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Zmarł Tadeusz Brylski
W sobotę 4 lipca 2015 r. w

wieku 79 lat zmarł Tadeusz Bryl-
ski, znany jako członek Harcer-
skiej Organizacji Podziemnej
"Kryształ" w Osiecznej. Wstąpił
do tej organizacji jako szesnasto-
latek. Wziął udział w akcji sabota-
żowej. Razem z nastoletnimi
kolegami zerwali łączność telefo-
niczną między Lesznem a Kąko-
lewem. - Wpadliśmy na pomysł,

że trzeba władzy zrobić na złość i

w czymś utrudnić im życie. No i

wymyśliliśmy, że przetniemy tele-

foniczny kabel, żeby nie było

łączności. Zrobiliśmy to niedaleko

cmentarza w Osiecznej. Obcę-

gami przecięliśmy kabel i potem

zasypaliśmy dokładnie to

miejsce. Telefony na linii do

Leszna rzeczywiście przestały

działać - opowiadał po latach w
wywiadzie dla "Przeglądu
Osieckiego" Tadeusz Brylski
(nr 20 kwiecień 2009 r).

Za te działania Tadeusz Bryl-
ski, Czesław Hope, Kazimierz
Cholewa i Teresa Jeżyk stanęli
przed sądem, który skazał ich na
sześcioletnią karę więzienia, jed-
nakże po trzech latach w wyniku
amnestii zostali zwolnieni. Były
lata 50-te XX wieku.

- To zdarzenie naprawdę zmie-

niło moje życie. Po pierwsze nie

skończyłem szkoły, być może

zdobyłbym zawód, dobrą pracę.

Orzeczeniem sądu zostałem też

na kilka lat pozbawiony praw oby-

watelskich. […] Kto wie, jak poto-

czyłoby się moje życie, gdyby

mnie wtedy nie uznano za wroga

Polski Ludowej. Dziś mogę się

tylko nad tym zastanawiać, choć

przyznaję, że ludzie w Osiecznej

tak na mnie nie patrzyli. Nikomu

nie zrobiłem krzywdy, nikt nie miał

do mnie żalu. W końcu zatrud-

niono mnie, ożeniłem się, urodziły

się cztery moje córki. Nie narze-

kam na los - opowiadał T. Bryl-
ski.

Tadeusz Brylski doczekał też
odznaczeń państwowych. Otrzy-
mał Srebrny Krzyż Zasługi, Brą-
zowy Medal "Za zasługi dla
obronności kraju" i awans na po-
rucznika rezerwy.

Jest pochowany na osieckim
cmentarzu. Podczas uroczystości
pogrzebowej po raz ostatni za-
brzmiały dla niego honorowe
salwy.

Ruszyły zapisy na VII Bieg Borków!
Jak już informowaliśmy wcześ-

niej tegoroczny VII Bieg Borków od-
będzie się w 22 sierpnia w
Jeziorkach. Start i meta zostaną
zlokalizowane w parku przy Dworku
Jeziorki. Już ruszyły zapisy interne-
towe na te zawody dostępne
pod  linkiem: www.czasnachip.
pl/2015/osieczna.php W tegorocz-
nej edycji zawodnicy otrzymają
chipy, służące do elektronicznego
pomiaru czasu. 

Regulamin VII Biegu Borków
- Osieczna 2015

1. Cel imprezy
Popularyzacja i upowszechnia-

nie biegania jako najprostszej formy
aktywności ruchowej. Promocja
Gminy Osieczna w Polsce.

2. Organizator
Urząd Miasta i Gminy Osieczna
3. Termin i miejsce
Bieg odbędzie się dnia 22 sierp-

nia 2015 r. o godz. 14.00 w Jezior-
kach.

Start i meta: park - Dworek Je-
ziorki.

4. Trasa i dystanse
Bieg dla przedszkolaków

i młodzieży szkół podstawo-
wych - dystans 1 km

Bieg dla przedszkolaków i mło-
dzieży szkół podstawowych w cało-
ści zostanie rozegrany oznaczoną
trasą w parku przy Dworku Jeziorki.

Bieg dla młodzieży, szkół
i osób dorosłych - dystans 3 km

Bieg na 3 km dla młodzieży
szkół i osób dorosłych w całości zo-
stanie rozegrany oznaczoną trasą
w parku przy Dworku Jeziorki. 

Bieg dla osób dorosłych -
dystans 12 km 

W biegu na 12 km zawodnicy
wystartują w parku przy Dworku Je-
ziorki po czym wyruszą na dwie pię-
ciokilometrowe pętle okolicznymi
drogami. Po ich pokonaniu uczest-
nicy biegu powrócą do parku, gdzie
zmagania zakończą dwoma okrą-
żeniami po 1 km każde. Mapa trasy
biegu na 12 km stanowi załącznik
do niniejszego regulaminu. 

5. Warunki uczestnictwa
Warunkiem udziału w zawodach

jest przedstawienie aktualnego za-
świadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do udziału w za-
wodach lub własnoręczne złożenie
podpisu pod oświadczeniem o zdol-
ności do udziału w zawodach na
własną odpowiedzialność (w przy-

padku osób poniżej 18 r. życia wy-
magana jest pisemna zgoda ro-
dzica lub opiekuna).

Wszyscy zawodnicy startujący w
zawodach muszą zostać zweryfiko-
wani w Biurze Zawodów. Podczas
weryfikacji zawodnik musi posiadać
dowód tożsamości (dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy, młodzież -
legitymację szkolną) celem kontroli
daty urodzenia. 

Weryfikacja zawodników w Biu-
rze Zawodów w dniu zawodów od
godziny 12.00 do najpóźniej pół go-
dziny przed startem biegu.

6. Program zawodów
- godz. 12.00 - 13.30 - wydawanie
numerów startowych,

- godz. 14.00 - start biegu na 1 km,

- godz. 14.15 - start biegu na dys-
tansie 3 km,

- godz. 14.45 - start biegu na dys-
tansie 12 km,

- godz. 16.30 - uroczystość zakoń-
czenia,

7. Kategorie
Dystans 12 km: generalna męż-
czyzn, 

Dystans 12 km: generalna kobiet,

Dystans 3 km: generalna męż-
czyzn, 

Dystans 3 km: generalna kobiet,

Dystans 1 km: nie będzie prowa-
dzonej klasyfikacji. Każdy kończący
bieg zostanie nagrodzony.

8. Zgłoszenia 
Zgłoszenia do biegu przyjmo-

wane będą za pomocą formula-
rza internetowego dostępnego
pod linkiem www.czasnachip.

pl/2015/osieczna.php oraz w dniu
zawodów w godzinach 12.00 -
13.30. (UWAGA!!! po godz. 13.30
nie będzie możliwości zapisania się
na bieg z powodu konieczności
konfiguracji sprzętu mierzącego
czas, prosimy o odpowiednio
wcześniejsze przybycie.) W dniu
zawodów startujący zawodnicy na
dystansie 12 km uiszczą opłatę w
wysokości 20 zł, a startujący na
dystansie 3 km uiszczą opłatę w
wysokości 5 zł. Za udział w biegu na
1 km opłata nie będzie pobierana.

9. Nagrody
Za miejsca 1 - 3 w kategorii ge-

neralnej kobiet i mężczyzn na dys-
tansach 3 km oraz 12 km
zawodnicy otrzymują puchary i na-
grody pieniężne. Pozostali uczest-
nicy, którzy ukończą którykolwiek z
biegów zostaną nagrodzeni pamiąt-
kowymi upominkami. 

10. Postanowienia końcowe
1) Zawody odbędą się bez

względu na pogodę.
2) Organizator zapewnia opiekę

medyczną podczas biegu.
3) Każdy zawodnik w biegu na 3

km oraz 12 km otrzyma numer star-
towy, który musi być przypięty z
przodu na piersiach oraz chip.
Uczestnicy biegu na 1 km otrzymają
karteczkę z imieniem i nazwiskiem.

4) Każdy zawodnik jest ubezpie-
czony od następstw nieszczęśli-
wych wypadków.

5) Każdego zawodnika obowią-
zuje ubiór sportowy.

6) Interpretacja regulaminu na-
leży do organizatora biegu tj.
Urzędu Miasta i Gminy w Osiecz-
nej.


