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Wszyscy równi, wszyscy ró¿ni,
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Radni na sk³adowisku odpadów
10 maja radni z Komisji Rozwoju,

Ekologii i Szkód Górniczych Rady
Miejskiej w Brzeszczach zapoznali siê
z funkcjonowaniem Zak³adu Gospodar-
ki Odpadami oraz oczyszczalni¹ œcie-
ków w Brzeszczach.- Sub Tuum praesidium …. Pani Jasnogórska jest

nauczycielk¹ piêknej mi³oœci dla wszystkich. Ka¿-
de ¿ycie okreœla siê i war-
toœciuje poprzez we-
wnêtrzny kszta³t mi³o-
œci. Powiedz mi, jaka
jest twoja mi³oœæ - a po-
wiem ci, kim jesteœ - to
s³owa wypowiedziane
przed cudownym obra-
zem Matki Boskiej Czê-
stochowskiej w 1983
roku. Maryja przyjê³a
Karola Wojty³ê pod
swój p³aszcz. Przyszed³
na œwiat w maju - mie-
si¹cu, w którym szcze-
gólnie oddajemy Jej
czeœæ. Rós³ pod Jej
opiek¹, wœród nadcho-
dz¹cych z rêki Opatrz-
noœci zdarzeñ pierwsze-
go okresu ¿ycia, zw³aszcza œmierci matki, która
prowadzi³a go w objêcia Matki Boga.
- O Matko - zgas³e kochanie - me usta szepta³y
bezsi³¹: - Daj wieczne odpoczywanie. Ka¿dy czas
ma swoje Magnificat, bo ¿ycie nie jest jedynie
hymnem chwil szczêœcia, ale równie¿ pieœni¹ cza-
su utrapieñ, niepewnoœci, niepokoju i smutku.
Oparty na Krzy¿u swojego pastora³u przemierzy³
œwiat. Z niewidzialnym Krzy¿em tylu cierpieñ
noszonych w swoim sercu, szed³ za Tob¹ Matko,
by nie tyle t³umaczyæ sens cierpienia, co za Two-
im przyk³adem byæ przy cz³owieku cierpi¹cym,
a mi³oœæ, któr¹ z tak wielkim zapa³em rozsiewa³
w sercach ludzkich, doprowadzi³a Go do grona
b³ogos³awionych i poci¹gnê³a za Nim niezliczon¹
iloœæ ludzkich serc. Cud Niepokalanego Serca
Matki ocali³ go z zamachu, zadziwiaj¹c nawet
zbrodniarza, skutecznoœci¹ Jej mi³oœci.
- Bardzo blisko zna³em biskupa, potem arcybi-
skupa Karola Wojty³ê - wspomina ks. prob. Franci-
szek Janczy. - By³ najpierw, jako ksi¹dz: naukow-
cem, filozofem, moralist¹ i etykiem - profesorem.
Bardzo m³odo, jak na tamte czasy, zosta³ bisku-
pem pomocniczym, bo maj¹c 38 lat. W³aœnie wte-
dy Go pozna³em, latach szeœædziesi¹tych, kiedy
poszed³em do seminarium. Weso³y, ¿artobliwy,
dopuszcza³ humor - czasem nawet zjadliwy. By³

w Kêtach taki ksi¹dz pra³at Œwi¹der, staruszek,
którego On bardzo lubi³. Cz³owiek œwiat³y, który
w m³odoœci pracowa³ wœród polskich górników
we Francji. Arcybiskup pozwala³ mu na opowia-
danie wszystkiego. Kiedy kardyna³ wyda³ ksi¹¿-
kê Osoba i czyn napisan¹ bardzo trudnym filozo-
ficznym jêzykiem, tak, ¿e trzeba by³o czytaæ jed-

no zdanie i myœleæ nad nim dziesiêæ minut, w roz-
mowie, w obecnoœci ksiê¿y, ks. Œwi¹der powie-
dzia³: - Eminencjo, ja mia³em w nocy objawienie.
- Jakie objawienie? - zapyta³ Wojty³a. - Objawi³o
mi siê, na czym bêdzie polega³ czyœciec dla ksiê-
¿y. Wie ksi¹dz, ktoœ, nie wiem kto, napisa³ ksi¹¿-
kê Osoba i czyn i objawiono mi, ¿e ka¿dy ksi¹dz
bêdzie musia³ tê ksi¹¿kê ca³y czyœciec czytaæ za
pokutê. Wojty³a bardzo siê œmia³, a po pogrzebie
ks. Œwi¹dra, kiedy wracaliœmy z cmentarza zadu-
many powiedzia³: - no to pra³at zacz¹³ czytaæ Oso-
bê i czyn. Taki bezpoœredni by³ przy ka¿dym spo-
tkaniu. Przed œwiêceniami prawie codziennie asy-
stowa³em do mszy w kaplicy kardynalskiej, a po-
tem jad³em œniadanie w towarzystwie arcybisku-
pa, kanclerza i kapelana - kard. Stanis³awa Dzi-
wisza. Zawsze mnie zachêca³ - jedz i jedz - a On
jad³ ma³o. Ja m³ody, zjad³bym wtedy du¿o, ale nie
wypada³o. Wtedy ¿artowa³: - jedz, bo ciê nie wy-
œwiêcê, gdy¿ uznam to za przeszkodê. Jak by³em
w Trzebini wikarym, zapyta³ mnie, jak mi tam jest.
Powiedzia³em, ¿e œwietnie, tylko na œwie¿e po-
wietrze nie mogê jechaæ, bo mi szkodzi. Po trzech
latach przeniesiony zosta³em do Nowej Huty do
Mistrzejowic, wtenczas znowu ponowi³ pytanie:

(ci¹g dalszy na str. 14-15)

Mi³oœæ mi wszystko wyjaœni³a
Mi³oœæ wszystko rozwi¹za³a
Dlatego uwielbiam tê Mi³oœæ,
Gdziekolwiek by przebywa³a…

Obraz z koœcio³a Matki Bo¿ej Bolesnej w Jawiszowicach

Marketingowiec, makler, stewardessa,
psycholog, animator kultury, kosmetycz-
ka - przed kilkoma wiekami o tych zawo-
dach nikt nie s³ysza³. Za to kowala, szew-
ca, zegarmistrza i z³otnika znali wszyscy.

Laureatkami I Gminnego Konkursu
Ortograficznego „Mistrz Ortografii” zo-
sta³y Izabela Majer (SP nr 2) i Jagoda
Siuta (G nr 2). Pierwsza z nich zas³u¿y³a
równie¿, nie pope³niaj¹c ¿adnego b³êdu
ortograficznego, na tytu³ Arcymistrza
Ortografii.

17 maja Oœrodek Kultury zamieni³ siê
w centrum miêdzynarodowego dialogu.
W tym niezwyk³ym dniu brzeszczanie
mieli okazjê goœciæ ludzi z najró¿niejszych
stron œwiata, wspólnie œwiêtuj¹c Dzieñ
Europy.

Dzisiejszy hotel „Babel” - charaktery-
styczne miejsce dla krajobrazu Brzeszcz -
by³ znany kiedyœ jako Zak³adowy Dom
Kultury. Zosta³ jednak wybudowany jako
gospoda i by³ wtedy nazywany „Hotelem
Gwarectwa” - charakteryzuje siê on cie-
kaw¹ histori¹, pocz¹wszy od za³o¿enia - do
lat trzydziestych XX w.
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Felieton

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d

Piotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-Kruszyñski

Kupcie los. Jeœli wygracie, mo¿e
otrzymacie nagrodê.
Pewnie racjê ma Zdzis³aw Filip porównuj¹c w swoim ostatnim fe-

lietonie „Kupcie los” nasz¹ gminê do ¿yda, który ma pretensje do Boga,
¿e nigdy nie wygra³ na loterii, na co Bóg odpowiada: ¯yd, ty daj mi
szansê, ty kup los. Dla przypomnienia: chodzi o pozyskiwanie œrodków
zewnêtrznych, w tym europejskich, a w zasadzie o bardzo ma³¹ aktyw-
noœæ na tym polu w kwestii inwestycji („Dajcie szansê - z³ó¿cie wnio-
sek”). Je¿eli chodzi o projekty miêkkie, to tutaj nie mo¿na nam niczego
zarzuciæ. Od wielu lat realizujemy z powodzeniem projekty edukacyj-
ne, kulturalne, spo³eczne z wielu ró¿nych programów, finansowane ze
Ÿróde³ krajowych i europejskich. W ka¿dym razie wracaj¹c do analo-
gii - by wygraæ na loterii (dostaæ dofinansowanie) nale¿y jednak te
losy kupowaæ (aplikowaæ o œrodki). Ca³e porównanie pan Filip prze-
prowadzi³ przy okazji komentarza do sprawy dyskusji nad rezygnacj¹
rady miejskiej z realizacji operacji „Folwark Przeciesyn”. Jako sym-
patyk lokalnego ruchu, z³oœliwie i z przesad¹ nazwanego przez Zdzi-
s³awa Filipa PJN, czyli „Przecieszyn jest najwa¿niejszy” (bli¿ej praw-
dy by³oby nazwaæ ten quasi ruch PTW, czyli „Przecieszyn te¿ wa¿ny”),
muszê przypomnieæ jedn¹ rzecz. Tutaj los zosta³ ju¿ dawno kupiony, co
wiêcej: wygra³. To by³a kwestia odebrania nagrody. Dlatego w³aœnie
ca³a sytuacja w takim stopniu oburzy³a mieszkañców. Bo los kupili i
wygrali, nie pozwolono im tylko odebraæ wygranej. Aha, no i wspo-
mniany los sporo ich kosztowa³. Ale kogo to obchodzi? W konkluzji
autor felietonu sugeruje, ¿e mieszkañcy Przecieszyna bez podpowia-
daczy i moderatorów znajd¹ rozwi¹zanie, które zaspokoi ich potrzeby
za pomoc¹ œrodków unijnych. Pewnie tak. Jednak o wiele ³atwiej by³o-
by im, gdyby mogli ufaæ swoim w³adzom. Bo co z tego, ¿e byæ mo¿e
znajd¹ dla siebie najlepsze rozwi¹zanie, znajd¹ Ÿród³o finansowania,
sk³oni¹ urz¹d do z³o¿enia wniosku, jeœli w odpowiednim momencie rada
uzna, ¿e to jednak nie ma sensu? So³ectwo, bez gminnych finansów,
które zazwyczaj musz¹ byæ zapewnione w jakimœ stopniu jako wk³ad
w³asny do projektu, nie jest w stanie nic zrobiæ. Mo¿e liczyæ tylko na
³askê lub nie³askê w³odarzy. A z tymi jak jest, ju¿ siê przekonaliœmy.
Ró¿nie. Kwadratowo i pod³u¿nie. Trzymaj¹c siê swojej analogii, niech
Pan siê zastanowi, Panie Zdzis³awie i powie, co sam zrobi³by, jeœli
gra³by np. w totolotka i s³ysz¹c podczas og³oszeñ wyników, ¿e Pan
wygra³, powiedzmy tak¹ szósteczkê oraz zg³aszaj¹c siê po wygran¹,
us³ysza³ od organizatorów loterii -„No tak, wygra³eœ kupê kasy, ale w
sumie nies³usznie, wiêc nie dostaniesz tych pieniêdzy. Proszê jednak
próbowaæ dalej, jest du¿a szansa, ¿e siê uda, a jeœli wygrasz, to dodat-
kowo istnieje nawet prawdopodobieñstwo, ¿e faktycznie dostaniesz te
upragnione, wygrane pieni¹dze”. Trochê brak w tym logiki. Na pewno
ogarn¹³by Pana smutek, a mo¿e i furia. Nie wiem jak Pan, ale ja prze-
sta³bym wierzyæ w tak¹ grê, gdzie nie przestrzega siê regu³ i przyjê-
tych zasad. Jak ju¿ na wstêpie napisa³em, z jednym muszê siê zgodziæ.
By wygraæ, trzeba graæ. Wa¿ne jednak by wiedzieæ, w co siê gra, jakie
s¹ zasady i czy w ogóle gra nie jest trefna, a organizatorzy wywi¹zuj¹
siê z obietnic. Pod koniec artyku³u autor przedstawia programy samo-
rz¹dowe lub rz¹dowe, z których nasz gmina nie skorzysta³a czy nawet
nie próbowa³a skorzystaæ. Mnie osobiœcie interesuj¹ powody, dla któ-
rych tego nie zrobi³a. Czy brak œrodków na wk³ad w³asny, brak potrze-
by inwestycji, czy te¿ inne czynniki? Mo¿e jednak próbujmy i dajmy
sobie szansê. O ile jest taka mo¿liwoœæ.

W holu g³ównym Oœrodka Kultury zainstalowano nowe akwarium!
Warto przyjœæ, by zobaczyæ, jak zadomowi³y siê rybki, œlimaki, glonojady
i roœlinki. Rybki nie maj¹ jeszcze imion - i tu po-
jawia siê pole do popisu dla najm³odszych miesz-
kañców naszej gminy. Czekamy na Wasze propo-
zycje do koñca wakacji. Najciekawsze pomys³y
imion zostan¹ nagrodzone. Zg³oszenia nale¿y
sk³adaæ w Redakcji Odg³osów Brzeszcz osobiœcie
lub droga elektroniczn¹.
Serdecznie zapraszamy!

Akwarium w OK

Do 15 czerwca w redakcji Odg³osów Brzeszcz przyjmowane s¹ zg³o-
szenia do konkursu og³oszonego podczas ubieg³orocznego Rajdu Rowero-
wego. Na zdjêcia rowerzystów w koszulkach pochodz¹ce z najdalszych krañ-
ców œwiata czekaj¹ atrakcyjne nagrody!

Konkurs

List
Szanowni Pañstwo,

piszê kolejny list, by zwróciæ uwa-
gê na dzia³alnoœæ kulturaln¹ w na-
szej gminie. Jak wiadomo, zespo³y
regionalne stanowi¹ jedn¹ z najstar-
szych, najtañszych i najskuteczniej-
szych promocji dzia³aj¹cych w so-
³ectwach i na terenie Gminy Brzesz-
cze. W nich w³aœnie artystycznie re-
alizuje siê starsze pokolenie. Pielê-
gnowane tradycje lokalne przekazy-
wane s¹ m³odzie¿y podczas licznych
spotkañ w szko³ach i przedszkolach
nie tylko u nas, ale równie¿ podczas
ró¿nych uroczystoœci powiatowych
i wojewódzkich. Organizowane s¹
tak¿e wystêpy w ró¿nego rodzaju
oœrodkach pomocy spo³ecznej - ra-
doœæ na twarzach ludzi pokrzywdzo-
nych przez los jest najlepsz¹ odpo-
wiedzi¹ na pytanie o sens tego typu
dzia³añ. Cz³onkowie zespo³ów, poza
programami przygotowanymi dla
uczniów pragn¹ przede wszystkim
zachowaæ mo¿liwie najwiêksz¹
cz¹stkê piêknej historii, która zosta³a
ju¿ w du¿ym stopniu zapomniana.

Co roku zespó³ Przecieszynianki
wspólnie z parafi¹ organizuje Œwiê-
to Niepodleg³oœci, podczas które-
go recytowane s¹ wiersze i œpiewa-
ne pieœni patriotyczne. Wystawia-
ne s¹ tak¿e sztuki w koœcio³ach
Gminy, tematyczne zwi¹zane z ró¿-
nymi œwiêtami w ci¹gu roku. Z wiel-
kim zapa³em zespo³y startuj¹ tak¿e
w rozmaitych przegl¹dach, gdzie
czêsto zostaj¹ uwieñczone laurami.
Warto podkreœliæ, ¿e nasze grupy
znane s¹ nie tylko w Ma³opolsce
i na Œl¹sku. Niestety, radni gminy
jak dot¹d nie widz¹ potrzeby
wsparcia tej dzia³alnoœci. O œrod-
kach pomocniczych z Unii Euro-
pejskiej odrzuconych przez nich ju¿
pisa³am. Patrz¹c na bud¿et naszej
gminy zastanawiam siê, jak d³ugo
jeszcze kultura i sport przetrwaj¹
bez dofinansowania. Wiem, ¿e nie
wszystkim wystarcza w domu tele-
wizor, komputer, a wieczorem pub.
Narzekamy na m³odzie¿, ich zacho-
wanie i brak zainteresowañ, a co my
im oferujemy? Pomyœlcie o tym,
szanowni Pañstwo Radni.

Józefina ApryasJózefina ApryasJózefina ApryasJózefina ApryasJózefina Apryas
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Samorz¹d

Konkurs fotograficzny

Zwierzê jako istota ¿yj¹ca, zdolna do od-
czuwania cierpienia, nie jest rzecz¹. Cz³owiek
jest mu winien poszanowanie, ochronê i opie-
kê (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. O ochronie zwierz¹t).

Policja, wyra¿aj¹c szczególn¹ troskê o zwie-
rzêta oraz pragn¹c zapewniæ im lepsz¹ ochronê,
w³¹cza siê w dzia³ania ukierunkowane na zwal-
czanie nieludzkiego ich traktowania. Jeœli po-
siadasz informacje o niehumanitarnym zabija-
niu zwierz¹t, znêcaniu siê nad nimi poprzez m.in.
przetrzymywanie ich w niew³aœciwych warun-
kach bytowania oraz oferowaniu do sprzeda¿y
lub kupna zwierz¹t i roœlin zagro¿onych wygi-
niêciem lub zabronionych dzia³aniach zmierza-
j¹cych do degradacji œrodowiska naturalnego,
skontaktuj siê z nami, dzwoni¹c na numer 997,
112 lub wysy³aj¹c e-mail do w³aœciwej teryto-
rialnie jednostki policji.
W komendzie powiatowej policji  w Oœwiêcimiu
ten problem mo¿esz zg³osiæ pod adresem e-mail:
zielonastrefa@oswiecim.policja.gov.pl

Nie b¹dŸ obojêtny - zareaguj!

Zielona strefa

Zapraszamy do udzia³u w konkursie foto-
graficznym „Niemi œwiadkowie naszej historii
- kapliczki i krzy¿e przydro¿ne w fotografii
mieszkañców”, który jest skierowany do wszyst-
kich Mieszkañców. Na terenie gminy Brzeszcze
znajduje siê wiele kapliczek i krzy¿y przydro¿-
nych. Wros³y w nasz krajobraz, s¹ wyrazem na-
szej pobo¿noœci i artystycznego kunsztu. Ich po-
wstanie wi¹¿e siê z wa¿nymi wydarzeniami w Ko-
œciele, OjczyŸnie i spo³ecznoœciach lokalnych. S¹
tak¿e wyrazem indywidualnej lub zbiorowej
wdziêcznoœci, miejscami pamiêci, pokuty, po-
œmiertnego wspomnienia. Architektoniczna pro-
stota kapliczek i krzy¿y czêsto urzeka, a majesta-
tyczna forma na tle urokliwego krajobrazu wska-
zuje na niezwyk³¹ wartoœæ tradycyjnej kultury
ludowej, na wra¿liwoœæ anonimowego czêsto
twórcy. Z wieloma ³¹cz¹ siê legendy i zwyczaje,
przy wielu trwa modlitwa pokoleñ. Zatrzymajmy
ten urok w kadrze.

Prezes Stowarzyszenia
Wspólnota Samorz¹dowa

w Brzeszczach

Majowa sesja Rady Miejskiej w du¿ej
mierze pozosta³a zwi¹zana z tematyk¹ doty-
cz¹c¹ bezpieczeñstwa na terenie gminy
Brzeszcze. Komendant Stra¿y Miejskiej
Krzysztof Tokarz oraz Komendant Komisa-
riatu Policji w Brzeszczach Miros³aw Semik
przedstawili radnym stosowny raport doty-
cz¹cy ubieg³ego roku.

W roku 2010 na terenie gminy Brzeszcze nie
odnotowano ¿adnego zbiorowego naruszenia
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, zarów-
no podczas trwania imprez masowych jak i re-
kreacyjno-sportowych. Wskazuje to na du¿y pro-
fesjonalizm organizatorów projektów, szczegól-
nie Oœrodka Kultury w Brzeszczach, jeœli cho-
dzi o wspó³pracê ze s³u¿bami mundurowymi.
Analizuj¹c wykaz zg³oszonych interwencji mo¿-
na stwierdziæ, ¿e iloœæ spraw wzrasta œredniorocz-
nie o oko³o 10%, osi¹gaj¹c poziom ponad 2300
zg³oszeñ z nasileniem w maju, czerwcu, lipcu i
sierpniu. Analiza prowadzonych postêpowañ wska-
zuje na wzrost zdarzeñ z zakresu drobniej kradzie-
¿y oraz uszkodzeñ mienia, co przek³ada siê tak¿e
na wykrywalnoœæ sprawców na poziomie 56,5%.
Ogólna wykrywalnoœæ spraw we wszystkich kate-
goriach prowadzonych przez Stra¿ Miejsk¹ (w ilo-
œci 240), rocznie wynosi 88,3%.
W ubieg³ym roku stra¿nicy zatrzymali na „gor¹-
cym uczynku” 20 podejrzanych o pope³nienie
przestêpstwa. Interweniowali 149 razy w œrodo-
wiskach rodzinnych w zakresie przemocy domo-
wej. WskaŸnik ten budzi du¿y niepokój z uwagi
na nowe œrodowiska rodzinne, w których prze-
moc domowa zaczyna siê ujawniaæ. W porówna-
niu do roku 2009, odnotowano zwiêkszenie licz-

by przestêpstw pope³nionych poprzez nieletnich,
z 33 czynów do 91 odnotowuj¹c tak¿e wzrost
wskaŸnika osób nieletnich dopuszczaj¹cych siê
przestêpstw (z 8 do 10). Czyny pope³nione przez
nieletnich dotyczy³y przede wszystkim narusze-
nia ustawy o przeciwdzia³aniu narkomani. Nast¹-
pi³ natomiast spadek zdarzeñ w zakresie: spo¿y-
wania alkoholu z 135 czynów do 111 (o 18%),
zak³óceñ porz¹dku publicznego z 107 czynów do
72 (o 33%), zak³ócania ciszy nocnej z 91 do 84
(o 8%). W zakresie bezpieczeñstwa drogowego
zmniejszy³a siê liczba wypadków w porównaniu
do 2009 roku (z 20 do 14). Równie¿ iloœæ osób
zabitych zmala³a (z 3 do 1). Najwiêksze zagro¿e-
nia wypadkami drogowymi stanowi³y w roku
2010 drogi Ofiar Oœwiêcimia, £êcka, Bielañska i
Wyzwolenia. Do najwiêkszej liczby kolizji do-
sz³o na drogach Ofiar Oœwiêcimia (34), Tury-
stycznej (6), £êckiej (13), Bielañskiej (12).
G³ówn¹ przyczyn¹ wypadków by³o niedostoso-
wanie prêdkoœci do panuj¹cych warunków oraz
nieust¹pienie pierwszeñstwa przejazdu. Centrum
Zarz¹dzania Kryzysowego w Brzeszczach zarz¹-
dzane przez Stra¿ Miejsk¹ odnotowa³o w 2010
roku 387 interwencji, co stanowi wzrost o 900%
w stosunku do roku 2009, jednak spowodowa-
ne by³o to trwaj¹c¹ ogólnokrajow¹ powodzi¹.
Jednostki Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych wy-
je¿d¿a³y w 2010 roku 60 razy do po¿arów (spa-
dek o 42%), 158 razy do miejscowych zagro¿eñ
(wzrost o 33,8%) oraz do alarmów fa³szywych
10 razy (wzrost o 25%). Maj¹c na uwadze dane
statystyczne w roku 2011, kierownictwo Komen-
dy Stra¿y Miejskiej postawi³o za cele ogranicze-
nie drobnej przestêpczoœci z zakresu kradzie¿y
oraz niszczeniu mienia, tak¿e w kierunku zwiêk-

szenia jej wykrywalnoœci. Równie¿ pierwsze czte-
ry miesi¹ce tego roku budz¹ du¿y niepokój jeœli
chodzi o bezpieczeñstwo w ruchu drogowym.
Obecnie mieliœmy do czynienia ju¿ z 6 wypadka-
mi. Dlatego te¿ zostanie zwiêkszona iloœæ kon-
troli w ruchu drogowym.

Informacja o stanie bezpieczeñstwa w gminie Brzeszcze

Burmistrz informuje

Na podstawie art. 17 pkt 1
oraz art. 27 ustawy z dnia 27

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717,
z póŸniejszymi zmianami) zawiadamiam o pod-
jêciu przez Radê Miejsk¹ w Brzeszczach Uchwa³y
nr XLII/465/10 z dnia 28 paŸdziernika 2010 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Œlepej i Maniska w Skidziniu w trybie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Obszar objêty opracowaniem obej-
muje parcele o nr 2148, 12, 10/7, 16, po³o¿one
w Skidziniu w rejonie ulic Œlepej i Maniska, w
granicach obowi¹zuj¹cego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego fragmentu Gmi-
ny Brzeszcze „Wilczkowice-Skidziñ”, uchwa³a
Nr XXVIII/236/2000 Rady Miejskiej w Brzesz-
czach z dnia 27 paŸdziernika 2000 r.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy-
¿ej wymienionej zmiany planu, na piœmie w sie-
dzibie Urzêdu Gminy w Brzeszczach, 32-620
Brzeszcze, ul. Koœcielna 4 w terminie do 10
czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1, art. 54 ust 2 usta-
wy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu
informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o oce-
nach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. Nr 199
poz. 1277) zawiadamia siê o przyst¹pieniu do
opracowania prognozy oddzia³ywania na œrodo-
wisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Œlepej i Maniska
w Skidziniu. Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnio-
ski do projektu prognozy. Wnioski nale¿y sk³a-
daæ na piœmie w siedzibie Urzêdu Gminy w
Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Koœcielna 4
w terminie do 10 czerwca 2011 r., ustnie do pro-
toko³u, b¹dŸ za pomoc¹ œrodków komunikacji
elektronicznej na adres e-mail gmina@brzesz-
cze.pl (bez koniecznoœci opatrywania ich bez-
piecznym podpisem elektronicznym).
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê,
nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, któ-
rej dotyczy.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków
jest Burmistrz Brzeszcz.

Og³oszenie Burmistrza Brzeszcz o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Œlepej i Mani-
ska w Skidziniu.

Danuta SochaDanuta SochaDanuta SochaDanuta SochaDanuta Socha

KPPKPPKPPKPPKPP

Szczegó³y i regulamin konkursu:
http://www.brzeszcze.pl/

Krzysztof TKrzysztof TKrzysztof TKrzysztof TKrzysztof Tokarzokarzokarzokarzokarz
Komendant Stra¿y Miejskiej
w Brzeszczach
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10 maja radni z Komisji Rozwoju, Ekolo-
gii i Szkód Górniczych Rady Miejskiej w
Brzeszczach zapoznali siê z funkcjonowaniem
Zak³adu Gospodarki Odpadami oraz oczysz-
czalni¹ œcieków w Brzeszczach.

Zak³ad Gospodarki Odpadami
Na sk³adowisko w Brzeszczach przyjmowane s¹
odpady zmieszane, które podlegaj¹ sortowaniu.
Frakcje metalowa, szklana i makulatura s¹ prze-
kazywane do ponownego przerobu, z tworzyw
sztucznych pozyskuje siê m.in. na paliwo alter-
natywne, g³ównie dla cementowni. Czêœæ orga-
niczna po rozdrobnieniu jest umieszczana w pry-
zmach na placach kompostowych, które maj¹
odpowiedni system drena¿u. Dziêki temu wszel-
kie nieczystoœci s¹ szczelnie izolowane od g³êb-
szych warstw pod³o¿a. Koszt budowy wyniós³ 2,4
mln z³. Przeprowadzenie tego przedsiêwziêcia
sta³a siê mo¿liwa dziêki pozyskaniu œrodków unij-
nych w ramach Ma³opolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007-2013 na reali-
zacjê projektu „Modernizacja sk³adowiska odpa-
dów w gminie Brzeszcze”. Oprócz placów kom-
postowych - w ramach pozyskanych œrodków -
na terenie ZGO powstaje równie¿ budynek so-
cjalno-administracyjny. Z przyznanych pieniêdzy
zakupiono tak¿e sprzêt: kompaktor, przerzucar-
kê do kompostu, prasê oraz agregat zraszaj¹cy.
Planowany jest równie¿ zakup rozdrabniacza.
Ca³y projekt zamyka siê kwot¹ ponad 6,2 mln z³,
z czego 2 mln to wk³ad w³asny Agencji Komu-
nalnej. Obecnie w ZGO zatrudnionych jest ok.
40 osób (najczêœciej na umowy-zlecenia). Zak³ad
planuje prowadzenie sortowania równie¿ na dru-
giej zmianie, co bêdzie siê wi¹za³o z konieczno-
œci¹ zatrudnienia kolejnych osób. Radni mieli
mo¿liwoœæ dok³adnego zapoznania siê z proce-
sami technologicznymi prowadzonymi na wysy-

pisku, m.in. segregacj¹ œmieci zmieszanych na
linii sortowniczej, która odbywa siê rêcznie. W
dalszej czêœci spotkania prezes Miros³aw Gibas
zwróci³ uwagê na problemy zwi¹zane z prowa-
dzon¹ w gminie Brzeszcze selektywn¹ zbiórk¹
odpadów. Chodzi np. o umieszczanie w ¿ó³tych
workach przeznaczonych na odpady plastikowe
zu¿ytych pampersów, które s¹ szczelnie owiniête
foli¹, aby ich nie by³o widaæ. Takich przypadków
„pomys³owoœci” jest bardzo wiele.

Podatek œmieciowy
Wiêksz¹ czêœæ dyskusji
zdominowa³ temat pro-
jektu ustawy o utrzyma-
niu czystoœci w gminach.
Jeœli ustawa zacznie obo-
wi¹zywaæ (prawdopo-
dobnie od 2013 roku)
spowoduje, ¿e gminy
stan¹ siê w³aœcicielami
oddawanych przez miesz-
kañców œmieci. Nowy
system ma siê sprowa-
dzaæ do odprowadzenia
obowi¹zkowej op³aty
„podatku” za ka¿dego
cz³onka rodziny. Pieni¹dze te trafi¹ do bud¿etu
gminy, której zadaniem bêdzie wy³onienie w
drodze przetargu podmiotu odbieraj¹cego œmie-
ci. Powinno to ukróciæ zjawisko dzikich wysy-
pisk œmieci oraz spalania odpadów w piecach.
Ustawa ma na celu u³atwienie racjonalnej go-
spodarki odpadami w skali ca³ego kraju. Na
rynku bêd¹ liczyæ siê przede wszystkim du¿e,
konkurencyjne firmy.
¯ywotnoœæ wysypiska œmieci w Brzeszczach,
uwzglêdniaj¹c tylko mo¿liwoœæ zape³nienia dru-
giej jego niecki, oceniany jest obecnie na najbli¿-
sze 20 lat. Przy uzyskaniu pozwolenia na pod-
niesienie rzêdnej pryzm sk³adowanych odpadów
perspektywa ta mo¿e ulec wyd³u¿eniu nawet do
lat 60 lat. Aby sk³adowisko odpadów mog³o ra-
cjonalnie funkcjonowaæ, ze wzglêdów technolo-
gicznych i ekonomicznych konieczne jest pozy-
skiwanie odpadów z innych gmin.

Funkcjonowanie oczyszczalni œcieków
Oczyszczalnia œcieków w Brzeszczach jest insta-
lacj¹ mechaniczno-biologiczn¹. Droga doprowa-

dzonych kolektorem b¹dŸ dostarczo-
nych beczkowozami do stacji zlewnej
œcieków prowadzi przez zespó³ krat, pia-
skownik, zbiorniki œcieków surowych i
recepturowanych. Œcieki dostarczane s¹
do zbiornika Imhoffa, gdzie podlegaj¹
fermentacji celem wytr¹cenia osadów.
Nastêpnie dwa razy w roku s¹ odpusz-
czane na poletka osadowe, gdzie nastê-
puje ich ods¹czenie i stabilizacja. Zbior-
nik Imhoffa koñczy etap mechaniczny
procesu oczyszczania œcieków inicjuj¹c
jednoczeœnie etap biologiczny. Œcieki
trafiaj¹ do zbiornika nitryfikacji, gdzie
jest wytr¹cany amoniak. W dalszej swej
drodze ciecz trafia do osadników wtór-
nych sk¹d jej czêœæ koñczy proces i sp³y-

wa poza oczyszczalnie, zaœ czêœæ jest zawracana
trafiaj¹c do zbiornika recyrkulantu podlegaj¹c do-
czyszczeniu. Oczyszczalniê œcieków w Brzesz-
czach oddano do u¿ytku w 1993 r. Stanowi³a roz-
budowê starej przeci¹¿onej oczyszczalni z lat
szeœædziesi¹tych. Wybudowano j¹ na przepusto-
woœæ 9000 m3/d. W roku 1995 wykonano aktu-
alizacjê rozwi¹zañ technologicznych, wprowa-
dzono dodatkowy wêze³ z komorami osadu czyn-
nego oraz stacjê dozowania reagentu w celu usu-

wania fosforu. W 1996 r. uzyskano pozwolenie
wodno-prawne na przep³yw 6000 m3. W ostat-

nich latach zwiêkszy³ siê jednak ³adu-
nek dop³ywaj¹cych œcieków, ale
zmniejszy³a siê ich iloœæ. Pogorszy³
siê efekt procesu oczyszczania, na
który wp³yn¹³ w g³ównej mierze po-
ziom azotu. Dla ca³kowitej poprawy
efektów pracy oczyszczalni stworzo-
no projekt obejmuj¹cy dwa etapy.
Pierwszy z nich to realizacja niezbêd-
nych prac, które zagwarantuj¹ uzy-
skanie wymaganych efektów oczysz-
czania œcieków przy dop³ywie 1843
m3/d. Prace obejmuj¹ m.in. moderni-
zacjê istniej¹cych obiektów, wyko-
nanie nowych ruroci¹gów technolo-
gicznych, zabudowê i zakup urz¹-
dzeñ, wykonanie instalacji elektrycz-
nej. Drugi etap zwi¹zany jest z zwiêk-

szeniem dop³ywu 3000 m3/d oraz pracami zmniej-
szaj¹ce uci¹¿liwoœæ oddzia³ywania oczyszczalni
na œrodowisko, obni¿enie jej energoch³onnoœci,
a tak¿e zwiêkszenia stopnia zautomatyzowania.
Tutaj prace obejmuj¹ zakup i zabudowê urz¹dzeñ
zwiêkszaj¹cych efekt pracy komory nitryfikacji,
budowê stacji higienizacjê odwadniania osadów,
modernizacjê krat, zmiana funkcji poletek osa-
dowych. Ka¿dego roku zostaj¹ ponoszone kosz-
ty remontów pomp, osadników i innych obiek-
tów oczyszczalni. Od 1 stycznia br. obowi¹zuje
nowe pozwolenie wodno-prawne, wa¿ne przez
okres 10 lat, w którym zaostrzone s¹ parametry
oczyszczania œcieków. Na dzieñ dzisiejszy
oczyszczalnia przyjmuje œrednio ok. 2000 m3/d
œcieków i dotrzymuje wymaganych parametrów.
Przygotowuje siê równie¿ do dalszej moderniza-
cji (II etap) polegaj¹cej m.in. na zmianie napo-
wietrzania, co ma zapewniæ lepsze dostarczenie
tlenu przy zmniejszeniu kosztów energii. Do in-
westycji tej przygotowuje siê ju¿ od 2008 r., nie-
stety ze wzglêdu na jej wysokie koszty zostaje
wci¹¿ przesuwana w czasie.

Radni na sk³adowisku odpadów komunalnych
i oczyszczalni œcieków

Ruszy³a X edycja funduszu stypendialne-
go „Równe szanse wszystkim dzieciom”, przy
Fundacji Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach.
Wsparcie mog¹ otrzymaæ uczniowie szkó³ pod-
stawowych, gimnazjów, szkó³ œrednich oraz za-
wodowych na sta³e zameldowani w gminie
Brzeszcze.

Stypendia przyznawane s¹ na okres jednego roku
z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia na lata nastêpne.
Podczas przyznawania stypendiów komisja sty-
pendialna bierze po uwagê wyniki w nauce, ak-
tywnoœæ i osi¹gniêcia kandydata w olimpiadach,
konkursach oraz sytuacjê materialn¹ i rodzinn¹.
Wnioski nale¿y sk³adaæ w biurze Fundacji Po-
mocy Spo³ecznej w Brzeszczach do dnia 29 lip-
ca 2011 r. Regulamin nowej edycji znajduje siê
na stronie internetowej Fundacji Pomocy Spo-
³ecznej pod adresem: www.republika.pl/funda-
cjabrzeszcze.

Stypendia dla brzeszczan

Danuta ZalwowskaDanuta ZalwowskaDanuta ZalwowskaDanuta ZalwowskaDanuta Zalwowska
Prezes Fundacji

Radni na sk³adowisku

Sk³adowane œmieci

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ
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Z powodu przesuwanej w czasie realiza-
cji budowy drogi S1 - o czym pisaliœmy w po-
przednim numerze OB - i niepewnych dla
Ma³opolski wariantów jej przebiegu, dosz³o
do spotkania samorz¹dowców naszego po-
wiatu oraz zaproszonych goœci, podczas któ-
rego rozmawiano na temat Drogi Wspó³pra-
cy Regionalnej, zastanawiaj¹c siê nad mo¿-
liwoœciami jej realizacji.

Prezydent Jaworzna Pawe³ Silbert przekonywa³
wszystkich obecnych do budowy DWR, wska-
zuj¹c na przyk³ad Jaworzna, które w przeci¹gu
kilku lat w sposób znacz¹cy „odkorkowa³o siê”
komunikacyjnie i zmierza milowymi krokami
do wêz³a autostradowego w Jeleniu, który nie-
stety do tej pory nie zosta³ jeszcze otwarty. Kon-
cepcja budowy DWR nabierze pe³nego rozma-
chu, gdy zostanie otwarty wêze³ autostrady A4
w Jeleniu, co stanowi obecnie najwiêksze wy-
zwanie dla Jaworzna. W kwestii budowy Dro-
gi Wspó³pracy Regionalnej bardzo wa¿ne jest
stanowisko województwa ma³opolskiego, gdy¿
droga ta by³aby wojewódzk¹.
- Temat DWR zosta³ zawieszony, ale jesteœmy
gotowi do kontynuacji prac projektowych, je-
œli taka bêdzie decyzja. Pierwotne za³o¿enia
mówi³y, i¿ droga bêdzie siê zaczynaæ w Oœwiê-
cimiu, przechodziæ w pierœcieñ obwodnicy,

³¹czyæ z S1 i koñczyæ w S³awkowie na drodze
94. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ realizacja Dro-
gi Wspó³pracy Regionalnej mo¿e oddaliæ w
czasie budowê S1 i w efekcie zabraknie argu-
mentów za powstaniem S1 w granicach woje-
wództwa ma³opolskiego. Jednoczeœnie pracu-
jemy nad tematem obwodnicy zachodniej
Chrzanowa, od wêz³a Kroczymiech do wêz³a
autostradowego Byczyna, co mo¿e byæ konku-
rencj¹ dla DWR ze wzglêdu na du¿e wydatki
finansowe - stwierdzi³ dyrektor Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich w Krakowie Grzegorz Stech.
W tym przypadku inn¹ wa¿n¹ kwesti¹ jest
umieszczenie w Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Ma³opolskiego na kolejne lata zapisu o bu-
dowie DWR. Do budowy DWR przekonywa³
tak¿e dyrektor Przedsiêbiorstwa Projektowo-
Us³ugowego „Inkom” s. c. z Katowic Piotr Try-
buœ, który omówi³ przede wszystkim sytuacjê
komunikacyjn¹ Oœwiêcimia, wskazuj¹c na kon-
kretne rozwi¹zania.
- Przeanalizowaliœmy sytuacjê komunikacyjn¹
Oœwiêcimia, co siê stanie po roku 2025 i oka-
za³o siê, ¿e wszystkie punkty wêz³owe dla tego
miasta strac¹ przepustowoœæ. Jest to obraz ka-
tastrofy, widoczny ju¿ dzisiaj na niektórych od-
cinkach dróg. Podjête dzia³ania zwi¹zane z
DWR pozwol¹ odblokowaæ centrum miasta. W
pomiarze kordonowym dla Oœwiêcimia droga

12 maja w Urzêdzie Gminy w Brzeszczach
odby³o siê Gminne Forum Organizacji Poza-
rz¹dowych.

Jednym z g³ównych tematów by³o zapozna-
nie siê z nowym rozporz¹dzeniem w sprawie
wzoru oferty i umowy na realizacjê zadania pu-
blicznego oraz sprawozdania z wykonania tej
umowy. O nowych wzorach wniosków, umów i
sprawozdania mówi³ Bartosz Rodacki z Funda-
cji Biura Inicjatyw Spo³ecznych w Krakowie.
Przedstawiono równie¿ przygotowania do kam-
panii „Czerwiec Aktywnych Spo³ecznoœci
2011”. Podczas spotkania propozycje wspó³pra-
cy w zakresie obs³ugi finansowej oraz stron in-
ternetowych dla organizacji pozarz¹dowych do-
finansowywanych z Unii Europejskiej przedsta-
wi³ przedstawiciel Centrum Kszta³cenia i Us³ug
w Oœwiêcimiu. W dalszej czêœci spotkania pra-
cownicy Biura LGR omówili mo¿liwoœci pozy-
skania œrodków w ramach dzia³ania LGR „Do-
rzecze So³y i Wieprzówki”. Warto nadmieniæ,
¿e przedstawiciele Biura LPG 18 maja, na ko-
lejnym spotkaniu w Urzêdzie Gminy w Brzesz-
czach prezentowali Oœ Priorytetow¹ 4 Progra-
mu Operacyjnego „Zrównowa¿ony rozwój sek-
tora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów ry-
backich 2007-2013” dla sektora gospodarczego
i spo³ecznego.

Warszawa 24 maja 2011r.

Pan Stanis³aw Sajdak
So³tys Jawiszowic
Gmina Brzeszcze

Szanowny Panie So³tysie!

Serdecznie gratulujê zdobycia tytu³u „So³tys Roku 2010”. W przeprowadzonym po raz dzie-
si¹ty ogólnopolskim Konkursie, organizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie So³tysów i re-
dakcjê „Gazety So³eckiej”, uhonorowani zostali najlepsi polscy so³tysi, którzy w swojej dzia³al-
noœci wyró¿niaj¹ siê szczególn¹ aktywnoœci¹ na rzecz lokalnych wspólnot. Podejmowane przez
laureatów inicjatywy, dziêki którym Pañstwa miejscowoœci modernizuj¹ siê i rozwijaj¹, to przy-
k³ad, jak wiele mo¿na osi¹gn¹æ, maj¹c wiedzê, energiê, ciekawe pomys³y i anga¿uj¹c w ich reali-
zacjê wiejsk¹ spo³ecznoœæ.
Urz¹d so³tysa istnieje w naszym kraju od XII wieku. Ta historyczna ci¹g³oœæ sprawi³a, ¿e zako-
rzeni³ siê on mocno w œwiadomoœci mieszkañców wsi. Dzisiaj piastowanie tej godnoœci oznacza
nie tylko samo administrowanie. To równie¿ skuteczne reprezentowanie so³ectwa w gminie i
dba³oœæ, aby postulaty Zebrania Wiejskiego znalaz³y swoje odzwierciedlenie w projekcie bud¿e-
tu gminy i planie jej rozwoju. Dobry so³tys musi byæ tak¿e sprawnym organizatorem, który potra-
fi rozbudziæ aktywnoœæ lokalnej spo³ecznoœci i motywowaæ mieszkañców do w³¹czania siê w
sprawy w³asne i so³ectwa.
Podejmowane przez Pana dzia³ania œwiadcz¹ o pojmowaniu swojej roli so³tysa, zarazem jako
organizatora wspó³czesnego ¿ycia wsi oraz stra¿nika lokalnej to¿samoœci i pamiêci. Troskê o
modernizacjê infrastruktury i poprawê estetyki ³¹czy Pan z inicjowaniem wydarzeñ kulturalnych
i promocyjnych. Na szczególne uznanie zas³uguje Pañski wk³ad w obchody 725-lecia Jawiszo-
wic oraz upamiêtnienie istniej¹cego tu w czasie II wojny œwiatowej niemieckiego obozu pracy
przymusowej.
Sposób sprawowania powierzonej Panu funkcji zosta³ wysoko oceniony przez Kapitu³ê Konkur-
su, która przyznaj¹c zaszczytny tytu³ „So³tysa Roku 2010”, doceni³a Pañskie osi¹gniêcia i talenty
organizatorskie oraz umiejêtnoœæ wspó³dzia³ania z mieszkañcami so³ectwa. Raz jeszcze winszu-
j¹c odniesionego sukcesu, ¿yczê Panu zarazem wielu kolejnych osi¹gniêæ, s³u¿¹cych dobru Pañ-
skiej ma³ej ojczyzny. Proszê przyj¹æ tak¿e najlepsze ¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci
dla Pana oraz ca³ej rodziny.

Sk³adamy gratulacje
Panu Stanis³awowi Sajdako-
wi z okazji zdobycia tytu³u
„So³tys Roku 2010”. ̄ yczymy
równie¿ wielu dalszych sukce-
sów, zarówno w pracy zawo-
dowej jak i ¿yciu osobistym.

krajowa nr 44 wcale nie prowadzi najwiêksze-
go ruchu tranzytowego przez miasto. To drogi
wojewódzkie w uk³adzie pó³noc-po³udnie w
wyniku rozpoznania czterech godzin szczytu
popo³udniowego, t³ocz¹ najwiêkszy potencja³
ruchu przez miasto. Uk³ad obwodnicowy w po-
³¹czeniu z budow¹ DWR i S1 stanowi antido-
tum dla odci¹¿enia centrum miasta - zaakcen-
towa³ dyrektor „Inkom” Piotr Trybuœ.
Wiceburmistrz Brzeszcz Arkadiusz W³oszek
zwróci³ uwagê na kwestiê budowy DWR w kon-
tekœcie gminy, któr¹ reprezentowa³ na spo-
tkaniu.
- Obawiam siê, ¿e zamkniêcie siê na obwodnicy
Oœwiêcimia z wyjœciem na wêze³ w Jeleniu spo-
woduje istotny wzrost ruchu na drodze 933 i 948,
czyli w kierunku na Pszczynê i Kêty. Sk³adam
wniosek burmistrza Brzeszcz, aby prace studial-
ne i koncepcyjne objê³y równie¿ przebudowê od-
cinka drogi 933 na po³udnie od Oœwiêcimia.
Wtedy Brzeszcze bêd¹ zainteresowane DWR,
tym bardziej, ¿e wci¹¿ oddala siê w czasie reali-
zacja drogi S1 - przyzna³ wiceburmistrz Brzeszcz
Arkadiusz W³oszek.

Gratulacje

Stanis³aw Sajdak

Gminne Forum Organizacji
Pozarz¹dowych

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Drogi Wspó³pracy Regionalnej

OprOprOprOprOpr. K. Wituœ. K. Wituœ. K. Wituœ. K. Wituœ. K. Wituœ
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Maj up³yn¹³ pod znakiem wielkich uroczy-
stoœci pañstwowych. 3 maja w gminie Brzesz-
cze, jak i w ca³ej Polsce, obchodzono œwiêto
uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Najœwiêt-
szej Maryi Panny Królowej Polski, 9 maja z
kolei - rocznicê zakoñczenia Drugiej Wojny
Œwitowej.

Ma³o kto wie, ¿e jedna z naszych najbardziej zna-
nych pieœni patriotycznych powsta³a ku czci rosyj-
skiego cara. W 1816 roku „Pieœñ narodow¹ za po-
myœlnoœæ Króla” napisa³ Alojzy Feliñski na rocz-
nicê og³oszenia Królestwa Polskiego w ho³dzie dla
cara Aleksandra I. W tej pierwotnej wersji refren
brzmia³ „Przed Twe oblicze zanosim b³aganie, na-
szego króla zachowaj nam Panie…”. Dzieje tego
utworu s¹ chyba jednym z najlepszych
przyk³adów na to, ¿e ¿ycie i historia
pisz¹ w³asne, nies³ychanie dla nas, lu-
dzi zaskakuj¹ce scenariusze. Ju¿ w
1862 pieœñ z odpowiednio pozmienia-
nymi s³owami („Nasz¹ Ojczyznê racz
nam zwróciæ, Panie”) zosta³a zakaza-
na w zaborze rosyjskim. W 1863 pod-
czas Powstania Styczniowego towarzy-
szy³a walcz¹cym o wolnoœæ na polach
bitew, rozbrzmiewa³a tak¿e w domach,
gdzie ich rodziny zanosi³y modlitwy za
niepodleg³¹ Polskê. W euforycznym
1918 roku w koñcu nasta³o upragnio-
ne, op³acone œmierci¹ milionów boha-
terów „Ojczyznê woln¹ pob³ogos³aw,
Panie”.
Jako naród przetrwaliœmy w niewoli
123 lata, nie licz¹c czasów II Wojny.
To jest mniej wiêcej 7 pokoleñ. £atwo zauwa¿yæ,
jak odlegli sobie s¹ ¿o³nierz XX-wieczny, wal-
cz¹cy w czasach agresji hitlerowskich Niemiec
na Polskê i szlachcic, œwiadek ostatecznego upad-
ku kraju, wymazania Rzeczpospolitej z map Eu-
ropy pod koniec wieku XVIII - w obu przypad-
kach bez prawa do istnienia, z przymusem jak naj-
szybszej asymilacji. Pomimo ogromnej przepaœci
i olbrzymich ró¿nic w postêpie cywilizacyjnym,
które dziel¹ te stulecia, g³ówna idea nigdy nie ule-
ga³a zmianie. Warto uœwiadomiæ sobie, czego do-
kona³o wtedy wychowanie w polskich domach,
przekazywana wiedza historyczna i mi³oœæ do tak
abstrakcyjnego tworu, jakim jest Ojczyzna. ¯o³-
nierze Pi³sudskiego, a potem Tadeusza „Bora” Ko-
morowskiego szli do boju, oddawali ¿ycie za te
same wartoœci, co konfederaci barscy, powstañcy
koœciuszkowscy czy listopadowi. Tylko dziêki
nim dziœ mówimy po polsku, mamy œwiadomoœæ,
sk¹d pochodzimy i gdzie tkwi¹ nasze korzenie.
W najciê¿szych chwilach, kiedy wszystko wyda-
wa³o siê byæ stracone, ich opór nie s³ab³, jedynie
przybiera³ inne formy. Wszystkie wysi³ki, ³zy,
krew i cierpienia z³o¿yli dla nas - swoich dzieci,
wnuków, prawnuków, praprawnuków…, bo prze-

cie¿ Polska to nie puste granice administracyjne.
Powinnoœci¹ Polek i Polaków w czasach zabo-
rów i okupacji by³a walka - ta na polu bitewnym,
w domach z tajnym nauczaniem, obozach kon-
centracyjnych i wiêzieniach, gdzie ¿o³nierz AK
by³ „s¹dzony” na równi ze zbrodniarzem nazi-
stowskim - nieustaj¹ce zmagania o utrzymanie
godnoœci narodowej. Niektórzy nie byli w stanie
sprostaæ temu zadaniu. Jak wszêdzie, gdzie tylko
dotar³ rodzaj ludzki, tak i u nas zdarzali siê zdraj-
cy i tchórze. (Mo¿e, jak w „Dziadach” Mickie-
wicza stwierdzaj¹ wiêŸniowie klasztoru Bazylia-
nów, po prostu nie ka¿dy rodzi siê z si³¹, by otwar-
cie stawaæ w obronie honoru…?). Jednak bez-
sprzecznie ogromna wiêkszoœæ narodu zda³a wte-
dy dziejowy egzamin. Dziœ historia wystawia nas

na próby zupe³nie innego rodzaju. Nie chodzi o
poœwiêcanie ¿ycia za abstrakty, chodzi o pamiêæ,
czeœæ, dumê i wdziêcznoœæ dla tych, którzy to za
nas zrobili, bo tak siê historia sk³ada, ¿e w XXI
wieku g³ównie w tych czterech wartoœciach têtni
polskoœæ. Pod niektórymi wzglêdami zadanie dzi-
siejszych Polek i Polaków jest trudniejsze - przed-
tem okolicznoœci zmusza³y do podjêcia jasnych
wyborów: walczysz, ryzykuj¹c zdrowie i ¿ycie
albo uciekasz, próbuj¹c zapewniæ sobie i bliskim
bezpieczeñstwo. Bardzo trudno by³o pozostaæ
biernym, sytuacja prawie nigdy nie pozwala³a na
trzymanie siê z boku biegu wydarzeñ - sk³adasz
przysiêgê carowi lub umierasz jako Polak, ukry-
wasz wiêŸnia nara¿aj¹c ca³¹ rodzinê lub dono-
sisz. Teraz nie mamy ju¿ tak jasno wytyczonych
granic. Nasze czasy s¹ pod tym wzglêdem o wie-
le bardziej niebezpieczne. W³aœciwie istniej¹ trzy
postawy: œwiadomy patriotyzm, œwiadomy ko-
smopolityzm i… obojêtnoœæ, brak zainteresowa-
nia kwesti¹, brak zdania na temat. Ostatnia za-
gra¿a nam najbardziej. Przypomina trochê wege-
tacjê zamiast ¿ycia, zawieszenie w odrêtwieniu,
z którego nawet sami nie zdajemy sobie sprawy.
W³aœnie najgorsze w tym jest to, ¿e nasza naro-

dowa niechêæ do podejmowania ma³o spektaku-
larnych, choæ w istocie kluczowych dzia³añ, sku-
tecznie zabija najcenniejsze wartoœci. Mo¿e na-
wet ³atwiej by³oby niektórym chwyciæ za kara-
bin czy szablê, ni¿ wy³¹czyæ telewizor i przyjœæ
na mszê lub pod pomnik 11 listopada, 3 czy 9
maja, poopowiadaæ dziecku o polskiej historii,
uczyæ szacunku, a nie lekcewa¿enia, poczytaæ,
pos³uchaæ tego co mieli do powiedzenia, co œpie-
wali! …zatrzymaæ siê i pozwoliæ dotrzeæ do sie-
bie œwiadomoœci, ile zawdziêczamy Polkom i
Polakom z przesz³oœci. Dzisiaj w³aœnie to jest naj-
groŸniejsze, ¿e nic nie stawia nam oporu, który
mo¿na by przezwyciê¿aæ. Ca³a wojna i ca³a klê-
ska rozgrywa siê w ciszy i bezruchu. Biernie pod-
dajemy siê ka¿dego dnia. Nie wspominaj¹c ju¿ na-
wet o celowym zniewa¿aniu narodowych symboli
- czasem psychicznie brakuje si³, by zg³êbiaæ tego
typu zachowania… Mo¿e ostatecznie powróciæ
jednak do prostego podzia³u i jego trzymaæ siê
przez ca³e ¿ycie - do nas Polaków takie postawie-
nie sprawy chyba najlepiej trafia. Odpowiadaæ
wiêc sobie w codziennych sytuacjach: jestem
spadkobierc¹/spadkobierczyni¹ Tamtych, czy
te¿ nie? Powstañcy, ich Matki i ¯ony, ¯o³nierze,
£¹czniczki, Zes³añcy, Przes³uchiwani, Sanita-

riuszki, Nios¹cy Pomoc, WiêŸnio-
wie, Partyzanci, G³ównodowodz¹cy
i Szeregowi… Byliby ze mnie dum-
ni, czy z niesmakiem wyrzekliby siê
tego, co sob¹ reprezentujê?
Szczêœcie w nieszczêœciu, znaleŸli-
œmy siê w takiej sytuacji, ¿e patriot¹
stanie siê raczej ka¿dy Polak i Polka,
jeœli zapozna siê przynajmniej z su-
chymi faktami z przesz³oœci swoje-
go narodu. Wiele wiêcej s³ów nie
trzeba. Na koniec przytoczê tylko
pewn¹ sytuacjê, która w moim mnie-
maniu dobrze obrazuje problem. Bê-
d¹c nauczycielk¹ w wileñskiej szko-
le miêdzynarodowej da³am do obej-
rzenia mojej klasie (15 lat) film Ka-
tyñ (z uwagi na Katastrofê Smo-
leñsk¹). Na pocz¹tku jest taka scena,

w której ¿ona oficera Wojska Polskiego (Maja
Ostaszewska) odnajduje mê¿a (Artur ¯mijewski)
i b³aga go, by zrzuci³ mundur i w ubraniu cywil-
nym uciek³ z ni¹ i ich córeczk¹, zamiast wsiadaæ
ze swoim oddzia³em do poci¹gu zmierzaj¹cego
do Kozielska, Starobielska czy Ostaszkowa. ¯o³-
nierz spokojnie móg³ to zrobiæ, widaæ by³o, ¿e
niezbyt uwa¿nie pilnowano jeñców. Odmówi³.
Przecie¿ z³o¿y³ przysiêgê WP. ¯adne z dzieci nie
potrafi³o poj¹æ motywów takiego zachowania.
Zrezygnowana próbowa³am t³umaczyæ, porównu-
j¹c do ogólnoeuropejskiego kodeksu rycerskiego,
ale on podobnie kojarzy im siê tylko z barwnymi
filmami Hollywood… Przy scenie, w której przy-
s³ano z obozu w Sahsenhausen wiadomoœæ, ¿e
aresztowany profesor UJ „zmar³ na zawa³ serca”,
zaczêli ¿artowaæ, ¿e w paczce z osobistymi rze-
czami zwróconymi rodzinie pewnie znajduje siê
jego odciêta g³owa… Uzna³am, ¿e dalsza komuni-
kacja w tej sferze wartoœci niestety nie ma ani sen-
su, ani racji bytu. To wspomnienie dŸwiêczy mi w
pamiêci jak przestroga: tak mog¹ kiedyœ zwycza-
jowo wygl¹daæ reakcje w polskich szko³ach - bêd¹
z pewnoœci¹, jeœli pozostaniemy obojêtni.

Bo¿e, coœ Polskê przez tak
liczne wieki…

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Z³o¿enie kwiatów w brzeszczañskim parku (9 maja)

… otacza³ blaskiem potêgi i chwa³y,
Coœ j¹ os³ania³ tarcz¹ swej opieki
Od nieszczêœæ, które pognêbiæ j¹ mia³y…
Przed Twe o³tarze zanosim b³aganie:
Ojczyznê woln¹ pob³ogos³aw, Panie!
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Na niektórych he³mach stra¿ackich mo¿-
na znaleŸæ wygrawerowany napis: Idê tam,
sk¹d wszyscy inni uciekaj¹ w obawie przed
œmierci¹...

Gdy obowi¹zek wezwie mnie
Tam wszêdzie gdzie siê pali
Ty mi, o Panie, si³ê daj
Bym ¿ycie ludzkie ocali³

A jeœli taka wola Twa
Bym ¿ycie da³ w ofierze
Ty bliskich mych w opiece miej
O to Ciê proszê szczerze

Rozmowa z Micha³em Senkowskim, kadetem
Szko³y Aspirantów Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej w Krakowie.

A: Sk¹d pomys³ wst¹pienia do stra¿y po¿ar-
nej?

M.S.: Pewnego dnia kolega zaproponowa³, bym
wzi¹³ udzia³ w zawodach sportowo-po¿arniczych.
Mia³em przebiec jeden odcinek w sztafecie, bra-
kowa³o im wtedy zawodnika, wiêc siê zgodzi³em.
Po pierwszych treningach bardzo mi siê spodo-
ba³o i co roku bra³em udzia³ w zawodach, a kiedy
skoñczy³em 18 lat, zapisa³em siê do Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Brzeszczach. Zarz¹d OSP wy-
sy³a³ mnie i kolegów na specjalistyczne szkole-
nia. Pierwsze odby³o siê w Szkole Aspirantów
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Krakowie. Spê-
dziliœmy tam 2 tygodnie. Potem mogliœmy ju¿
braæ udzia³ w akcjach ratowniczo-gaœniczych na
terenie naszej gminy. Zaczêliœmy jeŸdziæ do wy-
padków, po¿arów, wszystkich tych wydarzeñ,
gdzie by³a wzywana stra¿. W tym czasie starto-
waliœmy te¿ w zawodach na tzw. wie¿owcach. Za-
czynaliœmy od biegania na czas w pe³nym umun-
durowaniu po budynku Synthos Dwory w Oœwiê-
cimiu. Z roku na rok pobijaliœmy nasze rekordy,
ustanawiaj¹c nowe. Nastêpnie przyszed³ czas na
wiêksze wyzwanie, czyli miêdzynarodowe zawo-
dy organizowane w 30-piêtrowym warszawskim
Pa³acu Kultury. Najpierw zdobyliœmy 27 miejsce,
potem 16 i w koñcu 7 w ogólnej klasyfikacji ³¹cznie
z Pañstwowymi Stra¿ami Po¿arnymi, wyprzedzi³y
nas tylko 2 szko³y, 2 dru¿yny z Poznania, Bia³o-
ruœ, która zawsze wygrywa i Czechy, wiêc jak na
OSP by³ to œwietny wynik. Potem zawody w Bra-
tys³awie, gdzie zajmowaliœmy miejsca w pierw-
szej dziesi¹tce, z roku na rok poprawiaj¹c wyni-
ki.

A.: Jak wygl¹daj¹ dalsze œcie¿ki kszta³cenia w
zawodzie?

M.S.: Szko³y aspirantów s¹ trzy w Polsce - w
Czêstochowie, Krakowie, Poznaniu i jedna szko-
³a g³ówna w Warszawie. Szko³a krakowska jest
równie¿ normaln¹ jednostk¹ stra¿y, teren jej dzia-
³ania obejmuje ca³y obszar Nowej Huty, czyli ok
250 tys. mieszkañców. By siê tam dostaæ, trzeba
mieæ sprawnoœæ fizyczn¹ na bardzo wysokim
poziomie. Egzaminy sk³adaj¹ siê z czêœci prak-
tycznej i teoretycznej. Najpierw konkurencje
sprawnoœciowe, czyli bieg na 50 m, bieg na 1000

m, podci¹ganie na dr¹¿ku. Z ka¿dego zadania trze-
ba zdobyæ odpowiedni pu³ap punktów, by przejœæ
dalej. Jeœli ma siê œwietne wyniki z wszystkich
zadañ, a zawali choæby jedno, na
przyk³ad czas gorszy ni¿ 3,35 na
1000 m, i tak automatycznie siê
odpada. Potem 25 pytañ z che-
mii i 25 z fizyki. Kiedy ja starto-
wa³em, szko³a oferowa³a 70
miejsc, podañ o przyjêcie wp³y-
nê³o oko³o 700. Ci, którzy zdaj¹
egzaminy wstêpne, poddawani
zostaj¹ szczegó³owym badaniom
(analiza krwi, chirurg, dermato-
log, EKG, psychiatra, psycholog,
choroby wewnêtrzne, okulista,
dentysta, laryngolog i na koniec
test psychologiczny), ca³a proce-
dura trwa jeden dzieñ. To jednak
dopiero pocz¹tek. Tak naprawdê
prawdziwa selekcja zaczyna siê
podczas 6-tygodniowego poligo-
nu, czyli szkolenia unitarnego. Ka¿da szko³a po-
¿arnicza organizuje go dla nowoprzyjêtych, tzw.
s³uchaczy. Krakowska jednostka kieruje swoich
kadetów na poligon w Koœcielcu. Tam mieszkaj¹
pod namiotami, maj¹ zaprawy, æwiczenia, musz¹
przestrzegaæ surowego regulaminu. To bardzo
trudny okres, mo¿e nawet najciê¿szy podczas ca-
³ego pobytu w szkole - nie ma chwili na odpo-
czynek, ca³y czas praca, nauka, s³u¿ba, warty na
poligonie, wymarsze z plecakami spakowanymi
na odwód w pe³nym umundurowaniu, kilkukilo-
metrowe biegi nocne po polach i lasach... i tak w
kó³ko. Tam odpada najwiêcej osób, bo niektórzy
nie wytrzymuj¹ takiej musztry. Z dnia na dzieñ
przyzwyczajaliœmy siê do obozowego ¿ycia i by³o
coraz lepiej.

A.: Jak wygl¹daj¹ zajêcia w SA PSP?

M.S.: Zajêcia teoretyczne w salach s¹ mniej cie-
kawe ni¿ praktyczne, chocia¿ te pierwsze zawsze
pozostaj¹ równie¿ nies³ychanie wa¿ne w pracy
stra¿aka. Z æwiczeñ najbardziej podoba³y mi siê
zajêcia z ratownictwa lodowego, które przepro-
wadzane w Puszczy Niepo³omickiej, ale równie¿
komory dymowe, wspinanie siê na linie, rozcina-
nie konstrukcji samochodów, a tak¿e naprowa-
dzanie naziemne helikopterów. To wszystko przy-
gotowuje nas do pracy w podziale bojowym
szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej. Cieka-
we s¹ te¿ jedne z pierwszych æwiczeñ. Zadanie
polega na wejœciu na szczyt 30-metrowej drabi-
ny ustawionej pod k¹tem 75 stopni w pionie.
Oczywiœcie nie poradzi³by sobie z tym ktoœ, kto
cierpi na lêk wysokoœci. Tak siê z³o¿y³o, ¿e aku-
rat tamten rok by³ bardzo ciê¿ki ze wzglêdu na
wydarzenia, które dotknê³y Polskê: powódŸ i Ka-
tastrofê Smoleñsk¹. Przeszliœmy wtedy prawdzi-
wy chrzest bojowy. Braliœmy udzia³ w krakow-
skich uroczystoœciach pogrzebowych jako obsta-
wa i zabezpieczenie medyczne, a tak¿e walczyli-
œmy z ¿ywio³em w Tarnobrzegu, Sandomierzu,
Szczurowej i w Oœwiêcimiu. Czasem pracowali-
œmy po dwie doby bez przerwy. 13 i 14 czerwca
mam koñcowe egzaminy. Pierwszego dnia odpo-
wiadamy na 50 pytañ z zakresu ogólnej wiedzy

S³u¿ba pod œwiêtym Florianem

Tegoroczn¹ akcjê sadzenia drzewek po raz
kolejny wspólnie z Nadleœnictwem Andrychów
zorganizowa³o Stowarzyszenie Ekologiczne
„Bios” Gminy Brzeszcze.

Z okazji Dni Ziemi 28 i 29 kwietnia 30
uczniów brzeszczañskich gimnazjów sadzi³o m³o-
de drzewka na terenie Leœnictwa Polanka Wielka
w rejonie Nazieleniec.
- W ramach racjonalnej gospodarki leœnej co roku
prowadzi siê planowe ciêcia drzewostanów, któ-
re osi¹gnê³y ju¿ wiek rêbnoœci. Zim¹ zosta³ wy-
ciêty ponad 100-letni drzewostan. Na specjalnie
przygotowanych powierzchniach zasadzono 1000
sztuk sadzonek jaworu - mówi podleœniczy Ro-
bert Piêtoñ.

Uroczyste obchody Dnia Stra¿aka w gminie Brzeszcze

stra¿ackiej, nastêpnie 30 z przedsiêbiorczoœci. Na
drugi dzieñ zaplanowano egzamin praktyczny -
mo¿emy mieæ do rozwi¹zania zadania z zakresu
Taktyki Dzia³añ Gaœniczych lub Taktyki Dzia³añ

Ratowniczych, tym razem na papierze. Mamy
przeprowadziæ akcjê z punktu widzenia dzia-
³añ dowódczych. Potem, jeœli wszystko pójdzie
dobrze, 1 lipca odbêdzie siê promocja na sto-
pieñ M³odszego Aspiranta pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej. AudraAudraAudraAudraAudra

Sadzili drzewka

Sadzenie drzew jest jednym z wielu przedsiê-
wziêæ jakie podejmuje stowarzyszenie „Bios”
w celu propagowania postaw aktywnego
uczestnictwa w ochronie przyrody oraz podno-
szenia œwiadomoœci ekologicznej wœród miesz-
kañców gminy Brzeszcze.

EPEPEPEPEP

Gimnazjaliœci przy pracy
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Wszyscy ró¿ni, wszyscy równi,
wszyscy Europejczykami
17 maja Oœrodek Kultury zamieni³ siê w

centrum miêdzynarodowego dialogu. W tym
niezwyk³ym dniu brzeszczanie mieli okazjê go-
œciæ ludzi z najró¿niejszych stron œwiata, wspól-
nie œwiêtuj¹c Dzieñ Europy.

Spotkanie zosta³o zorganizowane przez Sto-
warzyszenie Linqua, Oœrodek Kultury, Urz¹d
Gminy oraz Gimnazjum nr 2. Wszystkich zgro-
madzonych przywita³a orkiestra z kopalni „Brzesz-
cze”, odgrywaj¹c hymn Polski i hymn Unii Eu-
ropejskiej, a nastêpnie 3 marsze. Uczniowie gim-
nazjum umieœcili na scenie flagi pañstw Turcji,
Hiszpanii, Austrii, W³och, Grecji, Polski i Unii
Europejskiej. Na widowni natomiast zasiedli
uczniowie i nauczyciele z zaprzyjaŸnionych szkó³
w Hiszpanii i Turcji, a tak¿e goœcie z partnerskiej
gminy w³oskiej Londa, którzy wspó³pracuj¹ z Ze-
spo³em Szkolno-Przedszkolnym w Przecieszynie
ju¿ od trzech lat. W imieniu europose³ Ró¿y Thun,
pose³ RP Beaty Szyd³o oraz Marsza³ka Woje-
wództwa Ma³opolskiego zosta³y odczytane listy.
Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska oraz bur-
mistrz Londy Aleandro Murras w kilku s³owach
podkreœlili wagê ogólnoeuropejskiego œwiêta na-
wi¹zuj¹cego swymi wartoœciami do przekazu,
które pozostawi³ dobrze znany nam, Polakom
papie¿ - Paolo Secondo. Warto zaznaczyæ, ¿e owa
polsko-w³oska znajomoœæ zaczê³a siê od przyst¹-
pienia do programu e-twinning, w którym bra³y
udzia³ dzieci, z czasem przerodzi³a w przyjaŸñ

obu spo³ecznoœci. Przedstawiciele w³oskiej gmi-
ny Londa odwiedzili Parlament Polski, uczestni-
czyli w spotkaniu z wicemarsza³kiem sejmu Mar-
kiem Kuchciñskim, a nastêpnie zwiedzili budyn-
ki Sejmu i Senatu (polska delegacja mia³a po-
dobn¹ okazjê goszcz¹c we W³oszech). Imprezê
w Oœrodku Kultury zakoñczy³y wystêpy uczniów
gminy Brzeszcze - taniec zorba, krakowiak oraz
wykonanie w³oskiej piosenki, a tak¿e quiz „Eu-
ropa da siê lubiæ”, w którym bra³a udzia³ m³o-
dzie¿ z polskiej i hiszpañskiej szko³y z Cordoby.

Co prawda Dzieñ Europy œwiêtujemy tylko raz
do roku, jednak w niektórych brzeszczañskich
placówkach idee z nim zwi¹zane splataj¹ siê z
codziennoœci¹ dzieci i ich wychowawców. Przed-

szkolaki ZSP nr 3 w Skidziniu od dwóch lat re-
alizuj¹ Partnerski Projekt Comenius - „Wszyscy
ró¿ni. Wszyscy równi. Wszyscy Europejczyka-
mi” finansowany z funduszu Unii Europejskiej
w ramach Programu „Uczenie siê przez ca³e
¿ycie”. Nauczyciele wspó³pracuj¹ z siedmioma
europejskimi przedszkolami: w Bu³garii, na Wê-
grzech, w Austrii, na £otwie, w Turcji, Szwecji i
Rumunii. Cel projektu ukierunkowany jest na
wspólne problemy ca³ej Europy, takie jak: inte-

gracja przedszkolaków z problemami spo³eczny-
mi, ekonomicznymi, rozbudzanie szacunku dla
innych, szczególnie dla odmiennoœci, zapobiega-
nie przemocy wœród dzieci, rozwijanie spo³ecz-
nych i obywatelskich postaw w wieku przedszkol-
nym i integracja œrodowiska rodzinnego z przed-
szkolnym. Finalnym produktem projektu jest
przygotowane przy wspó³pracy z rodzicami
przedstawienie o brzydkim kacz¹tku na podsta-
wie znanej baœni J. Ch. Andersena. „Przes³anie
zawarte w naszej sztuce, dotyczy ogólnoludzkich
wartoœci, takich jak tolerancja, zrozumienie i po-
trzeba poszanowania innych. Dok³adnie tego sa-
mego zadania podjê³y siê wszystkie partnerskie
przedszkola. Nied³ugo spotykamy siê Wiedniu,
by podzieliæ siê wra¿eniami - to niezwyk³e do-
œwiadczenie móc zobaczyæ, jak ró¿norodne po-
mys³y i metody interpretacji baœni skupiaj¹ siê
wokó³ tych samych, wspólnych nam wszystkim
idei” - wyjaœnia Iwona Ma³ecka.

Gimnazjum nr 2 równie¿ w³¹czy³o siê w miêdzy-
narodow¹ wymianê myœli i doœwiadczeñ zaini-
cjowan¹ przez Fundacjê Rozwoju Systemu Edu-
kacji - Narodow¹ Agencjê Programu „Uczenie siê
przez ca³e ¿ycie” - Comenius, bior¹c udzia³ w
projekcie „¯ycie jest scen¹, stwórzmy w³asn¹
sztukê”. Z tej okazji uczniowie pod opiek¹ na-
uczycieli przygotowali przedstawienie o tematy-
ce ekologicznej „Przebudzenie”, które zwraca
uwagê na zagro¿enia przyrody na Ziemi spowo-
dowane lekkomyœln¹ postaw¹ ludzi. M³odzi ak-
torzy mieli okazjê zaprezentowania sztuki swo-
im rówieœnikom na scenie w Cordobie. Szko³y
partnerskie dla tego przedsiêwziêcia znajduj¹ siê
w Hiszpanii (Instituto de Educación Secundaria
Luis de Góngora), Austrii (Wiener Ungarischer
Schulverein), Rumunii (Colegiul National de In-
formatica „Spiru Haret”), Grecji (2nd GYMNA-
SIO EVOSMOU) oraz Turcji (Seyfi Demirsoy),
która jest koordynatorem dzia³añ. Pierwsze spo-
tkanie w ramach tego cyklu mia³o miejsce w
Wiedniu, dok¹d zaproszono dyrektor szko³y Kry-

stynê Ciepliñsk¹. Dziêki rozkwitaj¹cej wspó³pra-
cy gminê Brzeszcze odwiedzi³o natomiast 8
uczniów hiszpañskich wraz z nauczycielami, 2
uczniów austriackich - równie¿ wraz z opiekuna-
mi oraz 2 nauczycielki rumuñskie i jedna turec-
ka. Goœcie mieli okazjê zwiedziæ Czêstochowê,
Kraków, Wieliczkê, Pszczynê, Muzeum w Oœwiê-
cimiu oraz Nazieleñce, gdzie spotkali siê z orni-
tologami. Przeprowadzono równie¿ zajêcia zwi¹-
zane z zapoznaniem siê z kultur¹ krajów bior¹-
cych udzia³ w projekcie (gry, zabawy, zwyczaje,
tañce). Z Polski wyje¿d¿ali niezwykle zadowo-
leni zapewniaj¹c, ¿e na zawsze zachowaj¹ cudow-
ne wspomnienia zwi¹zane z tym pobytem.

Pomimo wielu wspania³ych inicjatyw, w które an-
ga¿uje siê coraz wiêcej ludzi, mo¿na odnieœæ wra-
¿enie, ¿e stosunkowo niewielu Polaków i Polek
zdaje sobie sprawê z tego, ¿e nied³ugo nasz kraj
rozpocznie pó³roczn¹ prezydencjê w Radzie Unii
Europejskiej. Polityka Niemiec i Francji ostatnich
lat jasno wykazuje, ¿e wszelkie wa¿kie decyzje
dotycz¹ce szeroko rozumianej jednoœci europej-
skiej musz¹ byæ podejmowane z niezwyk³ym na-
mys³em i rozwag¹.
- Próby stworzenia w Niemczech spo³eczeñstwa
wielokulturowego zdecydowanie zawiod³y - przy-
zna³a kanclerz Niemiec Angela Merkel w paŸdzier-
niku ubieg³ego roku. Podczas swojego przemówie-
nia w Poczdamie podkreœli³a, ¿e koncepcja spo³e-
czeñstwa „mulitkulti”, jak nazwali je Niemcy, nie
sprawdzi³a siê w praktyce. D¹¿enie do stworzenia
wioski globalnej mo¿e okazaæ siê zgubne w skut-
kach, doprowadzaj¹c do zanikniêcia bogactwa i
odmiennoœci kultur. Jako Europejczycy posiadamy
niezwykle zró¿nicowane dziedzictwo - dzieje naro-
dów sk³adaj¹ siê na elementy wielobarwnej mozai-
ki historycznej. Tylko g³upiec zamieni³by j¹ na jed-
nolit¹ szar¹ œcianê. Zamiast wiêc wyrzekaæ siê w³a-
snych tradycji w imiê dziwacznie pojêtej tolerancji,
chroñmy dorobek w³asnych przodków i przekazuj-
my go dzieciom w duchu ciekawoœci i przyjaŸni w
stosunku do innych narodów. Relacje wytwarzane
ponad granicami pañstw s¹ niezwykle cenne dla
ka¿dej ze stron g³ównie ze wzglêdu na mo¿liwoœæ
wymiany myœli i doœwiadczeñ, zarówno na polu roz-
wi¹zywania samorz¹dowych problemów jak i re-
pertuaru zabaw przedszkolaków! Ka¿dy gest nabiera
znaczenia i otwiera horyzonty. Tego typu wspó³praca
jest najlepsz¹ drog¹ do eliminacji ¿enuj¹cych wy-
powiedzi typu „Nienawidzê ̄ ydów!” z ust cz³owie-
ka, który nigdy, ani jednego ¯yda w ca³ym swym
¿yciu na oczy nie widzia³. Odnosi siê to naturalnie
do ka¿dej narodowoœci. Uœwiadamiajmy równie¿,
¿e w pañstwie rz¹dzonym przez polityków, któ-
rych decyzji i postaw nie pochwalamy, przede
wszystkim ¿yj¹ normalni ludzie. Rz¹d to tylko
ich polityczna reprezentacja, czasem gorsza, cza-
sem lepsza. Chroñmy m³ode pokolenia przed
ignorancj¹ zachêcaj¹c, by przed wydawaniem
zdecydowanych s¹dów dok³adnie zg³êbi³y kultu-
rê, zwyczaje, sposób myœlenia, przekonania, przy-
zwyczajenia i charakter narodowy nie-Polaków.
Stwórzmy ku temu mo¿liwoœci.

„Brzydkie kacz¹tko” w ZSP nr 3

Wizyta w polskim parlamencie

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska
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Szanowni Pañstwo,

bardzo ¿a³ujê, ¿e nie mogê uczestniczyæ razem z
Pañstwem w tak piêknej uroczystoœci. W³aœnie
dzisiaj do Krakowa przybywa delegacja Parla-
mentu Europejskiego z Komisji Rynku Wewnêtrz-
nego i Ochrony Konsumentów, czyli ta w której
pracujê, aby dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o na-
szych przygotowaniach do prezydencji. To nie-
zwykle wa¿ne, aby pos³owie zagraniczni wrócili
z bardzo dobrymi wra¿eniami, dlatego bêdê im
towarzyszyæ a¿ do czwartku.

Gratulujê wspania³ych obchodów „Dnia Europy”
oraz sukcesu wspó³pracy e-twinningowej pomiê-
dzy Waszymi gminami.
Otwieracie w ten sposób Waszym mieszkañcom
okno na Europê i na œwiat.

Do rozpoczêcia polskiej prezydencji w Radzie
Unii Europejskiej pozosta³y 44 dni. Polski rz¹d
jest gotowy, aby poprzez swoje dzia³ania odci-
sn¹æ pozytywne piêtno na unijnej strategii. Niech
jednak okres polskiego przewodnictwa nie bêdzie
tylko zadaniem rz¹du. Postarajmy siê wszyscy,
by by³ to czas niezwyk³y dla wszystkich miesz-
kañców naszego kraju - tak¿e tutaj u Pañstwa.
Wykorzystajmy ten czas, aby spróbowaæ zag³ê-
biæ siê i zrozumieæ tematykê oraz zasady funk-
cjonowania Unii Europejskiej.

Zajmujê siê obecnie zagadnieniem rynku we-
wnêtrznego. Jacques Delors powiedzia³ kiedyœ,
¿e trudno oczekiwaæ od obywateli, by zakochali
siê w rynku wewnêtrznym, jednak im d³u¿ej tym
siê zajmujê, tym bardziej jestem zaintrygowana.
Czy mo¿na siê zachwyciæ, co wiêcej, zafascyno-
waæ prezydencj¹? Z ni¹ jest przecie¿ podobnie.
Im jaœniej widzimy, jak ogromn¹ mamy rolê do
odegrania, jak wiele siê od Polski oczekuje, jak
konkretny bêdzie wp³yw naszych decyzji na co-
dzienne ¿ycie 500 milionów (!) Europejczyków,
tym bardziej ten temat powinien nas anga¿owaæ.

Ka¿dy z nas jest „przekaŸnikiem” wiedzy o tym,
co w Polsce i Europie dzieje siê wa¿nego. Warto
przygotowaæ siê obecnie na powa¿niejsze pyta-
nia; czym jest prezydencja i co le¿y w naszej ge-
stii? Co chcemy osi¹gn¹æ dla siebie samych dla
naszych europejskich wspó³obywateli?

Wierzê, ¿e w trakcie polskiej prezydencji uda nam
siê uczestniczyæ w debacie o kierunkach rozwo-
ju Unii na pierwszoligowym poziomie. Sukces tej
debaty, a wiec i decyzji, które z niej wynikn¹,
bêdzie w znacznym stopniu zale¿a³ od jednej
wa¿nej sprawy; od tego mianowicie, czy prze³o-
¿ymy europejsk¹ politykê z jêzyka unijnego biu-
rokraty na jêzyk zwyk³ego obywatela.

Chcia³abym bardzo, aby takie debaty odby³y siê
w Brzeszczach. Mamy czas od lipca do grudnia.
Z przyjemnoœci¹ odwiedzê Pañstwa podczas ta-
kiego spotkania.

List Ró¿y Thun - pos³a do
Parlamentu Europejskiego

13 maja w Oœwiêcimskim Centrum Kultu-
ry wrêczono nagrody Zarz¹du Powiatu w
Oœwiêcimiu za wybitne osi¹gniêcia w dziedzi-
nie kultury oraz sportu. Wœród laureatów zna-
laz³ siê równie¿ chór „Canticum Novum” z
Brzeszcz, który uroczyst¹ galê rozpocz¹³ pie-
œni¹ „Gaude Mater Polonia”.

- Dziœ powiat oœwiêcimski po raz kolejny pra-
gnie podziêkowaæ najlepszym z najlepszych – po-
wiedzia³ starosta oœwiêcimski Józef Krawczyk tu¿
przed rozdaniem nagród. W uroczystej gali wziê-
³o udzia³ wiele osób, wœród nich m. in.: starosta
oœwiêcimski Józef Krawczyk, wicestarosta Zbi-
gniew Starzec, cz³onkowie Zarz¹du Powiatu -
Andrzej Skrzypiñski i Tadeusz Szczerbowski,
przewodnicz¹cy Rady Powia-
tu Jaros³aw Jurzak oraz radni
powiatowi, pose³ na Sejm RP
Janusz Chwierut, wiceprezy-
dent Oœwiêcimia Jan Korze-
niowski, wiceburmistrz Kêt
Dariusz Laszczak, burmistrz
Brzeszcz Teresa Jankowska,
burmistrz Che³mka Andrzej
Saternus, wójt gminy Polan-
ka Wielka Mariusz Figura,
komendant PPSP w Oœwiêci-
miu st. bryg. Tadeusz Spyra,
zastêpca komendanta powia-
towego policji w Oœwiêcimiu
nadkom. Adam Sowa, do-
tychczasowi laureaci nagród, dyrektorzy oœrod-
ków kultury, szkó³ powiatowych oraz przedsta-
wiciele œrodowisk sportowych, kulturalnych i
artystycznych z terenu powiatu oœwiêcimskie-
go. Centralnym punktem powiatowej imprezy
by³o rozdanie corocznych nagród Zarz¹du Po-
wiatu w Oœwiêcimiu w dziedzinie twórczoœci
artystycznej, upowszechniania i ochrony kul-
tury oraz za wyniki sportowe. Nagrody wrêczyli
laureatom starosta oœwiêcimski Józef Krawczyk
oraz wicestarosta Zbigniew Starzec. By³y one
wyra¿one okolicznoœciow¹ statuetk¹, listem
oraz mia³y one charakter gratyfikacji finanso-
wej lub te¿ posiada³y wymiar honorowy.  Ko-
misja konkursowa w sk³adzie: Zofia Mentel-
ska, Magdalena Rodak, Teresa Luranc i Jerzy
Chrz¹szcz zaproponowa³a zarz¹dowi przyzna-
nie w dziedzinie kultury nagród w dwóch kate-
goriach. W kategorii indywidualnej za szcze-
gólne osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoœci ar-
tystycznej, upowszechniania i ochrony kultu-
ry, wyró¿nienie otrzyma³a w tym roku W³ady-
s³awa Kapciñska. Nagrodê przyznano w uzna-
niu za ca³okszta³t dzia³alnoœci pedagogicznej,
wychowawczej i artystycznej oraz osi¹gniêcia
w zakresie edukacji plastycznej dzieci i m³o-
dzie¿y. Zarz¹d Powiatu w Oœwiêcimiu przyzna³
tak¿e nagrodê w dziedzinie kultury w katego-
rii zbiorowej, któr¹ zosta³ uhonorowany chór
„Canticum Novum” z Jawiszowic w gminie
Brzeszcze. Grupa zosta³a za³o¿ona w 1993 roku
przez Zdzis³awa Ko³odzieja, organistê koœcio-
³a p.w. Matki Bo¿ej Bolesnej w Jawiszowicach.
Powsta³ z inicjatywy ówczesnego proboszcza,
ks. Jana Zaj¹ca. Obecnie chór - czterog³osowy,

mieszany - liczy 51 cz³onków i jest nieod³¹cz-
nym elementem ¿ycia nie tylko parafii, ale rów-
nie¿ gminy, powiatu i województwa. Dziêki ciê-
¿ej i efektywnej pracy dyrygenta Zdzis³awa Ko-
³odzieja i chórzystów, dzisiejszy repertuar chóru
zawiera nie tylko muzykê religijn¹, ale równie¿
œwieck¹, pochodz¹c¹ z ró¿nych okresów dziejo-
wych. Repertuar z roku na rok jest równie¿
wzbogacany o nowe utwory, wykonywane przez
profesjonalne chóry, a komponowane przez wybit-
nych polskich i zagranicznych twórców. Nagrodê z
r¹k przedstawicieli w³adz powiatu oœwiêcimskiego
odebra³ w imieniu chóru jego dyrygent Zdzis³aw
Ko³odziej. Warto w tym miejscu zaznaczyæ, i¿ w
roku 2009 zosta³ on uhonorowany przez Watykan
medalem Koœcio³a katolickiego - Krzy¿em Pro Ec-

clesia et Pontifice (³ac. za Koœció³ i Papie¿a). Na
temat „Canticum Novum” wypowiedzia³ siê pod-
czas gali proboszcz parafii Matki Bo¿ej Bolesnej w
Jawiszowicach ks. Franciszek Janczy.
- To jest na pewno, i nie mam co do tego w¹tpli-
woœci, najlepszy chór parafialny w diecezji biel-
sko-¿ywieckiej. Jest najlepszy wokalnie, arty-
stycznie i muzycznie, ale przede wszystkim jest
m³ody. Nie tylko pod wzglêdem wieku, ale rów-
nie¿ duchem - akcentowa³ z naciskiem ks. pro-
boszcz Franciszek Janczy.
Galê zakoñczy³ wystêp Dzieciêcego Zespo³u Pie-
œni i Tañca „Iskierki” z Brzeszcz, któremu towa-
rzyszy³ Zespó³ Œpiewaczy „Iskierkowa Familia”.

Powiatowa nagroda  dla chóru
„Canticum Novum”

ARNIKA ul. S³owackiego 4
20.05 - 27.05

SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
29.04 - 6.05

SYNAPSA ul. £okietka 39
6.05 - 13.05

ZDROWIE ul. Ofiar Oœwiêcimia 31
13.05 - 20.05
27.05 - 3.06

* dy¿ur nocny trwa w godz. 20.00-8.00
dnia nastêpnego.

Dy¿ury aptek w czerwcuDy¿ury aptek w czerwcuDy¿ury aptek w czerwcuDy¿ury aptek w czerwcuDy¿ury aptek w czerwcu
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Uroczysta gala w Oœwiêcimiu
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Kultura

Nasta³y takie czasy, ¿e bojê siê w³¹czyæ te-
lewizor, pos³uchaæ radia, przejrzeæ wiadomoœci
dotycz¹ce kultury w Internecie. Nie jest to mo¿e
paniczny strach, jaki zdejmuje mnie na myœl o
spotkaniu oko w oko z rekinem ludojadem, jed-
nak s¹ to porównywalne odczucia. Dlaczego
czynnoœci tak b³ahe wywo³uj¹ we mnie podob-
ne reakcje? Ze wzglêdu na poziom „kultury” (tu
da³abym bez cudzys³owu), jaki owe media maj¹
do zaoferowania. Tak zwane gwiazdy, które z
prawdziwymi artystami maj¹ tyle samo wspól-
nego, co, powiedzmy, zamsz z foczym futrem,
ra¿¹ totalnym brakiem jakichkolwiek ambicji.
Co przez to rozumiem? Dlaczego jad¹c samo-
chodem i s³uchaj¹c stacji radiowych mam wy-
s³uchiwaæ kolejnej ¿a³osnej piosenki o tym, ¿e
przystojny, dobrze umiêœniony blondyn, ubrany
w markowe ciuchy czeka na piêkn¹ brunetkê o
sarnich oczach, mokn¹c w deszczu swej niespe³-
nionej mi³oœci pod dyskotek¹ na wsi, a wszyst-
ko to okraszone schematycznym bitem pop?
Czy to wina odbiorców, czyli nas, ¿e masowa
papka, jak¹ oferuj¹ media znajduje siê na rów-
nie niedopuszczalnym poziomie, poziomie „zero
absolutne”? Jeœli tak, to w czym owa wina tkwi:
czy w tym, ¿e wymagania statystycznego Pola-
ka s¹ tak niskie i podobna „sztuka” jak najbar-
dziej mu odpowiada i przez to ów Polak nie czuje
potrzeby zainteresowaæ siê czymœ, co ma wiê-
cej g³êbi; czy te¿ mo¿e ma³o komu podoba siê
to, co serwuj¹ „gwiazdy”, ale trudno, ludzie po-
godzili siê z tym, ¿e tak najwyraŸniej jest i g³os

jednostki nic w tej sytuacji nie zmieni. Myœlê, ¿e
odpowiedŸ na to pytanie le¿y gdzieœ poœrodku.
Jestem przera¿ony, gdy widzê próby kolejnego
potworka stworzonego przez chory umys³ me-
nad¿era. Przera¿a mnie, gdy owe potworki sta-
raj¹ siê pozowaæ na autorytety, na artystów, gdy
zabieraj¹ g³os w sprawach, o których nie maj¹
pojêcia. Œmiech mnie natomiast ogarnia, gdy
czytam o problemach, k³ótniach, uniesieniach
tych ludzi. „Anna Mucha znów sprowokowa³a
Joannê Krupê, ubieraj¹c na bankiet naturalne
futro”, mo¿na przeczytaæ nawet w gazecie z pro-
gramem. By poznaæ szczegó³y fascynuj¹cych
utarczek „gwiazd” wcale nie trzeba œledziæ new-
sów zamieszczanych na portalach plotkarskich,
czy prenumerowaæ pisma plotk¹ napêdzane.
Wystarczy kupiæ „TeleTydzieñ” i voila! Jola Ru-
towicz robi z siebie kretynkê w programie Fi-
gurskiego, wykazuj¹c siê totaln¹ ignorancj¹
(dziewczyna nie wiedzia³a kim jest drugi goœæ
programu, o jak¿e rozpoznawalnym nazwisku
Jan Nowicki) i zupe³nie siê tym nie przejê³a. Ba,
by³a przekonana, ¿e to ona jest gwiazd¹! W³os
siê je¿y na g³owie. Osoby takie jak wspomniana
Rutowicz, czy siêgaj¹c dalej: Górniak, Kupicha,
Doda, Wêdrowska, Paola i ca³a rzesza marnych
wykonawców usi³uj¹ nam, odbiorcom wmówiæ,
¿e s¹ kimœ, kim nigdy nie bêd¹. Ma³o tego, ni-
gdy nie powinni w pierwszej kolejnoœci pomy-
œleæ o obraniu podobnej drogi ¿yciowej. „Arty-
œci” tego formatu bowiem oferuj¹ utwory wtór-
ne, o banalnych melodiach, p³askich, pozbawio-

nych jakiejkolwiek wartoœci artystycznej, o li-
ryzmie, tekstach, wydumanych kreacjach sce-
nicznych nie wspomnê. Uogólniaj¹c: amatorsz-
czyzna, która dziêki zapotrzebowaniu rynku i
niezrozumia³emu dla mnie uwielbieniu fanów,
da³a radê zatrzymaæ siê na rynku na d³u¿ej, ni¿
dwa tygodnie.
Dlaczego statystyczny Polak zadowala siê tak
drastycznie niskim poziomem kultury? Wymów-
ki typu: „nie mam czasu”, „³atwo wpada w
ucho”, „nie trzeba przy tym specjalnie myœleæ”,
„nie ma nic innego” s¹ tak samo kiepskie, jak i
daj¹ce do myœlenia o narodzie i jego preferen-
cjach. Có¿ tak niezwykle fascynuj¹cego jest w
owych gwiazdach, ¿e dajemy im tkwiæ na sta-
nowiskach, które zaj¹æ by mogli ludzie zdolniej-
si, których sztuka niesie ze sob¹ wartoœci, któ-
rych twórczoœæ nie jest nastawiona na zarobek,
a sk³ania siê bardziej ku ars gratia artis (³ac.
sztuka dla sztuki). Nale¿a³oby siê nad tym pro-
blemem g³êbiej zastanowiæ, ka¿dy we w³asnym
zakresie i odpowiedzieæ sobie na pytanie, czy
rzeczywiœcie warto pozwoliæ Feelowi nagraæ ko-
lejny utwór o skoku dokonanym na weekendzie,
czy mo¿e raczej pos³uchaæ muzyki, jak¹ oferuje
choæby Jorgos Skolias, który wbrew greckiemu
nazwisku jest Polakiem, a szerszej publicznoœci
znany nie jest, mimo i¿ dzia³a na scenie muzycz-
nej od lat siedemdziesi¹tych.
Nie dajmy mediom wmówiæ sobie, co trafia w
nasze gusta, sami sobie ten gust wyróbmy.

Gwiazdorzenie, czyli o odpadach popkultury

Trudny to czas, kiedy wolne s³owo staje siê
anonimow¹, brudn¹ broni¹ tchórzy - ludzi, któ-
rzy pozornie g³êboko ukryci, nie odpuszczaj¹ ni-
komu. Swoje m¹droœci ¿yciowe i jedynie s³usz-
ne przekonania polityczne i religijne w sposób
bardzo czêsto - ma³o powiedzieæ: wulgarny - za-
mieszczaj¹ w sieci. Iloœæ brudnych, powiem do-
sadniej, chamskich wpisów kierowanych prze-
ciwko ludziom, którym uda³o siê wyjœæ z pol-
skiego bagna zawiœci, przerasta mo¿liwoœci or-
ganów œcigania. Poszkodowani w wiêkszoœci siê
nie broni¹, co powoduje zwiêkszenie poczucia
bezkarnoœci u tajemniczych twórców ocen i opi-
nii. Internetowy cham wyleje kube³ fekaliów na
ka¿dego, bo podobnie, jak kibol w kominiarce
nios¹cy transparent obra¿aj¹cy demokratycznie
wybran¹ w³adzê czy wykrzykuj¹cy sproœne tek-
sty, a finalnie demoluj¹cy stadiony miasta, czu-
je siê bezkarny. A czas polityczny mu sprzyja.
Atakuj¹c w³adzê, która chce wyegzekwowaæ
prawo, kibol otrzymuje obronê mocno zakamu-
flowan¹ od opozycji, która podobno te¿ chce
porz¹dku, ale w swoim wydaniu. Przed wybo-
rami trudno bêdzie dojœæ do politycznego poro-
zumienia w sprawie likwidacji internetowego,
stadionowego, politycznego chamstwa. Teraz
liczy siê ka¿dy g³os. Trzeba przekonaæ elektorat
do swojej racji, a po wyborach tak niewiele siê
zmieni. Wiêkszoœæ w sejmie i senacie znowu

bêd¹ mia³y obecnie tam bryluj¹ce partie. Ich
walka wyborcza to kolejne przyk³ady do na-
œladowania przez anonimowych internautów i
kiboli. Polityk powiedzia³ czy pomówi³ balan-
suj¹c na granicy prawa, a œrodki masowego
przekazu dmuchaj¹ w ten durny balonik „ana-
lizuj¹c”, co mistrz polityczny chcia³ powie-
dzieæ. Eksperci z profesorskimi tytu³ami wy-
powiadaj¹ siê podobnie jak politycy na ka¿dy
temat, zapominaj¹c o maksymie Sokratesa: „Je-
¿eli czegoœ nie wiem to nie udajê, ¿e wiem”.
Samozwañcze autorytety pozuj¹ na mê¿ów sta-
nu, uwielbiaj¹ byæ porównywane do wielkich
postaci historycznych. Jest tak, jak w ludowym
przys³owiu: „Na bezrybiu i rak ryb¹”. Có¿ z
tego, ¿e zamiast do przodu jedzie na wstecz-
nym. Aby zaistnieæ, nasze pseudoelity s¹ w sta-
nie atakowaæ nawet
tych, którzy odeszli. Ob-
ra¿aj¹ zmar³ych - oni siê
nie obroni¹. Œrodki ma-
sowego przekazu  nag³a-
œniaj¹ ich bezkompro-
misowoœæ. Widaæ, ¿e
tylko chamstwo pozo-
sta³o bezp³odnym twór-
com. Maj¹c takie przy-
k³ady trudno siê dziwiæ
malutkim tchórzom i
k³amc¹, którzy atakuj¹
lokalnych polityków, le-
karzy, nauczycieli, ksiê-
¿y i nawet swoich s¹sia-
dów, nadal przekonani o
swojej bezkarnoœci. Za-

Czas chamstwa
„Szyderstwo to œmiech, który

idzie przez œwiat g³osz¹c klêskê
dobra.”

J. Tischner

pisy prawne reguluj¹ce postêpowanie wobec
anonimowego chamstwa s¹ dobre, ale trzeba je
skutecznie egzekwowaæ. Na polemikê z cham-
stwem internetowym, prasowym czy stadiono-
wym nie namawiam, bo to by³aby dla nich do-
datkowa adrenalina. Znów pozwolê sobie zacy-
towaæ m¹droœæ ludow¹: „Z g³odnym nie pojesz,
z g³upim nie pogadasz”. Atakowanym ¿yczê psy-
chofizycznej odpornoœci, zaœ atakuj¹cym cywil-
nej odwagi. Zdejmijcie kominiarki i podpisuj-
cie swoje treœci. Przecie¿ zdecydowana wiêk-
szoœæ z was nie chce ³amaæ prawa.
Nam wszystkim natomiast, zw³aszcza dzieciom
i m³odzie¿y, ¿yczê udanych wakacji - wolnych
od politycznego bezprogramowego be³kotu i po-
spolitego chamstwa.

J. StolarczykJ. StolarczykJ. StolarczykJ. StolarczykJ. Stolarczyk

Micha³ MedwidMicha³ MedwidMicha³ MedwidMicha³ MedwidMicha³ Medwid
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Europejski Dzieñ S¹siada obchodzony jest
zazwyczaj w ostatni wtorek maja. Idea œwiêta
zrodzi³a siê w krêgach stowarzyszenia Euro-
pejskiej Federacji dla Lokalnej Solidarnoœci.
Po raz pierwszy imprezê z tej okazji zorgani-
zowano w Pary¿u 11 lat temu.

Sami swoi

Organizatorzy Dnia S¹siada w gminie Brzeszcze (Wspólnota Osiedlowa, Pub Klinika, Oœrodek
Kultury) sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania sponsorom: Zwi¹zkowi Zawodowemu Górników przy
KWK „Brzeszcze”, W³adys³awie Matyszkiewicz (Sklep „Rzemieœlnik”), Adamowi ¯egocie (Za-
k³ad szklarski), Firmie budowlanej Mix-Bud, Nadwiœlañskiej Spó³ce energetycznej, nadwiœlañ-
skiej Spó³ce Mieszkaniowej, bankowi Spó³dzielczemu, R.A. Hadrem, Administracji Silesia w Brzesz-
czach, Zwi¹zkowi Zawodowemu kadra przy KWK „Brzeszcze”.

Dzieñ S¹siada jest obchodzony m. in. w 27
krajach nale¿¹cych do Unii Europejskiej oraz w
Kanadzie. Do dziœ pozostaje najwiêkszym œwiê-
tem spo³ecznoœci lokalnych w Europie, objêtym
patronatem Komisji Europejskiej i wspieranym
przez Komitet Regionów. W 2008 roku Dzieñ S¹-

siada zosta³ w³¹czony w
obchody Europejskiego
Roku Dialogu Miêdzykul-
turowego. W 2007 roku
bra³o w nim udzia³ ju¿ 7
mln ludzi z ponad 700
miast i organizacji z 28.

pañstw, a w 2008 - 8 mln ludzi z 800
miast i stowarzyszeñ z ca³ej Europy! W
2007 roku równie¿ Polska podjê³a s¹-
siedzk¹ inicjatywê, œwiêtowano w naj-
wiêkszych miastach (Gdañsk, Katowice,
£ódŸ, Poznañ, Warszawa, Wis³a czy
Wroc³aw), organizuj¹c festyny, konkur-
sy i zabawy. Cel jest prosty: zapoznaæ
siê, porozmawiaæ, a raczej pogadaæ, do-
wiedzieæ, kto mieszka za œcian¹, w tej
samej klatce czy za p³otem. Majowa aura
sk³ania do odpoczynku na œwie¿ym po-
wietrzu, warto wykorzystaæ ten czas i za-
prosiæ do sto³u czy ogniska ludzi, którzy
mieszkaj¹ tu¿ obok. Prosty gest, który
daje mo¿liwoœæ zawarcia znajomoœci, ko-

le¿eñstwa, w niektórych przypadkach nawet przy-
jaŸni. Eliminuje nieporozumienia i sk³ania do
wspó³pracy, która przynosi obustronne korzyœci
w myœl przys³owia: dobry s¹siad lepszy ni¿ brat
daleki.

24 maja w gminie Brzeszcze odby³ siê X
Zlot M³odych Ekologów.

Celem imprezy by³o propagowanie wœród
m³odzie¿y najciekawszych pod wzglêdem przy-
rodniczo-krajobrazowym rejonów naszej gminy
oraz kszta³towanie postaw i nawyków ekologicz-
nych. 13 dru¿yn (134 uczestników) ze szkó³ pod-
stawowych i gimnazjalnych wêdrowa³o 2 trasa-
mi, które przebiega³y w przewa¿aj¹cej czêœci na
terenie So³ectwa Jawiszowice - rejon Wielkiej
Doliny, Doliny Farackiej, Lisicy, starorzecza Wi-
s³y i Trzciñca.

Zbli¿aj¹ siê wakacje - czas wyjazdów na
kolonie, wczasy, pielgrzymki, wycieczki i obo-
zy. Przed planowanym wypoczynkiem warto
zaznajomiæ dziecko z kilkoma zasadami przy-
datnymi w rozs¹dnym zarz¹dzaniu w³asnymi
pieniêdzmi.

Oczywiste, ¿e podobne umiejêtnoœci przy-
daj¹ siê przez ca³e ¿ycie i zaprocentuj¹ w przy-
sz³oœci. Brak jakiegokolwiek przygotowania
i znajomoœci podstawowych terminów ekono-
micznych powoduj¹, ¿e wiêkszoœæ Polaków
(podobnie jak i Europejczyków oraz Amery-
kanów; bynajmniej nie jesteœmy na tym polu
osamotnieni) nie jest w stanie w pe³ni zrozu-
mieæ sensu wiêkszoœci podpisywanych doku-
mentów bankowych. Skutki nietrudno przewi-
dzieæ: nagle z jednego kredytu naraz robi siê
piêæ, ka¿dy kolejny zaci¹gany na sp³acenie po-
przednich. Reklamy mami¹ wizj¹ przyjaznych
doradców, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e w³a-
œciwie nie op³aca siê nie zaci¹gn¹æ jakiejœ pro-
mocyjnej po¿yczki. Nie mo¿na zapominaæ, ¿e
za fasad¹ z uœmiechniêtych twarzy, ¿artobli-
wych reklam i filmików najczêœciej stoj¹
ogromne firmy lub - w skrajnych wypadkach
- zwykli oszuœci, którym dobro klienta bynaj-
mniej nie zawsze le¿y na sercu. Aby w przy-
sz³oœci uchroniæ dziecko przed wyzyskiem, a
czasem ¿yciow¹ katastrof¹, nale¿y zawczasu

przyzwyczajaæ malucha do samodzielnego
gospodarowania w³asnymi œrodkami.

Pomocne mo¿e okazaæ siê kilka prostych zasad:
- sta³a kwota kieszonkowego przyznawana w
okreœlonym odstêpie czasu, niezale¿na od tego,
¿e dziecko lekkomyœlnie wyda³o wszystko ju¿
pierwszego dnia. Nauka konsekwencji oka¿e siê
cenniejsza ni¿ uleganie kaprysom,
- nale¿y nakreœliæ wyraŸne granice zarówno mar-
notrawstwa jaki i sk¹pstwa,
- chwaliæ na równi za zaradnoœæ i przedsiêbior-
czoœæ oraz bezinteresown¹ chêæ pomocy innym,
- dobr¹ lekcj¹ s¹ równie¿ wspólne zakupy; roz-
s¹dne wybieranie potrzebnych i wartoœciowych
produktów zamiast hipnotycznego transu wyda-
wania pieniêdzy na wszystkie PRMOCJE!!!
WYPRZEDA¯E! OSTATNIE SZANSY!!! OB-
NI¯KI!!! OKAZJE!,
- warto równie¿ uœwiadomiæ dziecko, ¿e m¹dre
oszczêdzanie dotyczy nie tylko pieniêdzy, ale tak-
¿e wody, energii, papieru, itp. Doskona³ym po-
mys³em mo¿e okazaæ siê domowa segregacja od-
padów, w której bior¹ udzia³ równie¿ maluchy,
- wspierajmy w oszczêdzaniu na wiêkszy zakup;
na pocz¹tku mo¿na siê wspólnie umówiæ, ¿e czêœæ
pieniêdzy zbiera dziecko, a resztê dok³adaj¹ rodzi-
ce, nigdy nie p³aæmy za osi¹gniêcia w szkole czy
osobiste sukcesy. Dziecko powinno wiedzieæ, ¿e
za to nagrod¹ jest nasze uznanie i jego satysfakcja.

Wbrew pozorom zagadnienie wcale nie jest ³atwe
- wychowuj¹c dziecko w temacie kwestii finan-
sowych, nale¿y postêpowaæ bardzo ostro¿nie, by
nie wyros³o ani na materialistê, ani na nieœwia-
dom¹ ofiarê ró¿nego rodzaju naci¹gaczy.

X Jubileuszowy Zlot
M³odych Ekologów

Na trasie odby³ siê dla uczestników konkursu
wiedzy przyrodniczo-ekologicznej. Na mecie zlo-
tu, który by³ na stadionie L.K.S. Jawiszowice dru-
¿yny rywalizowa³y w konkursach sprawnoœcio-
wych. Najlepszym dru¿ynom wrêczono puchary
i dyplomy. Atrakcj¹ tegorocznego zlotu by³ po-
kaz sprawnoœci Grupy Medycznej Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Jawiszowicach. Tradycyjnie
dla ka¿dego uczestnika przygotowano kie³ba-
ski, dro¿d¿ówki oraz ciep³e i zimne napoje. Zlot
zosta³ zorganizowany przez: Stowarzyszenie
Ekologiczne „BIOS” Gminny Brzeszcze,
Agencjê Komunaln¹, Oœrodek Kultury, Gmin-
ny Zarz¹d Edukacji przy wspó³organizacji
So³ectwa Jawiszowice.
Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania sponso-
rom i Bankowi Spó³dzielczemu MiedŸna oddzia³
w Brzeszczach, PSS „Spo³em i Gminnej Spó³-
dzielni S. Ch. w Brzeszczach. Dziêkujemy rów-
nie¿ za pomoc: Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i
Ludowemu Klubowi Sportowemu w Jawiszowi-
cach, Spó³ce Pastwiskowej w Brzeszczach i Stra-
¿y Miejskiej.

*Wiêkszoœæ respondentów twierdzi, ¿e najwiêcej
pieniêdzy (wiêcej ni¿ 300 z³) dostaje z okazji uro-
dzin, Dnia Dziecka itp.

W³asna kasa… oszczêdnoœci

S¹siedzka biesiada

K. S.K. S.K. S.K. S.K. S.

AudraAudraAudraAudraAudra

H. K.H. K.H. K.H. K.H. K.

M³odzi ekolodzy w terenie
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Marketingowiec, makler, stewardessa, psy-
cholog, animator kultury, kosmetyczka - przed
kilkoma wiekami o tych zawodach nikt nie s³y-
sza³. Za to kowala, szewca, zegarmistrza i z³ot-
nika znali wszyscy.

Kiedyœ nie do pomyœlenia by³o, by skupi-
ska siedzib ludzkich, poczynaj¹c od wiêkszych
wiosek a¿ po ogromne miasta, obywa³y siê bez
kowalskiej kuŸni. Zawód ów swymi pocz¹tkami
siêga ok. 3000 p.n.e., z tego okresu datowane s¹
bowiem najstarsze zabytki tej sztuki odnalezione
w Egipcie. Wêdrówki ludów sprawi³y, ¿e kowal-
stwo zanik³o na d³ugi czas - jak wiadomo, koczow-
niczy tryb ¿ycia nie sprzyja inwestycji w podob-

nie wymagaj¹cy warsztat pracy. W œredniowie-
czu natomiast dosz³o do pe³nego rozkwitu ko-
walskiego rzemios³a - pocz¹wszy od rolniczych
p³ugów i narzêdzi (na które mogli sobie pozwo-
liæ jedynie zamo¿niejsi gospodarze z racji wy-
sokiej ceny surowca), skoñczywszy na pe³nym
wyposa¿eniu rycerskiego rynsztunku, w tym
oczywiœcie podków dla najczêstszego œrodka
œredniowiecznego transportu. Sytuacja nie ule-
ga³a wiêkszym zmianom, przez stulecia kowal
zajmowa³ jedno z najwa¿niejszych miejsc w dra-
binie rzemieœlniczej. Szczególnie w XIX wieku
zarówno jego us³ugi jak i samo ¿elazo sta³y siê
wa¿nym wyró¿nikiem statusu spo³ecznego. Na
bogato zdobione okucia kufrów, sañ, wozów, me-
bli nie ka¿dy móg³ sobie pozwoliæ. Czasy po-
wojenne nie by³y ju¿ niestety tak ³askawe. Po-
stêp sprawi³, ¿e narzêdzia zaczê³y byæ wykony-
wane za pomoc¹ pras, matryc i odlewów. Dziœ
w Stowarzyszeniu Kowali Polskich zarejestro-
wanych jest 17 cz³onków. W niektórych rejo-
nach kraju nie sposób ju¿ znaleŸæ kuŸni.
Gmina Brzeszcze mo¿e pochwaliæ siê w³asnym
kowalem. Kazimierz Gawlik ma dziœ 84 lata,
od kilku dziesiêcioleci pracuje w Przecieszy-
nie jako kowal. Spod jego rêki wysz³y narzê-
dzia domowego u¿ytku, które znajduj¹ siê w
prawie ka¿dym domu we wsi - kopaczki, m³o-
ty, siekiery… Do ich wyrobu potrzeba nie tyl-
ko sprawnoœci i niema³ej si³y fizycznej (sam

trzon m³ota kowalskiego wa¿y przesz³o 2 kg),
ale równie¿ umiejêtnoœci i wiedzy.
- Zawodu wyuczy³em siê w Bielanach, zaraz przy
moœcie sta³a kuŸnia Jana Kramarczyka, ale ju¿ daw-
no jej tam nie ma - opowiada pan Kazimierz.
W jego kuŸni oprócz kowade³, szlifierki, spawarki
i ca³ego szeregu szczypców, kleszczy i m³otów,
centralne miejsce zajmuje piec
kowalski. Kiedyœ ogieñ podsy-
cano miechami, dziœ jest to u³a-
twione dziêki elektrycznoœci.
Spalaj¹cy siê wêgiel nie wytwa-
rza wystarczaj¹cej temperatury,
wiêc zamiast niego u¿ywa siê
koksu.
- Jak materia³ - np. trzonek od sie-
kierki - rozgrzeje siê do czerwo-
noœci, wtedy trzeba go chwyciæ
w kleszcze i zanurzyæ w wo-
dzie. Potem oczyœciæ w prochu,
na koniec szlifowanie. Jeœli stal
jest dobra, podczas kucia po-
jawia siê tylko kolor niebieski,
a jak s³aba, to przed tym nie-
bieskim idzie jeszcze warstwa
buraczkowego.
Jakiœ czas temu podkuwano tu jeszcze konie,
ale dziœ we wsi zosta³ ju¿ tylko jeden czy dwa.
Jednak w kuŸni mo¿na znaleŸæ jeszcze ca³¹ ko-
lekcjê podków, w tym jedn¹ przedwojenn¹, zi-
mow¹ z 1939 roku.
- Tej bym nikomu za nic nie odda³, jest histo-
ryczna - wyjaœnia kowal.
Mimo, i¿ popyt na us³ugi kowalskie jest ogrom-
ny, pan Kazimierz nie ma nastêpcy. Kowal z
trudem da³ siê namówiæ na wywiad z obawy,
¿e rozg³os poci¹gnie za sob¹ jeszcze wiêcej za-
mówieñ, a chcia³by ju¿ odejœæ na zas³u¿on¹
emeryturê. Ani syn ani wnukowie nie zdecy-
dowali siê na kontynuowanie rodzinnej trady-
cji, chocia¿ czasem w kuŸni pomagaj¹.
- Nie przyjmujê ju¿ ¿adnych du¿ych zleceñ,
bo to bardzo ciê¿ka praca jest, a mnie ju¿ rêka
boli. Zawsze ktoœ z czymœ przychodzi, te¿ lu-
dzie spoza Brzeszcz, ale muszê odmawiaæ, bo
nie mam ju¿ do tego tyle zdrowia co kiedyœ.

Wiadomo, ¿e jednymi z najbardziej cenio-
nych przez lata pozostawa³y czasomierze
szwajcarskie, przy czym ma³o kto wie, ¿e to
w³aœnie Polacy - A. Patek i F. Czapek - za³o-
¿yli w Genewie pierwsz¹ fabrykê zegarków!
Historia zawodu zegarmistrza siêga w Polsce
czasów renesansu, choæ na szersz¹ skalê roz-

powszechni³y siê w epoce baroku. „Kieszon-
kowe zegarki, srebrne i z³ote, w pocz¹tkach
panowania Augusta III znajdowa³y siê tylko u
samych wielkich panów; znaæ, i¿ niedawno
przysz³y na œwiat, poniewa¿ dosyæ by³y nie-
zgrabne w proporcji do teraŸniejszych; a ¿e te
bij¹ce zegarki czêsto siê psu³y, a nie by³o maj-
strów zegarmistrzów do sporz¹dzenia, tylko
w Gdañsku i w Warszawie, przeto zarzucili ze-

garki z dzwonkami, u¿ywaj¹c samych cichych,
jako nie tak zepsuciu podleg³ych.”* W cza-
sach wspó³czesnych zegarek posiada prawie
ka¿dy, jednak jeœli chodzi o zegarmistrzów, sy-
tuacja nie zmieni³a siê a¿ tak bardzo. W la-
tach ’80 ubieg³ego wieku jedyna polska szko-
³a kszta³c¹ca specjalistów w tym kierunku
znajdowa³a siê w Krakowie. Ka¿dego roku
otwierano tylko jedn¹ klasê zegarmistrzowsk¹.
Do niej w³aœnie uczêszcza³ Pawe³ Pasierbek,
który od 25 lat pracuje jako zegarmistrz w
Brzeszczach.
Jakie trzeba przejawiaæ predyspozycje? W tym
zawodzie bardzo przydaje siê dobry wzrok.
Naprawa ma³ych mechanizmów niektórych
urz¹dzeñ wymaga równie¿ sporej precyzji,
zrêcznoœci i nierzadko równie¿ cierpliwoœci.
- Odk¹d pamiêtam, poci¹ga³a mnie mechani-
ka. Najpierw chcia³em wiêc zostaæ mechani-
kiem samochodowym, a w koñcu tak siê po-
toczy³o, ¿e zapisa³em siê do klasy zegarmi-
strzowskiej - opowiada pan Pawe³. - Najczê-
œciej ludzie prosz¹ o wymianê baterii w ze-
garku - te elektroniczne i kwarcowe zala³y
œwiat. Ca³a „operacja” zajmuje krótk¹ chwilê
i nie wymaga ¿adnych skomplikowanych
umiejêtnoœci. Wymieniam te¿ paski. Bardziej
czasoch³onne zlecenia wymagaj¹ ju¿ odpo-
wiedniego przygotowania i wiedzy. Nad du-
¿ymi zegarami œciennymi, stoj¹cymi, tymi z
kuku³kami pracujê niekiedy po parê dni. Nie-
które s¹ bardzo skomplikowane, na przyk³ad
stare zegary schwarzwaldzkie zamiast p³yt me-
talowych maj¹ drewniane, a w œrodku powt³a-
czane mosiê¿ne ³o¿yska. Z regu³y naprawiæ da
siê ka¿dy zegar, pozostaje tylko kwestia, czy
klient zgadza siê na cenê. Do wyrobu niektó-
rych czêœci trzeba mieæ specjalne maszyny,
surowce, a to wszystko kosztuje - no i czasu
te¿ trzeba sporo poœwiêciæ. G³ówny warsztat
mam u siebie w domu. Tam mogê siê skupiæ i
spokojnie pomyœleæ nad tym, jak wykonaæ zle-

Mistrzowie rzemios³a

Kowal

W kuŸni

Zegarmistrz
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cenie. Wiêkszoœæ z nich z racji specyfiki me-
chanizmów zegarowych wymaga indywidual-
nego podejœcia. G³ównym narzêdziem zegarmi-
strza jest pêseta, a poza tym wkrêtaki, œci¹ga-
cze, kleszcze, ró¿nego typu wybijaki, specjalny
m³otek - to s¹ te podstawowe, którymi praktycz-
nie wiêkszoœæ rzeczy mo¿na zrobiæ. Dodatko-
wo jeszcze farby i pêdzelki do malowania tarcz.
Z wiêkszych maszyn przydaj¹ siê g³ównie szli-
fierka, tokarka do toczenia osi, nawiercania
otworów i frezarka do robienia kó³ zêbatych.
Jeœli na przyk³ad w zespole kó³ zêbatych s¹ wy-
³amane zêby, nie robi siê ca³ego ko³a od nowa,
tylko przy pomocy lutownicy wstawia brakuj¹-
ce czêœci. Jeœli praca jest wykonana solidnie,
prêdzej wy³ami¹ siê pozosta³e, „oryginalne”
zêby ni¿ te nowe. Jeœli brakuje jakichœ elemen-
tów drewnianych (np. zosta³y uszkodzone lub
os³abione przez korniki), wspó³pracujê ze stola-
rzem. Czas naprawy zale¿y od stopnia uszko-
dzeñ i zanieczyszczenia zegara. Niejeden wy-
starczy umyæ benzyn¹ ekstrakcyjn¹, dok³adnie
wyczyœciæ i naoliwiæ. Szczególnie zegary wi-
sz¹ce w kuchni trzeba dok³adnie oczyœciæ z
t³uszczu p³ynem na amoniaku, a mosiê¿ne czê-
œci kwasem azotowym - wtedy wygl¹daj¹ jak
nowe. Skomplikowane w naprawie s¹ równie¿
zegary kwadransowe i kuranty, które wygry-
waj¹ melodie. Czasem trzeba d³ugo kombino-
waæ, zanim odkryje siê usterkê, niekiedy jedna
nak³ada siê na drug¹ i tak po nitce do k³êbka, a¿
nie usunie siê wszystkich.
W pracowni pana Paw³a mo¿na równie¿ ku-
piæ stare zegary, które zegarmistrz kupi³ lub
dosta³, a nastêpnie sam odrestaurowa³. Chyba
najbardziej przyci¹gaj¹ wzrok zegarki kie-
szonkowe, szczególnie jeden z tzw. papieski-
mi wskazówkami. W œrodku jest piêknie gra-
werowany. Trudno wyjœæ z podziwu nad pre-
cyzj¹ wyrobu.
- Cz³owiek nabywa doœwiadczenia na bie¿¹-
co, praktyka jest w moim zawodzie kluczo-
wa. Na przyk³ad jeœli chodzi o zegarki elek-
troniczne i kwarcowe, pojawi³y siê na rynku
dopiero w czasach, kiedy by³em w szkole. Nie
by³o literatury w tym zakresie, musia³em sam
drog¹ prób i b³êdów nauczyæ siê je naprawiaæ.
Niektórzy ludzie przychodz¹ do mnie te¿ z
zepsutymi okularami, czasem nawet z uszko-
dzon¹ klawiatur¹ w laptopie, zdarza siê, ¿e
jadê wymieniaæ zamki w drzwiach. Jak widaæ,
zegarmistrz musi potrafiæ radziæ sobie ze
wszystkim! - œmieje siê pan Pawe³.

*Jêdrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów
panowania Augusta III, Wroc³aw 2003.

Z³oto to wyj¹tkowy metal posiadaj¹cy moc,
której rodzaj ludzki czêsto nie potrafi siê
oprzeæ. Zdobi skronie monarchów, przecho-
wuje najœwiêtsze dla chrzeœcijan sakramenty,
œwiadczy o dozgonnym oddaniu jednej oso-

bie, ale jednoczeœnie doprowadza do przele-
wu krwi, zdrad, skutecznie ods³aniaj¹c naj-
ciemniejsz¹ stronê natury cz³owieka. Podob-
nie jak w przypadku kowalstwa, pierwsze za-
bytki tej sztuki s¹ pochodzenia egipskiego.
Jeœli chodzi o polsk¹ historiê, pocz¹tki z³ot-
nictwa s¹ zwi¹zane z dziejami naszej pañstwo-
woœci. Wiadomo, ¿e król Boles³aw Chrobry
podejmuj¹c w GnieŸnie cesarza Ottona ofia-
rowa³ mu ca³¹ sporz¹dzon¹ ze z³ota i srebra
zastawê sto³ow¹ po skoñczonej uczcie. Praw-
dopodobnie przynajmniej czêœæ tych przed-
miotów zosta³a wykonana przez z³otników
polskich, choæ nie zachowa³y siê ¿adne infor-
macje na temat ich nazwisk. Pierwsza pewna
wiadomoœæ o istnieniu z³otnictwa w Polsce
stwierdza, ¿e pod koniec wieku XII, w Kali-
szu, brat zakonny Konrad zajmowa³ siê wyro-
bem koœcielnych przedmiotów
z³otniczych. W 1792 roku nato-
miast król Stanis³aw August po-
darowa³ Cechowi Z³otników
sztandar z wizerunkiem œwiête-
go Eligiusza, patrona z³otników,
a dziœ ca³ego Cechu.
Pan Adam Fajferek jest z³otni-
kiem od 33 lat. Zawodu nauczy³
go ojciec, to u nich rodzinna tra-
dycja - brat pana Adama równie¿
wybra³ tê œcie¿kê zawodow¹.
- W póŸniejszych latach powsta-
³y z³otnicze szko³y, ale kiedy ja
uczy³em siê do zawodu, jeszcze
ich nie by³o. Mia³em szczêœcie,
¿e ca³¹ wiedzê przekaza³ mi
tata. Wykszta³ci³ 2 pokolenia
uczniów.
Pan Adam zajmuje siê skupem, sprzeda¿¹,
przerobem, napraw¹ i wycen¹ bi¿uterii oraz
opraw¹ kamieni. Mieszka w Jawiszowicach,
gdzie ma te¿ swoja pracowniê.
- Generalnie bi¿uteria dzieli siê na tê wyko-
nywan¹ rêcznie i na tê z odlewów. Odlewy po-
wstaj¹ szybciej, to coœ w rodzaju produkcji ta-
œmowej. Pierwsza metoda natomiast wymaga
wiêcej pracy i uwagi, jest te¿ dro¿sza, ale jed-
noczeœnie efekt niepowtarzalny i jedyny w
swoim rodzaju, nie ma drugiej identycznej ko-
pii przedmiotu. Praca nad takimi indywidual-
nymi zamówieniami to doœæ skomplikowany
proces, od topienia, przygotowania materia³u
po wykonanie pewnych elementów i detali.
Wszystko zale¿y od
charakteru obiektu -
czy przedmiot ma siê
sk³adaæ z czêœci czy te¿
stanowiæ niepodzieln¹
ca³oœæ. Dziœ technolo-
gia posz³a do przodu i
nauka z³otnictwa z re-
gu³y bazuje na odle-
wach. Przedtem, tzn.

kiedy ja zaczyna³em zdobywaæ pierwsze szli-
fy w zawodzie, w Polsce jeszcze nie by³o ani
odlewów, ani firm które by takie zlecenia wy-
konywa³y. Dopiero zaczê³y siê pojawiaæ na
zachodzie Europy i w Ameryce.
Warsztat z³otnika jest bogaty w zestaw narzê-
dzi - w swojej pracy najczêœciej pos³uguje siê
on no¿ycami, szczypcami, pêset¹, kleszczami
o ró¿nych profilach, pi³kami w³osowymi (do
wycinania wzorów), walcarkami i przeci¹gad³a-
mi, a tak¿e kastownikiem - s³u¿¹cymi do opra-
wy, polerkami i grawerkami rozmaitych typów
oraz diaks¹ elektryczn¹, która od wiert³a den-
tystycznego ró¿ni siê jedynie koñcówkami.
- Najczêœciej klientom zale¿y na naprawie
uszkodzonej bi¿uterii lub wykonaniu indywi-
dualnego zlecenia. Teraz na przyk³ad zaczyna
siê „sezon na obr¹czki”. Jednak najciekaw-

szym zamówieniem jakie dosta³em, by³a ko-
rona dla figurki Matki Boskiej, któr¹ ktoœ spo-
rz¹dzi³ jako wotum za zdrowie bliskiej osoby.
Sama rzeŸba mierzy³a ok. 50-60 cm, wiêc pro-
porcjonalna korona mia³a ok. 5 cm œrednicy,
wykonana zosta³a ze z³ota i rubinów w stylu
gotyckim. Spêdzi³em nad tym siedem praco-
witych dni, ale efekt by³ wart wysi³ków. Te-
raz dla odmiany zajmujê siê z³otym or³em -
wpink¹ do klapy kurtki dla pewnego harley-
owca. W moim zawodzie najbardziej cieszy
mnie w³aœnie brak monotonii - ca³y czas mu-
sze siê uczyæ, by sprostaæ wymaganiom ryn-
ku. Granice wygl¹du zamawianych przedmio-
tów le¿¹ w³aœciwie w wyobraŸni klientów.

Z³otnik

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Og³oszeniOg³oszeniOg³oszeniOg³oszeniOg³oszeniaaaaa drobne drobne drobne drobne drobne
• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie, tel. 784 611 043.
• Sprzedam M-3 o pow. 48 m2  w Jawiszowicach (os. Paderewskiego); tel.
600 382 201.
• 18 maja w okolicach mostu w Łękach Zasolu (Soła) zagubiono okulary korek-
cyjne w czerwonym etui. Uczciwego znalazcę proszę o kontakt, tel. 509275755.
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- No jak ci tam? Odpowiedzia³em, ¿e nie narze-
kam. Na co powiedzia³: - specjalnie ciê tam da-
³em, ¿eby ciê œwie¿e powietrze nie dusi³o.
Parafianie Brzeszcz i Jawiszo-
wic zawsze t³umnie uczestni-
czyli w spotkaniach z Ojcem
Œwiêtym.
- Jeœli chodzi o Jego kontakty
z Brzeszczami, by³y to nor-
malne kontakty biskupa z pa-
rafi¹. Przyje¿d¿a³ na wizyta-
cje. Tu jeszcze œwi¹tyni nie
by³o - mówi ks. prob. Franci-
szek Janczy - On bardzo
chcia³ budowaæ, stara³ siê u
w³adz, ale nie dawano mu ze-
zwolenia. Osiedle Brzeszcze
podlega³o pod parafiê œw.
Marcina. Wizytuj¹c tam, spo-
tyka³ siê z tutejszymi miesz-
kañcami. Wizytowa³ te¿ para-
fiê œw. Urbana, gdzie obecnie
mo¿emy podziwiaæ piêkn¹
wystawê upamiêtniaj¹c¹ spotkania ks. kard. Ka-
rola Wojty³y z mieszkañcami Brzeszcz. Zosta³a
ona opracowana na podstawie zdjêæ i dokumen-
tów pochodz¹cych z archiwum parafii, archiwum
„Brzostu”, jak i z prywatnych zbiorów.
Kiedy ksi¹dz bp Karol Wojty³a zosta³ mianowa-
ny przez Ojca Œwiêtego Paw³a VI arcybiskupem
metropolit¹ krakowskim, parafia nasza radowa³a
siê t¹ nominacj¹ i modli³a siê o b³ogos³awieñstwo
i pomoc bosk¹ dla X - zapisa³ w kronice parafial-
nej ks. prob. Tadeusz Bieñkowski.
- Chcemy ocaliæ od zapomnienia nasze wielora-
kie zwi¹zki z Ojcem Œwiêtym, opowiedzieæ o wy-
darzeniach, w których uczestniczyliœmy, by to, co
dla nas najcenniejsze, przetrwa³o - mówi ks. prob.
Kazimierz Kulpa.
Ówczesny wikariusz parafii p.w. œw. Urbana w
Brzeszczach ks. Pasternak wspomina: - Przysze-
d³em do Brzeszcz zaraz po skoñczeniu semina-
rium w 1973 roku. By³y to czasy wczesnego Gier-
ka - tak siê nazywa³a ta epoka w PRL-u. W tym
roku pojawi³ siê pierwszy ma³y fiat - by³a to re-
welacja. Czasy takiego lekkiego optymizmu, pew-
nej odwil¿y. Ludziom zaczê³o siê nieco lepiej
powodziæ, zw³aszcza górnikom w Brzeszczach,
przecie¿ gros mieszkañców by³o i jest zwi¹zana
z kopalni¹. Mia³o to i z³e skutki, bo wielu m³o-
dych ch³opaków sz³o do zawodówki. Nieliczni
siê wy³amywali. W 1973 roku skoñczy³em semi-
narium i ks. kard. Karol Wojty³a pos³a³ mnie w³a-
œnie do Brzeszcz. Zna³em go doœæ dobrze, bo w
seminarium pe³ni³em funkcjê ceremoniarza. By³
to ktoœ, kto zajmowa³ siê liturgi¹ przez kilka lat.
Spotyka³em siê z kard. Karolem Wojty³¹ przy ró¿-
nych uroczystoœciach: i w jego kaplicy biskupiej,
i na Wawelu, i w wielu parafiach, wiêc zna³ mnie
doœæ dobrze. Wikariuszem drugim w Brzeszczach
by³ wtedy dzisiejszy proboszcz w Zakopanym,
wielce zas³u¿ony ksi¹dz pra³at Stanis³aw Szysz-
ka. Proboszczem by³ ju¿ dawno nie¿yj¹cy, prze-
zacny ks. Tadeusz Bieñkowski.
27-30 paŸdziernika 1973 roku Metropolita kra-
kowski ks. kard. Karol Wojty³a przeprowadzi³
wizytacjê kanoniczn¹ parafii œw. Urbana. Ksi¹dz
Stanis³aw Pasternak wspomina:
- Zaraz na pocz¹tku mojego pobytu w Brzesz-

czach by³a wizytacja biskupia. By³o to spotkanie
pasterza diecezji - w tym przypadku ordynariu-
sza - z mieszkañcami parafii, z koœcio³em w tej¿e
parafii. Ksiêdzu kardyna³owi Wojtyle towarzyszy³

ks. kapelan Stanis³aw Dziwisz -
dzisiejszy metropolita krakow-
ski i ks. Czes³aw Obtu³owicz -
kanonik kapitu³y kapitalnej. Wi-
zytacja kard. Wojty³y rozpoczê-
³a siê w sobotê i trwa³a do
czwartku. Ksi¹dz kardyna³
mieszka³ w Brzeszczach. Przy-
jecha³ w sobotê popo³udniu, zu-
pe³nie prywatnie. Powitanie
by³o dopiero wieczorem w ko-
œciele. Tak te¿ to opisano w kro-
nice parafii. Ja mieszka³em tu od
sierpnia, a to by³ paŸdziernik,
wiec jeszcze nie kupi³em mebli
i mia³em tylko ³ó¿ko i jedn¹ sza-
fê, nic wiêcej. Dla Kardyna³a
Wojty³y przygotowano salon,
gdzie mia³ mieszkaæ w czasie
wizytacji. Po przybyciu, zaraz

w drzwiach zapyta³ mnie,
jak siê urz¹dzi³em i chcia³
zobaczyæ. Poszliœmy na
górê. Otworzy³em drzwi, a
on tak spogl¹da i mówi:
- Wiesz Staszek, podoba mi
siê tu, jakbyœ siê nie obra-
zi³, to ja bym tu zosta³. WeŸ
sobie co ci trzeba i przenieœ
siê tam, gdzie ja mia³em
mieszkaæ. No i tak… by³a
trochê konsternacja. Ksi¹dz
proboszcz Bieñkowski by³
strasznie za¿enowany, mnie
te¿ by³o g³upio, ale có¿ mia-
³em zrobiæ? Wzi¹³em co mi
by³o niezbêdne i siê prze-
nios³em. Ksi¹dz kardyna³
mieszka³ na górze, w pokoju wikarego, a ja w
salonie, gdzie mia³ mieszkaæ zacny goœæ. Ksi¹dz
kard. Karol Wojty³a zosta³ uroczyœcie powitany

przez parafian, wyg³osi³ pierwsze kazanie oraz
udzieli³ sakramentu bierzmowania 211 osobom.
Drugiego dnia odprawi³ mszê œw. dla m³odzie¿y,
któr¹ koncelebrowa³ ze swoim kapelanem ks. Sta-
nis³awem Dziwiszem i ks. Stanis³awem Paster-
nakiem.
- Wizytacja mia³a program bardzo napiêty. Ka¿-
dego dnia by³y spotkania z wieloma grupami -
wspomina ks. Pasternak. - Trzeciego dnia odwie-
dzi³ Przecieszyn: punkt katechetyczny u pañstwa
Lekaczów na Borze - tam uczy³em religii i tam
te¿ by³o spotkanie z gospodarzami domu i miesz-
kañcami Boru. Wszyscy bardzo ¿yczliwie przyj-
mowali ksiêdza kardyna³a. By³o to ogromne,
ogromne prze¿ycie. Bardzo chcia³ siê spotkaæ z
górnikami, ale wtedy takiej mo¿liwoœci absolut-
nie nie by³o. Ukryta walka z koœcio³em by³a mo¿e
mniej drastyczna ni¿ w czasach Gomu³ki czy la-
tach 50-si¹tych, ale wci¹¿ trwa³a. Ksi¹dz kardy-
na³ wiele razy nawi¹zywa³ do tego, ¿e tam na dole
jest koœció³ pod ziemi¹. Chcia³ siê z nim spotkaæ,
ale nie by³o mu dane. Wizytacja mia³a bardzo
duszpasterski charakter, wszyscy prze¿ywali j¹
bardzo g³êboko. Spowiada³, g³osi³ kazania. By³

naprawdê dobrym pasterzem. Myœmy go podzi-
wiali. Niepojête, sk¹d mia³ a¿ tyle si³y i energii.
Kierowa³ diecezj¹, osobiœcie wizytowa³ parafie,
a wizytacje trwa³y kilka dni i by³y wyczerpuj¹ce.
W tym czasie mieszka³ w danej parafii, a póŸniej
przysy³a³ protokó³ powizytacyjny, który sam pisa³,
na ¿ywo, z wielk¹ precyzj¹. 5 czerwca 1974 roku
z okazji zjazdu ksiê¿y wyœwiêconych w 1973
roku, kolegów ówczesnego wikariusza ks. Stani-
s³awa Pasternaka, metropolita krakowski ks. kard.
Karol Wojty³a odprawi³ w Brzeszczach mszê
œwiêt¹ koncelebrowan¹.
- Drugie spotkanie z ks. kardyna³em by³o ju¿ za
moj¹ spraw¹. W czerwcu 1974 roku - wspomina
ks. Pasternak. - Urz¹dzi³em zjazd kolegów z roku.
Mnie to przypad³o, bo by³em doktorem tego rocz-
nika, czyli takim gospodarzem roku. Wtedy zo-
staje siê nim ju¿ na zawsze przez wszystkie lata,
dopóki siê ¿yje. Ksi¹dz kardyna³ dba³ o kontakty
z ksiê¿mi, nawet z tymi najm³odszymi i w takich
spotkaniach zawsze bra³ udzia³. Przyjecha³, by³a
msza œwiêta, potem uroczysty obiad. Wszyscy
koledzy rocznikowi, by³o nas wtedy trzydziestu,
przybyli. By³a bardzo radosna atmosfera. Ksi¹dz
kardyna³ by³ cz³owiekiem bardzo pogodnym,
widaæ to na zdjêciach. Nagrañ wtedy nie by³o.
Na rynku dopiero pojawi³y siê pierwsze magne-
tofony kasetowe, ale kasety z tamtych lat nie prze-

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Kazanie w koœciele œw. Urbana

Jedna z pierwszych wizyt w parafii

Bierzmowanie
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trwa³y. Ja mia³em kilka, ale siê rozpad³y. Szkoda,
¿e nie ma nagrañ z tego okresu. Wtedy w³aœnie w
Brzeszczach, w koœciele i na plebanii, by³o czte-
rech kardyna³ów równoczeœnie. Takie wydarze-
nie mo¿e siê w historii nie powtórzyæ. By³ kardy-
na³ Wojty³a, by³ póŸniejszy kardyna³ Macharski,
jako rektor seminarium, by³ ksi¹dz Dziwisz dzi-
siejszy kardyna³ krakowski i by³ ks. Nycz dzi-
siejszy ksi¹dz kardyna³ - arcybiskup warszawski,
który jest moim rocznikowym koleg¹. Pos³ugê w
Brzeszczach pe³ni³em króciutko. Obowi¹zywa³a
wtedy zasada, ¿e neoprezbiter, czyli ksi¹dz po
skoñczeniu seminarium, mo¿e byæ w parafii dwa
lata. Ksi¹dz kardyna³ okaza³ siê osobowoœci¹ zu-
pe³nie niezwyk³¹, dostrzega³o siê to na ka¿dym
kroku. Trudno by³o go naœla-
dowaæ, wszyscy go podzi-
wiali. Cz³owiek g³êbokiej re-
fleksji, filozof. Jego kazania
czêsto by³y trudne. Je¿eli dziœ
ktoœ twierdzi, ¿e mówi³ prze-
piêknie i z ³atwoœci¹ dociera³
do s³uchaczy - trochê przesa-
dza. Trzeba by³o s³uchaæ z
wielk¹ uwag¹, by zrozumieæ,
bo by³ to intelektualista wiel-
kiej klasy. Cz³owiek auten-
tycznie œwiêty, wielkiej mo-
dlitwy. Bardzo prze¿ywa³ li-
turgiê. By³em tego œwiatkiem
przez lata seminaryjne i po-
tem, kiedy jako m³ody ksi¹dz
mia³em okazjê koncelebro-
waæ mszê œwiêt¹.
22 paŸdziernika 1978 roku po
raz pierwszy w historii Koœcio³a Katolickiego
Polak zosta³ papie¿em… nasz arcybiskup - me-
tropolita krakowski, kardyna³ Karol Wojty³a, któ-
ry przybra³ imiona Jan Pawe³ II. Ksi¹dz prob.
Franciszek Janczy wspomina:
- By³o to 16 paŸdziernika, kiedy szed³em do salki
na lekcje z maturzystami. Biegnie taka Ania i
krzyczy: Wojty³a zosta³ papie¿em! Odwo³a³em
lekcje i kaza³em uczniom iœæ do domu. W³¹czy-
³em telewizor i po raz pierwszy us³ysza³em mi-
gawkê z konklawe. Potem by³ entuzjazm Krako-
wa, mieszkañcy wyszli na ulice. Otwierano ko-
œcio³y, odprawiano msze przed i po pó³nocy. Lu-

dzie wtargnêli do kurii i chcieli rabowaæ pami¹t-
ki po nim, ju¿ wtedy traktuj¹c je jako relikwie.
Gdzie skarb twój, tam i serce twoje (Mt 6, 21).
Dziêkujemy dziœ Matce Bo¿ej, która ma wiele
imion - Czêstochowskiej, Kalwaryjskiej, Fatim-
skiej, Ostrobramskiej, LudŸmierskiej. Do Niej
jako Syn pielgrzymowa³. ¯ycie i pontyfikat z³o-
¿y³ w Jej niepokalane d³onie.
- Ca³y Twój jestem, a wszystko co moje, do Cie-
bie nale¿y. Przyjmujê Ciê do wszystkiego, co
moje. U¿ycz mi Twego serca, Maryjo.
- Wiadomoœæ o Jego œmierci wszystkich przybi³a
- mówi ks. Franciszek Janczy. - W parafii bardzo
to prze¿ywaliœmy. Ca³e dwie noce otwarty koœció³
przepe³niony ludŸmi. Na pogrzeb nie pojecha³em,

bo musia³em byæ z para-
fianami. Dopiero po 15
wrzeœnia polecia³em
specjalnie do Rzymu i
tam z trzema kolegami
odprawi³em mszê œwiêt¹
przy grobie Jana Paw³a
II, w podziemiach bazy-
liki. Potem by³o oczeki-
wanie na Jego beatyfika-
cjê.
Bezpoœrednia transmisja
Mszy Œwiêtej beatyfika-

cyjnej by³a emitowana w kinie „Wis³a”. Wyœwie-
tlano te¿ filmy dotycz¹ce sylwetki b³ogos³awio-
nego.
- Szuka³em Was, teraz Wy do mnie przychodzi-
cie. Odczuwa³am Jego bliskoœæ, Jego mi³oœæ, któr¹
obdarza³ ka¿dego. Jestem bardzo zadowolona i
dumna z tego, ¿e Papie¿ Polak zosta³ b³ogos³a-
wionym - wspomina pani Marzena, która wziê³a
udzia³ w uroczystoœciach beatyfikacji.
- Rozpoczêliœmy starania, by nasz koœció³ i para-
fia mia³a drugiego patrona - mówi ks. Franciszek
Janczy - w³aœnie b³ogos³awionego Jana Paw³a II
oraz drugi odpust w dniu jego wspomnienia.
Wykonany zosta³ przepiêkny obraz artystyczny
b³ogos³awionego, który wisi w prezbiterium.
W poniedzia³ek 23 maja, proboszcz parafii Mat-
ki Bo¿ej Bolesnej otrzyma³ od kard. Stanis³awa
Dziwisza relikwie ex sanguine (krwi) Jana Paw³a
II dla swojej œwi¹tyni. W sobotê 4 czerwca o go-
dzinie 18.00 odprawiona zostanie Msza Œwiêta o
charakterze dziêkczynnym za dar Jego œwiêtoœci
i beatyfikacjê. Wezm¹ w niej udzia³ parlamenta-
rzyœci, w³adze samorz¹dowe, poczty sztandaro-
we ró¿nych organizacji i szkó³ oraz wierni z ca-
³ego regionu.
- By³a cicha i piêkna, jak wiosna. ¯y³a prosto,
zwyczajnie, jak my. Ona Boga na œwiat nam przy-
nios³a… i On Go niós³, we wszystkie zak¹tki
œwiata, by wœród ³ez zajaœnia³o œwiat³o. Odszed³
do Domu Ojca, w ramiona umi³owanej Matki.
Ofiarowa³ jej krzy¿, cierpienie i radoœci swego
¿ycia, i ¿ycia tych, których ukocha³, i do koñca
im s³u¿y³.

Podczas spotkania z wiernymi

Wieczne odpoczywanie... Katarzyna £askaKatarzyna £askaKatarzyna £askaKatarzyna £askaKatarzyna £aska
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Historia

Dzisiejszy hotel „Babel” - charakterystycz-
ne miejsce dla krajobrazu Brzeszcz - by³ znany
kiedyœ jako Zak³adowy Dom Kultury. Zosta³
jednak wybudowany jako gospoda i by³ wtedy
nazywany „Hotelem Gwarectwa” - charaktery-
zuje siê on ciekaw¹ histori¹, pocz¹wszy od za³o-
¿enia - do lat trzydziestych XX w.

Gdy na prze³omie XIX i
XX w. pomyœlnie zakoñczy³y
siê odwierty, maj¹ce na celu
zbadaæ celowoœæ wydobywania
wêgla w Brzeszczach i okoli-
cach, w szybkim tempie uru-
chomiono regularne wydoby-
cie, zak³adaj¹c w pierwszych
latach XX w. kopalniê. Wraz z
jej rozbudow¹ nast¹pi³ gwa³-
towny nap³yw robotników, któ-
rych nie mog³y dostarczyæ w
odpowiedniej iloœci ani Brzesz-
cze, ani inne okoliczne miejsco-
woœci. Dla pracowników po-
wsta³ wiêc ca³y kompleks bu-
dynków mieszkalnych. Po kil-
ku latach funkcjonowania ko-
palni liczba pracowników prze-
kroczy³a 1000, ponadto w okre-
sie letnim zatrudnienie znajdy-
wa³o równie¿ kilkaset osób zaj-
muj¹cych siê rozbudow¹ zak³a-
du. Istnienie tak du¿ego skupiska ludzi wymog³o
na w³adzach kopalni zorganizowanie miejsca, gdzie
mogliby siê spotkaæ, posiliæ, napiæ piwa i zaznaæ
rozrywki. Z tego wzglêdu postanowiono w³asnym
nak³adem postawiæ budynek, w którym mieœci³a-
by siê gospoda. Pozwolenie na budowê uzyskano
w grudniu 1907 r. i w ci¹gu nastêpnego roku in-
westycjê tê zrealizowano. Koncesja na prowadze-
nie przemys³u gospodnio-szynkarskiego zosta³a
wydana 3 listopada 1908 r. przez C.k. (Cesarsko-
królewskie - skrót ten by³ dodawany do nazw urzê-
dów Austro-Wêgier) Starostwo Powiatowe w Bia-
³ej. Obejmowa³a ona „przyjmowanie obcych w
gospodê, podawanie potraw, podawanie kawy,
herbaty, czekolady i innych napojów ciep³ych
oraz ch³odników, wyszynk wina i wina owoco-
wego, utrzymywanie dozwolonych gier”. Ponad-
to Gwarectwo otrzyma³o osobne uprawnienie do
sprzeda¿y  trafiki - czyli tytoniu. Sprzeda¿ piwa
(sprowadzanego z browaru w ¯ywcu, w okresie
miêdzywojennym z Bia³ej) i wódki pocz¹tkowo
by³a prowadzona na podstawie umowy z Arcy-
ksiêciem Habsburgiem ¯ywieckim, który dzier-
¿awi³ prawo propinacji na tych terenach. W 1911
r. natomiast uzyskano odpowiedni¹ koncesjê od
w³adz pañstwowych.
W³adze kopalni w Brzeszczach jednoznacznie
motywowa³y decyzjê o otwarciu gospody w kore-
spondencji z ró¿nymi urzêdami - na pierwszy plan
wysuwano dba³oœæ o dobro pracowników, nie
wspominaj¹c nic o ewentualnych zyskach. Wrêcz
przeciwnie, podkreœlano fakt, ¿e kopalnia musi
dop³acaæ do tej inwestycji. Niemal w ka¿dym li-
œcie utrzymywano, ¿e zak³ad chce „stworzyæ w
Gospodzie ognisko godziwej zabawy i odci¹gn¹æ
personel od pijañstwa po szynkach” lub twierdzo-
no, ¿e „je¿eli [robotnicy] na kopalni […] nie bêd¹

mieli mo¿noœci zjedzenia w przyzwoitym lokalu
posi³ku i wypicia szklanki piwa, bêd¹ zmuszeni
uczêszczaæ do jedynej karczmy w Brzeszczach […]
przedstawiaj¹cej siê jako zwyk³y wyszynk wiej-
ski”. Motyw zwyk³ych wyszynków, jako zak³adów
nastawionych na zysk, chc¹cych sprzedaæ jak naj-
wiêcej alkoholu, by³ czêsto przeciwstawiany go-

spodzie Gwarectwa, która po-
przez swój „prospo³eczny”,
nie nastawiony na zarobek
charakter, mia³a kontrolowaæ
spo¿ycie alkoholu przez robot-
ników i odci¹gaæ ich od pijañ-
stwa. Gwarectwo utrzymywa-
³o, ¿e wspólne biesiadowanie
pracowników kopalni i miej-
scowej ludnoœci w wiejskim
szynku prowadzi³o do konflik-
towych sytuacji. Taka polary-
zacja stanowiska mia³a za-
pewne Ÿród³o w bli¿ej nie-
okreœlonym konflikcie z Za-
rz¹dem Gminnym w Brzesz-
czach. Gdy w 1910 r. Gwa-
rectwu nie przed³u¿ono kon-
cesji na wyszynk, potrakto-
wano to jako zakulisowe dzia-
³ania w³adz gminy. Mia³y one
zablokowaæ wydanie koncesji,
poniewa¿ jeden z jej cz³onków
chcia³ przej¹æ klientów gospo-

dy Gwarectwa, stawiaj¹c w pobli¿u kopalni w³a-
sny wyszynk (pod budowê którego, podobno
zacz¹³ wykupywaæ grunt). Zarz¹d Gminny nato-
miast swój sprzeciw motywowa³ licznymi bijaty-
kami, które mia³y miejsce w kopalnianej gospo-
dzie. Gospoda by³a kierowana poprzez zastêpstwo,
co znaczy, ¿e kopalnia wydzier¿awia³a jednej oso-
bie prowadzenie dzia³alnoœci. Pierwszym zastêpc¹
zosta³ Henryk Wienmann, urodzony w 1877 r. w
Tarnowie. Mia³ on odpowiednie przygotowanie
zawodowe - wczeœniej prowadzi³ Hotel „Gambri-
nus” w Morawskiej Ostrawie oraz restauracjê w
Zakopanym.
Oficjalne otwarcie gospody nast¹pi³o w 1909 r.
Oprócz restauracji, przeznaczonej g³ównie dla sze-
regowych robotników, w gospodzie mieœci³o siê
tzw. kasyno urzêdnicze dla pracowników admini-
stracji oraz sala taneczna, w której odbywa³y siê
zabawy, wieczorki towarzyskie oraz zebrania za-
³ogi. Z sali tej czêsto korzysta³y równie¿ miejsco-
we towarzystwa kulturalno-oœwiatowe, które po-
przez swoj¹ dzia³alnoœæ zapewnia³y rozrywkê pra-
cownikom kopalni. W gospodzie mieœci³y siê rów-
nie¿ pokoje goœcinne, przeznaczone g³ównie dla
urzêdników w³adz pañstwowych i górniczych wi-
zytuj¹cych kopalniê, a tak¿e sklep i magazyny spó³-
ki spo¿ywczej, za³o¿onej przez w³adze Gwarec-
twa. Ponadto w 1911 r. obok budynku postawiono
prowizoryczn¹ krêgielniê. Pocz¹tkowo gospoda
by³a otwarta tylko do godziny 21, jednak po kilku
miesi¹cach funkcjonowania w³adze C.k. Starostwa
zezwoli³y na przed³u¿enie godziny policyjnej, dziê-
ki czemu gospoda by³a czynna w dni powszednie
do 23, a w niedziele i œwiêta do 1 w nocy. Warto
równie¿ wspomnieæ, ¿e od pocz¹tku 1911 r., „pra-
gn¹c […] utrzymaæ pomiêdzy robotnikami porz¹-
dek i spokój”, zakazano sprzeda¿y wódki w dni

wyp³at (zakaz nie obejmowa³ piwa i wina). Bra-
kuje systematycznych danych odnoœnie iloœci
sprzedawanych trunków w gospodzie Gwarectwa.
Zachowa³y siê jedynie informacje odnoœnie 1910
r., kiedy sprzeda¿ osi¹gnê³a poziom 20.000 litrów
piwa (co daje ok. 110 pó³litrowych kufli dziennie),
2.400 litrów pêdzonych napojów wyskokowych
(co daje ok. 13 pó³litrowych butelek dziennie; w
gospodzie najwiêkszy udzia³ w sprzeda¿y napo-
jów pêdzonych mia³a okowita - rodzaj bardzo
mocnej wódki lub spirytusu) oraz 500 litrów wina
(co daje ok. 3 pó³litrowe butelki dziennie, g³ównie
wina owocowego).
W okresie I wojny œwiatowej gospodê prowadzi³a
Eugenia Weinmann. Najprawdopodobniej by³a to
¿ona poprzedniego dzier¿awcy, która objê³a jego
obowi¹zki, gdy ten zosta³ powo³any do wojska.
Po zakoñczeniu wojny, od 1920 r., interes prowa-
dzi³ na zasadzie dzier¿awy Józef Megerle. Umo-
wa ta obowi¹zywa³a do 1923 r. Na prze³omie lat
1923/1924 gospodê zamkniêto w celu przeprowa-
dzenia gruntownego remontu, w trakcie którego
m.in. przystosowano salê taneczn¹ do wyœwietla-
nia filmów (w dokumentach u¿yto okreœlenia
„przedsiêbiorstwo kinematograficzne”). Prowadze-
niem kina zajmowa³o siê Towarzystwo Szko³y
Ludowej w Brzeszczach. Zosta³o ono zobowi¹za-
ne do przedstawiania Starostwu Powiatowemu w
Oœwiêcimiu listy wyœwietlanych filmów na 3 dni
przed 1. ka¿dego miesi¹ca, a tak¿e oddawania 5 %
zysków na fundusz inwalidów. Po remoncie ko-
palnia pocz¹tkowo kierowa³a gospod¹ we w³asnym
zarz¹dzie. Nastêpnie, w 1925 r., jej prowadzenie
powierzono Eugenii Serwaciñskiej. Zarówno ona,
jak i kolejne osoby prowadz¹ce gospodê - oprócz
zysku - otrzymywa³y od kopalni wynagrodzenie
w wysokoœci 50 z³ miesiêcznie, przeznaczone na
koszty ogólnego zarz¹dzania lokalem.
Warto w tym miejscu przytoczyæ ciekaw¹, ale za-
razem groŸn¹ dla funkcjonowania gospody sytu-
acjê, jaka mia³a miejsce w 1927 r. Wtedy to Urz¹d
Skarbowy Akcyz i Monopolów Pañstwowych w
Wadowicach na podstawie odpowiednich przepi-
sów cofn¹³ kopalni koncesjê na prowadzenie sprze-
da¿y napojów alkoholowych. Powo³ywano siê na
ustawê z 1920 r. „O ograniczeniu sprzeda¿y i
spo¿ycia alkoholu”, która m. in. pozwala³a cof-
n¹æ koncesje wydane po 1 stycznia 1921 r. W
zwi¹zku z tym zosta³a nawet wszczêta przeciw
kopalni sprawa karna o przestêpstwo skarbowe,
w zwi¹zku z kilkukrotnym przekroczeniem usta-
wy karnej skarbowej. W³adze zak³adu wnios³y
oczywiœcie odwo³anie od tej decyzji, motywu-
j¹c je tym, ¿e wadowicki USAiMP nie zwróci³
uwagi na fakt, ¿e gospoda pos³ugiwa³a siê kon-
cesj¹ wydan¹ 24 stycznia 1911 r., a nie - jak po-
dawa³ Urz¹d - 24 stycznia 1921 r. Zwyk³e nie-
dopatrzenie sta³o siê powodem kilkuletniego
problemu z uzyskaniem patentu akcyzowego.
Sprawa jednak zakoñczy³a siê pomyœlnie dla in-
teresów kopalni. W 1929 r. kopalnia podpisa³a
now¹ umowê na prowadzenie gospody z Zenonem
Serwaciñskim, a nastêpnie, w 1934, ze Stanis³a-
wem Sydorem. By³ on ostatni¹ osob¹ prowadz¹c¹
gospodê w okresie przedwojennym.

Artyku³ zosta³ napisany na podstawie materia³ów
znajduj¹cych siê w Archiwum Pañstwowym w
Katowicach Oddzia³ w Oœwiêcimiu.

Hotel Gwarectwa w Brzeszczach

Micha³ JarnotMicha³ JarnotMicha³ JarnotMicha³ JarnotMicha³ Jarnot

Skan dokumentu pochodzi z zasobu
Archiwum Pañstwowego w Katowicach
Oddzia³ w Oœwiêcimiu
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26 maja odby³o siê uroczyste otwarcie su-
permarketu Intermarché.

Intermarché jest europejsk¹ sieci¹ supermar-
ketów z asortymentem spo¿ywczym i przemys³o-
wym. Sieæ ta jest prowadzona przez niezale¿nych
przedsiêbiorców nazwanych „Muszkieterami”,
którzy posiadaj¹ sklepy w 8 krajach Europy. W
Polsce dotychczas powsta³o 167 supermarketów
Intermarché. Ka¿dy nowootwierany supermarket
jest rejestrowany w miejscowoœci, w której funk-
cjonuje, co oznacza, ¿e op³aty z wszystkich po-
datków zostaj¹ miejscowych urzêdach. Inter-
marché specjalizuje siê w produktach œwie¿ych,
takich jak: owoce, warzywa, nabia³ czy miêso.
Intermarché oferuje miêso pochodz¹ce z w³asne-
go rozbioru oraz pieczywa w³asnego wypieku. W
sklepie funkcjonuje równie¿ wêdzarnia, wiêc
wyroby wytwarzane s¹ na miejscu wed³ug pol-
skich receptur i bez u¿ycia konserwantów.
Wiele produktów zosta³o wyró¿nionych certyfi-
katem Selection - gwarancj¹ najwy¿szej jakoœci.
Dodatkowo s¹ one oznaczane Dietogramem -
wizualn¹ informacj¹ o ich walorach od¿ywczych.
W supermarketach Intermarché oprócz towarów
z tzw. œredniej pó³ki dostêpne s¹ równie¿ produkty
delikatesowe z Francji. W ofercie znajduj¹ siê
tak¿e produkty bio i ekologiczne.
Historia polskich Muszkieterów rozpoczê³a siê
15 lat temu, kiedy to nast¹pi³o otwarcie bazy
logistycznej w Poznaniu, a rok póŸniej pierw-

szego supermarketu Intermarché. W³aœciciela-
mi supermarketów s¹ niezale¿ni polscy przed-
siêbiorcy, którzy tak jak ich koledzy w innych
krajach, uczestnicz¹ aktywnie w kreowaniu
rynkowej strategii Muszkieterów. Ju¿ u podstaw
powstania Grupy le¿a³a idea organizacji bêd¹-
cej nie tylko podmiotem ekonomicznym, ale
tak¿e spo³ecznym. Poprzez przyjêcie swojej
nazwy, przedsiêbiorcy odwo³uj¹ siê w swoich
dzia³aniach do rycerskiego etosu. Dlatego te¿
Muszkieterowie s¹ obecni nie tylko na rynku
ekonomicznym, kieruj¹cym siê twardymi pra-
wami, ale tak¿e w ¿yciu tych, którzy zostali
pokrzywdzeni przez los. W 2002 roku polscy
Muszkieterowie postanowili powo³aæ Fundacjê
Muszkieterów. W za³o¿eniu cz³onków Grupê
³¹czy nie tylko wspólna dzia³alnoœæ handlowa,
ale tak¿e pewien kodeks zasad etycznych. Ich
motto brzmi „nie ma wiêkszego bogactwa ni¿
cz³owiek”. W praktyce Muszkieterowie podej-
muj¹ wiêc liczne inicjatywy dobroczynne i pro-
spo³eczne w miejscowoœciach, w których pro-
wadz¹ dzia³alnoœæ handlow¹.
- Dajemy miastom, w których dzia³amy, konkret-
ne wsparcie. Mieszkañcom, naszym klientom
przekazujemy wyraŸny sygna³ - wœród Was pra-
cujemy i z Wami dzielimy siê sukcesem - mówi
Bogus³aw Olszewski, Prezes Intermarche w
Brzeszczach.
Do wybranych inicjatyw realizowanych przez
Grupê Muszkieterów nale¿¹ budowa placów za-
baw, „Olimpijska Akademia Muszkieterów” dla
m³odych szermierzy, charytatywny konwój ze

Muszkieterowie

22 czerwca o godzinie 16.00 Samorz¹dy Osie-
dlowe nr 1, 2, 8 oraz OK w Brzeszczach zapra-
szaj¹ mieszkañców do Parku Miejskiego na im-
prezê plenerow¹ „Powitanie Lata”. W programie
gry i zabawy dla dzieci oraz wiele innych atrakcji.
Samorz¹dy Osiedlowe nr 1, 2, 8 dziêkuj¹ rów-
nie¿ sponsorom za wsparcie imprezy „Dzieñ
Dziecka” - Pszczyñskiej SM, NSW, Spo³em PSS
„Górnik” w Brzeszczach, Agencji Mieszkaniowej
w Brzeszczach, Bankowi Spó³dzielczemu w
MiedŸnej o/Brzeszcze, Grupie Obywatelskiej
„Blokersi”, Samopomocy G.S. w Brzeszczach,
Firmie us³ugowo-remontowej „Domi-Com”, S³a-
womirowi Stecowi, Radnym Okrêgu Wyborcze-
go nr 1 - Danucie Socha, Wies³awowi Albinowi
oraz Radnej Powiatowej - Bo¿enie Sobociñskiej.

Informacja

wsparciem dla placówek opiekuj¹cych siê dzieæ-
mi, zbiórki na leczenie niepe³nosprawnych dzie-
ci, zbiórki krwi prowadzone z Polskim Czerwo-
nym Krzy¿em, badania mammograficzne dla Po-
lek oraz program wyró¿nianiaj¹cy producentów
marki w³asnej sieci, p.t. „Dostawca Godny Po-
lecenia.” Warto podkreœliæ, ¿e Muszkieterowie
poprzez swoje rodzinne przedsiêbiorstwa s¹
mocno zakorzenieni w œrodowisku lokalnych
spo³ecznoœci. Dziêki temu pomoc trafia tam,
gdzie jest najbardziej potrzebna. Sw¹ dzia³alno-
œci¹ staraj¹ siê udowodniæ, ¿e mo¿na pogodziæ
interes ekonomiczny z interesem spo³ecznym.

Du¿y postêp w dziedzinie techniki spowo-
dowa³ wprowadzenie nowoczesnych technolo-
gii i urz¹dzeñ do przemys³u wêglowego. Wy-
maga to pozyskiwanie wykwalifikowanej ka-
dry w wykszta³ceniu której musz¹ sprostaæ
placówki szkoleniowe Kompanijnego Oœrodku
Szkolenia.

Maria Dom¿a³: Wspó³czeœnie trudno wyobra-
ziæ sobie, aby pracownicy nie podwy¿szali swych
kwalifikacji. Jest to nieodzowne, zw³aszcza w
zawodzie górnika, maj¹c na uwadze nie tylko
postêp techniczny, ale tak¿e wdro¿enie systemów
zarz¹dzania. Oprócz doœwiadczenia nabytego
podczas codziennej pracy, wa¿na jest tak¿e teo-
retyczna wiedza. Za³oga kopalni Brzeszcze zdo-
bywa j¹ miêdzy innymi na ró¿norodnych kur-
sach i szkoleniach prowadzonych przez KOS.
O to, czy placówka spe³nia oczekiwania pracow-
ników w tym zakresie, zapyta³am Pani¹ Iwonê
Lizoñ - kierownika przedstawicielstwa Kompa-
nijnego Oœrodka Szkoleniowego funkcjonuj¹-
cego przy kopalni Brzeszcze.

Iwona Lizoñ: G³ówn¹ domen¹ dzia³alnoœci KOS
jest górnictwo i w tej bran¿y z du¿ym powodze-
niem wspó³pracujemy z kopalni¹. Oœrodek pro-
wadzi szkolenia dla pracowników, pozwalaj¹ce
uzupe³niæ wiedzê ogóln¹, umiejêtnoœci i kwalifi-
kacje zawodowe. Spó³ka specjalizuje siê w orga-
nizacji szkoleñ w dziedzinie bezpieczeñstwa i
higieny pracy, kursów na stanowiska wymagaj¹-
ce szczególnych kwalifikacji, kursów dla osób
zatrudnionych w oddzia³ach górniczych, przerób-

ki, przewozu, elektrycznych, szybowych oraz in-
nych niezbêdnych w górnictwie. Muszê stwier-
dziæ, ¿e swe kwalifikacje zawodowe podnosi
szczególnie nowa generacja górników, u których
dominuje wykszta³cenie œrednie zawodowe poli-
cealne. Oni rozumiej¹, ¿e aby mogli siê spe³niaæ
równie¿ w ambitniejszych zadaniach, musz¹ zdo-
byæ obszern¹ wiedzê na temat górniczej pracy.

M. D.: Zapewne gwarancj¹ wysokiego pozio-
mu prowadzonych szkoleñ i kursów s¹ wyk³a-
dowcy legitymuj¹cy siê wy¿szym wykszta³ce-
niem, poza tym ich atutami s¹ tak¿e du¿e do-
œwiadczenie zawodowe oraz znajomoœæ nowo-
czesnej metodyki nauczania.

I. L.: Tak, to w³aœnie profesjonalna kadra dydak-
tyczna ma zdecydowany wp³yw na rosn¹ce wci¹¿
zainteresowanie kursami i szkoleniami. Tylko w
ubieg³ym roku z cyklicznych szkoleñ z zakresu
bhp skorzysta³o 2600 górników. Umo¿liwiaj¹ one
odœwie¿enie wiadomoœci i daj¹ orientacjê w zmia-
nach obowi¹zuj¹cych przepisów. Cieszy nas, ¿e
przekazywane informacje s¹ przekonywuj¹ce i
zrozumia³e. Nie bez znaczenia pozostaje równie¿
dobre wyposa¿enie oœrodka w nowoczesny sprzêt
komputerowy i multimedialny, który pozwala w
krótszym czasie przekazaæ wiêcej treœci szkole-
niowych. Aktywnemu i twórczemu uczestnictwu
w szkoleniach sprzyja te¿ miêdzy innymi bogata
filmoteka. Ju¿ na etapie budowania programów,
dydaktycy KOS uwzglêdniaj¹ sugestie bhp. Sta-
ramy siê, aby potrzeby kopalni przedstawione w
harmonogramach szkoleñ by³y przez nasz oœro-

dek realizowane sukcesywnie przez prawie ca³y
rok. Na co dzieñ wspó³pracujemy z zespo³em
szkolenia i adaptacji zawodowej przy kopalni
Brzeszcze kierowanym przez Piotra Gembalê. Jest
to dzia³ bardzo dobrze zorganizowany, a pracuj¹-
ce tam osoby posiadaj¹ du¿e doœwiadczenie, za-
równo praktyczne jak i teoretyczne. Czêsto s³u¿¹
fachow¹ pomoc¹ w sprawach szkoleñ i kursów,
elastycznie dopasowuj¹ siê do potrzeb oddzia³ów
do³owych i powierzchniowych oraz wszystkich
zapotrzebowañ na nowe kierunki kursów zawo-
dowych. Naszym wspólnym obowi¹zkiem jest
dba³oœæ o coraz wy¿szy poziom merytoryczny
szkoleñ i kursów dla górników.

M. D.: Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom
rynku, poszukuj¹c nowych odbiorców KOS po-
szerzy³ asortyment us³ug, miêdzy innymi o
kursy komputerowe z zakresu pedagogiki i
dydaktyki, kursy operatorów maszyn budow-
lanych i drogowych, seminaria tematyczne,
szkolenia menad¿erskie.

I. L.: Tak, dzia³aj¹ca od 17 lat spó³ka wysz³a ze
swoja ofert¹ poza bran¿ê górnicz¹, zapewniaj¹c
kursy i szkolenia w³aœnie na rzecz podmiotów
zwi¹zanych z bran¿¹ budowlan¹, z obs³ugi ciê¿-
kiego sprzêtu. Miêdzy innymi œwiadczymy us³u-
gi dla firm PRG Mys³owice, PKP Cargo, Carbon,
ZGRI , Gliwickiego Zak³adu Us³ug Górniczych,
Jastrzêbskiej Spó³ki Kolejowej. To w³aœnie dy-
namiczne zmiany na rynku pracy sk³oni³y nas do
poszerzenia oferty o szkolenia z ogólnych dzie-
dzin wiedzy. Z uniwersalnoœci¹ oferty idzie przy
tym w parze spe³nianie oczekiwañ kontrahentów.

Kszta³cenie na miarê XXI wieku

Maria Dom¿a³Maria Dom¿a³Maria Dom¿a³Maria Dom¿a³Maria Dom¿a³

AudraAudraAudraAudraAudra
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Nic siê nie bój, to taka zabawa...
Rozmowa z Barbar¹ Chrz¹szcz-Noworyt¹,
psychologiem, terapeutk¹ uzale¿nieñ.

Katarzyna Senkowska: Przemoc seksualna
wobec dzieci to jeden z tematów, które wy-
daj¹ siê odleg³e, bo trudno uwierzyæ, ¿e ktoœ
¿yj¹cy na tej samej ulicy, a mo¿e nawet ktoœ
najbli¿szy dziecku, by³by zdolny do podob-
nych zachowañ…

Barbara Chrz¹szcz-Noworyta: Przemoc sek-
sualna to okreœlenie zaproponowane przez Œwia-
tow¹ Organizacjê Zdrowia, ale zamiennie wy-
stêpuj¹ terminy wykorzystywanie seksualne, mo-
lestowanie, nadu¿ycie seksualne. Przyjmuje siê,
¿e przemoc seksualna wobec dzieci dotyczy ofiar
do lat 15. Tego typu dzia³ania i zwi¹zane z nimi
nastêpstwa s¹ tematem tabu z kilku wzglêdów.
Po pierwsze skrzywdzony ma³y cz³owiek jest
najczêœciej tak zagubiony, wystraszony i zawsty-
dzony, ¿e nie chce prosiæ o pomoc ani nikomu
przyznaæ siê do tego, co siê sta³o. Czêsto odczu-
wa równie¿ poczucie winy i nie wie do kogo siê
zwróciæ. Naturalnie o zdarzeniu nie dowiemy siê
tak¿e od sprawcy, któremu szczególnie zale¿y
na utrzymaniu tajemnicy. Zdarzaj¹ siê równie¿
takie przypadki, kiedy np. matka jest œwiadoma
tego co siê dzieje, ale nie doniesie na mê¿a/kon-
kubenta i nie robi nic lub nawet wmawia dziec-
ku, ¿e siê pomyli³o, krzyczy by nie przesadza³o,
by w ogóle nie wspomina³o o takich rzeczach.
Tak¿e w jej przypadku powodem jest najczêœciej
wstyd i strach oraz ca³kowite zagubienie w sy-
tuacji. Postêpuj¹ca tak kobieta musi mieæ jed-
nak œwiadomoœæ tego, ¿e zachowuj¹c siê w ten
sposób, daje przyzwolenie na dalsz¹ przemoc i
zgadza siê na prze¿ywanie przez dziecko mê-
czarni psychicznych, przed którymi ono samo
nie potrafi siê obroniæ. Prawdopodobnie zawa-
¿y to na ca³ym jego przysz³ym ¿yciu. Ogólnie
mówi¹c, przemoc tego typu polega na tym, ¿e
dziecko traktowane jest jako obiekt s³u¿¹cy do
zaspokojenia potrzeb seksualnych doros³ego.
Wówczas ch³opczyk/dziewczynka wci¹gany/a
jest w sferê aktywnoœci seksualnej, której jesz-
cze nie rozumie, gdy¿ podobne dzia³ania nie s¹
dostosowane do poziomu rozwoju psycho-sek-
sualnego i psycho-fizycznego dziecka. Sytuacja
jest najbardziej dramatyczna, jeœli sprawc¹ jest
rodzic. Kiedy dziecko zostaje skrzywdzone
przez osoby w stosunku do których odczuwa
przywi¹zanie, które kocha i darzy zaufaniem,
ca³kowicie traci poczucie bezpieczeñstwa i bar-
dzo trudno bêdzie mu je odzyskaæ.

K. S.: W Internecie mo¿na znaleŸæ stronê
„Piotruœ Pan”, gdzie niejaki Misiaczek otwar-
cie propaguje tzw. dobra pedofiliê, twierdz¹c,
¿e tego typu zachowania nie szkodz¹ dziecku,
jeœli tylko nie poci¹gaj¹ za sob¹ przemocy.

B. Ch-N.: Nie ma czegoœ takiego jak dobra pe-
dofilia. O przemocy seksualnej mówimy nie tyl-
ko wtedy, gdy dochodzi do gwa³tu, stosowany
jest przymus i u¿ycie si³y, lecz tak¿e w ka¿dym
przypadku, kiedy wykorzystuje siê naiwnoœæ
dziecka, przekupuje siê je, w swoisty sposób
uwodzi i ok³amuje. Dziecko mo¿e nawet wyra-

ziæ zgodê, bo nie zdaje sobie obiektywnie spra-
wy z ca³ej sytuacji. Pedofil wykorzystuje dziec-
ko wci¹gaj¹c je w aktywnoœæ seksualn¹, która
absolutnie nie jest dostosowana do etapu roz-
wojowego ch³opca lub dziewczynki. W przypad-
ku „Misiaczka” podobna teoria jest najprawdo-
podobniej prób¹ racjonalizacji ewidentnie szko-
dliwego i przestêpczego zachowania. Pytanie,
czy on sam wierzy w swoje twierdzenia czy te¿
rozprzestrzenia je z wyrachowaniem, podsuwa-
j¹c usprawiedliwienia innym pedofilom…?
Ogólnie z tematem przemocy seksualnej czêsto
³¹cza siê dwa pojêcia - wspomniana pedofilia i
kazirodztwo. Pedofilia to ka¿de zachowanie oso-
by doros³ej, które s³u¿y podnieceniu i zaspoko-
jeniu potrzeby seksualnej. Czynów pedofilnych
mog¹ dokonywaæ nie tylko pedofile czy osoby
zboczone, ale równie¿ ka¿dy inny cz³owiek,
który podejmuje tego typu kontakty z dzieæmi,
co wynika np. z jego trudnoœci w nawi¹zaniu
kontaktów seksualnych z doros³ymi przeciw-
nej p³ci. Czêsto sprawcami przemocy s¹ te¿
osoby, które cierpi¹ na ró¿nego rodzaju zabu-
rzenia psychiczne typu psychozy, zmiany or-
ganiczne, otêpienie starcze lub zaburzenia oso-
bowoœci. Jeœli chodzi natomiast o kazirodztwo,
najczêœciej dochodzi do niego miêdzy ojcem i
córk¹, choæ oczywiœcie ch³opcy te¿ mog¹ paœæ
ofiar¹ wykorzystywania seksualnego. Osobiœcie
nie s³ysza³am o przypadku, by matka wykorzy-
stywa³a seksualnie lub swojego syna lub cór-
kê. Zdarza siê natomiast, ¿e kobiety wspó³¿yj¹
ze swoimi pasierbami.

K. S.: Co dok³adnie zawiera siê w pojêciu
przemocy seksualnej?

B. Ch-N.: W tym kontekœcie warto podkreœliæ,
¿e przemoc seksualna mo¿e odbywaæ siê bez
kontaktu fizycznego. S¹ to na przyk³ad uwagi o
atrakcyjnoœci seksualnej dziecka - masz ³adn¹
pupê. Chcia³bym jej dotkn¹æ. Chcê j¹ lepiej obej-
rzeæ. Poka¿ mi co masz pod bluzeczk¹. Podob-
nie jeœli chodzi o obna¿anie siê przed dzieæmi -
popatrz na mojego siusiaka. (Ogólnie ekshibi-
cjonistê podnieca przera¿enie w czyichœ oczach.
To uczucie jest czêsto odbiciem jego w³asnych
lêków, gdy¿ najczêœciej s¹ to osoby, które do-
œwiadczy³y przemocy seksualnej w dzieciñstwie.
Taki cz³owiek gdy doroœnie, chce poczuæ siê
panem sytuacji, teraz to on jest sprawc¹ z³ych
emocji, a nie ich ofiar¹, jak wczeœniej). Odleg³e
skutki doœwiadczania tego typu przemocy w
dzieciñstwie mog¹ objawiæ siê transwestyty-
zmem, zaburzona seksualnoœci¹, homoseksuali-
zmem. Jeœli ktoœ by³ ofiar¹ przemocy, istnieje
bardzo du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e w doro-
s³ym ¿yciu bêdzie mia³ problemy z w³aœciwym
ukierunkowaniem aktywnoœci seksualnej. Prze-
moc mo¿e wystêpowaæ te¿ wtedy, gdy osoba
doros³a opowiada ze szczegó³ami o swojej ak-
tywnoœci seksualnej dziecku, pokazuje mu in-
tymne czêœci cia³a, masturbuje siê w jego obec-
noœci. Jeszcze jedn¹ z form przemocy bez kon-
taktu fizycznego jest podgl¹danie dzieci w cza-
sie k¹pieli lub czynnoœci fizjologicznych, któ-
rym towarzyszy podniecenie i masturbacja
sprawcy. Najbardziej wyraŸn¹ form¹ przemocy

seksualnej jest kontakt seksualny polegaj¹cy na
pobudzaniu intymnych czêœci cia³a dziecka przez
dotykanie, ca³owanie, ocieractwo, tak¿e kontak-
ty oralno-genitalne. Jak widaæ, przemoc seksu-
alna to nie „tylko” zmuszanie do stosunku sek-
sualnego, ale ca³a gama zachowañ doros³ych,
które wci¹gaj¹ dziecko w sferê aktywnoœci sek-
sualnej po to, by sprawca móg³ zaspokoiæ w³a-
sne potrzeby. Wiadomo, jakim problemem s¹
pornografia dzieciêca i prostytucja. Setkom ty-
siêcy dzieci na ca³ym œwiecie dzieciñstwo za-
mieniono w koszmar. Niektóre s¹ rozpaczliwie
poszukiwane przez zdesperowanych rodziców -
czasem udaje siê je odnaleŸæ i wyrwaæ z tego
piek³a, inne wykorzystuje siê za pe³nym przy-
zwoleniem ich opiekunów. W niektórych krajach
do domów publicznych trafiaj¹ dziewczynki ju¿
po ukoñczeniu 10 roku ¿ycia. Tym dzieciom nie
przyjdzie nawet na myœl, ¿e s¹ potwornie krzyw-
dzone, taki stan rzeczy przyjmuj¹ jako normê w
rzeczywistoœci, w której ¿yj¹.

K. S.: Mniej wiêcej w wieku przedszkolnym
dziecko zaczyna interesowaæ siê swoim cia³em,
ró¿nicami anatomicznymi obu p³ci i zadawaæ
pytania w szerokim kontekœcie „sk¹d ja siê
wzi¹³em?”. Jak wtedy postêpowaæ?

B. Ch-N.: Ju¿ w wieku 2-3 lat rozwija siê u
cz³owieka ciekawoœæ w stosunku do w³asnego
cia³a i jest to ca³kowicie naturalne. Natomiast
przedszkolne zabawy „w doktora” jako natu-
ralna faza rozwoju s³u¿¹ odkrywaniu, pozna-
waniu ró¿nic i odmiennoœci p³ci. W ¿adnym
razie jednak nie nale¿y ich ³¹czyæ z pocz¹tka-
mi aktywnoœci seksualnej! Do tego typu zacho-
wañ psychika dziecka musi dojrzeæ i jeœli zo-
stanie ono brutalnie wprowadzone w tê sferê
zbyt wczeœnie, niestety odbije siê to konse-
kwencjami na jego ca³ej seksualnoœci. Wa¿ne,
by maluch by³ stopniowo wprowadzany w te-
mat na poziomach adekwatnych do jego roz-
woju. Lepiej, by wiedzê dotycz¹c¹ sfery sek-
sualnej czerpa³ z odpowiedniego Ÿród³a, czyli
od rodziców, ni¿ pok¹tnie ze œrodków maso-
wego przekazu, gdzie te kwestie po pierwsze
czêsto powi¹zane s¹ z wulgarnoœci¹, po drugie
pe³no wœród nich fa³szywych informacji i mi-
tów (w które czêsto œwiêcie wierz¹ nawet do-
roœli). Gdy dziecko samo zaczyna poruszaæ te-
mat, rodzice niejednokrotnie czuj¹ siê zak³o-
potani, pytania wprawiaj¹ ich w za¿enowanie i
nie wiedz¹, jak poradziæ sobie z odpowiedzia-
mi. Niepotrzebnie. Miejmy œwiadomoœæ, ¿e je-
¿eli nie od nas, dziecko na 100% prêdzej czy
póŸniej potrzebne mu informacje zaczerpnie z
innych Ÿróde³, jednak ich jakoœci i rzetelnoœci
nie mo¿emy byæ ju¿ pewni. Fakt, ¿e dziecko in-
teresuje siê „tymi sprawami” oznacza, ¿e rozwi-
ja siê prawid³owo oraz ¿e przyszed³ czas na
uœwiadamianie seksualne naszej pociechy. Spo-
kojne, rzeczowe, bezstresowe, nawet weso³e roz-
mowy z maluchem zaprocentuj¹ równie¿ w przy-
sz³oœci. W dra¿liwym okresie dorastania dziec-
ko mo¿e mieæ mniejsze opory jeœli chodzi o po-
ruszanie tych kwestii, gdy ju¿ od dzieciñstwa
bêdzie przyzwyczajane, by traktowaæ je jako
rzecz ludzk¹ i naturaln¹. Kilka, a czasem nawet
jedna pogawêdka z dzieckiem w wieku przed-
szkolnym na temat seksu mo¿e zaoszczêdziæ
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nam i jemu/jej wielu stresów i niepotrzebnego
wstydu w przysz³oœci. Pamiêtajmy równie¿, ¿e
stopniowe uœwiadamianie dziecka daje mu tak-
¿e mo¿liwoœæ rozpoznania nieprawid³owych za-
chowañ doros³ych wzglêdem siebie. Trzeba zdaæ
sobie sprawê, ¿e w sytuacji zagro¿enia przemoc¹
seksualn¹ œwiadome dziecko ma du¿o wiêksz¹
szansê na obronê, jeœli bêdzie mniej sparali¿o-
wane strachem przed zupe³nie nieznanym.

K. S.: Z pewnoœci¹ tego typu przejœcia trwale
oddzia³ywaj¹ zarówno na psychikê jak i cia³o
ofiary. Jak reaguj¹ skrzywdzone dzieci, jakie
zachowania powinny zaalarmowaæ rodziców?

B. Ch-N.: Ogólnie nastêpstwa tego typu prze-
mocy dzielimy na bezpoœrednie i odleg³e w cza-
sie oraz somatyczne i inne, czyli poznawcze,
emocjonalne, behawioralne (przejawiaj¹ce siê w
zachowaniu), seksualne. Najbardziej oczywist¹
oznak¹ nadu¿yæ seksualnych jest ci¹¿a u dziew-
czynki, która osi¹gnê³a dojrza³oœæ biologiczn¹.
Kolejna objawy wykorzystania seksualnego
dziecka to urazy narz¹dów p³ciowych, urazy od-
bytu, pochwy, przerwanie b³ony dziewiczej,
krwawienie z narz¹dów rodnych poza menstru-
acj¹. Zdarzaj¹ siê tak¿e infekcje przenoszone
drog¹ p³ciow¹, zaka¿enie wirusem HIV, choro-
by weneryczne, ból przy oddawaniu moczu,
ka³u, krwawe stolce, infekcje jamy ustnej, tak¿e
urazy cia³a zwi¹zane ze stosowaniem przemocy
fizycznej jako œrodka do osi¹gniêcia celu - za-
spokojenia seksualnego. Wykorzystywane w ten
sposób dziecko przejawia pewne zachowania,
które powinny wzmóc nasz¹ czujnoœæ. Maluch
mo¿e wykazywaæ nadmiern¹ erotyzacjê, prowo-
kuj¹co stroiæ siê (g³ównie dziewczynki), wymy-
œlaæ erotyczne zabawy i tworzyæ rysunki zwi¹-
zane g³ównie z t¹ tematyk¹. Mog¹ wystêpowaæ
tak¿e zaburzenia snu, lêki, koszmary senne, do-
legliwoœci psycho-somatyczne (bóle g³owy,
brzucha, nudnoœci). Niepokoiæ mo¿e równie¿
nieadekwatny do poziomu rozwoju dziecka jê-
zyk dotycz¹cy sfery seksualnej. Rozpatruj¹c
emocjonalne nastêpstwa przemocy seksualnej,
nale¿y braæ pod uwagê, ¿e w tej mierze bardzo
du¿o zale¿y od indywidualnej konstrukcji psy-
chicznej ofiary, jej wieku, osobowoœci, wiêzi z
rodzicami, wreszcie formy i przebiegu przemo-
cy seksualnej. Niektóre dzieci w takich wypad-
kach wykazuj¹ zachowania agresywne i auto-
destrukcyjne, ³¹cznie z podejmowaniem prób sa-
mobójczych, nadpobudliwoœæ psychoruchow¹,
trudnoœci z koncentracja uwagi. U niektórych
wystêpuj¹ zachowania regresywne, takie jak ssa-
nie palca czy smoczka, wtórne moczenie siê. Po-
jawiaj¹ siê problemy z zachowaniem w szkole
czy przedszkolu, strach przed kontaktem z ludŸ-
mi. Przemoc seksualna skutkuje równie¿ obni-
¿eniem samooceny, poczuciem krzywdy i winy.

K. S.: Sk¹d u dziecka poczucie winy, jeœli to
ono jest ofiar¹?

B. Ch-N.: Pamiêtajmy, ¿e dziecko ¿yje w œwie-
cie, w którym doroœli s¹ niepodwa¿alnymi au-
torytetami. Nauczy siê je kwestionowaæ i do-
strzegaæ ich b³êdy dopiero w póŸniejszym wie-
ku. Dla malucha rodzic czy opiekun jest wyrocz-
ni¹ moraln¹, na pocz¹tku wed³ug niego dziecko

tworzy sobie swój system wartoœci. To co robi
doros³y, jest wiêc na pewno dobre. Jeœli Ÿle siê z
tym czujê, to ze mn¹ jest coœ nie tak. Skrzyw-
dzone dziecko wypracowuje ró¿ne strategie ra-
dzenia sobie z urazem. Niekiedy wypiera wszyst-
ko z pamiêci i cierpi na wybiórcz¹ amnezjê lub
dochodzi u niego do rozdwojenia osobowoœci.
Wtedy „ktoœ inny” za mnie prze¿ywa te z³e rze-
czy, nie ja sam/a. Zdarza siê te¿, ¿e ofiara rezy-
gnuje z prze¿ywania czegokolwiek, „zamra¿a”
swoje emocje. Podœwiadomie wmawia sobie, ¿e
ju¿ nic z³ego jej nie spotka, kiedy nie bêdzie
dopuszczaæ do siebie ¿adnych emocji… tak,
mo¿na doprowadziæ dziecko do takiego stanu.
Chyba nie trzeba dodawaæ, jak trudna jest w ta-
kich przypadkach terapia i ile wysi³ków trzeba
w³o¿yæ, by taki cz³owiek emocjonalnie wróci³
do œwiata, by potrafi³ kochaæ, z³oœciæ siê, prze-
baczaæ, wspó³czuæ… Nie zawsze siê to udaje.
Inne dzieci staj¹ siê nadwra¿liwe, pojawia siê
tak¿e chorobliwa potrzeba zadoœæuczynienia,
odpracowania za to, ¿e powiedzia³y „nie”, ¿e
próbowa³y odmówiæ.

K. S.: W jaki sposób doœwiadczenia przemo-
cy seksualnej dziecka odbijaj¹ siê na jego
póŸniejszym ¿yciu? Kim najczêœciej jest
sprawca?

B. Ch-N.: Bardzo prawdopodobne, ¿e u doro-
s³ych ludzi, którzy w dzieciñstwie byli wyko-
rzystywani i nie poddali siê terapii, wyst¹pi¹
ró¿nego rodzaju zaburzenia psychiczne - depre-
sje, zespo³y lêkowe, fobie, nerwice, psychozy,
zaburzenia osobowoœciowe, a tak¿e zaburzenia
seksualne: dyspaurenia (dysfunkcja seksualna
objawiaj¹ca siê odczuwaniem bólu w czasie sto-
sunku), zaburzenia po¿¹dania u kobiet, negatyw-
ne postawy wobec mê¿czyzn i seksu, impoten-
cja u mê¿czyzn, homoseksualny i biseksualny
rozwój orientacji p³ciowej, transwestytyzm, pro-
stytucja. Mog¹ pojawiæ siê równie¿ ogólne trud-
noœci w nawi¹zywaniu kontaktów z p³ci¹ prze-
ciwn¹, niski poziom zaufania do ludzi. Niestety,
równie¿ w tym wypadku dzia³a mechanizm za-
mkniêtego ko³a przemocy, czyli ofiara mo¿e staæ
siê sprawc¹ takich samych cierpieñ, jakich wcze-
œniej doœwiadcza³a. Osoby wykorzystywane sek-
sualnie w dzieciñstwie miewaj¹ trudnoœci w
wyznaczaniu i poszanowaniu granic swojej in-
tymnoœci, podejmuj¹ przypadkowe, anonimowe
kontakty seksualne z wieloma ró¿nymi partne-
rami bez zaanga¿owania uczuciowego. Akt sek-
sualny nie przedstawia dla nich emocjonalnej
wartoœci, zosta³y „nauczone”, ¿e cia³o traktuje
siê jak przedmiot. Tacy ludzie napotykaj¹ ogrom-
ne trudnoœci w budowaniu zdrowych zwi¹zków,
gdzie mi³oœæ psychiczna i fizyczna nawzajem siê
dope³niaj¹. Nale¿y podkreœliæ, ¿e nastêpstwa
przemocy seksualnej silniej odbijaj¹ siê na psy-
chice ofiar gdy sprawca by³ agresywny, wielo-
krotnie zmusza³ dziecko do kontaktów oralnych,
a nawet analnych, gdy sprawc¹ by³ ktoœ z naj-
bli¿szej rodziny, dziecko natomiast zosta³o po-
zbawione jakiejkolwiek pomocy i wsparcia, nie
mia³o nikogo, komu zdo³a³oby zaufaæ. Spraw-
cami przemocy s¹ najczêœciej s¹siedzi, przyja-
ciele domu, znajomi, bli¿sza lub dalsza rodzina,
partnerzy matek. Sprawcami mog¹ byæ tak¿e na-
uczyciele oraz wychowawcy. Mo¿e siê wydawaæ

to doœæ zaskakuj¹ce, ale tylko jedna trzecia
sprawców przejawia dewiacjê seksualn¹! Naj-
czêœciej podobnych czynów dopuszczaj¹ siê lu-
dzie m³odzi, œrednia wieku wynosi 31 lat. Ofia-
rami przemocy padaj¹ zazwyczaj dzieci w wie-
ku od 7 do 12 lat, chocia¿ dotyczy to tak¿e nie-
mowl¹t i dzieci w wieku przedszkolnym.

K. S.: Jak postêpowaæ z dzieckiem gdy mamy
pewnoœæ, ¿e pad³o ofiar¹ przemocy seksual-
nej? Jak umiejêtnie pomóc przezwyciê¿yæ
traumê i maksymalnie zminimalizowaæ skut-
ki doznanego nieszczêœcia?

B. Ch-N.: Ca³y problem jest NIEZWYKLE de-
likatny i w stosunku do skrzywdzonego dziec-
ka trzeba postêpowaæ z ogromnym wyczuciem.
Musimy pamiêtaæ, ¿e kwestia dotyczy najbar-
dziej intymnej sfery ¿ycia cz³owieka, tak¿e ma-
³ego cz³owieka! Proszê sobie wyobraziæ, ¿e na-
gle jakiœ nasz osobisty problem seksualny mia³-
by byæ dyskutowany na forum s¹du i podczas
przes³uchañ, zeznañ, rozpatrywany w najdrob-
niejszych szczegó³ach! Do tego nale¿y jeszcze
dodaæ poczucie zagubienia samego dziecka,
które wielu rzeczy nie rozumie oraz fakt, ¿e w
tym wszystkim przypada mu rola ofiary - kogoœ,
nad kim ludzie mog¹ siê u¿alaæ/uznawaæ za
s³abszego/gorszego... Doroœli nie zawsze zdaj¹
sobie sprawê, ile odwagi i wysi³ku potrzeba,
by wyjawiæ taki problem ze œwiadomoœci¹, ¿e
zajmie siê nim ca³e grono ludzi – zarówno ob-
cych jak i znajomych. Wszyscy siê dowiedz¹.
Bêdê wspó³czuæ, zadawaæ pytania, p³akaæ, mar-
twiæ siê…groziæ…? Mo¿e nie bêd¹ dowierzaæ.
Z tych wzglêdów nies³ychanie wa¿ne jest, by
od momentu kiedy dziecko w zaufaniu powie-
rzy nam swoj¹ tajemnicê, zapewniæ mu najbar-
dziej dyskretn¹, fachow¹ i solidn¹ opiekê, jak
tylko jest to mo¿liwe. Przede wszystkim nale-
¿y zadbaæ o jego bezpieczeñstwo i uchroniæ
przed kolejnymi atakami przemocy. Bardzo
wa¿ne: zapewniæ dziecko, ¿e siê mu wierzy i
pochwaliæ go/j¹ za odwagê, ¿e siê przyzna³o,
nawet po d³u¿szym czasie od zdarzenia. Uœwia-
domiæ, ¿e nie ka¿dy doros³y by siê na to zdo-
by³. W ¿adnym razie nie obwiniaæ dziecka za
to co siê sta³o i pozwoliæ mu na wyra¿anie
wszystkich zwi¹zanych z tym uczuæ. Uspoko-
iæ, ¿e jego/jej z³e samopoczucie, napady lêku i
koszmary nocne s¹ zrozumia³e i min¹, znikn¹,
to kwestia czasu. Jasno wyt³umaczyæ, ¿e ca³¹
winê ponosi tylko i wy³¹cznie sprawca. Zapew-
niæ dziecko, ¿e jego/jej cia³o jest ci¹gle czyste
i niewinne, to co siê sta³o nie zostawi na nim
¿adnej skazy, wszystko siê zagoi i zniknie bez
œladu. Dodaæ, ¿e dziecko nie jest jedyne w tej
trudnej dla siebie sytuacji – ¿e bardzo wiele
dzieci spotka³y podobne z³e rzeczy. Na koniec
wa¿na podpowiedŸ dla rodziców, których ten
temat dotyczy: nie nale¿y unikaæ bliskiego fi-
zycznego kontaktu z dzieckiem, ale te¿ wy-
strzegaæ siê nadopiekuñczoœci. Warto dodaæ,
¿e wsparcia wymagaj¹ te¿ matki wykorzysta-
nych seksualnie dzieci, miêdzy innymi po to,
aby w przysz³oœci mog³y one zapewniæ dziec-
ku lepsza ochronê przed dalszymi nadu¿ycia-
mi i stanowi³y dla niego oparcie oraz poczu-
cie bezpieczeñstwa.

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska
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Kalendarium przedsiêwziêæ
w czerwcu

Kultura

Programy
Domów
Ludowych
i œwietlic OK

ZasoleZasoleZasoleZasoleZasole
8.06 Spotkanie w Klubie Babski Świat - „Już czas za-
trzymać czas” - nowa strategia zachowania zdrowia
i przedłużenie młodości.
11.06 „Rodzinny Dzień Dziecka” - szczegóły na plaka-
tach i w świetlicy.
18.06 Szaleństwo w Wesołym Miasteczku w Chorzo-
wie - szczegóły na plakatach i w świetlicy.
- We wtorki i czwartki zajęcia aerobiku.
- W piątki zajęcia taneczne oraz spotkania w młodzie-
żowym klubie dyskusyjnym.
- Raz w miesiącu spotkanie w Klubie Babski Świat.

PrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszyn
10.06 W ramach projektu „Baba potrafi” zapraszamy
na warsztaty Quilingu (17.00).
W dniach 6-15.06 biblioteka z powodu przeprowadza-
nia skontrum będzie nieczynna.
Od 27.06 zapraszamy na „Wakacje w bibliotece” -
szczegółowe informacje znajdziesz na plakatach.

os. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiego
2.06 Osiedlowy Dzień Dziecka.
5.06 IV Wystawa Terrarystyczna Zwierząt Egzotycznych.
8.06 Warsztaty ceramiczne.
27.06 „Zielone Wakacje ze Świetlicą”
w programie: wycieczki krajoznawcze i piesze, spo-
tkania międzyplacówkowe, zajęcia świetlicowe; szcze-
gółowe informacje na plakatach.
29.06 Projekt „Kulturoskop” - zdobimy drewnianą biżu-
terię metodą decupahge.

SkidziñSkidziñSkidziñSkidziñSkidziñ
1.06 Dzień Dziecka dla uczniów miejscowej szkoły
podstawowej (8.00).
11.06 Wycieczka do Wesołego Miasteczka w Chorzo-
wie; szczegóły na plakatach (9.00).
13.06 Sobótki - tradycyjne spotkanie przy ognisku
(18.00).
Od 27.06 zapraszamy na „Wakacje z Domem Ludo-
wym”; szczegóły na plakatach.
- W środy - próby i spotkania okolicznościowe zespołu
Skidzinianie (19.00).
Od 15.06 do 30.06 w związku z kontrolnym spisem
książek biblioteka będzie nieczynna.

os. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiego
4-5.06 Dzień Dziecka - impreza plenerowa dla dzieci
(pierwszy dzień - boisko na os. Szymanowskiego; dru-
gi dzień - teren Stadniny Koni na Nazieleńcach).
- W każdy poniedziałek zajęcia taneczne:
godz. 15.00-16.00 grupa starsza;
godz. 16.00-17.00 grupa młodsza.
- W każdy czwartek Klub Aktywnych Panów (17.00-20.00).
- We wtorki, środy i piątki zajęcia świetlicowe (16.00-
20.00).
- Klub Seniora zaprasza w czwartki (14.00-16.00).

3 czerwca godz. 16.30 (sala widowiskowa OK)
Nie daj plamy baw się z nami! - impreza podsumo-
wująca projekt „języka fani”, z udziałem autorów prac
konkursowych, zaproszonych gości oraz wszystkich
zainteresowanych. Na spotkaniu nastąpi ogłoszenie
wyników konkursów oraz plebiscytu na najpopularniej-
sze przysłowie. W programie również pokaz multime-
dialny nagrodzonych zdjęć i filmików oraz wiele innych
atrakcji.

4 czerwca godz.15.00 (boisko przy klubie os. Szy-
manowskiego)
5 czerwca godz.15.00 (Stadnina Koni na Nazieleńcach)
Gminny Dzień Dziecka

5 czerwca godz. 15.00 (boisko przy SP nr 2)
Mecz piłki nożnej szpiczaści kontra składaki w ra-
mach programu Razem zmieniajmy świat - razem po-
magajmy innym. Impreza pod honorowym patronatem
Pani Burmistrz Brzeszcz Teresy Jankowskiej
W programie:
godz. 15.00 Otwarcie imprezy i rozpoczęcie Meczu
Szpiczaści - Składaki
godz. 16.00 - Występ Laureatów konkursu „Zaczaro-
wanej Piosenki” Fundacji Anny Dymnej
„Mimo Wszystko”
godz. 16.00 - Wręczenie pucharu zwycięskiej druży-
nie ufundowanego przez Burmistrz Brzeszcz Teresę
Jankowską
godz. 17.00 - Pokaz ratownictwa medycznego
godz. 17.15 - Występ Laureatów konkursu „Zaczarowa-
nej Piosenki” Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
godz. 17.40 - Występ Zdzisława Bagudy - Brzeszczań-
skiego reprezentanta w programie „Bitwa na Głosy” w
grupie Haliny Młynkowej
godz. 18.00 - Oficjalne zakończenie imprezy.
Ponadto: Bezpłatne badania i konsultacje m. in. z le-
karzami Śląskiego Centrum Chorób Serca, nauka
pierwszej pomocy, pokazy taneczne, stoiska NGO,
trampolina, dmuchana zjeżdżalnia, stoiska sponsoro-
wane, smakołyki, balony, słodycze, konkursy oraz wiele
innych atrakcji i niespodzianek dla wszystkich!

5 czerwca godz. 12.00-18.00 (świetlica os. Pade-
rewskiego)
Wystawa terrarystyczna zwierząt egzotycznych

8 czerwca godz. 17.00 (biblioteka główna)
Z Julkiem i Julką poznajemy świat spotkanie pod ha-
słem „Mali badacze to my”

8 czerwca godz. 16.00 (biblioteka w Zasolu)
Mistrzowie bon-tonu to my - spotkanie dla dzieci klasy
I i ich rodziców

10 czerwca godz. 17.00 (biblioteka w Przecieszynie)
Wieczory z rękodziełem w ramach projektu „Baba po-
trafi” - tym razem Quilling

11 czerwca godz.18.00 (park miejski ul. Dworcowa)
Festiwal teatrów ulicznych w ramach projektu
Kulturoskop
W programie m.in.:
Maski - Teatr Nikoli z Krakowa

Serce don juana - Scena Kalejdoskop z Krakowa
Miasto ognia - Teatr Prawdziwy Butryma z Bielawy
Ponadto: Teatr Gry i Ludzie z Katowic, Grupa teatral-
no-happenerska PRÓG z Wadowic, teatry ognia. Nie-
zwykłe pokazy gry aktorskiej, dźwięku, muzyki, ognia i
pirotechniki.

12 czerwca godz. 17.00 (Kino „Wisła”)
Jezioro łabędzie - Bezpośrednia transmisja z Teatru
Bolszoj

16 czerwca godz. 10.00 (sala widowiskowa OK)
Wybory ucznia roku 2010/2011

18 czerwca godz. 10.00 (Stadion KS Górnik Brzeszcze)
X Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy pod patrona-
tem burmistrza Brzeszcz
Start: godz. 10.00     Meta: ok. 12.30
Trasa: ok. 25 km
Sprzedaż koszulek w Ośrodku Kultury w Brzeszczach
od dnia 10 czerwca. W dniu Rajdu sprzedaż koszulek
od godz. 9.00 na stadionie KS Górnik (jeśli koszulki nie
zostaną wcześniej wyprzedane). Cena pakietu: 13 zł
(koszulka, ubezpieczenie NW, kiełbaska z grilla, woda,
loteria). W czasie trwania imprezy zapraszamy na do-
datkowe atrakcje: nauka gry w speed badmintona,
udział w konkursach, dmuchańce dla dzieci, stoiska
reklamowe sponsorów. Regulamin rajdu do pobrania
na www.ok.brzeszcze.pl

18 czerwca godz. 10.00 (Ośrodek Kultury)
Gminny turniej par brydża sportowego

19 czerwca godz. 16.00 (park miejski ul. Dworcowa)
Czerwiec Aktywnych Społeczności - w ramach ogól-
nopolskiej kampanii społecznej Postaw Na Rodzinę

19 czerwca godz. 15.00 (boisko przy SP nr 2)
Otwarty turniej streetballa

Kino letnie - „Wisła pod gwiazdami” - wakacyjne pod-
róże filmowe

9 lipca godz. 21.30 (Dom Ludowy Bór)
Z wizytą u południowych sąsiadów - Filmy: 2 Młode
wina oraz Czeski błąd

16 lipca godz. 21.30 (Dom Ludowy Skidziń)
Słoneczna podróż do Hiszpanii - Filmy: Vicky Chri-
stiana Barcelona oraz Amalia Królowa Fado

23 lipca godz. 21.30 (świetlica os. Szymanowskiego)
Five o’clock na wyspach - Filmy: Jak zostać królem
oraz Angielska robota

24 czerwca (biblioteka główna)
Babskie podróże niezbyt duże wycieczka do Górek
Wielkich w ramach projektu Baba potrafi.

30 lipca godz. 21.30 (świetlica Zasole)
Nareszcie w domu - Filmy: Beat of  freedom: Zew
wolności oraz Skrzydlate świnie
Projekcje będą odbywać się na wolnym powietrzu.
Wstęp wolny.
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BórBórBórBórBór
4.06 Rodzinny Dzień Dziecka (14.00); 25-lecie DL
Brzeszcze-Bór (17.00).
13.06 Spotkanie z książką z udziałem przedszkolaków
(11.00).
15.06 Pokaz kulinarny (15.00).
Od 27.06 Zielone Wakacje - w programie m.in.: m.in.
zajęcia rekreacyjne, plastyczne, wycieczki turystycz-
ne; szczegóły na plakatach.

WilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowice
1.06 Dzień Dziecka (8.00 -11.00)
10.06 Spotkanie z książką z udziałem klasy pierwszej
SP Skidziń.
Od 27.06 Kolorowe Wakacje - w programie m.in. zaję-
cia rekreacyjne, plastyczne, wycieczki turystyczne;
szczegóły na plakatach.

JawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowice
3.06 „Awantura o punkty” - świetlicowy turniej sporto-
wy (13.00).
9.06 „Zdrowie pod kontrolą” - prelekcja zdrowotna
(16.00).
16.06 „Kalejdoskop zabaw” - zajęcia dla dzieci.
Od 27.06 Świetlica zaprasza do udziału w zajęciach
pt. „Wakacje ze Świetlicą”; w programie m.in.: spotka-
nia międzyplacówkowe, gry i zabawy świetlicowe, za-
jęcia plastyczne, zabawy plenerowe, wycieczki tury-
styczne; zapisy w świetlicy do 22.06; szczegóły na pla-
katach i w świetlicy.
- Od poniedziałku do środy spotkania dla najmłodszych
dzieci w Klubie Malucha (10.00-13.00).
- W każdy czwartek ćwiczenia dla pań - „Pilates”
(15.00).

W œrodê11 maja przyby³em na moim zde-
zelowanym rowerze z wiklinowym koszycz-
kiem na stadion GKS Brzeszcze, by naocznie
przekonaæ siê o mo¿liwoœciach brygady kaska-
derów Flott Cascaders, za³o¿onej przez Alfre-
da Œmida.

Wystêp planowo mia³ siê rozpocz¹æ o godzi-
nie 19.00, jednak liczba ludzi chc¹cych zobaczyæ
popisy ch³opaków przeros³a oczekiwania organi-
zatorów, dlatego te¿ program rozpocz¹³ siê z oko³o
dwudziestominutowym opóŸnieniem. Zanim jed-
nak dotar³a do mnie informacja o opóŸnieniu,
spêdzi³em urocze chwile stoj¹c w kolejce do kasy.
Gdy w koñcu dane mi by³o stan¹æ przed przemi³¹
pani¹ kasjerk¹ siedz¹c¹ w vanie reklamuj¹cym
ekipê Flott Cascaders, machn¹³em jej przed ocza-
mi identyfikatorem Odg³osów Brzeszcz, co po-
zwoli³o mi siê poczuæ jak Hunter S. Thompson.
Bêd¹c ju¿ na terenie stadionu, wspi¹³em siê na
trybuny i mym oczom ukaza³ siê tor, po którym
ju¿ za chwilê szaleæ mieli ryzykanci. Na ca³oœæ
sk³ada³y siê dwie rampy, kilka obrêczy, porêcze i
inne cuda. W rogu stadionu zaparkowano dzie-
wiêæ BMW, 2 crossy i 2 quady. Po przeciwnej
stronie murawy pyszni³y siê swym ogromem dwa
monster trucki (jeden ozdobiony podobizn¹ Ed-
diego, maskotki zespo³u Iron Maiden, drugi opa-
trzony napisem Uncle Sam, w kolorach flagi
USA). Wystêp rozpocz¹³ siê od prezentacji ka-
skaderów, którzy objechali stadion dooko³a, ry-
cz¹c potê¿nymi silnikami.
Prze¿y³em swego rodzaju
szok, gdy zobaczy³em
wœród samochodów czwór-
kê rycerzy na koniach. Pro-
wadz¹cy imprezê przedsta-
wi³ kaskaderów i pe³en en-
tuzjazmu oznajmi³, ¿e ra-
zem z ekip¹ Flott Cascaders
wyst¹pi¹ kaskaderzy konni.
Po prezentacji nast¹pi³
spektakularny wybuch, na
który konie nie zwróci³y
wiêkszej uwagi, natomiast
znaczna czêœæ publicznoœci
obsypa³a siebie i siedz¹cych
obok popcornem. Ch³opcy
starali siê jak mogli, by za-
dziwiæ widzów i pokazaæ na co ich staæ. JeŸdzili
samochodami na dwóch ko³ach, wykonuj¹c przy
okazji slalom, przewozili uczepionego do pod-
wozia kaskadera, zabrali taksówk¹ na przeja¿d¿-
kê cztery dziewczyny wybrane spoœród widow-
ni, które mia³y okazjê przekonaæ siê w³asnej skó-
rze, jak bardzo grawitacja mo¿e siê upomnieæ o
cz³owieka jad¹cego w samochodzie, który sunie
bokiem. W koñcu przysz³a kolej na rycerzy, któ-

rzy do tej pory jedynie asystowali w popisach
ekipy samochodowej. Pochwalili siê piêknymi
wierzchowcami w kolorowych kropierzach i przy-
st¹pili do iœcie œredniowiecznego dzia³ania. Ata-
kowali kopiami, walczyli na miecze, a nawet to-
pory. Wszystko to by³o wyre¿yserowane i nasta-
wione na wzbudzenie sympatii widzów, jednak
moim zdaniem ca³oœæ mocno tr¹ci³a myszk¹. Có¿,
nie mogli siê wszak¿e por¹baæ naprawdê, jako ¿e
widowniê okupowa³a znaczna iloœæ dzieciaków.
Potem nast¹pi³a krótka przerwa, w czasie której
ekipa kaskaderów ustawia³a rampy i samochody,
przez które mieli skakaæ œmia³kowie. Pierwsza
próba zakoñczy³a siê niefortunnie, aczkolwiek
spektakularnie - auto, którym kaskader usi³owa³
przeskoczyæ nad siedmioma samochodami opa-
d³o pod z³ym k¹tem i na tym zakoñczy³ siê udzia³
tego¿ pojazdu w dalszym wystêpie. Wpadkê wy-
nagrodzi³ jednak wszystkim kaskader, który prze-
frun¹³ crossem ponad dziewiêcioma (!) samocho-
dami zaparkowanymi równolegle. Nikt nie dowie-
rza³, kiedy motor nabiera³ rozpêdu, ¿e coœ podob-
nego mo¿e siê rzeczywiœcie udaæ, a jednak. GwoŸ-
dziem programu, który wzbudzi³ najwiêcej sen-
sacji by³y oczywiœcie wspomniane na pocz¹tku
monster trucki. Dzieciaki (a i niejeden doros³y)
oszala³y na ich punkcie. Œwietn¹ zabawê mieli
kaskaderzy prowadz¹cy te bestie, kiedy bez zbêd-
nych wyrzutów sumienia mogli rozjechaæ dwa
wraki. Po skoñczonym show rozentuzjazmowa-
ny t³um wtargn¹³ na boisko, by z bliska przyjrzeæ
siê maszynom, lub nawet wspi¹æ na nie, co wy-
raŸnie nie spodoba³o siê Alfredowi Œmidowi, ape-

luj¹cemu o spokój i zejœcie z murawy. Wiêkszoœæ
niewiele robi³a sobie z próœb czeskiego kaskade-
ra. Ca³oœæ podsumowa³bym nastêpuj¹co: cieka-
wa inicjatywa, niecodzienne widoki, które do tej
pory mia³em okazjê uœwiadczyæ jedynie na fil-
mach typu „Mad Max”, dobra muzyka (Iron Ma-
iden, Queen, Rammstein) i tania wejœciówka (bi-
let za 30 z³). Brawo Gmino Brzeszcze!

4-5.06.2011
godz.17.00, 18.30 KUNG FU PANDA 2 3D
godz.20.00 KAC VEGAS W BANGKOKU - cyfra
6.06.2011 nieczynne
7.06.2011
godz. 17.00, 18.30 KUNG FU PANDA 2  3D
godz. 20.00 KAC VEGAS W BANGKOKU - cyfra
8.06.2011
godz. 16.00 KINO SENIORA - CASABLANCA
godz. 18.30 KUNG FU PANDA 2  3D
godz. 20.00 KAC VEGAS W BANGKOKU - cyfra
9.06.2011
godz. 17.00, 18.30 KUNG FU PANDA 2  3D
godz. 20.00 KAC VEGAS W BANGKOKU - cyfra
10-11.06.2011
godz. 18.00 KUNG FU PANDA 2  3D
godz. 20.00 KAC VEGAS W BANGKOKU - cyfra
12.06.2011
godz. 17.00 JEZIORO ŁABĘDZIE - transmisja baletu
z Teatru Bolszoj w Moskwie
godz. 20.00KAC VEGAS W BANGKOKU - cyfra
13.06.2011 nieczynne
14-16.06.2011
godz. 18.00 KUNG FU PANDA 2  3D
godz. 20.00KAC VEGAS W BANGKOKU -cyfra
17-30.06.2011 przerwa techniczna
1-3.07.2011
godz. 16.00, 18.00, 20.00 AUTA 2  3D

Repertuar

Flota ryzykantów

Popisy kaskaderów na brzeszczañskim stadionie

fo
t. 

Ja
ku

b 
K

rz
yw

ol
ak

Sk³adamy serdeczne podziêkowania
NSZZ Solidarnoœæ KWK Brzeszcze - jedy-
nej organizacji, która podjê³a siê pomocy fi-
nansowej w karierze córki Magdaleny.

Podziêkowanie
9 maja gminê Brzeszcze odwiedzi³ mam-

mobus. NZOZ „Serce sercu” z Wieliczki wspól-
nie z brzeszczañskim Stowarzyszeniem Amazo-
nek zorganizowa³ specjalistyczne badania piersi
dla kobiet w wieku od 50 do 60 lat (roczniki 1942-
1962). W ramach akcji przebadanych zosta³o oko-
³o 60-ciu pacjentek.

Informacja

Micha³ MedwidMicha³ MedwidMicha³ MedwidMicha³ MedwidMicha³ Medwid

Rodzice i MagdaRodzice i MagdaRodzice i MagdaRodzice i MagdaRodzice i Magda
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Czytelnictwo

Wanda Chotomska

MÓWI SIÊ...
Wszystko zaczyna siê od czytania...
„W wychowaniu i rozwoju cz³owieka
bardzo wiele zale¿y od tego, co on
w dzieciñstwie przeczyta”.

Je¿eli to co czytamy w dzieciñ-
stwie ma wp³yw na to, jacy jeste-
œmy w przysz³oœci, warto pozna-
waæ ulubione ksi¹¿ki, te wyj¹tko-
we, zapamiêtane na wiele, wiele
lat.
Tym razem do rozmowy o czyta-
niu i ulubionej ksi¹¿ce z dzieciñ-
stwa zaprosiliœmy Agnieszkê Fr¹-
czek - autorkê licznych prac na-
ukowych z dziedziny jêzykoznaw-
stwa oraz ksi¹¿ek dla dzieci. W
2003 r. Pani Agnieszka zadebiu-
towa³a zbiorem wierszyków pt. „Co ja plotê?”. Od
tamtej pory ukaza³o siê ju¿ sto ksi¹¿ek jej autorstwa.

Ulubiona ksi¹¿ka z dzieciñstwa i dlaczego ta?
Jest ich bardzo wiele. Oczywiœcie Brzechwa, Tu-
wim i to konkretne wydania, „szancerowskie”,
czyli z ilustracjami Szancera. Równie¿ „Andro-
ny” z ilustracjami Bohdana Butenki, które ostat-
nio zosta³y wznowione, z czego bardzo siê cie-
szê. Poza tym wiele innych ksi¹¿ek: „Œpiewaj¹ca
lipka”, która by³a jedn¹ z pierwszych ksi¹¿ek,
któr¹ sama sobie przeczyta³am, „Klechdy seza-
mowe” - niektóre klimaty, baœnie, postacie z tej
ksi¹¿ki, pamiêtam do tej pory, tak jakbym je czy-
ta³a wczoraj. Jest jeszcze jedna ksi¹¿ka, która za-
pad³a mi w pamiêæ, dziêki ilustracjom i dziêki

tekstom. To „Dzieñ dobry” Wan-
dy Chotomskiej, z ilustracjami
Bohdana Butenki.

Dlaczego warto czytaæ?
Przede wszystkim dla przyjemno-
œci. Od tego siê zaczyna i wydaje
mi siê, ¿e najm³odsi czytelnicy
powinni zrozumieæ najpierw to,
¿e ksi¹¿ka jest przyjemnoœci¹.
Dopiero póŸniej zauwa¿am, ¿e
poprzez t¹ ksi¹¿kê mo¿na tak wie-
le siê nauczyæ, tak wiele ró¿nych

œwiatów poznaæ, wiele prze¿yæ - bo w koñcu prze-
¿ywamy to o czym czytamy.

Czytam teraz
Dzisiaj czytam rzeczy przeró¿ne, od ksi¹¿ek
nieszczególnie ambitnych, takich, które czytam
dla przyjemnoœci, czyli krymina³y, thrillery me-
dyczne, po pozycje troszkê bardziej ambitne, a
nawet mroczne, bo za tak¹ uwa¿am przeczy-
tan¹ ostatnio -„Good night D¿erzi” Janusza
G³owackiego. Czytam wszystko z równ¹ przy-
jemnoœci¹ i ciekawoœci¹, mo¿e nie zawsze jest
taka sama frajda, nie ka¿da ksi¹¿ka daje takiej
samej przyjemnoœci, ale ciekawoœæ zawsze mi
towarzyszy.

Spotkanie z Agnieszk¹ Fr¹czek – jêzykoznawc¹,
autork¹ ksi¹¿ek dla dzieci.

Na spotkaniu z poetk¹, które odby³o siê w ZSP w
Skidziniu by³o bardzo interesuj¹co. Poetka czy-
ta³a nam swoje wiersze, które pisze dla dzieci.

Karol Niemczyk Zasole

Pani Fr¹czek czyta³a nam bardzo œmieszny wiersz,
w którym s³onie lecia³y na spadochronie. Roz-
mawialiœmy te¿ o b³êdach w wymowie, np. „Pan
Walenty ubra³ spodnie” czyli ubra³ jak choinkê,
bo poprawna wymowa brzmi „Pan Walenty w³o-
¿y³ spodnie”.

Weronika Hojdas Przecieszyn

Mogliœmy zadawaæ jej ró¿ne pytania... na
wszystkie nam odpowiada³a i z ciekawoœci¹ jej
s³uchaliœmy.

Klaudia Olejarz Skidziñ

Bardzo spodoba³ mi siê wiersz „Tupet” z ksi¹¿ki
„Kanapka i innych wierszy kapka”. Pani Agniesz-
ka zdradzi³a nam, ¿e ma psa i kota, a zwierzêta te
zw¹ siê Zakrêtka i Kapsel.

Edyta Ludwin Zasole

Spotkanie by³o wspania³e. Poznawaliœmy wyra-
zy o ró¿norodnym znaczeniu, np. b¹k, zamek i
gwiazda.

Kacper Hojdas Przecieszyn

Spotkanie z pani¹ Fr¹czek by³o bardzo ciekawe i
interesuj¹ce. Cieszê siê, ¿e mog³am osobiœcie
poznaæ t¹ pani¹.

Izabela Bêgziak Skidziñ

Malowane przys³owia – spotkanie z £ukaszem
Zabdyrem - ilustratorem i autorem komiksów

JÊZYKOWY TYDZIEÑ BIBLIOTEK
Bez ciekawoœci nie ma m¹droœci, czyli po-

znajemy tych, co o jêzyku polskim wiedz¹
prawie wszystko

Wra¿enia uczennic ze Szko³y Podstawowej nr 1
w Brzeszczach:
Pan £ukasz rysowa³ bardzo szybko i wiernie od-
dawa³ treœæ przys³owia. W ciekawy sposób roz-
dawa³ autografy, komponuj¹c je w ró¿ne zwie-
rz¹tka. Chêtnie uczestniczy³am w spotkaniu i gdy-
by podobne jeszcze by³y kiedyœ, pójdê na nie z
przyjemnoœci¹ i bêdê zachêcaæ innych

Kasia

By³o fantastycznie. Pan rysowa³ piêkne i zabaw-
ne rysunki. Bardzo mi siê tam podoba³o!

Martyna

Pan bardzo ciekawie opowiada³ o przys³owiach.
Zuzia

Rysunki pana £ukasza by³y pe³ne
¿ycia i bardzo zabawne. Ka¿dy z nas
otrzyma³ obrazek z wybran¹ postaci¹
lub zwierzêciem, dla mnie narysowa³
pieska.

Wiktoria

Poznajmy bibliotekê
Tydzieñ bibliotek w Bibliotece Pu-
blicznej w Zasolu min¹³ pod has³em
„Poznajmy bibliotekê”. Klasa III po-

By³y oczywiœcie ksi¹¿ki z autografem i rozmowy

Jak zawsze najciekawsze s¹ bezpoœrednie rozmowy

Dos³adzaliœmy naszych
czytelników

DŸwiêki w bibliotece

(bibl)(bibl)(bibl)(bibl)(bibl)

(bibl)(bibl)(bibl)(bibl)(bibl)

Agnieszka Fr¹czek

znawa³a twórczoœæ Agnieszki Fr¹czek. Dzieciaki
³ama³y jêzyki powtarzaj¹c: „poszed³ Zorro nad

jezioro i komarów wybi³ sporo”.

Klasa II rozmawia³a o dŸwiêkach, tych
w bibliotece równie¿. Zgodnie uznali, ¿e
dŸwiêkiem jest kompletnie wszystko...

Klasa I natomiast, podczas zajêæ stara-
³a siê odpowiedzieæ na pytanie: jak dba-
my o ksi¹¿ki i za co je lubimy. Wszy-
scy byli zgodni co do tego, ¿e ksi¹¿ki
s¹ fajne i potrzebne.
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KRONIKA   KRYMINALNA
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Koñcem kwietnia z terenu szkó³ki drzew i krzewów w Jawiszowicach przy
ul. Kaczej nieznani sprawcy skradli 300 szt. drzewek ozdobnych. W³aœciciel
Dariusz W. oszacowa³ straty na oko³o 2,1 tys. z³. Policjanci KP Brzeszcze
prowadz¹ postêpowanie w sprawie ustalenia sprawcy kradzie¿y.

29 kwietnia o godz. 11.15 w Brzeszczach na ul. Przecieszyñskiej policjanci
zatrzymali brzeszczanina Mariana T. (lat 55), który porusza³ siê rowerem w
stanie nietrzeŸwoœci. W wydychanym powietrzu mia³ 2,47 prom. alkoholu.

3 maja o godz. 15.00 w Brzeszczach na ul. Borowej policjanci zatrzymali
47-letniego mieszkañca Jawiszowic Krzysztofa K., który kierowa³ samo-
chodem marki Fiat Seicento w stanie nietrzeŸwoœci. W wydychanym po-
wietrzu mia³ 1,13 prom. alkoholu, w dodatku posiada³ s¹downie orzeczony
zakaz prowadzenia pojazdów.

5 maja o godz. 22.20 funkcjonariusze KP Brzeszcze zatrzymali w Przecie-
szynie na ul. D³ugiej 23-letniego mieszkañca Brzeszcz Kamila H., który
kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci (0,60 prom. alkoholu).

11 maja o godz. 20.40 stró¿e prawa zatrzymali na gor¹cym uczynku, w
Przecieszynie na ul. D³ugiej, 46-letniego mê¿czyznê bez sta³ego miejsca
zameldowania. W³amywacz Henryk S. skrad³ drobne wyposa¿enie miesz-
kania na szkodê Kazimierza K.

15 maja o godz. 1.50 w Jawiszowicach na ul. Lisica policjanci zatrzymali
25-letniego jawiszowianina Artura B. podejrzanego o posiadanie narkoty-
ków. Podczas przeszukania ujawnili oko³o 2,5 g zielono-brunatnego suszu
roœlinnego. Badanie testerem do narkotyków wykaza³o, ¿e jest to marihu-
ana. Mê¿czyzna trafi³ do pomieszczeñ dla osób zatrzymanych oœwiêcim-
skiej Komendy Policji.

13 maja o godz. 17.40 w Zasolu na ul. Kostka Jagie³³y policjanci zatrzyma-
li Czes³awa W. mieszkañca Zasola, który porusza³ siê rowerem w stanie
nietrzeŸwoœci (1,26 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu).

17 maja o godz. 13.40 w Brzeszczach na skrzy¿owaniu ul. Koœciuszki z ul.
Ofiar Oœwiêcimia NietrzeŸwa 46-letnia brzeszczanka kieruj¹ca Seatem Ibi-
za na przejœciu dla pieszych potr¹ci³a 50-letni¹ piesz¹, równie¿ mieszkankê
Brzeszcz. Piesza z podejrzeniem z³amania obu obojczyków zosta³a prze-
wieziona do szpitala. Kieruj¹ca Seatem Bo¿ena J. zosta³a zatrzymana, w
wydychanym powietrzu mia³a 0,65 prom. alkoholu.

18 maja o godz. 16.30 w Zasolu na ul. Kostka Jagie³³y policjanci zatrzyma-
li 25-letniego mieszkañca Osieka Patryka M., podejrzanego o posiadanie
narkotyków. Mê¿czyzna posiada³ woreczek z roœlinnym suszem, by³a to
marihuana o wadze 1,30 g. Trafi³ do oœwiêcimskiej Komendy Policji.

23 maja w Przecieszynie o godz. 14.25 funkcjonariusze KP Brzeszcze
zatrzymali dwóch mieszkañców Góry: 28-letniego Grzegorza H. i 39-let-
niego Ryszarda H.,  którzy z terenu niezamieszka³ej posesji przy ul. Fol-
warcznej skradli ogrodowe opryskiwacze, a potem poza ni¹ je ukryli. In-
formacjê o krêc¹cych siê obok dzia³ki mê¿czyznach dy¿urny KP Brzesz-
cze otrzyma³ od telefonicznie od mieszkañca so³ectwa. Skradzione mie-
nie odnaleziono i zwrócono w³aœcicielowi. Sprawcy za swój czyn odpo-
wiedz¹ przed s¹dem.

25 maja o godz. 10.15 w Przecieszynie na ul. Wyzwolenia policjanci za-
trzymali dwóch nietrzeŸwych rowerzystów. Badanie stanu trzeŸwoœci wy-
kaza³o u 31-letnego mieszkañca Przecieszyna Sylwestra P. 1,33 prom. alko-
holu w wydychanym powietrzu, natomiast u 36-letniego brzeszczanina
Mariusza K. 2,24 promila alkoholu.

26 maja o godz. 23.30 w Brzeszczach na ul. Daszyñskiego policjanci za-
trzymali 45-letniego mieszkañca Brzeszcz Krzysztofa S., który kierowa³
samochodem marki Inca pomimo s¹downie orzeczonego zakazu kierowa-
nia pojazdami.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Przez dwa lata ze zwa³ów mia-
³owych KWK „Brzeszcze” kradli
mia³. W bia³y dzieñ wywieŸli ja-
kieœ 70 ton.

Na przestrzeni od kwietnia
2009 r. do koñca marca 2011 r. ze
zwa³ów mia³owych kopalni przy ul.
Leœnej systematycznie znika³ mia³.
Opa³ by³ ³atwym ³upem, przesypy-
wa³ siê przez kopalniane ogrodze-
nie i kusi³. Na nowych w³aœcicieli
d³ugo czekaæ nie musia³. Z³odzieje
wywozili go jakby by³ ich w³asno-
œci¹. I biznes siê krêci³.
Podje¿d¿ali traktorem z przyczep¹,
czasem pracowa³a te¿ ³adowarka.
Wpadli na gor¹cym uczynku. Kie-
dy z³apali ich funkcjonariusze Stra-
¿y Miejskiej i Ochrony Kopalni mie-
li przy sobie worki wype³nione mia-
³em. By³o tego 2 tony.
Rabusie s¹ mieszkañcami MiedŸnej.
Marek P. ma 35 lat, a Bogus³aw L.
45 lat. Nie pracuj¹. W przesz³oœci za

taki proceder nie byli karani. W rêce
stró¿ów prawa czêsto wpadali jedy-
nie po pijaku na rowerze.
- T³umaczyli, ¿e nie wchodzili na
teren kopalni, ¿e zbierali mia³ na
w³asne potrzeby, na opa³, albo zwy-
czajnie na zarobek, bo nie maj¹ pra-
cy, a z czegoœ trzeba ¿yæ - mówi za-
stêpca komendanta KP Brzeszcze
Jaros³aw Adamiec. - Skradziony
mia³ wart by³ 14 tys. z³. W toku po-
stêpowania us³yszeli 18 zarzutów,
przyznali siê do winy.
Za pope³nione czyny Markowi P. i
Bogus³awowi L. grozi³a kara pozba-
wienia wolnoœci do lat 5, jednak obaj
dobrowolnie poddali siê karze.
- Z³o¿yli wnioski do Prokuratury w
Oœwiêcimiu o wydanie wyroku ska-
zuj¹cego z pominiêciem rozprawy
s¹dowej i przyjêli zaproponowan¹
przez prokuratora karê. Jeden otrzy-
ma³ rok i szeœæ miesiêcy w zawie-
szeniu na 4 lata, drugi osiem mie-
siêcy w zawieszeniu na 3 lata - wy-
jaœnia zastêpca komendanta.

Biznes siê krêci³

Policjanci KPP Oœwiêcim szu-
kaj¹ sprawców kradzie¿y kabla
napowietrznej linii telefonicznej w
Jawiszowicach i Kêtach. £upem
pad³o 140 m kabla, z czego czêœæ
zosta³a odnaleziona.

Do kradzie¿y dosz³o w ostatnich
dniach w Jawiszowicach przy ul.
Olszyny, gdzie z³odzieje odciêli i
skradli 32 m kabla. Pociêty na 5-
metrowe odcinki ukryli w okolicy

Szukaj¹ z³odziei

Podziêkowanie
Serdeczne podziêkowania wszystkim Uczestnikom pogrzebu

œp. Filomeny Kozik
za zamówione msze œwiête, z³o¿one kwiaty oraz wyrazy wspó³czucia

Rodzina

jawiszowickiego cmentarza, gdzie
policjanci go odnaleŸli. Zrabowane-
go w Kêtach przy ul. Góry Pó³noc-
ne kabla (108 m) nie uda³o siê jak
na razie odzyskaæ.
- Osoby, które by³y œwiadkami zda-
rzeñ lub posiadaj¹ jakiekolwiek in-
formacje na temat sprawców kra-
dzie¿y, prosimy o kontakt osobisty
z najbli¿sz¹ jednostk¹ policji lub te-
lefoniczny pod numer alarmowy 997
lub 112 - mówi Ma³gorzata Jurec-
ka, rzecznik KPP Oœwiêcim.

Krymina³y

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak
* * * * *
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Kiedyœ na Dzieñ Matki dzieci robi³y laur-
ki. Teraz kupuj¹ prezenty, ale wci¹¿ maj¹ wra-
¿enie, ¿e nie oddaj¹ one tych wa¿nych s³ów i
wa¿nych emocji, które czasem tak trudno wy-
powiedzieæ. Dlatego tym razem wygra³y je na
instrumentach, wyœpiewa³y i wytañczy³y.

26 maja uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 2 im Mi-
ko³aja Kopernika w
Brzeszczach dla swoich ro-
dziców wyst¹pili z koncer-
tem „Dla Ciebie Mamo, dla
Ciebie Tato”. Na uroczy-
stoœæ do sali widowiskowej
Oœrodka Kultury przyby³y
ca³e rodziny. Ka¿de dziec-
ko w tym szczególnym
dniu mog³o przekazaæ ma-
mie i tacie coœ wyj¹tkowe-
go, niepowtarzalnego, wzruszaj¹cego.
- Ka¿dy z nas posiada coœ wyj¹tkowego, co mo¿e
zdobyæ tylko w wyj¹tkowym okresie ¿ycia. Coœ
w rodzaju ma³ego p³omyka, który pielêgnuje, dba
o niego i trzyma niczym pochodniê oœwietlaj¹c¹
¿ycie. Tym p³omieniem ka¿dego dziecka jest mi-

Dla Ciebie Mamo,
dla Ciebie Tato

³oœæ do mamy, mi³oœæ do taty - mówi nauczyciel-
ka SP nr 2 Gra¿yna Lachendro, inicjatorka oko-
licznoœciowego koncertu. - I w³aœnie ten koncert
mia³ pokazaæ te p³omyki tkwi¹ce w dzieciach,
p³omyki mi³oœci do swoich rodziców. Mia³ pod-
kreœliæ, jak¹ wartoœci¹ jest rodzina, mi³oœæ, wza-
jemna ¿yczliwoœæ.
Wzruszenia rodziców nie sposób by³o nie do-
strzec. W koncercie wyst¹pi³o ka¿de dziecko, któ-

re tylko zapragnê³o daæ z
siebie radoœæ innym. W
sumie 100 uczniów
„Dwójki”.
Koncert wyre¿yserowa³y
nauczycielki SP nr 2, któ-
re czuj¹ muzykê: Irena
C h r a p e k - K u r c z a b ,
Agnieszka Jurzak-Zaj¹c,
Dominika Gie³doñ, Joan-
na Niewdana, Alicja Kar-
piel oraz Gra¿yna La-
chendro.
W pierwszej czêœci kon-

certu wyst¹pili instrumentaliœci. Przybyli na uro-
czystoœæ us³yszeli utwory na keyboard, gitarê
skrzypce i flet poprzeczny. W kolejnych ods³o-
nach oklaskiwali tancerzy indywidualnych i gru-
py taneczne, liczne piosenki wokalistów i wier-
sze o mamie i tacie.

10 maja po raz 10. w  brzeszczañskiej SP 2
w ramach ogólnopolskiej akcji „Niezapominaj-
ka” nast¹pi³o rozwi¹zanie konkursu „W tajem-
niczym œwiecie owadów”.

Dwójka mia³a okazjê goœciæ wielu sympatyków
ekologii i ich opiekunów, m. in. ze Specjalistycz-
nego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w
Oœwiêcimiu i brzeszczañskich przedszkoli. Kla-
sa 1c wraz z wychowawczyni¹ przygotowa³a ko-
lorowe wiosenne przedstawienie pe³ne wierszy-
ków i piosenek na temat tej szczególnej pory roku.
Chêtnych zaproszono równie¿ do regionalnej
izby, gdzie Dorota Rochowiak objaœnia³a zasto-
sowanie narzêdzi, które dawno wysz³y ju¿ z u¿y-
cia. Rozstrzygniêto konkurs plastyczny dla przed-
szkolaków zorganizowany przez Szkolne Ko³o
Przyjació³ Przyrody klas 1-3 przy SP 2 i Stowa-
rzyszenie Ekologiczne Gminy Brzeszcze Bios.
Nagrody i dyplomy laureatom i uczestnikom w
imieniu Stowarzyszenia wrêczy³a jego prezes
Halina Kolanko oraz opiekunki ko³a Gra¿yna
Œliwa i Anna Piwowarczyk.

Laureaci:

Przedszkolaki
I miejsce: Tymoteusz Baliñski, Julia Krajniewska,
II miejsce: Anna Michalak, Wiktoria Kania,
III miejsce: Emilia Sajdak, Wiktor Kustra.
Wyró¿nienia: Robert Frasiñski, Wiktoria Siwiec,
Julia Nycz, Jagoda Górska, Katarzyna Czubaty.

Uczniowie Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów
Konkurs plastyczny
I miejsce: Paulina Spadek,
II miejsce: Marcin Baraniak, Aleksandra Papuga,
III miejsce: Maciej Ortman, Julia Ortman.
Wyró¿nienie: Weronika Czubaty.

Konkurs fotograficzny
I miejsce: Micha³  Wiœniewski, Daria Kraus,
II miejsce: Oliwia Sambak, Paulina Matysz-
kiewicz,
III miejsce: Szymon Górny.
Wyró¿nienie: Katarzyna Sikorska.

Niezapominajka

17 uczniów klas II i III, reprezentantów
ZSP w Skidziniu, ZSP w Przecieszynie, SP 1
Brzeszcze i SP 2 Brzeszcze rywalizowa³o w IX
Gminnym Konkursie Wiedzy o Bezpieczeñ-
stwie Ruchu Drogowego. Wczeœnie przeszli eli-
minacje szkolne.

Konkurs odby³ siê koñcem kwietnia w SP
nr 2 w Brzeszczach. Honorowymi goœæmi byli
policjanci Komisariatu Policji sier¿ant Ilona
Pindel i m³odszy aspirant Wojciech Sowa.
- Konkurs ma na celu wyrabianie umiejêtnoœci
i nawyków niezbêdnych do bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu ulicznym oraz zaznajo-
mienie z podstawowymi przepisami ruchu dro-
gowego, które obo-
wi¹zuj¹ pieszych i
kieruj¹cych pojazda-
mi - wyjaœnia nauczy-
cielka SP nr 2 Alicja
Karpiel, która we wspó³-
pracy z nauczycielkami
z tej samej szko³y Ann¹
Piwowarczyk, Gra¿yn¹
Œliw¹ i Dorot¹ Rocho-
wiak przygotowa³y
zadania konkursowe
i organizacjê samego
konkursu.
Dzieci rozwi¹zywa³y test ze znajomoœci prze-
pisów ruchu drogowego oraz znaków drogo-
wych. Musia³y równie¿ samodzielnie pokolo-
rowaæ znaki drogowe i wskazaæ kolejnoœæ prze-
jazdu pojazdów na skrzy¿owaniu.

Finalistami gminnego konkursu zostali:
I miejsce: Wojciech Gasid³o (ZSP Przecieszyn),

Znaj¹ przepisy o ruchu drogowym

 Laureaci konkursu

Edukacja

EPEPEPEPEP

EPEPEPEPEP

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Organizatorzy i laureaci konkursu

W nocy z 20 na 21 maja mieszkañcy woje-
wództwa ma³opolskiego mogli zwiedzaæ kra-
kowskie muzea i galerie - swoje drzwi dla zwie-
dzaj¹cych otwar³y ³¹cznie 24 instytucje.

Inauguracja imprezy mia³a miejsce o 18.00
w pi¹tek w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Dla

Noc Muzeów

M. G.M. G.M. G.M. G.M. G.

Mi³osz Karpa (SP 1 Brzeszcze);
II miejsce: Micha³ Iskierka (SP 2 Brzeszcze), Mo-
nika Krajniewska i Zofia Podleszañska (SP 1
Brzeszcze);
III miejsce: Kacper  Hojdas (ZSP Przecieszyn).

Wyró¿nienia: Rados³aw Bielenin, Kamil Gra-
biarz i Benedykt Palka (ZSP Skidziñ).

Uczestnicy konkursu wykazali siê du¿¹ wiedz¹
z zakresu znajomoœci przepisów ruchu drogo-
wego, a to z pewnoœci¹ zaowocuje w najbli¿szej
przysz³oœci podczas zdawania egzaminu na kar-
tê rowerow¹ i motorowerow¹.
 Potem przyszed³ czas na poczêstunek, który

ufundowa³a Rada Rodzi-
ców SP 2 oraz rozmowy z
policjantem na tematy
zwi¹zane z bezpieczeñ-
stwem na drodze i pytañ
konkursowych. Wszyscy
otrzymali dyplomy za
udzia³ w konkursie i ksi¹¿-
ki ufundowane przez
Gminny Zarz¹d Edukacji
w Brzeszczach.

zwiedzaj¹cych otwarto m. in. Podziemia Rynku,
Muzeum Narodowe, komnaty Zamku Królew-
skiego na Wawelu oraz Fabrykê Shindlera. Po raz
pierwszy mo¿na by³o zobaczyæ nowo otwarte Mu-
zeum Sztuki wspó³czesnej MOCAK. Impreza za-
koñczy³a siê o 1 w nocy w sobotê. Wstêp do
wszystkich muzeów by³ bezp³atny. Nastêpna Noc
Muzeów w Krakowie za rok.

Mamie i Tacie zagrali, wyœpiewali i zatañczyli  - w
podziêkowaniu za ciep³o i œwiat³o
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Spo³ecznoœæ brzeszczañskiej „Dwójki” w
ramach projektu „Sportowy Galimatias” re-
alizowa³a sporo przedsiêwziêæ. Obiekt szkol-
ny popo³udniami przez tydzieñ wype³niony by³
emocjami sportowymi.

- Rozpoczêliœmy 16 maja wielobojem lekkoatle-
tycznym dla klas 4-6, dzieñ póŸniej w konkur-
sach sprawnoœciowych rywalizowali uczniowie
klas 1-3, a w kolejnych emocji wszystkim do-
starcza³ quiz „Sport to zdrowie” - wylicza dy-
rektor SP nr 2 Barbara W³osiak. -Du¿¹ atrakcj¹
by³y te¿ zajêcia taneczne. Muszê przyznaæ, ¿e
nasi uczniowie rewelacyjnie poruszaj¹ siê na
parkiecie.
Przyszed³ wreszcie czas na ostatni punkt progra-
mu - imprezê sportow¹ dla uczniów i rodziców
na boisku szkolnym. Niema³o emocji dostarczy³
mecz pi³ki no¿nej rozegrany pomiêdzy rodzica-
mi-tatusiami a juniorami LKS Jawiszowice. Naj-
lepszym uczniom-sportowcom po ca³ym tygodniu
zmagañ wrêczono nagrody.

Niejednokrotnie dla uczniów patron ich
szko³y staje siê wzorem do naœladowania, po-
staci¹ godn¹ wiêkszego poznania. Tak by³o w
przypadku kilkunastu szóstoklasistów ze Szko-
³y Podstawowej nr 2 im. Miko³aja Kopernika
w Brzeszczach. Nagrod¹ za ich wysokie wyni-
ki w nauce by³a wycieczka do Krakowa „Œla-
dami Miko³aja Kopernika”.

17 maja wyjazd do Krakowa zorganizowa³y
nauczycielki SP nr 2 Jolanta Górka i Gra¿yna
Lachendro, a dofinansowa³ Samorz¹d Osiedlo-
wy nr 2, z którym szko³a prowadzi wieloletni¹
wspó³pracê.

Uczniowie dotarli do miejsc, w których przeby-
wa³ Miko³aj Kopernik w latach swoich studiów

w Krakowie (1491-1495), zapoznali siê tak¿e z
faktami historycznymi dotycz¹cymi tego okresu.
Dzieci zwiedzi³y Collegium Maius - najstarszy
budynek Uniwersytetu Jagielloñskiego, w którym
Kopernik pobiera³ nauki oraz Bibliotekê Jagiel-
loñsk¹, gdzie m.in. znajduje siê jego rêkopis „The
revolutionibus”, a tak¿e spis studentów UJ po-
cz¹wszy od XV w.
- Cieszê siê, ¿e mog³am zwiedziæ jedn¹ z naj-
wiêkszych i najstarszych bibliotek w Polsce
oraz zobaczyæ pomieszczenia, które s¹ niedo-
stêpne dla wszystkich zwiedzaj¹cych. Czu³am
siê t¹ sytuacj¹ wyró¿niona - mówi Ma³gosia Ku-
derska, uczennica kl. 6d, jedna z uczestniczek

wycieczki.
Uczniowie mieli te¿ okazjê poczuæ klimat
Krakowa, jego ulic, piêknie udekorowanych
na, nie tak odleg³¹, uroczystoœæ beatyfikacji
Jana Paw³a II. Ten wielki Polak by³ podob-
nie jak Kopernik studentem UJ, a Kraków
by³ dla niego równie wa¿nym miastem jak
Wadowice.
- Kraków urzeka mnie swoim piêknem, wie-
lowiekow¹ histori¹ i tym, ¿e tylu s³awnych
Polaków by³o z nim zwi¹zanych. Ci¹gle
czymœ nowym mnie zaskakuje i zachwyca -
stwierdza Gra¿yna Lachendro.
Podobny zachwyt wyrazili uczniowie - uczest-
nicy wycieczki, która staje siê tradycj¹ w
„Dwójce” w ramach promocji talentów i wy-

ró¿niania najlepszych.

Sportowy Galimatias

EPEPEPEPEP

Zawodnik LKS Jawiszowice odbiera nagrodê -
pi³karski tort - z r¹k dyrektor Barbary W³osiak

W miêdzyczasie nauczyciele czêstowali goœci
owocami w kawiarence „Witaminka”, najm³odsi
bawili siê chust¹ Klanza i malowali sobie buŸki.
Imprezê zakoñczono konsumpcj¹ tortu ufundo-
wanego przez dyrektor szko³y, który w rozgryw-
kach pi³ki no¿nej wywalczy³a dru¿yna juniorów
jawiszowickiego LKS.

Najlepsi z „Dwójki” w Krakowie

Laureatkami I Gminnego Konkursu Orto-
graficznego „Mistrz Ortografii” zosta³y Izabe-
la Majer (SP nr 2) i Jagoda Siuta (G nr 2).
Pierwsza z nich zas³u¿y³a równie¿, nie pope³-
niaj¹c ¿adnego b³êdu ortograficznego, na tytu³
Arcymistrza Ortografii.

W konkursie przeznaczonym dla uczniów
wszystkich szkó³ podstawowych (klasy IV-VI) i
gimnazjalnych z terenu Gminy Brzeszcze, wziê³o
udzia³ 41 gimnazjalistów i 38 uczniów z podsta-
wówek. Wy³onieni w pierwszym etapie (szkolnym)
mistrzowie 12 maja przyst¹pili do gminnych zma-
gañ w Oœrodku Kultury, które by³y etapem fina³o-
wym. 19 maja nast¹pi³o og³oszenie wyników.
I Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Or-
tografii” pod patronatem burmistrz Brzeszcz

Teresy Jankowskiej ma m.in. podnosiæ poziom
kompetencji ortograficznych uczniów, wyra-
biaæ nawyk stosowania regu³ ortograficznych,
pozwalaæ na poznawanie i rozumienie podsta-
wowych zasad funkcjonowania jêzyka oraz
bogaciæ czynny s³ownik ucznia. Jest jedn¹ z
form rozwijania zainteresowañ i uzdolnieñ i
promuje najzdolniejszych uczniów. To te¿ oka-
zja do nawi¹zywania kontaktu z rówieœnikami
z innych szkó³ gminnych.
- Dziêkujê wszystkim uczestnikom, którzy spró-
bowali si³ w konkursie. Gratulujê ortograficz-
nego wyczucia i znajomoœci zasad, którymi siê
wykazali, prezentuj¹c wysoki poziom umiejêt-
noœci. Trzeba przyznaæ, ¿e teksty dyktand - za-
równo dla uczniów szkó³ podstawowych, jak i
gimnazjalistów - by³y bardzo trudne. Dziêkujê
tak¿e wszystkim nauczycielom jêzyka polskie-
go, którzy nie szczêdz¹ si³ i wysi³ku, ¿eby na-

uczyæ nasz¹ m³odzie¿ pos³ugi-
wania siê poprawn¹ polszczyzn¹
- mówi³a podczas og³aszania
wyników gminny doradca me-
todyczny dla nauczycieli jêzy-
ka polskiego Jolanta Hodur,
g³ówny organizator imprezy. Jo-
lanta Hodur funkcjê gminnego
doradcy metodycznego dla na-
uczycieli jêzyka polskiego pe³-
ni zaledwie od 15 marca br.
- Przedsiêwziêcie uda³o siê
sprawnie przeprowadziæ, a wy-
niki okaza³y siê imponuj¹ce. W
dzia³aniach wspierali mnie pra-
cownicy Oœrodka Kultury, po-

Jolanta GórkaJolanta GórkaJolanta GórkaJolanta GórkaJolanta Górka

Uczniowie poznawali starodruki w Bibliotece Jagielloñskiej

loniœci, Gminny Zarz¹d Edukacji, który ufundo-
wa³ nagrody i dyplomy oraz burmistrz Brzeszcz,
który ufundowa³ puchar dla „Arcymistrza Orto-
grafii” - dodaje Jolanta Hodur.
W kategorii - szko³y podstawowe - tytu³ Mistrza
Ortografii zdoby³a Izabela Majer (SP nr 2, kl. VI
b), 2. m. Marta Moroñ (SP nr 1, kl. VI c), 3. m.
Olga Piaseczny (SP Jawiszowice, kl. VI a), 4. m.
Katarzyna Malarek (SP Jawiszowice, kl. V a), 5.
m. Ma³gorzata Kuderska (SP nr 2, kl. VI d).
W kategorii - gimnazja - Mistrzem Ortografii zo-
sta³a Jagoda Siuta (G nr 2), 2. m. wywalczy³a
Klaudia Rybak (G nr 2), 3. m. Marcin ¯ak (G nr
1), 4. m. Marek Fajfer (G nr 2), 5. m. Dawid
Adamski (G nr 2).
Tytu³ Arcymistrza Ortografii przypad³ Izabeli
Majer, która nie pope³ni³a ¿adnego b³êdu orto-
graficznego. To do niej powêdrowa³ puchar
Burmistrza Brzeszcz Teresy Jankowskiej, któ-
ry w jej imieniu wrêczy³ £ukasz Joñczy z Wy-
dzia³u Promocji i Reklamy Urzêdu Gminy
Brzeszcze.

Laureaci konkursu Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Mistrzowie ortografii
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Reprezentacja Powiatowego
Zespo³u nr 6 Szkó³ Zawodowych i
Ogólnokszta³c¹cych im. prof. Ka-
zimierza Bielenina w Brzeszczach
wywalczy³a pierwsze miejsce w III
Turnieju Pi³ki No¿nej Szkó³ Gór-
niczych Kompanii Wêglowej S.A.

Turniej rozegrano 10 maja na sta-
dionie KS Górnik w Brzeszczach.
Zawodnicy z szeœciu szkó³ kszta³-

c¹cych przysz³ych górników dla
kopalñ Kompanii Wêglowej wal-
czyli o Puchar Dyrektora KWK
„Brzeszcze”. Oprócz reprezentacji
Technikum z Brzeszcz do zmagañ
przyst¹pi³y dru¿yny ze szkó³ górni-
czych z Knurowa, Bierunia, Rybni-
ka, Bytomia i Rudy Œl¹skiej. Razem
ponad stu zawodników.
Dru¿yny podzielono na dwie grupy.
W pierwszej zmierzy³y siê: Brzesz-
cze - Bytom (1:0); Bytom - Ruda
Œl¹ska (0:2); Brzeszcze - Ruda Œl¹-
ska (1:0). Pierwsze miejsce w tej
grupie zajê³y Brzeszcze, drugie
Ruda Œl¹ska.
W drugiej grupie walczy³y ze sob¹:
Bieruñ Nowy - Knurów (1:1); Bie-
ruñ Nowy - Rybnik (2:1); Knurów -
Rybnik (2:0). W tej grupie lepszy by³
Knurów od Bierunia Nowego.
W meczu fina³owym Brzeszcze spo-
tka³y siê z Knurowem wygrywaj¹c
2:0. W meczu o trzecie miejsce
lepsz¹ dru¿yn¹ okaza³ siê Bieruñ
Nowy (4:1).
Puchar Dyrektora KWK „Brzesz-
cze” wrêczy³ dru¿ynie brzeszczañ-
skiej PZ nr 6 sam fundator dyr. Ka-
zimierz Grzechnik. Dru¿yna z Knu-
rowa z r¹k starosty Józefa Krawczy-
ka otrzyma³a Puchar Starosty
Oœwiêcimskiego. Zespó³ Szkó³ w
Bieruniu Nowym za trzecie miejsce
nagrodzi³a Pucharem Burmistrz
Brzeszcz Teresa Jankowska.
Tradycyjnie przyznano te¿ nagrody
indywidualne. Statuetkê dla najlep-
szego pi³karza z r¹k przewodnicz¹-

cego Zwi¹zków Zawodowych Ra-
towników Górniczych Józefa Ka-
sprzaka odebra³ Pawe³ Jaroszewski
z Knurowa. Statuetka dla najlepsze-
go bramkarza powêdrowa³a do S³a-
womira Tla³ki z Brzeszcz, a za naj-
wiêksz¹ liczbê strzelonych goli do
Sebastiana Rzepy z Bierunia.
Zawody sêdziowali Artur Weso³ow-
ski i Lucjan Weso³owski, sêdziowie
z Podokrêgu Oœwiêcim.

Zwyciêska dru¿yna Technikum Gór-
niczego PZ nr 6 wyst¹pi³a w sk³a-
dzie: S³awomir Tla³ka, Artur KuŸ-
ma, Piotr Czerwik, Rafa³ Kleczkow-
ski, Mateusz Wrona, Pawe³ Sikora,
Maciej Chwierut, Konrad Mamcar-
czyk, Dawid Wojtaszka, Wojciech
Adamowicz, Pawe³ Skêczek, Rafa³
Dawidek, Bart³omiej Makowski,
Wojciech ¯mudka i Dawid Maciej-
czyk. Dru¿ynê do zawodów przygo-
towa³ nauczyciel wychowania fi-
zycznego Wojciech W³odarczyk.
Organizatorem zawodów by³ do-
œwiadczony trener pi³karski, nauczy-
ciel PZ nr 6 z trzydziestoletnim sta-
¿em, Jacek Pêdrys.
Dyrektor PZ nr 6 serdecznie dziê-
kuje wszystkim sponsorom impre-
zy, szczególnie dyrektorowi KWK
„Brzeszcze”, Starostwu Powiatowe-
mu w Oœwiêcimiu, zwi¹zkowcom
dzia³aj¹cym przy KWK Brzeszcze:
NSZZ „Solidarnoœæ”, ZZ „Kadra”,
ZZ Ratowników Górniczych w Pol-
sce, ZZ Pracowników Do³owych,
ZZ Górników w Polsce oraz - jak
zawsze ¿yczliwym - Gminnej Spó³-
dzielni „Samopomoc Ch³opska” w
Brzeszczach i „Spo³em” PSS „Gór-
nik” w Brzeszczach.
Niema³y wk³ad w organizacjê tur-
nieju mieli Jerzy Matusz i Zbigniew
Dziubras ze Zwi¹zku Zawodowego
Kadra przy KWK „Brzeszcze”. To
oni wziêli na siebie trud nakarmie-
nia wielkiej gromady uczestników i
kibiców imprezy pi³karskiej.

PZ nr 6 zwyciê¿y³
Sezon wiosenny okaza³ siê nie-

zwykle udany dla brzeszczañskiej
grupy OYAMA KARATE. Pocz¹w-
szy od tryumfu Paw³a Anlaufa,
przez sukcesy Wandy Grygierczyk,
a¿ po Mistrzostwa Polski Juniorów
w Lublinie, gdzie w kategorii Ku-
mite Semiknockdown wywalczono
dla KOK Brzeszcze jeszcze srebr-
ny i dwa br¹zowe medale.

7 maja w Bia³ymstoku odby³y siê
Mistrzostwa Polski Seniorów OY-
AMA Karate w Semiknockdown i
Knockdown. Wystartowa³o oko³o
80 zawodników z 24 oœrodków Oy-
ama karate z Polski. Nasz Klub re-
prezentowa³ tylko jeden zawodnik,
Pawe³ Anlauf, wzorowo odrabiaj¹c
zadanie. Paw³owi wœród licznych ty-
tu³ów jakie zdoby³ w swojej karie-
rze w Semiknockdown, brakowa³o
do kompletu tytu³u Mistrza Polski.
Teraz rozpocznie starty w formule
Knockdown (bez ochraniaczy), któ-
re - mamy nadziejê - otworz¹ mu
drogê do Kadry Polski. Dziêkujemy
za tak udany start, Pawle!
14 i 15 maja w Johvi (Estonia) odby-
³y siê Mistrzostwa Europy w konku-
rencjach Kumite i Kata. W tej naj-
bardziej presti¿owej imprezie roze-
granej w tym roku nasz klub repre-

zentowa³a juniorka szesnastolatka,
Wanda Grygierczyk. Startowa³a w
dwóch konkurencjach Kata - Kata
Kihon i Kobudo. W Kobudo zdoby-
³a srebrny medal i tytu³ V-ce Mistrza
Europy, oraz br¹zowy medal w Kata
Kihon. To wielkie osi¹gniêcie spor-
towe zawodniczki z KOK Brzeszcze
i zarazem pierwszy w historii klubu
medal zdobyty w konkurencji Kata
na arenie miêdzynarodowej. To rów-
nie¿ ogromny sukces organizacyjno-

trenerski - instruktorów Marka Waw-
rzyñskiego i Rafa³a Czopka, jak rów-
nie¿ du¿a reklama dla klubu i miasta
Brzeszcze. Przypomnijmy, ¿e Wan-
da próbowa³a swoich si³ w 2009 roku
w Pucharze Europy. Za pomoc w zor-
ganizowaniu wyjazdu na Mistrzo-
stwa Europy dziêkujemy Panu An-
drzejowi Œcigajowi - Firmie ,,Zak³ad
Sprzêtowo Transportowy” Sp. z o.o.
Bielsko Bia³a.

Maj na medal

PODPISPODPISPODPISPODPISPODPIS

Zawody w Lublinie
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Sport

Wœród wydarzeñ sportowych w naszej
gminie na sta³e zapisa³a siê ju¿ brzeszczañska
Liga P³ywacka, która organizowana cyklicz-
nie w formie czterech rund w ci¹gu roku, przy-
ci¹ga na p³ywalniê coraz szersze krêgi dzieci,
m³odzie¿y i co równie wa¿ne - tak¿e rodziców
m³odych zawodników.

21 maja na p³ywalni „Pod Platanem” odby³a siê
4 runda, a zarazem fina³ tegorocznej II Ligi P³y-
wackiej, na którym jak zawsze nie zabrak³o or-
ganizatorów: Oœrodka Kultury w Brzeszczach,
Szkó³ki P³ywania Butterfly, jak równie¿
Uczniowskiego Klubu Sportowego, a tak¿e za-
wodników, którzy tego dnia, w 6 kategoriach
wiekowych walczyli o miano najbardziej
wszechstronnego p³ywaka w gminie. Nowoœci¹
w tym wydaniu Ligi by³a równie¿ klasyfikacja
rodzinna, w ramach której rodzice wraz z dzieæ-
mi mieli szansê zawalczyæ o atrakcyjn¹ nagrodê
rzeczow¹, ufundowan¹ przez g³ównego sponsora
imprezy. Dopisa³a równie¿ niezast¹piona pu-
blicznoœæ, któr¹ najliczniej stanowili rodzice,
rodzeñstwo, a tak¿e dziadkowie m³odych p³y-
waków, którzy z zaciœniêtymi kciukami œledzi-
li, niejednokrotnie pierwsze wystêpy swoich po-
ciech na zawodach p³ywackich.

W tegorocznej edycji Ligi P³ywackiej wziê³o
udzia³ 223 zawodników, co jest ogromnym suk-
cesem w sportowych zmaganiach naszego regio-
nu i stanowi o sportowym zaciêciu i zaintereso-
waniach naszych mieszkañców, zarówno m³od-
szych, jak i tych nieco starszych. Najbardziej
wszechstronnymi p³ywakami okazali siê: w ka-
tegorii klas I i m³odszych: Zuzanna Famulok oraz
Patryk Kusak, w kategorii klas II i III: Agniesz-

ka Pêcak i Jakub Ogierman, w kategorii klas IV-
VI: Maja Wojtylak i £ukasz Gorzela, w kategorii
gimnazjum: Izabela Bocheñska i Patryk Szczerba,
w kategorii liceum: Marek Michalak, w kategorii
open: Agnieszka P³otnicka i Robert Kraœniewski.

Najlepsi p³ywacy

Uczniowie klas pi¹tych szkó³ podstawo-
wych gminy Brzeszcze (Skidziñ, Brzeszcze,
Jawiszowice) i Specjalnego Oœrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Oœwiêcimiu spotkali
siê 24 maja w brzeszczañskiej hali sporto-
wej na XI ju¿ Integracyjnych Zawodach Lek-
koatletycznych.

- Dziêkujê w³adzom gminy Brzeszcze za mo¿li-
woœæ korzystania z dobrodziejstwa waszej hali
sportowej. To, ¿e wy-
braliœcie akurat dyscy-
plinê nazywan¹ królow¹
sportu, jest dla mnie jest
oczywiste - mówi³ przed
rozpoczêciem zawodów
wicestarosta Powiatu
Oœwiêcimskiego  Zbi-
gniew Starzec. - Jest mi
tym bardziej przyjem-
nie, bo od prawie 20 lat
sam jestem dzia³aczem
sportowym, w dyscypli-
nie p³ywania od 10 lat, równie¿ zainteresowany
jestem sportem osób niepe³nosprawnych. Tym
wiêksza dla mnie przyjemnoœæ, ¿e mogê tu z wami
byæ i kibicowaæ wam.
Oficjalnego otwarcia XI Integracyjnych Zawo-
dów Lekkoatletycznych dokona³ zastêpca burmi-
strza Brzeszcz Arkadiusz W³oszek. Do rywaliza-
cji przyst¹pi³o 82 uczestników. Wœród nich 45
uczniów niepe³nosprawnych, którymi, jak za-
wsze, opiekowali siê wolontariusze z Gimnazjum
nr 2 w Brzeszczach wraz z opiekunem Jolant¹
Hodur.
Zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach
- biegu na 60 m, skoku w dal i rzucie pi³k¹ le-
karsk¹ 2kg w ty³ ponad g³ow¹.

14 maja jak co roku w³¹czyliœmy siê do
ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”.

Malownicz¹ tras¹ wiod¹c¹ przez stawy, lasy
i dolinê Wis³y pobieg³o 111 osób, w zdecydowa-
nej wiêkszoœci by³y to dzieci i m³odzie¿. Serdecz-
nie gratulujemy uczniom i nauczycielom gimna-
zjum nr 1 i 2 w Brzeszczach bardzo aktywnego
udzia³u w zawodach. Organizatorem akcji w
Brzeszczach by³ Oœrodek Kultury. Jako organi-
zatorzy sk³adamy serdeczne podziêkowania Pañ-
stwu Zofii i Piotrowi Stawowym za jak zawsze
¿yczliw¹ goœcinê i umo¿liwienie organizacji startu
i mety na terenie Stadniny w Nazieleñcach.

Polska biega!

Najlepiej p³ywaj¹c¹ rodzin¹ okaza³a siê rodzina
pañstwa P³otnickich zdobywaj¹c ³¹cznie 147
punktów i pozostawiaj¹c daleko w tyle konku-
rencjê. Na sukces ten ciê¿ko zapracowali wspól-
nie: mama Agnieszka, tata Robert oraz trójka ro-
dzeñstwa: Hubert, Igor i Ania. Serdecznie gratu-
lujemy tego sukcesu!
Zwieñczeniem zawodów by³a dekoracja zwyciêz-
ców 4 rundy, którzy tradycyjnie otrzymali meda-
le, dyplomy oraz koszulki mistrzyni i mistrza
okreœlonego stylu p³ywackiego, a nastêpnie de-
koracja fina³owa i przekazanie statuetek najbar-
dziej wszechstronnym zawodnikom oraz wrêcze-
nie g³ównej nagrody rzeczowej - monitora kom-
puterowego 19’, ufundowanego przez w³aœcicie-
la firmy Krioni.pl Paw³a Bisagê, dla najlepszej
p³ywackiej rodziny. Po raz kolejny okaza³o siê,
¿e do zwyciêstwa prowadzi wytrwa³oœæ i syste-
matycznoœæ, a nie tylko najlepsze wyniki czaso-
we, gdy¿ tak jak w znanym przys³owiu jedna wy-
grana bitwa nie stanowi o ca³ej wojnie…
Wszystkim zwyciêzcom oraz uczestnikom ser-
decznie gratulujemy i zapraszamy na III Edy-
cjê Ligi P³ywackiej w Brzeszczach, która roz-
pocznie siê ju¿ jesieni¹ tego roku i która,
mamy nadziejê, ponownie zaktywizuje ca³e
pokolenia i po³¹czy je we wspólnej walce o
ma³e sukcesy ka¿dego z nas…

W biegu na 60 m - ch³opców najlepiej spisali siê:
Nathaniel  Kasperczyk, Krystian Miko³ajek i Kac-
per Fronczak (wszyscy z SP nr 2); wœród dziew-
cz¹t najlepiej pobieg³y: Kinga £êczycka (SP nr
2), Kinga Nycz (SP Jawiszowice) i Kinga Kolasa
(SP nr 2).
W skoku w dal - ch³opców najwy¿szy wynik
uzyskali: Krystian Miko³ajek (SP nr 2), Bart³o-
miej Amrozi i Adam Merta (obaj SP Skidziñ);
wœród dziewcz¹t: Kinga Nycz (SP Jawiszowi-
ce), Kinga Kolasa (SP nr 2) i Katarzyna Sikor-
ska (SP Jawiszowice),

W rzucie pi³k¹ lekarsk¹ -
ch³opców wygra³ Szymon
Wojak (SP Skidziñ) przed
Szymonem Kopytko (SP Ja-
wiszowice) i Norbertem Sta-
chur¹ ( SP nr 2); wœród
dziewcz¹t 1. m. nale¿a³o do
Ewy Szczepanik (SP Jawi-
szowice), kolejne do Anity
Kubiczek (SP Skidziñ) i Ady
Bu³hak (SP Jawiszowice).
Uczniowie z SOSW w
Oœwiêcimiu startowali tylko

w biegu na 60 m. Wœród ch³opców pierwsz¹ lo-
katê zdoby³ Jacek Flasz, tu¿ za nim uplasowali
siê Marcin Joneczko i Krystian Kostka; wœród
dziewcz¹t tryumfowa³a Justyna Dusik przed Wik-
tori¹ Szerszeñ i Sandr¹ Iskierka.
Atrakcjami zawodów by³y zajêcia ruchowe na
„Zamku”, tor przeszkód oraz wystêp formacji
tanecznej „Prima” dzia³aj¹cej przy SP Jawi-
szowice. Na podsumowanie imprezy sporto-
wej odby³a siê sztafeta integracyjna wszyst-
kich zawodników.
- Impreza ma kszta³towaæ prawid³owe postawy
w bezpoœrednim kontakcie z niepe³nosprawny-
mi fizycznie i umys³owo. Ma dostarczaæ dzie-
ciom specjalnej troski pozytywnych wzmocnieñ

i mo¿liwoœci odniesienia sukcesu w czasie za-
baw sportowych z m³odzie¿¹ zdrow¹. Integro-
waæ dzieci niepe³nosprawne ze zdrowymi rówie-
œnikami w czasie wspólnych dzia³añ sportowych
- mówi Andrzej Jakimko, prezes Uczniowskie-
go Klubu Sportowego Gminy Brzeszcze.
Zawody zorganizowali: Uczniowski Klub Spor-
towy Gminy Brzeszcze, Oœrodek Kultury w
Brzeszczach i Specjalny Oœrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Oœwiêcimiu.

Zawody integracyjne

Jedn¹ z konkurencji zawodów by³ skok w dal

Szkó³ka P³ywania Butterfly

H.S.H.S.H.S.H.S.H.S.
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