
We wrześniu 2022 roku minęło 50 lat 
obecności Brzeskiego Towarzystwa „Gryf ” 
w życiu mieszkańców Brzeska i powiatu brze-
skiego, a od stycznia 2007 roku również wśród 
Brzeszczan mieszkających w Krakowie. Zarząd 
Towarzystwa przygotował na tę okoliczność 
szereg ciekawych przedsięwzięć i  spotkań dla 
mieszkańców Miasta i  powiatu, chcąc w  ten 
sposób świętować swój Jubileusz. To, że orga-
nizacja przetrwała tak trudne czasy i głębokie 
przemiany społeczno-polityczne w  kraju, jest 
zasługą wielu jej członków oraz środowiska, 
w którym działała. 

Chcemy dzisiaj przybliżyć sylwetkę Jana Burlikowskiego, który szczególnie zasługuje 
na wyróżnienie z wielu powodów. Przede wszystkim w tym roku przypada 110 rocznica 
jego urodzin i 25 rocznica śmierci. Poza tym pełnił on funkcję prezesa i faktycznego or-
ganizatora pracy Towarzystwa przez wiele lat. Przez swoją mozolną pracę pozostawił dla 
potomnych Kroniki – bezcenny obraz miasta i powiatu uchwycony i oparty na faktach. 
Za jego działalność i  przeogromną pracę na rzecz środowiska, w  jakim przyszło mu 
żyć, Towarzystwo wystąpiło do Rady Miasta o trwałe uhonorowanie jego pamięci przez 
nadanie terenowi przed Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w  Brzesku 
nazwy: Skwer im. Jana Burlikowskiego. Cały ten Biuletyn poświęcamy jego osobie. 

Więcej informacji o nas można przeczytać na www.gryf.brzesko.pl 

Mieczysław Mietła
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W 2022 roku mija 110 rocznica urodzin mojego Taty Jana Burlikowskiego i 25 rocz-
nica jego śmierci. Wiele osób starszego pokolenia jeszcze go pamięta, ale młodzi już 
nie, chociaż być może zetknęli się z jego Kronikami. Dlatego chciałbym przypomnieć 
jego życiorys i działalność zarówno w okresie przedwojennym na kresach wschodnich 
Rzeczpospolitej, jak i powojennym na Ziemi Brzeskiej.

Jan Burlikowski urodził się 19 października 1912 roku w miejscowości Brzozdow-
ce położonej około 50 km na południe od Lwowa, w powiecie Bóbrka, województwie 
lwowskim. Miasteczko założone na początku XVIII wieku jako Annopol, utraciło swą 
nazwę na rzecz położonej w sąsiedztwie starej miejscowości Brzozdowce. Po raz pierw-
szy nazwa jej pojawia się w  akcie uposażającym tamtejszą parafię rzymskokatolicką 

z 1410 roku. Początek parafii sięga 
przypuszczalnie XIV wieku. Mia-
steczko położone jest malowniczo 
na skraju Gołogór, w  jarze rzeczki 
Wiśniowczyk w odległości kilku ki-
lometrów od jej ujścia do Dniestru. 

W 1939 roku Brzozdowce mia-
ły około 2850 mieszkańców, w tym 
około 1200 Polaków, około 1000 
Ukraińców i  około 650 Żydów. 
Ludność trudniła się rolnictwem, 
część była robotnikami budowla-
nymi lub kolejowymi. Byli też licz-
ni rzemieślnicy. 

Rodzicami Jana byli Emilia 
z  domu Górniak zajmująca się 
domem i  sześciorgiem dzieci oraz 
Józef, rolnik pracujący dorywczo 
jako murarz. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej (powszechnej) w  ro-
dzinnej miejscowości uczęszczał 
do gimnazjum w  Rawie Ruskiej 
a  następnie do szkoły we Lwowie, 
w  której uzyskał dyplom litogra-
fa. W  tym zawodzie pracował we 

lwowskiej Książnicy „Atlas”, w której brał udział w opracowaniu różnych map pod kie-
rownictwem słynnego geografa profesora Eugeniusza Romera. Po utracie pracy powró-
cił do Brzozdowiec, gdzie podjął pracę w Zarządzie Gminnym.

W okresie międzywojennym brał czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym 
rodzinnej miejscowości. Był prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. 

ŻYCIORYS JANA BURLIKOWSKIEGO DO 1944 ROKU

Kościół w Brzozdowcach
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Brał udział w przedstawieniach teatralnych organizowanych przez miejscową mło-
dzież. Zespół prowadzony przez jedną z nauczycielek, objeżdżał okoliczne miejscowości 
z opracowanymi sztukami, głównie o treści patriotycznej, podtrzymując ducha polskie-
go wśród ludności. 

Udzielał się też sportowo w miejscowym klubie piłkarskim „Strzelec”, którego był 
kapitanem. W 1938 roku 
przewodniczył grupie 
młodzieży brzozdo-
wieckiej w  ogólnopol-
skim zlocie katolickiej 
młodzieży męskiej 
w Częstochowie. Uczest-
niczył czynnie w  ma-
nifestacjach patriotycz-
nych organizowanych 
w Brzozdowcach z okazji 
świat narodowych.

Ta właśnie działal-
ność zapamiętana przez 
miejscowych aktywistów 
o komunistycznych zapa-
trywaniach była powo-

Druhowie z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, drugi 
z lewej to prezes Jan Burlikowski

Druhny z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej
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dem, że po zajęciu tych terenów przez Sowietów w wyniku układu Ribentrop – Mołotow, 
już w październiku 1939 roku został aresztowany przez NKWD i osadzony w areszcie 
w powiatowej Bóbrce. Dzięki energicznym zabiegom jego matki Emilii (oględnie mó-
wiąc, mało legalnych), udało się go stamtąd wyrwać. Jesienią tego roku władze sowiec-
kie przystąpiły do aresztowań polskich rezerwistów oficerskich oraz policjantów poste-
runku Policji Państwowej w Brzozdowcach. Tylko nielicznym udało się ukryć lub uciec 
z aresztu. Zdecydowana większość zginęła bez wieści. Jeden z nich, nauczyciel i podpo-
rucznik rezerwy, odnaleziony został dopiero na liście ofiar Katynia. W lutym 1940 roku 
pobliskie zamieszkałe przez Polaków wsie Kremerówka i Turady zostały otoczone przez 
funkcjonariuszy NKWD, ludność wypędzona z domów, zabrana na wozy i przewieziona 
do Chodorowa. Tam zapakowano wszystkich do towarowych wagonów i wywieziono 
na, jak to mówiono „Sybir”. W domu moich dziadków mieszkał przez jakiś czas pewien 
Żyd, lekarz, który wraz z żoną Polką uciekł przed wojskami niemieckimi. Zatrudnił się 
w miejscowym ośrodku zdrowia, a w maju 1940 roku wyjechał na wschód w głąb Rosji.

W wyniku wojny niemiecko – sowieckiej w 1941 roku, Brzozdowce znalazły się pod 
okupacją niemiecką. Już w pierwszym jej dniu zamordowano Żyda trudniącego się han-
dlem wyrobami tytoniowymi. Wkrótce nałożono kontrybucje, ograniczono obszar po-
ruszania się i wprowadzono opaski z gwiazdą Dawida a następnie dokonano pierwszej 
deportacji. W  kolejnych deportacjach cała ludność żydowska została przez Niemców 
wywieziona i wymordowana. Jednego z młodych Żydów ukryli dwaj Polacy przy współ-
udziale miejscowego księdza wikarego. 

Zespół teatralny w drodze na występy, 
stoi Jan Burlikowski a obok przyszła żona Katarzyna
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W  okresie okupacji nie-
mieckiej wzmógł się bardzo ter-
ror nacjonalistów ukraińskich 
w stosunku do ludności polskiej. 
Szczególnie od roku 1943 bandy 
UPA nazywane banderowcami, 
napadały i mordowały bezbron-
ną ludność polską. Ginęli leśni-
czy, gajowi, zarządcy folwarków. 
Tragiczny los spotkał nieodległą 
wieś Bryńce Zagórne, a w szcze-
gólności całkowicie polski przy-
siółek Brzezina, który został spa-
lony razem z kościołem. Zginęło 
125 osób. Część ludności polskiej 
z przysiółka Krasna Góra schro-
niła się w  Brzozdowcach. Ci co 
pozostali w przysiółku, w liczbie 
jedenastu osób zostali wymordo-
wani. W  tej sytuacji dość liczna 
ludność polska z  Brzozdowiec 
zorganizowała samoobronę. Jej 
centrum był piękny, wybudowa-
ny w  stylu rokokowym kościół 
parafialny. Na noc chroniły się w nim kobiety z dziećmi, a w pobliskiej szkole dziew-
częta. Mężczyźni w sposób zorganizowany na wzór wojskowy, obsadzali warty i czujki 
wokół chronionych obiektów. Powstały wtedy oddział AK był nie najgorzej uzbrojo-
ny, gdyż już wcześniej przedsiębiorczy Polacy odkupowali broń od zdemoralizowanych 
i luzowanych na odpoczynek żołnierzy niemieckich. Dobrze o tym wiedzieli ukraińscy 
bandyci z UPA i nie odważyli się napaść na Brzozdowce.

W  sytuacji stałego zagrożenia, niektóre rodziny polskie, wiedząc z nasłuchu radio-
wego o  ustaleniach dotyczących przyszłości wschodnich ziem polskich, postanowiły 
chronić się na terenach centralnej Polski. Większość pozostała nie wierząc, że tam nie 
będzie już Polski.

W maju 1944 roku, jeszcze przed nadejściem frontu, Jan wraz z żoną Katarzyną 
i  córką Anną, rodzicami i  rodziną swojej siostry Marii wyjechał na zachód zatrzy-
mując się na stacji kolejowej Słotwina–Brzesko. Urząd repatriacyjny skierował ich do 
Przyborowa, do przysiółka tej wsi o nazwie Zastawie. Wygnańców przyjęli biedni, ale 
bardzo dobrzy ludzie, którzy zapewnili im dach nad głową i  na początek skromne 
utrzymanie. Mąż Marii, przedsiębiorczy wujek Kazimierz, z  zawodu restaurator i ma-
sarz, zajął się nielegalnym handlem i ubojem, na czym skorzystała cała rodzina, a rów-
nież i gościnni gospodarze.

Stanisław Burlikowski Tychy, grudzień 2021 r.

Aktorzy amatorzy w „Chacie za wsią” 
Ignacego Kraszewskiego
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W okresie okupacji na terenie gminy Szczepanów przebywały rodziny wysiedlone 
przez Niemców z Poznańskiego a od 1944 roku z terenów wschodniej Polski. Wszyscy 
oni znaleźli nie tyko dach nad głową ale stworzono im warunki do egzystencji. Na szczę-
ście na terenie Szczepanowa i gminy nie było w 1945 roku większych działań wojennych. 
Jedynie spadło kilka bomb, nie czyniąc większych szkód. W styczniu 1945 roku cofające 
się oddziały niemieckie podpaliły szkołę, którą ludność szybko ugasiła. Po remoncie 
szkoła została uruchomiona.

Szczepanów w okresie od 1935 do 1954 roku był siedzibą gminy zbiorowej, potem do 
1972 roku gromady, a od 1973 roku do 1977 ponownie gminy. W roku 1977 gmina uległa 
likwidacji, a poszczególne miejscowości przydzielono do gmin sąsiednich. W ten sposób 
Szczepanów znalazł się w gminie Brzesko. Do utworzonej w 1935 roku gminy z siedzibą 
w  Szczepanowie należały: Bucze, Łęki, Mokrzyska, Przyborów, Rudy Rysie, Sterkowiec, 
Szczepanów, Wokowice. Po reorganizacji administracji i podziału gmin na gromady w 1954 
roku, Szczepanów stał się siedzibą gromady, w której skład wchodziły oprócz Szczepanowa 
także Łęki, Sterkowiec, Wokowice. W latach następnych kolejno znoszono gromady Mokrzy-
ska, Przyborów a wsie te i do nich należące włączono do Szczepanowa. Ostatecznie w 1973 
roku, gdy utworzono ponownie gminy, do Szczepanowa należały wsie jak na początku z wy-
jątkiem Rudy Rysia, która to wieś została nieco wcześniej przyłączona do gminy Szczurowa.

Po przejściu frontu w 1945 roku, wykorzystując swoje doświadczenie w pracy samo-
rządowej, Jan Burlikowski podjął pracę jako sekretarz w Zarządzie Gminnym w  Szcze-
panowie, do którego również przeniósł się z Przyborowa wraz z żoną i córką wynajmując 
mały pokój na zapleczu budynku Zarządu Gminnego położonym przy szczepanowskim 
rynku. Pozostała rodzina wyjechała do Bielska, gdzie się osiedliła. W 1946 roku urodził 
się syn Stanisław. Rodzina przeniosła się wówczas do położonego obok kościoła nie ist-
niejącego już budynku zwanego wikarówką, wynajmując jego połowę. 

W pozostałej części budynku zorganizowana została w 1948 roku biblioteka publicz-
na. Uroczyste otwarcie odbyło się 16.01.1949 roku. Z początkowych 100 tomów bibliote-

ka rozrosła się do około 5000 książek.
Dużo pracy i  energii kosztowało 

go dzieło elektryfikacji Szczepano-
wa i gminy. Wspierali go w tym wójt 
gminy, członkowie zarządu i wszyscy 
sołtysi. W  1947 roku powstał Ko-
mitet Elektryfikacyjny, a  już w  1948 
roku Społeczne Przedsiębiorstwo 
Budowlane rozpoczęło pracę w  ra-
mach planu elektryfikacji, do którego 
gmina Szczepanów została włączona 
jako pierwsza w  powiecie. Pierwszą 
żarówkę w  Szczepanowie zapalono 

ŻYCIORYS JANA BURLIKOWSKIEGO W LATACH 1945-1954

Szczepanów, budynek wikarówki, stan na 1976 r.
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w biurze Zarządu Gminnego dnia 28.04.1950 roku, a chwilę później w kilku następnych 
domach. Do końca roku światło elektryczne otrzymały inne wsie należące do gminy, to 
jest Sterkowiec, Wokowice, Łęki, Przyborów, Mokrzyska i Bucze.

Ponieważ w Szczepanowie brakowało domu ludowego a także miejsca do przechowywa-
nia sprzętu strażackiego, w latach 1953-1954 wybudowano w rynku „Dom Strażaka”, zwany 
popularnie remizą. Znalazła się w nim sala widowiskowa ze sceną, gdzie odbywały się róż-

nego rodzaju imprezy i wyświetla-
ne były filmy kina objazdowego. 
Dla zdobycia funduszy na budo-
wę remizy urządzano między in-
nymi amatorskie przedstawienia 
teatralne, z  którymi objeżdżano 
okoliczne wsie. Jan Burlikowski, 
wykorzystując swoje doświad-
czenia z  amatorskiego teatru 
sprzed wojny zorganizował zespół 
i brał w przedstawieniach czynny 
udział. Były to między innymi 
„Grube ryby” Michała Bałuckiego 
oraz sztuki Aleksandra Fredry.

Jan Burlikowski, ok. 1950 r.Szczepanów, pierwszy 
transformator elektryczny, 1950 r.

Szczepanów, amatorski zespół teatralny, lata 50-te ub. 
wieku, piąty od lewej Jan Burlikowski
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Po wojnie zreorganizowana została szkoła podstawowa otrzymując cztery etaty 
nauczycielskie i  tworząc siedem klas. Ze względu na brak sal szkolnych, przez pe-
wien czas gmina wypożyczała nawet izby w  domach prywatnych. W  latach 1947 – 
1949 większe wsie jak Mokrzyska, Przyborów, Wokowice i Sterkowiec budowały lub 
rozbudowywały szkoły z własnych środków, głównie ze sprzedaży mienia wiejskiego. 
W Szczepanowie brak było takich możliwości, dlatego nowy budynek szkolny wybu-
dowany został dopiero w  latach 1962 – 1963 przy dużym wsparciu pracą społeczną 

miejscowej ludności.
W  1945 roku jako pierw-

sza w powiecie założona została 
w Szczepanowie i tutaj miała sie-
dzibę Gminna Spółdzielnia Sa-
mopomoc Chłopska. W  okresie 
swojej działalności wybudowała 
dom administracyjno –handlo-
wy, magazyny i  szereg sklepów 
na terenie gminy. 

Stan dróg lokalnych był na 
ogół zły. W  czasie wiosennych 
roztopów czy jesiennych desz-
czy, niektóre miejscowości były 
wprost odcięte od świata. W na-
głych wypadkach nie mogło do-

jechać pogotowie czy straż pożarna do pożaru. Tak było z drogą z Mokrzysk do Bucza. 
Ludność tej miejscowości samorzutnie podjęła społeczny czyn drogowy i  sposobem 
eksperymentalnym polegającym na utwardzeniu powierzchni przez wymieszanie pia-
sku i żwiru z cementem doprowadziła do przejezdności drogi nawet w trudnych wa-
runkach pogodowych. Wyróżnili się w tym przewodniczący Gminnej Rady Narodowej 
w Szczepanowie i sołtys wsi Bucze. Również w Buczu już w 1947 roku wybudowany zo-
stał przez mieszkańców pierwszy w powiecie most żelbetowy na rzece Uszewce. Dzięki 

temu północna część wsi zo-
stała połączona z jej centrum. 
Most ten służył mieszkańcom 
wiele dziesięcioleci i  dopiero 
w  ostatnich latach został za-
stąpiony nowym mostem.

Po wojnie przystąpiono 
do regulacji rzek, potoków 
i do melioracji terenów pod-
mokłych. Tu również wyróż-
niła się ludność wsi Bucze 
i  sąsiednich wsi zwłaszcza 
Mokrzysk, która w  oparciu 

Mokrzyska, rozbudowana szkoła podstawowa, ok. 1947 r.

Bucze, żelbetowy most na Uszewce, lata 1947-1948
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o  przygotowane plany rozpo-
częła w  1950 roku regulację 
Uszewki. Proste prace ziemne 
wykonywane były w czynie spo-
łecznym pod fachowym nadzo-
rem pracowników Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Robót Me-
lioracyjnych z  Bochni. Razem 
z miejscową ludnością pracowali 
przewodniczący GRN, sekretarz 
gminy, radni, pracownicy Zarzą-
du Gminnego.

Okres pracy w Szczepanowie 
był dla Jana Burlikowskiego nie-
zwykle ważny. Tutaj po latach okupacji i wysiedleniu z rodzinnej miejscowości znalazł 
swoje miejsce na ziemi. Tutaj uzyskał wraz z rodzina schronienie i pomoc. Tu wśród 
życzliwych i pracowitych ludzi mógł rozwinąć swoje pasje społeczne i równocześnie wy-
tężoną pracą spłacać swój dług wdzięczności. Dlatego mieszkając już w Brzesku, często 
i z sentymentem wspominał czas spędzony w Szczepanowie i aż do śmierci bardzo czę-
sto do niego przyjeżdżał. 

Stanisław Burlikowski Tychy, styczeń 2022 r.

W 1955 roku Jan Burlikowski powołany został na stanowisko kierownika Wydziału 
Organizacyjno – Prawnego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brzesku. Na wio-
snę 1957 roku wraz z rodziną przeprowadził się do nowego mieszkania zlokalizowanego 
w małym, sześciorodzinnym bloku przy ul. Nowej 3. 

W latach 1955–1975 jako sekretarz Komitetu Redakcyjnego, prowadził brzeski ra-
diowęzeł, będąc jedynym jego redaktorem i równocześnie spikerem. Tylko koncerty ży-
czeń nadawał w towarzystwie Pani Bogumiły Sumary. Codzienne audycje trwały 15-20 
minut, a zdarzało się że audycje nadawane były dwa razy dziennie. Zredagował kilka 
cykli audycji związanych z historią i tradycjami regionu brzeskiego jak: „Piękno ziemi 
brzeskiej”, „Dokumenty naszej przeszłości”, „Niektóre nazwy miejscowości i obiektów 
fizjograficznych w powiecie brzeskim”, „Ludzie ziemi brzeskiej”. W sumie był autorem 
około 6000 audycji. Brzeski radiowęzeł posiadał w  powiecie około 5000 głośników 
i  uchodził w  ówczesnym województwie krakowskim za wzorcowy, zbierając liczne 
I nagrody i dyplomy uznania. Początkowo studio radiowęzła zajmowało ciasny pokoik 
w budynku przy ul. Mickiewicza 15, w którym znajdowały się biura Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej. Później przeniesione zostało do piwnic nowego biurowca przy 
ul. Głowackiego 51.

Bucze, regulacja Uszewki, lata 50-te ub. wieku

ŻYCIORYS JANA BURLIKOWSKIEGO W LATACH 1955-1997
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W kwietniu 1964 roku ukazały się za-
lecenia władz centralnych, aby Prezydia 
Rad Narodowych prowadziły kroniki dla 
podległych sobie terenów, odnotowując 
najważniejsze wydarzenia polityczne, 
społeczne gospodarcze, kulturalne i.t.p. 
Celem kronik według zalecenia Szefa 
Urzędu Rady Ministrów, miało być ze-
branie cennego materiału dla przyszłych 
historyków do opracowań, które przy-
bliżyłyby młodym pokoleniom historię 
swojego środowiska, terenu, na którym 
przyszło im żyć. Opracowanie „Kroniki 
powiatu brzeskiego” przypadło Janowi 
Burlikowskiemu, który z racji zajmowa-
nego stanowiska miał dostęp do wszel-
kich materiałów przygotowywanych na 
sesje Powiatowej Rady Narodowej i inne 
zebrania. Ponadto w latach 1956 – 1966 
brał udział w  opracowaniu i  przepro-
wadzeniu obchodów Tysiąclecia Pań-
stwa Polskiego. Pierwszy tom Kronik 

obejmował lata 1960 – 1966. Od 1964 roku wydarzenia spisywał na bieżąco. Drugi tom 
obejmował lata 1967 – 1970, trzeci 1971 – 1973. We wrześniu 1973 po 19 latach kiero-
wania Wydziałem, ze względu na stan zdrowia przeszedł na wcześniejszą emeryturę. 
Nie zaniechał jednak dalszej pracy kronikarskiej. Opracował czwarty tom Kroniki obej-

mujący lata 1974 – 1975, to jest 
do roku likwidacji powiatów. 
Ponadto uznał, że udokumen-
towania wymagają osiągniecia 
powiatu brzeskiego w  całym 
powojennym okresie funkcjo-
nowania powiatu. Opracował 
więc tomy piąty i szósty zatytu-
łowane „Brzeskie trzydziesto-
lecie” i  obejmujące cały okres 
1945 – 1975. Tom piąty obejmo-
wał takie zagadnienia jak m. in. 
zdrowie i  ochrona środowiska, 
oświata i  wychowanie, sport, 
kultura, drogi i  komunikacja. 
W  tomie szóstym opisał prze-
mysł, rolnictwo, handel i usługi.

Jan Burlikowski w studiu radiowęzła 
przy ul. Mickiewicza 15

Jan Burlikowski w swoim mieszkaniu 
przy ul. Nowej nad Kroniką Powiatu
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W 1971 roku, podczas organizowa-
nych wtedy po raz pierwszy Dni Ziemi 
Brzeskiej, powstała inicjatywa powo-
łania Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Brzeskiej. Opracowany został a następ-
nie zatwierdzony decyzją Urzędu Spraw 
Wewnętrznych Wojewódzkiej Rady 
Narodowej, statut Towarzystwa. Dnia 
19 września 1972 roku podczas uroczy-
stego spotkania w  sali Pawilonu oko-
cimskiego miejscowych działaczy spo-
łecznych oraz zaproszonych rodaków 
pracujących na różnych odpowiedzial-
nych stanowiskach w  kraju, doszło do 
powołania Towarzystwa, przyjęcia sta-
tutu i wyboru władz. Przewodniczącym, 
z  racji zajmowanego stanowiska, został 
Jan Szczepaniec – przewodniczący Pre-
zydium PRN w Brzesku. W skład zarzą-
du, jako skarbnik wszedł Jan Burlikow-
ski, który faktycznie kierował Towarzy-
stwem, a oficjalnie jako przewodniczący 
od 1973 roku po rezygnacji Jana Szczepańca. W chwili założenia Towarzystwo liczyło 
88 członków, z biegiem czasu liczba ta wzrosła do 112 członków. Siedziba Towarzystwa 
mieściła się w  Bibliotece Pedagogicznej w  Rynku. Niezbędne wydatki biurowe i  inne 
pokrywane były wyłącznie ze składek członkowskich i wpisowego. Składka członkowska 
wynosiła 5 zł miesięcznie, wpisowe w dowolnej wysokości. Towarzystwo brało udział 
przy organizacji Dni Ziemi Brzeskiej, organizowało spotkania z osobami występującymi 
z referatami dotyczącymi m. in. przeszłości i perspektyw ziemi brzeskiej, problematy-
ki dziejów lokalnych powiatu brzeskiego, zabytków w powiecie brzeskim. Prelegentami 
byli m. in. doc. Józef Szymański z  Instytutu Historii PAN, prof. Jan Kulpa, dr Hanna 
Pieńkowska – wojewódzki konserwator zabytków z Krakowa. Teksty referatów publi-
kowane były w Zeszytach Brzeskich rozprowadzanych do bibliotek publicznych, szkół, 
organizacji społecznych, instytucji, zakładów pracy. Towarzystwo było inicjatorem po-
wołania do życia Oddziału Powiatowego PTTK, współdziałając później przy organizo-
waniu m. in. Jesiennego Rajdu Kwiatów. Kontynuatorem działalności Towarzystwa zo-
stało w późniejszym okresie Brzeskie Towarzystwo „Gryf ”.

Udzielał się też społecznie będąc od 1974 roku wiceprezesem Zarządu Powiatowego 
Ligi Ochrony Przyrody w Brzesku. Odkrył w lesie szczepanowskim jedno z nielicznych 
na terenach nizinnych naturalnych stanowisk krokusa (szafranu spiskiego).

W  1975 roku zwrócił się do niego ówczesny naczelnik miasta Adam Jakubowski 
z propozycją napisania Kroniki Miasta Brzeska. Jan Burlikowski zdawał sobie sprawę 
z ogromu pracy i braku kwalifikacji, nie był przecież z wykształcenia historykiem, ale 

Jan Burlikowski z tomem 
Kroniki Powiatu Brzeskiego
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podjął się tego zadania realizując je w sposób jak tylko mógł najlepszy. Od młodych lat 
interesował się historią ojczystą, zwłaszcza historią i zabytkami tych stron, gdzie przyszło 
mu mieszkać. Dlatego z wielką pasją zabrał się do zbierania wszelkich dostępnych mate-
riałów. Wiele godzin spędził w archiwach Bochni, Tarnowa i Krakowa. Miał dostęp do 
cennych materiałów urzędów miejskiego i powiatowego, parafii i osób prywatnych jak 
Karola Bernackiego, Karola Grocholi i in. Przeprowadził mnóstwo wywiadów z najstar-
szymi mieszkańcami pamiętającymi jeszcze czasy zaboru austriackiego, pożar Brzeska 
w 1904 roku, okres pierwszej i drugiej wojny światowej. Spisał m. in. relacje naocznych 
świadków pożaru z 1904 roku, Juliana Sukiennika i Ludwika Osuchowskiego a  także 
bombardowania pociągu ewakuacyjnego w lesie słotwińskim na początku września 1939 
roku i osób udzielającym w brzeskim Ośrodku Zdrowia pomocy rannym ofiarom na-
lotu. Wstrząsające są relacje dotyczące eksterminacji żydowskiej ludności Brzeska przez 
niemieckiego okupanta, a  przecież stanowili oni znaczną część mieszkańców miasta. 
W archiwum bocheńskim odnalazł spisany po łacinie na pergaminie oryginalny statut 
dla cechu brzeskich tkaczy z 1504 roku. Tekst statutu w tłumaczeniu na polski, w całości 
został zamieszczony w Kronice. Zebrane materiały segregował tematycznie a następnie 

Brzesko, ok. 1966 r, fragment ul. Głowackiego, 
po prawej mur okalający wtedy bazę MPGK, dzisiaj parking

Brzesko na pocztówce z 1970 r.

Brzesko, 1978 r, widok z ul. Nowej

Brzesko, fragment Rynku, 
początek lat 70-ych ub. wieku
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zasiadał do starej maszyny do pisania i pisał swoje Kroniki na kartach formatu A3. Były 
tych materiałów całe stosy, poukładane na dwóch szafach prawie do sufitu. Poszczególne 
tomy oprawiał jedyny w Brzesku introligator Antoni Herbert. Sam wykonał setki zdjęć 
obiektów, wydarzeń, spotkań, z których część zamieścił w Kronikach. W sporządzaniu 
odbitek i reprodukcji starych fotografii pomagali mu Jerzy Zydroń, Halina Madejowa 
i Maria Głuchowa. Strony tytułowe opracowywał plastyk Janusz Pacewicz. Kronika Mia-
sta Brzeska obejmująca okres lat 1385-1944 zawarta została w pięciu tomach. Z mate-
riałów zawartych w Kronikach skorzystało wiele osób piszących prace magisterskie oraz 
zajmujących się historią Brzeska a  także m. in. historycy uniwersytetów w  Oxfordzie 
i Kolonii badający losy Żydów na ziemiach polskich.

Jak napisał w słowie wstępnym do piątego tomu w 1989 roku, kronikę opracowywał 
bez jakiejkolwiek pomocy finansowej, a jedynie z myślą, aby przyczyniła się do poznania 
dziejów miasta i Ziemi Brzeskiej, która po opuszczeniu stron rodzinnych stała się dla 
niego drugą ojczyzną.

Szósty, nieoprawiony, zawierający luźne karty tom Kroniki obejmujący lata 1945 
-1960 wraz z plikiem prawie 100 fotografii został przez syna Stanisława w 2013 roku 
przekazany do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzięki staraniom ówcze-
snej Pani Dyrektor Marii Marek, tom ten został oprawiony i również wydany w formie 
książkowej.

Jan Burlikowski miał zamiar pozostawić dzieło swojego życia rodzinie. Jeszcze w li-
stopadzie 1996 roku w wywiadzie dla BIM-u powiedział, że cały dorobek powierzy syno-
wi. Jednak krótko przed śmiercią zmienił zdanie i postanowił przekazać go Miastu. Syn 
Stanisław, mimo, że był emocjonalnie przywiązany do tych ksiąg, gdyż na bieżąco śledził 
pracę Ojca i również wykonał wiele zamieszczonych w Kronikach fotografii, uznał, że 
Ojciec postąpił bardzo słusznie. Dzięki temu służyć będą następnym pokoleniom miesz-
kańców regionu zainteresowanych historią swojej rodzinnej ziemi.

Wszystkie oryginały tomów Kronik, dzięki ZETO SA w Tarnowie i  jej ówczesne-
mu prezesowi zarządu Jerzemu Ożegalskiemu, zostały zeskanowane i wydane jako re-
print cyfrowy na płytach CD 
ale też przygotowane do druku 
i  wydane w  postaci książkowej 
przez firmę ZETO S. A. Pomocy 
finansowej udzieliły liczne firmy 
prywatne oraz władze Miasta 
i Powiatu.

Będąc na emeryturze przez 
kilkanaście lat prowadził brzeskie 
koło Polskiego Związku Głuchych, 
organizując wiele imprez kultural-
nych i turystycznych. Zajmował się 
m. in. organizacją zajęć w świetlicy 
brzeskiego koła PZG zlokalizowa-
nej w budynku przy ul. Kościuszki. 

Jan Burlikowski (stoi) w czasie otwarcia 
świetlicy Polskiego Związku Głuchych, 1978 r.
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Odbył również wiele spotkań i odczytów, głównie z młodzieżą szkolną, prezentując 
swoje Kroniki. One były najważniejszym dziełem jego życia. Praca nad opracowaniem 
Kroniki Miasta Brzeska i Kroniki Powiatu Brzeskiego zajęła mu ponad 20 lat. Oryginały 
Kronik zostały zdeponowane w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku.

Jan Burlikowski opracował również monografię swojej rodzinnej miejscowości 
Brzozdowce, która wydana została w formie książki pt. „Moje miasteczko Brzozdowce” 
(wydawnictwo „Czuwajmy” – Kraków 2003 r). 

Zmarł nagle 1 czerwca 1997 roku i został pochowany na cmentarzu komunalnym 
w Brzesku. 

W dniu 28.02.2010 na placu Kazimierza Wielkiego, w ramach obchodów 625 lat na-
dania praw miejskich, burmistrz Grzegorz Wawryka wręczył uroczyście Kronikę Miasta 
Brzeska Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu.

W 2016 roku syn Stanisław przekazał kustoszowi Muzeum Regionalnego, Jerzemu 
Wyczesanemu oryginalne rysunki planów architektonicznych budynku ratusza brze-
skiego odnalezione w materiałach pozostawionych przez Ojca. Ratusz, zwany potocz-
nie Magistratem, wybudowany został w  1909 roku przy ul. Kościuszki. Plany zostały 
oprawione i obecnie można je oglądać w salach Muzeum Regionalnego w Brzesku przy  
ul. Kościuszki 2.

Oryginalne to dzieło, jedyne w swoim rodzaju. Lapidarnie można ująć tak: 11 tomów 
formatu A3, niemal 5000 stron, przeszło 2000 zdjęć, 30 map (wiele bardzo szczegóło-
wych). Całość – trud 22 lat – dostępna jest w jednym, jedynym egzemplarzu. Dziesiątki 
osób korzystało z tego zbioru, pisząc prace magisterskie i doktorskie, co autor skrupulat-
nie odnotowywał w specjalnym zeszycie. Były źródłem referatów na sesje naukowe i na 
poglądowe lekcje historii dla młodzieży szkolnej. Od częstego wertowania aż rozpadły 
się kartki pierwszego tomu. Ten pierwszy tom u autora przywołuje wspomnienia.

Był rok 1964. W kraju trwały obchody 1000-lecia Państwa Polskiego. Ukazały się za-
lecenia władz centralnych, aby administracja niższego szczebla prowadziła roczne kro-
niki, odnotowując tam najważniejsze wydarzenia polityczne, społeczne, gospodarcze, 
kulturalne itd. Słowem – miały być dowodem prężności gospodarzy terenu. W Brzesku 
Wydziałem Prawno-Organizacyjnym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej kierował 
Jan Burlikowski. Niejako z urzędu padł na niego wybór aby zajął się kroniką. Zadecy-
dowały również i inne względy. Jana Burlikowskiego powszechnie znano w całym po-
wiecie, może nie tyle z twarzy, ile z głosu. Przez 20 lat (od 1955 do1975 roku) prowadził 
radiowęzeł. Był jedynym jego spikerem i redaktorem. Tylko koncerty życzeń nadawał 
w  towarzystwie pań – pracowniczek poczty. Codzienne audycje trwały 15-30 minut. 

JAN BURLIKOWSKI – KRONIKARZ BRZESKA*)

*) Artykuł „Kronikarz Brzeska” Pana Wojciecha Klemiato, który ukazał się w GAZECIE KRA-
KOWSKIEJ nr 195/11686 z dnia 22 sierpnia 1986 roku.
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Zdarzały się dni kiedy na antenę „wchodził” rano i wieczorem. Trzeba bowiem wiedzieć, 
te ówczesny radiowęzeł brzeski miał w całym powiecie 5000 głośników – radiofoniczna 
potęga. Nic dziwnego, że w byłym województwie krakowskim uchodził za wzorcowy. 
Obie funkcje nadspodziewanie zaowocowały przy opracowywaniu kroniki. Jako kierow-
nik miał bezpośredni dostęp do dokumentów. Jako redaktor nabył wprawę w pisaniu 
tekstów, posiadł umiejętność syntetycznej obserwacji powiatowego życia. Ale i tego było 
mu mało. Odezwała się żyłka terenowego korespondenta „Gazety Krakowskiej”. Wsiadał 
na rower l gnał do najodleglejszych zakątków powiatu, przywożąc setki zdjęć. Własno-
ręcznie dokumentował gromadzkie (potem, po reorganizacji administracji państwowej, 
gminne) obiekty, najbardziej charakterystyczne dla danej miejscowości. Na fotografiach 
utrwalał ludzi, budynki, drogi, krajobrazy, uroczystości. Niekiedy mimochodem, jak 
w wypadku budowy drogi w Buczu, powstawały fotoreportaże. Nawet umieścił strachy 
na wróble, dzisiaj coraz rzadszy widok, a za ileś tam lat, kto wie, czy ich zdjęcia nie okażą 
się rewelacją. 

Jan Burlikowski pisanie kroniki powiatu brzeskiego rozpoczął w  1964 roku. Lecz 
tom I zaczyna się od 1960. Dlaczego wobec tego Jej autor sięgną do okresu wcześniejsze-
go? Obchody 1000-lecia państwa polskiego stały się tak ważnym wydarzeniem również 
na ziemi brzeskiej, że postanowił opisać je w całości. Cztery tomy kroniki powiatowej 
kończą się na 1975 roku – z chwilą rozwiązania powiatów. Na ostatniej stronie umieścił 
stemple i pieczęcie ostatniej – wydawało się wtedy władzy powiatowej w Brzesku. 

Na tym najprawdopodobniej zakończyłaby się kronikarska działalność Jana Burli-
kowskiego, gdyby nie epizod związany z reformą administracji, któremu towarzyszyła 
propagandowa kampania oczerniająca powiaty. Nie mógł pogodzić się z twierdzeniem, 
że przez 18 lat pracował w powiecie, który – jako taki – rzekomo miał być wyłącznie 
hamulcem rozwoju kraju. Z tego sprzeciwu narodziły się 2 tomy „30-lecie brzeskie”, bę-
dące w istocie monografią powiatu. Autor całość podzielił na 11 rozdziałów (przemysł, 
handel, kultura, oświata itd.) analizując rozwój poszczególnych dziedzin. Dzisiaj, chyba 
tylko najstarsi mieszkańcy pamiętają, że w przedwojennym powiecie zaledwie Brzesko 
i Wojnicz miały elektryczność, że w 1945 roku ledwo w 6 wsiach było światło, a w 1970 
roku zelektryfikowano ostatnie miejscowości – Jannę i  Dzierźaniny, że elektryfikacja 
powiatu kosztowała 121 mln zł. Te i inne wyliczenia niejednokrotnie autor opracowy-
wał osobiście, co wymagało niesłychanie żmudnej pracy. Niestety, to dzieło Jana Burli-
kowskiego nie znalazło zrozumienia wśród ówczesnych prominentów Brzeska. Nikt nie 
kwapił się przyjść z pomocą. Jakby zapomniano, te przez wiele lat sekretarzował komite-
towi FJN, że nie stronił od pracy społecznej, że „30-lecie brzeskie” powstało ze skromnej 
emerytury urzędnika państwowego. O tym wspominał niechętnie. Cóż, był zły klimat 
dla powiatów, kwitował. Bezinteresowność okazali brzescy fotograficy, gratisowo wyko-
nując odbitki dla kroniki.

Oddajmy głos kronikarzowi; „1 czerwca 1975 roku powiat przestał istnieć; w pięk-
nym i okazałym nowym budynku urzędu powiatowego pracownicy, którzy jeszcze po-
zostali, przystąpili do porządkowania akt i przekazania ich do Archiwum Państwowego 
w Bochni. Tablice informacyjne wewnętrzne i zewnętrzne zostały zdjęte. (...) Budynek 
powoli umiera. W tej chwili nie wiadomo, na jaki cel będzie przekazany, jakie instytucje 
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znajdą w nim pomieszczenie (...) Dużym udogodnieniem dla pracowników była znajdu-
jąca się w budynku stołówka, w której za 10 zł można było spożyć obiad”. Czas arogancji 
rozegnał wiatr historii.

Nowy naczelnik miasta i gminy zwraca się do Jana Burlikowskiego z propozycją na-
pisania dziejów Brzeska. Nie od razu daje odpowiedź. Zdaje sobie sprawę, że to wielce 
atrakcyjne zadanie, ale może mu nie podołać, gdyż nie czuje się osobą kompetentną, 
jako historyk. Jednak przełamuje obawy i  zabiera się do pracy. Pierwsze zaskoczenie 
– Brzesko nie ma własnej dokumentacji dziejów miasta. Tygodniami spędza czas w ar-
chiwach Krakowa, Bochni, Tarnowa. Studiuje wszelkie wydawnictwa na temat Brzeska 
– jest ich bardzo mało. Odszukuje w kamienicy przy ul. Kościuszki 2 nieistniejący zakład 
fotograficzny Marii Sokowej. Na strychu przegląda 50 tys. szklanych klisz, z których wy-
biera kilkadziesiąt. Sporo fotografii otrzymuje od mieszkańców, znajomych i nieznajo-
mych. W archiwum bocheńskim odnajduje dokument cechu tkaczy z 1504 roku, nigdzie 
dotąd niecytowany. Po raz pierwszy przetłumaczony z łaciny na język polski załącza do 
kroniki. Pergamin zawiera opis przywileju cechowego, nadanego przez Jana Melsztyń-
skiego i jego matkę Katarzynę, ówczesnych właścicieli Brzeska. Z kolej w archiwum tar-
nowskiego notariatu, w księgach tabularnych trafia na spis właścicieli miasta od 1824 
roku. Weryfikuje datą budowy kościoła parafialnego. Wielu autorów podaje mylnie, że 
świątynie wybudowano w 1487 roku. Jest to data uposażenia kościoła. W rzeczywistości 
budynek wzniesiono w 1447 roku. Ustala prawdziwą datę utworzenia gimnazjum – rok 
1910, a nie – jak przyjęto uważać – 1911.

„Kronikę miasta Brzesko” (1385-1944) rozpoczyna akapitem: „Kiedy i  gdzie były 
początki miasta Brzeska? Już zapewne w XIII i XIV wieku stanęła tu osada z  sołtysem 
na czele. Osada miała charakter prostokąta. Środkiem osady wiodła droga z Krakowa na 
wschód. Na Ruś. Po obu stronach drogl budowano domy i obejścia gospodarskie. W środ-
ku, gdzie ulica rozszerzała się nieco, był rodzaj rynku, na skraju jakaś kaplica. Obok miesz-
kali rzemieślnicy i kramarze. Kiedy jednak Spytkowie Melsztyńscy zwrócili uwagę na tę 
osadę, położoną w  ich dobrach i  leżącą na ważnym szlaku handlowym, przemianowali 
osadę na miasto” 

Następne rozdziały traktują o najdawniejszych dziejach Brzeska, o genezie nazwy, 
o herbach i pieczęciach. Jan Burlikowski nie stroni od anegdot, podań, ustnych prze-
kazów. Hołduje zasadzie, że nie wiadomo co, kiedy i komu może się przydać, a wszyst-
ko jest warte ocalenia. Najważniejsze są fakty i  one zadecydują o  właściwej interpre-
tacji. Toteż wielokrotnie w  przedmowach do poszczególnych tomów zastrzega się, że 
Jego dzieło nie ma ambicji naukowej rozprawy. Niemniej, z każdym tomem rozszerza 
aparat naukowy, stosując przypisy i odsyłacze, podając źródła informacji. Najtrudniej 
przyszło Mu pracować nad okresem okupacji hitlerowskiej. Do najnowszych dziejów 
miasta brakuje dokumentów. Opiera się więc o  relacje świadków wydarzeń. W  ten 
sposób odtworzył zbombardowanie przez Niemców pociągu cywilnego 5 września 
1939 roku w  lesie słotwińskim. Udało się nawet uzyskać wypowiedź ówczesnej pasa-
żerki. Odnalazł listę 30 zabitych, ale utrzymywały się pogłoski, że ofiar było więcej. 
I  rzeczywiście; w archiwum brzeskiego USC odkrył nieznany wykaz 13 Żydów, pole-
głych podczas nalotu. Martyrologii brzeskich Żydów poświęcił zresztą osobny rozdział.  
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„Kronika miasta Brzeska” Jana Burlikowskiego nieprzypadkowo kończy się na roku 
1944. W jego opinii rok następny – 1945 – rozpoczyna nową erę w dziejach miasta i wy-
maga osobnego potraktowania. 

Autorowi marzyło się jednak jeszcze coś innego – kontynuacja prac nad kroniką 
powiatu z czasów przed 1960 rokiem. Zgromadził materiały z  lat 1956-1959. Czekają 
na uporządkowanie. Zdobył maszynopisy roczników 1936-1938. Czasami pytał siebie, 
czy aby nie za wielki wziął rozmach? A przecież Jego życie mogło potoczyć się zupełnie 
innym torem. Na ziemi brzeskiej znalazł się przypadkowo.

Urodził się w Brzozdowicach pod Lwowem. We Lwowie kończył gimnazjum. Tam 
też pracował w  znanej firmie kartograficznej prof. E. Romera – „Książnica – Atlas”. 
W 1944 r. musiał uchodzić przed ukraińskimi nacjonalistami. Za namową znajomych 
osiadł w Przyborowie. Po wyzwoleniu został sekretarzem gminy w Szczepanowie, gdzie 
na tym stanowisku przepracował 10 lat. Dopiero w 1957 roku przeniósł się do Brzeska. 
Niewiele brakowało, a zawędrowałby na Dolny Śląsk, idąc śladami dawnej firmy, lecz 
w zniszczonym Wrocławiu nie znalazł mieszkania. 

Nie żałował nigdy lat spędzonych w Brzesku. Tu rozpoczął i zrealizował dzieło swego życia. 
Jego Księgi stanowią arcybogate źródło wiedzy o ziemi brzeskiej. 

Jerzy Ożegalski

W połowie lat 90-tych ub. wieku w wydawanym od niedawna miesięczniku BIM, 
przy większości zamieszczanych tam artykułach o  postaciach i  zdarzeniach z  historii 
Brzeska, pojawiała się informacja o źródłach i były to najczęściej Kroniki Miasta Brzeska 
Jana Burlikowskiego, tom i tu numer od 1 do 5. 

Bardzo mnie to zainteresowało. Okazało się, że ze względu na ich stan techniczny, 
Kroniki udostępniane są tylko w czytelni PiMBP. Był to okres mojej fascynacji projek-
tem Gutenberga, tzn. projektem społecznym, zmierzającym do digitalizacji wszelkich 
tekstów, w szczególności takich, które istnieją w pojedynczych egzemplarzach, a dodat-
kowo powstałych w ostatnich 150-200 latach. W tym okresie stosowana była technologia 
produkcji papieru, skazująca z góry publikację na samozniszczenie w ciągu następnych 
kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Wielkie biblioteki uniwersyteckie czy narodowe stać 
było i jest na bardzo kosztowne zabiegi fizyko-chemiczne, hamujące procesy samo-de-
gradacji papieru. 

Pierwszy rzut oka wtedy (koniec lat 90-tych) na pierwsze strony I-go tomu Kronik 
Miasta pozwalał naocznie przekonać się, że papier na obrzeżach stron zaczyna się 
rozpadać.

Nie potrafię teraz ustalić powodu, dla którego (mniej więcej w tym okresie tj. w la-
tach 1995-1997), ówczesny Burmistrz Miasta Bogusław Tolasz wraz z  jednym z waż-

REPRINT CYFROWY I WYDANIA KSIĄŻKOWE KRONIK MIASTA 
BRZESKA I POWIATU BRZESKIEGO JANA BURLIKOWSKIEGO 
PRZEZ ZETO SA W TARNOWIE (1996-2010)
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niejszych w tym czasie urzędników Janem Gwizdałą spotykał się ze mną, jako prezesem 
zarządu ZETO SA w Tarnowie. Na zakończenie spotkania, zwróciłem się z propozycją 
zaangażowania ZETO SA w proces ratowania przed unicestwieniem unikalnych egzem-
plarzy Kronik Miasta, a były one de facto własnością Miasta Brzeska. Niezmiernie się 
ucieszyłem, bo u obu Panów zauważyłem autentyczne zainteresowanie tematem i pro-
blemem. Miałem dostać w ciągu kilku dni informację o konkretnych decyzjach Urzędu 
Miasta w tej sprawie. Ponieważ mijały kolejne tygodnie, a żadnej zapowiedzianej reakcji 
nie było, skontaktowałem się w  tej sprawie z  Panem Gwizdałą. Dowiedziałem się, że 
Urząd Miasta nie widzi potrzeby angażowania się w ratowanie rękopisów Kronik Mia-
sta, bo jest na finiszu czy może już podpisał umowę na opracowanie Kroniki Miasta 
Brzeska przez grupę utytułowanych naukowców, i w tej Kronice „znajdzie się wszystko 
to, co napisał Jan Burlikowski, a na pewno jeszcze dużo więcej” (sic!).

Wróciłem do tematu parę lat później. Burmistrzem był Jan Musiał, a jednym z jego 
zastępców Krzysztof Bigaj. I właśnie Pan Krzysztof Bigaj spowodował, że ze strony Urzę-
du nastał klimat może nie entuzjazmu, ale „nie przeszkadzajmy” ws zajęcia się digita-
lizacją oryginałów Kronik Miasta i Kronik Powiatu. Urząd zobowiązał się do pokrycia 
kosztów ponownej oprawy introligatorskiej, rozszywanych na czas skanowania tomów. 
Było to kilkaset złotych („bo przecież Pan wie, że w budżecie musimy przewidzieć kilka-
dziesiąt tysięcy za napisanie Kroniki Brzeska”). Zabierałem po 1-2 tomy Kronik z Biblio-
teki, i strona po stronie skanowałem je w formacie A3 (w takim formacie był oryginał) 
oraz dodatkowo, każde z zamieszczonych w Kronikach zdjęć, skanowałem dodatkowo 
z rozdzielczością 600 dpi (na wszelki wypadek… gdyby w przyszłości było przygotowy-
wane wydanie książkowe…!).

Strony tekstu skanowane były w formacie b/w (black/white), w którym tło było 
automatycznie białym, a  czcionki liter automatycznie czarne. Problemem były tu 
zanieczyszczenia na stronach, załamania i pęknięcia stron i zupełna zmora w przy-
padku tego maszynopisu, czyli strony pisane po świeżo wymienionej taśmie barwią-
cej. Wtedy małe litery e, c, o, a jawiły się jak czarne okrągłe punkty w maszynopisie. 
Wszystkie skazy na stronach tekstu udawało się w znacznym stopniu usunąć, ope-
rując zaimplementowaną w Adobe Photoshop’ie „gumką do mazania”. Wymienione 
powyżej skazy na skanie gumka usuwała, pozostawiając po sobie idealnie jak reszta 
strony, białe tło. Wymienione wyżej litery zamienione na czarne punkty udawało się 
też zamienić we właściwe litery, choć wymagało to dużej cierpliwości i czasu. Frag-
ment skanu z tymi zniekształconymi literami powiększałem kilkakrotnie, a operując 
opisaną wyżej „gumką” czyściłem kontury liter. Wykonanie cyfrowego reprintu 5 
tomów Kronik Miasta Brzeska zajęło mi okres czerwiec – sierpień 2001 r., pracując 
po 4-5 godzin dziennie. W  listopadzie 2001  r. zakończyłem skanowanie 6 tomów 
Kronik Powiatu Brzeskiego. We wrześniu 2001 r. przekazałem PiMBP w Brzesku kil-
ka kompletów płyt CD z cyfrowym reprintem 5 tomów Kroniki Miasta Brzeska Jana 
Burlikowskiego, a  w  grudniu tego roku też kilka kompletów płyt CD z  reprintem 
cyfrowym Kronik Powiatu Brzeskiego Jana Burlikowskiego. Z  tych reprintów cy-
frowych można by (w razie potrzeby) odtworzyć całość lub fragmenty oryginalnych 
maszynopisów.
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W 2004 r. zacząłem się zastanawiać nad sposobem wydania drukiem Kroniki Miasta 
i Kronik Powiatu Jana Burlikowskiego. Zaprezentowałem wiceburmistrzowi Krzysztofo-
wi Bigajowi projekt wydania drukiem Kroniki Miasta Brzeska przez konsorcjum spon-
sorów – jest zainteresowanie i zgoda na wydanie ich drukiem.

Jesienią 2004 r. – pierwsza odważna – Pani Melania Popiel z Zarządu CARLSBERG 
Polska podejmuje najważniejszą dla wydania Kronik Miasta Brzeska decyzję – Carlsberg 
POLSKA będzie sponsorem I tomu Kronik Miasta Brzeska. Stosowną umowę z ZETO 
SA jako Wydawcą, podpisała w styczniu 2005 r. w imieniu Carlsberg Polska Pani Jagoda 
Jastrzębska. Wydawało się, że nie będzie problemu ze znalezieniem sponsorów na kolej-
ne tomy – a jednak były. Wtedy wraz z Państwem Aleksandrą i Ryszardem Dziedzicami 
(właścicielami Brzeskiej Oficyny Wydawniczej), podejmujemy strategiczną decyzję – 
jakby co, to sponsorować będziemy 2 tomy (jeden tom BOW i jeden tom ZETO). 

Zasada przyjęta dla wydania Kroniki Miasta była następująca: koszt wydania jedne-
go tomu w nakładzie 600 egzemplarzy to około 26.000,00 PLN. Sponsor pokrywający 
w pełnej wysokości koszt wydania jednego tomu, otrzymuje 100 egzemplarzy tego i każ-
dego z pozostałych tomów Kroniki. 

Generalnie należy tu mocno zaznaczyć, że bez olbrzymiego merytorycznego i finanso-
wego zaangażowania się Państwa Aleksandry i Ryszarda Dziedziców z Brzeskiej Oficyny 
Wydawniczej nie udałoby się wydać drukiem ani Kronik Miasta ani Kronik Powiatu. Nie 
wspominając o wspaniałym i wyjątkowym pod kątem edytorskim wydaniu obu Kronik.

W kwietniu 2005 r. ukazał się I tom Kroniki Miasta Brzeska, sponsorowany przez 
Carlsberg Polska SA w Warszawie.

W maju 2005 r. Burmistrz Brzeska podjął decyzję – muszą się znaleźć pieniądze na 
wydanie II tomu Kroniki Miasta Brzeska. W sierpniu 2005 r. ukazał się II tom Kroniki 
Miasta Brzeska, sponsorowany przez Urząd Miasta Brzeska.

We wrześniu 2005 r. ukazał się III tom Kroniki Miasta Brzeska, sponsorowany przez 
ZETO SA w Tarnowie.

We listopadzie 2005  r. ukazał się IV tom Kroniki Miasta Brzeska, sponsorowany 
przez Brzeską Oficynę Wydawnicza Państwa A. i R. Dziedziców.

W   pierwszych dniach stycznia 2006  r. ukazał się V tom Kroniki Miasta Brzeska, 
sponsorowany w  ¼ przez Romana Kluskę, brzeszczanina, byłego właściciela firmy 
OPTIMUS w Nowym Sączu, w ¼ przez firmę GRANIT Pana Zygmunta Popieli z Brze-
ską i w ½ znów przez ZETO SA w Tarnowie.

Szczerze muszę przyznać, że problemy z  pozyskaniem sponsorów dla wydania 
Kroniki Miasta Brzeska były dla mnie kompletnym i  zupełnym zaskoczeniem. Wy-
dawało mi się pewnym, że przynajmniej jeden tom kronik zasponsorują prywatne 
firmy prowadzone przez potomków rodów, o których można wiele znaleźć na kartach 
Kroniki. Ale mi się to tylko wydawało pewnym. Z wielkim zaskoczeniem odebrałem 
niechętny stosunek do autora Kroniki i jego Dzieła ze strony kierownictwa brzeskie-
go Cechu Rzemiosł Różnych, choć o  zrzeszonych tu rzemieślnikach, samym cechu 
i jego władzach można znaleźć w Kronice Miasta Brzeska zapisanych na kilkudziesię-
ciu stronach wiele ciepłych informacji, nie wspominając o kilkudziesięciu fotografiach 
opisywanych tam postaci. 
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Wydanie drukiem 6 tomów Kronik Powiatu Brzeskiego przebiegało nieco sprawniej 
niż Kroniki Miasta, choć i tu nie obyło się bez problemów i rozczarowań. Do wydania 
zaczęliśmy się przygotowywać (ZETO SA i BOW) w 2007 r. Rozczarowanie, że nie udało 
się przekonać CARLSBERG Polska SA do podobnego jak w przypadku Kroniki Miasta 
sponsoringu wydania jednego z  tomów. Miłą niespodzianką było, że tym razem, tym 
pierwszym odważnym czyli sponsorem tomu I Kronik Powiatu Brzeskiego został CAN 
PACK SA w Krakowie.

W styczniu 2009 r. ukazał się w nakładzie 900 egzemplarzy, tom I Kronik Powiatu Jana 
Burlikowskiego, sponsorowany (około 30.000,00 zł.) przez CAN PACK SA w Krakowie.

W kwietniu 2009 r. ukazał się w nakładzie 900 egzemplarzy tom II Kronik Powiatu, 
sponsorowany po połowie przez BOW i ZETO SA. W czerwcu 2009 r. ukazał się w na-
kładzie 900 egzemplarzy tom III Kronik Powiatu, sponsorowany przez Starostwo Powia-
towe w Brzesku. W październiku 2009 r. ukazał się w nakładzie 900 egzemplarzy tom 
IV Kronik Powiatu, sponsorowany przez Gminę Brzesko. W grudniu 2009 r. ukazał się 
w nakładzie 900 egzemplarzy tom V Kronik Powiatu, sponsorowany przez Gminę Bo-
rzęcin, Miasto Czchów, Gminę Szczurowa, Miasto Wojnicz oraz brzeskie firmy (alfabe-
tycznie): GRANIT Sp. z.o.o., JAWOR, MPEC Sp. z o.o., Zasada Trans Spedition Sp. z o.o.

Wydanie ostatniego 6-ego tomu Kroniki Powiatu Brzeskiego, miało być sfinanso-
wane – wg zapewnień ówczesnego Starosty Brzeskiego – przez Małopolski Urząd Mar-
szałkowski. Z nieznanych powodów Marszałek Województwa wycofał się z obiecanego 
finansowania.

I tutaj podobnie jak i parę lat temu w przypadku Kroniki Miasta, Brzeska Oficyna 
Wydawnicza Państwa A. i R. Dziedziców oraz ZETO SA w Tarnowie, zechciało pokryć 
po połowie koszty wydania tomu 6 Kronik Powiatu Brzeskiego Jana Burlikowskiego, 
który ukazał się w kwietniu 2010 r.

Na marginesie wydania Kronik Powiatu – wybrana wtedy większość rządząca po-
wiatem brzeskim, miała poważne zastrzeżenia wobec decyzji Zarządu Powiatu sponso-
rowania wydania jednego z tomów Kronik Powiatu, argumentując to tym, że Kronikarz 
opisuje lata 1960-1975, a był to przecież okres Polski Ludowej.

Wersje cyfrowe wydań książkowych Kronik Miasta i Powiatu Jana Burlikowskiego 
Wydawca czyli ZETO SA w Tarnowie, udostępniło Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej. 

Poniżej linki i QR kody:
- do 5 tomów Kronik Miasta Brzeska 

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publica-
tion?id=184&from=&dirids=1&tab=1&l-
p=1&QI=

- do 6 tomów Kronik Powiatu Brzeskiego

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publica-
tion?id=96264&from=&dirids=1&tab=1&l-
p=2&QI=


