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DZIECIŃSTWO 

LATA 1923 - 1939
• Kazimierz Bielenin urodził się 29 stycznia 1923 roku  Brzeszczach 
• Rodzice Stefania i Kazimierz Bielenin mieszkali w domu nr 194, 

znajdującym się przy obecnej ulicy Reja 8. W tym budynku mieścił się 
także Urząd Gminy Brzeszcze. Tato był ostatnim przedwojennym 
Naczelnikiem Gminy Brzeszcze



W rodzinnym mieście ukończył  siedmioklasową Szkołę Powszechną 1929 - 1935

Naukę  kontynuował  w Gimnazjum w Oświęcimiu, gdzie w 1939 r. zdał     
małą maturę.

Rok szkolny 1929/1930

Rok szkolny 1934
na wycieczce w Wieliczce



LATA 1939 - 1945
Wybuch II wojny światowej przerwał na pięć lat Jego dalszą edukację. 



• 24 kwietnia 1940 r. został aresztowany w ramach akcji hitlerowskiej skierowanej 
przeciwko inteligencji polskiej i wraz 30 Brzeszczanami skierowany do KL 
Mauthausen. Kazimierz Bielenin miał wówczas 17 lat i to zadecydowało, że w 
Bielsku wraz z pięcioma więźniami został zwolniony z dalszego transportu. 

• Od stycznia 1941 r. pracował jako młodszy górnik, później pomocnik maszynisty 
w hali maszyn kopalni „Brzeszcze”, a w 1944 r. został przeniesiony do działu 
maszynowego dołowego kopalni „Jawiszowice”. 

• W lipcu 1944 r. został ostrzeżony przed następnym aresztowaniem i do końca       
                   wojny ukrywał się w Osieku.



LATA POWOJENNE

Po zakończeniu działań wojennych 
został uczniem drugiej klasy 
Prywatnego Koedukacyjnego Liceum 
i Gimnazjum  im. ks. Stanisława 
Konarskiego w Oświęcimiu, gdzie w 
lipcu 1945 roku złożył egzamin 
maturalny.

W tym samym roku rozpoczął studia na 
Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale 
Humanistycznym. 
Jako student historii sztuki marzył o pracy 
na Wawelu, jednakże przypadkowe 
spotkanie z dyrektorem Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie sprawiło, że 
został archeologiem. 



 ŻYCIE NAUKOWE I ZAWODOWE
• W 1950 r. jeszcze jako student został pracownikiem Muzeum Archeologicznego Polskiej Akademii Umiejętności w 

Krakowie, asystent 1950 - 1955
•  Kustoszem – 1955 - 1993
• w latach 1967 – 1993 wicedyrektorem Muzeum.

1963 r. – uzyskał stopień doktora na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, broniąc pracy pt. „Starożytne hutnictwo żelaza 
rejonu Gór Świętokrzyskich.”



1972 r. – na tym samym Uniwersytecie 
habilitował się rozprawą „Piec dymarski 
typu kotlinkowego w Europie Starożytnej.”

1988 r. – uzyskał tytuł profesora nauk 
humanistycznych



ARCHEOLOG
• w latach 1950 – 1955 – prowadził prace wykopaliskowe na terenie województwa krakowskiego m.in. w 

Nowej Hucie (1950-1953), Igołomi, Brzeziu, Modlnicy i in,
• 1955 – ważna data w życiu Profesora. Prof. Mieczysław Radwan, metalurg z Akademii Górniczo – 

Hutniczej w Krakowie, zainteresowany żużlem żelaznym masowo występującym w północno – 
wschodnim rejonie Gór Świętokrzyskich, na terenie kieleczczyzny organizował rozpoczęcie badań tego 
problemu. Muzeum Archeologiczne w Krakowie, powierzyło młodemu pracownikowi mgr Kazimierzowi 
Bieleninowi organizację prac terenowych, archeologicznych i wykopaliskowych w zorganizowanym 
Zespole Historii Polskiej Techniki Hutniczej i odlewniczej, Zakładu Historii Techniki i Nauki PAN. 
Badania doprowadziły do odkrycia starożytnego centrum hutnictwa żelaza. Wielki sukces naukowy i 
odkrycie rangi europejskiej.

M. Radwan, E. Massalski, K. Bielenin, Łysa Góra 1955
na Świętym Krzyżu –  przed rozpoczęciem badań
w Górach Świętokrzyskich

Wyorane i wyrzucone na skraj pola
żużle starożytnych pieców dymarskich
w Górach Świętokrzyskich



W latach 1955 - 1989        
na 
kilkudziesięciokilometrowym 
obszarze kieleczczyzny 
zbadano                       
metodą wykopaliskową:



• 116 stanowisk żużlowych, będących pozostałościami starożytnych warsztatów dymarskich 
pieca kotlinkowego, w którym wytwarzano żelazo kowalne. Wśród badanych stanowisk 
żużla wyróżniono dwa rodzaje warsztatów dymarskich, tzw. piecowiska 
nieuporządkowane- reprezentujące najdawniejszy warsztat rzemieślniczy drobnego 
wytwórcy oraz uporządkowane z organizacją wytopu w systemach baterii trzy - lub 
czteropiecowych, prowadzonych w podwójnych, równolegle biegnących ciągach. 

• sondażowo zbadano w tym regionie 26 stanowisk starożytnego osadnictwa. 



W 1959 r. Prof. Radwan rozpoczął obok badań archeologiczno - wykopaliskowych 
w Górach Świętokrzyskich, badania doświadczalne nad rekonstrukcją starożytnego 
pieca i procesu dymarskiego. Badania te są prowadzone do dzisiaj zarówno w 
Polsce jak i innych ośrodkach zagranicznych, gdyż nadal nie udało się uzyskać 
odpowiedzi w jaki sposób nasz starożytny dymarz otrzymywał łupkę czystego 
żelaza kowalnego. 

Starożytny piec 
dymarski Gór 
Świętokrzyskich, 
należy do typu pieca 
tzw. zagłębionego, 
posiadającego część 
napowierzchniową 
tzw. szybową, w której 
przebiegał proces 
redukcyjny i część 
dolną wkopaną w 
ziemię tzw. kotlinkę 
jako zbiornik na żużel.

Po zakończonym 
wytopie starożytny 
dymarz usuwał część 
szybową by wydobyć 
łupkę 
zredukowanego, 
odżużlonego żelaza 
kowalnego. 
Wypełnioną żużlem 
kotlinkę,  dla niego 
nieużyteczną 
pozostawiał na 
miejscu. Do 
następnego wytopu 
wykonywał następny 
piec obok 
poprzedniego. 

Schematyczny przekrój przez Świętokrzyski piec dymarski:
1- część nadpowierzchniowa, szyb pieca wypełniony węglem drzewnym oraz rudą
2- część zagłębiona, kotlinka pieca, w końcu wytopu wypełniona żużlem żelaznym w postać zastygniętego kloca, na 
powierzchni którego 3 struktura swobodnego zakrzepnięcia
4- łupka żelaza dymarskiego 5- otworzy dmuchowe, strefa redukcji (temperatura 1200°C)
6- cegły obudowy szybowej 7-podłoże gruntowe tzw. calec



Do prowadzenia badań  przed rozpoczęciem wykopalisk archeologicznych 
zastosował nowe metody badawcze m.in. obserwacje terenu z powietrza. Tu 
pomogło ministerstwo spraw wojskowych delegując śmigłowce oficerskich szkół 
lotniczych z Radomia i Dęblina.  

• zwiady lotnicze

W latach 1961-1967 dr Bielenin przeprowadził, w tym 
regionie, 19 lotów badawczych, wykonując ponad 
1500 zdjęć, dokumentacji terenowej z wieloma 
zarejestrowanymi obiektami archeologicznymi

Przebarwienia powierzchni ziemi
 w okresie jesiennym i wiosennym
 wskazują na ślady 
starożytnego osadnictwa i hutnictwa.



• dla rozpoznania topografii badanego terenu zaangażował uczniów miejscowych szkół, 
opracowując ankietę, do Rolników Gór Świętokrzyskich, w której zawarte były pytania, m.in. Czy 
na twoim polu znajduje się żużel żelazny. W ciągu 3 lat (1958-1961) mógł rozprowadzić w tym 
regionie ponad 5000 egzemplarzy ankiet w ponad 40 szkół. Wypełnione ankiety pozwoliły 
założyć pierwsze archiwum dla ponad 100 miejscowości.

• badania geofizyczne

Geofizycy Akademii Górniczo – Hutniczej w 
Krakowie włączyli się do badań terenowych. 

Pozwalały wykryć anomalie magnetyczne 
towarzyszące stanowiskom żużla 
dymarskiego. Wykonanie mapy zasięgu 
anomalii magnetycznych poprzedzało 
badania wykopaliskowe.



BADANIA 
ARCHEOLOGICZNO - GÓRNICZE

1956 - 1959 prowadził podziemne badania archeologiczne w starożytnej kopalni rudy  żelaza w Rudkach.

w Górach Świętokrzyskich 

Badania pozwoliły w znacznym stopniu poznać 
technikę pracy starożytnego górnika oraz 
wydobywane rodzaje rud, ustalić chronologię 
kopalni, która wiąże się ściśle z pracą badanych tu 
piecowisk uporządkowanych. Kopalnia w 
Rudkach jest do tej pory jedyną badaną kopalnią 
rudy żelaza, na terenach starożytnej Europy tzw. 
barbarzyńskiej – na północ od Dunaju.

Dyrekcja kopalni (dyr. inż. Wrona – po lewej od 
autora) wizytuje podziemne badania 
archeologiczne. 



WSPÓŁTWÓRCA
• Muzeum           Starożytnego 

Hutnictwa Świętokrzyskiego 
im. M. Radwana w Nowej 
Słupi

• Dorocznej imprezy popularno – naukowej 
„Dymarki Świętokrzyskie” 

Wzniesione w 1960r. ponad  badanym w 1957r. 
piecowiskiem, rozbudowane w 1965/7r. wraz z 
zorganizowaną wystawą stałą prezentuje aktualne 
wyniki badań wykopaliskowych starożytnego 
hutnictwa świętokrzyskiego. Od chwili otwarcia stało 
się ważną  placówką  oświatową w terenie, z 
frekwencją około 40 tys. zwiedzających  rocznie. 
Obok tego spełniało role kwatery dla prowadzącego 
badania archeologa oraz sprzętu archeologicznego i 
materiału  archeologicznego.

Organizowane od 1967r. jako próba rekonstrukcji 
ówczesnego warsztatu dymarskiego, wytopu żelaza, 
stała się masową imprezą popularyzacji wiedzy o 
starożytnym centrum dymarskim i jego mieszkańcach, 
specjalistach w dziedzinach górnictwa i hutnictwa. 
Organizowana corocznie przekształciła się w imprezę 
święta regionu, gromadząc corocznie tysiące 
uczestników.



 

 MIĘDZYNARODOWE  PRACE ARCHEOLOGICZNE
• 1957 – w Bułgarii na zaproszenie Muzeum w Warnie brał udział w prowadzonych  badaniach  

archeologicznych miasta rzymskiego Marcjanopolis w miejscowości Reka Djewnia 
• 1957 – zaproszony przez Czechosłowacki Instytut Archeologiczny brał udział w  badaniach 

wczesnośredniowiecznego stanowiska hutniczego w Krasnej Dolinie
• 1964 – zaproszony wraz z M. Radwanem przez Czeską Akademię Nauk brali udział w badaniach 

doświadczalnych, nad starożytnym wytopem żelaza, w miejscowości Brzezno

•1966 - w Niemczech na zaproszenie Muzeum w Poczdamie prowadził 
wspólne badania archeologiczne w Cottbus i Herzberg na stanowiskach żużla z 
pieca dymarskiego typu zagłębionego.

•1965 – 1975 – w Eisenstadt w Austrii wspólnie z 
Burgenländisches Landesmuseum prowadził prace nad 
starożytnym hutnictwem żelaza Burgenlandu, efektem 
czego było zorganizowane w Eisenstadt w 1975r. 
międzynarodowe sympozjum pt. Archeologische 
Eisenforschung in Europa ze szczególnym uwzględnieniem 
wyników badań starożytnego hutnictwa Budgenlandu.

artykuł w austriackiej prasiew rozmowie z dr 
Sinowatzem późniejszym 
kanclerzem Austrii



WSPÓŁORGANIZATOR MIĘDZYNARODOWYCH  
WYSTAW ARCHEOLOGICZNYCH

 „Gdy pojawiło się żelazo” Preroman iron age in the Kattegat area and in Poland, eksponowanej w 
Gőteborgu, 1976 r.

  „EISEN + ARCHAOLOGIE – Eisenerzbergbau und Verhuttung vor 2000 Jahren  im VR Polen”,
               eksponowanej w:
Berlinie Zachodnim w 1977 roku, 
Bohum, Monachium 1978r. 
Duisburgu, Hamburgu, Műnster, 1979r. 
Dűseldorfie 1980 roku



ORGANIZATOR 
MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM 

NAUKOWEGO
„ From Bloom to Knife” - od łupki do noża w dniach 18-22 VIII 1989r. w Kielcach - Ameliówce, w 

którym zaprezentował wyniki badań, nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim, prowadzonych 
w latach 1955-1989

Uczestnicy 
sympozjum 

zwiedzają odkryte 
na tą okoliczność, 

starożytne 
piecowisko Nowa 

Słupia 10. 
oprowadza i fot 

prof. K. Bielenin

W sympozjum wzięło udział 46 osób z 16 krajów Europy i USA,
wygłoszono 19 referatów. W dniu 21 września przeprowadzono w Nowej Słupi
wytop doświadczalny w zrekonstruowanym piecu celtyckim typu Burgenland.
Wszystkie referaty sympozjum opublikowane zostały w oddzielnym,
 26 tomie Materiałów Archeologicznych. Kraków 1991



PUBLIKACJE,  ARTYKUŁY,  REFERATY

 autor 40 referatów na temat starożytnego górnictwa i hutnictwa żelaza w Górach 
Świętokrzyskich, w Polsce i Europie wygłoszonych na międzynarodowych i krajowych 
konferencjach naukowych w latach 1965 - 1997

•autor monografii – 
         „Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza
          w Górach Świętokrzyskich” 
          /2 wydania 1973, 1992/ 

„Dwa dzwony kościoła św. Otylii w Brzeszczach.
Legenda czy rzeczywistość.” /2008/

• autor 163 prac i artykułów – kilkudziesięciu w wydawnictwach zagranicznych



WYRÓŻNIENIA
• m.in. 2005 r. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
• nazwisko prof. K. Bielenina jest wybite na awersie Medalu 

Okolicznościowego, wydanego z okazji 50 – lecia badań nad 
starożytnym hutnictwem żelaza w Górach Świętokrzyskich

• 1996 –  Honorowy Obywatel Gminy Nowa Słupia
• 1997 r. w Walii otrzymał dedykację imienną publikacji 

Międzynarodowego Sympozjum Early Ironworking In Europe
• Uhonorowany przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne w 

Cambridge Tytułem Międzynarodowego Człowieka Roku Nauki 
1997 – 1998

• 2007 – Honorowy Obywatel Gminy Brzeszcze



WYMIENIANY W  PUBLIKACJACH
• Współcześni Uczeni Polscy Słownik Biograficzny, t.1, A-g, red. nauk. J. Kapuścik, red. t. M. 

Halowa, Warszawa 1998, s.108
• Złota Księga Nauki Polskiej 2000. Naukowcy Przełomu Wieków, Gliwice 2000
• Złota Księga Nauk Humanistycznych 2004, red. K. Pikoń, Gliwice 2004
• Encyklopedia Krakowa, PWN, 2000, s.64



DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO - NAUKOWA

• Członek towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, w tym: Comite pour 
la Suderurgie Ancienne de l’Union Internationale de Sciences Prehistorigues et 
Protohistorigues, od 1989 członek Zarządu

• The Historical Metallurgy Society Limited Londyn
• Członek Komisji Archeologicznej oddz. PAN w Krakowie
• Członek Klubu Myśli dla Polski
• Członek założyciel, a w latach 1994 – 2004 przewodniczący Zarządu 

Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego, Oddział 
Małopolski

• Przewodniczący Komitetu Odbudowy Kopca gen. J. H. Dąbrowskiego   w 
Pierzchowie

• Brat Skryba z Bractwa Kotynów – założonego przez członków Zespołu 
badawczego nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim



SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI 
GMINY BRZESZCZE

   Okolicznością, jaka zapoczątkowało aktywną współpracę prof. dr 
hab. Kazimierza Bielenina z mieszkańcami, instytucjami i 
organizacjami w Gminie Brzeszcze był wieczór wspomnień 
zorganizowany w 62 rocznicę internowania 30 Brzeszczan w ramach 
akcji hitlerowskiej skierowanej przeciw inteligencji polskiej. 

  24 kwietnia 2002 r. 
            do siedziby Stowarzyszenia „BRZOST” przybył 

  prof. dr hab. Kazimierz Bielenin 
  świadek tamtych wydarzeń. 



styczeń 2003 – Burmistrz Brzeszcz Beata Szydło zaprosiła Profesora do Kapituły Nagrody 
Burmistrza Oskardy. Od tego czasu Profesor bierze aktywny udział w pracach Kapituły.

29 września 2003 – w siedzibie Stowarzyszenia 
„BRZOST”, odbył się wieczór wspomnień „Wrzesień 
1939 roku i okres okupacji hitlerowskiej w Gminie 
Brzeszcze”, w czasie którego Pan Profesor opowiadał 
o swoich przeżyciach wojennych. Wówczas, z Jego 
inicjatywy, zrodził się pomysł opracowania ankiety 
„Wojenne losy mieszkańców Gminy Brzeszcze”. 

27 stycznia 2003 – w siedzibie 
Stowarzyszenia „BRZOST” odbyło 
się spotkanie z prof. dr hab. 
Kazimierzem Bieleninem połączone z 
wystawą 



14 listopada 2005 – w siedzibie Stowarzyszenia „BRZOST” został 
zorganizowany dla młodzieży szkolnej i mieszkańców wykład prof. dr 
hab. Kazimierza Bielenina. Spotkaniu towarzyszyła wystawa 
wypożyczona z Muzeum Archeologicznego w Krakowie „50 lat badań 
nad starożytnym hutnictwem żelaza w Górach Świętokrzyskich”. 
Profesor wręczył Jubileuszowe Medale dla Urzędu Gminy w 
Brzeszczach, Parafii p.w. św. Urbana, Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Stanisława Staszica, Ośrodka Kultury i Stowarzyszenia na rzecz 
Gminy Brzeszcze „Brzost”. 



27 listopada 2005 – w salkach katechetycznych przy kościele p.w. św. Urbana odbył się I 
wykład prof. K. Bielenina pt. „Legenda czy rzeczywistość”, w czasie którego Profesor 
przedstawił aktualny stan wiedzy n.t. historii dzwonów z legendarnego kościółka św. Otylii

Pole przy kościółku

List.ks.proboszczaOkrenta,
czerwiec 1940 odnaleziony
w Archiwum Państwowym
w  Katowicach



styczeń 2006 - za osiągnięcia naukowe, wielką charyzmę, udział w życiu 
kulturalnym i społecznym Brzeszcz prof. Kazimierz Bielenin otrzymał Nagrodę 
Specjalną Burmistrza Oskardy ‘2005

 



26 listopada 2006 – w salkach katechetycznych przy kościele p.w. św . Urbana odbył się II 
wykład prof. dr hab. Kazimierza Bielenina „Legenda czy rzeczywistość”, prezentujący historię    
i stan aktualny poszukiwań dzwonów z legendarnego, średniowiecznego kościółka św. Otylii    
w Brzeszczach. Prace badawcze Profesor rozpoczął wiosną 2005r. Do udziału w pracach 
zaprosił ks. proboszcza Kazimierza Kulpę z parafii p.w. św. Urbana , burmistrza Brzeszcz 
Teresę Jankowską i prezesa Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST” Barbarę 
Wąsik. Po dwuletniej korespondencji z instytucjami w kraju i w Niemczech dzięki Panu 
Profesorowi został odnaleziony w Wiesbaden jeden z dzwonów. Wykładowi towarzyszyła 
prezentacja korespondencji. Profesor o swoich pracach badawczych regularnie od 2005 aż po 
dzień dzisiejszy pisze artykuły do lokalnej gazety „Odgłosy Brzeszcz”

karta dzwonu

artykuł



W 2006 r. Zarząd oddziału małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka 
Dąbrowskiego w Krakowie wydał książkę Grzegorza Gilla „Kopce w krajobrazie kulturowym 
Polski”, w której z inicjatywy i dzięki prof. K. Bieleninowi została umieszczona historia kopca 
mogilnego na Piaskach w Brzeszczach”.

styczeń 2007– ponownie Nagroda Specjalna Burmistrza Oskardy’2006 została przyznana 
prof. Kazimierzowi Bieleninowi. W uzasadnieniu Burmistrza czytamy „ za konsekwencję w 
pracach badawczych, które udowodniły istnienie średniowiecznego kościółka św. Otylii w 
Brzeszczach”. 

Krzyż „na Piaskach”



SPOTKANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 
IM. STANISŁAWA STASZICA

lekcja z 
szóstoklasistami

14 listopada 2005 w siedzibie Stowarzyszenia „BRZOST” 
Violetta Chechelska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
 im. Stanisława Staszica otrzymała z rąk
 prof. Kazimierza Bielenina Medal Pamiątkowy.  W 
uzasadnieniu Profesor napisał „Za efektywne nauczanie i 
wychowywanie młodego pokolenia Brzeszczan”

21 lutego 2004 r., Profesor – absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica 
otrzymał Statuetkę Staśka w kategorii Przyjaciel Jedynki

20 października 2007 – z okazji Jubileuszu 150-lecia szkolnictwa w Brzeszczach Profesor otrzymał 
Medal Pamiątkowy



SPOTKANIE W GIMNAZJUM NR 2
23 maja 2006 r. prof. Kazimierz Bielenin spotkał się  z Krystyną Cieplińską, 
dyrektor Gimnazjum nr 2, nauczycielami  i wygłosił wykład dla uczniów tej szkoły.



PASJE
Pasją Profesora jest rzeźba w drewnie i malarstwo. Swoich przyjaciół obdarowuje 
własnoręcznie wykonaną rzeźbą Hefajstosa, greckiego boga ognia i kowali.



UZASADNIENIE WNIOSKU O NADANIE 
TYTUŁU HONOROWEGO OBYWATELA 
GMINY BRZESZCZE DLA PROF.DR 
HAB.KAZIMIERZA BIELENINA

•  Archeolog o międzynarodowej sławie
• Życie zawodowe i naukowe związał z pracami na terenie Gór 

Świętokrzyskich
• Współtwórca Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. M. 

Radwana w Nowej Słupi 
• Pomysłodawca dorocznej imprezy popularno – naukowej „Dymarki 

Świętokrzyskie”
• Autor książek, kilkudziesięciu publikacji i artykułów naukowych
• Współorganizator międzynarodowych wystaw i sympozjów naukowych
• Honorowy Obywatel Nowej Słupi
• Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
• Uhonorowany przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne w Cambridge 

Tytułem Międzynarodowego Człowieka Roku Nauki 1997-1998



UZASADNIENIE WNIOSKU O NADANIE 
TYTUŁU HONOROWEGO OBYWATELA 
GMINY BRZESZCZE DLA PROF.DR 
HAB.KAZIMIERZA BIELENINA
 Brzeszczanin z urodzenia
 Miłośnik swego miejsca urodzenia i wychowania
 Zaangażowany w odkrywanie i poznawanie dziedzictwa kulturowego Gminy Brzeszcze
 Inspirator umieszczenia historii kopca mogilnego „na Piaskach” w książce „Kopce w 

krajobrazie kulturowym Polski 
 Swoją aktywność, umiejętności i wiedzę poświęcił w trwający dwa lata proces 

poszukiwania dzwonów z legendarnego, średniowiecznego kościółka św. Otylii, 
zakończony odnalezieniem jednego z nich w kościele św. Brygidy w Wiesbaden-
Bierstadt

 Darczyńca kilkudziesięciu książek i wydawnictw albumowych dla biblioteki 
Stowarzyszenia „BRZOST”

 Autorytet dla wielu mieszkańców Gminy Brzeszcze
 Pozytywny przykład Człowieka, który swoją sławę zawdzięcza wytężonej i 

systematycznej pracy



8 LISTOPADA 2007 ROKU 
odbyła się 
I NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ
w czasie której, 

PROF.DR.HAB. KAZIMIERZ BIELENIN

na wniosek
Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze 
„BRZOST”
otrzymał

TYTUŁ HONOROWEGO OBYWATELA GMINY BRZESZCZE



W imieniu Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST”, 
wnioskodawcy o nadanie 

Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Brzeszcze 
prof. dr hab. Kazimierzowi Bielenin

dziękuję za uwagę 

Opracowanie  prezentacji pod kierunkiem i w oparciu o materiały  pochodzące ze 
zbiorów prywatnych prof. dra hab. Kazimierza Bielenina, Barbara Wąsik, prezes 
Stowarzyszenia „BRZOST”
 

Opracowanie prezentacji pod kierunkiem i w oparciu  o materiały pochodzące ze 
zbioopracowanirów prywatnych prof. dr hab. Kazimierza Bielenina  
Barbara Wąsik, prezes Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST” 
rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST”
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