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Dla jednych Wielkanoc dla innych Zmartwychwstanie Pańskie, 
dla wszystkich najradośniejsze ze wszystkich świąt, 

umacniające w nadziei i wierze 
w jasne strony człowieka.

W nadziei, że życie zawsze
triumfuje nad śmiercią, 

dobro nad złem, 
a miłość nad nienawiścią.

Zarząd Brzeskiego 
Towarzystwa „Gryf” 

składa Państwu 
najlepsze życzenia radości,

 miłości w rodzinach 
i wszelkiego powodzenia 

na każdy dany nam 
nowy dzień.

Prezes Zarządu „Gryf” 
Mieczysław Mietła
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Zmarł Andrzej Małysa, wieloletni były Prezes 

Zarządu Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”. 

Z wielkim żalem informujemy, że w nocy z 28 lutego/1 marca 2023 

roku zmarł Andrzej Małysa, wieloletni Prezes Brzeskiego 

Towarzystwa „Gryf”. Jego pogrzeb odbył się o godz. 14.oo, w 

sobotę 4 marca 2023 r. na Cmentarzu Parafialnym na Bielanach w 

Krakowie. 

 

 Andrzej Małysa urodził się 26.09.1938 r.  w Krakowie, 

wychowywał się w Brzesku. Tu ukończył Szkołę Podstawową i 

Liceum Ogólnokształcące (maturę w brzeskim Liceum 

Ogólnokształcącym zdał w 1956 roku). Jego Matka - Anna z 

Wawrykiewiczów była związana z brzeskimi rodzinami  Bernackich, 

Gładyszewiczów, Czamarskich, Rybickich, Maderskich i 

Topolskich. Ojciec, Bolesław Małysa, pochodził z Racławic. Był 

oficerem WP, nauczycielem i kierownikiem Szkoły Podstawowej  w 

okolicach Gór Świętokrzyskich. W kwietniu 1941 roku został 

aresztowany i wywieziony do Oświęcimia. W sierpniu 1943 roku 

przewieziono go do obozu koncentracyjnego Hamburg – 

Neuengamme. Zginął w transporcie na Morzu Północnym 5 maja 

1945 r. Matka była nauczycielką. Działała także w konspiracji. Po 

aresztowaniu męża wróciła z synem do Brzeska. Do końca okupacji 

ukrywała się w Tarnowie, a  małym Andrzejem opiekowała się 



4 

rodzina w Brzesku. Po wojnie wróciła do pracy w szkolnictwie 

zawodowym i podstawowym.  

Andrzej w latach szkoły średniej należał do liderów 

młodzieży licealnej. Ten rys jego charakteru pozostał w jego życiu 

na zawsze. Chętnie przez lata podejmował się organizacji zjazdów i 

spotkań koleżeńskich. Po maturze studiował medycynę. Studia 

ukończył w Krakowie w 1963 roku. Jako lekarz pracował najdłużej 

w Szpitalu Rejonowym w Brzesku.  
Był dyrektorem Państwowego Terenowego Inspektoratu 

Sanitarnego w Brzesku (1972 - 84). Przez szereg lat pracował także 

w Ośrodku Zdrowia w Paleśnicy. Cały czas mieszkał wraz z żoną 

Krystyną i rodziną w Krakowie, gdzie w różnych okresach czasu 

pracował także jako lekarz m. in. przez kilka lat był asystentem w III 

klinice Chorób Wewnętrznych. Małysowie byli rodzicami czwórki 

dorosłych dzieci. Córka ukończyła studia politologiczne. Najstarszy 

syn, po uzyskaniu magisterium z prawa studiował teologię i po 

święceniach kapłańskich pracował na Ukrainie, potem we Włoszech, 

a obecnie pełni posługę w Kalwarii Zebrzydowskiej. Średni syn jest 

aktorem po PWST w Krakowie. Najmłodszy ukończył studia na 

Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.  Andrzej Małysa był 

współtwórcą i członkiem krakowskiego oddziału Katolickiego 

Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (KSLP) i działał w tym zakresie w 

tamtejszym środowisku. W roku 1995 we współpracy z późniejszym 

wiceministrem zdrowia, Kazimierzem Kaperą, był inicjatorem 

założenia i pierwszym długoletnim prezesem Oddziału KSLP w 

Brzesku. Z jego inicjatywy w 1999 roku powstała także przy parafii 

św. Jakuba „Wspólnota Samarytańska” opiekująca się ludźmi 

chorymi, niepełnosprawnymi i samotnymi w ich domach. Wspólnota 

Samarytańska była szczególnie potrzebna, kiedy nie funkcjonowało 

jeszcze hospicjum w Brzesku. 

Rada Miasta Brzeska 29 kwietnia 2015 roku  nadała 

prezesowi Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”, Andrzejowi Małysie, 

Medal na Wstędze za zasługi dla Miasta Brzeska.  

Na terenie Krakowa Andrzej Małysa wraz z Żoną  należeli 

do szeregu stowarzyszeń, m.in. Stowarzyszanie Rodzin 

Wielodzietnych, Ku Cywilizacji Miłości, czy Arcybractwo 

Miłosierdzia. Andrzej Małysa był Kawalerem Zakonu Rycerzy 
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Bożego Grobu, związanego z wyprawami krzyżowymi. Ten Zakon 

utworzyła grupa rycerzy na początku XII wieku dla ochrony Grobu 

Chrystusa w Jerozolimie i innych Miejsc Świętych. Zakon Rycerzy 

Bożego Grobu do Polski przybył już w drugiej połowie XII wieku. 

Mają siedzibę w Miechowie, gdzie wznieśli wielki klasztor i 

monumentalną bazylikę.  

Na terenie Ziemi Brzeskiej Andrzej Małysa jest znany w 

pierwszym rzędzie jako  współzałożyciel i wieloletni prezes – przez 

ponad 40 lat – Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”.  

Andrzej Małysa należał do ścisłego kierownictwa  Komitetu 

Obywatelskiego  w Krakowie i Małopolsce. 

Z wielkim smutkiem żegnamy Andrzeja Małysę jako osobę 

wielce oddaną sprawom Ojczyzny, Wiary oraz jako Człowieka 

starającego się nieść pomoc bliźnim z pełnym oddaniem i na ile 

starczało mu ubywających sił. Zmogła go nieuleczalna choroba, z 

którą walczył do samego końca, wiedząc jako lekarz, jaki będzie tej 

walki koniec. 

Niech spoczywa w spokoju! 

                                                                 Jerzy Ożegalski
      (zdjęcia przekazane zostały przed laty redakcji biuletynu przez Zmarłego). 
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11 stycznia 2023 r. 

Promocja książki połączona z wykładem dr Piotra Dudy. 

W sali audytoryjnej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku 

przy Skwerze  im. Jana Burlikowskiego odbyła się w dniu 11 

stycznia 2023 r. (środa) o godz. 17.oo  promocja książki 

pokonferencyjnej „Wpływ trzech pokoleń Goetzów-Okocimskich  na 

rozwój rolnictwa, gospodarki oraz edukacji i kultury w Polsce 

południowo-wschodniej  na przełomie XIX i XX wieku” połączoną z 

wykładem dr Piotra Dudy pt. „Lata szkolne i akademickie Jana 

Albina Goetza-Okocimskiego” zorganizowane przez  Brzeskie 

Towarzystwo GRYF oraz Stowarzyszenie  Uniwersytetu 

Trzeciego  Wieku w Brzesku. 
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7 grudnia 2022 r. 

Spotkanie z cyklu „Oni tworzą historię Ziemi Brzeskiej” z 

Sobiesławem Zasadą i Mieszkiem Musiałem. 

We środę 7.12.2022 r.  mogliśmy zaprosić naszych członków 

i sympatyków, ale też wszystkich mieszkańców Brzeska, na 

spotkanie z cyklu „Oni tworzą historię Ziemi Brzeskiej”, którego 

bohaterami byli Sobiesław Zasada, słynny kierowca rajdowy i 

przedsiębiorca oraz Mieszko Musiał, prezes Calsberg Polska. Obaj 

Panowie kierują grupami przedsiębiorstw, których zakłady znajdują 

się na terenie Brzeska i dają zatrudnienie setkom mieszkańców 

Ziemi Brzeskiej. 

Spotkanie prowadził znany dziennikarz Jarosław Jeneralski 

zadając pytania siedzącym obok niego w fotelach  Sobiesławowi 

Zasadzie, Mieczysławowi Mietle, prezesowi Brzeskiego Towrzystwa 

„Gryf” i wieloletniemu Prezesowi Zarządu Browaru OKOCIM oraz 

uczestniczącemu w spotkaniu zdalnie Mieszkowi Musiałowi, 

Prezesowi Zarządu Carlsberg POLSKA. Uczestnicy spotkania mieli 

okazję obejrzeć film dokumentalny pt. ZASADA. Sala widowiskowa 

brzeskiego RCKiB wypełniona była po brzegi. 
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 Tak jak zapowiadaliśmy, w kolejnych numerach Biuletynu 

GRYF prezentować będziemy postacie  przedstawione na wystawie 

– Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej. Mamy też nadzieje, że  

będziemy mogli przedstawiać w tym miejscu też kolejnych ludzi, 

których jedną z cech było to, że „Tworzyli lub tworzą historię ziemi 

brzeskiej”. 
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ONI  TWORZYLI  HISTORIĘ ZIEMI BRZESKIEJ 

 

 

 

 

HALINA   BIERNAT 

(27.03.1917  -  21.02.2021)
 

 

 

  

 Swój pierwszy wiersz napisała, gdy miała 8 lat. Od tego 

czasu jej szuflada zapełniała się poezją niemal każdego dnia, a 

jednak książkowego debiutu doczekała się dopiero w wieku... 68 

lat, chociaż w dorobku miała już szereg publikacji na łamach 

różnych czasopism, przede wszystkim w zapomnianych już 

„Wieściach". Zawsze pogodna, a jednak zadumana. Obdarzona 

nieprzeciętną wrażliwością i tą iskrą bożą daną tylko nielicznym, a 

jednak pełna pokory. Taka też odeszła. 

 Halina Biernat urodziła się 27 marca 1917 roku w Żywcu. 

Wraz z rodziną przeprowadziła się do Brzeska zaraz po rozpoczęciu 

wojny. Jej ojciec, urodzony w Gosprzydowej Stanisław Stefański 

był profesorem języka polskiego i niemieckiego w Bielsku Białej, 

Żywcu oraz w brzeskim LO. Matka poetki, urodzona w Brzesku 

Helena z Rybickich również była nauczycielką. Pani Halina szkolę 

podstawową i gimnazjum kończyła w Bielsku-Białej. Maturę zdała 

w roku 1935, po czym rozpoczęła studia polonistyczne na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1939 roku cała rodzina 

przeprowadziła się do Brzeska, które 21-letnia wówczas Halina 

pokochała na zawsze, choć początek tej miłości przypadł w czasach 

dla wszystkich bardzo bolesnych. 
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„Tu -  przygnała mnie wojna /  

tak chciało przeznaczenie /  

i  tu już pozostałam /  

i  zapuściłam korzenie ( . . .)  

Ten dom, ogród i  miasto /  

to miła w sercu ostoja /  

moje małe królestwo /  

Mała Ojczyzna Moja"  

 

- wyznała w jednym z wierszy powstałych we wrześniu 1996 roku. 

 Helena Bereziuk we wstępie do tomiku „Patrząc w gwiazdy" 

napisała: Ich (wierszy - przyp. WP) tematem są obrazki przyrody i z 

życia własnego oraz najbliższego otoczenia. Piękno świata, radość 

życia, choć czasami przesłonięte smutną codziennością. ( . . . )  Praca, 

małe miasteczko, ukochany dom i ogród, mieszkające w Krakowie 

dzieci i wnuki - to jej świat. Poetka w istocie często wspominała o 

rodzinie, jak choćby w utworze „Gdzie twoje serce?". Zaledwie w 

dwóch wersach zawarła wartość dla niej najważniejszą, pisząc: 

„Tylu ludzi koło mnie, tylu mam do kochania, moje dzieci i wnuki, 

moja ciało i krew". 

 W Brzesku pani Halina poznała swojego męża, Jana 

Biernata, z którym razem pracowali w miejscowym browarze - ona 

w administracji, on jako główny mechanik. Wychowali dwoje dzieci, 

dbając o ich staranne wykształcenie. Córka Barbara została 

chemikiem-ceramikiem, syn Stanisław jest doktorem habilitowanym 

nauk prawnych na UJ, odznaczonym Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski, w latach 2010-2017 pełnił funkcję wiceprezesa 

Trybunału Konstytucyjnego. 

 Mąż pani Haliny zmarł w 1962 roku. Czy wtedy ze 

szczególną pasją oddała się twórczości, którą umiejętnie dzieliła z 

obowiązkami zawodowymi? Czy w poezji odnalazła sposób na 

zaleczenie bólu? Odpowiedź na te pytania pozostanie tajemnicą. 

Tych sekretów zapewne skrywała znacznie więcej. Śmierć męża była 

prawdopodobnie jednym z wielu bolesnych doświadczeń, które 

zgotował jej los. „Mój chłopiec zginął w Oświęcimiu" - napisała w 

wierszu dedykowanym Antoniemu J. Czy było to wyznanie osobiste, 
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czy też wypowiadała się w czyimś imieniu? I to pytanie musi 

pozostać bez odpowiedzi. 

  

 

 Niedomówień w jej poezji sporo. Skryta do granic, muskając 

jedynie słowami dawała znać, że bacznie obserwując otaczającą ją 

rzeczywistość, sama zmaga się z osobistymi problemami, którymi 

nie za bardzo chce zaprzątać naszych głów. Czytając na przykład 

wiersze z połowy lat 80., można odnieść wrażenie, że mogła 

doskwierać jej wtedy jakaś chwilowa niedyspozycja, na tyle 
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niepokojąca, że przyszedł chwilowy czas na podsumowania, jakby 

ostateczne. „Korną modlitwę do nieba wznoszę zmrożona nocy 

chłodem, błagam Cię Boże, spraw niech mi słońce zaświeci przed 

zachodem" - pisała we wrześniu 1985 roku w wierszu „Wczorajsze 

słońce". Ale jednak więcej w jej poezji pogody  ducha,  szczególnie  

dostrzegalnej  w sielankach. 

 

 

 Zdarzają się w jej twórczości wiersze pełne dowcipu i 

zaskakującej pointy, jak choćby „Oczekiwanie". Pamiętam spotkanie 

autorskie, podczas którego pani Halina sprawiła, że nagle wszyscy 

uczestnicy zaczęli . . .  śpiewać na znaną melodię piosenkę, której 

tekst stanowił jej wiersz. Pamiętam, kiedy wyznawała, że pierwsza, 

nieudolna i nieco pokraczna jeszcze rymowanka wyszła spod jej 

pióra, kiedy miała 8 lat. Dopiero teraz, czytając jej dojrzałe już 

wiersze, dostrzegam dystans do siebie samej i pokorę, z jaką 

traktowała swoją poezję. „Rozmawiałyśmy długo, czytałam jej swe 

wiersze, trochę byłam speszona, że takie niedzisiejsze" - napisała w 

wierszu „Danusi K". „I myślę ze wstydem o moich rymowankach, 

takich łatwych, prostych, konkretnych" - wyznała w innym miejscu. 

Nieprawda! Spośród wszystkich osób zajmujących się w Brzesku 

poezją, panią Halinę wyróżniała wysoka znajomość literackiego 

warsztatu, poparta rzadko spotykanym zmysłem o b s e r w a c j i  i  

p o e t yc k i e j  i n t u i c j i .  K o mp o z y c j a ,  ł a t wo ś ć  w 

posługiwaniu się na przykład rymami bogatymi, głębokimi, czy 

składanymi. Podejrzewam, że tworząc swoje wiersze rzadko się nad 
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tym zastanawiała - po prostu posiadała tę rzadko spotykaną 

umiejętność wrodzoną. Cóż ja się jednak będę wysilał, skoro dużo 

lepiej wypowiedział się na ten temat niekwestionowany autorytet 

Józef Baran we wstępie do tomiku „Kwiat paproci" (2000): Ktoś 

powiedział, że nie jest sztuką być poetą mając 20 lat. Ba, każdy jest 

naładowany energią poetycką w młodości, bez względu na to, czy 

pisze, czy nie pisze wierszy. Ale gdy się zachowuje do późnych lat 

życia dar poetyckiego widzenia świata, tzn. że jest się naprawdę 

nawiedzonym przez Ducha Poezji. Niewątpliwie do takich właśnie 

osób należy pani Halina Biernat, której szczera, bezpretensjonalna i 

pogodna liryka, przypadła mi kiedyś do serca. Po latach - w 

najnowszym tomiku poetki z Brzeska - odnajduję pogodny ton i 

nasłonecznione obrazy przyrody, choć nie są one już dominujące. 

( . . . )  Zawsze jednak pulsuje od nich owa serdeczna nuta ludzkiego 

zatroskania o losy najbliższych i świata... 

 

 

 Halina Biernat zmarła 21 lutego 2021 w wieku 104 lat. 

Odeszła po cichu, z charakterystyczną dla siebie pokorą. 

Pozostawiła po sobie jedenaście tomików poezji, ponad tysiąc 

pełnych refleksji wierszy o tematyce religijnej, patriotycznej i 

obyczajowej. Sporo w nich miejsca zajmują Brzesko i okolice. Nie 

statystyki są tutaj jednak najważniejsze. Przede wszystkim 

pozostawiła nam wszystkim życiowe drogowskazy, którymi warto 

podążać. 

 W 2009 roku Halina Biernat została uhonorowana Medalem 

na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska. W 2015 roku cały swój 
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literacki dorobek przekazała do zbiorów Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Brzesku. Informacje na temat Jej życia i 

twórczości zawarte zostały na pamiątkowej tablicy znajdującej się w 

dziale dla dorosłych brzeskiej książnicy. 

 

 

 Pierwsze wiersze pani Halina próbowała tworzyć już w 

wieku ośmiu lat, jednak na oficjalne wydanie jej poezja czekała 

jeszcze wiele lat. Pierwsze cztery zbiory: Malowanki, Moje hobby, 

Nastrój oraz Gdzie jesteś? ukazały się w 1985 roku nakładem MOK-

u. Później co kilka lat czytelnicy mieli okazję zapoznawać się z 

nowymi tomikami, których w sumie wydano już 11. Twórczość 

poetki skupia się przede wszystkim na pięknie otaczającego nas 

świata, na religii, patriotyzmie, rodzinnym cieple. W swoich 

wierszach wspomina rodziców, dawne czasy, miejsca i osoby. 

 
Fragmenty tekstów zamieszczonych na łamach BIM 
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Uroczystości 50-lecia Brzeskiego Towarzystwa „Gryf” 

 

 Z okazji swojego 50-lecia,  Brzeskie Towarzystwo „Gryf”  

spotkało nie lada wyróżnienie. Rada Miasta Brzeska na wniosek 9 

Radnych podjęła decyzję o nadaniu Brzeskiemu Towarzystwu 

GRYF  Medalu na wstędze za zasługi dla Miasta Brzeska. 

Burmistrz Miasta – Tomasz Latocha i Przewodnicząca Rady Miasta 

– Maria Kądziołka  wręczyli na ręce Prezesa BT GRYF Medal oraz 

towarzyszące mu dokumenty. 

 

 

  
 

 


