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Spokojnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia,
aby przy świątecznym stole 
nie zabrakło światła 
i ciepła rodzinnej atmosfery, 
a Nowy Rok niósł ze sobą
zdrowie, szczęście i pomyślność.
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Mamy za sobą bardzo pracowite miesiące jesieni 2022 r. 

 

Brzeskie Towarzystwo „Gryf” w ramach obchodów 50 lecia 

wraz z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, Miejskim 

Ośrodkiem Kultury i Liceum Ogólnokształcącym im. M. 

Kopernika zorganizowało dla uczniów klas VII i VIII szkół 

podstawowych gminy Brzesko i  uczniów szkół średnich 

Powiatu Brzeskiego  Konkurs Historyczny pt. Oni tworzyli 

historię Ziemi Brzeskiej.  Eliminacje szkolne odbyły się 

30.09.2022 r., a wyłonieni w nich zwycięzcy  zmagali się w 

eliminacjach finałowych 7.10.2022 r.  

W czasie uroczystości 50 lecia BT „Gryf” w dniu 12.10.2022 

r. wręczone zostały nagrody zwycięzcom konkursu 

historycznego. 

 

 
 

 Laureatki konkursu historycznego; stoją od lewej: Julia Pajor, miejsce I, 

uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Brzesku, 

Wiktoria Szałas i Gabriela Duda, dwa II miejsca ex 

aeqo,  uczennice  Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Brzesku, 

Gabriela Polek, miejsce III, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Sterkowcu 
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Wieloletnie starania Zarządu BT „Gryf” o uhonorowanie  Jana 

Burlikowskiego, brzeskiego kronikarza, znalazły swój finał  w 

pierwszym dniu obchodów 50 lecia Towarzystwa – 

12.10.2022 r.  

Uroczystość nadania skwerowi przy RCKiB imienia Jana 

Burlikowskiego 

Rada Miasta Brzeska postanowiła na wniosek Brzeskiego 

Towarzystwa GRYF  uhonorować  Jana Burlikowskiego w 

110 rocznicę jego urodzin, nadając skwerowi wokół RCKiB w 

Brzesku nazwę  Skwer im. Jana Burlikowskiego. Uroczystego 

odsłonięcia tablicy z nazwą skweru dokonali Przewodnicząca 

Rady Miasta – Maria Kądziołka i Prezes BT GRYF – 

Mieczysław Mietła. 

 

 
 

Tablica pamiątkowa poświęcona Janowi Burlikowskiemu 
 

Równocześnie  Burmistrz Brzeska – Tomasz Latocha i syn 

Jana Burlikowskiego, Stanisław odsłonili zamontowaną  w 

pobliżu skweru tablicę pamiątkową  z inskrypcją  Jan 

Burlikowski  (1912-1997) Kronikarz Miasta i QR- kodem  

kierującym do Jego  życiorysu opublikowanego w nr 76 

Biuletynu BRZESKI GRYF. 
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Jubileusz 50-lecia Brzeskiego Towarzystwa GRYF 

Kolejnym punktem programu uroczystości 12 października 

2022 r. było wystąpienie okolicznościowe Prezesa BT GRYF 

– Mieczysława Mietły, poświęcone historii Towarzystwa od 

dnia jego powstania 19 października 1972 r. (wtedy 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzeskiej) do chwili obecnej, 

jego kolejnym prezesom i zasłużonym postaciom. 

 

 

https://gryf.brzesko.pl/?et_fb=1&PageSpeed=off
https://gryf.brzesko.pl/?et_fb=1&PageSpeed=off
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Nadanie Brzeskiemu Towarzystwu GRYF Medalu na 

Wstędze za zasługi dla Miasta 

Przewodnicząca Rady Miasta Brzeska Maria Kądziołka 

poinformowała o decyzji Rady Miasta  na wniosek 9 Radnych 

o nadaniu Brzeskiemu Towarzystwu GRYF  Medalu na 

wstędze za zasługi dla Miasta Brzeska. Uzasadnienie do 

uchwały w tej sprawie przedstawił  zastępca 

Przewodniczącego Rady Miasta  – Adrian Zaleśny. Burmistrz 

Brzeska – Tomasz Latocha i Przewodnicząca Rady Miasta – 

Maria Kądziołka  wręczyli na ręce Prezesa BT GRYF Medal.  

 

 

Otwarcie wystawy „Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej” 

Z okazji jubileuszu BT Gryf przygotowało we współpracy z 

MOK i PiMBP wystawę pt Oni tworzyli historię Ziemi 

Brzeskiej. Oprócz niezmiernie zasłużonych dla Brzeska i 

Ziemi Brzeskiej przedstawicieli Rodziny Goetzów, wystawa 

przybliżyła też  sylwetki Haliny Biernat, poetki, Kazimierza 

Missony, wybitnego pedagoga i dyrektora brzeskiego 

gimnazjum w latach 1915-1929, Hennocha Klapholza, 

burmistrza Brzeska, inicjatora powstania brzeskiego 

https://gryf.brzesko.pl/?et_fb=1&PageSpeed=off
https://gryf.brzesko.pl/?et_fb=1&PageSpeed=off
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gimnazjum, członków rodziny Petersów,  a także postacie Jana 

Brzeskiego, Szymona Bernadzikowskiego i  Franciszka 

Mleczki. 

 

 
 

W kolejnych numerach Biuletynu GRYF prezentować 

będziemy osoby, które zostały przedstawione na wystawie. 

Mamy też nadzieję, że  będziemy mogli przedstawiać w tym 

miejscu też kolejnych ludzi, którzy tworzyli historię ziemi 

brzeskiej. Postacią, którą prezentujemy w bieżącym numerze 

Biuletynu jest dr Franciszek Mleczko. 

 

13 październik 2022 r. 

Drugi dzień uroczystości związanych z 50-leciem Brzeskiego 

Towarzystwa GRYF uświetniła konferencja popularno-

naukowa, której temat „Wpływ trzech pokoleń Goetzów-

Okocimskich na rozwój rolnictwa, gospodarki oraz 

edukacji i kultury w Polsce południowo-wschodniej na 

przełomie XIX i XX wieku” był  kontynuacją tematyki 

https://gryf.brzesko.pl/?et_fb=1&PageSpeed=off
https://gryf.brzesko.pl/?et_fb=1&PageSpeed=off
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poruszanej już w 2016 r. na podobnej konferencji. 

Wygłoszone zostały 4 referaty: 

– Warunki pracy i BHP we wspomnieniach 

pracowników  Browaru Okocim; dyr Browaru OKOCIM 

Michał Napieracz; 

– Udział Goetzów w rozwoju rolnictwa galicyjskiego; prof. 

Włodzimierz Sady; 

– 177 lat Browaru OKOCIM, historia, tradycje gospodarcze, 

wpływ na region, działania w zakresie ekologii; prof. Andrzej 

Chochół; 

– Wkład Rodziny Goetzów Okocimskich w rozwój oświaty i 

szkolnictwa  w gminie i w regionie; dr Piotr Duda. 

 

 

  
    

Wykład dyr. Michała Napieracza 
  
Wykład prof. Włodzimierza Sadego  

 

  
 

Wykład prof. Andrzeja Chochoła 
        

Wykład dr Piotra Dudy 
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11 listopada 2022 r. 

W obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2022 

r. uczestniczyły tłumy mieszkańców oraz reprezentantów 

lokalnych władz, organizacji, instytucji i stowarzyszeń.  

W kościele pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła 

odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny, po której 

odbył się przemarsz pocztów sztandarowych pod Pomnik 

Nieznanego Żołnierza, gdzie w hołdzie bohaterom poległym w 

walkach o niepodległość złożono wiązanki kwiatów i zapalono 

znicze. Wiązankę kwiatów złożyła też delegacja zarządu 

Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”. 

 

 

25 listopada 2022 r. 

Ukazała się drukiem publikacja „Wpływ trzech pokoleń 

Goetzów-Okocimskich na rozwój rolnictwa, gospodarki oraz 

edukacji i kultury w Polsce południowo-wschodniej na 

przełomie XIX i XX wieku” zawierające pełne teksty 

referatów przedstawionych na konferencji popularnonaukowej 
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pod tym samym tytułem w dniu 13 października 2022 r. w 

ramach obchodów 50- lecia Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”. 

 

 
 

7 grudnia 2022 r. 

W auli RCKiB w Brzesku 7 grudnia 2022 r. odbędzie się 

zorganizowane przez nasze Towarzystwo spotkanie z cyklu 

„Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej” z Sobiesławem 

Zasadą, kierowcą rajdowym i przedsiębiorcą oraz Mieszkiem 

Musiałem, Prezesem Carlsberg Polska. 
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dr FRANCISZEK MLECZKO  

          (30.09.1905-05.04.1990) 

 

 
 

 Łysogórzanin, działacz społeczny, nauczyciel, pisarz i 

publicysta; pod pseudonimem „RUTA" współorganizator 

edukacji w ramach tajnych kompletów w trakcie II WŚ i szef 

regionalnej komisji maturalnej, organizator powojennego 

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku. 

Doprowadził do przejęcia od wojsk rosyjskich pałacu Goetza 

na rzecz tego przedsięwzięcia. Animator kultury, poseł na 

Sejm, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu 

Odrodzenia Polski. 

 Pochodzący z rodziny chłopskiej Franciszek Mleczko, 

kosztem wielu wyrzeczeń i dzięki olbrzymiej determinacji, 

jako siódmy z kolei syn Wiktorii z Drużkowskich i Wiktora 

Mleczko, zdobył wykształcenie najpierw w Prywatnym 

Gimnazjum im Jana Goetza w Brzesku, następnie w II 

Gimnazjum w Tarnowie, po czym rozpoczął studia 

polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył 

w 1930 roku obroną pracy magisterskiej „Humor w twórczości 

Bolesława Prusa". W roku 1938 obronił na UJ pracę doktorską 

„Orzeszkowa i Tołstoj jako krytycy i filozofowie kultury". Od 

1939 roku pracował w Warszawie w Ministerstwie Edukacji, 

będąc odpowiedzialnym za obszar nauczania dorosłych. To 

tam zastał go wybuch II wojny światowej, tuż po stażu w 

Szwecji w roku 1939, gdzie zgłębiał system edukacji 

pozaszkolnej dorosłych i przed planowanym na wrzesień 

wyjazdem do Anglii. 
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 Po powrocie do Łysej Góry na cały czas wojny, zajął 

się organizacją tajnego nauczania, pełniąc również rolę 

nominowanego przez Delegaturę Rządu na Kraj kierownika 

trójki konspiracyjnej. Szacował, że przez lata wojny w ramach 

zorganizowanej przez niego struktury, edukację zdobyło 

ponad czterystu uczniów i uczennic. W 1941 r. został 

przewodniczącym Państwowej Komisji Oświaty i Kultury, 

sam również uczył przedmiotów humanistycznych.  

 W 1945 r. uruchomił Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcące w Brzesku, w którym również nauczała jego 

żona, Wiktoria Mleczko z Malinowskich. 

 

 

W tym samym roku został powołany do pracy w Warszawie, 

gdzie został naczelnikiem Wydziału Wychowania w 

Departamencie Szkolnictwa Ogólnokształcącego. 

Jednocześnie pisał, był redaktorem miesięcznika "Chłopski 

Świat", wydał swoją broszurę, walcząc o godne życie ludzi na 

wsi i ich wykształcenie. W tym samym roku na dobre 

powrócił do swojej rodzinnej Łysej Góry. 
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 Dzięki swoim wybitnym zdolnościom 

organizacyjnym, zaangażowaniu, konsekwencji i 

umiejętnościom do przekonywania ówczesnych władz, swoją 

małą ojczyznę przekształcił w nietypowe miejsce. Udało mu 

się zmotywować ludzi do wielkiego wysiłku i pracy 

społecznej, czego efektem była m.in. elektryfikacja i 

gazyfikacja wsi Łysa Góra. 

 Jako wizjoner wykorzystał przekleństwo miejscowych 

rolników, ciężką i gliniastą glebę do produkcji ceramiki 

artystycznej w założonej przez siebie Ceramicznej Spółdzielni 

Przemysłu Ludowego Kamionka, która stała się wizytówką 

regionu w Polsce i na świecie. Jej wyroby zdobiły m.in. Pałac 

Kultury i Nauki w Warszawie, MDM, czy choćby kino Kijów 

w Krakowie. Ogólnopolski prestiż zyskała również założona i 

prowadzona przez niego w latach 1956-1977 Szkoła Rzemiosł 

Artystycznych. 
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 Łysa Góra, z własnym ośrodkiem zdrowia, zespołem 

pieśni i tańca Kamionka, pocztą, przedszkolem, remizą 

strażacką czy amfiteatrem, przekształciła się z odciętej od 

świata osady w nowoczesną miejscowość. To między innymi 

dlatego w trakcie swojej wizyty w Polsce odwiedziła ją słynna 

wówczas kosmonautka, Walentyna Tierieszkowa.  

 W latach 1962-1971 Franciszek Mleczko pełnił 

funkcję posła, związany był ze Zjednoczonym Stronnictwem 

Ludowym. Pracował w komisjach: Przemysłu Lekkiego, 

Rzemiosła i Spółdzielczości Pracy, Budownictwa i 

Gospodarki Komunalnej, oraz Kultury i Sztuki. Już na 

emeryturze został powołany na sędziego Trybunału 

Konstytucyjnego. 
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 Pozostawił po sobie kilka książek, oprócz 

biograficznej „Wieś Rodzinna Wzywa" (1963), także 

„Rozeznania Wiejskie" (1974), „Sektor R jak rodzina" (1980) 

i wiele publikacji. 

 Był idealistą, jego celem była bezinteresowna i ofiarna 

działalność dla pożytku społecznego. Jak głosi inskrypcja na 

jego nagrobku w Łysej Górze: „Życie, wiedzę i umiejętności 

poświęcił swojej rodzinnej wsi" 

 

 

 

 



Z A P R O S Z E N I E

Sobiesław Zasada
kierowca rajdowy, przedsiębiorca

Mieszko Musiał
prezes Carlsberg Polska

Sławomir Jeneralski
moderator

wstęp wolny
projekcia filmu pt „ZASADA”

rozmowa o pasji i biznesie
spotkanie przy kawie

Zaprasza Mieczysław Mietła
Prezes Brzeskiego Towarzystwa GRYF

PROGRAM:

RCKB | Plac Targowy 10
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