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Znani Krajanie
św. Stanisław ze Szczepanowa (1036-1079) - biskup krakowski, męczennik,
Jan I Ewangelista Goetz-Okocimski (1815-1893) - założyciel browaru w Okocimiu, działacz
polityczny i społeczny, ﬁlantrop,
Ludwik Solski (1855-1954) - wybitny aktor i reżyser,
Jan II Albin baron Goetz-Okocimski (1864-1931) - ziemianin, przemysłowiec, właściciel
browaru w Okocimiu, działacz polityczny i społeczny, ﬁlantrop, mecenas sztuki,
Julian Nowak (1865-1946) - profesor, dr nauk med., bakteriolog, premier rządu II
Rzeczypospolitej, kolekcjoner,
Kazimierz Missona (1874-1943) - wybitny patriota, wychowawca, naukowiec, literat, ﬁlolog i
publicysta, działacz Komitetu Obrony Państwa, dyrektor Gimnazjum w Brzesku w latach
1915-1929,
Franciszek Bujak (1875-1953) - profesor, historyk i ekonomista, badacz dziejów społecznogospodarczych Polski,
ks. Jan Czuj (1886-1957) - działacz społeczno-polityczny, nauczyciel Gimnazjum w Brzesku,
poseł na Sejm RP w 1923 r., rektor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1948),
Jędrzej Cierniak (1886-1942) - literat, propagator teatrów ludowych, redaktor miesięcznika
"Teatr ludowy", ministerialny wizytator szkół,
Józef Koczwara (1889-1978) - dowódca broni pancernej Armii "Prusy" w kampanii wrześniowej
1939 r., działacz Komendy Głównej AK,
Julian Bobrowski (1891-1942) - kupiec, wiceprezes Federacji Kupców Krakowskich,
Józef Stós senior, ps. "STO" (1894-1975) - działacz ruchu ludowego, wieloletni dyrektor
Spółdzielni Rolniczo-Handlowej "MIARKA" w Brzesku, społecznik,
Antoni Jan baron Goetz-Okocimski (1895-1962) - ziemianin i przemysłowiec, poseł na Sejm
RP, ﬁlantrop,
Stanisław Bobrowski (1896-1990) - generał broni, honorowy admirał ﬂoty Stanów
Zjednoczonych, Rycerz Maltański, Kanclerz Kapituły Orderu Polonia Restituta,
Wincenty Zydroń (1916-1987) - działacz ruchu ludowego, przewodniczący Wojewódzkiej Rady
Narodowej, w latach 1969-1978 podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu, społecznik,
Józef Stós jr. (1921) - architekt (kościół paraﬁalny w Złotej), były więzień KL Auschwitz wywieziony pierwszym transportem z Tarnowa,
Wiktoryn Grąbczewski "Hetman Diabelski" (1929) - muzealnik, twórca największej w
Polsce i jednej z najciekawszych na świecie kolekcji rzeźb diabła oraz opowiadań, przysłów i
anegdot o nim,
Zbigniew "Bruno" Szulc (1954-1985) - wybitny graﬁk i plastyk,
Paulin Moszczyński (1936) - prof. dr hab. nauk med., dr h. c., ordynator Oddziału Chorób
Wewnętrznych Szpitala Rejonowego im. L. Rydygiera w Brzesku,
Alina Kamińska (1967) - aktorka teatru Bagatela w Krakowie, Spotkań z balladą
prezentowanych w programie 2 TVP, prezenterka radia RMF FM.
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