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Listopad w pigułce
1 – Blisko 10 tysięcy złotych zebrali 

kwestujący na rzecz odbudowy grobów 
na cmentarzu parafialnym w Brzesku. 
Kwestowali członkowie Komitetu Odno-
wy Cmentarza Parafialnego działającego 
przy Parafii NMP Matki Kościoła i św. 
Jakuba. 

3 – W Sterkowcu zorganizowany 
został I Niepodległościowy Turniej Pa-
intballowy, którego ideą było uczczenie 
94. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W zawodach wzięło udział 
9 pięcioosobowych drużyn.

3 – Piłkarze Okocimskiego znowu na 
tarczy powrócili z kolejnego wyjazdowego 
meczu I-ligowego. Tym razem przegrali 
0:1 z Dolcanem Ząbki.   

5 – W sali gimnastycznej Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Brzesku odbyły się 
pierwsze zajęcia działającej od niedawna 
przy BOSiR sekcji koszykówki. Treningi 
prowadzone są w poniedziałki, środy 
i piątki w godzinach od 16.30 do 18.00. 
Uczestniczą w nich dziewczęta i chłopcy 
z klas 4-6 szkół podstawowych.   

6 – Zmarł Jerzy Okoński, ceniony 
tarnowski architekt, autor wielu 
publikacji książkowych (w tym 
również dotyczących pradziejów 
Brzeska), wieloletni pracownik Brze-
skiego Magazynu Informacyjnego 
(wspomnienie o Jerzy Okońskim 
wewnątrz numeru). 

6 – W Centrum Kultury w Wierz-
chosławicach odbył się koncert Tatiany 
Timofiejewej. Białoruskiej wokalistce 
towarzyszyli brzescy muzycy – Tomasz 
Hładun, Jerzy Hudyma, Iwan Szydłowski 
i Krzysztof Szydłowski. Organizatorem 
koncertu była brzeska firma „Biznes 
i Turystyka”. 

8 – Na Stadionie Miejskim w Brzesku 
rozegrany został międzypaństwowy mecz 
piłki nożnej juniorów do lat 16 z udziałem 
reprezentacji Polski i Irlandii Północnej. 
Spotkanie zakończyło się zwycięstwem 
biało-czerwonych 2:0. Bramki zdobyli 
Eryk Więdłocha i Daniel Choroś.   

8 – W „starej” siedzibie MOK-u 
przy ulicy Kościuszki otwarta została 
przygotowana przez Adama Kwaśniaka 
wystawa „Banknoty i monety II Rzecz-

pospolitej”. Ekspozycji towarzyszyła 
multimedialna prezentacja. Jak zgodnie 
przyznają uczestnicy wystawy: napraw-
dę warto było wziąć w niej udział. Pani 
Jadwiga zauważyła, że wystawa była 
bardzo kształcąca i w przystępny sposób 
wzbogaciła jej wiedzę na temat środków 
płatniczych minionego okresu. Bogusław 
Babicz, który interesuje się historią 
stwierdził, że podczas spotkania dowie-
dział się wiele o banknotach i monetach 

z okresu II Rzeczpospolitej. Pan Piotr pod-
kreślił, że wystawa „Banknoty i monety II 
Rzeczpospolitej”  to część historii naszego 
narodu. Dziękujemy, że mogliśmy poka-
zać ją naszym dzieciom – dodał.

9 – „Tam, gdzie cichnie gniew i lęk” 
– taki tytuł nosił program religijno-pa-
triotyczny przygotowany przez nauczycieli 
i uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Brzesku. Poświęcony pamięci pomordo-
wanych i poległych w walce o niepodległość 
program został wystawiony w kościele 
NMP Matki Kościoła i św. Jakuba.   

9 – W brzeskiej pływalni odbyły się 
zorganizowane przez BOSiR X Zawody 
o Puchar Niepodległości pod patronatem 
burmistrza Grzegorza Wawryki. Wystar-
towało w nich 76 pływaków z Bochni, 
Myślenic, Proszówek, Tarnowa i Brzeska. 
W poszczególnych kategoriach wieko-
wych zwyciężyli: Aleksandra Borowiec 
(BOSiR), Oliwia Gorczyca (SP 1 Bochnia), 
Emilia Kuzak (SP 3 Brzesko), Joanna 
Pawłowska (SP 5 Bochnia), Weronika 
Pawłowska, Anna Topolska, Justyna 
Żak (wszystkie BOSiR), Michał Bieniek 
(Pływak Bochnia), Mikołaj Gorczyca 
(Bochnia), Przemysław Jurek (Masters 
Brzesko), Filip Karcz (Pływak Bochnia), 

Wiktor Nieć (BOSiR), Edgar Piechota 
(Delfin Myślenice), Kacper Sądel (SP 
Proszówki).

10 – Brzeskie Koło Łowieckie „Huber-
tus” otrzymało własny sztandar. Uroczy-
stość jego nadania odbyła się w Dniu św. 
Huberta. Zainaugurowała ją msza święta 
odprawiona przez księdza Stanisława Gu-
towskiego w kościele pw. Świętej Trójcy 
w Okocimiu. Po poświęceniu sztandaru 
przystąpiono do aktu odnowienia myśliw-
skiego ślubowania.  

10 – To był mecz ostatniej szansy 
Okocimskiego, jeśli chodzi o utrzymanie 
kontaktu z grupą tzw. drużyn bezpiecz-
nych. „Piwosze” tej szansy nie wykorzy-
stali, przegrali u siebie z ŁKS-em i zostali 
wyprzedzeni przez łodzian, spadając na 
przedostatnie miejsce w tabeli.       

11 – Uroczysta msza w kościele św. Ja-
kuba zainaugurowała obchody tegorocz-
nego Święta Niepodległości. Przedstawi-
ciele samorządu oraz brzeskich instytucji 
i organizacji złożyli wiązanki kwiatów 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza. 
Na Placu Kazimierza Wielkiego odbył się 
pokaz musztry paradnej w wykonaniu 
uczniów Liceum Akademickiego Korpusu 
Kadetów w Łysej Górze. W godzinach 
wieczornych mieszkańcy Brzeska wzięli 
udział w tradycyjnym wspólnym śpiewa-
niu pieśni patriotycznych i biesiadnych.

11 – W Miejskim Ośrodku Kultury 
w Brzesku odbył się casting do filmu 
„Anioł” w reżyserii Wojciecha Smarzow-
skiego. Liczne talenty mieszkańców Brze-
ska nie uszły uwadze Agencji Castingowej 
Outside. Część chętnych weźmie udział 
w filmie w charakterze statystów, będą 
też role epizodyczne.

12 – W krakowskim hotelu Park INN 
by Radisson odbyła się konferencja zor-
ganizowana przez redakcję kwartalnika 
„Europejski Doradca Samorządowy” we 
współpracy z Ministerstwem Rozwoju 
Regionalnego, Ministerstwem Admi-
nistracji i Cyfryzacji oraz Związkiem 
Miast Polskich, Związkiem Powiatów 
Polskich, a także Związkiem Banków 
Polskich. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele lokalnych samorządów 
z całej Małopolski. 14 samorządowców 
otrzymało dyplomy uznania za troskę 
o finanse gmin. Wśród nich znalazł się 
burmistrz Grzegorz Wawryka, który 
otrzymał nagrodę I stopnia. 

WYDARZENIA
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12 – Tego dnia w RCK-B miał miejsce 
wernisaż wystawy malarstwa Marty 

Gardziel i Janiny Wody, zorganizowanej 
przez Miejski Ośrodek Kultury.

14 – Słuchacze brzeskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku wzięli udział w wykła-
dzie Jerzego Wyczesanego, wygłoszonym 
w ramach Brzeskich Lekcji Historii. Ten 
niecodzienny wykład wygłoszony został 
na cmentarzu wojennym w Brzesku. 
Była to nie tylko lekcja historii, ale także 
próba zwrócenia uwagi brzeskim samo-
rządowcom na postępującą degradację tej 
nekropolii, która kiedyś, jeszcze za czasów 
komuny uznawana była za jeden z najle-
piej utrzymanych obiektów tego typu.

Na brzeskim cmentarzu wojennym 
spoczywają ciała żołnierzy wojsk austria-
cko-węgierskiego, rosyjskiego i niemie-
ckiego, którzy polegli w pierwszych latach 
I wojny światowej. Na terenie powiatu 
brzeskiego znajduje się 46 takich nekro-
polii, większość z nich – w tym również 
w Brzesku – zaprojektował wiedeński 
architekt Robert Motka. 

Po I wojnie światowej mogiłami opie-
kowali się członkowie brzeskiego koła Pol-
skiego Towarzystwa Opieki nad Grobami 
Bohaterów oraz uczniowie gimnazjum im. 
Józefa Piłsudskiego.   

14 – „Spóźniona miłość czyli wyzna-
nia starego belfra” to tytuł monodramu, 
z jakim na deskach sceny RCK-B wystąpił 
jego autor Mariusz Marczyk. Była to 
wzruszająca, a zarazem pełna dowcip-
nych aluzji historia młodzieńczej miłości 
polonisty Józefa do szkolnej koleżanki 
o imieniu Helena. Po spektaklu odbyła 
się promocja książki głównego bohatera 
wieczoru „Fetysze Izydora Bluma”.

16 – Podsumowany został konkurs na 
projekt edukacyjny „Małopolska – moje 
miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna”. 
Dyplom uznania „Civis et Patria” za 
działania kształtujące tożsamość młodego 
pokolenia otrzymała między innymi Szko-
ła Podstawowa nr 3 w Brzesku. Miasto 
i Gmina Brzesko otrzymała certyfikat 
„Civis et Patria” za działania szkół pod-
trzymujące tradycję narodową i więź ze 
społecznością lokalną podjęte w ramach 
tego projektu.

18 – W ostatniej kolejce rundy je-
siennej I-ligowi piłkarze Okocimskiego 
zremisowali 1:1 z Wartą Poznań. „Piwo-
sze” do 70. minuty meczu prowadzili 1:0 
po bramce zdobytej przez Pawła Smółkę. 
OKS zajmuje w tabeli 17. miejsce tracąc 
do ostatniego „bezpiecznego” miejsca 5 
punktów.      

18 – Sala audytoryjna RCK-B była 
areną Międzypowiatowych Spotkań 
z Folklorem, w których uczestniczyły ze-
społy: Jadowniczanie, Porębianie, Krako-
wiacy Ziemi Brzeskiej, Grupa Regionalna 
Michalczowa oraz Zespół Pieśni i tańca 
Nowa Huta. Organizatorem imprezy był 
Miejski Ośrodek Kultury, który zrealizo-
wał drugi już projekt Leadera. W ramach 
tego projektu zakupione zostały stroje 
ludowe dla zespołów działających pod 
auspicjami MOK-u – stroje łowickie, kie-
rezyja krakowsko-zaborowska, elementy 
strojów krakowskich i rzeszowskich.    

19 – Na terenie całej gminy przepro-
wadzona została zbiórka zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Każdy, 
kto oddał podczas zbiórki sprzęt wielko-
gabarytowy, otrzymał od firmy przepro-
wadzającej akcję lampki choinkowe.  

21 – W sali audytoryjnej RCK-B 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród 

i dyplomów laureatom konkursu „Portret 
Królowej Elżbiety II”.

21 – W RCK-B rozpoczęły się warszta-
ty recytatorskie „Zaufajcie słowu” zorga-
nizowane przez Małopolskie Centrum 
Kultury „Sokół” – Biuro Organizacyjne 
w Tarnowie oraz Miejski Ośrodek Kultu-
ry. Zajęcia prowadzą reżyserzy i aktorzy 
krakowskich scen: Anna Lenczowska, 
Ziuta Zającówna, Jacek Milczanowski 
i Karol Nowakowski. Warsztaty potrwają 
do marca 2013 roku.

21 – Działający pod patronatem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego brzeski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku zorgani-
zował wystawę „Chorwacja w fotografii” 
autorstwa Marka Szczupaka. Podczas 

otwarcia wystawy wystąpił Wiesław 
Piprek z okolicznościowym odczytem 
i komentarzem. 

22   – W Regionalnym Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznym miała miejsce promocja 
Antologii Poetów Ziemi Brzeskiej pt. „Ocalić 
od zapomnienia”.  W drugiej części spotka-

nia odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
laureatom  XI  Międzyszkolnego Konkursu 
Recytatorskiego „Perły Regionu”.

23 – W sali audytoryjnej Regio-
nalnego Centrum Kulturalno-Biblio-
tecznego wystąpił Marek Piekarczyk. 
Lider zespołu TSA zaprezentował swój 
indywidualny projekt. Towarzyszyli 
mu Tadeusz Apryjas (gitara) i Jacek 
Borowiecki (instrumenty perkusyjne). 
Kilka dni po koncercie artysta przysłał 
na adres MOK-u maila następującej 
treści: „Witam, dziękuję w imieniu swoim 
oraz moich kolegów Muzyków za udany 
koncert w Brzesku. Był u Was bardzo 
dobry klimat i profesjonalna organizacja 
imprezy. Wasi pracownicy zasługują na 
pochwałę. Będę rekomendował Wasze 
Centrum innym wykonawcom. Polecając 
się na przyszłość pozdrawiam Serdecznie! 
– Marek Piekarczyk”. 

26 – Podczas listopadowej sesji radni 
skupili się głównie na ustaleniu nowych 
stawek podatków i uchwałach wynikają-
cych z tzw. ustawy „śmieciowej”.   

27 – W Publicznym Gimnazjum w Ja-
downikach gościł dr Waldemar Smaszcz 
– tłumacz, krytyk i literaturoznawca. 
Spotkanie poświęcone było głównie twór-
czości Jana Pawła II.  

28 – W sali wystawowej RCK-B 
odbyła się prezentacja multimedialna 
„Zarys historii brzeskich Żydów” przygo-
towana przez Jacka Filipa. Prezentacja 

zorganizowana została w ramach zajęć 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

29 – Otwarty został przejazd kolej-
nym odcinkiem autostrady na trasie 
Szarów – Tarnów. Z Krakowa do Bochni 
samochody poruszają się dwoma pasami, 
a od Bochni do Tarnowa jednym. Aktu-
alnie przejazd z Tarnowa do Krakowa 
zajmuje kierowcom jedną godzinę.     
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Finanse pod kontrolą

„Innowacyjność, konkurencyjność, roz-
wój – gwarancją sukcesu samorządu” 
– takie hasło przyświecało konferencji, 
która w połowie listopada odbyła się 
w krakowskim hotelu Park Inn by 
Radisson. W trakcie jej trwania czter-
nastu samorządowców z Małopolski 
otrzymało dyplomy w dowód uznania za 
dbałość o finanse zarządzanych przez 
nich gmin. W tym gronie znalazł się 
burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. 
Czy rzeczywiście sytuacja finansowa w 
naszej gminie jest taka dobra?

Jeśli prześledzić wyniki finansowe 
w gminie Brzesko osiągane w ciągu 
ostatnich 15 lat, to zauważa się, że od 
2007 do 2012 roku (czyli w okresie, 
w którym burmistrzem jest Grzegorz 
Wawryka) nastąpił wyraźny wzrost 
dochodów, który średnio w każdym roku 
osiągał granicę 170 procent (przy infla-
cji wahającej się od 25 do 30 procent). 
Żadnemu z poprzedników nie udało się 
osiągnąć takiego wyniku. Gdy zajrzymy 
do rankingów gmin oceniających ich sy-
tuację finansową, to dostrzeżemy, że już 

Nowe podatki i programy 
Aż 23 uchwały były przedmiotem obrad 
podczas listopadowej sesji rady miej-
skiej. Blisko połowa z nich dotyczyła 
spraw związanych z tzw. podatkiem 
śmieciowym, który w całym kraju obo-
wiązywać będzie od lipca przyszłego 
roku (temu zagadnieniu poświęcamy 
odrębny materiał). Poniżej przedsta-
wiamy najważniejsze tematy poruszane 
przez radnych. 

Centrum Bezpieczeństwa
Gmina Brzesko udzieliła powiatowi 
pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej w kwocie 28,6 tysiąca złotych 
na dofinansowanie nabycia prawa 
wieczystego użytkowania gruntów na 
potrzeby Centrum Bezpieczeństwa Po-
wiatu Brzeskiego. 

Jest to efekt spotkania Konwentu Bur-
mistrzów i Wójtów Powiatu Brzeskiego, 
podczas którego starosta brzeski zwrócił 
się z propozycją wspólnego zakupu grun-
tów sąsiadujących ze szpitalem. Powstać 
tu mają nowe siedziby KP Policji i KP 

Listopadowa sesja

wzrost dochodów na poziomie 15 procent 
uważany jest za powód do satysfakcji. 

Stopniowo w gminie Brzesko przy-
bywa miejsc pracy. – Rozwija się 
przedsiębiorczość. Szczególnie od 2010 
roku, kiedy to za 2 miliony złotych 
wybudowaliśmy drogę biegnącą do 
przedsiębiorstw funkcjonujących teraz 
na Pomianowskim Stoku – mówi Jerzy 
Tyrkiel, wiceburmistrz Brzeska. 

Największy udział w dochodach 
każdej gminy to wpływy z tytułu 
podatku od osób fizycznych, dlatego 
brzeskich samorządowców cieszy każda 
inicjatywa otwierająca nowe możliwości 
zatrudnienia. Istotne są też dochody 
z tytułu podatku od nieruchomości, a na 
ich wysokość też duży wpływ ma rozwój 
przedsiębiorczości. W ostatnich latach 
te dochody osiągają pułap 85 milionów 
złotych (w poprzednich latach wynosił 
średnio 50 milionów). 

Powodem do niepokoju może być jedy-
nie finansowy deficyt w oświacie, na który 
– niestety – żaden samorząd w kraju nie 
ma wpływu. Od 2007 roku gmina Brzesko 
musiała dołożyć do oświatowej subwencji 
z własnej kasy 28 milionów złotych, czyli 
tyle, ile wynosi obecne zadłużenie. Z kolei, 
gdyby nie to zadłużenie, nie udałoby się 
zrealizować wielu istotnych dla rozwoju 
gminy inwestycji.  EMIL

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 
które razem tworzyć będą to Centrum. 

Według szacunków zakup tego grun-
tu ma pochłonąć 400 tys. zł. Starostwo 
zadeklarowało 200 tysięcy, licząc na 
to, że drugą połowę kwoty wyasygnują 
solidarnie wszystkie gminy naszego 
powiatu. Na każdą przypadałoby więc 
po 28,6 tys. zł.  

Niższe ceny żyta
W przyszłym roku cena skupu żyta na 
terenie gminy Brzesko wynosić będzie 
55 złotych za jedną decytonę (kwintal). 
Jest to informacja ważna dla tych, któ-
rzy płacą podatek rolny. 

Cena skupu żyta stanowi podsta-
wę przy obliczaniu wysokości tego 
podatku. Dla gruntów gospodarstw 
rolnych wynosi on równowartość 
pieniężną 2,5 q żyta za jeden hektar 
przeliczeniowy. W przypadku gruntów 
niestanowiących gospodarstwa rolne-
go podatek wynosi równowartość 2,5 q 
za jeden hektar przeliczeniowy. Oznacza 
to, że jeden hektar gospodarstwa rolnego 

opodatkowany będzie kwotą 137,50 zł, 
a gospodarstwa pozarolnego 275 zł. 

W porównaniu z bieżącym rokiem 
będą to kwoty wyższe o 25 i 50 złotych. 
Radni uchwalili jednak stawki niższe 
od tych, które sugeruje Główny Urząd 
Statystyczny (75,86 zł).

Z tytułu podatku rolnego do kasy 
gminnej powinno w przyszłym roku 
wpłynąć blisko 780 tysięcy złotych. 

Podatki od nieruchomości
W 2013 roku będą w naszej gminie obo-
wiązywać nowe (wyższe) stawki podatku 
od nieruchomości. 

Stawka podatku od gruntów zwią-
zanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej wyniesie 0,73 zł za metr 
kwadratowy powierzchni i będzie wyż-
sza od obecnego o 8 groszy. 

Pozostałe grunty (w tym zajęte na 
prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego) wycenione 
zostały na 0,14 zł za metr kwadratowy 
(dotychczas 0,12 zł). 

Metr kwadratowy budynku prze-
znaczonego na działalność gospodarczą 
opodatkowany będzie kwotą 17,20 zł 
(aktualnie 16,50 zł). W przypadku bu-
dynku mieszkalnego podatek za metr 
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Od 1 grudnia br. Krzysztof Ojczyk nie 
pełni już funkcji przewodniczącego 
Rady Miejskiej. Złożoną przez niego 
rezygnację radni przyjęli podczas sesji, 
która odbyła się dwa dni później. 

W BIM-ie z grudnia 2010 roku 
donosiliśmy: „Przewodniczącym brze-

Zmiana przewodniczącego

skiej Rady Miejskiej został pełniący tę 
funkcję w poprzedniej kadencji Krzysz-
tof Ojczyk, który zaskoczył zabranych 
oświadczeniem, że pozostanie na tym 
stanowisku jedynie na pierwsze dwa 
lata obecnej kadencji, a później złoży 
rezygnację i przekaże obowiązki w ręce 

osoby wskazanej przez radnych ze 
Wspólnoty Samorządowej” Minęły 
dwa lata i niektórzy radni zaczęli prze-
wodniczącemu przypominać złożoną 
niegdyś obietnicę. Pierwsza uczyniła 
to oficjalnie podczas październikowej 
sesji Ewa Chmielarz. 

Ostatecznie Krzysztof Ojczyk do-
trzymał słowa i 1 grudnia br. (czyli 
równo w dwa lata po złożonym oświad-
czeniu) złożył rezygnację, która została 
poddana głosowaniu podczas sesji zwo-
łanej na 3 grudnia. Rezygnacja została 
przyjęta – 11 radnych głosowało „za”, 6 
wstrzymało się od głosu, a jedna (Kata-
rzyna Pacewicz-Pyrek) była przeciw. 

Ta jedna przeciwna doceniła jednak 
to, że były przewodniczący wywiązał 
się z zawartej kiedyś dżentelmeńskiej 
umowy. – Dziękujemy panu Krzysz-
tofowi za dotychczasową współpracę. 
Owszem, zdarzały się drobne potknię-
cia, ale te trafiają się przecież każdemu 
– mówiła tuż przed głosowaniem.

- Właściwie nie ma żadnej prze-
słanki do przyjęcia tej rezygnacji poza 
złożoną kiedyś deklaracją – skwitował 
Jarosław Sorys, który również wysoko 
ocenił ostatnie dwa lata pod przewod-
nictwem Ojczyka. 

Adam Kwaśniak przypomniał, że 
składający rezygnację przewodniczący 
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kwadratowy będzie wyższy o 5 groszy 
i wyniesie 0,50 zł. 

Przeciwne nowym stawkom podatku 
od nieruchomości były Halina Mrówka 
i Katarzyna Pacewicz-Pyrek. Tylko one 
wśród radnych zajmują się prowadze-
niem działalności gospodarczej. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka 
wyjaśniał, że uchwalone stawki są 
wypadkową wielu propozycji i zostały 
zaakceptowane przez większość rad-
nych. Tłumaczył, że podwyżki stawek 
zostały dokonane tylko o stopień 
inflacji (4%).

Planuje się, że wpływy w budżecie 
gminy z tytułu podatku od nieruchomo-
ści wyniosą około 14,2 mln zł.

Wzrosła również stawka podatku 
od środków transportowych, który od 
stycznia przyszłego roku będzie wyższy 
średnio o 4%.  

Patron, nowa ulica i Honorowy Obywatel
W Mokrzyskach pojawi się nowa nazwa 
jednej z ulic. Chodzi o drogę, która jest 
jedną z przecznic ulicy Wiślanej. Będzie 
to ulica Wspólna.

Publiczne Przedszkole w Szczepa-
nowie ma mieć swojego patrona. Radni 
podjęli uchwałę, na podstawie której pla-
cówka nosić będzie imię błogosławionego 

Jana Pawła II. Wniosek w tej sprawie 
skierowała dyrekcja przedszkola. 

W najbliższej przyszłości ksiądz 
Ignacy Piwowarski z parafii w Buczu 
otrzyma tytuł „Honorowy Obywatel 
Miasta Brzeska”. W uzasadnieniu do 
listopadowej uchwały czytamy, że jest to 
wyraz wdzięczności „za dotychczasowe 
zasługi na rzecz ludzi pracy i społeczno-
ści gminy Brzesko”. 

Przy ulicy Siostry Faustyny w Mok-
rzyskach stoi szypułkowy dąb o ponad 
4-metrowym obwodzie pnia, wysoki na 
30 metrów i z 15-metrową rozpiętością 
korony. To okazałe drzewo ustanowione 
zostało przez radnych pomnikiem przy-
rody, a w związku z tym objęte zostanie 
specjalna troską i ochroną. Ów dąb po-
sadzony został w 1683 roku (liczy sobie 
zatem już prawie 330 lat) i już wtedy 
otrzymał nazwę „Sobieski”. 

Program Współpracy i Kapitał Ludzki
Opracowany został Program Współ-

pracy Gminy Brzesko z organizacjami 
pozarządowymi. Głównym celem tego 
programu jest wzrost społecznej ak-
tywności mieszkańców oraz poprawa 
jakości życia.

W programie określone zostały za-
dania priorytetowe, do których należą 

ochrona i promocja zdrowia, profilak-
tyka i terapia uzależnień, pomoc spo-
łeczna, przeciwdziałanie społecznemu 
wykluczeniu, edukacja, kultura i sztuka, 
upowszechnianie kultury fizycznej, eko-
logia oraz turystyka. Każde z tych zadań 
może być realizowane przez organizacje 
pozarządowe przy współpracy samorzą-
du gminy. Zlecenie realizacji odbędzie 
się na podstawie przeprowadzonego 
konkursu, ogłoszonego na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego i na tablicy 
ogłoszeń brzeskiego magistratu. 

Gmina Brzesko, decyzją radnych, 
przystąpiła do realizacji projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Celem tego projektu jest wzrost aktywizacji 
społeczno-zawodowej kobiet zagrożonych 
wykluczeniem w tej sferze życia. 

Realizowanym przez trzy lata pro-
gramem objętych zostanie blisko 110 
kobiet. Wartość projektu oszacowana 
została na 811,5 tys. zł. Gmina Brzesko 
przeznaczy na ten cel blisko 110 tys. 
zł, zdecydowana większość pieniędzy 
pochodzić będzie z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Projekt ten jest kontynuacją  długo-
falowego programu realizowanego przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 
2008 roku. 
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pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez 
ostatnie sześć lat. Wyraził przy tym 
nadzieję, że Ojczyk powróci na to sta-
nowisko w następnej kadencji. 

- W ciągu tych dwóch lat podjęliśmy 
216 uchwał, z których szczególnie zapa-
miętam trzy – mówił sam przewodni-
czący. Chodzi o uchwały o powołaniu do 
życia Szkoły Muzycznej I stopnia, o usta-
nowieniu nowych okręgów wyborczych i o 
mających wejść w życie nowych stawkach 
opłat za odbiór odpadów komunalnych. 
Mówiąc o tej trzeciej uchwale stwierdził, 
że jest ona efektem niechlujnego usta-
wodawstwa w tym kraju. – Dziękuje 
wszystkim tym, którzy poparli mnie dwa 
lata temu – powiedział na zakończenie. 
Współpracę z burmistrzem ocenił bar-
dzo wysoko, szczególnie pod względem 
merytorycznym. 

Pozytywnie na temat tej współpracy 
wypowiadał się też Grzegorz Wawryka: 
- Kiedy pięć lat temu obejmowałem 
urząd burmistrza, były w radzie pewne 
podziały i obawiałem się, że współpraca 
może się układać z pewnymi oporami. 
Jednak w praktyce okazało się, że zna-
leźliśmy wspólny język.

Po kolejnych siedmiu dniach 10 grud-
nia poznaliśmy nowego przewodniczące-
go, który pozostanie na tym stanowisku 
przez następne dwa lata. Jest nim 
Tadeusz Pasierb. W tajnym głosowa-

niu 12 radnych udzieliło mu mandatu 
zaufania, czworo wstrzymało się od 
głosu, trzech było przeciw a jeden głos 
był nieważny. Właściwie kandydat na 
przewodniczącego był tylko jeden.

Uwaga na nowe przepisy - 
rozmowa z Józefem Makuchem, naczelnikiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Mieniem i Rolnictwa

Od kwietnia bieżącego roku na-
jemcy mieszkań komunalnych 
będących w zasobach gminy mają 
możliwość ich zakupu po atrak-
cyjnej cenie, przy zastosowaniu 
90-procentowej bonifikaty. Jakie 
jest zainteresowanie mieszkańców 
tą ofertą?

Uważam, że jest bardzo dobre. Od 
chwili wprowadzenia w życie kwiet-
niowej uchwały wpłynęło już 120 
wniosków. Coraz więcej mieszkańców 
ma świadomość, że resorty rządowe 
opracowujące przepisy dotyczące naby-
wania mieszkań, zamierzają w znacz-
nym stopniu ograniczyć dysponowanie 
lokalem komunalnym w przyszłości. 
Zdają sobie sprawę, że jeżeli nie za-
kupią mieszkań teraz, to mogą na tym 
później bardzo dużo stracić. Stosowane 
teraz zgodnie z przepisami ulgi na 
pewno się skończą, dlatego z decyzją 
o zakupie lepiej nie zwlekać. 

Na jakie problemy napotyka 
komisja rozpatrująca wnioski?

Tych problemów jest dość sporo. 
W toku rozpatrywania wniosków oka-
zało się, że dla wielu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży brakuje 
wymaganej dokumentacji. Mam tu 
na myśli kompleksową inwentaryza-

cję obiektów, związaną z nią regulację 
udziałów w tych nieruchomościach. 
Przy okazji przyjmowania wniosków 
wynikły takie dodatkowe czynności 
jak korygowanie błędnych zapisów 
w księgach wieczystych, zmiana nu-
meracji lokali w budynkach przy ulicy 
Ogrodowej 1 i 2 oraz Kościuszki 64a 
lub wydzielenie gruntu niezbędnego 
do właściwego korzystania z nieru-
chomości i doprowadzenie do nabycia 
tych udziałów w tych gruntach przez 
właścicieli lokali już nabytych. Takie 
sytuacje powodują, że procedury zwią-
zane z rozpatrywaniem niektórych 
wniosków znacznie się wydłużają. 
W każdym takim przypadku na bie-
żąco informujemy wnioskodawców 
o zaistniałych trudnościach. 

Czy może zdarzyć się, że Rada 
Miejska wprowadzi jakieś zmiany 
do kwietniowej uchwały?

Taki scenariusz jest całkiem moż-
liwy. Tylko w ostatnich dniach niektóre 
komisje Rady Miejskiej wypracowały 
pewne opinie, które w rezultacie mogą 
doprowadzić do zmian w zapisie uchwa-
ły. Na razie trudno mówić szczegółowo, 
na czym polegałyby te zmiany. Najbliż-
sza przyszłość powinna w tej kwestii 
wiele wyjaśnić. 

Skoro mowa o przyszłości, to 
należy chyba założyć, że niektóre 
zmiany zostaną wymuszone decy-
zjami podjętymi przez ministerial-
ne rozporządzenia. 

Tak, agendy rządowe faktycznie 
przygotowują istotne zmiany. Docierają 
do nas informacje, że nowe przepisy 
w prawie związane z mieszkalnictwem 
mogą doprowadzić do wzrostu czynszo-
wych opłat w gminach. Założenia są 
takie, że opłata ma pokrywać w całości 
co najmniej koszty związane z utrzy-
maniem nieruchomości, szczególnie 
tych, w których dotychczasowe czynsze 
są w stosunku do kosztów utrzymania 
znacznie obniżone. Nowe stawki mają 
uwzględniać też tzw. użytkowe walory 
lokali, czyli na przykład wyposażenie 
w instalacje, usytuowanie i stan tech-
niczny budynku. 

Czy te zmiany uderzą w budżety 
rodzin mniej zamożnych?

W stosunku do najemców o niskich 
dochodach nadal utrzymane będą obniż-
ki czynszów. Tacy najemcy będą mogli 
w dalszym ciągu korzystać z mieszka-
niowych dodatków. 

Proponowane zmiany mają też 
dotyczyć dziedziczności najmu 
mieszkań.
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to w ciągu sześciu miesięcy będą musieli 
się wyprowadzić. Osobom spełniającym 
kryterium dochodowe gmina będzie 
mogła zaoferować to samo mieszkanie 
albo inny lokal zamienny, ale już na 
nowych warunkach, czyli między innymi 
z wyższym czynszem. Jeżeli osoby te nie 
zaakceptują tych nowych warunków, 
będą zmuszone opuścić lokal. Według 

projektodawców opracowujących nowe 
przepisy, proponowane zmiany mają uła-
twić przekazywanie lokali komunalnych 
tym, którzy faktycznie ich potrzebują. 
Umożliwić to ma także - ich zdaniem 
- lepsze gospodarowanie zasobami miesz-
kaniowymi, dostosowane do potrzeb 
lokalnej społeczności. 

Rozmawiał PRUD 

Według nowych przepisów w przy-
padku śmierci najemcy lokalu komu-
nalnego umowa najmu automatycznie 
wygaśnie. Jego bliscy (małżonek, dzieci, 
konkubent lub konkubina, którzy miesz-
kali z nim do śmierci) będą mogli zawrzeć 
nową umowę, jeśli spełnią kryteria 
dochodowe ustalone przez gminę. Jeżeli 
ich dochody będą wyższe od ustalonych , 

8 listopada w RCK-B odbyła się wy-
stawa „Magiczne dekoracje” zorgani-
zowana przez  Powiatową i Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Brzesku. 
Swoje prace prezentowały dwie au-
torki: Anna Czarnik – prace zdobione 
techniką decoupage oraz Katarzyna 
Pacewicz-Pyrek – dekoracje świątecz-
ne. Wystawa zgromadziła wiele osób, 
wprowadzając ich w  nastrój Świąt 
Bożego Narodzenia.

Magiczne 
dekoracje

9 grudnia na strzelnicy kulowej Ko-
mendy Powiatowej Policji w Brzesku 
spotkali się miłośnicy strzelectwa 
z całego powiatu brzeskiego. To do-
roczna impreza organizowana z okazji 
Mikołajek. Trofeum stanowił puchar 
ufundowany przez Prezesa  Zarządu 
Powiatowego LOK w Brzesku.

Strzelania odbywały się na dystan-
sie 25 m z pistoletu sportowego kalibru 
– 22 lr (5.6 mm, boczny zapłon).

Jak podkreślał w żartach  prezes 
LOK Marian Lambert – podczas za-
wodów na strzelnicy obowiązywało 
równouprawnienie – panowie rywa-
lizowali wspólnie z paniami. O nieco 

urażonej męskiej dumie mogą mówić 
młodzi strzelcy, którzy startowali w ka-
tegorii “młodzież”. W tej wydawać by 
się mogło typowo męskiej dyscyplinie 
dominowały panie – Anita Zych, która 
zdobyła I miejsce (44 pkt) i Karolina 
Zych – III miejsce (37 pkt). Debiutujący 
podczas zawodów Michał Pabian z KS 
“Błękitni Sterkowiec” zajął II miejsce 
z wynikiem 42 pkt.

W kategorii senior zwyciężył Krzysz-
tof Wrona (46 pkt) – do jego rąk trafił 
puchar Prezesa  Zarządu Powiatowego 
LOK w Brzesku. Kolejne miejsca zajęli: 
Jerzy Migas (45 pkt) oraz Piotr Wójcik 
(39 pkt).

Kolejne zawody już w styczniu na 
strzelnicy w Bielczy, gdzie  odbędzie XIII 
Noworoczny Turniej Strzelecki.    K.B. 

Rywalizowali o puchar prezesa LOK
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Osiągnięcia sportowe
Mateusz Leś uprawia dyscyplinę w gmi-
nie Brzesko już dawno zapomnianą. 
Były już uczeń Publicznego Gimnazjum 
w Jadownikach jest aktualnym mi-
strzem Małopolski juniorów młodszych 
w … kolarstwie szosowym (konkretnie 
w jeździe indywidualnej na czas). Po mi-
strzowski tytuł sięgał jako reprezentant 
UKS Sokół Kęty, z którym do niedawna 

30 wspaniałych

był związany. Około 10 kilometrów trasy 
biegnącej wokół Oświęcimia pokonał ze 
średnią prędkością blisko 50 kilometrów 
na godzinę (!!!). Kilka tygodni później 
zajął 23. miejsce w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, a wkrótce po-
tem na 6. miejscu ukończył prestiżowe 
zawody o Puchar Prezesa PZK, roze-
grane w Kielcach (do zwycięzcy stracił 
zaledwie 1:38 sek. Nowy rok szkolny 

Mateusz rozpoczął jako uczeń Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy, 
bodajże jedynej tego typu placówki 
w kraju specjalizującej się w szkoleniu 
kolarzy (w szkole uczą się sportowcy 
z całej Polski).   

O Oliwii Sowie pisaliśmy w paź-
dziernikowym wydaniu BIM-u, kiedy 
to uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 
w Brzesku zwyciężyła w Indywidual-
nych Biegach Przełajowych w ramach 
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej. Stypendium otrzymała za osiągnię-
cie z ubiegłego roku szkolnego. Wtedy to 
w podobnych zawodach zajęła 3. miej-
sce, a to oznacza, że brzeska biegaczka 
systematycznie pnie się do góry.  

Kinga Barbara Chyl jest uczenni-
cą Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brze-
sku, do którego przeszła we wrześniu 
z sąsiedniej Szkoły Podstawowej nr 2. 
Z powodzeniem uprawia tenis stołowy, 
a jej osiągnięcia sprawiły, że już od kilku 
lat jest „etatową” reprezentantką kadry 
Małopolski. W ubiegłym roku właśnie 
jako kadrowiczka wraz z Kingą Kosmal 
wywalczyła pierwsze miejsce w trady-
cyjnym międzynarodowym Turnieju 
JKTS Open 2011 w Jastrzębiu Zdroju. 
Obie zawodniczki powtórzyły ten sukces 
w tym roku, ale już jako zawodniczki 
UKS Płomień Limanowa. Kinga wcześ-
niej występowała w barwach Olimpii 
Bucze. 

Sukcesy w tenisie stołowym od-
noszą także Eliza Milewska oraz 
Aleksandra Pytel i Sara Pytel. Dwie 
pierwsze są aktualnie uczennicami 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Jadowni-

Ostatnia, listopadowa sesja rozpoczęła się od uroczystości wręczenia stypendiów przyzna-
nych przez burmistrza Brzeska za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2011/2012. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku (12 osób), 
Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzesku (6 osób) Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku, 
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzesku, Szkoły Podstawowej nr 2 w Jadownikach (po 3 
osoby) oraz Publicznego Gimnazjum w Jadownikach, Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach 
i Szkoły Podstawowej w Jodłówce (po 1 osobie).  

Mateusz Leś - fot. arch.prywatne Oliwia Sowa - fot. J.Basista

Od lewej Krzysztof Król, Kacper Chrabąszcz, Jakub Rosa, Przemy-
sław Stąsiek, Karol Gdowski, Grzegorz Osiecki, Fabian Szylar, Filip 
Halik i Adrian Hebda - fot. E. Stępień

Kinga Chyl - fot. E. Stępień
Aleksandra Pytel i Eliza Milew-
ska - fot. E. Stępień Radosław Kraj - fot. E. Stępień Dawid Rzenno - fot. E. Stępień
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kach. Sara była ich szkolną koleżanką. 
Cała trójka w zeszłym roku szkolnym 
wywalczyła 1. miejsce w Mistrzostwach 
Małopolski i 5. miejsce w Mistrzostwach 
Polski (drużynowo). Sara dołożyła do 
tego jeszcze srebrny medal Mistrzostw 
Polski Zrzeszenia LZS. Wszystkie trzy 
jeszcze niedawno reprezentowały bar-
wy Olimpii Bucze. Aktualnie Sara jest 
reprezentantką Bronowianki (uczęszcza 
też do Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go w Bronowicach). Ola i Eliza grają 
w UKS Zielonka Brzesko. 2 grudnia 
br. – w Lidzbarku Warmińskim wywal-
czyły brązowy medal Mistrzostw Polski 
Uczniowskich Klubów Sportowych. Od 
lat ich trenerem jest Czesław Boro-
wiec. Najzdolniejsi brzescy siatkarze 
najmłodszego pokolenia to Kacper 
Chrabąszcz, Karol Gdowski, Filip 
Halik, Adrian Hebda, Radosław 
Kraj, Krzysztof Król, Grzegorz Osie-
cki, Jakub Rosa, Dawid Rzenno, 
Przemysław Stąsiek i Fabian Szylar 
W roku szkolnym 2011/2012 wszyscy 
byli uczniami Szkoły Podstawowej nr 
2 w Brzesku. Ich ubiegłoroczne sukcesy 
to I miejsce w Małopolskich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej, I miejsce w Ogólno-
polskim Turnieju Mini Siatkówki oraz 
II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży wywalczone w Ostródzie. 
Teraz – to gimnazjaliści.

Naukowi olimpijczycy
O tym, kto to jest „Darosso”, wiedzą 
tylko wtajemniczeni. Wyjaśnijmy więc, 
że chodzi o Dariusza Salamona, który 
zajął wysokie 21. miejsce w Międzyna-

rodowym Konkursie Programistycznym 
Baltie 2012 w kategorii B3 (w klasyfika-
cji generalnej zajął 53. miejsce w gronie 
109 sklasyfikowanych uczestników. 
W kraju został sklasyfikowany na 7. 
miejscu, a w Małopolsce na 2. pozycji. 
W tym samym konkursie startował 
również Paweł Grzyb, który zajął 67. 
Miejsce w Polsce. Obaj byli uczniami 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku. 
Paweł nadal uczęszcza do tej placówki, 
natomiast „Darosso” aktualnie uczy się 
w gimnazjum. Konkurs organizowanych 
jest w ramach projektu „Twórcza Infor-
matyka z Baltie”. Jego koordynatorem 
w brzeskiej „trójce” jest nauczycielka 
informatyki Łucja Dzierwa.  

Maksymilian Seidler jest absol-
wentem Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Brzesku (aktualnie uczeń III Lice-
um Ogólnokształcącego w Tarnowie). 
W zeszłym roku szkolnym uczestniczył 
w Ogólnopolskim Konkursie Histo-
rycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego w latach 1768-1864. Od Kon-
federacji Barskiej do Powstania Stycz-
niowego”. Dotarł do etapu wojewódzkie-
go, w którym zajął 38. miejsce.    

Szkolną koleżanką Maksymiliana 
była (i nadal jest, bo również uczy się 
w tarnowskim III LO) jest Kalina Tyr-
kiel. W roku szkolnym 2011/2012 dotar-
ła do finałów Małopolskiego Konkursu 
Języka Polskiego oraz Małopolskiego 
Konkursu Języka Angielskiego. 

Ich kolega, Patryk Baniak, na 
kontynuację nauki wybrał IV LO w 
Tarnowie. Jako uczeń Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Brzesku został 

laureatem Małopolskiego Konkursu 
Biologicznego, w którym zajął wysokie 
3. miejsce. 

6 stypendiów trafiło do uczniów, 
którzy w poprzednim roku szkolnym 
uczęszczali do Publicznego Gimnazjum 
nr 2 w Brzesku. Otrzymali je Agata 
Kubala, finalistka Małopolskiego 
Konkursu Języka Angielskiego, An-
gelika Jeziorek i Klaudia Syty, 
finalistki Małopolskiego Konkursu Bio-
logicznego, a także Karolina Bocian, 
finalistka Małopolskiego Konkursu 
Biblijnego, Piotr Haus, finalista Ma-
łopolskiego Konkursu Matematycznego 
oraz Krzysztof Ropek, finalista Mało-
polskiego Konkursu z Fizyki.  

Natalia Woda (Szkoła Podsta-
wowa w Mokrzyskach) to tegoroczna 
finalistka i laureatka Ogólnopolskiego 
Konkursu Tematycznego „Losy Bli-
skich i losy Dalekich – życie Polaków 
w latach 1914-1989”. 

Arkadiusz Filipowski jest miesz-
kańcem Jasienia, ale szkołę podstawo-
wą ukończył w Jodłówce. Jest tegorocz-
nym finalistą Małopolskiego Konkursu 
Przyrodniczego. – Wiadomość o tym, że 
Arek otrzymał stypendium ufundowa-
ne przez burmistrza Brzeska bardzo 
nas ucieszyła. To dobrze, że władze 
brzeskiego samorządu dostrzegają 
osiągnięcia mieszkających w swojej  
gminie, a uczących się poza jej grani-
cami uczniów. To na pewno jest dobrą 
motywacją dla innych – powiedziała 
nam dyrektor placówki szkolnej w Jod-
łówce, Wanda Janta.  

PRUD

Paweł Grzyb - fot. J.Basista Kalina Tyrkiel - fot.arch.prywatne Agata Kubala - fot. E.Stępień Klaudia Syty- fot.arch.prywatne

Karolina Bocian - fot. E. Stępień Piotr Haus- fot.arch.prywatne Natalia Woda- fot.arch.prywatne Angelika Jeziorek - fot.arch.
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Jeszcze tylko 2 tygodnie pozostało na-
jemcom mieszkań komunalnych, aby 
zdecydować się na zakup wynajmo-
wanego lokalu za 10% jego nominalnej 
wartości. Podjęta w kwietniu uchwała 
wprowadzająca 90% bonifikatę straci 
moc z dniem 31 grudnia br. (chyba, 
że radni zadecydują inaczej). O tym, 
że warto z tej atrakcyjnej oferty sko-
rzystać, przekonuje Józef Makuch 
w wywiadzie udzielonym BIM-owi 
w bieżącym numerze. 

W zależności od standardu i po-
wierzchni średnia cena komunalnego 
mieszkania w Brzesku wynosi około 
100 tysięcy złotych. Przy zastosowaniu 
90-pocentowego rabatu najemca takiego 
lokalu musiałby jednorazowo zapłacić 
10 tysięcy zł. Nie każdego stać na taki 
wydatek. Ale można wejść w posiadanie 
takiego mieszkania, zaciągając kredyt, 
który nie będzie trudno spłacić. 

Wiele jest przypadków, że najemcy 
są w wieku emerytalnym, ich dzieci „na 
swoim”. Są jeszcze wnuki, którym war-
to zapewnić mieszkaniową przyszłość. 

Jeden z brzeskich banków propo-
nuje zaciągnięcie kredytu, a umowa 
może być tak sprecyzowana, że zobo-
wiązania mogą wziąć na siebie krewni 
kredytobiorcy. 

Powiedzmy – 12 tysięcy
Przyjmijmy, że zainteresowani jeste-
śmy mieszkaniem wartym 12 tys. zł. 
(po odliczeniu 90% bonifikaty). Bank, 
który odwiedziliśmy, może udzielić 
nam kredytu na bardzo odległy termin 
spłaty, wybraliśmy opcje 5-letnią. 

Pożyczając 12 tys. zł., poniesiemy 
opłatę z tytułu prowizji w wysokości 

Mieszkanie na kredyt? – Czemu nie!
132 zł. (jest jeszcze tzw. opłata przy-
gotowawcza stanowiąca 0,1% kwoty 
kredytu, ale nie wyższa niż 100 zł 
– w przypadku 12 tys. jest to 12 zł). 
Stawka procentowa spłaty kredytu wy-
nosi (aktualnie) 7%. Oczywiście oprocen-
towanie w każdym banku jest zmienne, 
jednak w placówce, w której zasięgali-
śmy informacji, ta stopa pozostaje bez 
zmian już od 2003 roku (- Bank musi być 
konkurencyjny – jak nam powiedziano), 
jest więc duże prawdopodobieństwo, że 
jeszcze przez wiele lat utrzyma się na 
takim samym poziomie. 

Bank daje nam do wyboru dwie 
możliwości spłaty rat – przy równej lub 
przy zmiennej ich wielkości. Przy równej 
wielkości wysokość każdej miesięcznej 
raty (wraz z odsetkami) wyniesie 37,57 
zł. Przy malejących ratach rozpoczniemy 
spłatę od 269,04 zł, a zakończymy na 
kwocie 201,15 zł. Korzystniejsza jest ta 
druga opcja. Wtedy koszt spłaty całego 
kredytu wyniesie 2 133 zł, a przy rów-
nych ratach 2 254 zł. 

Jakie trzeba spełnić warunki, żeby 
otrzymać kredyt? Oczywiście, jak 
wszędzie, ważna jest zdolność kredy-
towa. Tę można potwierdzić przedkła-
dając zaświadczenie z zakładu pracy 
(ze średnią płacą z 3 miesięcy poprze-
dzających złożenie wniosku o przy-
znanie kredytu), albo ostatni odcinek 
emerytury (także renty). Potrzebni są 
też poręczyciele.

Starając się o kredyt, na zakup 
mieszkania komunalnego należy przed-
stawić zarządzenie burmistrza w spra-
wie zbycia lokali (z wykazem nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży). 

Zaciągnięty kredyt można spłacić 
szybciej, niż przewiduje to zawarta 
umowa, co pozwoli zmniejszyć wyso-
kość jego kosztu. Może też zdarzyć się, 
że na krótki czas utracimy płynność 
finansową, wtedy występujemy o pro-
longatę którejś z rat (bank przystanie 
na taką prośbę, bo – jak powiedziano 
nam: - W rozmowach z klientami jeste-
śmy elastyczni). Należy jednak liczyć 
się z tym, że jeśli taka sytuacja będzie 
się powtarzać, bank straci zaufanie co 
do dalszej zdolności kredytowej. 

Placówka, w której zasięgnęliśmy 
powyższych informacji, zażąda od nas za-
bezpieczenia spłaty kredytu – chodzi tutaj 
o weksel własny, ustanowienie hipoteki, 
oświadczenie o ewentualnym poddaniu się 
egzekucji. Kredyt może zostać ubezpieczo-
ny, ale tylko wtedy, jeśli klient w dniu jego 
zaciągnięcia ma mniej niż 60 lat. 

Wbrew pozorom, wszystkie przed-
stawione tutaj procedury nie są skompli-
kowane i są załatwiane bardzo szybko. 
Warto więc zastanowić się nad taką 
możliwością nabycia mieszkania komu-
nalnego. 

Zarówno w Urzędzie Miejskim jak 
i w MZGM (administratorem lokali) 
zapewniają nas, że właściciele mieszkań 
mają większy wpływ na podnoszenie ich 
standardu. Mogą też być spokojni o przy-
szłość swoją i potomnych. 

Ważne jest to, że pieniądze, które z ty-
tułu sprzedaży mieszkań wpłyną do miej-
skiej kasy, pozwolą odświeżyć i odmłodzić 
substancję mieszkaniową. Przeznaczone 
też zostaną na zwiększenie bazy lokalowej 
(między innymi gotowy jest już projekt 
nowego bloku mieszkalnego, który 
będzie w Brzesku budowany). EMIL

21 listopada druhowie OSP Szczepanów 
brali udział w ćwiczeniach na nowo 
powstałym odcinku autostrady (tzw. od-
cinek „B”) z Brzeska do Wierzchosławic. 

Strażacy zapoznawali się z fragmentem 
A4 na trasie Brzesko - Biadoliny Radłow-
skie, który został oddany do użytku. Na-
byte umiejętności pozwolą na sprawne 
działanie w czasie ewentualnych akcji 
ratowniczo-gaśniczych. Jednostka OSP 
Szczepanów to jedna z dwóch jednostek 
OSP na terenie gminy Brzesko funkcjo-
nująca w ramach Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Od kilku lat 
jednostka systematycznie przygotowy-
wała się do prowadzenia działań z zakre-
su ratownictwa drogowego i technicznego 

Strażacy szkolili się na autostradzie

- m.in. w 2003 roku został pozyskany sa-
mochód GLBARt 1/11 IVECO, w kolejnych 
latach prowadzono szkolenia - m.in. w 2011 
roku w zakresie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy przedmedycznej. W roku 2012 
pozyskano  kolejny samochod ratowniczy 
GBA 1/10 MAN.

Głównymi elementami na których zo-
stała skupiona uwaga podczas szkolenia 
to:  procedury wjazdu i zjazdu z autostra-
dy, lokalizacja wjazdów awaryjnych oraz 
miejsc poboru wody i umożliwiających 
nawrócenie pojazdów ratowniczych.

W szkoleniu które prowadził Dariusz 
Przybyło - naczelnik OSP Szczepanów 
a równocześnie funkcjonariusz Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Brzesku 
udział wzięło 13 osób.  W ćwiczeniach 
wykorzystano samochody GBA 1/10 
MAN i GLBARt 1/11 IVECO.         

K.B.
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„Z wsi otaczających Brzesko, Okocim 
ma niewątpliwie najatrakcyjniejsze 
położenie. Leży wszak na wyniosłym 
garbie, będącym tak jak i pobliski 
Bocheniec, jednym z najdalej ku 
północy wysuniętym wzniesień 
Pogórza Wiśnickiego. Rozciąga się 
z niego rozległy widok na nizinę nad-
wiślańską i ciemną smugę Puszczy 
Niepołomickiej z jednej strony i na 
pogórzański krajobraz południowej 
części ziemi brzeskiej z drugiej”- tak 
opisuje Okocim - Andrzej B. Krupiński 
w „Historyczno-artystycznym przewod-
niku po Brzesku i okolicy”. Okocim jest 
jednym z dziewięciu sołectw wchodzących 
w skład Gminy Brzesko. Może pochwalić 
się kilkoma zabytkami architektury 
o ciekawych walorach artystycznych 
takimi jak: neogotycki kościół p.w. św. 
Trójcy, zabytkowy ziemiański dworek, 
budynek Szkoły Podstawowej im. Jana 
Goetza Okocimskiego, plebania, Dom 
Ludowy, cmentarz oraz mały cmentarzyk 
przy kościele parafialnym.  Są to zabytki, 
które swoje powstanie w głównej mierze 
zawdzięczają Goetzom Okocimskim, 
a które w połączeniu z atrakcyjnym 
położeniem Okocimia i innymi elemen-
tami środowiska sprawiają, iż sołectwo 
Okocim ma duży potencjał do dalszego 
rozwoju zwłaszcza jeśli chodzi o turystykę 
i rekreację. 

Od lutego 2011 roku sołtysem Okoci-
mia, który obecnie liczy 1925 mieszkań-
ców, jest Wit Zydroń. Zanim objął to sta-
nowisko, był w latach 1998-2002 radnym 
w Radzie Gminy Brzesko. Jak przyznaje: 
do zrobienia w sołectwie jest wiele. Prowa-
dzone są bieżące remonty i asfaltowanie 
poszczególnych ulic, montaż oświetlenia 
na osiedlu Zalesie i na Czerwonej Drodze. 
Jako sołtys zrobiłby  znacznie więcej, ale 
wiadomo, że brak odpowiednich środków 
finansowych sprawia, że niektóre inwe-
stycje są przesuwane w czasie. W planach 
na przyszłość jest budowa placu zabaw 
przy szkole podstawowej, kapitalny 
remont wewnątrz Domu Ludowego, po-
łączenie ul. Kasztanki z ul. Bernackiego 
w Jadownikach oraz położenie asfaltu na 
ul. Karpackiej, która wymaga stałych re-
montów z powodu osuwisk powstałych po 
powodzi w 1997 i 2010 roku. Mieszkańcy 
zwracają się do niego z wieloma proble-
mami. Sygnalizują np. brak przedszkola 
dla dzieci. Co prawda w Okocimiu były 
wcześniej dwie takie placówki, ale zo-
stały zlikwidowane i teraz dzieci trzeba 
odwozić np. do Brzeska lub pozostają one 
w domu. Mieszkańcy zwracają też uwagę 
na brak przystanku autobusowego obok 
remizy, który został zlikwidowany przy 
okazji budowy kanalizacji. Wit Zydroń 
interweniował w sprawie uruchomienia  

Spotkania w sołectwachSpotkania w sołectwach

kursów busa. Początkowo jeździł on 
w soboty i niedziele, a obecnie przewozi 
zwłaszcza starszych mieszkańców na nie-
dzielną mszę do kościoła. Sołtys odbiera 
sygnały od mieszkańców o biegających 
bezpańskich psach, o dzikiej zwierzynie, 
która wyrządza szkody rolnikom i pozo-
stałym mieszkańcom lub o szwankującym 
oświetleniu ulic, bo np. spaliły się żarów-
ki. Zdaje sobie sprawę, że pilnie przydałby 
się chodnik przy ulicy Zamkowej, bo jego 
brak stanowi niebezpieczeństwo dla 
poruszających się tamtędy dzieci. Z tymi 
i innymi problemami jako sołtys  próbuje 
się zmierzyć i rozwiązać je jak najlepiej 
potrafi.

Jako sołtysowi leży mu na sercu 
zwłaszcza bezpieczeństwo mieszkańców. 
Zgoła prozaiczne dla kogoś problemy 
typu nierówności na wykonanym 6 lat 
wcześniej chodniku, dla niego są jas-
nym sygnałem, że przecież z chodnika 
korzystają matki z dziećmi w wózkach 
i osoby starsze. Dbając o bezpieczeństwo 
mieszkańców, postarał się o wytyczenie 
przejścia dla pieszych na wprost Domu 
Ludowego. Obecnie stara się o zgodę 
na zakaz postoju dla samochodów na 
dł. ok. 200 metrów przy ulicy Goetzów 
Okocimskich, gdzie zagrożeniem dla 
innych uczestników ruchu drogowego 
i przechodniów są parkujące na łukach 
drogi samochody. Cieszy go fakt, iż Straż 
pożarna w Okocimiu z części środków, 
które otrzyma z budżetu na rok 2013 
będzie mogła zakupić nowy wóz strażacki. 
Pozostałą część zakupu dofinansuje OSP 
Okocim i Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Okocimskiej. Zapytany o powstałe 
lub powstające inwestycje ze środków UE 
odpowiada, iż wybudowana została kana-
lizacja na ulicy Goetzów Okocimskich, Za-
mkowej, Ks. Kazka, Leszczynowej, części 
osiedla Kamieniec i Zalesia oraz podpięto 
do miejskich wodociągów mieszkańców 
z ul. Św. Jana. 

Wit Zydroń przyznaje, że jeśli chodzi 
o możliwości spędzania wolnego czasu 

przez młodzież i dorosłych, to mogłoby 
być lepiej. Jest nowoczesna hala sporto-
wa przy szkole, ale przydałoby się boisko 
trawiaste, na którym młodzież i dorośli 
mogliby pograć w piłkę, strażacy okocim-
scy potrenować, a miejscowa drużyna 
piłkarska KS Okocim rozgrywać mecze 
towarzyskie i sparingowe. To samo jeśli 
chodzi o świetlicę dla młodzieży. Co 
prawda w szkole podstawowej działa 
świetlica, ale jak mówi sołtys: są pro-
wadzone rozmowy aby świetlica wiejska 
działała tak, jak dawniej w Domu Ludo-
wym i byłaby czynna do późnych godzin 
wieczornych. Pomimo tego, sołtys, Rada 
Sołecka i Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Okocimskiej organizują wiele 
ciekawych przedsięwzięć, zajęć i inte-
resujących imprez, do udziału których 
zapraszają wszystkich mieszkańców 
i gości. Co roku organizowany jest 
Festyn Sołecki, pieczenie ziemniaka, 
spotkania andrzejkowe, śpiewanie kolęd, 
sprzątanie świata. Młodsi uczestniczą 
w zajęciach zespołu folklorystycznego 
– „Mali Okocanie”, a najmłodsze dzieci 
– „Wesołe Słoneczka” w zajęciach grupo-
wych prowadzonych specjalnie z myślą 
o nich. Mieszkańcy sołectwa brali też 
udział w bezpłatnej rehabilitacji, zaję-
ciach profilaktycznych, badaniu słuchu 
i pokazie  haftowania. 

Na stałe w krajobraz Okocimia 
wpisała się działalność Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Okocimskiej, które 
w tym roku wraz Kołem Gospodyń 
Wiejskich było organizatorem I Biesiady 
Okocimskiej. Stowarzyszenie, którego 
prezesem jest Franciszek Brzyk, dba 
o kultywowanie dorobku i osiągnięć 
Ziemi Okocimskiej, pielęgnowanie oraz 
otaczanie opieką zabytków, pamiątek 
i pomników przyrody oraz aktywnie 
uczestniczy w życiu Okocimia poprzez 
organizację i udział w wielu ciekawych 
przedsięwzięciach.

Z sołtysem Okocimia – Witem Zydro-
niem rozmawiała Beata Kądziołka

Zajęcia taneczne na świetlicy w Okocimiu fot. B. Frankowicz
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Spotkania w sołectwach

W Regionalnym Centrum  Kultu-
ralno-Bibliotecznym  w dniu 22 listo-
pada miała miejsce promocja Antologii 
Poetów Ziemi Brzeskiej pt. „Ocalić od 
zapomnienia”.  Na scenie w sali audyto-
ryjnej zasiadły „Perły naszego regionu” 
czyli Poeci Ziemi Brzeskiej, których  
przepiękne wiersze znalazły się w no-
wej Antologii. Książka została wydana 
przez Urząd Miasta w Brzesku przy 
udziale Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Brzesku i współfinansowana 
ze środków Unii Europejskiej dzięki 
środkom Kwartetu na Przedgórzu. W to-
miku swoją twórczość zaprezentowała 
Halina Biernat, Antonina Radzięda, 
Tadeusz Puzia, Anna Gaudnik, Bogu-
sława Młynarczyk, Dariusz Dzierwa, 
Agata Podłęcka, Dagmara Madej, 
Helena Kural. Licznie przybyłych gości 
na uroczystą promocję antologii, która 
była połączona z finałem konkursu re-

„Ocalić od zapomnienia”

cytatorskiego „Perły regionu”, powitała 
dyrektor Powiatowej i Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Brzesku - Maria Marek  
oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 

Laureaci konkursu recytatorskiego:
W kategorii klas IV: I miejsce - Weronika Siko-
ra z PSP w Okocimiu, II miejsce – Aleksandra 
Klecka z PSP nr 3 w Brzesku, III miejsce 
– Maria Kubala z PSP nr 3 w Brzesku.
W  kategorii klas V: I miejsce – Miłosz Bober 
z PSP nr 3 w Brzesku, II miejsce – Sylwia 
Pach  z PSP w Tworkowej, III miejsce 
– Aleksandra Samek z PSP w Porębie 
Spytkowskiej,
Wyróżnienie – Marta Biernat z PSP nr 2 
w Brzesku.
W kategorii klas VI: I miejsce – Franciszek 
Podłęcki z PSP nr 2 w Brzesku, II miejsce 
– Daria Nalepa z PSP nr 2 w Brzesku, III 
miejsce – Aleksandra Pacura z PSP nr 3 
w Brzesku.
W kategorii klas gimnazjalnych: I miejsce 
– Natalia Mikos z PG nr 1 w Brzesku, II 
miejsce – Joanna Zachara z PG nr 1 w Brze-
sku, III miejsce – Patrycja Legutko z PG 
w Jadownikach, Wyróżnienie – Małgorzata 
Świątek  z PG nr 1w Brzesku.

3 w Brzesku – Dorota Wójcik. Wszyscy 
zebrani mogli usłyszeć recytację wybra-
nych  z antologii utworów  w wykonaniu 
prof. Edwarda Dobrzańskiego - aktora i 
wykładowcy PWST w Krakowie. 

W drugiej części spotkania odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród laureatom  
XI  Międzyszkolnego Konkursu Recy-
tatorskiego „Perły Regionu”, którego 
organizatorem od wielu lat jest Publiczna 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku.  
Konkurs poświęcony był twórczości poe-
tów naszego regionu i połączony ze spot-
kaniami autorskimi. Nazwiska finalistów 

konkursu odczytała przewodnicząca jury  
– Pani Maria Dziwiszewska, a nagrody 
wręczał Przewodniczący Rady Miejskiej 
– Krzysztof Ojczyk i ks. prałat Józef Dra-
bik. Laureaci zaprezentowali wybrane 
przez siebie wiersze, a wszyscy przybyli 
na promocję antologii „Ocalić od zapo-
mnienia” , mogli otrzymać nieodpłatnie 
świeżo wydany tomik z wierszami poetów 
naszego regionu.  B.K.
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21 listopada w Regionalnym Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród i dyplomów 
laureatom konkursu „Portret Królowej 
Elżbiety II”.  Gościem honorowym 
uroczystości była inicjatorka konkursu 
Pani Barbara Kaczmarowska – Hamil-
ton – polska malarka, która mieszka 
w Wielkiej Brytanii. Konkurs został zor-
ganizowany dzięki Fundacji Renesansu 
Portretu Barbary Kaczmarowskiej – Ha-
milton, YORK School of English Kraków 
Bochnia Brzesko oraz Centrum Kultury 
„Dworek Białoprądnicki”. Honorowy 
patronat nad konkursem sprawował 
Buckingham Palace, Ambasada Bry-
tyjska w Warszawie, Akademia Sztuk 
Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, 
Kuratorium Oświaty oraz Barbara 
Kaczmarowska - Hamilton. Na rozda-
nie nagród zostali zaproszeni finaliści 
konkursu z Brzeska i Bochni. Oprócz 
autorów najpiękniejszych portretów 
królowej Elżbiety II i ich opiekunów, na 
galę przybyli także: burmistrz Bochni 
- Stefan Kolawiński, burmistrz Brzeska 
– Grzegorz Wawryka, dyrektor York 
School - Ewa Krupska oraz inni goście. 

Pani Barbara Kaczmarowska – Ha-
milton przyznała, iż wszystkie portrety 
nadesłane na konkurs są wspaniałe 
i bardzo trudno było wybrać te naj-
lepsze. Podpowiedziała dzieciom, aby 
jako prezent pod choinkę namalowały 
portrety swoich rodziców lub bliskich. 
Serdeczne podziękowania i gratulacje 

Finał konkursu „Portret Królowej Elżbiety II”
dla organizatorów i uczestników kon-
kursu plastycznego wyrazili również 
włodarze Bochni i Brzeska. 

Jury w składzie: Barbara Kaczma-
rowska – Hamilton, Małgorzata Cuber 
– dyr. MOK Brzesko, Małgorzata Kowal-
ska - Wróbel – MDK Bochnia, Zbigniew 
Kosiorek – prof. ASP Warszawa, Ewa 
Krupska oraz  Katarzyna Słonczyńska 
wyłoniło zwycięzców konkursu z Brze-
ska i Bochni.

Laureaci z Brzeska:
Szkoły podstawowe – klasy 0-3: 

Oliwia Olchawa (I miejsce) – MOK 
Brzesko, Milena Kuta (II) - Świetlica 
Środowiskowa przy kościele Miłosier-
dzia Bożego, Zofia Strąg (II) - MOK 
Brzesko, Oskar Szwed (II) - MOK 
Brzesko , Michał Kotra (III) - Świetlica 
Środowiskowa przy kościele Miłosier-
dzia Bożego.

SP – klasy 4-6: Hildegarda Szyc 
(I miejsce) - MOK Brzesko, Nikoleta 
Dadej (II) - MOK Brzesko, Wiktoria 
Iskra (II) – PSP2 Brzesko, Krystian 
Pikulski (III) - PSP2 Brzesko , Jakub 
Smagacz (III) - PSP2 Brzesko

Gimnazja: Magdalena Świerczek 
(I miejsce) – PG Jadowniki, Aleksan-
dra Ropek (I) – MOK Brzesko

Wyróżnieni: Dawid Młyński, Alek-
sandra Kotra, Justyna Baran, Piotr 
Ryglowski, Maja Witkowska, Dominika 
Kurzydło, Karol Dadej, Marcelina Sala, 
Tobiasz Baniak, Wioletta Żółtak, Gra-
cjan Pagacz, Aleksander Radecki

Wszyscy zwycięzcy konkursu, który 
odbył się z okazji 60-lecia panowania 
Elżbiety II, otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody w postaci  profesjo-
nalnych farb do malowania, materiałów 
plastycznych oraz książek do nauki 
języka angielskiego. Po uroczystej gali 
wręczenia nagród dzieci mogły wziąć 
udział w warsztatach malarskich, które 
prowadziła Pani Barbara Kaczmarow-
ska - Hamilton. Odbyły się one w York 
School przy ul. Kościuszki 10, uczestnicy 
malowali portrety swoich koleżanek 
i opiekunów, korzystając przy okazji 
z cennych rad znanej malarki. Po zakoń-
czonych zajęciach Pani Barbara rozda-
wała przybyłym na spotkanie autografy 
na reprodukcjach namalowanego przez 
nią portretu Jana Pawła II.        B.K.

Zakończyła się trzecia edycja Mało-
polskiego Konkursu „Odblaskowa 
szkoła”, w którym wzięła udział Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Jadownikach. 
Konkurs zorganizowała Małopolska 
Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Dro-
gowego Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Krakowie, Małopolskie Kuratorium 
Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki 
i Małopolski Urząd Marszałkowski. 
Wszyscy uczniowie zostali wyposażeni 
w elementy i kamizelki odblaskowe. 
Przekazane zostały one przez podin-
spektora Zbigniewa Barusia i nad-
komisarza Dariusza Hebdę podczas 
uroczystego apelu. W realizacji projektu 
pomagali funkcjonariusze Komendy 

Jadowniki w odblaskach
Powiatowej Policji, którzy prowadzili 
prelekcje na temat bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Szkolna pielęgniar-
ka przeprowadziła praktyczny pokaz 
udzielania pierwszej pomocy.

Uczniowie starszych klas pod kie-
runkiem Jana Chrabąszcza i Rafała 
Sieńskiego zorganizowali konkurs 
„Znam przepisy w ruchu drogowym 
i umiem je stosować.” Najlepsi otrzymali 
nagrody książkowe. Dużym zaintereso-
waniem cieszył się happening, w trakcie 
którego nad jedną z powiatowych dróg 
rozwieszono banner z napisem „Kie-
rowco zwolnij”, właściciele pojazdów 
otrzymali ulotki zalecające szczególną 
ostrożność podczas przejeżdżania w po-
bliżu szkoły.

Rafał Sieński przygotował cykl 
filmów animowanych dotyczących bez-
piecznego poruszania się na drogach 
miejskich oraz poza miastem.

Podczas pozalekcyjnych zajęć ucz-
niowie wykonywali znaki drogowe, które 
zostaną wykorzystane w miasteczku 
BRD w trakcie wiosennych treningów 
jazdy na rowerze będących jednym 
z etapów przygotowań do egzaminu na 
kartę rowerową.

- Zakończenie konkursu „Odblaskowa 
szkoła” nie oznacza zaprzestania działań 
na rzecz bezpieczeństwa. Tegoroczna edy-
cja pokazała całkiem nowe pomysły, po-
mogła utrwalić prawidłowe zachowania 
i wytworzyć pewne nawyki bezpieczeń-
stwa, które trzeba kontynuować. Pamię-
tajmy jednak, że pomimo najjaśniejszych 
odblasków pieszy to najbardziej narażony 
na niebezpieczeństwo uczestnik w ruchu 
drogowym – mówi jeden z koordynatorów 
projektu, Rafał Sieński.  red
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16 listopada 2012r. odbyło się uroczyste 
podsumowanie konkursu na projekt 
edukacyjny: „Małopolska – moje miejsce 
na ziemi, moja mała ojczyzna” organizo-
wanego przez Małopolskiego Kuratora 
Oświaty we współpracy z Uniwersyte-
tem Pedagogicznym w Krakowie.

Wręczenie certyfikatów odbyło się 
trakcie III Dni Pamięci organizowanych 
w ramach Programu: „Kultura Pamięci 
– Tożsamość Małopolski”. W spotkaniu 
udział wzięli zaproszeni goście: Jerzy 
Miller – wojewoda małopolski, Stani-
sław Kracik – inicjator Dni Pamięci, 
Aleksander Palczewski – Małopolski 
Kurator Oświaty oraz przedstawiciele 
instytucji zajmujących się ochroną 
i promocją Małopolskiego Dziedzictwa 
Kulturowego. Licznie przybyli także 
zaproszeni nauczyciele i uczniowie 
z całego województwa małopolskiego 
– laureaci projektu. Uczestnicy tej uro-
czystości mieli okazję obejrzeć występ 
grupy rekonstrukcyjnej „Policja II RP 
a Granatowa Policja” oraz posłuchać 
wspomnień córki Franciszka Banasia 
– funkcjonariusza Policji II RP.

Certyfikat Civis et Patria jest przy-
znawany szkołom w uznaniu za dzia-
łania kształtujące tożsamość młodego 
pokolenia. 

W III edycji konkursu Brzeska 
„trójka” otrzymała certyfikat Nr 1 za 
projekt „Brzesko – moja miejscowość 
wczoraj i dziś”. W realizację projektu 
zaangażowana była cała społeczność 

Certyfikat Civis et Patria dla PSP Nr 3 w Brzesku
szkoły: nauczyciele, m.in.: 
Edyta Szczepanek, Magda-
lena Czapkowicz, Agniesz-
ka Wnuk oraz uczniowie. 
Do współpracy włączyli się 
również rodzice. Koordy-
natorem i głównym reali-
zatorem przedsięwzięcia 
była Grażyna Pleśniarska 
– Gwizdała, a patronat nad 
projektem objęła dyrek-
tor Dorota Wójcik. Udział 
w konkursie zaowocował 
wieloma przedsięwzięcia-
mi. Realizowano zadania 
w wybranych obszarach 
tematycznych. Obszary te 
obejmowały m.in. historię 
regionu ze szczególnym uwzględnieniem 
historii najnowszej, miejsca pamięci 
narodowej, kulturę oraz  przyrodę 
regionu, społeczeństwo obywatelskie, 
gospodarka regionu. Corocznie orga-
nizowano konkurs wiedzy o regionie. 
Uczniowie wielokrotnie uczestniczyli 
w konkursach poświęconych regionali-
zmowi na szczeblu ogólnopolskim. Od 
2001r. w PSP Nr 3 organizowany jest 
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
„Perły Regionu”. Podczas konkursu 
uczestnicy mają możliwość spotkania 
z poetami, a także spróbowania swoich 
sił w warsztatach poetyckich. Jesienią 
2011r. konkurs został przeniesiony do 
Regionalnego Centrum Kulturalno 
– Bibliotecznego w Brzesku i na  trwale 

wpisał się w cykl imprez kulturalnych 
całego regionu. Uczniowie od wielu lat 
spotykają się z naocznymi świadkami 
wydarzeń historycznych w naszym 
mieście przy realizacji projektów edu-
kacyjnych, na lekcjach wychowawczych 
lub spotkaniach koła historycznego. 
W ubiegłym roku szkolnym młodzież 
spotkała się z Panią Jadwigą Sediwy 
– więźniem obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu. Młodzież uczestniczy 
w lekcjach ekologicznych mających na 
celu ochronę środowiska naturalnego 
naszej okolicy m.in. „Brzesko – czysta 
gmina”. Przyznany certyfikat jest po-
twierdzeniem, że szkoła w nowoczesny 
sposób kształtuje postawy patriotyczne 
i obywatelskie wśród uczniów. red.

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” 
– taki certyfikat otrzymało Publicz-
ne Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Jadownikach. Przedstawiciele szkoły 
otrzymali go z rąk komendanta woje-
wódzkiego policji nadinspektora Ma-
riusza Dąbka i małopolskiego kuratora 
oświaty Aleksandra Palczewskiego. 

- Na to wyróżnienie pracowaliśmy 
sumiennie ponad rok – mówi dy-
rektor gimnazjum Tomasz Wietecha 
– Pomogło nam w tym szereg osób 
i instytucji.

Z jadownicką szkołą współpracowa-
ły Urząd Miejski w Brzesku, Wydział 
Edukacji Kultury i Sportu, Komenda 
Powiatowa Policji w Brzesku, Rada 
Miejska, Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej, sołtys Jadownik, 
proboszcz miejscowej parafii, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej i wiele in-
nych instytucji. Wszystkim przyświecał 
jeden cel – systematyczna poprawa 

Bezpieczne gimnazjum

bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie 
i eliminowanie negatywnych zjawisk. 

Działania koordynowali przedsta-
wiciele Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Krakowie. Ze strony brzeskiej policji 
najbardziej zaangażowani byli Eweli-
na Buda i Jarosław Dudek. 

Gimnazjum w Jadownikach jest pla-
cówką zapewniającą każdemu uczniowi 
maksimum bezpieczeństwa. Służy temu 
między innymi system monitoringu, na 
który składa się 19 kamer (w tym jedna 
obrotowa z zoomem.  

red

Certyfikat Civis et Patria 
dla PSP Nr 3 Brzesko - fot. z arch. szkoły
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6 listopada br., w wieku 54 lat zmarł 
tragicznie w Tarnowcu Jerzy Okoński, 
archeolog, wybitny badacz pradziejów 
południowej Polski, w tym także Brze-
ska i okolic, nasz redakcyjny kolega.

Urodził się 19 kwietnia 1958 roku 
w Tarnowie, w rodzinie mieszkających 
w Tarnowcu Henryka i Barbary z domu 
Janis. Od dziecka archeologia była Jego 
pasją, a później stała się także Jego 
zawodem. Jeszcze jako uczeń opubliko-
wał komunikat „Sygnał z Tarnowca” na 
łamach czasopisma „Z otchłani wieków”, 
a znajdowane podczas spacerów zabytki 
archeologiczne przekazywał do zbiorów 
tarnowskiego muzeum. Po ukończeniu 
LO w Tarnowie studiował archeologię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, otrzymu-
jąc w 1983 roku dyplom ze specjalnością 
archeologia średniowiecza.

W latach 1980-91 pracował w Pra-
cowniach Konserwacji Zabytków w Kra-
kowie, natomiast w latach 1991-96 
w Pracowni Archeologiczno- Konser-
watorskiej PKZ w Tarnowie. Ponadto 
w latach 1985-1990 pracował jako ad-
iunkt w Dziale Archeologii tamtejszego 
Muzeum Okręgowego.

Jerzy Okoński prowadził lub brał 
udział w wielu wykopaliskach archeo-
logicznych. W latach 1982-89 wraz A. 
Ceterą prowadził badania na grodzisku 
w Zawadzie pod Tarnowem. W 1995 
roku kierował zakrojonymi na rzadko 
spotykaną skalę badaniami wielokultu-
rowej osady prehistorycznej i wczesno-
średniowiecznej na terenie rodzinnego 
Tarnowca. Ich podsumowaniem był 
projekt zrealizowany z A. Szpunarem 
„Tarnowiec od neolitu po najstarszy 
Tarnów”. W latach 1995-1997 realizował 
projekt Komitetu Badań Naukowych 
poświęcony okresowi późnorzymskie-
mu nad dolną Rabą (m.in. Strzelcach 
Wielkich) , zakończony opracowa-
niem „Produkcyjny ośrodek garncarski 
u schyłku starożytności nad dolną Rabą 
– charakterystyka, geneza, interpre-
tacja, odrębności”. Ponadto prowadził 
wykopaliska na licznych stanowiskach 
m.in. osadzie z epoki brązu w Dębinie 
Łętowskiej koło Wojnicza, cmentarzysku 
w Siedlcu koło Bochni, zamku  Leliwitów 
na Górze św. Marcina w Tarnowie (z E. 
Dworaczyńskim), cmentarzysku  z I w. 
n.e. w Łętowicach, zamku w Czchowie 
(z B. i A. Szpunarami), osadach kultury 
łużyckiej w Gorzycach  i Wielopolu, osa-
dzie pradziejowych hutników w Pasiece 

Pamięci redakcyjnego 
kolegi Jerzego Okońskiego (1958-2012)

Otwinowskiej (z B. i A. Szpunarami), 
średniowiecznej osadzie w Klikowej.

W ramach Archeologicznego Zdjęcia 
Polski przebadał doliny Dunajca i Białej 
„odkrywając  - jak pisał Andrzej Szpunar 
– tysiące stanowisk archeologicznych 
i na trwałe zmieniając wiedzę o pradzie-
jach naszego regionu”. W ramach AZP 
badał również teren Bieszczadów. 

Od grudnia 1997 roku Jurek był 
pracownikiem, będącej w strukturach 
brzeskiego Miejskiego Ośrodka Kul-
tury, Redakcji Brzeskiego Magazynu 
Informacyjnego BIM, której  wówczas 
byłem szefem. W ofiarowanej mi wtedy 
książce swojego autorstwa „Pradzieje 
Tarnowa” skreślił „… na pamiątkę go-
dzin przegadanych już – i oby jeszcze 
– o archeologii, z głęboką wdzięcznością 
za pomoc i nadzieją na ciekawe wokół 
Brzeska odkrycia”. Wydawane co mie-
siąc kolejne numery BIM-u zapełniał 
więc Jurek gawędami o archeologii, ze 
swadą przedstawiając pradzieje naszego 
miasta, gminy i powiatu. Problematyce 
tej – namówiony przeze mnie – poświęcił 
książkę „Brzesko. Z najdawniejszych dzie-
jów miasta i okolic” z 1997 roku, a nieco 
później rozdział „Archeologia miasta 
i gminy” w monumentalnej publikacji 
„Brzesko. Dzieje miasta i regionu” z 2006 
roku. Podczas pracy w Brzesku prowadził 
także wykopaliska na stanowisku nr 13 
w Jasieniu i stanowisku nr 18 w Brzesku 
oraz opracował „Projekt badań i koncepcję 
zagospodarowania grodziska na Bocheń-
cu w Jadownikach”. Był także współor-
ganizatorem w MOK-u wielkich wystaw 
archeologicznych „Z otchłani wieków” 
i „Zamek w Czchowie”. W naszej redakcji 
pracował do lutego 1998 roku.

Po założeniu  własnej firmy „Jerzy 
Okoński. Pracownia archeologiczna” 
prowadził olbrzymie wykopaliska w Za-
górzu pod Niepołomicami „odkrywając 
całe neolityczne wioski, celtyckie piece, 
ślady osadnictwa z wszystkich epok 
pradziejów”. Ostatnie lata zajęła mu 
archeologia ratownicza. Intensywnie 
badał tereny pod budowaną autostradę 
A4 na wschód od Tarnowa.

Jerzy Okoński miał olbrzymią 
wiedzę, znakomite pióro i niezwykłą 
łatwość pisania. Opublikował kilka 
książek, w tym: „Z badań nad typo-
logią i zmiennością dekoracji kafli 
w Polsce” (1988), „Pradzieje Tarnowa” 
(1990), wspomniane wyżej „Brzesko. 
Z najdawniejszych dziejów miasta 

i okolic” (1997), „Najdawniejsza prze-
szłość Wojnicza i okolic” (2002, wraz 
z A. Szpunarem) oraz „Przewodnik po 
grodzisku kasztelańskim w Wojniczu” 
(1997). Ponadto opublikował bardzo 
wiele artykułów naukowych i popular-
nonaukowych w wydawnictwach i cza-
sopismach: „Dzieje Podkarpacia”, „Na 
granicach antycznego świata”, „Radłów 
i gmina radłowska”, „Acta Archeologica 
Carpathica”, „Materiały i Sprawozdania 
Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicz-
nego”, „Sprawozdania Archeologiczne”, 
„Mówią Wieki”, „Tarnoviana”, „Rocznik 
Tarnowski”, „Zeszyty Tarnowskie”, „Ba-
dania archeologiczne w województwie 
tarnowskim”, „Rocznik Bocheński”, 
„Kronika Bocheńska”, TEMI, BIM, 
„Zeszyty Wojnickie”.

Pogrzeb Jerzego Okońskiego odbył 
się 8 listopada br. na cmentarzu ko-
munalnym w Tarnowcu. Żegnała go 
Rodzina, a w imieniu braci archeologów, 
serdeczny przyjaciel Andrzej Szpunar 
– dyrektor Muzeum Okręgowego w Tar-
nowie, natomiast w imieniu lokalnej 
społeczności dzieci szkolne, wykonując 
ulubioną Jego pieśń „A mury runą, 
runą” z repertuaru Jacka Kaczmar-
skiego. Licznie żegnali Go koleżanki 
i koledzy z różnych ośrodków akademi-
ckich, Polskiej Akademii Nauk, muzeów 
i zaprzyjaźnionych z nim redakcji, w tym 
naszego miesięcznika. Kiedy po ceremo-
nii pogrzebowej opuszczaliśmy tarno-
wiecki cmentarz, na niebie pojawiła się 
czerwono-złota poświata – to zapewne 
aniołowie zabierali Jurka do nieba.

Będziemy o Tobie zawsze pamiętać!
Jerzy Wyczesany 

Jurek Okoński - 
fot. arch. J. Wyczesany
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Jerzy Wyczesany

Po odzyskaniu w 1918 roku niepodle-
głości, ale także i dzisiaj dwór pozostał 
wciąż jednym z charakterystycznych 
elementów polskości i tradycji. W pol-
skich umysłach zagościł na stałe jako 
symbol trwania dziedzictwa narodowego. 
Mimo że czas społecznego przodowni-
ctwa ziemian się dawno skończył, ich 
obyczajowość zawsze znajdowała admi-
ratorów i dziedziców, nawet wtedy, gdy 
jako „wroga klasowo” była drastycznie 
zwalczana przez państwo po II wojnie 
światowej. Do życia w polskim dworze 
wciąż wzdychano przy lekturze utworów 
Marii Rodziewiczówny, Józefa Weyssen-
hoffa czy Jarosława Iwaszkiewicza.

Mrozy i śniegi, które przychodziły 
po jesiennych błotach, całkowicie odmie-
niały sielskie wiejskie życie. Szczególnie 
niecierpliwie wypatrywano najbliższych 
przed nadchodzącymi świętami Bożego 
Narodzenia. Do rodzinnych dworów wraca-
ła młodzież, korzystając z zimowej przerwy 
w nauce w szkołach i na uniwersytetach. 
Przybywali też od dawna niewidziani 
krewni mieszkający w mieście lub gdzieś 
za granicą. Wreszcie, przyjeżdżały dorosłe 
już dzieci wraz ze swymi rodzinami.

Przygotowania do świąt Bożego Na-
rodzenia rozpoczynały się długo przed 
tym, zanim pierwsi goście zjawiali się we 
dworze. Z początkiem nastania adwentu, 
który trwał cztery tygodnie, licząc od 25 
listopada, cichły bale, nie urządzano we-
sel ani hucznych zabaw, nie słuchano we-
sołej muzyki, poszczono. Uczestniczono 
w roratach , nabożeństwach błagalnych 
o przyjście Zbawiciela Świata, odprawia-
nych tuż przed wschodem słońca.

Już z nastaniem pierwszych dni 
grudnia, dzieci zabierały się do przygoto-
wywania choinkowych ozdób. Pracy było 
co niemiara, bo tylko bańki, anielskie 
włosy i srebrny proszek do posypywania 
gałęzi kupowano w mieście – pozostałe 
zabawki i świecidełka wykonywano 
samemu. Często dzieciom towarzyszyli 
rodzice, a także nianie i guwernantki. Do 
zawieszenia na choince przygotowywano 
także polskim zwyczajem różnorodne 
smakołyki: jabłka, figi, orzechy, cukierki 
w błyszczących papierkach, marcepa-
ny, czekoladki, pierniki i inne ciastka. 
Staropolskim obyczajem było wykony-
wanie ozdób świątecznych z opłatków, 
dostarczanych z plebanii do dworów już 
w połowie grudnia.

Dzień przed Wigilią (Wilią) lub 
w samą Wigilię przywożono do dworu 

Ziemiańska Tradycja Świąt Bożego Narodzenia

choinkę – jodłę, świerk albo sosnę. 
Ustawiano ją najczęściej w jadalni lub 
salonie . Musiała być ogromna aż do 
sufitu, pachnąca i świeża. Pod choinką 
ustawiano szopkę z drewnianymi kolo-
rowymi figurkami, a w Wigilię pojawiały 
się też zapakowane prezenty.

Pierwsze podarki dzieci otrzymywały 
6 grudnia. Wówczas to św. Mikołaj zo-
stawiał koło ich łóżek głównie paczki ze 
słodyczami i zabawkami, wśród których 
były różne cukierki, kolorowe owoce 
z marcepana, a także przypominające 
w smaku landrynki, duże wałki cukru.

W dworskiej kuchni świąteczne 
przygotowania rozpoczynano już z po-
czątkiem grudnia. Zazwyczaj, zaraz po 
przedświątecznym świniobiciu, zajmo-
wano się obróbką mięsa, gotowaniem 
i wędzeniem wędlin oraz przyrządza-
niem pasztetów. Były wśród nich różnego 
rodzaju kiełbasy, polędwice, szynki, 
boczki nie tylko wieprzowe, ale też 
wołowe i baranie oraz ozory. O smaku 
mięsa i wędlin decydował rodzaj uży-
tego w wędzeniu drewna. Najczęściej 
stosowano twarde gatunki, takie jak dąb 
czy buk. Do ognia dodawano też dębowe 
liście, jagody jałowca, liście bobkowe, 
rozmaryn, miętę pieprzową.

Równie wcześnie zabierano się za 
pieczenie pierników, ciastek na choinkę, 
nieco później makowców, strucli i pozo-
stałych świątecznych ciast.

Na wieczerzę wigilijną, tradycyjnie 
postną, przygotowywano ryby. Kupo-
wano je u żydowskich dostawców lub od 
sąsiadów mających własne stawy lub je-
ziora. Szczególną sławą cieszyły się liny, 
szczupaki, sandacze, okonie i karpie.

Wigilijny poranek tradycyjnie roz-
poczynał się polowaniem. Łupem my-
śliwych padały głównie zające, ale 
także dziki, sarny, bażanty, kuropatwy, 
głuszce, cietrzewie, kwiczoły, jarząbki 
oraz lisy. Po polowaniu należała się ko-
niecznie postna przekąska. Zazwyczaj 
był to kawałek śledzia na razowym 
chlebie, ziemniaki pieczone w ognisku 
lub barszcz i bigos. Zawsze podawano 
wódkę – choćby mały kieliszek starki 
lub jałowcówki na rozgrzewkę.

Do Wigilii zasiadano najczęściej 
w jadalni. Snopki niemłóconego zboża 
stawiano w rogach pokoju, co miało 
zapewnić dobre plony w nadchodzącym 
roku, ale także przypominać  o miejscu 
narodzenia Jezusa, w stajence na sianie. 
W początku XX wieku z tego starego 

obyczaju szlacheckiego często rezygno-
wano. Kładziono natomiast siano pod 
śnieżnobiałym obrusem, który okrywał 
wigilijny stół. Na wieczerzę przeznaczo-
no najlepszą zastawę. Zazwyczaj była 
to porcelana polska z Korca, Baranówki 
lub Ćmielowa, francuska, angielska lub 
niemiecka np. z Sevres, Miśni i Wał-
brzycha. Zawsze pamiętano o przygo-
towaniu jednego dodatkowego nakrycia 
dla niespodziewanego gościa, często też 
ustawiano nakrycia dla nieobecnych 
i zmarłych. Na oddzielnym talerzyku 
spoczywały opłatki. Stół ozdabiały srebr-
ne kandelabry, mała szopka betlejemska 
i gałązki jedliny. 

Z rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej 
czekano na pojawienie się pierwszej 
gwiazdy na niebie. Kiedy wreszcie 
pojawiła się był to znak, że można już 
zaczynać. Lecz zanim zajęto miejsca za 
stołem, dzielono się opłatkiem i składa-
no sobie życzenia. Najpierw ze służbą, 
a następnie z domownikami i gośćmi. 
Podczas zasiadania do Wigilii przestrze-
gano określonej tradycją hierarchii. Naj-
ważniejsze było miejsce u szczytu stołu, 
zajmowane przez najstarszą kobietę 
w rodzinie, babkę albo matkę .

Tradycja nakazywała by na wigilij-
nym stole znalazło się dwanaście potraw. 
Pierwsze podawano zupy w filiżankach, 
czasem aż trzy do wyboru – postny 
czerwony barszcz i uszka z grzybami, 
zupę grzybową albo słodką migdałową. 
Następnie serwowano ryby – lina w ga-
larecie, smażonego karpia z chrzanem, 
ziemniaki i stopione masło w sosjerce. 
Po rybach zaś gołąbki z kapusty z kaszą 
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i grzybami, pierogi z grzybami, pierogi 
z kapustą i kompot z suszonych śliwek 
i na koniec kutię, kresowy specjał przy-
rządzany z ziarnem pszenicy, maku, mio-
du i bakalii. W innych rejonach kraju, 
kutię zastępowały kluski z makiem. 

I choć owe- jak pisał Andrzej Kuś-
niewicz w wydanych w 1985 roku „Mie-
szaninach obyczajowych” – „kluski przy 
kutii to jak świeżo mianowany baron 
przy Radziwiłłach.  Kutia – Nadpotrawa, 
Obyczaj i Obrządek, niemal Sprawa 
Święta, jeśli nie Narodowa. Bo nasze 
Kresy całe – w tej kutii”. Jednak we 
wszystkich rejonach kraju, głównymi 
bohaterami wigilijnego stołu były ryby: 
w galarecie, smażone, pieczone, goto-
wane, przyrządzane na wiele sposobów. 
Szczupak i karp po żydowsku lub w sza-
rym sosie należały do klasyki. Na deser 
podawano ciasta – obowiązkowo pierniki 
na miodzie i makowce.

Klasyczne menu wigilijnej wieczerzy 
spisała Maria Marciszewska w swoim 
niezwykle popularnym w II połowie XIX  
wieku podręczniku sztuki kulinarnej 
„Kucharka szlachecka”

„Zupa migdałowa z ryżem i rodzen-
kami, a druga jaka komu się podoba, 
/ barszcz z uszkami albo zupa rybna 
z farszem. / Szczupak na szaro w kwasie 
z cytryną i rodzenkami./ Okunie posy-
pane jajami oblane masłem. / Szczupak 
na żółto, zimny, w całku, z szafranem 
i rodzenkami, na stole postawiony./ 
Pasztet z chucherek (wątróbek rybnych) 
we francuzkim cieście. / Lin w galarecie, 
można także stawić na stole./ Karasie 
smażone z czerwoną kapustą./ Krem 
śmietankowy, galareta albo kisielek. / 
Suszenina ze śliwek, wisień i gruszek. 
Zamiast chleba, strucle na migdałowem 
lub makowem mleku, powinny /leżeć całe 
z jednego i drugiego końca stołu”.

W niektórych dworach podczas 
wigilii nie podawano alkoholu, tylko 
wodę źródlaną w kryształowej karafce, 
w innych na tę szczególną okazję wycią-
gano najlepsze stare wina z dworskiej 
piwniczki.

Kiedy w jadalni trwała wigilia, za 
zamkniętymi drzwiami salonu czekała 
wystrojona choinka, a pod nią oczeki-
wane z niecierpliwością prezenty. Przy 
choince rozpoczynało się śpiewanie 
kolęd, czasem przy akompaniamencie 
fortepianu, lub skrzypiec. Pieśń „Bóg się 
rodzi, moc truchleje…” do słów Francisz-
ka Karpińskiego od początku XIX wieku 
rozbrzmiewała w polskich pałacach, 
dworach i dworkach. Czasami kolędy 
odtwarzano również z płyt nakręcanego 
korbą gramofonu.

Prezenty pod choinką zostawiał św. 
Mikołaj, Gwiazdor lub Aniołek. Przynosił 
głównie zabawki: lalki i domki dla lalek 
z całym wyposażeniem, konie na biegu-
nach, misie, bębenki, klocki, różne gry, 
a w okresie międzywojennym jeżdżące 
lokomotywy i samochodziki. Niezwykle 
popularnym prezentem były książki, 
które otrzymywali zarówno dorośli, jak 
i dzieci.

Zakończeniem niezwykle podniosłego 
wigilijnego wieczoru był udział w paster-
ce, uroczystej mszy świętej, odprawianej 
w kościołach o północy. Gdy przebrzmiał 
donośny śpiew kolędy „Wśród nocnej 
ciszy…”, wszyscy zgromadzeni w świą-
tyni wpatrywali się w urządzony przy 
bocznym ołtarzu pięknie udekorowany 
żłobek, wyobrażający stajenkę, w której 
narodził się Zbawiciel. Po pasterce koń-
czył się post. 

Boże Narodzenie witano zazwyczaj 
obfitym śniadaniem. Na stół podawano 
różne pieczywa, wędliny, rolady, pasztety. 
Zakąski przed obiadem serwowano w sa-
lonie. Raczono się np. homarem, rakami, 
sardynkami, śledzikami, kawiorem, 
wędlinami, a do picia zazwyczaj starkę.

Na obiad przechodzono do jadalni. 
Podawano kiełbasy i kaszanki z kiszoną 
kapustą, bulion z różnorodnymi paszte-
cikami, pieczenie, indyki z kasztanami, 
jarzyny i na deser lody i sorbety. Po obie-
dzie obowiązkowo podawano do salonu 
czarną kawę, herbatę, ciasta, bakalie, 
wina i likiery. Na kolację zaś potrawę 
mięsną i słodką.

W pierwszy świąteczny dzień przed 
południem jechano na Sumę, a po po-
łudniu na nieszpory. W św. Szczepana 
– drugi dzień świąt bawiono się, urzą-
dzano kuligi i składano sąsiadom wizyty. 
We dworze zjawiali się także kolędnicy, 
którzy „od wielmożnych państwa” rozpo-
czynali swoją wędrówkę po wsi.

Nowy Rok i poprzedzająca go zabawa 
sylwestrowa rozpoczynał karnawał. Bale 
z okazji dnia św. Sylwestra były szczegól-
nie uroczyste, trwające do białego rana, 
a o godzinie dwunastej, kiedy rozpoczynał 
się rok nowy, obowiązywał toast spełniony 
szampanem. Na sylwestrowym stole – choć 
dzień ten nie ma specjalnych potraw obrzę-
dowych, często gościł barszcz i bigos, ponad-
to pasztety, wędliny, pieczenie, słodycze oraz 
różnorodne wina, wódki i nalewki.

W Nowy Rok było zwyczajem, że do 
domu przychodzili włościanie składać 
„jaśnie panu” i jego rodzinie życzenia:

„Na szczęście! Na zdrowie! Na ten 
Nowy Rok!

Żebyśmy zdrowi byli, weseli jak 
w niebie anieli.

Aby się rodziło w komorę, oborze co 
daj Boże i Amen.”

Kolędnicy wędrowali po dworach 
do święta Trzech Króli obchodzonego 
6 stycznia, które kończyło świąteczny 
okres. Święto to obchodzono niezwykle 
uroczyście. Pisano na drzwiach inicjały 
trzech biblijnych mędrców ze wschodu 
– Kacpra, Melchiora i Baltazara, a na-
stępnie uczestniczono we mszy świętej.  
Po obiedzie natomiast urządzano różne 
loterie i bawiono się w migdałowego kró-
la. Następnego dnia po Trzech Królach 
w większości dworów rozbierano choinkę 
– i wówczas dni wracały do swego po-
wszedniego rytmu.

Wykorzystano: W. Baraniewski 
„Kuchnia i stół w polskim dworze”; 
E. Kowecka „W salonie i w kuchni”; 
M. Łozińska „W ziemiańskim dworze”; 
M. Rydel „Dwór – polska tożsamość”; 
„Dwór polski. Architektura – Tradycja 
– Historia”, wyd. zbior.; „Wokół kuchni 
i stołu”, wybór i oprac. M. i J. Łozińscy.

23 grudnia o 11.30 na brzeski Rynek na otwarcie świątecznej szopki. Kolędy i pastorałki zaśpiewa młodzież z Miejskiego Ośrodka 
Kultury, natomiast zespół Porębianie zatańczy w nowych łowickich strojach.

6 stycznia do wspólnego świętowania i przemarszu ulicami miasta, w którym uczestniczyć będą Trzej Królowie, grupy kolędnicze, orkiestra 
miejska, zespoły folklorystyczne. Atrakcją będą niewątpliwie wielbłądy, lama i kuce, a także diabły – motocykliści. Rozpoczęcie o godzinie 
12.30 na parkingu przy cmentarzu komunalnym. Zakończenie na brzeskim Rynku około 13.30 tradycyjną Szopką w wykonaniu zespołu 
Jadowniczanie. Wszystkich uczestniczących w świątecznym korowodzie czekają atrakcje i wiele niespodzianek oraz poczęstunek.

Burmistrz Grzegorz Wawryka, Biuro Promocji oraz Parafia pw. NMP Matki Kościoła 
i św. Jakuba Ap. serdecznie zapraszają mieszkańców miasta i gminy:
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„Folklor łączy pokolenia” 
– pod takim hasłem odbyło się w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym Międzypo-
wiatowe Spotkanie z Folklorem zorganizowane przez MOK. Na scenie pojawiły się zespoły: 
Krakowiacy Ziemi Brzeskiej, Jadowniczanie, Porębianie oraz gościnnie Grupa z Michalczowej 
i Zespół Pieśni i Tańca Nowa Huta. W wypełnionej po brzegi sali 18 listopada występowało 
120 osób. Zaprezentowano tańce kaszubskie, lubelskie, mieszczańskie, spiskie, krakowskie, 
rzeszowskie, śląskie i sądeckie. Wystąpiły też grupy śpiewacze z Poręby Spytkowskiej 
i Jadownik. Porębianie zatańczyli w nowych strojach łowickich, a Jadowniczanie w rzeszow-
skich i krakowskich. Stroje zakupione zostały w ramach projektu „Leader”. Specjalnie dla 
młodzieży szkolnej miasta i gminy zespoły występowały 19 listopada. Realizacja projektu 
przyczyniła się do integrowania społeczności lokalnej, a także do rozwoju życia kulturalnego 
miasta i gminy. Zakup nowych strojów: łowickich, krakowskich i rzeszowskich, zwiększył 
atrakcyjność występów, a także poszerzył ofertę artystyczną zespołów. Oglądający przekonali 
się, że warto kultywować tradycję. 
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Był 20 lipca 1944 roku. Mijała właśnie 
12.42, kiedy wniesiona przez pułkow-
nika von Stauffenberga bomba eksplo-
dowała raniąc śmiertelnie cztery osoby. 
Ten, w którego zamach był skierowany, 
został tylko lekko ranny. Wieść o nie-
udanym zamachu na Adolfa Hitlera 
w Wilczym Szańcu rozeszła się lotem 
błyskawicy. 

Mniej więcej w tym samym czasie, 
kiedy Claus von Stauffenberg pospiesz-
nie opuszczał kwaterę znienawidzonego 
już wtedy przez niego wodza, Janina 
Kaczmarowska przebywała w ówczes-
nym budynku brzeskiej poczty, gdzie 
najprawdopodobniej sortowała najnow-
szą partię listów. Miała wówczas 24 
lata. Wieść o wydarzeniach w Kętrzynie 
tak bardzo nią wstrząsnęła, że już na-
zajutrz postanowiła pozostać w domu. 
Nie bardzo wiedziała, jakie mogą być 
konsekwencje finału nieudanej akcji 
Walkiria. Do pracy powróciła dopiero po 
dwóch tygodniach, by przyjąć na siebie 
gniew przełożonego, który miał jej do 
oznajmienia jedynie to, że ma się zgło-
sić do Arbeitsamtu po nowy przydział 
zatrudnienia. 

Niemiecki pośredniak mieścił się 
w budynku obecnego Banku Spółdziel-
czego. Tam poinformowano ją, że została 
skierowana do pracy w szpitalu (dzisiaj 
Gimnazjum nr 1), jako salowa. Była to 
niejako kara za dwutygodniową absen-
cję, więc przyjęła ten „wyrok” z ulgą, bo 
mogło być przecież znacznie gorzej.

Pokojowa z salowej 
W 1944 roku Niemcy ponosili spore 
straty na frontach, toteż zrozumiałe 
jest, że i w brzeskim szpitalu panowało 
przepełnienie. Jednym z pacjentów był 
żołnierz, który stracił na tej wojnie obie 
nogi. Właśnie nim, mniej więcej w dwu-
nastym dniu nowej pracy miała zająć się 
pani Janina. Kiedy próbowała zwilżyć 
mu skroń gąbką nasączona wodą, pa-
cjent odzyskał przytomność i wykonał 
gwałtowny ruch. Jej oczom ukazał się 
zarys dwóch kikutów i poczuła straszny 
fetor. Odruchowo zerwała się z łóżka, na 
którego brzegu wcześniej przysiadła, 
wywróciła tacę z przyniesionym pa-
cjentowi jedzeniem, upadła na kolana 
i zwymiotowała.

- Moje zachowanie bardzo rozjuszyło 
przełożonego. Zostałam przy wszystkich 
zrugana. Krzyczano do mnie w języku 

Owidiusz i generał

niemieckim. Trochę mnie to zaskoczyło, 
bo na ogół mówiono do nas po polsku. 
Ale wtedy zapewne chodziło o to, żeby 
chorzy rozumieli dokładnie każde słowo, 
żeby dotarło do nich jak bardzo troszczą 
się tutaj o ich los. Ja sama usłyszałam, 
że nie nadaję się do żadnej pracy.

Można śmiało stwierdzić, że krzyczący 
na panią Janinę Niemiec miał rację, bo 
trudno spodziewać się, iż będzie dobrą 
salową młoda kobieta, która przed wy-
buchem wojny studiowała prawo na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Idąc dalej tym 
tropem, trzeba postawić tezę, że jednak 
w samym Arbeitsamcie nie mieli żadnego 
pojęcia, jak wykorzystać umiejętności 
przyszłej prawniczki, bo po wyrzuceniu ze 
szpitala skierowano ją do pracy w oficer-
skim hotelu na etacie pokojowej. 

Ów hotel mieścił się w jednym 
z najbardziej do dziś rozpoznawalnych 
domów w Brzesku, czyli w „Petersówce”, 
położonej na obrzeżach obecnego osiedla 
Jagiełły. Do zadań nowej pokojówki 
należeć miało zmywanie podłóg i okien, 
a także codzienne podawanie gościom 
wody. Powinna jeszcze czyścić oficerskie 
buty, ale tę czynność wziął na siebie pe-
wien Ślązak, który też był zatrudniony 
w hotelu. 

Pokoje hotelowe mieściły się na 
piętrze, zaś parter był zajmowany przez 
niemieckiego kapitana, który mieszkał 
najczęściej sam, z rzadka z rodziną. 
Właściwie nikt z personelu, poza Ślą-
zakiem, nigdy go nie widział, bo oficer 
bardzo wcześnie wychodził do pracy 
i bardzo późno wracał. 

Praca w nowym miejscu nie była 
zbyt ciężka. Najwięcej problemów 

sprawiało pani Janinie mycie okien, bo 
pokoje w „Petersówce” są wysokie. Kiedy 
pierwszy raz spojrzała na te okna, z ust 
jej wyrwało się :  - Jak ja sobie z tym 
poradzę? 

Miała jednak koleżankę, starszą od 
siebie o dwa lata urodziwą blondynkę, 
która usłyszawszy tę głośno wyrażoną 
obawę szybko ją pocieszyła: - Niech się 
pani nie boi, ja pomogę. Przed wojną 
służyłam u Żydów, to znam pracę.

Pocieszeniem mogło być także to, że 
wszyscy zdawali sobie sprawę, iż koniec 
wojny jest coraz bardziej rychły. Janinę 
utwierdził w tym przekonaniu pewien 
żołnierz niemiecki. Myła właśnie jedno 
z tych trudno dostępnych okien, a przed 
hotelem jakiś żołnierz pilnował zaparko-
wanych tam samochodów.

Widząc pokojówkę, zakrzyknął do 
niej: – Już niedługo będzie panienka 
myć te okna. Wiem co mówię, jestem 
Austriakiem. Niby nic niezwykłego 
w tym zawołaniu. Jednak łatwo można 
się było domyślić, że skoro ktoś głośno 
przyznaje się, że jest Austriakiem, to 
bardziej deklaruje swoją antypatię do 
hitlerowskiego munduru, niż chwali się 
swoim obywatelstwem. 

Quidquid agis …
Zanim jednak ów koniec wojny nastąpił, 
miało miejsce wydarzenie, które zmie-
niło życie pani Janiny. Do rezydującego 
na parterze kapitana przyjechać miał 
generał, trzeba było więc posprzątać 
apartament i przygotować go na przy-
jęcie gościa. Mieszkanie było mocno 
zaniedbane i można było przypuszczać, 
że mieszka w nim samotny mężczyzna. 

Rozmowa z Janiną Kaczmarowską

Janina Kaczmarowska -fot. arch. A. Gaudnik
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Szafa w pokoju była pusta, a wszystkie 
ubrania wisiały bezładnie na ustawio-
nym w kącie wieszaku. Meble i dywan 
były jednak wysokiej klasy. Obie poko-
jowe dość szybko doprowadziły lokal do 
porządku i przyszło już tylko oczekiwać 
na przyjazd wysokiej rangi gościa. 

Gdy po jego przybyciu pani Janina 
po raz pierwszy weszła do pokoju, kapi-
tan akurat nalewał do kieliszków wino. 
Generał zaproponował, aby napiła się 
z nimi. Ta jednak z dumą odparła: Ich 
bin skaut! Danke! Gość ze zrozumieniem 
przyjął tę odpowiedź, ale by podtrzymać 
rozmowę, zapytał, co robiła przed woj-
ną. Gdy usłyszał, że studiowała prawo 
na UJ, podniesionym głosem wyraził 
zdziwienie, że ktoś po tak szacownej 
uczelni sprząta pokoje. Wydawał się 
nawet nie dowierzać, że zagadnięta 
powiedziała prawdę. Jakby podjął próbę 
sprawdzenia jej, bo nagle zapytał, czy 
zna łacinę. Odrzekła twierdząco, teraz 
ona jakby zdziwiona. Łaciny nauczyła 
się w gimnazjum. Poza tym była wycho-
wanką profesora Jana Gardziela, który 
powiedział: - Człowiek, który nie zna 
łaciny, nie ma prawa mienić się inteli-
gentem”. Tym razem niemiecki generał 
zaczął zachowywać się jak nauczyciel, 
bo postanowił sprawdzić wiedzę swojej 
interlokutorki. Ta nie zamierzała dać się 
zbić z pantałyku pomna starej prawdy 
Owidiusza: Quidquid agis, prudenter 
agas et respice finem” (Cokolwiek czy-
nisz, czyń roztropnie i patrz końca). 
Bez trudu więc odmieniła słowo vivo. 
Zaskoczyła też generała, kiedy wyjaśniła 
mu, że używany przez Niemców toast 
„prosit” to nic innego jak łacińskie „pro 
sit” czyli „niech ci sprzyja”. Ten podniósł 
wyżej poprzeczkę, bo zapytał, czy znane 
są jej filipiki. Kiedy usłyszał odpowiedź 
twierdzącą, nakazał jej wygłosić choćby 
jedną z nich. Na szczęście na pamięć 
znała obszerny fragment jednej z nich, 
toteż bez trudu rozpoczęła: - Quousque 
tandem, Catilina, patientia nostra? 
Qued am fine sese effrenata iactabit 
audacia? Patere iam, tua consilia non 
sentis? (Jak długo, Katylino, będziesz 
nadużywał naszej cierpliwości? Do 
jakich granic miotać się będzie twoje 
nieokiełznane zuchwalstwo? Nie rozu-
miesz, że już ujawnione są twoje plany?). 
Tutaj na chwilę zawahała się, bo zgubiła 
wątek, ale ku jej zaskoczeniu generał 
zaczął jej wtórować i tak przez chwilę 
razem wygłaszali słowa wypowiedziane 
2 tysiące lat wcześniej przez Cycerona. 
Trwało jeszcze chwilę, aż egzamin do-
biegł końca. Generał pozwolił jej odejść, 
a kiedy nazajutrz przyszła jak zwykle 
do pracy, mogła przekonać się, że warto 
stosować się do nauk Owidiusza. Bo oto 

dyżurujący tego dnia w hotelu podoficer 
wręczył jej dokument, z którego jasno 
wynikało, że od tej pory pani Janina 
zwolniona jest z wszelkich prac (także 
kopania okopów) i nie podlega żadnym 
nakładanym przez Niemców obowiąz-
kom. 

Od tego czasu aż do końca wojny 
jej kontakt z Niemcami ograniczył się 
więc tylko do odbierania żywnościowego 
deputatu, który wydawano w budynku 
późniejszego kina Bałtyk.  

- Codziennie dostawałam ćwiartkę 
czarnego chleba, maleńką kosteczkę 
margaryny, kawałeczek czegoś, co miało 
być pasztetem i marmoladę zrobioną 
chyba z buraków. Niemcy karmili nas 
erzacami, ale jakoś dało się przeżyć. 
Każdego wieczoru jadłam tę „wykwin-
tną” kolację – opowiada pani Janina, 
a my zasłuchani pozostajemy jeszcze 
na swoim miejscu, bo na tym wynurzeń 
naszej rozmówczyni nie koniec. 

Kopytka mają być razem
Janina Kaczmarowska jest prawdopo-
dobnie najstarszą żyjącą absolwentką 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stuknęło 
jej 98 lat i zapewnia, że setki dożyje, 
bo „musi dostać z ZUS-u podwójną 
emeryturę. Potrafi barwnie opowiadać, 
a słucha się jej z zapartym tchem. 

Chociaż zawsze była stanu wolnego, 
ze znawstwem wypowiada się na temat 
relacji męsko-damskich. 

- Od zarania dziejów wymagania 
stawiano tylko kobietom, od mężczyzn 
nie wymagano nic. Niemcy od swoich ko-
biet oczekują trzech cech na „k” – Kirche 
(kościół, czyli żeby była pobożna), Kinder 
(czyli, żeby urodziła dziecko) i Küche 
(kuchnia, czyli żeby umiała gotować). 
Bardziej wymagający byli Rzymianie, 
bo oni żądali aż pięciu zalet, ale na „p” 
– pulchra (piękna), puella (dziewicza 
– nie mogła być przechodzona, tak jak 
te dziewki dzisiaj – dosadnie wyjaśnia), 
pia (pobożna), prudencia (roztropna) 
i pecuniata (zamożna) – tak peroruje.

Kiedy chodziła do gimnazjum, religii 
nauczał ksiądz Jakub Opoka, który aż 
do znudzenia powtarzał, że przyczyną 
wszystkich nieszczęść na świecie są 
kobiety. Zarówno ją jak i pozostałe 
uczennice to oczywiste stwierdzenie 
irytowało. Dlatego, kiedy po lekcjach 
widziały go gdzieś w mieście, specjalnie 
przechodziły na drugą stronę ulicy, 
żeby mu się tylko nie ukłonić. Po latach 
zmieniła zdanie.

- Wtedy mnie to denerwowało, nawet 
kiedy ksiądz przywoływał przykłady ta-
kie jak choćby przyczynę wybuchu wojny 
trojańskiej. Teraz jestem skłonna przy-
znać mu rację. Chodzi mi na przykład 

o te dziewki, które rozbijają małżeństwa. 
Myśli sobie jedna z drugą, że udowodni, 
iż jest lepsza od prawdziwej żony – mówi 
to podekscytowana, by zakończyć – A ten 
baran idzie!

Jeden z jej kolegów, wychowany 
przez Opokę, sam został księdzem. 
Krążyła o nim taka plotka, że jednej 
ze spowiadających się kobiet nie dał 
rozgrzeszenia, bo ta „odmówiła pieszczot 
mężowi”. Ale można było się tego po 
nim spodziewać, bo do jego obowiązków 
należało spowiadanie samego biskupa 
Jana Piotra Stepy, który pobłażania 
w stosunku do swoich postępków podob-
no nie uznawał. 

Tenże sam ksiądz spotkawszy kiedyś 
panią Janinę, wytknął jej nadmierny 
– jego zdaniem makijaż, mówiąc: - Po-
prawiasz Pana Boga! – na co ona odrze-
kła: - Wiesz, ośmielam się. Pamiętajmy 
jednak, że pani Janina jest osobą bardzo 
religijną, ale daleką od dewocji. 

Do kina „Bałtyk” pani Janina cho-
dziła nie tylko po żywnościowy deputat. 
Przed wojną mieściła się tam siedziba 
„Sokoła”. Tutaj obywały się lekcje tańca 
prowadzone przez profesora Grusz-
czyńskiego, który zawsze ubrany był 
w nienagannie skrojony frak.

- Profesor uczył nas nie tylko tańca, 
ale przede wszystkim dobrych manier. 
Nasi partnerzy umieli się prawidłowo 
ukłonić do tego stopnia, że nie przy-
nieśliby nikomu wstydu nawet, gdyby 
mieli powitać angielską królową. Dziś 
mało kto potrafi zachować prawidło-
wą, należną dżentelmenowi postawę. 
Czy widzi pan, jak stoi Kret, kiedy 
w telewizji zapowiada pogodę? – pyta 
z irytacją – On stoi zawsze w takim 
niedbałym rozkroku. On ma kopytka 
ściągnąć!

W kwestii manier pani Janina jest 
konsekwentnie zasadnicza. Zdarza się 
jej, że zwraca na ulicy uwagę młodym 
ludziom na ich złe zachowanie. I z reguły 
spotyka się ze zrozumieniem. Najbar-
dziej irytuje ją wulgarne słownictwo, 
szczególnie w ustach młodych dziew-
cząt. Dużo zastrzeżeń ma też do braku 
podstawowej wiedzy Polaków na temat 
zachowania przy stole. 

- Mamy dziś taka piękną młodzież. 
I zdrową. Trzeba jej wychowaniu 
poświęcić więcej uwagi. Tak jak za 
moich czasów, kiedy to na lekcjach 
wychowawczych mniej mówiło się 
o polityce, a więcej o sztuce zachowa-
nia. Dlaczego dziś w szkołach tego 
nie uczą? W mojej szkole było zimno, 
ciemno i śmierdziało, a jednak był czas 
na naukę obyczajów. Dzisiaj szkoły są 
ciepłe, czyste i przestronne. Co stoi na 
przeszkodzie? – pyta.  PRUD    
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233 wydania BIM-u redagowało 
do tej pory ośmioro redaktorów 
naczelnych. Byli to kolejno Jan 
Gwizdała, Ryszard Cuber, Jerzy Wy-
czesany, Zofia Sitarz (dwukrotnie), 
Marek Latasiewicz, Iwona Dojka 
Łukasz Kornaś i obecnie Małgorza-
ta Cuber. Każdy z nich wniósł do 
tego miesięcznika inne wartości. 
Zmieniały się koncepcje, szata gra-
ficzna, a w ciągu tych 20 lat przez 
pokoje redakcyjne przewinęły się 
setki osób współpracujących BIM-
em. Czasopismo miało swoje wzloty 
i upadki, a jednak przetrwało do 
dzisiaj.

W numerze 1-2 z 2003 roku po raz 
drugi w historii BIM-u w stopce redak-
cyjnej pojawiła się informacja, że mie-
sięcznik wydawany jest przez „Zespół”. 
Czuło się już jednak rękę i pióro Marka 
Latasiewicza, który oficjalnie jako re-
daktor naczelny zaistniał dopiero w na-
stępnym wydaniu. Można stwierdzić, że 
chociaż jest rodowitym brzeszczaninem, 
to był jakby człowiekiem z zewnątrz, bo 
kiedy otrzymywał propozycję objęcia 
stanowiska naczelnego, ostatnie 25 lat 
poprzedzające to wydarzenie spędził 
w Krakowie pracując w „Tempie”, „Su-
pertempie” (przemianowanym później 
na „Supernovą” i wielu innymi gaze-
tami. W swoim życiorysie ma również 
współpracę z chicagowską prasę polo-
nijną. Powołanie Latasiewicza zbiegło 
się z istotną dla dalszych losów BIM-u 
zmianą. Otóż ówczesny burmistrz Brze-
ska, Jan Musiał, podjął decyzję o prze-
niesieniu redakcji naszego miesięcznika 
do budynku Urzędu Miejskiego. 

Co nowego wniósł  ten doświadczony 
już wtedy dziennikarz?

- Niewątpliwie zmieniła się szata 
graficzna. Projekt nowej winiety, a także 
layout zdecydowanie odróżniał się od 
wcześniejszych wydań. Nie chcę mówić 
o rewolucji, ale zaproponowana przeze 
mnie wówczas forma redagowania pis-
ma została zaaprobowana przez moich 
następców i z niewielkimi zmianami 
przetrwała do dzisiaj – stwierdza po 
latach. Faktycznie, na wiele lat na „czar-
nych” stronach BIM-u zagościł drugi ko-
lor, ale tę innowację wprowadziła nieco 
wcześniej Zofia Sitarz. Wyróżniającą  
się nowością był regularny wstępniak 
naczelnego pisany w formie felietonu. 
W tym pierwszym wstępniaku napisano: 
„Jedno jest wszakże pewne, że przez tę 
dekadę BIM świetnie wkomponował się 
w klimaty brzeskie, był z mieszkańcami 

Jak to z naczelnymi było? (3)
miasta na dobre i na złe. Przetrwał trzy 
ekipy rządzące, nigdy nie naginając się 
bezkrytycznie w kierunku propagando-
wej tuby żadnej z nich. Nie będzie pre-
tendował do takiej roli także teraz, mimo 
że w efekcie koniecznych zmian, redakcja 
znalazła się dosłownie w zasięgu ręki 
burmistrza. To najważniejsze zapew-
nienie częściowo nowego 
składu redakcyjnej dru-
żyny. Deklaracja druga 
dotyczy otwarcia łamów 
dla wszystkich ludzi, 
mających do przekazania 
treści istotne dla życia 
miasta. To jedyne kryte-
rium, któremu podlegać 
będą zarówno autorzy 
zamieszczanych tekstów 
jak i nasi rozmówcy. 
Innej weryfikacji nie 
będzie, sceptycy mogą 
spać spokojnie”.

Fakt, że nowy szef re-
dakcji był niejako „obcy”, 
na pewno był sporym atutem. Mogło nieco 
niepokoić, że Latasiewicz był szkolnym 
kolegą burmistrza z liceum, do której to 
zażyłości sam się przyznaje. Wspominając 
jednak swoje trzy lata w BIM-ie podkre-
śla: „Starałem się, na miarę technicznych 
i autorskich możliwości, nade wszystko 
przekształcić BIM w pismo promujące 
gminę i lokalnych bohaterów”, dając tym 
samym do zrozumienia, że daleki był od 
promowania władzy. 

W latach 2003-2008 na łamach BIM-
u ukazywały się wywiady z ludźmi stąd 
wywodzącymi się, ale z racji swoich zain-
teresowań i zajęć mieszkających daleko 
poza Brzeskiem, między innymi z Ro-
manem Kluską, czy Janem Blecharzem. 
Zapoczątkował tę serię Latasiewicz, 
a kontynuowała ten cykl Iwona Dojka, 
o której jej poprzednik wypowiada się 
tak: „Odkryciem okazała się niezwykle 
utalentowana Iwona Dojka, która szyb-
ko stała się ważnym ogniwem redakcji, 
a potem, kiedy objąłem funkcję zastępcy 
redaktora naczelnego Gazety Krakow-
skiej, znakomicie radziła sobie w roli 
szefowej BIM-u”. Oboje kilka miesięcy 
temu wydali książkę „Tu się wszystko 
zaczęło”, zawierającą w większej części 
wspomniane tutaj wywiady.          

Marek Latasiewicz był pierwszym 
w historii BIM-u naczelnym, który 
odszedł z redakcji w czytelnych dla 
wszystkich okolicznościach. Po prostu 
dostał intratną propozycję, której przy-
jęcie kolidowałoby z dotychczasowym 

zajęciem. Swoje kierowanie czasopis-
mem podsumował tak: „Trzyletni okres 
redagowania pisma był dla mnie czasem 
fascynujących odkryć, jakich doko-
nywałem po ponad dwudziestoletniej 
nieobecności w środowisku, w którym 
wyrastałem. (…) Zewsząd spotykałem 
się z życzliwością, okazywaną zarów-

no przez szeroką grupę 
współpracowników, z na-
prawdę dobrym i roz-
sądnym gospodarzem 
gminy – Janem Musia-
łem”.  (BIM 3/2006). To 
fragment jego ostatnie-
go wstępniaka. Miesiąc 
później schedę po nim 
przejęła Iwona Dojka, 
która z konsekwencją 
realizowała wytyczoną 
przed trzema laty linię, 
nieznacznie ją tylko mo-
dyfikując. Jej pierwszy 
wstępniak wskazywał na 
skromność piszącej. Ani 
słowa o sobie, a cały tekst 

poświęciła pierwszej rocznicy śmierci 
Jana Pawła II. Już w pierwszym, wyda-
nym pod jej redakcją, numerze pojawiła 
się obszerna relacja Rady Miejskiej i od 
tej pory była to stała pozycja każdego 
kolejnego wydania. Pozycja, dodajmy, 
wielce kontrowersyjna, bo część radnych 
poddawana była dość surowej ocenie, 
a część mogła liczyć na przykład na bar-
dziej obszerne przytoczenie ich wypowie-
dzi. Szefowanie drugiej w historii kobiety 
w roli naczelnego trwało niecałe dwa lata 
i skończyło się w styczniu 2008 roku, 
kiedy to podczas głosowania dziesięcioro 
radnych opowiedziało się za odwołaniem 
Iwony Dojki. Ich nazwiska w pożegnal-
nym felietonie zostały wymienione.

BIM z lutego 2008 jest w pewnym 
sensie historyczny z dwóch powodów. 
Tylko ten jeden raz cała okładka mie-
sięcznika została ozdobiona wizerun-
kiem burmistrza z podpisem „NOWY 
GOSPODARZ”. Było to wydanie, które 
ukazało się tuż po wyborach na stano-
wisko burmistrza po tym, jak Jan Mu-
siał został posłem. Tylko trzy miesiące 
nowym naczelnym był Łukasz Kornaś . 
Majowy numer znowu wydał „Zespół”, 
a nową następczynią została Zofia Si-
tarz, o której pisaliśmy w poprzednim 
odcinku. Od stycznia 2012 decyzją 
radnych BIM powrócił do MOK-u. Roz-
dział poświęcony temu etapowi ukaże 
się zapewne przy okazji następnego  
jubileuszu.  PRUD
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Okres II Rzeczpospolitej to najciekawszy 
okres w dziejach polskiej numizmatyki.

Jesienią 1916 roku na okupowanych 
terenach Królestwa Polskiego Niemcy 
utworzyli Generalne Gubernatorstwo 
Warszawskie i wprowadzili na tym 
obszarze nową walutę – markę polską.  
Na wszystkich nominałach biały orzeł 
na czerwonym tle otoczony polskim 
tekstem dawał złudzenie polskiej waluty. 
Graficzne opracowanie miało dopomóc 
w zdobyciu zaufania miejscowej ludności.  
Druk banknotów rozpoczęto w styczniu 
1917 roku. W kwietniu znalazły się 
w obiegu.  

11 listopada 1918 roku Polska odzy-
skała niepodległość. Banknoty General-
nego Gubernatorstwa Warszawskiego 
pozostały prawnym środkiem płatniczym 
w całym kraju aż do 30 listopada 1923 
roku. Pierwszym banknotem wolnej Pol-
ski było 500 marek polskich z 1919 roku, 
jeszcze z symboliką zaborczą. Następne 
banknoty posiadały już nowe, polskie 
godło oraz wizerunki bohaterów narodo-
wych i słynnych Polaków. Ostatnia emisja 
marek polskich przypadła na lata 1922 
-1923, kiedy panowała wysoka inflacja. 
Najwyższym nominałem tego okresu był 
banknot dziesięciomilionowy.

W wyniku reformy walutowej Wła-
dysława Grabskiego 25 lutego 1924 
roku ustanowiono nowy pieniądz – złoty 
polski. Początkowo nie było monet meta-
lowych. Zastępowano je tymczasowymi 
biletami zdawkowymi: nadrukowymi 
i pomnikowymi.

 Na wszystkich umieszczono podo-
bizny przyszłych monet metalowych. 
Nadruki wykonano na przepołowionych 
banknotach markowych. Emisja wyż-
szych wartości groszowych nastąpiła 
w formie małych biletów z podobiznami 
pomników warszawskich: kolumną 
Zygmunta, Kopernika i księcia Józefa 
Poniatowskiego. Pod koniec 1924 roku 
bilety zdawkowe zastąpiły monety mie-

Banknoty i monety II Rzeczpospolitej  
dziane i niklowe. Monety bito w Mennicy 
Państwowej w Warszawie oraz w wy-
twórniach zagranicznych: w Szwajca-
rii, Austrii, Holandii, Francji, Anglii 
i Stanach Zjednoczonych.  W latach 
1924 - 1925 wprowadzono dwie monety 
srebrne (1 i 2zł) z popiersiem dziewczyny 
żniwiarki, zaprojektowane przez Tadeu-
sza Breyera.   

W 1925 roku na pamiątkę 900 rocz-
nicy koronacji Bolesława Chrobrego wy-
bito w małych nakładach (kilkadziesiąt 
tysięcy), złote monety dziesięcio- i dwu-
dziestozłotowe, a w 1928 roku wprowa-
dzono w obieg srebrną pięciozłotówkę 
z wizerunkiem bogini zwycięstwa Nike, 
wg projektu Wiktora Wittyga. Na rancie 
widniał napis SALUS REIPUBLICAE 
SUPREMA LEX - Dobro Rzeczpospolitej 
Najwyższym Prawem, a na awersie po 
raz pierwszy umieszczono nowe godło 
państwowe.

W 1929 roku pojawiła się w obiegu 
złotówka niklowa, projektu Mieczysława 
Kotarbińskiego. W tym samym czasie 
wprowadzono do obiegu banknoty wy-
drukowane jeszcze w 1919 roku. 

W latach 30-tych ukazały się cztery 
srebrne monety pamiątkowe. Dla uczcze-
nia 100 rocznicy powstania listopado-
wego wybito pięciozłotówkę wg projektu 
Wojciecha Jastrzębowskiego. Na rewer-
sie znajdował się sztandar z napisem 
HONOR I OJCZYZNA, oraz napis 1830 
- 1930 W SETNĄ ROCZNICĘ POWSTA-
NIA. W 250 rocznicę odsieczy wiedeńskiej 
ukazała się moneta dziesięciozłotowa 
z popiersiem Jana III Sobieskiego wg 
projektu Jana Wysockiego, a z okazji 70 
– leciał powstania styczniowego dzie-
sięciozłotówka z portretem Romualda 
Traugutta zaprojektowana przez Zofię 
Trzcińską – Kamińską. Na pamiątkę 
20 rocznicy wymarszu w pole kompani 
kadrowej legionów polskich wybito 
monetę dziesięciozłotową. Na rewersie 
znajdował się portret marszałka Józe-

fa Piłsudskiego wg 
projektu Władysła-
wa Ostrowskiego, 
a na awersie orze-
łek strzelecki.

W 1932 roku 
ukazały się dwu-
, pięcio- i dziesię-
ciozłotowe mone-
ty o tym samym 
rewersie – głowa 
kobiety w renesan-
sowym nakryciu 
i wianku z koni-

czyny na tle promieniście ułożonych 
kłosów. Od 1934 roku zaczęto bić monety 
z popiersiem marszałka Józefa Piłsud-
skiego.          

W 1936 roku, dla uczczenia 15 - le-
ciał rozpoczęcia budowy portu w Gdyni, 
weszła do obiegu jedna z najładniejszych 
monet II Rzeczpospolitej tzw. moneta 
morska. Była to srebrna pięciozłotówka 
z trójmasztowym żaglowcem wg projektu 
Józefa Aumillera.

W latach 1930 – 1938 emitowano też 
banknoty: jedno -, dwu-, pięcio-, dziesię-
cio-, dwudziesto- i stuzłotowe. Niskie 
nominały zastąpiły srebrne monety, 
których zaczęło brakować, gdyż ludność 
gromadziła je na wypadek wojny.

Symbolem II Rzeczpospolitej i naj-
ładniejszym pieniądzem tego okresu 
był banknot stuzłotowy zaprojektowany 
przez Józefa Mehoffera. Posiadał roz-
budowaną symbolikę państwową. Na 
rewersie umieszczono widok brzegu 
morskiego, pagórki pokryte polami 
uprawnymi, w oddali kontury miasta. Po-
środku dąb, jako symbol długowieczności 
i trwania, któremu towarzyszą Hermes 
i Fortuna. Na awersie znajdował się por-
tret księcia Józefa Poniatowskiego, a na 
znaku wodnym królowa Jadwiga. Całość 
uzupełniała piękna kolorystyka.

Emitowane w II Rzeczypospolitej 
monety i banknoty oprócz roli użytkowej 
umacniały patriotyzm i dumę narodową 
Polaków.

Adam Kwaśniak
P.S. Wszystkim mieszkańcom mia-

sta i gminy składam serdeczne życzenia 
pełnych spokoju i nadziei Świąt Bożego 

Narodzenia oraz pomyślności i opty-
mizmu w Nowym Roku! Niech każdy 

nadchodzący dzień napełnia 
Was miłością i radością.
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Prezentacja multimedialna Adama 

Kwaśniaka w MOK-u . Fot. J. Basista
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Casting, do filmu „Anioł” w reżyserii 
Wojciecha Smarzowskiego, na podsta-
wie książki Jerzego Pilcha „Pod Moc-
nym Aniołem” , który odbył się w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Brzesku, 
zgromadził ponad 250 osób z Brzeska, 
Bochni i okolic. Liczne talenty,  które 
zaprezentowali uczestnicy castingu,  
nie uszły uwadze Agencji Outside 
i znaczna część chętnych, jako statyści 
i epizodyści, wzięła udział w zdjęciach 
do filmu, które były kręcone w Pałacu 
Goetzów Okocimskich w dniu 5 grud-
nia br. 

Uczestnictwo w castingu, a potem 
na planie filmowym pozwoliło wszyst-
kim przeżyć interesującą przygodę, 
nabrać doświadczenia, zobaczyć jak 
wygląda „od kuchni” praca na planie 
zdjęciowym oraz pomarzyć o zosta-
niu aktorem. Być może wiele z tych 
marzeń się spełni, bo jak zapewnia 

Na planie filmowym…  
Agencja organizująca casting w Brze-
sku osoby, które wystąpiły w filmie, 
będą również brane pod uwagę przy 
okazji kolejnych projektów współtwo-
rzonych przez Outside na terenie Kra-
kowa i okolic. Agencja, od piętnastu 
lat, współtworzy produkcje krajowe 
i zagraniczne reżyserów tej klasy co 
Janusz Majewski, czy Jacek Brom-
ski. Z mieszkańcami Bochni, Nowego 
Wiśnicza i okolic zespół Outside miał 
przyjemność współpracować przy oka-
zji zdjęć do „Janosika” w reż. Agnieszki 
Holland realizowanych w zamku 
w Nowym Wiśniczu, kilka osób wzięło 
także udział w filmie „Mała matura 
1947”. Agencja zaprasza wszystkich 
zainteresowanych udziałem w filmach 
do studia Outside, które mieści się 
przy ulicy Józefa 40 w Krakowie.

Sceny bankietowe kręcone w pała-
cu to wyjątkowe przeżycie dla wybra-

nych aktorów z Brzeska i okolic, ale to 
także długa i ciężka praca. Jeśli ktoś 
nie nastawił się na to, mógł być bardzo 
zmęczony i zdenerwowany. Niektórzy 
jednak, jak np. rozmawiający z nami 
Marek, poszli do pałacu Goetza ze 
świadomością, że wszystko będzie 
trwało kilkanaście godzin i należy 
się uzbroić w cierpliwość. Jak mówi: 
była okazja porozmawiać z reżyserem 
filmu, producentami oraz wybitnymi 
polskimi aktorami np. z  Robertem 
Więckiewiczem czy Marcinem Doro-
cińskim. Przy okazji kręconych zdjęć, 
każdy miał możliwość zobaczenia pięk-
nie odrestaurowanych  wnętrz pałaco-
wych, które robiły ogromne wrażenie 
nie tylko na ekipie filmowej, ale także 
na obsadzie aktorskiej. Jedni widzieli 
je po raz pierwszy a inni przywoływali 
w pamięci obrazy z minionych lat, 
kiedy w pałacu zasiadali w szkolnych 
ławkach. 

Premiera filmu „Anioł” zapowiada-
na jest na początek 2014 roku. red.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogło-
siło rok szkolny 2011/12 „Rokiem Szkoły 
z Pasją”. Aby wyłonić i uhonorować szkoły 
stawiające na rozwijanie pasji i zainte-
resowań swych uczniów, Departament 
Edukacji i Kształcenia Ustawiczne-
go Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego - Wydział Edukacji 
i Nauki ogłosił konkurs „Małopolska 
Szkoła z Pasją”. 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku 
zdobyła w tym konkursie II miejsce 
w kategorii szkół podstawowych, jako 
jedyna z powiatu brzeskiego, spośród 
ponad stu szkół zgłoszonych do udziału 
z całego województwa.  Szkoła otrzyma-
ła zaszczytny tytuł „Szkoły z Pasją”, 
który stanowi wyróżnienie dla placó-
wek przyczyniających się w istotny 
sposób do odkrywania i rozwijania 
zdolności i zainteresowań swoich 
wychowanków.

3 grudnia 2012 r. w Teatrze im. 
Juliusza Słowackiego w Krakowie od-
bieraliśmy statuetkę, którą w imieniu 
Marka Sowy - Marszałka Województwa 
Małopolskiego wręczał członek Zarządu 
Jacek Krupa.

Jesteśmy dumni z tego, że nasze dzia-
łania na rzecz wspierania uczniów zostały 
dostrzeżone i docenione.  Zwłaszcza, że 

Brzeska „Trójka” – 
„Małopolską Szkołą z Pasją”

wszystkie inicjatywy dydaktyczno – wy-
chowawcze podejmowane przez grono 
pedagogiczne wynikają z dostrzegania po-
trzeb  podopiecznych. Od lat naszą głów-
ną dewizą jest wspieranie uczniów w ich 
rozwoju. By móc w pełni rozwijać talenty 
i pasje naszych podopiecz-
nych zapewniliśmy im 
możliwość uczestniczenia 
w różnorodnych zajęciach po-
zalekcyjnych. Nikt nie zostaje 
bez pomocy – dbamy zarówno 
o ucznia zdolnego jak i tego, 
który nieco gorzej radzi sobie 
z nauką. Dzięki zaangażowaniu 
i poświęceniu nauczycieli wielu 
uczniów osiąga sukcesy w kon-
kursach i zawodach sportowych 
na szczeblu międzypowiatowym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim, 
a nawet międzynarodowym. 
Pedagodzy chętnie wykorzy-
stują nowatorskie metody 
kształcenia. Realizowane są 
liczne projekty edukacyjne. 
Natomiast uczniowie z przy-
jemnością uczestniczą w działaniach 
takich jak wyjazdy na zieloną szkołę, 
wymiana międzynarodowa, czy spot-
kania z ciekawymi ludźmi (pisarzami, 
artystami, podróżnikami). Nie bylibyśmy 
„Szkołą z Pasją”, gdyby nie współpraca 

z organizacjami pozarządowymi i śro-
dowiskiem lokalnym, które angażują 
naszych wychowanków w ciekawe i roz-
wijające inicjatywy. W ciągu ostatnich 
kilku lat współpracowaliśmy m.in. 
z UNICEF-em, Teatrem Figur w Krako-
wie, Stowarzyszeniem SUNSUM COR-
DA, Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej i Stowarzyszeniem 
Pomocy Szkole „Małopolska”. Ponadto re-
gularnie odwiedzają nas przedstawiciele 

Powiatowej Komendy Policji 
oraz Straży Pożarnej,  którzy 
w atrakcyjny i przystępny 

sposób wyjaśniają młodym 
ludziom, jak dbać o swoje bez-

pieczeństwo.
Nasza szkoła prężnie działa 

w środowisku lokalnym. Dwa lata 
temu z dużym uznaniem spotkało 
się nasze autorskie przedstawie-
nie profilaktyczne o cyberprze-
mocy, które wystawiliśmy we 
wszystkich szkołach w gminie. 
Dzięki zaangażowaniu zarówno 
nauczycieli jak i rodziców, któ-

rych rola w podnoszeniu atrak-
cyjności i jakości pracy na-
szej szkoły jest nieoceniona, 
otrzymaliśmy wiele nagród 
i wyróżnień.  Certyfikat 
„Małopolska Szkołą z Pasją” 

jest dla nas wielkim wyróżnieniem, ale 
nie spoczywamy na laurach. Przed nami 
kolejne lata rozwijania pasji i talentów 
naszych uczniów.

Edyta Szczepanek
Magdalena Głowacka - Zastawnik
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Rodowity brzeszczanin, finalista piątej 
edycji programu „You Can Dance – Po 
Prostu Tańcz” – Aleksander Paliński 
w swojej karierze miał już okazję 
występować u boku takich gwiazd jak 
Doda, Kayah, Ania Wyszkoni, Natalia 
Lesz, Maryla Rodowicz, Justyna Stecz-
kowska, Maria Sadowska, Patrycja 
Kazadi czy zespół Ace of Base. Swój 
warsztat szlifował w Paryżu, Londy-
nie i Los Angeles, m.in. w Millenium 
Dance Complex, Edge Performing Arts 
Center i Debbie Reynolds Dance Stu-
dio. Wraz z grupą tancerzy zatańczył 
również w Paryżu na koncercie Celine 
Dion w programie „Celine Dion Le 
Grand Show” wyemitowanym na żywo 
24 listopada na kanale France 2.

Co zmieniło się w Twoim życiu 
od występu w programie „YCD” 
w 2010 roku? Jest to zmiana na 
lepsze czy na gorsze?

Przez ostatnie dwa lata zmieniło 
i wciąż zmienia się mnóstwo, i to 
zdecydowanie na lepsze. Myślę, że wy-
korzystałem popularność po występie 
w You Can Dance najlepiej, jak to było 
możliwe. Jeszcze w 2010 roku (zaraz 
po zakończeniu programu) wystąpiłem 
u boku wielu polskich gwiazd, zarówno 
w programach telewizyjnych, jak i na 
koncertach. Niektóre z nich, takie jak 
Marysia Sadowska czy Kayah, to arty-
ści od zawsze przeze mnie szanowani 
i jedni z ulubionych - to sprawiło, że 
praca z nimi była jeszcze większym 
wyróżnieniem i przyjemnością. 

Przeprowadziłem mnóstwo war-
sztatów tanecznych w całej Polsce. 
Wraz z moją przyjaciółką i świetną 
tancerką, Pauliną Kędzior, założyłem 
Studio Tańca Makesense w Krakowie, 
które dzisiaj jest jednym z najbardziej 
popularnych tego typu miejsc w kraju. 
Oferujemy w nim regularne zajęcia 
z najlepszymi instruktorami w Krako-
wie przez 7 dni w tygodniu, praktycz-
nie w każdym miesiącu organizujemy 
też międzynarodowe warsztaty z cho-
reografami z całego świata. Szkolą 
się u nas tancerze – profesjonaliści 
i amatorzy z całej Polski, nierzadko 
również z innych krajów Europy. 

Rok 2012 natomiast jest dla mnie 
rokiem zawodowych podróży. Miałem 
okazję poprowadzić własne warsztaty  
dla tancerzy za granicą: w Los Angeles, 
Londynie i Paryżu. W Londynie rów-
nież miał miejsce mój choreograficzny 

Taniec to moja pasja
Z Aleksandrem Palińskim rozmawiała Klaudia Żurek

debiut – przygotowałem choreografię 
grupową dla tanecznego show „Best 
Of British” do muzyki Mumford And 
Sons – jednego z moich ulubionych 
ostatnio zespołów. W Los Angeles, obok 
tancerzy z San Diego i San Francisco, 
wystąpiłem na deskach teatru „Ga-
briela Dance Theatre” w spektaklu 
tanecznym pt. „Intoxique”. A dosłownie 
parę dni temu miałem także zaszczyt 
zatańczyć u boku Celine Dion podczas 
jej telewizyjnego koncertu w Paryżu 
(„Celine Dion Le Grand Show”).

Co uważasz za swoje najwięk-
sze dotychczasowe osiągnięcie?

Zdecydowanie wspomniany wyżej 
występ z Celine Dion. 

Jak to było występować u boku 
tak wielkiej gwiazdy?

Było to niesamowite doświadczenie 
- występ inny od wszystkich poprzed-
nich, o wiele bardziej „wymagający”, 
ale i dający ogromną satysfakcję. 
Celine jest wielką artystką i można 
to było odczuć już w momencie, kiedy 
po raz pierwszy pojawiła się na próbie. 
Szczególnie wyjątkową chwilą była ta, 
gdy tańczyliśmy choreografię tylko dla 
oglądającej nas Celine, aby miała szan-
sę zobaczyć końcowy efekt. Wrażenie 
było niesamowite! Później oczywiście 
taniec podczas koncertu, dla dużej 
i bardzo emocjonalnie reagującej pub-
liczności, w programie emitowanym na 
żywo - to było coś! Wysoka adrenalina 
i na pewno doświadczenie, które zapa-
miętam do końca życia. 

Wiem, że organizowałeś w Brze-
sku warsztaty taneczne dla dzieci 
i młodzieży, jakie inne jeszcze ini-
cjatywy podejmowałeś w swoim 
rodzinnym mieście? Masz jakieś 
plany co do kolejnych tego typu 
przedsięwzięć?

Organizowałem i wciąż organizuję 
w Brzesku dużo warsztatów tanecz-
nych, jak również regularne zajęcia 
z instruktorami Studia Tańca Make-
sense, odbywające się w każdy ponie-
działek w Galerii Brzeskiej. Takie za-
jęcia prowadzimy także w Dębińskim 
Centrum Kultury. Dwa razy do roku 
(w ferie zimowe i wakacje) organizu-
jemy też taneczne obozy wyjazdowe, 
w których bierze udział młodzież 
z terenów gminy i powiatu brzeskiego. 
Więcej informacji na temat tych przed-
sięwzięć można uzyskać pod adresem 
email: makesense.dance@gmail.com, 
zapraszam też na naszego facebooka: 
www.facebook.com/makesensedance. 
Nasz najbliższy obóz już w styczniu, 
wkrótce otwieramy zapisy! 

Poza tym staram się działać spo-
łecznie w naszym regionie. W tym 
roku przeprowadziłem serię spotkań 
autorskich, m.in. w Publicznych 
Gimnazjach w Jadownikach i Gnoj-
niku oraz w Zespole Szkół w Bielczy, 
których celem było uświadomienie 
młodzieży, jak ważne jest odnalezienie 
w życiu własnej pasji i ciągłe samodo-
skonalenie oraz  efekty, jakie można 
osiągnąć. Zawsze jestem otwarty na 
tego typu inicjatywy ze strony pla-
cówek publicznych i władz naszego 
regionu. Jako uczeń gimnazjum 
i liceum byłem wielokrotnym uczest-
nikiem Małopolskiego Forum Liderów 
Młodzieżowych, przedsięwzięcia kra-
kowskiej organizacji „U Siemachy”, 
mającego na celu kształcenie liderów 
środowiskowych i przeciwdziałanie 
uzależnieniom i przestępczości mło-
dzieży. Dzięki zdobytej tam wiedzy 
spełniam się i dobrze odnajduję w pra-
cy i kontaktach z młodzieżą. Liczę, że 
w przyszłości pojawi się więcej pro-
pozycji spotkań autorskich ze strony 
lokalnych placówek.

Jakie są twoje taneczne plany 
na przyszłość?

Parę tygodni temu przeprowadzi-
łem się do Londynu, aby kontynuować 
swój rozwój i rozpocząć pracę w tu-
tejszym przemyśle tanecznym. Moje 

Aleksander - fot. Paweł Herman
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przyszłe plany zawodowe są więc teraz 
ściśle związane także z tym miastem.

Na zaproszenie jednej ze szkół tańca 
w pierwszym tygodniu stycznia lecę 
do Włoch, aby w ramach projektu pod 
nazwą „Learn In The Box” poprowadzić 
w Neapolu swoje warsztaty taneczne. 
Zaproszono mnie również do Australii 
– miałem w grudniu tego roku prowa-
dzić swoje warsztaty taneczne w Mel-
bourne (niestety, musiałem przesunąć 

Grand Show Celine Dion - fot. Raphael Sergio

ich termin na rok następny z powodu 
wyjazdu do Los Angeles).

Mogę także zdradzić, że jestem 
obecnie w trakcie prób do następnego 
wielkiego show, w którym zatańczę 
u boku kolejnej po Celine Dion gwiaz-
dy naprawdę światowego formatu! 
Mam nadzieję, że o szczegółach tego 
wydarzenia będę miał okazję opowie-
dzieć Wam w kolejnym wywiadzie :). 
Pozdrawiam serdecznie! 

Już po raz 21 zagra Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tego-
roczna zbiórka przebiegać będzie 
pod hasłem: „Dla ratowania życia 
dzieci i godnej opieki medycznej se-
niorów”. Na ulicach naszego miasta, 
podobnie jak w całej Polsce, będą 
kwestować wolontariusze z puszkami 
i czerwonymi serduszkami. Bądźmy  
wszyscy razem na  placu Kazimierza 
Wielkiego w dniu 13 stycznia 2013 
roku, gdzie tradycyjnie odbędą się 
występy młodzieżowych zespołów 
muzycznych. Koncertom towarzyszyć 
będzie licytacja serduszek i upomin-
ków WOŚP. Zakończymy jak zwykle 
„Światełkiem do Nieba”.

8 grudnia na Kręgielni BOSiR odbył się 
Mikołajkowy Turniej Kręglarski, który 
został rozegrany w kategoriach wiekowych: 
dziewczęta do 13 lat, dziewczęta 14 – 17 
lat, chłopcy do 13 lat oraz chłopcy 14-17 
lat. Do rywalizacji przystąpiło ponad sto 
dzieci  z Brzeska  i okolic. Gościliśmy też 
40 osobową grupę wraz z opiekunami ze 
Szczurowej. W trakcie turnieju kręglar-
skiego został przeprowadzony turniej 
w Dart-a. Na kręgielni gościł Św. Mikołaj. 
O godz. 15 rozpoczął się Turniej Krę-
glarski im. Władysława Piotrowskiego, 

który został rozegrany w kategorii Kobiet 
OPEN oraz Mężczyzn OPEN, z podziałem 
na amatorów i zawodników z licencją. Do 
tej rywalizacji przystąpiło prawie 50 osób. 
Organizatorami turnieju byli: BOSiR 
Brzesko, TKKF Sokół Brzesko, Zarząd 
Osiedla Okocimskie. Honorowy Patro-
nat objęli: Burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka, Starosta Brzeski Andrzej Po-
tępa. Zapraszamy na Noworoczny Turniej 
Kręglarski, zaplanowany 5 stycznia 2013 r. 
Więcej informacji na temat turnieju w na-
stępnym numerze BOSiR

Turniej KręglarskiTurniej Kręglarski
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NA  BOŻE  NARODZENIE
Świetlista jasność  dziś nad Betlejem
Zewsząd śpiew piękny, anielskie głosy

Byśmy dostrzegli miłość  nadzieję,
To miłość  płonie aż pod Niebiosy.

To mocarz  wielki i Bóg  Jedyny
Majestat  złożył dla nas w ofi erze
Aby z otchłani wyrwać swe syny 

Ciężar  ich grzechów na siebie bierze 

Siłą  miłości  z panny  zrodzony
W  ubogim żłobie na ciebie czeka

Wraz z pasterzami złóż mu pokłony
Bo on wywyższyć przyszedł człowieka 

Nie czekaj dłużej i idź  do niego
By  godnie przyjąć  wielki dar nieba
Przyjmij to dziecko do swego serca

Bo ludziom jego miłości trzeba.

Zapalmy serca miłości  ogniem
Zanieśmy dziecię dziś wszystkim ludziom

Niech  świat podpalą wiary  pochodnie
I niech sumienia nasze obudzą

Chociaż zapowiedź krzyża już czeka
I serce matki mieczem przebija 

Ty wraz  z  dzieciątkiem kochaj człowieka
Razem z Herodem go nie zabijaj.

Idź do stajenki  zobaczyć dziecię
Hosanna śpiewać wraz z aniołami

Hołd złóżmy dzisiaj  w całym wszechświecie
Uczcijmy Boga swych serc darami.

Janusz Duda
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Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia, 
ale na razie, nie jest pewne do końca, 
czy nastąpią… Jakaś uczona osoba, 
odczytała tajemniczy kalendarz Majów 
i niechcący odkryła, że 21 grudnia 2012 
roku będzie koniec świata. Dat zapo-
wiadających taką katastrofę, za mojego 
życia, wyznaczono już parę. Szczęśliwie 
jak na razie żadna z nich nie była trafio-
na. Jak będzie tym razem przekonamy 
się niebawem… 

Obserwując, co się dookoła dzieje, 
nie zauważam, by ktokolwiek, prócz 
różnych sieci handlowych, wziął sobie do 
serca ewentualny kres naszej galaktyki, 
a nawet paru innych. Niektóre z firm 
parających się sprzedażą tego i owego 
namawiają, by koniecznie skorzystać 
z promocji, dokonując wielkich zakupów, 
oczywiście w promocyjnych cenach, aby 
niczego nam nie brakowało, w razie 
gdyby jednak koniec świata nastąpił, 
właśnie w tym roku. 

Ja z natury jestem optymistką więc 
liczę, że Wigilia, pasterka i Święta prze-
biegną bez zakłóceń oraz we właściwym 
terminie, a jedyny ,,koniec ” jaki nas 
czeka póki co, to koniec roku. Zwykle, 
początkiem grudnia piekę pierniczki na 
choinkę, by zdążyły zmięknąć, nim na 
niej zawisną. Lubię czas, gdy z synem 
wycinamy serduszka, gwiazdeczki, 
księżyce, choineczki, a w zależności od 
nastroju i fantazji, wszelkie inne kształ-
ty w pachnącym miodem, goździkami  
oraz cynamonem cieście. Czekamy, aż 
w piekarniku nabiorą złotego koloru, 
studzimy, następnie  chowamy do spe-
cjalnej puszki 

Na jakiś czas, koniecznie trzeba  
o nich zapomnieć, by doczekały szczęś-
liwie dnia, gdy zamieszkają na zielonym 
drzewku, w towarzystwie bombek, 
lampek, łańcuchów i innych ozdób. Ta 
chwilowa amnezja w sprawie zawartości 
puszki jest konieczna, aby uchronić ją 
przed domowymi łasuchami szukający-
mi czegoś słodkiego i szczęśliwie dotrwa-
ła momentu dekorowania choinki. Wte-
dy wypuszczone na wolność wypełniają 
salon piernikowym aromatem, powoli 
z namaszczeniem, moszczą się pośród 
świerkowych gałązek, z nadzieją, że do-
czekają chociaż tej daty, kiedy Szczepan 
gości na imieniny zaprasza.

Hm… ale żeby te słodkie ozdoby 
wypiec potrzebny jest przepis. Zaraz 
muszę go odnaleźć, co łatwe nie będzie, 

Pierniczki, koniec świata 
i świąteczne porządki

ponieważ, przyznam się Państwu, do pe-
dantek raczej nie należę… Każdego roku 
obiecuję sobie solennie, iż zorganizuję 
sobie elegancki segregatorek na przepisy 
i ułożę je alfabetycznie. Niestety jakoś 
nie udaje mi się tego dokonać od paru 
dziesięciu lat. 

Poszukiwania zwykle zaczynam 
w jadalni, gdzie  na pólkach pomiędzy 
setkami książek leży rozliczna liczba róż-
nego rodzaju pudełeczek, z co najmniej 
zastanawiającą zawartością. Zaglądam 
do pomarańczowego, a tu kamyczek 
z Sahary, kartki pocztowe z różnych 
stron świata i parę pokaźnych rachun-
ków za gaz na szczęście zapłaconych. 
Niebieskie zawiera co najmniej setkę 
wizytówek od osób, których nazwiska 
mi nic nie mówią, korale których szuka-
łam od dwóch lat, kilka zdjęć z wakacji 
w latach dziewięćdziesiątych i korek 
od szampana z milenijnego sylwestra 
rozpoczynającego dwudziesty pierwszy 
wiek. Staram się nie zniechęcać, sięgam 
do białego w kwiatuszki.   Co my tu 
mamy?  A mamy różności: jajeczka wiel-
kanocne w szydełkowych ubrankach, 
parę pończoch o dziwo bez jednego oczka 
tyle że w różnych kolorach, koniczynkę 
z ciasta solnego oraz anielskie włosy. Te 
ostatnie przynajmniej nawiązują, co nie-
co, do celu poszukiwań, przy odrobinie 
wyobraźni przynajmniej…

Zawartość kolejnych pudełeczek 
zachowam dla siebie, przyznam się, 
jednak bez bicia, ale również, bez 
skruchy: przepisu ani śladu… Ciekawa 
jestem, gdzie mogłam go tak dobrze 
schować, w nadziei, że nie zginie ale też 
bez przewidywania, iż będą problemy 
z lokalizacją. 

Powoli zaczynam rozważać moż-
liwość poszperania w Internecie za 
nowym sposobem na pierniczki i nag-
le mnie olśniło! Apteczka!!! Tam na 
pewno jest, zwykle przecież właśnie 
tam chowam coś ważnego. Jest! Moje 
parogodzinne przegrzebywanie różnego 
rodzaju pamiątek połączone z czymś 
w rodzaju świątecznych porządków 
zostało wreszcie nagrodzone. 

Co prawda dochodzi północ i na 
zagniatanie ciasta może już późno, nie-
mniej na wspomnienia pora idealna. 
Domownicy już śpią, na niebie piękny 
księżyc przypominający rogalik, a ja 
ponownie otwarłam jedno z pudełeczek. 
Przeglądam zdjęcia z liceum  idealnie 

poprzekładane listami od zmarłej nie-
stety przyjaciółki z dzieciństwa.

Jakby czas się cofnął… Znów mam 
18 lat, niedługo matura, stoję właściwie 
na starcie życiowej wędrówki.  Przesu-
wają mi się przed oczami kolejne wyda-
rzenia z wczesnej młodości, kolejne Wigi-
lie. Pierwsze Święta w domu, w którym 
obecnie mieszkam, pierwsze pierniczki, 
które piekłam razem z synem. W swoich 
rozmyślaniach nad czasem minionym, 
doszłam do dni obecnych .

Mam taką konkluzję…To niemoż-
liwe, by 21 grudnia był koniec świata. 
Przecież dziś, ktoś właśnie kończy 18 
lat i zapewne  przeżywa pierwszą  lub 
kolejną miłość. Ktoś na pewno zamierza 
spędzić po raz pierwszy, Boże Narodze-
nie razem z ukochaną osobą, a komuś 
innemu urodziło się długo wyczekiwane 
dziecko. 

Świat,  jak sądzę będzie trwał jeszcze 
miliony świetlnych lat, a tysiące  ludzi 
szukając czegoś , jak ja na ten przykład, 
przepisu na pierniczki, uświadomi 
sobie jak ważną sprawą są dobre wspo-
mnienia, które tak łatwo ożywają gdy 
zaczynamy oglądać gromadzone przez 
całe życie pamiątki. 

Warto na pewno przy okazji świą-
tecznych porządków, przeglądnąć domo-
we zakamarki. Pozbądźmy się zbędnych 
,,przydasiów” ale niekoniecznie musimy 
przy tej okazji wyrzucać to, co kojarzy 
nam się z dobrymi chwilami, godzinami, 
dniami i latami jakie dało nam życie. 
Choćby to były z pozoru nieciekawe 
drobiazgi jak kamyczek, koralik czy 
zasuszony kwiatuszek albo wstążeczka,  
każdy z nich wiąże się z jakąś historią, 
którą opowiedziało życie.

Tak więc, oficjalnie odwołuję koniec 
świata, wzywam do nas wszystkich, 
same dobre wspomnienia, powoli zmie-
rzam w kierunku Świąt i oczywiście 
pierniczków.

Grudzień 2012
Katarzyna Pacewicz-Pyrek

P.S. Życzę Państwu Cudownych 
Świąt i jeszcze wielu Szczęśliwych 

Końców Roku, bynajmniej nie świata 
Choinki niech Wam pachną 

pierniczkami, a każdy dzień jaki 
Was czeka niech, kiedyś wiąże się 

z samymi pięknymi wspomnieniami.
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Czy umiemy pomagać?
Krakowska organizacja chary-

tatywna o nazwie Wiosna działa od 
2001 roku. Założycielem i promotorem 
stowarzyszenia jest ks. Jacek Stryczek. 
Stworzył projekt o nazwie Szlachetna 
Paczka, który jest ogólnopolską akcją 
świątecznej pomocy dla najbardziej po-
trzebującym. Działa na bardzo prostych 
zasadach: darczyńcy wybierają rodzinę, 
której zdecydowali się pomóc i realizują 
jej marzenia. 

„To projekt,  który co roku łączy 
wolontariuszy, rodziny w potrzebie, dar-
czyńców i dobroczyńców. To tysiące spot-
kań, które odbywają się w przyjaznej 
atmosferze wzajemnej otwartości i pełni 
zrozumienia człowieka dla człowieka. 
Potrzebujące rodziny opowiadają o swo-
jej trudnej sytuacji wolontariuszom, 
spotkanym po raz pierwszy w życiu, dar-
czyńcy  z pasją przygotowują konkretną 
pomoc dla nieznajomych i spełniają ich 
marzenia”. 

Czy możemy wyobrazić sobie 
święta bez rodziny, choinki, prezen-
tów, miłej atmosfery i kilku potraw 
na stole? 

Często, gdy ogarnia nas świąteczny 
„szał” zakupów przechodzimy obojętnie 
obok tych, dla których święta to tylko 
marzenia. Kiedy obraz nakrytego stołu, 
prezentów pod choinką i bliskich osób 
w koło to tylko piękny sen, który kończy się 
wraz z przebudzeniem. Samotność, brak 
pieniędzy czy problemy zdrowotne, to jedne 
z przykładów, które powodują, że nie dla 
wszystkich święta to wyjątkowy czas. 

Jak można pomóc? Co można 
zrobić? 

Szlachetna Paczka pozwala ro-
dzinom będących w potrzebie znaleźć 
osoby, które chcą sprawić by ten czas 
był dla nich „chwilą zapomnienia” 
szarej codzienności. Pozwala również 
poprawić samopoczucie, podnieść na 
duchu i sprawić, że Ci opuszczeni stają 
się ważni, a tym, którym „brakuje” mają 
mały dostatek. Sprawia, że w człowieku 
narasta chęć niesienia pomocy drugiemu 
człowiekowi, że znieczulica społeczna na 
krzywdę innych staje się mniejsza. Tym, 
którzy niosą pomoc daje możliwość speł-
nienia dobrego uczynku, dzielenia się 
wszystkim tym, czego brakuje innym.

I tak oto dzięki darczyńcom oraz 
pomocy MOK w tym roku pod naszymi 

Szlachetna Paczka
„skrzydłami ” znalazła się rodzina Pani 
Ewy, która samotnie wychowuje trojkę 
swoich wnuków: 5-letniego Dawida, 15-
letniego Kamila i 18-letniego Patryka. 
To rodzina borykająca się z wieloma 
problemami, w której brak rodziców 
bardzo odczuwają dzieci, a sytuacja 
finansowa nie pozwala godnie żyć. 
Babcia musi pełnić role ojca i matki, 
być podporą dla swoich wnuków, a sama 
potrzebuje wsparcia.

Chcieliśmy pomóc, jak to zro-
biliśmy?

Na liście prezentów znajdowała się 
przede wszystkim żywność, środki czy-
stości i odzież dla dzieciaków na zimę. 
To, co dla nas jest codziennością dla nich 
będzie świąteczną niespodzianką.

Jakie było ich „świąteczne marze-
nie”?  To taki prezent, który wymieniają 
domownicy, jako coś wyjątkowego, 
nieosiągalnego a dającego ogromną 
radość. 

Po rozmowie z opiekunem rodziny 
nie mogłam poukładać swoich myśli. 
Nie spodziewałam się bowiem, że dla 
Babci opiekującej się trójką swoich 
wnucząt najcenniejszym prezentem 
będzie rozmowa z osobą, która zechce 
jej wysłuchać. 

Okazało się, że Pani Ewa nie ma ro-
dziny i bardzo potrzebuje emocjonalnego 
wsparcia. Chłopcy poprosili o plecaki do 
szkoły a najmłodszy Dawid o kredki, 
pisaki i farby. List „trafił do Mikołaja”, 
więc idziemy na zakupy i „siup” do 
koszyka.

Dzięki uzbieranym pieniążkom będą 
na stole świąteczne placki, pierogi, klus-
ki z makiem i barszcz z uszkami. Nikt 
już również nie zmarznie, bo udało się 
nam zorganizować zimową odzież.

„Nasza” rodzina otrzymała wszystko 
to, o co poprosiła. Odzież, jedzenie, ple-
caki, kredki, ale przede wszystkim to, co 
najważniejsze: poczucie, że stali się dla 
kogoś ważni. Mąka, cukier, masła chleb 
to podstawowe produkty wrzucane do ko-
szyka przy codziennych zakupach, jednak 
nie wszyscy mogą sobie na nie pozwolić. 
Ciepła kurtka, zimowe buty, czapka, sza-
lik czy rękawiczki to podstawa „ zimowej 
garderoby”, ale nie dla każdego.

Wielu z nas nie docenia tego, co ma, 
tak ogromnego szczęścia, jakim jest 
rodzina, wsparcie, ciepło domowego 
ogniska, spokój czy możliwość zjedze-

nia ciepłego posiłku. Człowiek mający 
bliskich u boku zapomina o tym, że są 
tacy, którzy nie mają komu powiedzieć 
o swoich problemach, nie maja się do 
kogo odezwać, poradzić się czy zwyczaj-
nie porozmawiać. Plecak… wydawałoby 
się, że to rzecz oczywista a, jednak są 
osoby, które po prostu go nie posiadają. 
Dla większości dzień bez obiadu, czy 
kolacji jest niemożliwy, a są wśród nas 
tacy, których nie stać nawet na kromkę 
chleba. 

Nie możemy pomóc każdemu, my-
ślę jednak z nadzieją, że z roku na rok 
wzrośnie liczba chętnych do pomocy 
a Ci, którym ta pomoc jest niezbędna 
polepszą swoja sytuację. 

Wrażliwość w połączeniu z odpowie-
dzialnością za drugiego człowieka, jest 
wymagająca. Wymaga SZLACHETNO-
ŚCI.W tym ważnym dla nas wszystkich 
czasie każdy z nas powinien skłonić się 
do refleksji nad samym sobą, podzięko-
wać za to, co ma, bo to, co dla nas jest 
oczywiste może być tylko marzeniem 
dla innych.

„Człowiek jest wielki nie przez 
to, co posiada, lecz przez to, kim 
jest; nie przez to, co ma, lecz przez 
to, czym dzieli się z innymi” Jan 
Paweł II. B.C.
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Czy pokolenie XXI wieku rozumie zna-
czenie symboliki ozdób choinkowych?

Czy dzisiejsze „ świecidełka „ na-
wiązują do tradycji czy są tylko zwykłą 
dekoracja?

Choinka to ustrojone drzewko świer-
ku lub jodły, naturalne lub sztuczne, 
będące nieodłączną ozdobą w czasie 
świąt Bożego Narodzenia. „Dawniej na 
wsiach przyniesienie choinki do domu 
miało cechy kradzieży obrzędowej: 
gospodarz rankiem w Wigilię udawał 
się do lasu, a wyniesiona z niego cho-
inka czy gałęzie, „ukradzione” innemu 
światu, za jaki postrzegany był las, 
miały przynieść złodziejowi szczęście. 
Tradycja przynoszenia żywego drzewa 
do domu być może ma swe korzenie 
w praktykowanym dawniej stawianiu 
w czasie adwentu przystrojonego drzew-
ka w przedsionku kościoła”. 

Pamiętam moja babcię, która w Wi-
gilijny dzień ubierała „zielone drzewko”. 
Zawsze zastanawiało mnie to, dlaczego 
pewnych dekoracji nie mogło zabraknąć. 
Czemu zamiast kolorowych baniek bab-
cia wolała przywiesić jabłka i orzechy? 
Siedząc obwieszona kolorowymi łańcu-
chami, słuchałam opowiadań o zwycza-
jach i obyczajach, jakie panowały za jej 
czasów i dzisiaj odpowiedź juz znam. 
Postanowiłam, więc podpytać młodych 
ludzi, co wiedzą na temat ozdób choin-
kowych, co wieszają na choince i w jakim 
celu to robią. Z wymienieniem ozdób nie 
było problemu: Gwiazdę Betlejemską, 
łańcuchy, kolorowo świecące lampki 
aniołki i masę różnorodnych baniek. 
Konsternacja i zakłopotanie pojawiło się, 
gdy zapytałam o znaczenie wymienionych 
przywieszek. Większość z nich nie potrafi-
ła odpowiedzieć jednoznacznie na to pyta-
nie, a jedyną sensowną w ich mniemaniu 
odpowiedzią było „dla ozdoby”.

Czy faktycznie to tylko zwykłe 
przywieszki czy może mają coś wspól-
nego z tradycją? I dlaczego młodzi 
ludzie nie mają o tym „świątecznego” 
pojęcia. Zacznijmy, więc od tego, że za 
czasów naszych babć wszystkie ozdoby 
choinkowe wykonywało się ręcznie. 
W czasie adwentu rodzina zbierała się 
wieczorową porą i wspólnie wymyślała, 
co powiesi w tym roku na świątecznym 
drzewku.  Dziś wystarczy pójść do 
sklepu i już w koszyku „lądują” aniołki, 
wpadają bombki i dzwonią dzwonecz-
ki. Na choince wieszamy wszystko, 
co jest ładne, kolorowe, gustowne czy 
eleganckie, ale i to, co jest modne i „se-

zonowe”. W życiowym pośpiechu nikt 
nie ma czasu na malowanie orzechów, 
wycinanki z bibuły czy układanie waty. 
W takiej rzeczywistości atmosfera świąt 
zanika a młodzi odczuwają tylko radość 
z przygotowanych prezentów.

A jednak warto przypomnieć sobie 
czasy, w których największą frajdą dla 
dzieciaków było zrobienie kolorowego 
łańcuch a im dłuższy tym lepszy i cie-
kawszy. Wspólnie spędzanych wieczorów 
na wiązaniu nitek na ogonkach jabłek, 
zawijaniu czekolady w sreberka czy ro-
bieniu aniołków ze słomy. Była to forma 
spędzenia czasu z rodziną, dająca zajęcie 
najmłodszym, pozwalała rozwijać zdol-
ności plastyczne czy manualne, dawała 
satysfakcję ze zrobionych zawieszek. 
Babcie, mamy czy dziadkowie opowia-
dali o sensie przygotowania ozdób, o ich 
znaczeniu, o zwyczajach i obyczajach, 
i o tym, jak to było „50” lat temu. I tak 
oto Betlejemska Gwiazda umieszczo-
na na czubku choinki miała pomagać 
w powrotach do domu, blask światełek 
bronił dostępu złych mocy i odwracał 
nieżyczliwe spojrzenia. Dzwoneczki 
oznaczały szczęśliwe wieści i radosne 
wydarzenia, jabłka były symbolem owo-
cu, który skusił Ewę, ale i również miały 
zapewnić zdrowie i urodę. Posrebrzane 
orzechy to dobrobyt, aniołki to znak 
opieki nad domem, łańcuchy to więź 
rodzinna i ochrona przed kłopotami. 
Samo żywe drzewko stało się symbolem 
Chrystusa, jako źródła życia. A pod 
drzewkiem nieodzowne prezenty, „dla 
każdego coś miłego”. 

Żyjemy w czasach, w których przyj-
mujemy wiele nowych zwyczajów, 
zapominając o naszych tradycjach.  
Prowadzimy dyskusje o słuszności wa-
lentynek czy halloween a nie skupiamy 
się, by nasze pokolenie wiedziało o tym, 
że cukierki na choince nie wiszą tylko 
aby je zjeść. Z roku na rok coraz mniej 
wyczuwalna jest atmosfera świąt, domy 
ubożeją w świątecznych ozdobach, 
a dla ludzi większym problemem staje 
się zakup prezentów niż radość z ich 
kupowania.

Nikt z nas nie siedzi wieczorami 
i nie zawija cukierków w bibuły, nie robi 
domowych ozdób nie piecze ciasteczek 
i pierniczków by później powiesić je na 
choince. Nasze babcie nie opowiadają 
już o dawnych tradycjach, bo młodzi nie 
pytają, nie są ciekawi. Czy dzisiejsza 
młodzież będzie umiała przekazać to, co 
jest wartościowe następnemu pokoleniu? 

Czy my dorośli nie powinniśmy o tym po-
myśleć? Bo jak będą wyglądać święta za 
50 lat? Przytaczając słowa z kultowego 
filmu „ Miś „ pamiętajmy, że:

„Tradycja to dąb, który tysiąc lat rósł 
w górę. Niech nikt kiełka małego z dę-
bem nie przymierza! Tradycja naszych 
dziejów jest warownym murem. To jest 
właśnie kolęda, świąteczna wieczerza, 
to jest ludu śpiewanie, to jest ojców 
mowa, to jest nasza historia, której się 
nie zmieni. A to, co dookoła powstaje od 
nowa, to jest nasza codzienność, w której 
my żyjemy”.

Choinka, choinka, a co pod cho-
inką? - „wartościowy” prezent.

Prezent, czy podarunek był rozu-
miany, jako drobny upominek, często 
wykonywany ręcznie, dający radość, nie 
tylko obradowanemu, ale i temu „daru-
jącemu”. Wartości prezentu nie oceniało 
się przez pryzmat pieniędzy, ile się na 
niego wydało, lecz przez wartość samą 
w sobie lub też emocjonalną dla osoby 
„obdarowanej”. 

Jak jest dzisiaj? Żyjemy w czasach, 
w których przesyt i dostępność wszyst-
kiego sprawia, że zakup prezentu staje 
się często kłopotem a nie przyjemnoś-
cią. Obecnie podarunek stał się rzeczą 
oczywistą, a jeszcze bardziej oczywiste 
powinno stać się to, że dostaniemy to, co 
chcemy a nie kolejną parę rękawiczek 
czy skarpet.

Dlaczego tak się dzieje? Pamiętam 
mojego dziadka, który w Wigilijny 
wieczór zabierał nas do kuchni, zapa-
lał sztuczne ognie. Tata w tym czasie 
wyciągał ukryte wcześniej prezenty 
i szybko wkładał je pod choinkę. Radość 
była tak wielka z samych sztucznych 
ogni, że widok prezentów sprawiał, że, 
jako dzieci „szaleliśmy” ze szczęścia. Ale 
na niespodziankę trzeba było zaczekać. 
Opłatek, życzenia, kolędy i wreszcie wigi-
lijna kolacja. Siadaliśmy przy nakrytym 
stole i „pochłanialiśmy” potrawy jak 
najszybciej by móc rozpakować poda-
runki. Jeszcze tylko pierogi i już! Każdy 
z uśmiechem od ucha do ucha przecinał 
kokardkę, targał kolorowy papier i chwa-
lił się, co wspaniałego i wyjątkowego 
dostał. Czasem była to szmaciana lalka, 
czasem jakaś dla niej sukienka, dla 
chłopców „resorówka” czy też najmniejsze 
pudełko klocków lego. Każdy szanował 
otrzymany prezent i bawił się nim przez 
cały rok, czekając na kolejna gwiazdkę. 
Nigdy nikt nie narzekał, nie skarżył się, 
był zadowolony z niespodzianki. 

Choinka, choinka a co na choince?



35 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYgrudzień 2012 W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

To już nie te czasy. Teraz już od 
najmłodszych lat uczymy dzieci braku 
szacunku do rzeczy przez częste ku-
powanie im zabawek. Umożliwiamy 
im całodobowy dostęp do komputera.
Kupujemy słodycze i spełniamy każdy 
kaprys naszego malucha. W codziennym 
pośpiechu w taki sposób wynagradzamy 
dzieciom brak poświęconego im czasu 
i dlatego mają one coraz większe ocze-
kiwania i wymagania.

Postanowiłam, więc zapytać mło-
dych mieszkających w moim bloku, jaki 
prezent chcieliby otrzymać na gwiazd-
kę? Odpowiedzi były różne, zaczynając 
od bluzy z oryginalnym znaczkiem, 
przez buty z najnowszej kolekcji, laptop, 
kończąc na desce snowboard-owej lub 
nowym skuterze. W pierwszej chwili 
pomyślałam, że to żart, ale na twarzach 
pytanych „małolatów” widziałam realne 
oczekiwania. Wymagania młodych ludzi 
wzrastają z roku na rok, bo przecież 
jeszcze nie tak dawno temu marzeniem 
moich rówieśników był nowy piórnik, 
kredki, drobna zabawka lub czekoladki 
w pudełku z otwieraną klapką. Nikt 

nikogo również nie pytał, co chciałby 
dostać, każdy czekał na świąteczną 
niespodziankę i czerpał radość z samego 
faktu dostania prezentu. Każdy miał 
jakieś marzenia o upominku, lecz nawet, 
jeżeli nie dostał tego, o czym marzył to 
cieszył się z tego, co otrzymał.

Dzisiejsze pokolenie przez możliwość 
kupienia większości rzeczy, które są im 
potrzebne lub też tych, które chcą mieć, 
pozbawione jest marzeń a to, co dla nich 
teraz jest oczywiste dla nas było kiedyś 
wielkim rarytasem. Rodzice popadają 
w świąteczny szał zakupów i z wielkim 
trudem szukają prezentu, który by za-
dowolił syna czy córkę.

Będąc w jednej z galerii Krakowa 
przysłuchałam się rozmowie matki i 
córki, która oznajmiła, że w tym roku 
„chce dostać biżuterie z nowej kolekcji, 
którą reklamuje taka super modelka 
- Ania Rubik”. Mama dziewczynki od-
powiedziała: „dobrze, chodź pójdziemy 
zobaczyć”. Zdumiałam się nie z postawy 
matki, która zgodziła się na ten zakup, 
ale córki, która oznajmiła, że CHCE. Ob-
serwując ludzi szukających prezentów, 

można bardzo łatwo zauważyć stres, 
zmęczenie i smutek towarzyszący zaku-
pom. Wynika to z tego, że często chcąc 
zaspokoić oczekiwania bliskich zdajemy 
sobie sprawę, że nie możemy tego zrobić, 
a kupiony prezent w zastępstwie nie 
będzie do końca trafiony. 

W całym tym bałaganie ginie idea da-
wania prezentów. Sami siebie pozbawia-
my radości z ich kupowania, zapominając, 
że najważniejszy jest gest i to że, dajemy 
od serca, a nie, ile przeznaczymy na to pa-
pierowych banknotów.  Ułatwiamy sobie 
sprawę pytając, co możemy kupić, pozba-
wiając dreszczyku emocji, jaki towarzyszy 
„świątecznej niespodziance”. 

Myślę sobie, że czasami warto by 
było cofnąć się w czasie i przeżyć jeszcze 
raz święta sprzed 30 lat. Tradycje umie-
rają z każdym Bożym Narodzeniem, 
a z roku na rok coraz mniej czujemy 
świąteczny „klimat”. Warto pomyśleć, 
co można zrobić, żeby to zmienić.

„Prezenty się robi dla przyjemności 
osoby ofiarowującej, nie z powodu osoby 
otrzymującej.” Carlos Ruiz Zafón.   

B. C.
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Zbliżają się święta – czas radości, wspól-
nych spotkań rodzinnych, czas przynoszą-
cy nadzieję.  Dziwić więc może słyszane 
coraz częściej twierdzenie: „Nie lubię 
świąt”! Odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
czas wigilijnych kolacji, pięknych choinek, 
smaku smażonego karpia oraz melodii 
„Bóg się rodzi” dla niektórych kojarzy się 
z negatywnymi uczuciami, udzielili mi zu-
pełnie przypadkowo spotkani rozmówcy.

- Dla mnie święta od pewnego czasu 
– opowiada 60-letnia brzeszczanka – ko-
jarzą się ze smutnymi wspomnieniami. 
W Wigilię umierał kiedyś mój ojciec, 
w okresie Bożego Narodzenia odeszli też 
mąż i matka. W każdą Wigilię przypo-
minam sobie te przykre przeżycia  i nie 
mogę powstrzymać napływających do 
oczu łez. Dużo wysiłku mnie kosztuje, by 
swoim nastrojem nie zepsuć świątecznej 
radości dzieciom i wnukom. Nieraz my-
ślę o tym, żeby na święta gdzieś wyje-
chać, zmienić otoczenie i pozbyć się tych 
natrętnych wspomnień. Ale cóż to za 
święta! Wśród obcych ludzi, bez widoku 
najmłodszego wnuka z niecierpliwością 
oczekującego pierwszej gwiazdki?

Inaczej tłumaczy swoją niechęć do 
świąt ekspedientka z brzeskiego super-
marketu.

- Dla mnie okres przedświąteczny 
wraz z Wigilią kojarzy się zawsze 
z wytężoną pracą, nerwowością kupują-
cych, a czasem nawet z agresją. Ludzie 
przychodzący do naszego marketu są 
w tym czasie  ogarnięci gorączką przed-
świąteczną. Zajęci swoimi myślami nie 
zauważają innych, szybko się dener-
wują. Nie lubię tego! Chyba pani rozu-
mie, dlaczego w święta chcę odpocząć 
i szukam spokoju. Już od kilku lat nie 
gotuję wigilijnych potraw, nie piekę ciast 
– wszystko kupuję w markecie.

- Święta mnie trochę przerażają 
– stwierdza 75-letnia kobieta, którą 
spotkałam na przystanku autobuso-
wym. – Przyjeżdżają synowie wraz 
z rodzinami, więc muszę przygotować 
mieszkanie, zmienić pościel, zrobić za-
kupy, przygotować kolację wigilijną i … 
kupić dla każdego jakiś drobny prezent 
gwiazdkowy. A sił mam coraz mniej! 

Radość oczekiwania
I skąd proszę pani wziąć na to wszystko 
pieniądze?

Nie lubią świąt także niektórzy mło-
dzi ludzie. 23-letnia studentka ekonomii 
wyznaje:

-Moi rodzice twierdzą, że Boże Na-
rodzenie to dzień dla rodziny, dlatego 
zapraszają do naszego domu, w którym 
mieszkamy razem z dziadkami, różne 
ciotki z rodzinami, rodziców taty, nie-
żonatych wujków. I może te spotkania 
byłyby przyjemne, gdyby nie ciągle 
powtarzające się pytania, np. „a  kiedyż 
Ewuniu wyjdziesz w końcu za mąż” lub 
„Wojtusiu, zaprosisz nas w końcu kiedyś 
na te chrzciny, przecież już najwyższa 
pora na powiększenie rodziny”. Może 
te pytania wynikają z troski krewnych 
o naszą przyszłość, ale przecież proszę 
pani nikt nie lubi, gdy ktoś wchodzi 
z butami w jego życie. To denerwuje 
i niszczy urok świątecznych spotkań 
rodzinnych.

- Święta? No cóż, dni jak każde inne. 
Dużo pracy, wysiłku, pieniędzy, a potem 
siedzenie przy zastawionym stole, roz-
strój żołądka i zmęczenie – skwitowała 
odpowiedź na moje pytanie przypadko-
wo spotkana w aptece znajoma.

Przestałam zadawać dalsze pytania, 
chciałam bowiem wierzyć, że uzyskane 
odpowiedzi pokazują zjawisko margi-
nalne, chciałam wierzyć w to, że dla 
większości mieszkańców naszego regio-
nu święta Bożego Narodzenia są czymś 
wyjątkowym i niezwykłym, są czasem 
wspólnie śpiewanych kolęd i wzru-
szających życzeń wigilijnych w miłej 
rodzinnej atmosferze. Nie można się 
jednak oszukiwać, gdyż te kontrowersyj-
ne opinie moich rozmówców są przecież 
znakiem zmieniającego się czasu.

- Zatracamy magię świąt – po-
wiedziała jedna z moich znajomych. 
W szaleńczej gonitwie przedświątecznej 
zapominamy o skupieniu oraz gubimy 
to, co ważne, piękne i wartościowe. 
Ulegamy modzie zachodniej, a święta 
zaczynają się nam kojarzyć głównie 
z komercją. Przyzwyczajamy się już od 
początku grudnia do pięknie oświetlo-
nych choinek, mrugających neonów, cho-

dzących po ulicach Mikołajów, melodii 
kolędowych oraz reklam zachwalających 
przeróżne świąteczne towary. To sztucz-
ne przedłużanie okresu świątecznego 
spłyca nasz odbiór najpiękniejszego 
święta, jakim jest Boże Narodzenie.

Wraz z moją znajomą wróciłyśmy 
pamięcią w czasy dzieciństwa i przypo-
mniałyśmy chwile oczekiwania na święta.  
W szufladkach pamięci odkrywałyśmy 
łańcuchy choinkowe robione  przez nas ze 
słomy i kolorowych bibułek. Ileż wzruszeń  
dostarczały nam wtedy przygotowania 
do świąt! Ileż radości dawało wspólnie 
z mamą pieczenie ciastek świątecznych 
w kształcie gwiazdek, serduszek i księży-
ców!  Z rozrzewnieniem przypominałyśmy 
owijanie zwykłych cukierków w róż-
nokolorowe bibułki, a także wycinanie 
z kolorowego papieru przeróżnych ozdób 
choinkowych. Powracał też w naszych 
wspomnieniach zapach świeżej jodełki, 
którą ojciec wnosił do pokoju w wigilijny 
poranek. I zatęskniłyśmy za dawnym 
przystrojonym świątecznie stołem wi-
gilijnym oraz drobnymi prezentami 
gwiazdkowymi : książką, kolorowymi 
kredkami, ciepłymi skarpetkami czy ro-
bionym przez babcię szalikiem. Nie były 
to prezenty z najwyższej półki, nie miały 
znaku znanej firmy, nie były krzykiem 
ostatniej mody – ale przesycone zostały 
miłością naszych bliskich. Zatęskniłyśmy 
za głosem ojca i matki składających nam 
kiedyś świąteczne życzenia i łamiących 
się z nami tradycyjnym opłatkiem.

   Powrót do rzeczywistości skłonił 
nas do refleksji , że czasy współczesne 
pozbawiają nas radości oczekiwania 
oraz cieszenia się z rzeczy małych. Da-
jemy się omamić pokusie szaleństwa 
i zapominamy, że przedświąteczne 
kredyty trzeba później spłacać, o czym 
nie pamiętamy w gorączce grudniowych 
przygotowań. Może więc nie trzeba ule-
gać modom, a pielęgnować to, co nasze, 
piękne, ważne i wartościowe?

Może trzeba przywrócić świętom ich 
dawny, pełen tajemnicy i uroku, klimat. 
Może warto uwierzyć, że przygotowanie do 
świąt to czas oczekiwania, który powinien 
dostarczać pięknych wzruszeń i radości.

I takich właśnie wzruszeń przed-
świątecznych i świątecznych życzę 
wszystkim czytelnikom BIM-u

 Bogumiła Put       

Wieczór marimby
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku organizuje koncert 
wirtuozów marimby, który odbędzie się 11 stycznia 2013 r. 
w sali Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. 
Wystąpią Ramon Lormans i Vincent Houdijk z Holandii 
oraz gościnnie Anna Maria Sarna. Obaj Holendrzy uwa-

żani są za najciekawsze osobowości swojego pokolenia nie 
tylko w ojczystym kraju ale i daleko poza jego granicami. 
Tworzą swoiste show. Wykonują utwory: J.Sebastiana 
Bacha, M. Ravela, F. Chopina czy A.Piazzolli. Anna Maria 
Sarna jest doktorantką krakowskiej Akademii Muzycznej, 
ale i czynną artystką specjalizującej się głównie w muzyce 
rodem z Japonii. mok    
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Zakończył się ostatni etap III edycji 
akcji „Naturze się należy”, zorganizo-
wanej przez markę Harnaś z portfela 
Carlsberg Polska i sieć sklepów Delika-
tesy Centrum z Grupy Eurocash. Celem 
tej inicjatywy jest budowanie świado-
mości ekologicznej wśród konsumentów 

„Naturze się należy”
w zakresie właściwego postępowania 
z opakowaniami szklanymi wielokrotne-
go użytku.  Podczas akcji z ekologicznym 
przesłaniem, w wybranych 100 sklepach 
tej sieci, na terenie Małopolski, zebrano 
łącznie ponad 90 000 butelek zwrotnych. 
Nowością tej akcji, organizowanej już po 

raz trzeci był Turniej Piłkarski. Pierwsze 
miejsce zdobyła drużyna z Gorlic, drugie 
– z Radomyśla, trzecią lokatę zajęła ekipa 
z Żabna. Reprezentacja z Gorlic ufundo-
wała stroje sportowe miejscowemu Klu-
bowi Siatkarskiemu za kwotę 5 tysięcy 
złotych, ekipa z Radomyśla – przeznaczy-
ła wygrane 3 tysiące złotych na lokalny 
Klub Piłkarski, natomiast drużyna 
z Żabna przekazała 2 tysiące złotych na 
rzecz Klubu Dunajec Konary. 

Firma Carlsberg Polska otrzymała wy-
różnienie w ogólnopolskim konkur-
sie „EKOodpowiedzialni w biznesie”. 
Carlsberg Polska została doceniona za 
działalność mającą na celu minimali-

EKOodpowiedzialni w biznesie
zowanie niekorzystnego wpływu firmy 
i wytwarzanych przez nią produktów 
na środowisko oraz podnoszenie świa-
domości ekologicznej pracowników, 
klientów i konsumentów. 19 listopada 

br. podczas uroczystej gali, w ramach 
Międzynarodowego Kongresu Ochrony 
Środowiska ENVICON w Poznaniu, 
odbyło się oficjalne wręczenie na-
grody. 

Organizatorem drugiej edycji tego 
konkursu jest firma Abrys -  wydawca 
miesięcznika „Ecomanager”.

Klub Sportowy „Błękitni” Sterkowiec 
był organizatorem I Otwartego Andrzej-
kowego Turnieju Darta. W zawodach 
prowadzonych w systemie rozgrywek 
„501 SINGLE OUT” udział wzięło łącz-
nie 16 osób. 

Turniej rozegrano 1 grudnia 2012 
roku w Domu Kultury w Sterkowcu. 
Gra w lotki to doskonała forma rozrywki 
i spędzania wolnego czasu - o czym mogli 

I Otwarty Andrzejkowy Turniej Darta w Sterkowcu

się przekonać uczestnicy turnieju. Spora 
część startujących uczestniczyła pierw-
szy raz w tego typu rozgrywkach. 

Po zaciętej i bardzo emocjonującej 
grze - na najlepszych zawodników cze-
kały nagrody w postaci t-shirtów z logo 
Sterkowca ufundowane przez radnego 
Rady Miejskiej w Brzesku - Krzysztofa 
Bogusza. Nagrody w kategorii mężczyzn 
trafiły do Tymoteusza Legutko ze Ster-

ODESZLI W LISTOPADZIE
Baniak Stanisław (61) – Bucze
Bujakiewicz Barbara Eugenia (76) – Brzesko
Ciosińska Antonina Pelagia (90) – Brzesko
Filipek Henryk Józef (75) - Brzesko
Gdowska Janina (90) – Jasień
Janczyn – Kłyś Joanna (83) – Brzesko

Jędryka Emil (80) – Poręba Spytkowska
Kądziołka Janina (80) – Bucze
Kondratowicz Aurelia (84) - Jadowniki
Leś Maria (66) – Jadowniki
Maślak Alojzy Franciszek (82) – Brzesko
Panek Halina (61) – Brzesko
Rakowska Elżbieta Irena (83) – Brzesko
Skórnóg Kazimierz (89) – Jadowniki
Słota Władysław (74) – Brzesko

Stoliński Zygmunt (75) – Poręba Spytkowska
Szpil Leokadia Ewa (81) – Okocim
Tyka Helena Józefa (92) - Jadowniki
Wiśniowska Anna (78) – Okocim
Woda Elżbieta Wiktoria (88) - Mokrzyska
Wróbel Władysława Wiktoria (89) – Brzesko
Zydroń Roman Piotr (88) - Brzesko
Żurek Marian Wawrzyniec (63) - Wokowice

kowca, a w kategorii kobiet do Pauliny 
Gorazd z Rzeszowa.

Na najbliższe miesiące członkowie 
klubu  „Błękitni” Sterkowiec zaplanowa-
li kolejne mini turnieje - m.in. w bilard 
oraz retro-game na konsolach. Jak sami 
twierdzą - szukają pomysłu na to by wy-
ciągnąć młodzież z domu i równocześnie 
dobrze się przy tym bawić.

KB

Uczestnicy turnieju - fot. M. i J. Pałka
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W poprzednim numerze BIMu pojawił 
się krótki artykuł o konflikcie pokoleń, 
o tym czy istnieje rzeczywiście czy też 
nie. Można powiedzieć, że był on lekką 
wypowiedzią, do sprawy starałam się 
podejść z dystansem, głównym jego 
celem było nakłonienie Was, drodzy 
czytelnicy, do wyrażenia swojego zda-
nia. Odpowiedzi na zadane w ostatnim 
akapicie pytanie było może niewiele, 
ale myślę, że niektóre z nich są warte 
przytoczenia.

Jak mówi jedna z czytelniczek, której 
praca opiera się w dużej mierze na kon-
taktach z dziećmi i młodzieżą, nie ma 
nic przyjemniejszego dla oka dojrzałej 
kobiety jak widok wesołych i bawiących 
się dzieci. Kocha dzieciaki, nie prze-
szkadza jej ich głośne zachowanie czy 
też bieganie w te i z powrotem. Dręczy 
ją natomiast co innego, a mianowicie 
zachowanie ich rodziców. Jak mówi 
„Przyjdzie taka jedna matka z drugą, 
koleżanki rozmawiają, a dziecko jakby 
było niewidoczne – hulaj dusza.  To 
tak jakby mówiły – rób co chcesz tylko 
mnie daj spokój. Nieraz zdarzyło mi 
się zwrócić jakiemuś urwisowi uwagę, 
na co stojący nieopodal rodzic udał, że 
nie słyszy, wzruszył ramionami, bądź 
prychnął na mnie. Najbardziej jednak 
zasmucają ci opiekunowie, którzy za-
raz po przejściu dzieciaka przez drzwi 
wejściowe do budynku, odwracają się 
na pięcie i idą, to tak jakby pozbywali 
się problemu z głowy. Dzieci nie są złe, 
tylko źle wychowane, rodzice nie mają 
dla nich czasu, a one czują się zbędne 
i zaczynają się buntować.” Takie buntu-
jące się dzieci nie uznają szacunku, robią 
wszystko na przekór, można powiedzieć, 
że same chcą aby uznawano je za „złe”. 
Tak naprawdę jest to jedynie przykryw-
ka, one chcą tylko uwagi dorosłych.

„To nie tak, że młodzież nie szanu-
je starszych, – mówi 22 letni Michał 
– w domu uczono mnie, że należy się 
do nich odnosić z należną godnością. 
Wszystko ma jednak swoje granice. 
Proszę wyobrazić sobie taką oto sytua-

„…młodość nie wieczność”
cje: umawiasz się do lekarza na godzinę 
10.00 przychodzisz dwadzieścia minut 
przed czasem, a tam gabinet okupuje 
już dziesięcioro staruszków, wszyscy 
zgodnie twierdzą, że są przed tobą, po-
nieważ byli wcześniej i nie jest ważne, 
że umówili wizytę na 12.00/13.00. To ja 
się pytam, czemu nie przyjdziecie na 
umówioną godzinę, przecież po to są 
one ustalane, żeby w kolejce za długo 
nie siedzieć. Ale takim ludziom nie 
przetłumaczysz. Szacunek szacunkiem, 
ale wszystko ma swoje granice”. 

Obecna młodzież zdaniem pani Zosi 
(emerytka) jest bezczelna. „Pyskują, 
przeklinają, piją. Nie ma dla nich świę-
tości” – jak mówi. Nie zawsze tak było. 
Dzieci mają obecnie wszystko czego 
zapragną, nie umieją tego szanować. 
W większości rodzin pracują oboje ro-
dzice, a dziecko jest przerzucane z rąk 
do rąk. Do dziadków, którzy je rozpiesz-
czają, do przedszkoli i opiekunek, czy na 
zajęcia dodatkowe, aby umiały więcej, 
bądź dlatego, że nie ma się kto nimi za-
jąć. Nie ma czasu na wychowanie naszej 
młodzieży i wpojenie im odpowiednich 
ideałów. O tym, że coś jest nie tak dowia-
dujemy się, a raczej zauważamy dopiero 
po fakcie, gdy na wychowanie jest już za 
późno – twierdzi czytelniczka. Po takiej 
młodzieży nie ma czego oczekiwać. Są 
opryskliwi i wulgarni, bo nikt im nie 
wpoił, że to złe. Już od dziesięciolatka 
można usłyszeć całkiem sporą wią-
zankę łaciny podwórkowej. W dodatku 
to nowe pokolenie – jak twierdzi pani 
Zosia - nawet nie umie porozumiewać 
się normalnie ze swoimi rówieśnikami. 
„Najlepiej jak wpuści się ich na kompu-
ter i da się im spokój”. Nawet zajęcia 
w szkołach są dostosowywane do nich, 
coraz mniej wiedzy się im przekazuje, bo 
po co? Przecież mają Internet.

Zupełnie innego zdania jest 19-letnia 
Monika. Zgadza się z tym, że obecnie 
młodzież ma mniej obowiązków i nie jest 
tak „krótko trzymana”, uważa jednak, że 
ma to raczej dobry wpływ na ich rozwój, 
a przede wszystkim na zdolność podej-

mowanie samodzielnych decyzji. Za 
przykład podaje samą siebie – niedawno 
rozpoczęła studia, jest obecnie z dala 
od rodziny i przyjaciół, pomimo to umie 
sobie radzić. Znalazła nawet dodatkową 
pracę, aby ulżyć trochę rodzicom. Szacu-
nek czuje do wszystkich starszych osób 
i jak twierdzi - nigdy nie byłaby w stanie 
nazwać ich „próchnem” czy „mocherem”. 
Monika zdaje sobie również sprawę, że 
część osób w jej wieku ma zupełnie od-
mienne od niej zdanie. „Dla niektórych 
osób na pewno ludzie starsi nie stanowią 
żadnego autorytetu i ich wiek nie prze-
szkadza w tym, aby z nich drwić i nimi 
gardzić, myślę jednak, że te osoby nie 
szanują nikogo, bez względu na wiek. 
Zresztą nawet wśród staruszków można 
znaleźć tych życzliwych i miłych oraz 
takich, którzy są wredni i uważają, że 
wszystko się im należy”.

Wiele się zmieniło od czasu kiedy 
nasi dziakowie byli w naszym wieku. 
Zmieniła się przede wszystkim rzeczy-
wistość która nas otacza, co za tym idzie 
i my jesteśmy inni. Nie dziwi więc, że 
czasem nie jesteśmy w stanie zrozumieć 
osób starszych, bądź one nas. Owszem, 
szacunek i respekt miały kiedyś większe 
znaczenie. O niektórych zasadach jednak 
się nie zapomina. Nie powinno się gene-
ralizować, tak jak jeden młody człowiek 
jest „wulgarny i opryskliwy” tak samo 
inny może być „życzliwy i poukładany”. 
To samo dotyczy się osób starszych, bo 
nie wszyscy są „potulni jak baranki”. Nie 
należy oczekiwać, że jeżeli my dla dru-
gich będziemy niemili to ci nam odpłacą 
dobrocią. Najważniejsze w życiu w spo-
łeczeństwie jest to aby się wzajemnie 
szanować i dążyć do porozumienia.

Artykuł ten mam nadzieje jest do-
piero wstępem do rozmów na łamach 
naszego miesięcznika. Liczę na to, że 
będą Państwo chcieli się podzielić z nami 
sprawami, które was niepokoją, drażnią, 
interesują. Jeśli jest jakiś temat, który 
chcieliby Państwo poruszyć, redakcja 
BIMu jest jak najbardziej otwarta na 
Wasze głosy.  K.Ż.

Sprostowanie do artykułu „Technikum z nowym patronem” BIM nr 10 Rok XXI listopad 2012. 
Autorem  artykułu „Technikum z nowym patronem” zamieszczonym w BIM nr 10 Rok XXI listopad 2012 jest pani 
mgr Dorota Duda – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Brzesku.  Chcielibyśmy 
gorąco przeprosić autorkę artykułu za zaistniałą pomyłkę.  Dorota Jedlińska

OGŁOSZENIE Sprzedam mieszkanie 49 m2 na osiedlu Browarna, IV piętro – tel. 600 484 390



39 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYgrudzień 2012 SPORT

Niewiele osób wie, że oprócz innych 
dyscyplin sportowych w naszym mieście 
sukcesy odnosi również judo. Nie ma ono 
takiej popularności i takich warunków 
treningowych, jak chociażby piłka nożna 
czy siatkówka, ale młodzi judocy godnie 
reprezentują nasze miasto, a także i Pol-
skę na licznych zawodach i turniejach, 
zawsze zajmując wysokie lokaty. A nie jest 
łatwo. Brzescy judocy nie walczą w rywa-
lizacji szkół, lecz w zmaganiach znanych 
klubów sportowych będących potęgami 
w judo. Takich jak TS Wisła, Błękitni Tar-
nów, Czarni Bytom czy też zaprzyjaźniony 
Klub Judo z MOSiR Bochnia. 

„Jako jedyny klub judo w Mało-
polsce musimy rozkładać matę przed 
każdym treningiem, co zdecydowanie 
skraca czas ćwiczeń. Ale i tak cieszymy 
się, że od kilku lat mamy stałe miejsce 
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 

2 w Brzesku.” – mówią zawodnicy.
Do najbardziej uzdolnionych ju-

doków trenujących w UKS „IPPON” 
Brzesko należą Honorata Biesiada, 
Oskar Lechowicz, Albert Biernat 
i Konrad Jędryka (chłopcy są ucznia-
mi PSP nr 2 w Brzesku). Cała czwórka 
startuje na we wszystkich możliwych 
turniejach i prawie nigdy nie wraca 
bez punktowanych miejsc i zdobyczy 
medalowych. Do ostatnich osiągnięć 
niewątpliwie trzeba zaliczyć 7. miejsce 
Alberta i Honoraty w XV Międzyna-
rodowym Turnieju Judo w Kopalni 
Soli w Bochni, słusznie nazywanym 
„Nieoficjalnymi Mistrzostwami Europy 
Dzieci w Judo” ze względu na wysoki po-
ziom, jak również na ilość reprezentacji 
krajów i zawodników. W tym roku 248 
metrów pod ziemią walczyło prawie 600 
zawodników z 47 klubów i 10 państw. 

17. listopada tego roku Oskar Le-
chowicz i Honorata Biesiada wy-
walczyli srebrny i brązowy medal 
na Małopolskich Igrzyskach Dzieci 
i Gimnazjadzie Judo w Krakowie.

JUDO w Brzesku

Honorata, uczennica pierwszej klasy 
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzesku, 
to jedyna dziewczyna w Klubie, ale nie 
ma taryfy ulgowej. Z innymi „judocz-
kami” spotyka się na zawodach, a na 
treningach walczy z chłopakami i… 
najczęściej wygrywa.

„Judo uprawiam od trzech lat. 
W tym sporcie jest wszystko to, co lubię 
- rywalizacja oparta na zasadach ta-
kich, jak wzajemny szacunek i kultura 
osobista, co jest rzadkością w innych 
dyscyplinach. Walczymy ze sobą tylko na 
tatami. Poza matą jesteśmy przyjaciół-
mi, jedną rodziną. W judo jest tylko po-
zytywne kibicowanie. Nie ma wyzwisk, 
przekleństw, gwizdów, niepotrzebnych 
okrzyków i… nikt nie fauluje. To na-
prawdę piękna, techniczna dyscyplina 
pozbawiona jakiejkolwiek brutalności. 
Judo nie jest nudne. Na treningach, 
oprócz elementów sportowej walki, wy-
konujemy ćwiczenia ogólnorozwojowe 
i akrobatyczne, gramy w gry zespołowe. 
Często słyszę od znajomych, że to nie jest 
sport dla dziewczyn. Wręcz przeciwnie! 

Judo uczy samoobrony, zwinności, wy-
trzymałości, gibkości, ale również buduje 
charakter. Uprawianie tej sztuki walki 
nauczyło mnie samodyscypliny i radze-
nia sobie z emocjami w przypadku po-
rażki, co również przydaje się w szkole.” 
– opowiada Honorata.

Rywalizacja dzieci w judo nie jest 
zaliczana do punktacji szkół, przez co 
dzieci nie są ani zauważane, ani doce-
niane w swoich macierzystych szkołach 
często nawet przez nauczycieli wf-u, 
choć sprawność fizyczna i umiejętności 
akrobatyczne młodych judoków zdecy-
dowanie wykraczają poza kryteria na 
ocenę celującą.

W brzeskim klubie, działającym od 4 
lat, trenuje 27 dzieci i… kilku tatusiów, 
którzy stwierdzili, że skoro i tak muszą 
przyprowadzać na treningi dzieci, to 
może warto samemu rekreacyjnie „po-
trenować”. 

O sukcesach młodych judoków 
z Brzeska można przeczytać na stronie 
internetowej Klubu – www.ippon.
brzesko.edu.pl Paweł Krzemień

Na trawiastych boiskach Placu Man-
cowego w Sopocie rozegrane zostały 
finały Ogólnopolskiego Turnieju „Orlik 
Volleymania 2012”, w których bardzo 
dobrze spisali się młodzi siatkarze 
reprezentujący Publiczne Gimnazjum 
w Jadownikach. Podopieczni Jakuba 
Szpila zostali sklasyfikowani na miej-
scach 5-8. Jadowniczanie pewnie wygra-
li eliminacje grupowe. W ćwierćfinale po 
wyrównanej grze nieznacznie ulegli dru-
żynie PG 2 Stalowa Wola. Ich pogromcy 

Volleymania 2012
dotarli ostatecznie do finału, w którym 
przegrali z Siatą Łódź. Drużyna z Ja-
downik występowała w składzie: Karol 
Gdowski, Adrian Hebda, Krzysztof 
Król, Grzegorz Osiecki, Jakub Rosa, 
Przemysław Stąsiek, Mateusz Stós 
i Fabian Szylar. Do sopockiego finału 
dotarła wygrywając wcześniej eliminacje 
powiatowe i wojewódzkie. 

Zmaganiom młodych siatkarzy bacz-
nie przyglądali się Waldemar Wspaniały 
(były trener reprezentacji Polski), Jakub 

Jarosz (aktualny kadrowicz Andrei 
Anastasiego), Paweł Papke (ambasador 
turnieju), Kinga Koczorowska (zawod-
niczka Atomu Trefl Sopot) oraz wicemi-
nister sportu i turystyki Jacek Foks.  

W PG Jadowniki już od czterech lat 
funkcjonują klasy sportowe, w których 
szczególny nacisk kładzie się na siat-
kówkę oraz piłkę ręczną (dziewczęta) 
i piłkę nożną (chłopcy). W programie 
nauczania uwzględniono aż dziesięć 
godzin wuefu tygodniowo (w tym dwie 
godziny pływania). Prawie wszyscy 
uczniowie tych klas uczestniczą ponadto 
w zajęciach działającego przy szkole 
UKS Aslan Jadowniki.  red     

Na trzecim miejscu na podium Małopolskich Igrzysk Judo Dzieci
 i Gimnazjadzie - Honorata Biesiada - fot. P Krzemień
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To nie była taka jesień,  o jakiej marzyli 
działacze, szkoleniowcy, piłkarze i kibice 
Okocimskiego. 13 punktów uciułane 
w 15 meczach pozwoliło zająć jedynie 
przedostatnie miejsce w tabeli. Aż trudno 
uwierzyć, że to ta sama drużyna, która 
w II lidze przegrała tylko jeden mecz, i to 
w ostatniej kolejce, kiedy awans pewny 
był już od wielu kolejek. Wszyscy spo-
dziewali się, że na zapleczu ekstraklasy 
o punkty będzie znacznie trudniej, ale nikt 
nie spodziewał się, że będzie aż tak źle. 

Zaczęło się całkiem dobrze, bo od wy-
jazdowej wygranej z Bogdanką Łęczna. 
Zaraz potem remis u siebie z Kolejarzem 
Stróże i równanie w dół. Kibice na stadio-
nie przy Okocimskiej na próżno wycze-
kiwali zwycięstwa. Musieli zadowolić się 
5 remisami przy 4 porażkach. Znacznie 
lepiej „Piwosze” spisywali się na wyjeździe. 
2 zwycięstwa, 2 remisy i 4 przegrane. 
W osobnej tabeli uwzględniającej mecz 
rozegrane wyłącznie spotkania na obcym 
terenie jest nawet całkiem przyzwoicie 
– 11. miejsce. 16 zdobytych we wszystkich 
meczach bramek top też nie jest powód do 
dumy. Mniej strzeliły tylko Sandecja Nowy 
Sącz i Polonia Bytom. Najwięcej goli (7) 
podopieczni Krzysztofa Łętochy zdobyli 
w pierwszym kwadransie (w tym 3 w ku-
riozalnym meczu ze Stomilem Olsztyn, 

Ciężka zima Okocimskiego
kiedy to już po 10 minutach prowadzili 3:0, 
by zremisować 3:3). Fatalną skuteczność 
notowali w drugich połowach – tylko 5 goli. 
Te drugie połowy to prawdziwa zmora – aż 
17 bramek stracili piłkarze Okocimskiego 
po przerwie (9 z nich w pierwszym kwa-
dransie drugich odsłon). 

Smutna to prawda, ale jedynym „suk-
cesem” brzeskich (chociaż przymiotnik 
„brzeskich” to wielkie nadużycie) piłkarzy 
jest prowadzenie Krzysztofa Wieczorka 
(pozostającego w sferze zainteresowań 
Polonii Warszawa) w klasyfikacji … kar. 
Jego dorobek to 8 żółtych kartek i 2 czer-
wone. Jakby tego było mało, dołożył do 
tego jeden gol samobójczy. W ilości żół-
tych kartek dorównuje mu tylko Tomas 
Pesir z Bogdanki Łęczna, ale ten zdobył 
jednego gola do … prawidłowej bramki. 
Po 2 czerwone kartki zarobili ponadto 
Marcin Pietroń (GKS Katowice), Paweł 
Baranowski (Stomil Olsztyn) i Martin 
Baran (Polonia Bytom). Okocimski 
dzierży też „prymat” w klasyfikacji dru-
żynowej – 52 żółte kartki i 7 czerwonych. 
Tylko Sandecja Nowy Sącz i ŁKS mogą 
pochwalić się, że żaden z ich piłkarzy nie 
ujrzał „czerwieni”.  

***
Krzysztof Łętocha nadal będzie tre-

nerem „Piwoszy”. Czy do końca wiosennej 

rundy? To zależy od kilku warunków, 
który Okocimski musi spełnić. Po pierw-
sze, musi w pięciu pierwszych meczach 
zapisać na koncie klubu 7 punktów. Po 
drugie, i to jest najważniejsze, ma do 
spełnienia misję niemalże karkołomną 
– utrzymać drużynę w pierwszej lidze.

Już sprostanie temu pierwszemu 
ultimatum wydaje się co najmniej karko-
łomne. Bo jak zdobyć 7 punktów w me-
czach z drużynami, której do tej pory 
znajduję się w wyższej połówce ligowej 
tabeli? Termalica Bruk-Bet Nieciecza 
jest wiceliderem, tuż za nią plasują się 
Cracovia i Zawisza Bydgoszcz. Kolejarz 
Stróże zajmuje wprawdzie 11. miejsce, 
ale mecz z Okocimskim rozegra na swo-
im terenie. Pozostaje Bogdanka Łęczna 
– jedna z dwóch drużyn, z którą brzeska 
drużyna zdołała wygrać. Czy powtórzenie 
zwycięstwa będzie jednak wykonalne? 
Wczujmy się w role najwierniejszych 
i najbardziej optymistycznie nastawio-
nych kibiców – po prostu uwierzmy, 
że jest to możliwe. Jeśli jednak próba 
wzbogacenia się o wskazaną przez zarząd 
zdobycz punktową zakończy się fiaskiem, 
to era Łętochy (który jednak dla klubu 
zrobił wiele) dobiegnie końca.  

Przy założeniu, że cel zostanie jednak 
wykonany, trener „Piwoszy” przystąpić 
będzie musiał do spełnienia drugiego 
warunku. Łatwo domyślić się, że chodzi 
o prolongatę I-ligowego bytu. W zeszłym 
roku Dolcan Ząbki, który zajął bezpiecz-
ne miejsce, zgromadził 39 punktów. 
A to oznacza, że Okocimski wiosną musi 
wykonać aż 200 procent jesiennej normy, 
bo teraz ma tych punktów zaledwie 13. 
Rachunek jest prosty. W 15 meczach 
musi zainkasować przynajmniej 26 
punktów, czyli 1,7 punktu na mecz. 
Inaczej mówiąc, piłkarze Okocimskiego 
muszą przypomnieć sobie serię spotkań 
bez porażki z poprzedniego sezonu.  26 
punktów to na przykład 8 zwycięstw i 2 
remisy przy 5 porażkach (albo 7 zwy-
cięstw i 5 remisów przy 3 porażkach, 
ewentualnie 6 zwycięstw, 8 remisów 
i tylko jedna przegrana). 

Tymczasem w Okocimskim szykują 
się kadrowe zmiany. Trzech zawodników 
testowanych było przez ekstraklasowe 
kluby. Dawid Mieczkowski przez Wisłę 
Kraków, a Konradem Wieczorkiem 
i Rafałem Ceglińskim zainteresowana 
jest Polonia Warszawa. Czy – w razie 
pomyślnego przebrnięcia przez testy 
– znajdą się w ich miejsce w pełni wartoś-
ciowi zmiennicy? Zapowiada się gorąca 
i emocjonująca wiosna.    

PIŁKARZE OKOCIMSKIEGO W STATYSTYKACH
Imię i nazwisko mecze pełne z ławki czas ż. k. cz. k. bramki
Tomasz Baliga 14  7 2 1062  3 1  0
Przemysław Bella  4  2 1  266  0 0  0
Rafał Cegliński 11 10 0  948  1 1  1
Idrissa Cisse  9  2 4  444  1 0  1
Piotr Darmochwał 16  7 4 1032  2 0  2
Radosław Jacek 14 13 0 1235  4 0  0
Valentin Jeriomenko 14  4 4  855  5 0  0
Aleksander Kozioł  4  4 0  360  0 0  0
Iwan Łytwyniuk 16  9 3 1141  4 1  1
Dawid Mieczkowski 13 13 0 1170  0 0  0
Tomasz Ogar 12  1 9  402  4 1  1
Michał Oświęcimka  2  0 2   42  0 0  0
Mateusz Pawłowicz  4  2 1  268  0 0  0
Paweł Pyciak 15  4 4 1004  2 0  1
Paweł Smółka  6  1 0  476  1 0  3
Marcin Szałęga 12  5 4  690  0 0  0
Robert Trznadel  7  1 4  268  2 0  0
Mateusz Urbański 10  8 1  820  4 1  0
Mateusz Wawryka 15 15 0 1350  1 0  0
Konrad Wieczorek 12  9 0 1015  8 2  0
Wojciech Wojcieszyński 16 12 1 1308  6 0  3
Łukasz Zaniewski 12  1 7  510  4 0  2
Razem 52 7 15
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