2 w Brzesku 
i Igor Malec z PSP nr 3 w Brzesku - ex aequo II m., Krzysztof 
Radzięda z PSP w Uszwi – III m. W kategorii gimnazjów: Kata-
rzyna Gawenda z PG nr 2 w Brzesku - I m., Katarzyna Toboła 
z PG w Uszwi - II m., Wiktoria Laska z PG w Szczurowej - III m. 
Spośród reprezentantów szkół ponadgimnazjalnych nagrodzeni 
zostali: Magdalena Kierczak z ZSP w Czchowie - I m., Piotr 
Grzyb z ZSP nr 1 w Brzesku - II m. oraz Eliza Komęza z Grupy 
teatralnej parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku - III m.

Poezję śpiewaną oceniali instruktorzy brzeskiego MOK-
u: Karol Niemiec, Teresa Szydłowska i Ewelina Stępień. Ze 
szkół podstawowych nagrody otrzymały: Karolina Mocię z PSP 

Poszukiwania nr 2 w Brzesku - I m. oraz Agnieszka Marmol z PSP nr 3 
w Brzesku - II m. Spośród gimnazjalistów nagrodzony został 
Franciszek Podłęcki z PG nr 1 w Brzesku. Laureaci ze szkół 
ponadgimnazjalnych to: Joanna Pajor z ZSP nr 1 w Brzesku 
- I m., Małgorzata Nawrot z Parafii pod wezwaniem Trójcy 
Przenajświętszej w Okocimiu - II m. i Sylwia Pasek z Katoli-
ckiego LO w Brzesku - III m. 

Wszyscy laureaci reprezentowali nasz powiat w VI Mię-
dzypowiatowym Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Poszu-
kiwania” w Żabnie, zajmując następujące miejsca:
w kat. artystycznej: recytacja – szkoły podstawowe: II m. Igor 
Malec (SP nr 3 w Brzesku), III m. Magdalena Dudek (SP nr 
2 w Brzesku), gimnazja: II m. Katarzyna Gawenda (PG nr 2 
w Brzesku), szkoły ponadgimnazjalne: III m. Eliza Komęza 
(Grupa teatralna przy parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku), 
w kat. artystycznej: poezja śpiewana: szkoły podstawowe: II 
m. Karolina Mocię (SP w Brzesku), III m. Agnieszka Marmol 
(SP w Brzesku), gimnazja: Nagroda - Franciszek Podłęcki (PG 
nr 1 w Brzesku), szkoły ponadgimnazjalne: I m. Sylwia Pasek 
(Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Brzesku), II m. Joanna 
Pajor (ZSP nr 1 w Brzesku). Wyróżnienie: Małgorzata Nawrot 
(Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu).  red.

Fot. J. Basista, str. 20

28 października w Sali wysta-
wienniczej RCKB odbył się werni-
saż wystawy Jana Dekera. Artysta 
pochodzi z Nowego Sącza. Z zawodu 
szkutnik, rzeźbą zaczął się zajmować 
w 1981 roku. Rzeźbi w lipie, a od kilku 
lat w twardym drewnie (buk, jesion, 
dąb). Tworzy rzeźby figuralne o tema-
tyce sakralnej i erotycznej. Obecnie 

Jan Deker – rzeźba i rysunki
mieszka w Znamirowicach. W jego 
domu znajduje się duża kolekcja 
rzeźb, którą chętnie udostępnia zwie-
dzającym. Istnieje możliwość zakupu 
prac. Charakterystyczną cechą rzeźb 
Jana Dekera jest to, że są wykonane 
z nieklejonych kawałków-klocków. 
Artysta wykonuje rzeźby użytkowe 
(stoły, ławy, krzesła-trony, barki oraz 

drobiazgi na słodycze), a także głowy, 
popiersia i całe figury dowolnych osób 
na zamówienie. Od niedawna rzeźbi 
w kamieniu – wapieniu pinczewskim 
i maluje obrazy o tematyce erotycznej, 
a także reprodukcje obrazów Stani-
sława Wyspiańskiego. W spotkaniu 
uczestniczyli przyjaciele, znajomi. 
O twórczości Jana Dekera mówił 
m.in. prof. Józef Zasadziński z AGH 
w Krakowie. red.

Fot. J. Basista, str. 20 

„Morskie impresje” 
25 października w Piwnicy Brzeskiej 

odbyło się spotkanie „Morskie impresje na 
przeźroczach Andrzeja Mleczki”. Andrzej 
Mleczko (to tylko zbieżność nazwisk ze 
znanym polskim rysownikiem) przybył 

do nas z Międzyzdrojów. Urodził się w Tar-
nowie. Mieszkał w Brzesku. Tu na komu-
nalnym cmentarzu spoczywa jego rodzina, 
między innymi rodzice i brat Michał. Pan 
Andrzej z wykształcenia jest muzykiem. 
Długo był dyrektorem Domu Kultury w 
Międzyzdrojach. Pływał też na statkach 
jako „kaowiec”. Z tych podróży przywiózł 

wiele zdjęć, które prezentował, snując przy 
tym ciekawe opowieści. Rodzinna, serdecz-
na, miła atmosfera w brzeskiej piwnicy 
była okazją do wspomnień. Spotkanie 
zakończyło się wspólnym śpiewaniem 
piosenek związanych z morzem i morskimi 
podróżami. red.

Fot. J. Basista, str. 20 

17 października w Ueckermunde (Niemcy) zakoń-
czył się III Międzynarodowy Konkurs Wokalny 
im. Giulio Perottiego, w którym uczestniczyło 93 
śpiewaków z 18 krajów. Duży sukces odniósł Hu-
bert Zapiór, który zajął II miejsce (ex-aequo z Niemką 
Johanną Knauth), a ponadto otrzymał Nagrodę Specjalną 
dla Najlepiej Zapowiadającego się Talentu Wokalnego. 

Brzeski baryton oczarował publiczność i jurorów 
brawurowo wykonaną arią „Hai gia vinta la causa” 
z „Wesela Figara” Wolfganga Amadeusza Mozarta. 
Aktualnie jest studentem Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina oraz Akademii Teatralnej im. 
Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie, a pierwsze kroki na scenie stawiał jako 
uczestnik zajęć wokalno-teatralnych prowadzonych 
w brzeskim MOK-u.  red.

Sukces 
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Miłoszek Ciuruś z Łęk, uczeń klasy 1a 
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 
w Brzesku potrzebował pomocy – 10 tysię-
cy złotych. Tyle brakowało  do zakupienia  
specjalistycznego chodzika, który pozwoli 
mu na samodzielne poruszanie. Chłopiec 
bowiem cierpi na niezdiagnozowaną dotąd 
chorobę, przypominającą porażenie móz-
gowe i przez to przykuty jest do wózka.

Na apel rodziców wystosowany m.in. 
w prasie odpowiedziała cała społeczność 
szkoły Miłoszka. Wspólnym staraniem 
Samorządu Uczniowskiego i jego opie-
kunki oraz pań wychowawczyń z 1a 
uzbierano łącznie 6 490zł. Do akcji włą-
czyli się uczniowie, nauczyciele, rodzice 
i  inni pracownicy. Pieniądze te zostały 
przekazane chłopcu. Jego tata wyznał, 
że teraz dla synka zacznie się nowy roz-
dział w życiu – będzie się uczył chodzić 
przy pomocy chodzika.

Wszystkim za wrażliwość, zaan-
gażowanie, zrozumienie i dobre serce 
DZIĘKUJEMY!   

PSP nr 2 w Brzesku

Udało się! Miłosz będzie miał chodzik!

29 października uczniowie klasy IV A i VI C Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Brzesku wraz opiekunami wzięli udział w corocznej akcji 
Szkolnego Koła PCK „Pamiętajmy o zmarłych”.

Uczniowie pod kierunkiem pani Magdaleny Głowackiej – Zastawnik i Edyty 
Szczepanek udali się na brzeski cmentarz wojenny, aby uporządkować teren 
nekropolii i zapalić symboliczne znicze przy żołnierskich grobach. Uczcili w ten 
sposób pamięć poległych w czasie I wojny światowej i udowodnili, że warto dbać 
o miejsca, które są świadectwem przeszłości.

Wizyta na zabytkowym brzeskim cmentarzu była niezwykłą lekcją lokalnej 
historii i patriotyzmu, a także chwilą refleksji i zadumy nad ludzkim losem.

tekst i foto Magdalena Głowacka - Zastawnik

Uczniowie „TRÓJKI” 
odwiedzili cmentarz wojenny

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

Składam szczere i serdeczne podziękowania za modlitwę, pamięć, okazaną życzliwość, złożone kwiaty

 oraz udział w uroczystościach pogrzebowych mojej kochanej Mamy śp. Zofi i Cierniak. 

Wyrazy wdzięczności kieruję do rodziny, księży, przyjaciół, delegacji z zakładów pracy i instytucji, 

współpracowników  z Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, pracowników Urzędu Miejskiego oraz dyrektorów, 

nauczycieli szkół i przedszkoli.  Dziękuję burmistrzowi Brzeska, przewodniczącemu Rady Miejskiej, radnym 

oraz wszystkim, którzy w trudnych chwilach dzielili ze mną smutek i żal. 

Józef Cierniak
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Rośnie nowe pokolenie, nowa 
wznosi się fala. 

Idą z wadami i zaletami, daj-
cie warunki, by wzrastali lepsi. 

Janusz Korczak

Każdy rodzic, wysyłając dziecko do 
szkoły oczekuje, że wróci ono po lekcjach 
bogatsze w nową wiedzę i umiejętności. 
Rodzic ma uzasadnione prawo wymagać 
od szkoły, że ta zapewni jego dziecku 
– bezpieczeństwo. Tymczasem szkol-
ne boiska i korytarze są terenem, na 
których w różnym stopniu i w różnej 
postaci ujawniają się niemal wszystkie 
problemy młodzieży. Stąd też w polskich 
szkołach często dochodzi do zdarzeń, 
które bezpośrednio zagrażają zdrowiu, 
a nawet życiu uczniów. 

Rozumiejąc te problemy, Komenda 
Wojewódzka Policji w Krakowie rozpo-
częła w 1996 roku współpracę z Policją 
holenderską z regionu Hollands Midden, 
która doprowadziła do wdrożenia pro-
jektu: Zintegrowana Polityka Bezpie-
czeństwa (ZPB). Głównym celem ZPB 
jest poprawa poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców. W województwie małopol-
skim ZPB stał się projektem regional-
nym, koordynowanym przez Komendę 
Wojewódzką Policji w Krakowie przy 
wsparciu oraz doradztwie Policji i Samo-
rządu holenderskiego. W chwili obecnej 
ZPB jest realizowana na terenie każdego 
powiatu województwa małopolskiego, 
a przede wszystkim w obszarze placó-
wek oświatowych. W wypadku szkół 
program ma działanie profilaktyczno 
– naprawcze, a nie resocjalizacyjne. 
Głównymi założeniami projektu są: 
zaangażowanie wszystkich partnerów 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
w placówkach oświatowych, wzrost 
świadomości dotyczącej bezpieczeństwa 
wśród społeczeństwa, spójność i jed-
nolitość działań profilaktycznych pro-
wadzonych przez wszystkie instytucje 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz 
trafność i celowość prowadzenia inwe-
stycji związanych z projektowaniem 
bezpiecznych przestrzeni w szkołach 
i okolicach. 

Z projektu ZPB w odniesieniu 
do szkół wynika nadawanie cer-
tyfikatu: Szkoła Promująca Bez-
pieczeństwo, którego warunkiem 
otrzymania jest ścisłe przestrzega-
nie założeń regulaminu. Na tere-
nie powiatu brzeskiego pierwszą 
szkołą, której nadano ten certyfikat 
było Publiczne Gimnazjum nr 2 

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

im. Janusza Korczaka w Brzesku. 
Wydarzenie to miało miejsce w 2004 
roku, a więc 9 lat temu. W tym okresie 
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Brzesku 
jako pionierskie i najbardziej doświad-
czone wielokrotnie dzieliło się swoją 
wiedzą z innymi szkołami na terenie 
gminy, powiatu, a nawet kraju. Szkoła 
współpracowała też z Policją holen-
derską i czeską w ramach wymiany 
doświadczeń. 

W bieżącym roku szkolnym 
2013/2014 Komenda Wojewódzka 
Policji w Krakowie zaprosiła Pub-
liczne Gimnazjum nr 2 do ubiega-
nia się o tytuł Lidera wśród szkół 
promujących bezpieczeństwo. Pani 
dyrektor Elżbieta Wójciak przystąpiła 
do realizacji projektu, powołując w tym 
celu zespół ds. bezpieczeństwa gim-
nazjum w składzie: pedagog szkolny 
– Jolanta Ropek, psycholog szkolny 
– Joanna Wolańska – Sitarz, doradca 
zawodowy – Aneta Witek. Zespół ten 
opracował i przeprowadził badania 
diagnozujące sytuację bezpieczeństwa 
w szkole w opinii uczniów, rodziców 
i nauczycieli. Uzyskane wyniki ankiet 
posłużyły do wyznaczenia zadań oraz 
działań ukierunkowanych na poprawę 
bezpieczeństwa w środowisku zewnętrz-
nym i wewnętrznym szkoły.

W Czytelni PG 2 w Brzesku 24 paź-
dziernika 2013 r. odbyło się spotkanie, 
na które zaproszono przedstawicieli 
instytucji od dawna wspierających 
szkołę w działaniach na rzecz bezpie-
czeństwa. W spotkaniu wzięli udział: 
z-ca burmistrza – Jerzy Tyrkiel,  Na-
czelnik Wydziału Edukacji, Kultury 
i Sportu – Józef Cierniak, Przewodni-
czący Komisji Oświaty Kultury i Sportu 
Rady Miejskiej – Kazimierz Sproski, 
Komendant Komendy Powiatowej Po-

licji w Brzesku – inspektor Roman 
Gurgul, z-ca Naczelnika Wydziału 
Prewencji KPP w Brzesku – nadko-
misarz Jarosław Dudek,  dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Brzesku – Krystyna Czerne-
cka-Sosin, dyrektor Domu Dziecka 
w Jasieniu – Anna Chwalibińska, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzesku – Bogusława 
Czyżyka-Paryło, Komendant Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Brzesku 
– brygadier Dariusz Pęcak, Dziekan 
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 
Miłosierdzia Bożego w Brzesku – 
ks. Wojciech Werner, kurator zawodo-
wy – Bożena Iwaniec, przedstawiciele 
Rady Rodziców: Agnieszka Ważydrąg, 
Andrzej Małek i Krzysztof Marian-
kowski oraz dyrektor PG 2 w Brzesku 
– Elżbieta Wójciak, pedagog szkolny 
– Jolanta Ropek, psycholog szkolny 
– Joanna Wolańska-Sitarz i doradca 
zawodowy – Aneta Witek. 

 Tak liczne grono przybyłych gości 
wyraźnie wskazuje na złożoność zagad-
nień związanych z bezpieczeństwem 
dzieci i młodzieży oraz na to, że szkoła 
nie może być osamotniona w realizacji 
planowanych zadań. Wszyscy uczest-
nicy spotkania zadeklarowali udział 
w różnych akcjach przewidzianych 
w projekcie. 

Zintegrowana Polityka Bezpieczeń-
stwa wymaga szeroko rozumianego 
współdziałania różnych służb, placówek 
i instytucji w celu poprawy bezpieczeń-
stwa lokalnej społeczności, a jednym 
z najważniejszych zadań jest wychowy-
wanie i wdrażanie młodzieży do współ-
odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
swoje i innych ludzi.                                                          

Koordynatorzy ZPB
 z PG2 w Brzesku
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Przekonanie, że nauka języków 
obcych to żmudny i pracochłonny pro-
ces, a język niemiecki jest trudny, tkwi 
w głowach uczniów nie od dziś. 

By przełamywać ten stereotyp, 
nauczyciele języka niemieckiego Pub-
licznego Gimnazjum nr 1 im. Królowej 
Jadwigi w Brzesku zaprosili w progi 
szkoły lektorkę Instytutu Goethego 
i animatorkę ogólnopolskiego projektu 
Deutsch Wagen Tour, panią Beatę Ha-
dasz. Deutsch Wagen Tour to prestiżowy, 
ogólnopolski program promujący naukę 
języka niemieckiego. Celem projektu jest 
zwiększenie motywacji uczniów do nauki 
języków obcych oraz zainspirowanie na-
uczycieli do zastosowania nowoczesnych 
metod nauczania. 

Od pięciu lat kolorowy samochód z logo 
Deutsch Wagen Tour jeździ po całej Polsce, 
do szkół i przedszkoli, zachęcając do nauki 
języka niemieckiego. Podstawowym wy-
posażeniem aut są pomoce dydaktyczne, 
podręczniki, płyty z muzyką i filmami oraz 
drobne prezenty. Lektorzy  prowadzą za-
jęcia  warsztatowe w formie gier i zabaw, 
organizują konkursy i zawody. 

Projekt Deutsch Wagen Tour został 
nagrodzony certyfikatem „EUROPEAN 
LANGUAGE LABEL” – europejskim 
znakiem innowacyjności w dziedzinie 
nauczania i uczenia się języków obcych. 
Partnerami tego przedsięwzięcia są 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Re-
publiki Federalnej Niemiec, Ambasada 
Niemiec w Warszawie i Niemiecka Cen-
trala Wymiany Akademickiej (DAAD). 
Patronat honorowy nad projektem objęła 
Minister Edukacji Narodowej. Inicja-
torem projektu w progach Publicznego 
Gimnazjum nr 1 jest nauczycielka ję-
zyka niemieckiego, Małgorzata Zwolak. 

Deutsch Wagen Tour czyli… niemiecki z dostawą do ucznia!

Do udziału w warsztatach w Brzesku 
zaproszeni zostali gimnazjaliści z klasy 
1a i 1c oraz uczniowie  z klasy 6b wraz 
z panią Agnieszką Leś z zaprzyjaźnionej 
Szkoły Podstawowej nr 3. 

Zajęcia miały niecodzienną formę - 
uczniowie, zamiast w ławkach, siedzieli 
na podłodze, skakali, tańczyli, biegali. 
Były animacje i zadania językowe, zaba-
wy z puzzlami, kolorową chustą, piłką, 
zabawy ruchowe w grupach i parach. 
Konkursy i przede wszystkim ciekawe  
nagrody  skutecznie motywowały do dzia-
łania nawet tych najbardziej opornych. 

Po zmaganiach z językiem niemie-
ckim na uczniów z „Trójki” czekała 
jeszcze jedna niespodzianka. Dla dziew-
czynek zorganizowano zajęcia z cheerle-
adingu, które przygotowała pani Maria 
Nowak wraz z grupą swoich podopiecz-
nych. Natomiast zajęcia sportowe dla 
chłopców poprowadził nauczyciel wycho-
wania fizycznego, pan Marek Łanocha. 
Najważniejszym wydaje się być jednak 
fakt, że uczniowie podczas warsztatów 

Deutsch Wagen Tour mogli opanować 
wybrane słownictwo tematyczne i real-
nie odnieść swój mały sukces językowy. 
Takie doświadczenia pomagają rozwijać 
motywację do nauki języków obcych i bu-
dują wiarę we własne możliwości!

Patrząc na ogromne zaangażowanie 
i pozytywne nastawienie szóstoklasistów 
i gimnazjalistów  podczas tych zajęć, nie 
ma wątpliwości, że cele projektu zostały 
w pełni zrealizowane. 

Wizyta Deutsch Wagen Tour to do-
wód na to, że warto szukać innowator-
skich pomysłów. Warto też przełamywać 
uprzedzenia i przekonywać młodych 
ludzi, że wielojęzyczność w dzisiejszych 
czasach to konieczność, a nauka języka 
niemieckiego nie jest wcale trudniejsza 
niż nauka języka angielskiego, włoskie-
go czy francuskiego. Język niemiecki 
to jeden z najważniejszych języków 
europejskich. Jego znajomość daje duże 
możliwości dla realizacji wielu życiowych 
planów. (MD)

Śladami historii Brzeska

Październik sprzyjał spacerom. Skorzystali z tego czwartoklasiści 
z PSP nr2 w Brzesku i wyruszyli na spotkanie z historią swojego 
miasta. A była to nie byle jaka wędrówka, bowiem przewodni-
kiem był Jerzy Wyczesany – wybitny historyk, znawca dziejów 
architektury i sztuki oraz  lokalny patriota. Zaproszony przez 
bibliotekarkę Jolantę Sarlej przez kilka dni dreptał z dzieciakami 
po ulicach miasta i wprowadzał w nieznany im świat przodków. 
Jako pierwsi wyruszyli 9 października uczniowie klasy 4c 
z wychowawczynią Agatą Podłęcką. Byli bardzo wymagającymi 
słuchaczami, gdyż pan Jerzy mówił do nich non stop prawie 
3 godziny. Przygoda zaczęła się przy Cmentarzu Wojskowym, 
a skończyła na zabytkowym już Cmentarzu Parafialnym. Po 
drodze zaś czekało mnóstwo przystanków i chwila wytchnienia 
przy św. Florianie na Rynku. red.
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Jeżeli zatracimy pamięć o przodkach 
i o ziemi, zatracimy tożsamość.
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18 października w hali sporto-
wej Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 odbyła się I Brze-
ska Olimpiada Przedszkolaków 
„Skrzaty na Start”. Do zabawy 
i udziału w olimpijskich konku-
rencjach sportowych zaproszono 
przedszkolaków z całego powia-
tu. Organizatorem imprezy było 
Publiczne Przedszkole nr 4 im. 
Jana Brzechwy w Brzesku, Zarząd 
Osiedla Kościuszki – Ogrodowa 
oraz Urząd Miejski w Brzesku.

Tegoroczna Olimpiada, w której 
udział wzięło ponad 500 przedszkola-
ków, przebiegała pod hasłem „Kiedy 
śmieje się dziecko, śmieje się cały 
świat”. Rywalizacja sportowa w duchu 
idei olimpijskiej rozpoczęła się od 
defilady 17 drużyn reprezentujących 
poszczególne przedszkola. Podniosłą 
chwilą było wniesienie flagi olim-
pijskiej oraz kolorowych baloników, 
które symbolizowały koła olimpijskie. 
Potem, wzorem prawdziwej Olimpia-
dy, nastąpiło przekazanie przedszko-
lakom ognia olimpijskiego, uroczyste 
zapalenie znicza olimpijskiego, wysłu-
chanie hymnu i złożenie ślubowania. 
Oficjalnego otwarcia zmagań olim-
pijskich dokonał burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka.

Młodzi olimpijczycy wzięli udział 
w 7 konkurencjach sportowych: prze-
syłanie paczki, wyścig z balonem, bieg 
przez obręcze, sztafeta, przenoszenie 
piłeczki na łyżce, skoki na piłce „kan-
gurce” oraz bieg w kapciach dziadka. 

W przerwie zmagań olimpijskich, 
dzieci mogły obejrzeć inscenizację ta-

Brzeska Olimpiada Przedszkolaków
neczno – muzyczną, pt. –„Przedszkolak 
wie, że odblaski nosi się”. Program zo-
stał przygotowany w ramach projektu 
„Odblaskowa szkoła” i przedstawiony 
przez uczniów z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Jadownikach.

Zwycięzcom Olimpiady wręczono 
pamiątkowe puchary i medale. Wszy-
scy uczestnicy olimpijskich konkuren-
cji sportowych otrzymali: kamizelki 
i wisiorki odblaskowe oraz słodycze. 

I Brzeska Olimpiada Przedszkola-
ków okazała się świetnym pomysłem 
na dobrą zabawę dla dzieci i nie tylko. 
Emocje udzieliły się także opiekunom 
przedszkolaków, nauczycielom, sę-
dziom i zaproszonym gościom. Zma-

ganiom najmłodszych olimpijczyków 
towarzyszył przez cały czas śmiech, 
radość, okrzyki, oklaski oraz iście 
sportowy duch walki.  Podziękowanie 
należy się wszystkim zaangażowanym 
w przygotowanie Olimpiady: organi-

zatorom, sponsorom, nauczycielom, 
komisji sędziowskiej. Szczególne słowa 
uznania za pomysł i trud zorganizowa-
nia sportowej zabawy, która wywołała 
tyle radości i uśmiechu na twarzach 
dzieci, należą się Marii Kądziołce 
przewodniczącej Zarządu Osiedla 
Kościuszki – Ogrodowa.

25 października odbyła się Sesja 
Rady Miejskiej w Brzesku. Miała ona 
niecodzienny charakter, bowiem na 
Sali Obrad pojawiły się przedszkolaki 
z Publicznego Przedszkola nr 4 im. 
Jana Brzechwy w Brzesku. Przyszły 
podziękować wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do zorganizowania 
I Brzeskiej Olimpiady Przedszkola-

ków „Skrzaty na Start”. Przyniosły 
ze sobą dyplomy, lizaki i szczery 
uśmiech, którym obdarzyły wszyst-
kich zgromadzonych na sali.

Beata Kądziołka
fot. B.K. str. 21 

Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach 
od lat prowadzi działania profilaktycz-
ne w zakresie bezpiecznego poruszania 
się dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły 
do domu. Tak jest też w tym roku. We 
wrześniu szkoła zgłosiła swój akces 
w konkursie „Odblaskowa szkoła” 
organizowanym przez Małopolską 
Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewódz-
kiej Policji oraz Małopolskie Ku-
ratorium Oświaty w Krakowie. 
Koordynatorem akcji jest mgr Maria 
Rudnik.  

PSP Mokrzyska

Odblaskowa szkoła Odblaskowa szkoła 
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W dniu 11 października 2013 r. w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
2 w Brzesku odbyły się warsztaty 
kulinarne pod hasłem ,,Na ścieżce 

Warsztaty kulinarne
turystyki kulinarnej”. Organizatora-
mi warsztatów były: Oddział Terenowy 
Agencji Rynku Rolnego w Krako-
wie z przedstawicielem Tomaszem 

Latocha oraz ZSP nr 2 w Brzesku. 
Przygotowaniem uczniów do warszta-
tów zajęli się nauczyciele przedmiotów 
gastronomicznych: Krystyna Kaim oraz 
Jolanta Jaworska. OT ARR zabezpie-
czył profesjonalną firmę prowadzącą 
praktyczną cześć warsztatów, produkty 
żywnościowe oraz był  fundatorem na-
gród. Fundatorem nagród było również 
Starostwo Powiatowe w Brzesku. Pod-
czas otwarcia warsztatów był obecny 
Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej 
Potępa, Dyrektor ZSP nr 2 Bogdan 
Hajduga oraz Naczelnik Wydziału 
Edukacji w Brzesku Janina Motak. 

Warsztaty składały się z części teo-
retycznej oraz praktycznej. Uczestnicy 
wykazali się dużym zaangażowaniem 
i kreatywnością. Zwycięskim zespołem 
okazał się zespół w składzie: Marta 
Florczak, Anna Jarosińska, Mariola 
Budek. Komisja wyróżniła również 
Klaudię Czyżycką, Gabrielę Pacurę 
oraz Joannę Nogę.

Krystyna Kaim

INFORMACJE
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Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Bucze zorganizowało w sobotę 12 paździer-
nika uroczystość odsłonięcia i poświęcenia 
obelisku wraz z tablicą upamiętniającą 
ofiary I i II wojny światowej.

Projekt „Budowa obelisku wraz z oto-
czeniem, ku czci i pamięci poległych ofiar 
I i II wojny światowej oraz organizacja 
uroczystości kulturalno - historycznej 
podczas odsłonięcia obelisku” współfi-
nansowany jest ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich za lata 
2007 - 2013.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta 
w kościele parafialnym w Buczu, której 
przewodniczył ks. Tadeusz Skura, a kon-
celebrowali ks. proboszcz Ryszard Pluta 
i ks. Ignacy Piwowarski.

Oprawę Mszy Św. wzbogacił chór pod 
batutą Mateusza Sitara oraz obecność ka-
detów z Liceum Akademickiego Korpusu 
Kadetów z Łysej Góry. Po Mszy Św. część 
artystyczną przedstawili uczniowie PSP 
im. Ks. Jana Twardowskiego w Buczu.

Odsłonięcie obelisku
Następnie uroczystość przeniosła 

się pod obelisk. Głos zabrał prezes 
Stowarzyszenia Stanisław Góra, który 
podziękował wszystkim członkom Sto-
warzyszenia za pracę przy projekcie oraz 
za współpracę burmistrzowi, Starostwu, 
księdzu proboszczowi, dyr. szkoły - Aga-
cie Basarabie, Radzie Sołeckiej oraz 
sponsorom i osobom bezinteresownie 
wspomagającym Stowarzyszenie.

Poświęcenia odrestaurowanego krzy-
ża i obelisku wraz z tablicą dokonał ks. 
Tadeusz Skura, a odsłonięcia tablicy -  
prezes Stowarzyszenia - Stanisław Góra, 
burmistrz Brzeska - Grzegorz Wawryka, 
wicestarosta brzeski - Ryszard Ożóg, 
radny miejski - Piotr Wyczesany oraz 
sołtys wsi - Stanisław Milewski. Podczas 
przemówień wspomniano nazwiska 58 
ofiar poległych w I wojnie światowej oraz 
11 ofiar II wojny światowej zaznaczając, 
że ta lista może nie być pełna. Między 
innymi lista tych wymienionych nazwisk 
znajduje się w tubie wmurowanej w fun-

dament odrestaurowanego krzyża. Hołd 
ofiarom poprzez złożenie wieńców oddali: 
burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 
przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz 
Pasierb, wicestarosta Ryszard Ożóg, wice-
przewodniczący Rady Powiatu, przewod-
niczący Rady Małopolskiej Izby Rolniczej 
Tomasz Latocha. W imieniu Posła na Sejm 
Edwarda Czesaka wieniec złożył Stanisław 
Pacura, w imieniu Posła na Sejm Włodzi-
mierza Bernackiego wieniec złożył Ryszard 
Pagacz, w imieniu Stowarzyszenia - prezes 
Stanisław Góra, wiceprezes Iwona Barnaś, 
Skarbnik, radny miejski Piotr Wyczesany, 
uczniowie PSP im ks. Jana Twardowskiego 
w Buczu oraz Stanisław Milewski wraz 
z druhami OSP Bucze.

Na zakończenie zgromadzeni zaśpie-
wali Rotę, a po niej musztrę paradną 
zaprezentowali kadeci Liceum Akademi-
ckiego Korpusu Kadetów z Łysej Góry. 
W trakcie całej uroczystości Mariusz Kur-
nik odgrywał na trąbce pieśni żołnierskie 
i patriotyczne. Całą uroczystość prowadził 
Rafał Góra - Sekretarz Stowarzyszenia.

Prezes Stowarzyszenia 
Stanisław Góra

fot. Rafał Góra str. 22

8 listopada uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 
w Brzesku po raz 41 udali się do stacji 
krwiodawstwa w Szpitalu Dziecięcym 
w Krakowie-Prokocimiu w celu honoro-

Honorowi dawcy wego oddania krwi. 40 uczniów oddało 
18 litrów tego bezcennego leku.

Wyjazd był możliwy dzięki Cechowi 
Rzemieślników oraz Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Brzesku. Starszy 
Cechu p. Kazimierz Kural, właściciel 
restauracji „Galicyjska” przygotował 
dla każdego krwiodawcy pyszne ka-

napki i herbatę. Dzięki tej akcji, pro-
wadzonej od 15 lat przez nauczyciela 
ZSP nr 2 Wiesława Gibesa udało się 
zebrać do tej pory 530 litrów krwi.

Organizator dziękuje nauczycielom 
ZSP nr 1 p. Annie Gibes i ks. Prze-
mysławowi Podobińskiemu za  pomoc 
w przygotowaniu akcji.  S.G.
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W gminnych obchodach Święta 
Niepodległości wzięła w tym roku 
udział rekordowa liczba miesz-
kańców. W każdym elemencie fre-
kwencja i społeczne zaangażowanie 
znacznie przekroczyły notowane 
wcześniej szacunki. 

Już podczas przemarszu pocztów 
sztandarowych spod Urzędu Miejskiego 
do kościoła pw. NMP Matki Kościoła 
i św. Jakuba Apostoła dało się zauważyć, 
że w Brzesku ludzi o prawdziwie patrio-
tycznej postawie nie brakuje. Wyjątko-
wo długo trwało składanie wiązanek 
kwiatów przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza, które miało miejsce tuż po 
zakończeniu uroczystej mszy świętej 
w intencji Ojczyzny, a w którym wzięli 
udział przedstawiciele niemal wszyst-
kich instytucji, zakładów pracy i ugrupo-
wań politycznych. Licznie uczestniczyli 
też uczniowie ze szkół miasta i gminy. Po 
południu można było z kolei przekonać 
się, że stałym uczestnikom wspólnego 
śpiewania patriotycznych pieśni ta 
formuła świętowania Dnia Niepodle-

W ŚPIEWANIU SIŁA
głości nadal się nie znudziła. Wręcz 
przeciwnie, jest to wciąż świetna okazja 
do integracji, wyrażenia swojego zaan-
gażowania w sprawy Ojczyzny, a także 
do niczym nieskrępowanej zabawy, bo 
prowadzony tego dnia repertuar nie 
ogranicza się jedynie do patetycznych 
utworów, dopuszczając również piosenki 
biesiadne. Wszak 11 listopada to dzień 
skłaniający nie tylko do zadumy, ale 
przede wszystkim przyjmowany jako 
radosne przypomnienie wydarzenie, 
które diametralnie zmieniło historię 
naszego kraju. 

Śpiewającym towarzyszył spraw-
dzony już w tej roli zespół, któremu od 
lat przewodzi siostra Maria Filipowska, 
mająca do pomocy Michała Seremaka 
i Krzysztofa Szydłowskiego. Głównymi 
wykonawcami byli, jak zawsze, sami 
mieszkańcy, którzy do ostatniego miej-
sca wypełnili salę Regionalnego Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecznego. Po raz 
kolejny było to spotkanie wielu pokoleń, 
od przedszkolaków po leciwych eme-
rytów, być może w wielu przypadkach 

różniących się poglądami, lecz te różnice 
tego dnia nie mają żadnego znaczenia. 
Wspólne śpiewanie trwało blisko trzy go-
dziny, a repertuar spontanicznie ustalali 
sami śpiewający. W roli solistów wystą-
pili między innymi radny miejski Piotr 
Wyczesany i przewodniczący Zarządu 
Osiedla Zielonka Antoni Staszczyk, obaj 
spontanicznie przyjęci przez towarzyszą-
cą im publiczność (radny został nawet 
wywołany do bisu). 

Zgodnie z tradycją każdy uczestnik 
tej biesiady poczęstowany został woj-
skową grochówką, ufundowaną przez 
organizatora uroczystości - Urząd 
Miejski, a sporządzoną w restauracji 
Galicyjskiej. 

Kolejne wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych czeka nas za pół roku, 
3 maja, kiedy będziemy świętować 
Dzień Konstytucji, najprawdopodob-
niej w plenerowej scenerii. Już teraz 
organizatorzy zapowiadają wzbogacenie 
jego formuły o konkursy i dodatkowe 
występy rodzimych artystów. 

EMIL

Listopad to szczególny miesiąc. 
Kolorowo migocą cmentarne lampiony. 
Żółto-czerwone liście niczym ostatnie 
ćmy tego roku spadają z drzew rozłoży-
stych jak znak krzyża w odkupieniu za 
grzechy tego świata. Listopad to mie-
siąc modlitewnego skupienia, zadumy, 
powracających obrazów z przeszłości. 
To nawiedzanie grobów naszych bli-
skich i przyjaciół, którzy poprzedzili 
nas w tej drodze. W listopadzie chy-
limy czoło przed bohaterami niepod-
ległości, modlimy się za uczestników 
powstań, dowódców, za porwanych 
i męczonych za walczących o wolność 
słowa i sumienia.

W Święto Niepodległości ogarniamy 
myślą naszą ojczyznę. Sięgamy pamię-
cią w przeszłość, wspominamy naszych 
przodków, którzy szli długą i jakże trud-
ną drogą do pamiętnego 11 listopada. 
Ojcowie naszej niepodległości wiedzieli, 
że nie wystarczy odzyskać wolność, ale 

„Wolność stale trzeba zdobywać”
trzeba ją ochraniać i troszczyć się o nią 
jak o płomyk ognia, który dopiero, co się 
zapalił i drży przy każdym podmuchu 
wiatru. Dzisiaj musimy na nowo uświa-
damiać i przebudzać naszą pamięć, aby 
ten wyjątkowy dzień i wspaniałe święto 
narodowe zajaśniało nowym blaskiem 
swojej świetności. Bo jeśli zatracimy to 
co jest dziedzictwem naszych ojców, to 
co nam pozostanie?

Temuż uświadamianiu i prze-
budzaniu naszej pamięci poświę-
cony był program patriotyczno- 
religijny „Wolność stale trzeba 
zdobywać” przedstawiony w dniu 
8 listopada 2013 w Kościele NMP 
Matki Kościoła i św. Jakuba Apo-
stoła w Brzesku przez Publiczne 
Gimnazjum Nr 1 im. Królowej 
Jadwigi w Brzesku. Uroczystość 
środowiskową przygotowali ucz-
niowie klas I, II i III pod opieką 
nauczycieli: Doroty Kwaśniak, 

Marii Rojek, Piotra Podłęckiego 
i ks. Wojciecha Jurkowskiego. Pro-
gram uświetnił chór szkolny pod 
kierunkiem Iwony Mikołajek. 

…Wędrówką jedną życie jest czło-
wieka…

/E. Stachura/

… gdzie jestem?
… jak daleko doszedłem?
… jak daleko jeszcze?

… idź dalej człowieku
… choć nie wiesz gdzie koniec
… iść musisz do końca

/Krystian M. Czerwiński/

Nasza wędrówka też kiedyś do-
biegnie kresu -czy pozostanie w czyjejś 
pamięci? 

Mieszkańcom Brzeska i okolic 
dziękujemy za udział w uroczysto-
ści i wspólna modlitwę.

PG nr1 w Brzesku

Spotkanie autorskie
W ramach obchodów 95. rocznicy 

odzyskania Niepodległości w piątek 8 li-

stopada w Świetlicy Wiejskiej w Porębie 
Spytkowskiej odbyło się trzygodzinne 
spotkanie  z autorem kroniki Marianem 
Putem,  pod hasłem: „Niemi bohaterowie 

Poręby Spytkowskiej w działaniach I i II 
wojny światowej”. Zgromadziło ono liczną 
grupę okolicznych mieszkańców, w tym 
dużo młodzieży. Maria Karaś

UROCZYŚCIE
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Najlepsza ParafiaNajlepsza Parafia
Odsłonięcie obelisku Odsłonięcie obelisku 
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Wzrok ma duże znaczenie dla każ-
dego, a szczególnie dla dziecka, dzięki 
niemu poznaje ono otaczającą rzeczy-
wistość oraz umożliwia mu działanie. 
Dziecko widzące uczy się w 80% drogą 
wzrokową. Większość metod nauczania 
np. obserwacja, demonstracja jest op-
artych na wzroku. Przeciętne dziecko 
z uszkodzonym wzrokiem jest zdolne 
do osiągnięcia normalnego rozwoju psy-
chicznego i społecznego, zatem należy 
mu stawiać normalne oczekiwania. Przy 
zapewnieniu korzystnych warunków, za-
angażowaniu rodziców i nauczycieli oraz 
ścisłej współpracy między nimi powinno 
być gotowe do życia w otaczającym środo-
wisku oraz do podjęcia nauki w szkole. 

Nauczyciele pracujący z uczniem 
słabo widzącym powinni pamiętać 
o kilku podstawowych zasadach. Na 
samym początku należy zapoznać się 
z rodzajem wady wzroku i jej konse-
kwencjami. Sprawdzić czy dziecko 
nosi okulary i z jakich dodatkowych 
pomocy optycznych korzysta (zawsze 
dbać i przypominać o tym, aby pomoce 
optyczne były czyste  w trakcie użycia). 
Przede wszystkim dzieci słabo widzące 
mogą mieć problemy z nauką szkolną, 
szczególnie z czytaniem i pisaniem 
w związku z obniżoną sprawnością 
spostrzegania wzrokowego, zakłóconą 
koordynacją wzrokowo-ruchową oraz 
obniżoną ostrością wzroku. 

Jeśli chodzi o naukę pisania to 
trudności te wynikają z ograniczonych 
możliwości spostrzegania kształtów 
liter oraz wytworzenia sobie wyraźnych 
i dokładnych wyobrażeń znaków gra-
ficznych. Ma to niewątpliwy wpływ na 
ich przekształcanie w czynność pisania 
oraz wzrokową kontrolę poprawności jej 
przebiegu. Na skutek tego dzieci słabo 
widzące mogą popełniać wiele błędów 
w pisaniu tj, przestawianie, mylenie lub 
opuszczanie liter oraz popełnianie błędów 
ortograficznych. Zwykle uczniowie słabo 
widzący muszą pisać większe litery, kre-
ślone pogrubionymi liniami, używając 
do tego celu odpowiednich długopisów 
lub pisaków. Zaburzenie czy opóźnienie 
analizy i syntezy wzrokowej powodują 
zakłócenia w odróżnianiu liter podob-
nych do siebie wielkością i kształtem. Im 
bardziej kształty są do siebie zbliżone, 
tym różnicowanie ich jest trudniejsze 
– np. e-ę, a-ą, p-b, t-1, m-n, d-b, u-n 
itp.  Trudności dzieci słabo widzących 
z opanowaniem umiejętności czytania, 

są różne i zależą od rodzaju uszkodzenia 
wzroku. Dzieci słabo widzące mają przede 
wszystkim trudności z ostrym i dokład-
nym spostrzeganiem liter, zwłaszcza ma-
łych. Stosować należy druk powiększony 
i wytłuszczony, stosowanie takiego druku 
powoduje jednak, że dziecko jedną fiksa-
cją obejmuje mniejszą liczbę liter, co ma 
wpływ na tempo czytania. Dzieci z dys-
funkcją wzroku zawsze mają wolniejsze 
tempo czytania. Ogólnie przyjmuje się, 
że w zależności od oświetlenia najlepsza 
wielkość druku dla dzieci słabo widzących 
to wielkość czcionek drukarskich od 18 do 
24 punktów (ok 7-9 mm). Trzeba pamię-
tać, aby papier nie był błyszczący i nie 
było przebić na drugą stronę. 

Nie powinno się wymagać  od dziecka 
słabo widzącego prawidłowej postawy 
przy pisaniu i czytaniu. Ważne jest aby 
posadzić go blisko nauczyciela i blisko 
tablicy ( w pierwszej ławce) , stosownie 
do wady wzroku (naprzeciw tablicy, 
z boku gdy jedno oko jest słabsze a dru-
gie lepsze (silniejsze), blisko lub daleko 
od okna w przypadku światłowstrętu. 
Trzeba sprawdzić jakiej wielkości litery 
dziecko widzi i w takiej wielkości powięk-
szać mu materiał pisany i liniaturę lub 
kratki w zeszytach a najlepiej stosować 
zeszyty z pogrubioną liniaturą. Szcze-
gólnie ważne jest to na początkowym 
etapie nauki pisania i czytania. Należy 
zadbać o kontrast kredy  i tablicy – od-
czytywać to co jest napisane na tablicy. 
Jak najczęściej mówić co się robi – opo-
wiadać o wykonywanych czynnościach, 
zadaniach. Zadbać o stałość przedmiotów 
w najbliższym otoczeniu - ułatwi to dzie-
cku samodzielne poruszanie się i prze-
mieszczanie. Zwracać się do dziecka 
po imieniu, zrezygnować z mowy ciała, 
nigdy nie podchodzić z tyłu, nie dotykać 
go bez uprzedzenia, nie wykonywać przy 
nim gwałtownych ruchów. 

Trzeba pozwolić dziecku podchodzić 
do tablicy, a także do  przedmiotów, aby 
mogło dotknąć czy obejrzeć je z bliska, 
podstawowa zasada: blisko i z możli-
wością dotyku. Pracę z dzieckiem słabo 
widzącym należy oprzeć na oddziały-
waniach polisensorycznych. Nauczyciel 
musi pamiętać, że oprócz tego, że uczeń 
gorzej widzi, ma on także zaburzoną 
orientację przestrzenną i wyobraźnię 
przestrzenną, również brak trwałej 
pamięci wzrokowej, zaburzone postrze-
ganie relacji przestrzeni i głębi (może to 
powodować kłopoty na wielu przedmio-

tach np. geografia i odczytywanie map, 
matematyka i odczytywanie wykresów). 
Pamiętajmy o tym, iż dziecko słabo wi-
dzące potrzebuje dużo więcej czasu niż 
jego rówieśnicy na przygotowanie odpo-
wiedzi, do sprawdzianów, sporządzenia 
notatek, wykonania prac plastycznych. 
Trzeba różnicować formy odpowiedzi: 
przewaga odpowiedzi ustnych nad pi-
semnymi. Zrozumieć że dziecko z uszko-
dzonym wzrokiem może mieć mniejszy 
zakres pojęć związanych z otoczeniem 
oraz słów, które mają pokrycie w do-
znaniach wzrokowych. Opiekunowie 
oraz nauczyciele powinni używać takich 
pojęć jak „widzieć, zobaczyć, oglądać”, 
bo one są naturalne i sami niewidomi 
uczniowie mówią „widziałem film” a nie 
„słuchałem filmu”. Poza tym należy 
zadbać o taką aranżację otoczenia, by 
ułatwić tym dzieciom orientację w prze-
strzeni i przemieszczaniu się. Może 
temu służyć kontrastowe oznakowanie 
ciągów komunikacyjnych (np. przejście 
na korytarzu, framugi drzwi, pierwszy 
i ostatni stopień schodów). Na drzwiach 
prowadzących do różnych sal można 
umieścić znaczki/napisy , które powinny 
być trójwymiarowe i kontrastowe. 

Uczniowie niewidomi i słabo widzący 
to tacy sami uczniowie jak inni, z tą tylko 
różnicą, że nie widzą lub widzą inaczej, 
z tego też względu mają możliwość otrzy-
mania orzeczenia o kształceniu specjal-
nym, a tym samym dostosowania wyma-
gań edukacyjnych do swoich dysfunkcji.

Kształceniem specjalnym można 
obejmować dzieci już od okresu przed-
szkolnego do ukończenia szkoły ponad-
gimnazjalnej. Mając takie orzeczenie 
wydane przez poradnię psychologiczno 
– pedagogiczną, uczeń powinien mieć za-
pewnioną specjalistyczną pomoc (na tere-
nie przedszkola lub szkoły) tyflopedagog, 
a także dostosowane formy egzaminów 
na wszystkich etapach kształcenia.

Wszyscy rodzice powinni zwracać 
uwagę na wzrok swoich dzieci od najwcześ-
niejszych chwil życia np. czy skupia wzrok 
na twarzy dorosłego, wodzi wzrokiem za 
zabawką lub obrazkiem, dostrzega małe ele-
menty, manipuluje zabawkami. Jeśli wady 
wzroku są poważne – na ogół są prowadzone 
przez lekarzy, ale też wiele dzieci powinno 
nosić okulary, a nie są zdiagnozowane. Cza-
sem wizyta u okulisty i niewielka korekta 
okularowa mogą znacznie poprawić funk-
cjonowanie dziecka zwłaszcza w szkole. 

Pracownicy Poradni

Nie bójmy się problemów!

Dzieci słabo widzące w rodzinie i w szkole

„W oczach tkwi siła duszy”
Paulo Coelho „Alchemik”
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Listopad jest dobrą okazją do prezen-
towania zainteresowań historycznych 
i pasji kolekcjonerskich związanych 
z odzyskaniem przez Polskę niepodle-
głości. Jedną z nich jest  stara pocztów-
ka.  Do niedawna niedoceniana, budzi 
obecnie powszechne zainteresowanie 
i to nie tylko ze strony kolekcjonerów. 
Stara pocztówka urzeka nas wdziękiem 
autentycznej sztuki  i często bywa  nie-

Karta pocztowa 
orężem walki o niepodległość

zastąpionym dokumentem minionej 
epoki. Gdy spojrzymy na pocztówkę jako 
na oręż w walce o niepodległość nabiera 
jeszcze innego znaczenia.

Historia tego niepozornego karto-
nika w formacie 10 x 15 ( lub 9 x 14 ) 
sięga roku 1865, kiedy na V Niemie-
ckiej Konferencji Pocztowej Heinrich 
von Stephen zgłosił propozycję odkry-
tego listu, czyli pierwszej pocztówki. 
Jego pomysł nie spodobał się jednak 
niemieckim urzędnikom. Cztery lata 

później  z podobnym pomysłem wystąpił 
austriacki profesor ekonomii Emanuel 
von Herman, a  austro-węgierska poczta 
przyjęła do realizacji jego memoriał 
„O nowym sposobie korespondowania 
pocztą”. Tak na arenę historii wkroczyła 
karta pocztowa. W 1875 została wpro-
wadzona do międzynarodowego obiegu. 
Początkowo nie wyróżniała się swym 
wyglądem. Jedną stronę przeznaczano 
na umieszczenie wiadomości, a druga  
była miejscem na znaczek i adres. 
Wkrótce pojawiły się ilustrowane karty 
pocztowe, a po nich te, na które mówimy 
dziś „widokówki”. Widoki lub rysunki 
zajmowały coraz więcej miejsca, którego 
zaczynało brakować na korespondencję. 
Często pisano po prostu na ilustracjach. 
Sytuacja zmieniła się w 1904 roku, 
kiedy zgodzono się na podział strony 
adresowej na dwie części: jedną prze-
znaczono na adres i znaczek, drugą na 
korespondencję. 

Ilustrowane karty pocztowe powsta-
wały zbiorowym wysiłkiem nakładców, 
wydawców, drukarzy, właścicieli zakła-
dów poligraficznych, kliszarni, autorów-
plastyków i fotografów. Karty pocztowe 
były małymi dziełami sztuki, nic więc 
dziwnego, że już w połowie lat 90-tych 
XIX wieku rozpowszechniła się moda 
na „zbieranie” widokówek. 

Pierwsza karta pocztowa polskiej 
produkcji pojawiła się w 1892 roku 
w zaborze austriackim. W zaborze 
rosyjskim i pruskim panowała ostra 
cenzura i wszelkie znaki polskości były 
zakazane.

1. Kartka świąteczna z okresu I wojny 
światowej.

2. Generał Józef Dwernicki pod Stoczkiem  
(1831). Salon Malarzy Polskich. Kraków. 
Seria - Pieśni patriotyczne

3. Hołd bohaterom spod Racławic. Wy-
dawnictwo POCZTÓWKI w Krakowie. 
Seria -  Bohater narodowy

4. F. Zajchowski, „Jeńcy”. Seria - Malarstwo polskie
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Wiodącą rolę w upowszechnianiu 
pocztówek odegrała oficyna wydawnicza 
Henryka Firsta Salon Malarzy Polskich 
w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 17. 
Wśród szerokiej działalności wydawniczej 
na szczególną uwagę zasługują  kartki  
o charakterze patriotycznym. Wydawa-
no serie mające umacniać świadomość 
narodową, nawiązujące do polskiej hi-
storii i tradycji. Przedstawiały podobizny 
królów i bohaterów narodowych, walki 
zbrojne, symbole państwa polskiego, 
herby, widoki miast, dzieła wybitnych 
malarzy. Z okazji Świąt Wielkanocnych 
i Bożego Narodzenia  wydawano kartki 
alegoryczne o charakterze religijno – na-
rodowym odwołujące się do martyrologii 
narodu polskiego. Drugim ośrodkiem wy-
dawniczym był Lwów. Z nakładu Stefana 
Wierusza Niemojewskiego pochodziło  
wiele pocztówek o tej tematyce. 

Po wybuchu pierwszej wojny świato-
wej pocztówka stała się  skutecznym na-
rzędziem propagandowym wszystkich 
walczących stron. W obiegu pojawiły 
się karty sławiące bohaterstwo włas-
nych wojsk i obnażające okrucieństwo 
przeciwnika. Nawet niewinne z pozoru 
kartki świąteczne nosiły ze sobą ładu-
nek postaw patriotycznych. Przykładem 
niech będzie  kartka z życzeniami 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia (1). 
Przedstawia część uzbrojenia i umun-
durowania węgierskiego żołnierza 
i proporce z flagami Austro-Węgier na 
tle choinki. Z takich kartek korzystali 
polscy żołnierze wysyłając życzenia 
świąteczne do swoich rodzin z frontu. Ta 
została wysłana  w grudniu 1916 r. 

Najdroższa Mamusiu! Jest właśnie 
Wilia, ja siedzę przy stole w kuchni i pi-

szę, furt piszę. Chwała Bogu, że chociaż 
przez święta nie jesteśmy na froncie. 
A mojego urlopu znowu  na razie nic. 
Jakiegoś przeklętego pecha mam tego 
roku. Ale to wszystko nic. Byle tylko 
przetrzymać tę biedę do końca. Życzę 
wesołego Nowego Roku. Kochający 
Henryk.

Pocztówki patriotyczne są dzielone 
na różne kategorie.  Jedną z nich można 
nazwać „Pieśni patriotyczne”. Wydane 
przez Salon Malarzy Polskich w Kra-
kowie przedstawiają wojsko polskie 
w różnych okresach historycznych oraz 
nuty i słowa pieśni zagrzewające do 
walki, np. Rycerstwo polskie wyrusza-
jące na wyprawę wojenną  z hymnem 
św. Wojciecha ( „Bogurodzicą”), czy 
Generał Józef Dwernicki pod Stocz-
kiem z pieśnią „Grzmią pod Stoczkiem 
armaty…” ( 2). 

Następną kategorią może być seria 
„Bohater narodowy”. To barwne kartki  
z wizerunkami wodzów i bogatą sym-
boliką. Na pocztówce „Hołd bohaterowi 
spod Racławic” (3) w  centralnej części 
widać wzlatującego orła, pod nim grób 
Kościuszki z pochodnią symbolizu-
jącą nadzieje i wieńcem laurowym 
przepasanym biało-czerwoną wstęgą. 
Obok grobu stoją wierni ojczyźnie ko-
synierzy. W górnej części sam bohater 
– Tadeusz Kościuszko na tle panoramy 
Krakowa.

Trzecią kategorię stanowią wido-
kówki z obrazami  malarzy polskich 
przedstawiające sceny z walk o niepod-
ległość: W. i J. Kossaków , J. Styki, S. 
Bagińskiego, F. Zajchowskiego (4).

Nakładem Naczelnego Komitetu 
Narodowego ukazały się bardzo cha-

rakterystyczne karty.  Te pocztówki 
w odróżnieniu od pozostałych są czar-
no-białe, gdyż prowadzone działania 
wojenne i pogarszająca się sytuacja 
ekonomiczna spowodowała, że farby 
drukarskie stały się towarami deficy-
towymi. Jedne przedstawiają rysunki 
legionistów autorstwa Z. Rozwadow-
skiego, L. Gottlieba (5), J. Gumowskie-
go, T. Axentowicza, inne sceny z życia 
legionów. Dochód z ich sprzedaży był 
przeznaczony na cele legionów. 

Polskie karty pocztowe wydawane 
w czasie I wojny światowej spełniały 
ważną rolę: wzywały   do dalszej walki 
i podtrzymywały ducha nadziei na wy-
zwolenie Polski.

Po odzyskaniu niepodległości wy-
dawano nadal pocztówki o charakterze 
patriotycznym. 

Na wielu z nich można zobaczyć 
symbole narodowe: orła w koronie, 
biało-czerwoną flagę czy tekst Mazurka 
Dąbrowskiego (6) . Ich zadaniem była 
integracja narodu, umacnianie patrio-
tyzmu  i radości z odzyskanej niepodle-
głości. Wtedy też ukazała się ciekawa  
seria karykatur polityków i wojskowych 
okresu międzywojennego wydana na-
kładem Instytutu Wydawniczego „Kul-
tura i Sztuka” w Warszawie (7).

Pocztówki patriotyczne ze wzglę-
du na olbrzymi zasięg oddziaływania 
odegrały wielką, choć nie w pełni 
docenianą rolę w dziele wybicia się na 
niepodległość. Przenikały przez granice 
zaborów, omijały skutecznie ogranicze-
nia cenzury, były  nośnikami symboli 
narodowych, a nawet swoistymi mini-
podręcznikami historii Polski. 

 Adam Kwaśniak 

5. L. Gottlieb, Typy żołnierskie. Nakładem 
NKN Seria - Legiony

6. J. Kossak, Pieśń Legionów. Wydawni-
ctwo Salonu Malarzy Polskich w Kra-
kowie. Seria - Pocztówki patriotyczne 
z okresu międzywojennego

7. Marszałek Józef Piłsudski. Nakład In-
stytutu Wydawniczego „Kultura i Sztuka” 
w Warszawie. Seria - Karykatury
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Niedawno otrzymała Pani God-
ność Honorowego Członka Polskie-
go Towarzystwa Turystyczno-Krajo-
znawczego.

Tak, 15 września podczas XVIII 
Zjazdu PTTK w Warszawie. Znalazłam 
się w bardzo zacnym gronie osób, które 
taką Godność posiadają. Do grona tych 
osób należał również Karol Wojtyła 
– papież, który był członkiem PTTK 
Oddziału Krakowskiego, a teraz ten 
Oddział nosi Jego imię. Jest to dla mnie 
ogromne wyróżnienie, powiem nawet, 
że bliższe sercu niż odznaczenie mnie 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, nie w sensie gradacji, ale 
raczej moralnie - za docenienie mojej 
pracy w Towarzystwie z którym jestem 
związana 45 lat.

Od 10 lat jest Pani również preze-
sem Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Brzesku. Skąd w ogóle pomysł aby 
stworzyć tu UTW?

Inicjatywa wypłynęła z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Szukano wówczas takiej 
osoby w Brzesku, którą ten pomysł móg-
łby zainteresować. Tak dotarli do mnie. 
Podjęłam się realizacji tego przedsię-
wzięcia. 7 listopada, już po raz dziesiąty 
odbyła się uroczysta inauguracja. 

Jest to działalność, która moim 
zdaniem zaspokaja potrzeby bardzo 
dużej liczby mieszkańców, szczególnie 
kobiet, mają więcej czasu dla siebie, chcą 
być aktywne. Liczba studentów stale 
wzrasta. Prowadzony przez nas system 
nauczania opiera się na samokształce-
niu. Mamy trzy główne kierunki. Dzięki 
Uniwersytetowi Jagiellońskiemu uczest-
niczymy w wykładach otwartych. Te 
sesje wyjazdowe, bo tak je nazwaliśmy, 
odbywają się raz w miesiącu w cyklach 
wykładów uniwersyteckich. Do tej pory 
było to tym bardziej interesujące, że 
zajęcia odbywały się w auli Collegium 
Novum, co miało niepowtarzalny kli-
mat.  Od tego roku wykłady  będą się  
odbywać w nowym kampusie Collegium 
Maximus, gdzie miała już miejsce in-
auguracja nowego roku akademickiego 
z udziałem naszych studentów. 

Sesje wyjazdowe połączyliśmy z roz-
szerzonym panelem krajoznawczo - po-
znawczym. Polega on na tym, że przed 
wykładem poznajemy ciekawe miejsca 
w Krakowie. Mamy określony cel do 
poznania, którym jest albo zabytek, albo 
historia, albo wystawa, muzeum itp. 
W panelu krajoznawczo-poznawczym 
realizujemy wyjazdy krajoznawcze. Są 

Działalność społeczna jest dla mnie czymś naturalnym
Rozmowa z Cecylią Serwin-Jabłońską

to zazwyczaj kilkudniowe wyjazdy z bar-
dzo bogatym programem poznawczym. 
W tym roku np.  odbyliśmy podróż, 
można powiedzieć sentymentalną, na 
Białoruś do miejsc tak bliskich – zwią-
zanych z Adamem Mickiewiczem, Elizą 
Orzeszkową, Tadeuszem Kościuszko, 
z wielkim królem Władysławem Ja-
giełłą, z rodem Radziwiłłów. Wcześniej 
odwiedziliśmy Litwę, Podole, Lwów, 
dotarliśmy na Krym i na Bukowinę 
Rumuńską. Te i wszystkie inne wyjazdy 
organizuję z moim kolegą prezesem Koła 
Przewodników PTTK w Nowym Sączu 
kol. Wiesławem Piprkiem. Muszę tutaj 
podkreślić, że w Brzesku działa Koło 
PTTK, które prowadzę. UTW i PTTK 
doskonale razem współpracują. Należy 
pamiętać, że z inicjatywy Koła PTTK zo-
stał wyznakowany szlak po południowej 
stronie powiatu brzeskiego oraz wydana 
profesjonalna mapa powiatu brzeskiego. 
Oba te zadania sfinansowane zostały 
przez Starostwo powiatowe.

UTW prowadzi wykłady w Brzesku 
– tutaj przyjeżdżają  profesorowie z Kra-
kowa z różnych uczelni: prof. Franciszek 
Ziejka, prof. UJ Stanisław Biernat 
sędzia Sądu Najwyższego i Trybuna-
łu Konstytucyjnego, prof. Stanisław 
Waltoś, prof. Janusz Zdebski, prof. Jan 
Blecharz - znany psycholog sportu, prof. 
Edward Dobrzański, dr n. med. Tomasz 
Konopka i wielu innych, których nie 
sposób tutaj wymienić, a wszyscy prze-
kazali swoją wiedzę słuchaczom UTW 
w Brzesku.

Olbrzymią popularnością cieszą 
się Brzeskie lekcje historii – skupiają 
nie tylko studentów, ale i sympatyków 
i mieszkańców, którzy chcą poznać hi-
storię miejsca, w którym żyją. Głównym 
autorem tego panelu jest członek Rady 
Programowej UTW – doskonały znawca 
historii naszego miasta Jerzy Wyczesa-
ny. Studenci mają również możliwość 
dzięki doskonale wyposażonym salom 
MOK nauki obsługi komputerów. Dzia-
łalność UTW znalazła dobre miejsce 
w MOK i Bibliotece. Współpraca przy-
nosi obopólne korzyści.

UTW w Brzesku od początku swego 
istnienia stara włączać się w różne dzia-
łania w mieście. Mogę dzisiaj powiedzieć, 
że jesteśmy już dobrze rozpoznawalni to 
cieszy, ale również zobowiązuje do ciągłej 
pracy. Jesteśmy w okresie Wszystkich 
świętych – więc wspomnę że UTW rów-
nież włączyło się od ubiegłego roku do 
kwestowania i pracy na rzecz ratowania 

starego cmentarza w Brzesku. Przy tej 
okazji   pragnę, także zwrócić uwagę na 
problem zaniedbanego cmentarza wo-
jennego w Brzesku. Stan tej nekropolii 
nie przynosi naszemu miastu chluby. 
Wyrażam nadzieję własną i studentów 
UTW, że władze rozwiążą ten problem 
tym bardziej, że zbliża się  100-rocznica 
wybuchu 1 wojny światowej.

Jubileusz 10-lecia istnienia UTW 
w Brzesku mobilizuje do szerszego 
ukazania naszej działalności. Pracu-
jemy nad stałą wystawą, która będzie 
w MOK. Mamy nadzieję, że uda się rów-
nież wydać drukiem te materiały, które 
przez te lata zgromadziliśmy – między 
innymi bardzo ciekawe opracowania 
studentek UTW.

Poza swoją działalnością w PTTK, 
czynny udział w prowadzeniu i or-
ganizacji Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku oraz działalnością społeczną 
prowadzi Pani także działalność 
prywatną. Skąd ma Pani tyle ener-
gii, na tyle działań jednocześnie?

Przez wiele lat od roku 1999 pro-
wadziłam na Słotwinie w rodzinnym 
domu restauracje Jodełkę, kontynuując 
100 letnią rodzinną tradycję restaurato-
rów. Nie wiem czy dobrze, czy źle, czas 
pokaże, ale następne pokolenie, czyli 
moja córka i siostrzeniec – mieli inne 
zainteresowania i dlatego zmieniłam 
profil działalności. 

W latach 70-tych wyjechałam z Brze-
ska, ale po pewnym czasie wróciłam 
i tu już zostanę. Chyba każdego ciągnie 
zawsze do jego stron rodzinnych. Obec-
nie jestem w trakcie tworzenia kroniki 
rodzinnej. Pięć lat temu zorganizowałam 
wraz z moimi siostrami zjazd rodzinny, 
odnalazłyśmy swoich krewnych cofając 
się w czasie aż do XVIII w. 

Myślę, że aktywność, działanie, pra-
ca to są cechy, które wynosi się z domu. 
Ja tak zostałam ukształtowana. Spo-
łecznikostwo było u mnie w domu czymś 
normalnym, co można było zauważyć na 
każdym kroku. Nie umiałabym  postę-
pować inaczej. Tak mnie wychowano. 
Mam nadzieję, że również te cechy 
przejęła moja córka Ania, - patrząc jak 
postępuje mogę być o to spokojna. Mu-
szę jeszcze dodać dla mnie niezmiernie 
ważną rzecz – to, że mogę poświęcać czas 
na działalność społeczną jest również 
zasługą  mojego męża Zenona, który 
przejął na siebie wiele obowiązków i za 
to mu dziękuję. 

Rozmawiała: K.
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Od 1998 roku przy Parafii Miłosier-
dzia Bożego w Brzesku działa dziecięca 
schola wokalna Ziarenka Nadziei, utwo-
rzona z inicjatywy księdza proboszcza 
Józefa Mularza. Początkowo jej działal-
ność ograniczała się do śpiewu podczas 
przedpołudniowych nabożeństw dla 
dzieci. Przez 15 lat wiele się zmieniło.

Aktualnie na próby uczęszcza około 
70 dzieci w przedziale od pierwszej do 
szóstej klasy szkoły podstawowej oraz 
kilkunastu „starszaków”, którzy nie 
potrafili rozstać się ze śpiewem po prze-
kroczeniu dopuszczalnego wieku. Po 
tylu latach trudno jest im powiedzieć po 
prostu „do widzenia”, więc współpraca na 
zasadach przyjaźni trwa do dziś i pewnie 
prędko się nie skończy.

Od początku powstania grupy jest 
z nią Andrzej Gicala obecny organista pa-
rafii Miłosierdzia Bożego (podczas pierw-
szego roku wraz z nim kierownikiem 
muzycznym był Andrzej Piotrowski, na-
uczyciel muzyki w brzeskim gimnazjum 
nr 2). Dzieci przybywało i wciąż przyby-
wa, więc z czasem z pomocą przyszli nowi 
opiekunowie, m.in: Nina Górska i Daniel 
Majcher- kościelny parafii. Opiekę ducho-
wą sprawuje ks. Przemysław Podobiński. 
Nie sposób jednak wymienić wszystkich, 
którzy przyczynili się do obecnego stanu 
i pozycji „Ziarenek…”, więc poprzestanie-
my na tych kilku nazwiskach.

Na stronie internetowej zespołu czy-
tamy, że celem działania grupy jest m.in 
„formacja dzieci przez wspólne muzyczne 
działania”. Pan Andrzej poproszony 
o rozwinięcie tej myśli wspomina nie 
tylko o integracji, ale również o rozwoju 
duchowym podopiecznych. „Staramy się 
wykonywać takie utwory, których teksty 
mają głębszy sens, nad którymi można 
chwilę się zastanowić. Dzieci wykonując 
je, muszą to przeżywać, utożsamiać się 
z nimi. Nawet po kilku, czy kilkunastu 
latach coś po tym w nich zostanie”. Scho-
la w swoim dorobku ma już trzy płyty. 
Ich wydanie możliwe było dzięki liczne-
mu gronu dobrodziejów wspierających 
działalność „Ziarenek...”.  Nieocenioną 
pomocą służą także rodzice dzieci, kiedy 
trzeba zadbać o jednolity strój na występ, 
zorganizować zabawę itp. To zawsze rola 
rodziców, z której wywiązują się wzorco-
wo. Dzięki koncertom, ale i przy wspar-
ciu wielu ludzi dobrej woli dzieciaki, co 
roku mogą wypoczywać, i kształcić się 
na wakacyjnych warsztatach muzycz-
nych, które organizowane są w różnych 
miejscach naszego kraju (tego lata była 
to miejscowość Małe Ciche na Podhalu). 
Im lepiej dzieciaki pracują w ciągu roku, 

„Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”

tym więcej atrakcji czeka na nie w czasie 
wyjazdu. Pan Daniel zwraca również 
uwagę na rozwój muzyczny, który dla 
niektórych członków może stać się kie-
dyś sposobem na życie. „To wspaniałe 
uczucie, gdy dziecko, które na początku 
nie wydawało się szczególnie uzdolnione, 
po jakimś czasie bierze udział w jakimś 
konkursie wokalnym i znajduje się wśród 
laureatów. Wtedy czujemy się potrzebni, 
dumni z siebie i podopiecznych.” Można, 
więc śmiało powiedzieć, że Ziarenka kieł-
kują i wydają później wspaniałe owoce.

Aby jednak można było delektować 
się wspomnianym owocami trzeba re-
gularnie podlewać je zaangażowaniem 
i nawozić systematycznością. Do tego 
potrzebny jest regulamin. Po przeczyta-
niu go nietrudno zauważyć, że jest bardzo 
szczegółowy. Zawarte są w nim sztywne 
zasady zachowania podczas prób i wystę-
pów. Nacisk kładzie się na punktualność, 
szacunek do innych, sumienne przygoto-
wywanie się do występów, czy zachowa-
nie podczas mszy świętych. Regulamin 
jest ogólnie dostępny na stronie zespołu, 
dzięki czemu dzieci, które chcą przyłączyć 
się do grupy, wiedzą już wcześniej, czego 
mają się spodziewać oraz czego oczekuje 
się od nich. Opiekunowie wprowadzili go 
dwa lata temu i są zadowoleni z efektów 
jakie przyniosło podjęcie tego kroku. 
Podniosło to odpowiedzialność członków 
zespołu. Obaj panowie zgodnie odpowia-
dają, że za nic w świecie nie wymieniliby 
artystów małoletnich na tych całkiem 
pełnoletnich. „Nikt, oprócz dzieci nie 
potrafi być tak bezinteresownie szczery 
i wnosić tyle radości i kolorów w codzien-
ne życie innych”

Działalność scholi to oprócz kon-
certów wiele innych niecodziennych 
wydarzeń. Warto wspomnieć tutaj o ko-
lędowaniu w brzeskim hospicjum, przy-
gotowaniu w Piwnicznej obchodów 65 
rocznicy Powstania Warszawskiego, czy 

współpracy z Caritasem w Jadownikach 
Mokrych. Są to poważne przedsięwzięcia. 
Wydawać by się mogło, że zbyt poważne 
dla tak młodych osób. Pan Andrzej mówi 
jednak, że nie obawiają się tego. Dzieci 
przyjmują to w bardzo dorosły sposób, 
ale ze zwykłą sobie rozbrajającą szcze-
rością, co udzieliło się np. pacjentom 
hospicjum, gdy mali kolędnicy wędrowali 
po ich pokojach. Zderzenie z Powstaniem 
Warszawskim również nie było bardzo 
drastyczne. Odbyło się w niezwykły spo-
sób, ponieważ program przedstawienia 
powstał na bazie książki Szymona Sła-
wińskiego „Mały powstaniec”, traktującej 
o powstaniu widzianym oczami dzieci. 
Planowane jest wzbogacenie i powtórze-
nie występów o tematyce patriotycznej 
z okazji zbliżającej się 70- tej rocznicy 
wybuchu powstania.

Skoro już mowa o planach nie spo-
sób nie zapytać „co dalej?” Czy możemy 
spodziewać się nowej płyty Ziarenek 
Nadziei? Opiekunowie zdradzają, że pla-
nują wydanie kolejnego albumu, jeszcze 
bardziej profesjonalnego od poprzednich. 
Chcą, aby prócz bazowania na twórczości 
innych, stworzyć własne, autorskie utwo-
ry, może nawet zaangażować w nagranie 
”żywe instrumenty”. 

Muzyka to piękna, autentyczna 
modlitwa. Czujemy i rozumiemy każde 
wyśpiewane słowo. Dźwięki przeszywa-
ją nasze ciała, a dusza śpiewa razem 
z ustami. Jesteśmy żywymi świadkami 
wiary, a to właśnie z wiary i miłości bę-
dziemy ostatecznie rozliczani. Nie z ilości 
odmówionych pacierzy.

Regulamin scholi kończy punkt sie-
demnasty: „Pamiętajmy by nasz śpiew 
był zawsze modlitwą. Myślmy o tym 
o czym śpiewamy do Boga, wkładajmy 
w to całe swoje serce i starajmy się czy-
nić to jak najlepiej”. A jak wiadomo „kto 
śpiewa, ten dwa razy się modli”.

Konrad
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Każdego dnia przez brzeski 
Szpitalny Oddział Ratunkowy prze-
wija się średnio 45 osób. W weeken-
dowe dni jest ich nawet 60 na dobę. 
Tylko 20 procent z nich pozostaje 
w szpitalu na dłużej, po prostu wy-
magają hospitalizacji. Kolejne 20 
procent po zastosowaniu pomocy 
medycznej może wrócić do domu, 
jednak wymagali udzielenia tej 
pomocy. Z pozostałych 60 procent 20 
to pacjenci „niepotrzebni” (termin 
wymyślony przez autora tekstu 
– przyp. EMIL) absorbujący czas 
pracowników, którzy mogliby go 
poświęcić tym, którzy rzeczywi-
ście są chorzy. Ci „niepotrzebni” to 
notoryczni alkoholicy, bezdomni, 
hipochondrycy, starsze osoby, które 
boją się samotności. Jest ich spora 
armia, bo każdej doby SOR przyj-
muje średnio 9 takich osób (w week-
endy nawet do 12). Pomnóżmy to 
przez 365 dni – każdego roku pra-
cownicy SOR-u udzielają pomocy 
w ponad 4 tysiącach przypadków, 
które są teoretycznie nieuzasadnio-
ne, jednak nie sposób uwolnić się 
od nich. W tej specyficznej grupie 
oczywiście większość to notoryczni 
recydywiści. 

Tegoroczny rekordzista tylko 
w pierwszym kwartale zaliczył w brze-
skim SOR-że 25 wizyt, konsekwentnie 
nietrzeźwy. Okoliczności jego pobytów 
z reguły były takie same. Siedząc na 
ławce prosił pierwszego napotkanego 
przechodnia o wezwanie karetki, bo 
„chyba ma zawał”. Czasem wchodził 
do najbliższego mu sklepu i też prosił 
o taką pomoc. Wezwani ratownicy 
najczęściej domyślali się, do kogo jadą, 
jednak odstąpić od udzielania pomo-
cy nie mogli. Przecież zawsze może 
zdarzyć się ten pierwszy raz, kiedy 
rzeczywiście nastąpi zawał. Aż strach 

Ich powroty do SOR-rento
pomyśleć o konsekwencjach, gdyby 
odmówili udzielenia pomocy. Dlatego 
każdorazowo rutynowo badają znanego 
im dobrze „pacjenta”, szczęśliwie do tej 
pory stwierdzają, że nic mu nie dolega 
poza alkoholowym zasłabnięciem i … 
pozwalają mu się przespać. Mogliby go 
odwieźć do noclegowni dla bezdomnych, 
bo ma taki status, ale tam warunki są 
czytelne – chcesz przenocować, musisz 
być trzeźwy. Wyjątkiem jest pora zimo-
wa, ale tylko wtedy, gdy notowane są 
temperatury ujemne.  

W drugiej połowie października 
tego roku SOR ośmiokrotnie gościł tego 
samego mężczyznę. Tuż przed Świętem 
Zmarłych zainteresowała się nim rodzi-
na na tyle skutecznie, że przestał w szpi-
talu rezydować. Zanim do tego doszło, 
bywało, iż wypisany już z SOR-u sypiał 
w różnych zakamarkach szpitala. 

Czasami zdarza się, że ktoś wzywa 
policję, bo widzi na ulicy leżącego czło-
wieka, ewidentnie pijanego. Zdziwiony 
świadek zdarzenia stwierdza później, że 
na miejsce przyjeżdża karetka, a prze-
cież jest przekonany, że leżącemu nic nie 
jest za wyjątkiem tego, że przekroczył 
umiar w piciu. 

- Taka sytuacja wcale nie musi 
oznaczać, że policja pozbyła się problemu 
cedując wezwanie na służbę medyczną. 
Może być tak, że policjanci w danej 
chwili nie dysponują wolnym radiowo-
zem, a karetka może dotrzeć na miejsce 
wcześniej od nich. Zresztą, nawet gdyby 
chcieli zatrzymać delikwenta u siebie do 
wytrzeźwienia, to my musimy stwierdzić, 
czy pozwala na to jego stan zdrowia, czyli 
musimy go po prostu przebadać – tłu-
maczy Adelina Skupiewska, Ordynator 
brzeskiego SOR-u. 

Co dzieje się z pijanym „pacjentem”, 
który jest zdrów jak ryba, 
a w dodatku zachowuje się 
spokojnie? Odwozi się go do 

domu na koszt … państwa. Teoretycznie 
powinno się go obciążyć kosztami takie-
go transportu, ale przecież jego nie było 
nawet stać na dużo tańszą taksówkę 
i raczej nigdy nie będzie go na to stać. 
Poza tym istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, że taksówkarz odmówiłby 
udzielenia takiej usługi z czytelnych 
przyczyn. 

Jeśli na SOR-ze są wolne miejsca, to 
takiemu spokojnemu pijakowi pozwala 
się przenocować, a rano jakoś nikt nie 
zauważa, że pacjent samowolnie się od-
dalił z oddziału, nie czekając na „wypis”. 
I tak by uciekł. 

Gorzej jest z agresywnymi „pacjen-
tami”, którzy są wulgarni, aczkolwiek 
nie posuwają się do rękoczynów. Z re-
guły wykazują postawę roszczeniową 
– narzekają na brak opieki, nawet na 
… twarde łóżka. Pracownikom SOR-u 
wydaje się czasami, że „niechciani” 
podopieczni mają tylko za punkt hono-
ru wyprowadzić ich z równowagi. Taki 
rodzaj pijackiej zabawy. Owszem, można 
wezwać policję, złożyć skargę, że doszło 
do słownej agresji, znieważenia i gróźb 
karalnych. Tylko, że potem trzeba liczyć 
się z zajmującymi czas przesłuchania-
mi w charakterze poszkodowanych 
i świadków. 

Wśród nadużywających alkoholu 
są także tacy, którzy po wytrzeźwieniu 
zdobywają się na słowa podziękowa-
nia, przepraszają, obiecują rozpoczęcie 
odwyku i … powracają do swojego 
SOR-rento. 

Grupa pijących zaczyna napływać 
do SOR już wczesnym popołudniem. 
Kulminacja następuje około północy. 
Ponieważ w SOR-ze posiłki dla pacjen-
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tów zamawia się rano, grupa ta liczyć 
na szpitalną strawę raczej nie może. 
Lekarze, ratownicy i pielęgniarki są 
jednak z definicji samarytaninami, więc 
jeśli zdarzy się, że pozostanie jakiś nad-
miar zupy, to poczęstują nieszczęśników, 
czasem odstąpią własną kanapkę. 

- To jest choroba, nieszczęście doty-
kające przecież nieraz całych rodzin... 
Jednak ci ludzie absorbują nasz czas po-
trzebny dla innych chorych – komentuje 
Adelina Skupiewska – Jest to poważny 
problem, na szczęście nie na taką skalę 
jak w SOR-ach w dużych miastach. 
Wiele tych osób to bezdomni posiadający 
wprawdzie rodziny, ale będące z nimi 
w trwałym konflikcie. 

Pacjent pod wpływem alkoholu, 
który nie potrafi zapanować nad swoim 
zachowaniem (na przykład przewraca 
się na ulicy), stanowi zagrożenie dla 
własnego życia lub zdrowia, dlatego nikt 
z ZRM czy SOR-u nie odmówi udzielenia 
takiemu człowiekowi pomocy. Irytujące 
jest jednak to, że wszystko odbywa się 
za darmo. Kiedyś można było takiego 
„pacjenta” obciążyć finansowo – teraz 
już nie. Denerwujące jest również to, 
że pijany pacjent z rozbitą głową na 
pewno trafi szybciej na badanie głowy 
tomografem, na które pacjent trzeźwy 
z uporczywymi bólami głowy czeka 
cierpliwie w kolejce. 

Pijani pacjenci to nie jedyna uciąż-
liwa grupa dla SOR-u. Osobnym prob-
lemem są ludzie, którzy trafiają często 
do SOR-u na skutek, nazwijmy to, 
degradacji społecznej. Mowa o miesz-
kających samotnie starszych osobach, 
które pozostają w tej samotności albo 
w wyniku zaniedbania przez rodzinę, 
albo z własnego wyboru, chociaż mogli-
by przeprowadzić się do najbliższych. 
U tych osób najczęściej pojawiają się 
nocne lęki. Każda, nawet niegroźna 
dolegliwość urasta u nich do rangi 
poważnego problemu. Nerwowo mierzą 
sobie ciśnienie, każdy ból napawa ich 
przejmującym strachem. Czasem po pro-
stu brakuje im obecności kogoś, do kogo 
mogliby się odezwać, kto pomógłby uci-
szyć dobrym słowem ich lęki. W takich 
sytuacjach sen na pewno nie nadejdzie. 
Wzywają więc pomoc medyczną, trafiają 
do SOR-u, dostają leki, albo i nie, po 
czym spokojnie zasypiają, bo czują się 
bezpieczni, wiedząc o tym, że w pobliżu 
jest ktoś, kto na pewno udzieli pomoc, 
gdy zaistnieje taka potrzeba. 

 Te coraz częściej występujące sytu-
acje wynikają ze współczesnego modelu 
rodziny. Dzisiaj nie opiekujemy się star-
szymi ludźmi tak jak to dawniej bywało. 
Nie generalizujmy jednak, - na szczęście 
nadal zdarzają się przypadki, kiedy 

starsi samotni ludzie mogą zawsze liczyć 
na pomoc swoich bliskich, a w razie ich 
braku na opiekuńczych sąsiadów. 

Do kolejnej uciążliwej grupy zaliczyć 
trzeba klasycznych hipochondryków, 
z uporem maniaka wyszukujących 
u siebie schorzeń wymagających natych-
miastowej pomocy, której nie wolno im 
odmówić. Są wśród nich osoby dotknię-
te nieleczoną depresją, którzy łatwo 
samoczynnie wywołują u siebie stany 
lękowe. Są wreszcie tacy, którzy wpadają 
w panikę nawet przy drobnych urazach 
czy dolegliwościach bólowych. Drobne 
otarcia, niegroźne stłuczenia w jakiś 
niewytłumaczalny racjonalnie sposób 
nakazują im przypuszczać, że na pewno 
doszło do jakiegoś poważnego złamania, 
nawet zagrażającego życiu krwiaka. 
Domagają się rentgenowskiego badania 
mylnie uważając, że to ich uleczy, pod-
czas gdy jest to jedynie diagnostyka, naj-
częściej udowadniająca brak istotnych 
uszkodzeń. Tylko doświadczony lekarz 
decyduje się odstąpić od prześwietlenia, 
początkujący na taki ruch się nie odwa-
ży. Zasada ograniczonego zaufania  pod-
powiada każemu lekarzowi, aby takie  
badanie wykonać. To nie jest bowiem 
tylko diagnostyka, ale właściwie sposób 
zabezpieczenia się przed ewentualnymi 
roszczeniami ze strony pacjenta, które-
mu w rzeczywistości nic poważnego nie 
dolega w momencie badania. 

Każdy pacjent wymaga pewnego cza-
su, aby się nim zająć zgodnie z medyczną 
sztuką. Z reguły jest to 20-30 minut. Do 
tego dochodzi wypełnianie elektronicznej 
dokumentacji, też bardzo czasochłonne. 
Nietrudno więc zrozumieć, że takie na-
gromadzenie „niepotrzebnych” działań 
może wywołać stres, a od niego już tylko 
krok od naruszenia etyki zawodowej. 
Zdarza się, na szczęście sporadycznie, że 
wyprowadzony z równowagi pracownik 
SOR-u swoją frustrację wyładuje na 
Bogu ducha winnym pacjencie spoza 
grup uciążliwych. (W końcu nie jest to 
salon kosmetyczny, więc można czasem 
odstąpić od bon tonu.) Bywa też tak, 
że niektórzy nie wytrzymują napięcia 
i rezygnują z tej niewdzięcznej pracy. Są 
to wprawdzie przypadki rzadkie, jednak 
w brzeskim SOR-ze kilka osób zmieniło 
miejsce pracy. W przypadku pielęgniarek 
większego problemu nie ma. Jeśli któraś 
z nich stwierdzi, że trwający w trybie 
ciągłym stres zbytnio ją zmęczył, można 
na pewien czas przenieść taką osobę na 
inny szpitalny oddział. O wiele gorzej 
mają ratownicy medyczni, dla których 
praktycznie innej pracy w szpitalu nie 
ma. Ograniczoną odporność na stres 
mają też lekarze, którzy najczęściej dążą 
do zmiany wymiaru czasu pracy, oczywi-

ście na niższy (co skutkuje problemami 
w obsadzie dyżurów, zwłaszcza w tzw. 
długie weekendy) 

Aż trudno uwierzyć, ale fakt jest 
taki, że brzeski SOR ma statystycznie 
jeden z najlepszych wskaźników pod 
względem liczby lekarzy specjalistów 
medycyny ratunkowej. Troje z nich za-
trudnionych jest na stałe (w różnych for-
mach). Kolejny specjalista ma kontrakt 
na jeden 24-godzinny dyżur tygodniowo. 
Wreszcie kolejna osoba wkrótce osiągnie 
niezbędną w ratownictwie medycznym 
specjalizację. 

Brzeski SOR to przedsiębiorstwo 
zatrudniające aż 60 osób, od służby me-
dycznej po pracowników pomocniczych. 
Warto pamiętać, że SOR jest ogniwem 
łączącym pomoc przedszpitalną z od-
działami szpitalnymi. To tutaj dokony-
wana jest wstępna ocena, czy pacjent 
wymaga hospitalizacji, a jeżeli tak, to 
na jakim oddziale.  

Uciążliwi pacjenci  ani przez chwilę 
nie chcą pamiętać, po co powołany 
został SOR. Czasem straszy się ich, 
że za setnym razem rzeczywiście będą 
mieć zawał, albo pojawi się u nich nie-
bezpieczny dla życia krwiak, a nikt ich 
nie potraktuje poważnie. Tylko się ich 
straszy i oni doskonale o tym wiedzą, 
trwając w słusznym przecież przeświad-
czeniu o swojej bezkarności, usankcjono-
wanej prawem. Każdy pacjent to koszt, 
wskazane byłoby więc, żeby z pomocy 
medycznej korzystali tylko ci, którzy jej 
faktycznie potrzebują. 

W jednej ze swoich najbardziej 
znanych piosenek, „Wróć do Sorrento” 
Anna German śpiewała: „lecz ty patrząc 
w moje oczy / mówisz – jadę w inne 
strony / chcesz zostawić kraj uroczy / 
kraj miłości wymarzony / Nie zostawiaj 
mnie / Krainę szczęścia świętą / Zostań 
w Sorrento”. Brzescy pacjenci „niechcia-
ni” ani myślą zostawiać swojego kraju 
uroczego, kraju miłości wymarzonego. 
Oni zawsze będą wracać do swojego 
SOR-rento. W SOR-ze w pozycji leżącej 
jednoczasowo może przebywać 14 osób. 
W oparciu o statystyki można założyć, 
że 3 z tych miejsc zarezerwowanych jest 
dla pacjentów uciążliwych. To jest około 
tysiąca miejsc rocznie. 

EMIL

OGŁOSZENIE
Do wynajęcia dwupokojowe 

mieszkanie 
w Krakowie, ul. Widok 2 

tel: 662 454 175
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„Meine liebe Eltern! Ich habe den 
letzten Brief 26 XI erhalten...”

Na jednej ze ścian w hallu Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Brzesku znajduje się tablica 
upamiętniająca Profesorów, Absol-
wentów oraz Uczniów Państwowego 
Gimnazjum i Liceum w Brzesku pole-
głych w obronie Ojczyzny lub zamor-
dowanych w hitlerowskich więzieniach 
i obozach koncentracyjnych w latach 
1939 – 1945.

Pośród uczniów wymieniony jest 
Tadeusz Maślak.

Naukę w Liceum rozpoczął w roku 
szkolnym 1935/36. Pod jego promocją 
do klasy następnej podpisany jest 
prawdopodobnie późniejszy dyrektor 
szkoły (został nim w roku szkolnym 
1938/39) - dr Mieczysław Berezow-
ski. 

W czerwcu 1939 roku Tadeusz 
Maślak ukończył klasę 3B brzeskiego 
Liceum, ale podobnie jak wszystkim 
uczniom nie dane mu było rozpocząć 
nauki w następnej klasie. Niestety, 
w szkolnym archiwum nie ma żadnych 
innych dokumentów, które mogłyby 
przybliżyć sylwetkę tego chłopca. 

Tadeusz Maślak śle list do rodziców...
1 września 1939 roku wybuchła 

wojna. >W ślad za żołnierzami Weh-
rmachtu na tereny okupowanej Polski 
wkraczały formacje SS i tajnej policji 
niemieckiej. Zajęły się one „rozpraco-
waniem” terenu. Szczególną nienawiść 
skierowały do polskiej inteligencji, 
a także młodzieży. Skutkiem tego były 
liczne aresztowania zarówno w Brze-
sku, jak i powiecie. (...) Pierwsza fala 
aresztowań miała miejsce 3 maja 
1940 roku. Jak wiadomo, przed wojną 
dzień ten był obchodzony jako święto 
narodowe. Wybór więc tej daty przez 
gestapo na pierwsze aresztowania był 
chyba zamierzony. Społeczeństwo mia-
sta i okolicy bardzo to przeżyło. Padł 
strach na wszystkich.

Bronisława Stankowska, w tym 
czasie uczennica liceum brzeskiego, 
w swoim cennym pamiętniku tak opi-
sała ten dzień: 

3 maja – rocznica Konstytucji 
3 Maja. W kościele dużo osób. Do 
Brzeska przyjechał czarny autobus, 
ludzie śledzą go z niepokojem. Niemcy 
zabrali Zająca, Nowaka – dyrektora 
szkoły, doktora Brzeskiego i jego syna. 
Zabrano też Zbyszka Damasiewicza, 
Adama Dernogę, Zbyszka Tryczyń-
skiego, Sediwych: Romana i najmłod-
szego brata, Leszka Zajączkowskiego. 
Uciekli chłopcy – Gut, Jan Szpil. 
Zabrali też J. Stósa. Ludzie mówią, 
że potem wszystkich wywiozą. Wywie-
zieni zostali do więzienia w Tarnowie. 

Wszystko odbyło się w sposób brutalny, 
bezwzględny. Popychano, kopano.< (J. 
Burlikowski, Kronika Miasta Brzeska 
1385 – 1944, t. V)

Razem z wymienionymi przez 
Bronisławę Stankowską został także 
aresztowany Tadeusz Maślak. Zatrzy-
mani uczniowie należeli do harcer-
stwa, zatem należy przypuszczać, że 
i on również do niego należał. Wszyst-

kich przesłuchano najpierw w siedzibie 
niemieckiej policji w Brzesku przy uli-
cy Okocimskiej, a później wywieziono 
do tarnowskiego więzienia. Ponowne 
przesłuchania, często połączone z bi-
ciem. Wreszcie, 14 czerwca 1940 roku, 
jak wspomina Józef Stós, >załadowali 
nas bardzo elegancko, do wagonów 
osobowych specjalnego pociągu. „Ilu 
panów tyle miejsc”. Wagony pulmany. 
Obsługa zajęła miejsca przy wejściach. 
Ciepło. Słonecznie. (...) Dłuższy postój 
na dworcu głównym w Krakowie. 
Muzyka w głośnikach na peronach. 
O godzinie 12-tej wiadomości. Padł 
Paryż – słyszymy. Jeśli to prawda, 
to i tak Paryż to nie cała Francja. 
Jedziemy dalej. Stacja Auschwitz 
i jedziemy dalej. Szyny zardzewiałe. 
Pociąg przesuwa się powoli. Zgrzyta. 
Wreszcie koniec podróży. (...) Nagle... 
rauss!!! I tu pesymiści mają rację. 
Jakieś piekielne wrzaski towarzyszą 
wysiadającym spokojnie z wagonów. 
Kapelusze, czapki lecą z głów. Podno-
sisz, zakładasz na głowę i ponownie 
obrywasz. Nikt nie wie, o co chodzi. 
Przepychają, krzycząc ustawiają nas 
piątkami.<*

Rozpoczęło się obozowe życie, 
właściwie przez cały czas sprowadza-
ne do jednego pragnienia, a mianowi-
cie, żeby za wszelką cenę przetrwać 
panujące tu ziemskie piekło. Jednak 
na zewnątrz Niemcy starają się stwo-
rzyć pozory normalnie toczącego się 
za drutami życia. Więźniom wolno 
na przykład otrzymywać paczki od 
rodzin, wolno też z najbliższymi, prze-
bywającymi na wolności, korespon-
dować. Ale zgodnie z regulaminem 
obowiązującym we wszystkich hitle-
rowskich obozach koncentracyjnych 
więźniowie mogli prowadzić korespon-
dencję wyłącznie w języku niemie-
ckim, w określonych odstępach czasu 
i w ściśle określony sposób. W wielu 
oryginalnych kartach i listach widać 
ingerencję cenzury SS. Każdy tekst 
musiał zawierać formułkę: Ich bin 
gesund und fühle  mich gut (Jestem 
zdrowy i czuję się dobrze). Znanych 
jest wiele przykładów, że nazajutrz 
po napisaniu „jestem zdrowy” więzień 
umierał z wycieńczenia. Więźniowie 
Żydzi i radzieccy jeńcy wojenni nie 
mieli możliwości korespondować ze 
swoimi rodzinami.

 Pisał do najbliższych także więzień 
oznaczony numerem obozowym 262, 
czyli Tadeusz Maślak. Poniżej jeden 

Archiwum ZSP nr 1 w Brzesku (fot. J. Filip)
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z jego listów, pochodzący z archiwum 
rodziny Damasiewiczów.

Dziękując rodzicom za list i pie-
niądze, jakie od nich otrzymał, oczy-
wiście nie zapomina o zamieszczeniu 
obowiązującej formułki. Chyba nie ma 
się czemu dziwić, że w dalszej części 
listu prosi o informację o zdrowiu 
najbliższych, wiadomości o tym, co 
robią jego koledzy i rodzeństwo, chce 
także wiedzieć, jak czuje się ukochana 
matka. Na koniec przesyła serdeczne 

KL Auschwitz – pamiątkowa tablica na bloku nr 15 (fot. Wikipedia, 
Eksploratorzy)

pozdrowienia dla wszystkich wcześniej 
wymienionych oraz zawiadamia, że 

nie wolno już posyłać do obozu paczek 
z odzieżą i wartościowymi rzeczami. 
Podpisuje: Wasz syn Tadek.

Józef Stós - numer obozowy w KL 
Auschwitz 752: >Gdy prawie wszyscy z 
Brzeska (nie wszyscy, bo Romek Sedi-
wy „wkręcił” się do szpitala), przeszli-
śmy już z kwarantanny do obozu, my 
młodsi doszliśmy do wniosku, że aby 
przeżyć, musimy się razem trzymać. 

Ponieważ wszyscy razem nie możemy 
być, to systemem konspiracyjnym, jak 

na wolności tak i tutaj, 
podzieliliśmy się na 
trójki. Spotykać się bę-
dziemy na alejce przed 
wyjściem do pracy lub 
po apelu wieczornym. 
Felek – Mietek – Jó-
zek, ta trójka już ist-
niała. Adam Dernoga 
– Zbyszek Tryczyński 
– Leszek Zajączkowski, 
to druga trójka. Tadek 
Maślak – Julek Cier-
niak – Jasiu Kazan, 
trzecia. (...) Codziennie 
albo prawie codziennie, 
spotykałem się z Miet-
kiem Zięciem, Zbysz-
kiem Tryczyńskim 
(który został schrei-
berem m.in. 25 bloku 
– kartoflarni), Kazkiem 
Zającem, Tadeuszem 
Maślakiem (który uległ 
fatalnemu, śmiertelne-
mu wypadkowi, przy 
budowie bodajże 15 
bloku).<* Niestety, nie 
udało mi się uzyskać 
bliższych informacji na 
temat okoliczności tego 
wypadku.

Tadeusz Maślak zmarł 16 marca 
1942 roku. Kilkanaście dni wcześniej  
ukończył 21. rok życia.

Cytaty oznaczone gwiazdką 
pochodzą z książki Józefa Stósa 
„Moja wojaczka. Wspomnienia 
z lat 1939-1945”.

Jacek Filip
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Jesienna nostalgia mnie dopadła… 
Siedzę na tarasie, grzejąc się, w pew-
nie ostatnich, ciepłych promieniach 
słońca. Patrzę jak kolorowe liście lecą 
z drzew, tworząc bajecznie kolorowy 
dywan. Grabie spoglądają na mnie 
z wyrzutem, bym wreszcie wzięła się 
do pracy i uprzątnęła ten coraz grub-
szy kobierzec. Udaję, że nie widzę.  
Zatracam się w rozmyślaniach na 
bardzo poważne tematy…

Listopad jakoś tak mi się z prze-
mijaniem kojarzy, pewnie dlatego, że 
w tym miesiącu częściej niż zwykle, 
odwiedzam cmentarze. Najbar-
dziej lubię te stare z zabytkowymi 
nagrobkami wykonanymi z wiel-
ką starannością, pokryte patyną 
czasu. Choć nikt z moich bliskich 
na nich nie leży, zatrzymuję się 
zwłaszcza przy tych grobach, 
których nikt nie odwiedza. Cza-
sem trudno odczytać z tablicy 
nazwisko, bo czas oraz warunki 
atmosferyczne zrobiły swoje, ale 
nawet gdybym je znała, zapewne 
i tak pewnie nic by mi nie mówiło. 
To uświadamia mi, że przemija-
nie jest integralną częścią życia. 
Kiedyś, po mnie również zostanie 
trudna do odczytania tabliczka, 
kilka felietonów oraz, mam na-
dzieję parę dobrych wspomnień. 

Jestem już w takim wieku, że 
coraz częściej uczestniczę w po-
grzebach, a w konsekwencji tego 
coraz więcej lampek zapalam na 
grobach ludzi, którzy bezpowrot-
nie odeszli z mego życia, ale nigdy 
z mej pamięci…. 

Jako dziecko, pożegnałam 
babcię Irenkę, potem Zegarmistrz 
Światła Purpurowy zabrał ciocię Józię 
i Julę, wielkie damy, które bez ręka-
wiczek i kapelusza nie ruszały się 
z domu. Polszczyzna, jaką posługiwały 
się te trzy kobiety była najpiękniejszą, 
jaką kiedykolwiek słyszałam.  Wujek 
Boleś, który pieszo przywędrował z Sy-
berii też już spaceruje po nieboskłonie.  
Nie liczę ile lat temu zginęła tragicznie 

Przemijanie, jesień i chryzantemy…. i życie…
moja przyjaciółka z lat dzieciństwa 
i młodości, bo dalej to do mnie, jakoś 
słabo dociera. Była wesołą osobą, więc 
uznałam, że odeszła, bo aniołom było 
smutno… Kolejny był dziadziuś Sta-
nisław, a przecież tak niedawno uczył 
mnie czytać z elementarza. Babcia 
Marysia,waleczna kobieta ,która nie 
znała słowa ,,nie da się” też już św. 
Piotrowi rosołek gotuje ,a pozostali 
święci pod jej nadzorem pyszne pie-
rożki lepią. Janina, walczyła dzielnie, 
choć umarła, nie poddała się. Zosta-
wiła po sobie obrazy, tajemniczym 

światłem, wypełnione i kalendarz 
ilustrowany swymi pracami, niczym 
artystyczny testament. Mam go do 
dziś, pokryty licznymi notatkami. Jest 
jedynym, który nieustannie przeglą-
dam, a zwłaszcza w chwilach tęsknoty 
za Jasią. Andrzej pewnie na rowerku 
miedzy chmurami się porusza. Uwiel-
biał kwiaty i słodycze. Gdy wpadał na 

kawkę ubrany np. jak św. Mikołaj od 
razu robiło się wesoło i tak jakoś ina-
czej… Teraz pewnie został asystentem 
wesołego jegomościa w czerwonym 
ubranku i osobiście wrzuca nam pre-
zenty przez komin oraz jako zapalony 
kibic piłkarski rozgrywa same wygra-
ne mecze, trafiając gole do podniebnej 
bramki.

Tych, o których napisałam braku-
je mi najbardziej, choć z mego życia 
odeszło już niestety nieco więcej osób 
i długo mogłabym je wymieniać. Często 
o nich myślę i zapalam dla nich ciepłe 

iskierki w moim sercu. Na Święto 
Zmarłych zanoszę im chryzantemy 
swoje ulubione kwiaty, większości 
kojarzące się niestety jedynie 
z pierwszym listopada. Wiem, że 
póki o nich pamiętam, w jakiejś 
części niezupełnie przeminęli. Po 
tej drugiej stronie, czyli w wieczno-
ści żyją na pewno szczęśliwie, wol-
ni od doczesnych cierpień, czuwają 
nade mną i mymi bliskimi. Często 
czuję ich moc i niemal fizyczną 
obecność. Wszyscy oni odeszli 
zupełnie ,,nie w porę”, ale cóż to 
już jakoś tak jest ,że Ci których 
kochamy i potrzebujemy umierają 
zawsze w najmniej odpowiednim 
momencie choćby mieli 100 lat 
w chwili śmierci…. My, żyjący warto 
byśmy tak kierowali swoim życiem, 
by w naszych ostatnich chwilach 
odczuć, że nasi bliscy pragną by-
śmy zostali z nimi jak najdłużej. 
Póki jeszcze tu jesteśmy, póki to 
my zapalamy znicze, a nie nam je 
zapalają, zadbajmy by zostawić po 
sobie dobre wspomnienia. Jeszcze 
jest czas by zrobić coś, co sprawi ra-

dość innym, by powiedzieć przepraszam 
czy kocham Cię… Spieszmy się z tym, 
bo nie znamy dnia ani godziny, kiedy 
to nam zaczną przynosić chryzantemy, 
bynajmniej nie po to, by stały w salonie 
na fortepianie….

Listopad 2013r.
Katarzyna Pacewicz-Pyrek

ODESZLI WE WRZEŚNIU (uzupełnienie)
Bugajski Jan (78) – Brzesko
Maleńki Stanisław Zygmunt (88) – Jadowniki
Staszczyk Roman Sławomir (35) – Brzesko
Sułek Andrzej Marek (59) – Brzesko

ODESZLI W PAŹDZIERNIKU
Bujak Elżbieta Stanisława (67) – Jadowniki

Cichostępski Franciszek (70) – Brzesko

Cyga Józef (63) – Brzesko

Dunaj Anna (91) – Mokrzyska

Dziaduła Lucyna Genowefa (75) – Sterkowiec

Hertrich – Woleńska Teresa (52) – Brzesko

Kotlarz Zofia Katarzyna (76) – Brzesko

Kraj Józefa Janina (82) – Brzesko

Odroń Maria (82) – Jasień

Palej Stefania Anna (85) – Okocim

Styrna Maria Salomea (81) – Bucze

Świątkowska Stanisława (73) – Brzesko

Wąsik Irena Katarzyna (65) – Szczepanów

Zając Czesław Marian (63) – Brzesko

Żurek Alicja Karolina(64) – Jasień
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Łukasz Kołodziej jest jednym 
z uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Ostoja” w Brzesku. 
Bierze udział m.in. w zajęciach 
pracowni ceramicznej. Pod opieką 
terapeutyczną mgr Doroty Grodny 
zajmuje się tworzeniem ceramiki 
dekoracyjnej oraz użytkowej. 
Wyroby są formowane ręcznie i przez 
odlewanie, a wykonywane są z białej 
gliny szamotowej i gliny czerwonej. 
Uczestnicy własnoręcznie je dekorują 
m.in. poprzez szkliwienie oraz malo-
wanie angobami, a następnie wypalają 
w piecu ceramicznym.  

Łukasz wykonując swe prace, wy-
raża własne pomysły a czasami czerpie 
inspiracje z prac innych artystów. 

Sukcesy Łukasza

W ciągu siedmiu lat pobytu w pracow-
ni ceramicznej poznał tajniki pracy 
z gliną, jej możliwości oraz techniki 
formowania i dekorowania. Młody 

artysta  najczęściej tworzy 
małe formy rzeźbiarskie. 
Doskonałym kunsztem wy-
konania charakteryzują się 
zwłaszcza postaci świętych 
oraz inne rzeźby figuralne, 
nie brakuje również naczyń 
dekoracyjnych i użytkowych 
typu wazony czy misy. 

Łukasz Kołodziej od-
nosi sukcesy w wielu 
konkursach plastycz-
nych:

2007 r. Konkurs Pla-
styczny dla Osób Niepeł-
nosprawnych „Stanisław 
Wyspiański – życie i twór-
czość” – wyróżnienie (150 

zł) za obraz ceramiczny „Józio Feld-
man”. Organizatorem konkursu była 
Fundacja Sztuki Osób Niepełnospraw-
nych z Krakowa. Wręczenie nagród 

laureatom oraz wręczenie nagród 
wszystkim uczestnikom konkursu 
odbyło się 28 listopada w Galerii „Kot-
łownia” Politechniki Krakowskiej. 

2008 r. VI Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny „Sztuka Osób Niepełno-
sprawnych”. Tytuł konkursu „Moje 
marzenie”, którego organizatorem był 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Konkurs 
został zorganizowany dla uczestników 
warsztatów terapii zajęciowej, uczest-
ników środowiskowych domów samo-
pomocy dla osób niepełnosprawnych 
oraz mieszkańców domów pomocy 
społecznej. W wojewódzkim etapie 
konkursu Łukasz otrzymał nagrodę 
w kategorii rzeźba kameralna i płasko-
rzeźba za pracę pt. „Pegaz”. Następnie 
jego praca została przesłana do War-
szawy, gdzie odebrał nagrodę za zajęcie 
III miejsca w etapie ogólnopolskim. 

2011 r.– PFRON, IX Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny „Sztuka Osób 
Niepełnosprawnych” pod hasłem „Ma-
rzenie o Europie”– II miejsce w etapie 
wojewódzkim w kategorii „Rzeźba 
kameralna i płaskorzeźba” za pracę 
„Londyn w deszczu” 

2013 r.- PFRON, XI Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny „Sztuka Osób Nie-
pełnosprawnych” pt. „Kwiaty mojego 
życia”– II miejsce w etapie wojewódz-
kim w kategorii „Rzeźba kameralna 
i płaskorzeźba” za pracę „Razem”.

 Prace Łukasza cieszą się wielką 
popularnością wśród gości corocznych 
aukcji prac warsztatu. W 2013 r. naj-
wyżej wylicytowaną pracą była rzeźba 
jego autorstwa przedstawiająca Świę-
tego Jakuba Pielgrzyma, która trafiła 
do rąk księdza Józefa Waśko. 
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,,Spotkania przy Napojach” to im-
preza cykliczna, która cztery razy do 
roku gromadzi na Zamku w Dębnie 
gości gotowych na przeżycia artystyczne, 
intelektualne i kulinarne. W bieżącym 
roku projekt nosi tytuł „Rodzime kra-
jobrazy, egzotyczne pejzaże”, dlatego 
13 października 2013 zamek stał się 
bramą do Indii. Przenieśli nas tam 
czterej bohaterowie wydarzenia w Dęb-
nie: brzeszczanka - fotograf Małgorzata 
Duśko-Shekar, jej mąż - doświadczony 
przewodnik po Indiach - Shivakumar 
Shekar, tancerka Magdalena Niernsee 
i… herbata masala ćaj.

Pomysł
- Podjęłam decyzję, by w cyklu „Ro-
dzime krajobrazy, egzotyczne pejzaże” 
zaprezentować temat zderzenia różnych 
kultur. Tytuł projektu wymyślił poeta 
Józef Baran z Borzęcina – mówi Kry-
styna Gurgul, „Pani na Zamku Dębnie” 
- kierownik oddziału stanowiącego 
część tarnowskiego muzeum. – Indie 
fascynują różnorodnością kulturową. 
Inspiracją do wątku indyjskiego była 
Małgorzata i jej wieloletnie oczarowanie 
Indiami, wzmocnione jeszcze poprzez 
romantyczne i „egzotyczne” małżeństwo. 
Uważam, że wystawa „Mera Bharat” 
jest najbardziej dojrzałą, jaką do tej 
pory zrobiła, niesie też ogromny ładunek 
emocjonalny, zamknięty w ciekawą for-
mę – kumulację fotografii w tryptyk.

Prelekcja „Moje Indie”
Niezwykła impreza miała niezwykły 
początek: prelekcji o Indiach w języku 
polskim dokonał Shivakumar Shekar, 
certyfikowany przewodnik UNESCO 
po starożytnych zabytkach indyjskich 
i autor publikacji dotyczących zagadnień 
związanych z turystyką, w tym podręcz-

Herbata Indyjska w Dębnie

ników akademickich. W przystępny spo-
sób zaprezentował różnorodne aspekty 
kultury swej ojczyzny, pozwalając 
słuchaczom nie tylko nauczyć się pra-
widłowo wymawiać nazwiska znanych 
osobistości, czy poznać nazwy indyjskich 
przysmaków, ale też zrozumieć kwe-
stie fascynujące i skomplikowane dla 
Europejczyka, takie jak przynależność 
społeczna, joga, religie i języki tego 
kraju. Piękne fotografie starożytnych 
zabytków i współczesnych krajobrazów 
Indii dopełniały wrażenia edukacyjnej 
wycieczki z doświadczonym i pełnym 
energii przewodnikiem. – Przygotowa-
łem 8 punktów mojej prezentacji, ale 
po reakcjach ludzi zorientowałem się, że 
pewne tematy były ciekawsze od innych: 
dla jednych bogowie i kasty, dla innych 
kuchnia, zwyczaje i tradycje – opowiada 
Shiva Shekar. – Indie to kraj bardzo 
skomplikowany. Nie można jechać do 
jednej czy dwóch miejscowości, zwiedzić 
ich i powiedzieć „znam Indie”, bo to 
nie będzie prawda. W poszczególnych 

regionach mego kraju są różne języki, 
religie, modele rodziny, małżeństwa. Po-
znanie jednego regionu, religii, sposobu 
życia, nie jest prawdą o całych Indiach. 
Podobnie ma się sprawa z mediami: 
uważam, że telewizja, gazety, książki 
nie interesują się realnością Indii, tylko 
pokazują sensacje, szukają ich w słaboś-
ciach innych ludzi. Takie spojrzenie na 
Indie również zniekształca prawdę o tym 
kraju, gdzie tak jak wszędzie mogą się 
zdarzyć zbrodnie ale są też tysiące ludzi, 
którzy zwyczajnie, dobrze i pięknie żyją. 
Prezentacja nosi tytuł „Moje Indie”, bo 
jest to mój osobisty sposób rozumienia 
i pokazania mojego kraju. Jest przezna-
czona dla tych, którzy wolą wiedzę od 
sensacji. Pokazywałem ją już jeden raz 
współpracownikom w polskiej firmie, 
w której pracowałem jako koordynator 
projektu i tłumacz, a teraz powtórzy-
łem prezentację w Dębnie by połączyć 
ją z wystawą mojej żony. Co jest dla 
mnie bardzo ważne – bardzo dziękuję 
mojej żonie za pomoc w przygotowaniu 
prelekcji o Indiach. Dwa razy chciałem 
jej podziękować zaraz po zakończeniu 
prelekcji i dwa razy o tym zapomniałem 
z powodu emocji towarzyszących pub-
licznemu mówieniu po polsku o Indiach. 
Pocieszam się tym, że wypowiedziane 
słowa szybko ulatują z pamięci, a wy-
drukowane zachowają moją wdzięczność 
dla niej na długie lata.

Taniec
Jeżeli komuś taniec indyjski wydaje się 
niezrozumiały poprzez egzotykę dźwię-
ków, oszałamiającą rytmikę, wyszukane 
pozy i mimikę tancerzy – mógł zmienić 
zdanie dzięki Magdalenie Niernsee. 
Ta piękna tancerka, absolwentka war-

Krystyna Gurgul, kustosz Zamku w Dębnie i artystka Małgorzata Duśko-Shekar
fot. arch. M.Duśko-Shekar

Spotkanie w Dębnie, stoją od lewej Małgorzata Duśko-Shekar, Shiva Shekar i pani 
kustosz Zamku w Dębnie Krystyna Gurgul, fot. arch. M.Duśko-Shekar
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szawskiej ASP i Wyższej Szkoły Tańca 
Kathak Kendra w New Delhi przykuła 
wzrok zebranych, bosymi stopami odbi-
jając rytm na zimnej zamkowej posadz-
ce. Żywiołowy taniec przeplatała multi-
medialną prezentacją dotyczącą teorii 
indyjskiej rytmiki, a na koniec zaprosiła 
dzieci do wspólnej zabawy, podczas któ-
rej wyjaśniła, jak można interpretować 
fragmenty pozornie skomplikowanych 
sekwencji układu choreograficznego. 

Mera Bharat
Małgorzata Duśko-Shekar jest podróż-
niczką od lat zafascynowaną Orientem, 
ale przede wszystkim fotografem i ar-
tystką, znaną dzięki wielu wystawom.  
Spotkanie w Dębnie zostało zwieńczone 
otwarciem jej najnowszej wystawy 
fotograficznej „Mera Bharat” – „Moje 
Indie”. - Bharat to najbardziej staro-
dawna nazwa Indii. Tak samo brzmi 
w sanskrycie, języku hindi oraz wszyst-

kich dialektach indyjskich. Pochodzi od 
imienia legendarnego króla, władcy całej 
krainy – wyjaśnia Shiva Shekar. Wysta-
wa składa się z fotografii oraz pięknych 
części stroju i ozdób z prywatnej kolekcji 
państwa Shekar.  - Spośród 9 tysięcy 
zdjęć wybrałam 80. To było bardzo 
trudne zadanie – opowiada Małgorzata 
Duśko-Shekar. – Co było kluczem do 
wyboru tych, a nie innych? Emocje. Tęsk-
nota za Moimi Indiami, krainą światła 
i spokoju. Chciałam przybliżyć obraz 
indyjskiej duchowości, czyli to, czego mi 
brakuje w mojej tutejszej codzienności. 
W Indiach kwestie materialne (jak żyć, 
za co żyć, jak przetrwać) nie są na 
pierwszym miejscu. W Indiach zawsze 
czułam się szczęśliwa i spełniona, więc 
w tych fotografiach szukałam fragmen-
tów siebie, które by mi przypomniały 
te miłe chwile. Barwy moich zdjęć są 
często nasycone światłem pochodzącym 
z nieba, z morza, z ludzkich twarzy… 

Fotografie ułożone są w tryptyki – kom-
pozycje które scalają się tematycznie 
lub ze względu na formę albo jakiś 
powtarzający się element. Bałam się 
reakcji ludzi, rozczarowania wąskimi 
kadrami, jakie tym razem oferuję – ale 
moim zamierzeniem było pokazanie 
fragmentów po to, by pobudzić wyob-
raźnię i zachęcić do poznawania całości. 
I rzeczywiście, wystawa sprawia wraże-
nie celowo wyeksponowanych pojedyn-
czych kawałeczków puzzli – zadaniem 
widza jest poskładanie z tych okruchów 
jak najpełniejszej wizji Indii. 

Masala ćaj
Herbata z mlekiem, cukrem, kardamo-
nem, cynamonem, imbirem lub innymi 
przyprawami.

Zachęcam do poszukiwań, nadawa-
nia własnych znaczeń puzzlom układa-
jącym się na Indie/Bharat.

Sabina Jakubowska

Tradycyjnie w trzeci czwartek listopada 
będziemy obchodzić w Polsce po raz 22 Świa-
towy Dzień Rzucania Palenia, który w tym 
roku przypada na 21 dzień tego miesiąca.

Zrywy te mają już na świecie ponad 
30-letnią tradycję. Pomysł zrodził się 
w USA w Californii, gdzie w 1974 roku 
dziennikarz Lynn Smith zaapelował do 
czytelników swojej gazety, aby przez je-
den dzień nie palili papierosów. W efekcie 
czego, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało 
przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. 
Inicjatywa ta miała zachęcić do całko-
witego porzucenia nałogu. Z czasem do 
walki z nałogiem tytoniowym dołączył 
cały świat – zaczęły pojawiać się po-
dobne idee, jak na przykład Dzień bez 
Papierosa (obchodzony 31 maja). Jeszcze 
innym przykładem antynikotynowych 
trendów, ubranych w bardziej formalny 
, bo prawny wymiar jest wprowadzenie 
zmian do ustawy z dnia 9 listopada 1995 
r. O ochronie zdrowia przed następstwa-
mi używania tytoniu i wyrobów tytonio-
wych, gdzie od 15 listopada 2010 roku 

Światowy Dzień Rzucania Palenia

wydłużono listę miejsc wolnych od dymu 
tytoniowego w przestrzeni publicznej, 
wprowadzono kary za palenie tytoniu 
w miejscach objętych zakazem oraz kary 
za brak umieszczenia informacji o zaka-
zie palenia dla właścicieli zarządzających 
obiektami lub środkami transportu.

Według raportu WHO z 2011 roku 
dotyczącego „Nikotynizmu w Polsce”, 
optymistyczny wydaje się być fakt, że 
obserwuje się tendencje systematycznego 
spadku odsetek palących Polaków oraz 

liczby wypalonych przez nich papierosów. 
W stosunku do 1995 r. liczba dorosłych 
Polaków palących papierosy spadła o 28 
proc., a liczba wypalonych dziennie pa-
pierosów w stosunku do 1996 r. spadła 
o 11 proc. Obecnie papierosy pali 27,2 
proc. dorosłych Polaków i przeciętnie 
wypalają oni dziennie 15 papierosów.

Z kolei badania CBOS-u, wskazują, 
iż zmniejszenie liczby palaczy to wcale 
nie wynik zmian i zakazów prawnych, 
ale motywacji wewnętrznej.

Ale skąd ją czerpać? Kiedy słupki 
wykresów statystycznych przestały robić 
wrażenie, ostrzeżenie „Palenie zabija” 
widoczne na każdej paczce papierosów, 
z racji swojej powszechności – szybko 
straciło swój wydźwięk, a postanowienia 
noworoczne o rzuceniu nałogu odeszły 
w niepamięć wraz z ubytkiem kolejnych 
kart z kalendarza. Może tegoroczny zryw 
społeczny w postaci Światowego Dnia 
Rzucania Palenia przypomni i zagrzeje 
do walki z wciąż istniejącym problemem 
doskwierającym wielu z nas. bs

APEL Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego opublikowany został apel do mieszkańców gminy nawołujący do 
zgodnej z przepisami i zdrowym rozsądkiem gospodarki odpadami komunalnymi. Apel ukazał się w związku z nagminnym tworzeniem 
dzikich wysypisk śmieci, w których gromadzone są odpady wielkogabarytowe oraz pochodzące z tzw. elektroodpadów. Mieszkańcy 
najczęściej przekazują takie odpady indywidualnym zbieraczom złomu, którzy niepotrzebne ich części porzucają w miejscach do tego nie-
przeznaczonych, podczas gdy odbiorem takich odpadów zajmują się wyspecjalizowane firmy, potrafiące właściwie je zagospodarować. Na 
terenie naszej gminy uruchomiony został już punkt odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Czynny jest w każdą drugą 
sobotę miesiąca (od 9.00 do 13.00), a zlokalizowany jest na parkingu sąsiadującym z Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym. 
Każdy oddający ta drogą odpady otrzymuje kupony Funduszu Oświatowego, które można przekazywać placówkom oświatowym, a te z kolei 
mogą w zamian za nie wejść w posiadanie pomocy dydaktycznych lub sprzętu sportowego. Odpady wielkogabarytowe można oddawać 
bezpośrednio z domów, po kontakcie telefonicznym (numer 2222 333 00) lub po zarejestrowaniu się na stronie www.elektrosmieci.pl.  

INFORMACJE
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12 października na kręgielni BO-
SiR w Brzesku odbyły się II Mistrzo-
stwa Gminy Brzesko w kręglach 
klasycznych. Organizatorami tur-
nieju byli: BOSiR Brzesko, Zarząd 
Osiedla Okocimskie oraz Urząd Mia-
sta Brzeska. Zawody, w których wzięło 
udział 53 zawodników, były rozgrywane 
w różnych kategoriach wiekowych. Dzie-
ci i młodzież rywalizowała na 30 rzutów 
do pełnych, a dorośli wykonywali po 60 
rzutów do pełnych. Rywalizacja była 
bardzo zacięta i toczyła się w sportowej 
atmosferze.  Na zakończenie turnieju 
odbyła się dekoracja zwycięzców, której 
dokonał burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka. Zawodnikom dziękujemy za 
udział, zwycięzcom serdecznie gratulu-
jemy i zapraszamy na kolejne turnieje 
kręglarskie, które będą organizowane na 
naszym obiekcie. Sponsorami zawodów 
byli: Urząd Miasta, BOSiR Brzesko, 
MPEC, JAWOR, PIPI. 

Zwycięzcy z poszczególnych 
kategorii: 
CHŁOPCY DO 13 LAT: Łukasz Łazow-
ski, Bartosz Pośladek, Tomasz Lwowski, 

II Mistrzostwa w kręglach klasycznych

DZIEWCZĘTA DO 13 LAT: Natalia 
Cebula, Karolina Gurgul, Antonina 
Serwin, CHŁOPCY 14-17 LAT: Igor 
Szydłowski, Patryk Paryło, Jakub 
Tomczyk, DZIEWCZĘTA 14-17 LAT: 
Aleksandra Gagatek, Karolina Żurek, 

Olimpia Ropek, OPEN KOBIET: 
Ewelina Wojnowska, Katarzyna Pace-
wicz – Pyrek, Bogusława Góra, OPEN 
MĘŻCZYZN: Krzysztof Szuba, Marcel 
Kociołek, Tomasz Soból  

BOSiR

20 października w Brze-
sku odbyły się VIII Zawody 
Jeździeckie o Puchar Burmi-
strza. Pomysłodawcą i głów-
nym organizatorem imprezy 
był Konik Klub z Okocimia, 
który wraz z Brzeskim Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji przy-
gotował zawody dla miłośni-
ków jazdy konnej. Zawodnicy 
startowali w dwóch kategoriach: 
skoki przez przeszkody - klasa 
mini L i konkursie o puchar Bur-
mistrza Brzeska - klasa L. Wszy-
scy zgromadzeni w tym dniu obok 
Krytej Pływalni w Brzesku mogli 
obejrzeć także pokaz powożenia 
zaprzęgami parokonnymi.

Jak przyznaje właściciel Ko-
nik Klubu - Wojciech Rosa, or-
ganizowane konkursy i zawody 
jeździeckie służą nie tylko dobrej 
zabawie. Są także sposobem 
propagowania jeździectwa, jako 
formy aktywności fizycznej, którą 
uprawiać można w każdym wie-
ku. Jeżdżąc konno, uczymy się 
współpracy, odpowiedzialności za 

Zawody Jeździeckie w Brzesku
siebie i swojego konia – towarzy-
sza, pokonujemy swoje słabości, 
spełniamy marzenia i mamy 
kontakt z naturą. 

Wyniki zawodów:
Konkurs mini L: Przeszkody 

do 80 cm, w rozgrywce do 90cm: 
1.Kinga Kajmowicz na koniu 
Wera z Klubu jeździeckiego 
Szary Michałowice, 2.Grażyna 
Seweryn na koniu Laydys ze 
stadniny Tobiano z Więckowic, 
3.Nina Szymczak na koniu 
Baster z Klubu jeździeckiego 
Pałucki Team z Jastwi.

Konkurs L: Przeszkody do 
100cm, w rozgrywce do 110cm: 
1.Kinga Kajmowicz na koniu 
Wera z Klubu jeździeckiego 
Szary Michałowice, 2.Alicja 
Mielcarek na koniu Devilson 
z Klubu jeździeckiego Progres 
z Proszówek, 3.Alicja Mielca-
rek na koniu Platinus z Klubu 
jeździeckiego Progres z Pro-
szówek
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25 października, już po raz drugi 
w Brzesku odbył się Brzeski Bieg 
Pamięci Ofiar Wypadków Drogo-
wych im. Stanisława Chudyby. 
Celem, jaki przyświecał impre-
zie zorganizowanej pod hasłem 
„Niech cię zobaczą”, było zachę-
cenie uczestników ruchu dro-

Niech cię zobaczą
gowego do noszenia elementów 
odblaskowych, uczczenie pamięci 
Stanisława Chudyby - Radnego 
Powiatowego w Brzesku, który 
zginął w wypadku drogowym 
w 2010 roku oraz popularyzacja 
biegania, jako najprostszej formy 
aktywności fizycznej. 

Bieg Główny 11,150 km kobiety: I Monika Golińska - Bochnia, II Mag-
dalena Musialik - Rzeszów, III Agnieszka Pudełek – Brzesko; mężczyźni: 
I Robert Makowiec - Tuchów, II Norbert Jachymczyk - Jaworzno, III Kamil 
Skiba – Tarnów i Dominik Piwowarczyk – Dobczyce;

Bieg na 5, 250 km kobiety: I Halina Grech - Brzesko, II Antonina Serwin 
- Brzesko, III Sara Pietrusińska - Brzesko, mężczyźni: I Michał Szymel 
- Łańcut, II Karol Kokoszka - Jadowniki, III Michał Targosz – Kraków 
i Mikołaj Ziółko – Łysa Góra;

Nordic Walking kobiety: I Joanna Szurek - Gorlice, II Joanna Kowalczyk 
- Kraków, III Halina Cichosz - Sękowa; mężczyźni: I Waldemar Kuper - Pode-
grodzie, II Tadeusz Kowalczyk - Kraków, III Jakub Niezgoda - Wieliczka

towali w różnych kategoriach wieko-
wych w biegu głównym o dł. 11.150 m, 
w biegu towarzyszącym o dł. 5.250 m 
oraz konkurencji Nordic Walking także 
o dł. 5.250 m. Wszyscy biorący udział 
w biegach otrzymali dyplomy i pa-
miątkowe medale, które w tym roku 
nawiązywały do pogiętej w wypadku 
samochodowym ośmiokątnej tablicy 
znaku STOP. Zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii otrzymali puchary z rąk 
starosty brzeskiego Andrzeja Potępy, 
przewodniczącego Rady Powiatu Kazi-
mierza Brzyka, organizatora imprezy 
Jana Waresiaka oraz przedstawiciela 
głównego sponsora biegu - wrocław-
skiej firmy VOTUM S.A.

Nagrodzono i wyróżniono także bie-
gacza przybyłego z najdalszego zakątka 
Polski, najmłodszych zawodników 
(Joanna Łyżwińska z Kłaja i Kamil 
Marecik z Brzeska) i najstarszych 
uczestników biegów (Stanisław Kita 
z Jadownik), 34 debiutantów oraz Bo-
gusławę Pędzimąż, która na wózku in-
walidzkim (z pomocą swojego opiekuna) 
pokonała trasę biegu, udowadniając, że 
duch jest mocniejszy od ciała.

 Przykładem godnym naśladowa-
nia jest postawa sołtysa Jadownik 
Jarosława Sorysa, który stawił się na 
start z harcerzami – uczniami Gimna-
zjum w Jadownikach. Zaproponował 
młodzieży udział w biegach, pokrycie 
opłaty startowej i nie zawiódł się. Ja-
downiki miały wspaniałą reprezenta-
cję i bardzo dobre wyniki na mecie.

II Brzeski Bieg na stałe wpisuje się 
w wizerunek naszego miasta. Impreza 
gromadzi rzesze miłośników biegania 
i gości. Pokazuje, że jest to świetny 
pomysł, ciekawa forma spędzania 
wolnego czasu na świeżym powietrzu 
i przednia zabawa, której towarzyszą 
szczytne idee. 

Beata Kądziołka
fot. B.K. str. 21 

Organizatorem Brzeskiego Biegu 
była Fundacja Edukacji i Pomocy Huma-
nitarnej im. Św. Łazarza, a współorgani-
zatorem Okocimski Klub Narciarski. 

Partnerami Biegu byli: Oddział 
Gminny Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Brzesku, Związek 
Strzelecki „Strzelec” OSW - Jednostka 
Strzelecka 2059 w Brzesku, Towarzy-
stwo Gimnastyczne „Sokół” oraz 3 
Drużyna Starszoharcerska „Jadowici” 
przy Publicznym Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Jadownikach.

Podobnie jak w ubiegłym roku 
impreza zgromadziła licznych amato-
rów biegania z terenu Brzeska, okolic 
i odległych zakątków Polski. W Biegu 
wzięło udział 212 biegaczy, którzy star-
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Sport w pigułce
5 – Okocimski pokonał na własnym 

boisku 1:0 Chojniczankę Chojnice. 
Jedynego gola w tym meczu strzelił 
Wojciech Wojcieszyński. 

6 – W Jastrzębiu Zdrój rozegra-
ny został międzynarodowy turniej 
bokserski, w którym wystartowali 
także pięściarze BKB Magic Boxing 
Brzesko. Dawid Gurgul zajął w swojej 
kategorii wagowej 1. miejsce, a drugie 
miejsca wywalczyli Jakub Dal i Patryk 
Domińczyk.  

9 – Oliwia Sowa z SP 3 Brze-
sko potwierdziła, że jest jedną 
z najlepszych biegaczek w woje-
wództwie. Na Mistrzostwach Ma-
łopolski w biegach przełajowych 
w Nowym Targu zajęła 3. miejsce. 
W tej samej kategorii wiekowej 
(rocznik 2001) w pierwszej dwu-
dziestce uplasowały się Antonina 
Serwin (18. miejsce – SP 3 Brze-
sko), Izabela Klecka (19. m. – SP 3 
Brzesko) i Sara Pietrusińska (20. 
m. – SP 3 Brzesko). Anna Jędryka 
(SP Poręba Spytkowska) zajęła 91. 
miejsce. Startowało 105 zawodniczek. 
Wśród chłopców najlepsze wyniki 
uzyskali Bartłomiej Kania z SP Bucze 
(15. m. – rocznik 2003), Piotr Owca 
z SP 2 Brzesko (31. m. – rocznik 2003), 
Mateusz Łanocha z SP 2 Brzesko (40. 
m. – rocznik 2002), Jakub Mendel 
z SP 2 Brzesko (41. m. – rocznik 2001) 
i Stanisław Mendel z SP Bucze (43. m. 
– rocznik 2001). Na uwagę zasługuje 
2. miejsce wywalczone przez Prze-
mysława Chojeckiego z SP Tymowa 
(rocznik 2002). Srebrny medal wy-
walczył także jego brat Radosław, 
który startował w rywalizacji gim-
nazjalistów (rocznik 2000). Wśród 
gimnazjalistek znakomicie spisała 
się Weronika Brachucy z PG 2 
Brzesko, która w swojej kategorii 
wiekowej zajęła 8. miejsce (rocznik 
1999). Również na 8. miejscu skla-
syfikowany został Karol Kokoszka 
z PG Jadowniki (rocznik 1999). 
Dziewczęta z ZSP 1 Brzesko zajęły 13. 
miejsce w klasyfikacji drużynowej, a ich 
rówieśnicy z ZSP 2 Brzesko sklasyfiko-
wani zostali na 16. pozycji.               

9 – Niepowodzeniem zakończyła się 
wyprawa „Piwoszy” do Grudziądza na 
mecz z tamtejszą Olimpią. Okocimski 
przegrał 1:3, mimo że od 5. min. pro-
wadził 1:0 po celnym strzale Piotra 
Darmochwała.

12 – Na kręgielni BOSiR w Brzesku 
odbyły się II Mistrzostwa Gminy Brze-
sko w kręglach klasycznych. 

13 – Reprezentujący BKB Victoria 
Brzesko Marcin Topolski zajął 177. 
miejsce (86. Kategorii M 30 – czas 

3:03,31) w 14. Poznań Maratonie. 
W zawodach wystartowało także dwóch 
jego kolegów klubowych – Grzegorz 
Widła (688. – 149. w kat. M 18) oraz 
Marek Stępień (3556. – 214. W kat. M 
50). W sumie na starcie stanęło 5697 
biegaczy z całego świata. Zwyciężył 
Kenijczyk David Kiptui Tarus.  

15 – W Starostwie Powiatowym 
rozpoczęło się przyjmowanie wniosków 
o przyznanie stypendiów i nagród spor-
towych. Wnioski przyjmowane będą 
najpóźniej do 15 listopada.   

19 – W derbach Małopolski pił-
karze Okocimskiego zremisowali 
bezbramkowo z Termalicą Bruk-Bet 
Nieciecza. 

20 – W pobliżu krytej pływalni 
odbyły się VIII Zawody Jeździeckie 
o Puchar Burmistrza Brzeska. Miłoś-
nicy hipiki mogli podziwiać zmagania 
w skokach przez przeszkody oraz w po-
wożeniu zaprzęgami parokonnymi. 

26 – Ponad 200 biegaczy wystar-
towało w II Brzeskim Biegu Pamięci 
Ofiar Drogowych im. Stanisława Chu-
dyby. Szczegóły wewnątrz numeru. 

26 – W całym kraju organizowane 
były sportowe imprezy z okazji Na-
rodowego Dnia Sportu. Z tej okazji 
w Brzesku na boisku Orlika przy ulicy 
Czarnowiejskiej BOSiR zorganizował 
turniej piłki nożnej, a na boisku przy 
ulicy Piastowskiej  odbyły się badania 
sprawności fizycznej według wybra-
nych prób z MTSF i Eurofitu.  

26 – Małopolskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej oraz 
Ognisko TKKF Sokół w Brzesku 
były organizatorami XIV Otwartych 
Mistrzostw Małopolskiego TKKF 
w kręglach połączonych z tradycyjnym 
Memoriałem Franciszka Czesława 
Klinika. 

Małopolskie Towarzystwo Krze-
wienia Kultury Fizyczne Zarząd Wo-
jewódzki w Krakowie oraz Ognisko 
TKKF „Sokół” zapraszają na XIV 
Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego 
TKKF w kręglach Memoriał Francisz-
ka Czesława Klinika. 

26 – Porażką 0:2 zakończył się 
wyjazdowy mecz Okocimskiego ze 
Stomilem Olsztyn.

27 – W Lublinie zakończył się 
dwudniowy turniej kwalifikacyjny do 

finałów Mistrzostw Polski młodzików 
w boksie. W zawodach startowali 
pięściarze z województw lubelskiego, 
małopolskiego, podkarpackiego i świę-
tokrzyskiego. Jedną z kwalifikacji 
wywalczył Jakub Guzik z BKB Magic 
Boxing Brzesko.  

31 – Brzeskie Towarzystwo Spor-
towe zorganizowało pod patronatem 
burmistrza Grzegorza Wawryki I Biegi 
Przełajowe Dzieci i Młodzieży BTS 
Brzesko. Zawody odbyły się w Jadow-
nikach.  
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