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Aleluja, alleluja, haleluja!
- przyœpiew w pieœniach wielkanocnych, wziêty z jêzyka hebrajskiego, w którym halelu-Jah
znaczy dos³ownie „chwalcie Boga!”. Gdy na
Wielkanoc ksi¹dz w czasie mszy pierwszy raz
alleluja zaœpiewa³, wszyscy obecni uœciskiem
rêki, uk³onem g³owy i cichym g³osem winszowali sobie „weso³ego alleluja”; podobnie¿ spotykaj¹c siê na ulicach i w domu.
Wielkanoc przypada
w pierwsz¹ niedzielê po
paschalnej pe³ni ksiê¿yca, czyli najwczeœniej 22
marca, a najpóŸniej 25
kwietnia. Na ca³ym œwiecie chrzeœcijanie œwiêtuj¹
zmartwychwstanie Chrystusa. W Polsce ten niezwyk³y czas od stuleci
pozostaje zwi¹zany z wieloma tradycjami o ró¿nym
rodowodzie. Przygotowania do Wielkanocy, tak
samo w czasach staropolskich jak i dziœ, rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Jego rygory, skrupulatnie niegdyœ egzekwowane, nakazywa³y spokój i powagê. Nie wolno by³o umilaæ sobie ¿ycia
codziennymi rozrywkami, tym bardziej urz¹dzaniem zabaw, balów czy tañców. Fryzyjczyk Ulryk
Verdum przebywaj¹cy w Polsce w latach 16701672, opisa³ przygodê ksiêcia Bogus³awa Radziwi³³a, którego omal nie zabito na Mazowszu, gdy
w dzieñ postu kaza³ jeœæ miêso i przez to rozsierdzi³ Mazurów, „którzy s¹ tak religijni, ¿e za mniejszy grzech uwa¿aliby sobie zamordowaæ go wraz
z jego towarzystwem ni¿ patrzeæ na to, ¿e jedz¹
miêso”. Surowy zakaz powstrzymywania siê nie
tylko od jedzenia miêsa, ale tak¿e od spo¿ywania
mleka, mas³a, serów i jaj, sprawia³, ¿e ówczesny
post by³ czymœ zupe³nie innym ni¿ symboliczny
ju¿ post dzisiejszy. Skrupulatnie przestrzegano te¿
ograniczeñ iloœciowych, co sprawia³o, ¿e nawet
zamo¿ni ludzie w czasie postu po prostu g³odowali. Gdy do tego wszystkiego dodamy, i¿ dni
postnych by³o wówczas sto kilkadziesi¹t, to lepiej zrozumiemy niew¹tpliw¹ ¿ar³ocznoœæ naszych przodków oraz ich upodobanie do miêsa
i t³uszczów.
Obchody Wielkiego Tygodnia rozpoczyna³a naturalnie Niedziela Palmowa zwana przez naszych
przodków „Kwietn¹”, gdy¿ zazwyczaj przypada³a ju¿ w kwietniu. Mawiano, ¿e „pogoda na tê

Niedzielê wró¿y urodzaju wiele”. Przez miasta
ci¹gnê³y procesje z figur¹ Chrystusa na osio³ku.
Za czasów króla Zygmunta III istnia³y nawet specjalne zrzeszenia aktorów-amatorów, którzy w roli
Chrystusa, Kajfasza, Pi³ata, Judasza itp. chodzili
po miastach i wioskach i odtwarzali ca³e misterium mêki Pañskiej. Najlepiej i najwystawniej organizowa³y ten rodzaj przedstawienia klasztory.

Zasole

KWK „Brzeszcze”
Wydobycie wêgla i pozyskiwanie metanu prowadzone jest na podstawie Koncesji nr 12/24 z 23 wrzeœnia 2004 r. wa¿nej
do 2040 r., Projektu Zagospodarowania
Z³o¿a na lata 2004-2040 oraz Planu Ruchu Czêœæ Szczegó³owa na lata 2011-2013.
Raport Dyrektora KWK „Brzeszcze”
Kazimierza Grzechnika.
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Park miejski
Na przebudowê czêœci parku miejskiego w Brzeszczach uzyskano kwotê dofinasowania wysokoœci 861.637 z³.
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Wiosna w ogrodzie
Po d³ugiej i mroŸnej zimie (a tak¹ mieliœmy w tym roku) w ogrodach czeka na
nas bardzo du¿o pracy.
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Do dnia dzisiejszego pasyjne misteria ludowe odbywaj¹ siê ka¿dego roku w Kalwarii Zebrzydowskiej. A¿ do reformy z 1955 r. celebrans wychodzi³ w Niedzielê Palmow¹ przed koœció³, a bramê
œwi¹tyni zamykano. Kap³an uderza³ w ni¹ krzy¿em trzykrotnie, wtedy dopiero brama otwiera³a
siê i ksi¹dz z uczestnikami procesji wstêpowa³ do
wnêtrza koœcio³a, aby odprawiæ mszê œwiêt¹. Symbol ten mia³ wiernym przypominaæ, ¿e zamkniête
niebo zosta³o nam otworzone dziêki zas³udze krzy¿owej œmierci Chrystusa. Obecnie kap³an w Niedzielê Palmow¹ nie przywdziewa szat pokutnych,
fioletowych, jak to by³o dawniej w zwyczaju dot¹d, ale czerwone, ca³a procesja zaœ ma charakter
triumfalny. Z kolei zwyczaj poœwiêcania palm
wprowadzono do liturgii dopiero w wieku XI.
Wierni przechowuj¹ je potem, aby w nastêpnym
roku mog³y zostaæ spalone na popió³, którym posypuje siê g³owy w Œrodê Popielcow¹. Zrywane
w tym czasie ga³¹zki wierzbowe wykorzystywano równie¿ do innych celów: „Nie ja bijê, wierzba bije - za szeœæ nocy doczekamy Wielkanocy!”
- z tym radosnym okrzykiem dziewczêta ch³osta³y ch³opców. Ga³¹zki wsadzano nastêpnie w ziemiê do odpêdzania chmur gradowych - zrobione
z nich krzy¿yki chroni³y rolê od nieurodzaju, przysparza³y dobrych plonów. Szczególnie na wsiach
stanowi³y wyraŸne znaki i symbole wiosny.
(ci¹g dalszy na str. 10)

Sylwetki
Przedstawiamy kolejne sylwetki ludzi,
którzy trwale zapisali siê w historii naszej
spo³ecznoœci.
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Wieczór kobiet
Gwiazda polskiego radia i telewizji,
Maria Czubaszek, felietonistka, dziennikarka, scenarzystka, satyryczka, autorka
tekstów piosenek i jak sama i o sobie mów
„specjalistka od pisania g³upot” Maria
Czubaszek, by³a goœciem specjalnym „X
Forum Kina Kobiet” zorganizowanego 16
marca przez Oœrodek Kultury.
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Tylko pamiêtaj, zjedz zupciê po
pracy. Mamusia
Rozmowa z Barbar¹ Chrz¹szcz-Noworyt¹, psychologiem, terapeutk¹ uzale¿nieñ.
Tym razem poruszamy temat relacji miêdzy rodzicami a ich doros³ymi dzieæmi.
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Felieton

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d
Do us³yszenia
Ten felieton jest ostatnim, jaki zdecydowa³em siê napisaæ do „Odg³osów
Brzeszcz”. Po wielu wahaniach i d³ugim namyœle postanowi³em zakoñczyæ ten
etap w ¿yciu. Na decyzjê sk³ada siê pewnie wiele powodów, ale jeden jest najwa¿niejszy - chroniczny brak czasu. Spiêtrzanie siê ró¿nych obowi¹zków i rozpoczêtych projektów spowodowa³o, ¿e pisanie tekstów do OB znalaz³o siê na
samym koñcu planowanych dzia³añ. Przez to te, które w ostatnim okresie oddawa³em redakcji, by³y moim zdaniem ma³o dopracowane, powierzchowne i nie
do koñca zrozumia³e. Przyk³adem niech bêdzie ostatni felieton, który zosta³ zrozumiany nie tak jak chcia³em i co wiêcej, obrazi³ uczucia pewnych osób. Po
kilku rozmowach i analizie stwierdzam, ¿e mo¿na w nim odczytaæ niezamierzon¹ kpinê. Odczuwam potrzebê sprostowania. Dziœ po namyœle uwa¿am, ¿e
u¿y³em z³ych, nieodpowiednich sformu³owañ i s³usznie wzbudzaj¹ one kontrowersje. Pewnie gdybym móg³ spêdziæ wiêcej czasu nad tekstem, wygl¹da³by on
inaczej. Do redakcji nadesz³y listy odnosz¹ce siê do felietonu - po zapoznaniu
siê z nimi spróbujê siê w razie odczucia takiej potrzeby odnieœæ siê do ich treœci
ju¿ jako czytelnik. W ka¿dym razie za niezamierzon¹ kpinê wszystkich, którzy
poczuli siê dotkniêci, przepraszam. Moja g³ówna myœl by³a taka: uwa¿am, czujê to i tak myœlê i w to wierzê - Bóg jako istota nadprzyrodzona, wszechmog¹ca
i wieczna nie istnieje, podobnie jak krasnoludki. Te dwa byty s¹ nierealne dla
mnie. Nie maj¹ potencja³u zaktualizowania siê. Wiêc najbardziej realnym bytem jest byt ludzki - czyli ta nieszczêsna sierotka Marysia, która gdyby wzi¹æ j¹
za zobrazowan¹ ideê cz³owieka, jest potencjalnie mo¿liwa dla mnie jako osoby
niewierz¹cej. W tym wszystkim przez myœl mi nie przesz³o, by negowaæ historycznoœæ Jezusa czy te¿ ¿ywot innych historycznych postaci uto¿samianych ze
œwiêtoœci¹ i Bogiem. Musia³bym byæ g³upcem. Te kwestie, oczywiœcie w sposób
bardziej wyrafinowany i mniej przepuszczony przez moj¹ niewiedzê, poruszane
s¹ na podstawowych kursach filozofii ka¿dych kierunków humanistycznych
i nikogo to nie obra¿a. Problemem pozostaje natomiast jêzyk, którego u¿y³em
i za który przepraszam. Proszê równie¿ zauwa¿yæ - ja nie mam pretensji do
koœcio³a. Koœció³ nie zmusza mnie do jego finansowania. Zmusza mnie Pañstwo i do niego kieruje swoje zarzuty. Myœlê, ¿e to tyle jeœli chodzi o wyjaœnienie mojego pogl¹du na tê sprawê.
Bardzo sobie ceniê kilkuletni¹ przygodê z felietonem i Odg³osami Brzeszcz. Do
podjêcia tego wyzwania namówi³ mnie ówczesny redaktor Jacek Bielenin, za co
mu dziêkujê. Dziêkujê równie¿ Pani Ma³gorzacie Wójcik - dyrektorowi OK
Brzeszcze i aktualnej redaktor naczelnej za to, ¿e nigdy nie da³a mi odczuæ jako
wspó³pracownikowi gazety tego, ¿e na innych obszarach rzeczywistoœci jest
moim prze³o¿onym (jestem równie¿ pracownikiem OK). Wszystkich niedowiarków chcia³bym zapewniæ, ¿e pogl¹dy przedstawiane w tym cyklu by³y moimi
w³asnymi przemyœleniami bez ¿adnych koniunkturalnych nalecia³oœci. Z pewnoœci¹ na przestrzeni lat ewoluowa³y, ale ³¹czy je (tak myœlê i tak¹ mam nadziejê) jedna g³ówna idea - traktowanie wolnoœci jako fundamentalnej wartoœci,
a cz³owieka jako celu, a nie œrodka do celu. Reszta jest wynikiem tak przyjêtej
filozofii. Je¿eli komukolwiek felietony przypad³y do gustu i da³y materia³ do
przemyœleñ, to bardzo dziêkujê - to chyba najprzyjemniejsza czêœæ takiej dzia³alnoœci. Wszystkich tych, których obrazi³em przy okazji artyku³owania pogl¹dów i opinii przepraszam - nigdy nie by³o moim celem obra¿aæ kogokolwiek.
O ile znam trochê swój charakter i „przem¹drza³oœæ”, z pewnoœci¹ w bardziej
sprzyjaj¹cych czasowo okolicznoœciach wrócê do jakieœ ma³ej formy publicystyki, byæ mo¿e opieraj¹c j¹ o przestrzeñ Internetu. A tymczasem dziêkuj¹c za
wspólne kilka lat ¿egnam siê z Pañstwem! Wszystkiego dobrego!

Piotr Œwi¹der-Kruszyñski

Nagroda Starosty dla Iskierek
Dzieciêcy Zespó³ Pieœni i Tañca ISKIERKI dzia³aj¹cy przy Oœrodku
Kultury w Brzeszczach decyzj¹ Zarz¹du Powiatu w Oœwiêcimiu 5 marca
2012 r. otrzyma³ nagrodê za szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoœci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kategorii zbiorowej.
Gratulujemy!
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Informacja
13 marca bie¿¹cego roku Zastêpca Burmistrza Brzeszcz Arkadiusz
W³oszek w imieniu gminy Brzeszcze,
odebra³ z r¹k Wojewody Ma³opolskiego Jerzego Millera promesy na
odbudowê dróg po powodzi z 2010
r., z przeznaczeniem na remont dróg:
ul. Kacza w Jawiszowicach (odcinek
450 m), ul. Kolejowa (odcinek 670
m) i ul. M³yñska (odcinek 279 m)
w Brzeszczach oraz ul. £¹kowa
w Wilczkowicach (ca³a ulica o d³.
480 m). Kwota dofinansowania dróg
ze œrodków Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych ma wynieœæ 500 tys. z³o-

tych. W latach 2010 i 2011 gmina
Brzeszcze na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku otrzyma³a dotacje w wysokoœci 539 tys. z³ i wydatkowa³a œrodki w³asne w wysokoœci
149 tys. z³, za które wykonano remonty odcinków dróg: ul. Nazieleñce w Brzeszczach (odcinek 369 m),
ul. Kolonia (odcinek 720 m) i Podlaska w Wilczkowicach (odcinek 400
m) oraz ul. Trzciniec w Jawiszowicach (35 m). Straty na maj¹tku gminnym zosta³y oszacowane w 2010
roku przez komisjê gminn¹ i wojewódzk¹ na kwotê 3.769.598 z³, z czego straty na drogach stanowi³y kwotê 3.529.123 z³.

Burmistrz Brzeszcz informuje, ¿e
27 marca 2012 r. podany zosta³ do
publicznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie na tablicach og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy w Brzeszczach
przy ul. Koœcielnej 4, wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do oddania w najem z przeznaczeniem na
usytuowanie pojemników na odzie¿
u¿ywan¹. Wykazem zosta³y objête

ni¿ej wymienione czêœci nieruchomoœci: po³o¿one w Brzeszczach,
oznaczone numerem dzia³ki pgr 1128/
82 o pow. 1 m2, pgr 758/627 o pow. 1 m2,
pgr 758/575 o pow. 1 m2 i po³o¿one
w Jawiszowicach oznaczone numerami dzia³ek pgr 706/6 o pow. 1 m2
i pgr 661/81 o pow. 1 m2.
Wykaz podlega wywieszeniu na
okres 21 dni.

Listy czytelników

List

List

Po przeczytaniu ostatniego Pana felietonu
„Wiara w Bud¿ecie” jestem delikatnie mówi¹c
zniesmaczony. Id¹c Pana tokiem myœlenia, nie
wyra¿a Pan zgody na finansowanie czegoœ, z czym
Pan siê osobiœcie nie zgadza, a w tym konkretnym przypadku funduszu koœcielnego z pieniêdzy podatników. Panie Piotrze, s¹dzê, ¿e
zatraci³ Pan rzeczywistoœæ czasu i miejsca, nie
mówi¹c ju¿ o braku wiedzy dotycz¹cej najnowszej historii Polski oraz wk³adu Koœcio³a
w istnienie Pañstwa i Narodu Polskiego. Gdzie
Pan ¿yje? Wiara, Panie Piotrze, to nie tylko
chodzenie do koœcio³a. Wiara daje cz³owiekowi si³ê, poczucie bezpieczeñstwa, odwagê. Ile
Polska (pan u¿ywa stwierdzenia „w tym kraju”) zawdziêcza Koœcio³owi? O to mo¿e Pan
zapytaæ ludzi starszych od siebie maj¹cych
œwiadomoœæ ostatnich kilkudziesiêciu lat lub
nawet m³odszych, lecz maj¹cych pewn¹ na ten
temat wiedzê. Wolna Polska istnieje dziêki
miêdzy innymi niepodwa¿alnej roli B³. Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II. Odnoszê wra¿enie, ¿e
Pana wiedza ogranicza siê tylko do Lecha
Wa³êsy i roli jak¹ on odegra³, tyle ¿e nasz
„biedny Prezydent” by³by nic nie znacz¹cym
cz³owiekiem, gdyby nie takie postacie jak B³.
Jan Pawe³ II, a tak¿e B³. Ks. Jerzy Popie³uszko, oraz znienawidzony przez „biednego Prezydenta” œp. Ks. Pra³at Henryk Jankowski. To
ich kazania i dzia³ania, a tak¿e wielu innych
duchownych poderwa³y Naród Polski do rewolty, a w konsekwencji do zwyciêstwa, z którym tak obnosi siê Lech Wa³êsa, a z którego
Pan i ja równie¿ korzystamy. Powracaj¹c do
kwestii finansowania czegoœ na co nie wyra¿amy zgody, to analogicznie musielibyœmy
zaprotestowaæ przeciwko sk³adkom zusowskim na rety i emerytury, gdy¿ i tak dostaniemy pieni¹dze z jednej tylko puli bêd¹c rencist¹ lub emerytem, a nie z obu. A czy wszyscy powinni finansowaæ np. profilaktykê i leczenie alkoholików? Dlaczego id¹ na to moje
podatki, skoro ja nie nale¿ê do tej grupy? A kwestia utrzymywania z moich pieniêdzy kryminalistów w szerokim tego s³owa znaczeniu, lub
chocia¿by np. mienia po¿ydowskiego? I dalej
pytam Pana: dlaczego moje pieni¹dze id¹ na
leczenie pacjenta chorego np. na raka p³uc,
który wci¹¿ pali, pomimo ewidentnego zakazu? O ile wiem, Pan tak¿e pali… Panie Piotrze, czy nie sensowniej by³oby przeznaczyæ
te pieni¹dze na leczenie dzieci choruj¹cych na
ró¿ne trudno uleczalne choroby, np. bia³aczkê? A teraz inna kwestia. To, ¿e jest Pan niewierz¹cy, wcale nie upowa¿nia Pana do stawiania znaku równoœci pomiêdzy wiar¹, Koœcio³em, duchownymi, a sierotk¹ Marysi¹ i jej
krasnoludkami. Jeszcze bezczelnie Pan pisze
„nie ubli¿aj¹c sierotce Marysi”. Nie zamierzam z Panem polemizowaæ, bo widzê, ¿e wiedza Pana ogranicza siê tylko do informacji z TV.
Panie Piotrze, nie chcê Pana zniechêcaæ do pracy, ale uwa¿am, ¿e bezpieczniej by³oby w nag³ówku Pana felietonu umieœciæ tytu³ NIE JEDYNIE BEZ SENSOWNY OGL¥D.
Pozdrawiam

Janusz Bassara

Z zainteresowaniem przeczyta³em felieton
Pana Piotra Œwi¹dra-Kruszyñskiego zamieszczony w marcowym numerze „Odg³osów Brzeszcz”,
który poœwiêcony zosta³ finansowaniu Koœcio³a katolickiego z bud¿etu Pañstwa, a wiêc - poœrednio - równie¿ przez osoby niewierz¹ce. Tego
stanu, w³aœnie jako osoba niewierz¹ca, nie mo¿e
zaakceptowaæ Autor felietonu. Oczywiœcie ma
On pe³ne prawo do wyra¿ania swoich pogl¹dów,
jednak zastosowana przez niego argumentacja
budzi w¹tpliwoœci. „Dzia³a” bowiem w dwie
strony, a Pan Œwi¹der-Kruszyñski skupi³ siê tylko na jednej z nich, tej „swojej”. Na tej samej
bowiem zasadzie mo¿na wskazaæ szereg wydatków z bud¿etu Pañstwa, które z kolei trudno zaakceptowaæ katolikom. Ot na przyk³ad co maj¹
powiedzieæ katolicy, którzy p³ac¹ podatki, a Pañstwo - konkretnie Ministerstwo Kultury - przeznacza czêœæ z nich na utrzymanie galerii sztuki, która organizuje wystawy wrogie Koœcio³owi katolickiemu i g³oszonym przez niego naukom. Co maj¹ powiedzieæ ksiê¿a p³ac¹cy podatek rycza³towy, gdy widz¹, jak wynagradzani
przez Pañstwo (Ministerstwo Sprawiedliwoœci)
sêdziowie, dokonuj¹ „³amañców” interpretacyjnych, by uniewinniæ osoby (np. pewnego znanego muzyka, znan¹ artystkê), które z premedytacj¹ obra¿aj¹ uczucia religijne wierz¹cych.
Warto zauwa¿yæ, ¿e wysokoœæ wspomnianego
podatku rycza³towego zale¿na jest od liczby
mieszkañców danej parafii, w³¹czaj¹c w to równie¿ niewierz¹cych! Tak na marginesie, tej informacji zabrak³o w felietonie Pana Œwi¹draKruszyñskiego. Oczywiœcie podobnych przyk³adów mo¿na podaæ wiêcej, ale podobnie jak Autor nie bêdê siê z nimi „rozpêdza³”. Tym bar-

dziej, ¿e to nie chêæ polemiki z Jego argumentami sk³oni³a mnie do zabrania g³osu. Sprowokowa³ mnie do tego fragment felietonu, w którym
czytamy: „W wypadku wiary, dla mnie jako niewierz¹cego, chodzi o przypowieœæ, mit, legendê. To tak, jak bym wydawa³ swoje pieni¹dze
na stowarzyszenie mi³oœników sierotki Marysi
i krasnoludków. Nie obra¿aj¹c nikogo (a tym bardziej Marysi jako jedynej potencjalnie realnej
postaci)”. Gdyby Pan Œwi¹der-Kruszyñski skoñczy³ swój wywód na pierwszym zdaniu, móg³bym zrozumieæ, ¿e dla niego jako niewierz¹cego wiara (w kontekœcie ca³ego felietonu mowa
jest o wierze katolickiej) jest legend¹, mitem.
Niemniej poszed³ on dalej i wiarê ustawi³ na
poziomie bajki o sierotce Marysi i krasnoludkach. A nastêpnie - jak by tego by³o ma³o - zastrzeg³ siê, ¿e w ten sposób nikogo nie obra¿a,
a ju¿ tym bardziej sierotki Marysi. Faktycznie,
bohaterkê bajki napisanej przez Mariê Konopnick¹ nie obrazi³. Myœlê jednak, ¿e osoby, dla
których wiara katolicka - wiara w Jezusa, Boga
i jednoczeœnie postaæ historyczn¹ - bajk¹ nie jest,
mog¹ poczuæ siê obra¿one. Jak bowiem tak nie
poczuæ siê, jeœli Autor felietonu drwi z katolicyzmu. Bo czym¿e jest ostatnie z zacytowanych
zdañ, jeœli nie drwin¹ z wiary? A z tym jako katolik pogodziæ siê nie mogê. Nie mogê tym bardziej, ¿e felieton pojawia siê na ³amach „Odg³osów Brzeszcz”, pisma gminnego, a wiêc finansowanego (poprzez Oœrodek Kultury) z bud¿etu
gminy. Nie trzeba chyba szczegó³owo opisywaæ,
¿e do tego bud¿etu wp³ywaj¹ równie¿ pieni¹dze
katolików. Dlatego bardzo proszê, aby uczuæ
tych ostatnich nie obra¿aæ na ³amach „Odg³osów” - tylko tyle, a mo¿e a¿ tyle?
Z wyrazami szacunku,

Jacek Lachendro

Rozwój Ma³opolski Zachodniej
W Oœwiêcimiu odby³a siê konferencja subregionalna, któr¹ otworzy³ marsza³ek województwa Marek Sowa. Spotkanie z udzia³em
najwa¿niejszych partnerów spo³ecznych i gospodarczych, w tym lokalnych samorz¹dów,
ma pomóc w wytyczeniu ram dla indywidualnej œcie¿ki rozwoju
Ma³opolski Zachodniej.
Otwieraj¹c spotkanie
marsza³ek Marek Sowa
podkreœli³, ¿e samorz¹d
regionalny chce wykorzystaæ potencja³y w subregionach województwa
i zbudowaæ silne partnerstwo regionalne, co zosta³o wpisane jako jeden
z priorytetów przyjêtej we wrzeœniu Strategii Województwa na najbli¿sze lata. Przypomnia³ tak¿e, ¿e w³adze regionu zaczynaj¹ myœleæ o nowej
koncepcji polityki rozwoju regionalnego w kontekœcie przysz³ej perspektywy finansowej UE.
- Zale¿y nam na tym, aby w naszej debacie zainicjowaæ myœlenie o pozytywnej zmianie w tej
czêœci województwa - przekonywa³ Marek Sowa.
- Otwieramy dziœ debatê na poziomie regionalnym, która bêdzie toczy³a siê równolegle z t¹

na temat przysz³ej polityki spójnoœci i kszta³tu
bud¿etu w UE - doda³. Istotn¹ czêœci¹ rozpoczêtych w trakcie spotkania prac by³a dyskusja
o najwa¿niejszych projektach, które powinny
zostaæ uzgodnione w ramach partnerstwa subregionalnego i mog³yby
uzyskaæ wsparcie z przysz³ego programu regionalnego w latach 20142020, finansowanego
z funduszy europejskich.
Konferencja w Oœwiêcimiu to pierwsze z piêciu
spotkañ w subregionach.
Pozosta³e bêd¹ dotyczyæ
rozwoju subregionów:
tarnowskiego, s¹deckiego, podhalañskiego oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Konferencje subregionalne rozpoczynaj¹ prace nad wspólnym przygotowaniem programów rozwoju dla poszczególnych obszarów województwa, uwzglêdniaj¹cych niepowtarzalny charakter subregionu,
unikalne potencja³y oraz specyficzne potrzeby jego mieszkañców zgodnie z za³o¿eniami
Strategii Rozwoju Województwa Ma³opolskiego na lata 2011-2020.

Albert Bartosz
Odg³osy Brzeszcz
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Konkurs fotograficzny
Szanowni Pañstwo,
Zapraszam do udzia³u w konkursie fotograficznym Mojemu Miastu na Urodziny, zorganizowanym z okazji jubileuszu 50-lecia nadania Brzeszczom praw miejskich. Poprzez konkurs
chcemy Pañstwa zachêciæ do utrwalenia wizerunku naszego miasta, jego mieszkañców i wydarzeñ
w 2012 roku. Wykonane przez Pañstwa fotografie mog¹ staæ siê w przysz³oœci dokumentem obrazuj¹cym mieszkañców i ich ¿ycie w jubileuszowym roku. Mieszkañcy bêd¹ mogli utrwaliæ przestrzeñ miasta, wydarzenia, przedsiêwziêcia, projekty realizowane na terenie miasta Brzeszcze. Fotografie zostan¹ zaprezentowane podczas wernisa¿u wystawy 11 listopada 2012 r. w Urzêdzie
Gminy i we wk³adce do „Odg³osów Brzeszcz”.

Danuta Socha, Prezes
Stowarzyszenia Wspólnota
Samorz¹dowa w Brzeszczach
Regulamin Konkursu fotograficznego Mojemu
Miastu na Urodziny z okazji 50-lecia nadania
Brzeszczom praw miejskich.
1. Celem projektu jest:
- zwiêkszenie wiedzy mieszkañców na temat historii i przestrzeni miasta,
- zmobilizowanie mieszkañców do uwa¿nego
spojrzenia na przestrzeñ wokó³,
- pog³êbienie wiedzy spo³ecznoœci o lokalnej kulturze, architekturze, sztuce i tradycji,
- zwiêkszenie wiedzy na temat wydarzeñ i aktywnoœci spo³ecznoœci lokalnej,
- zwiêkszenie wra¿liwoœci na piêkno kszta³towanego przez mieszkañców krajobrazu.
2. Przedmiotem fotografii powinni byæ mieszkañcy, wydarzenia, przedsiêwziêcia, przestrzeñ miasta Brzeszcze.
3. Fotografie mog¹ byæ zarówno w poziomie jak
i w pionie, kolorowe, czarno-bia³e i w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 10x15 cm maksymalnie 13x18 cm oraz bezwarunkowo w postaci elektronicznej na p³ycie
CD, zapisane lub zeskanowane w jak najwiêkszej
rozdzielczoœci. Fotografie zg³oszone do konkur-

Informacja
Burmistrz informuje o podjêciu przez Radê
Miejsk¹ w Brzeszczach:
- uchwa³y Nr IX/71/11 z 21 czerwca 2011 r. w sprawie: przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze. Opracowanie obejmuje obszar o szerokoœci ok. 300 m na
wschód od ul. Oœwiêcimskiej, od pó³nocy ograniczony granic¹ gminy Brzeszcze z gmin¹ Oœwiêcim, o powierzchni 26,6 ha.
- uchwa³y Nr IX/72/11 z 21 czerwca 2011 r. w sprawie: przyst¹pienia do sporz¹dzenia planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Ofiar Oœwiêcimia, gmina Brzeszcze w trybie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Opracowanie obejmuje obszar
o szerokoœci ok. 500 m od po³owy ulicy Partyzantów do ulicy Ofiar Oœwiêcimia oraz obszar
o szerokoœci ok. 1000 m od ul. Ofiar Oœwiêci-
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su nie bêd¹ zwracane i pozostan¹ w zbiorach Stowarzyszenia i Urzêdu Gminy w Brzeszczach.
4. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie
Wspólnota Samorz¹dowa w Brzeszczach, ul.
Kosynierów 20/23, 32-620 Brzeszcze.
Do koperty zaadresowanej na adres Organizatora
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” nale¿y w³o¿yæ oznaczon¹ pracê (prace) która zawieraæ bêdzie w œrodku informacje z nastêpuj¹cymi danymi identyfikuj¹cymi autora: imiê, nazwisko, data
urodzenia, adres zamieszkania, telefon, wykaz
nades³anych prac z opisem takim samym jak na
ka¿dym ze zdjêæ oraz nastêpuj¹c¹ podpisan¹ klauzul¹: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego Mojemu Miastu na Urodziny
- konkurs fotograficzny dla mieszkañców gminy
Brzeszcze z okazji 50-lecia nadania praw miejskich miastu Brzeszcze, w celach wynikaj¹cych
z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustaw¹ z 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z póŸniejszymi zmianami). Poprzez wys³anie zdjêæ na Konkurs nieodp³atnie przenoszê na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach
oraz stronach internetowych Organizatora i Urz¹d
Gminy w Brzeszczach. Udzia³ w konkursie jest
jednoznaczny z nieodp³atnym udzieleniem prawa do nieodp³atnego wykorzystywania prac w nastêpuj¹cych polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nak³adzie,
u¿ywania ich w Internecie oraz w innych formach
utrwaleñ, nadaj¹cych siê do rozpowszechniania
w ramach dzia³alnoœci Stowarzyszenia Wspólnota
Samorz¹dowa w Brzeszczach i Urzêdu Gminy
oraz promocji projektu”.
5. Termin dostarczenia prac fotograficznych up³ywa 19 paŸdziernika 2012 roku o godz. 14.00. Prace nale¿y dostarczyæ na adres: Stowarzyszenie
Wspólnota Samorz¹dowa, ul. Kosynierów 20/23,
32-620 Brzeszcze.
6. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi 11 listopada
2012 roku.
7. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie
Wspólnota Samorz¹dowa w Brzeszczach, ul.
Kosynierów 20/23, 32-620 Brzeszcze.
8. Konkurs jest otwarty dla wszystkich.
mia do granicy gminy Brzeszcze. Zainteresowani
mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej wymienionej
zmiany studium, oraz zmiany planu miejscowego do 23 kwietnia 2012 r. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Œrodowiska pod nr tel.
/32/77 28 575 lub na stronie internetowej urzêdu: www.brzeszcze.pl.
Burmistrz informuje, ¿e od 2 kwietnia do
10 maja 2012 r. do publicznego wgl¹du w siedzibie Urzêdu Gminy w Brzeszczach wy³o¿ony zosta³ projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Brzeszcze IA” wraz
z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko. Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie rozwi¹zaniami odbêdzie siê 26 kwietnia 2012 r.
(czwartek) o godzinie 10.00 w siedzibie Urzêdu
Gminy w Brzeszczach. Szczegó³owe informacje
mo¿na uzyskaæ w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Œrodowiska pod nr tel. /32/
77 28 575 lub na stronie internetowej urzêdu
www.brzeszcze.pl.

9. Ka¿dy z autorów mo¿e nades³aæ do 6 fotografii.
10. Oceny zdjêæ dokona jury powo³ane przez organizatora. Decyzje jury s¹ ostateczne.
11. Wszyscy laureaci zostan¹ powiadomieni o werdykcie jury.
12. Nagrodzone prace zostan¹ zaprezentowane na
wystawie w Urzêdzie Gminy w Brzeszczach oraz
w „Odg³osach Brzeszcz”.
13. Organizator przewiduje 1 nagrodê g³ówn¹
rzeczow¹ oraz 2 równorzêdne rzeczowe nagrody dodatkowe.

Stwórz logo Powiatu
i wygraj 4 tyœ. z³
Musi byæ niepowtarzalne, artystyczne i u¿yteczne - Zarz¹d Powiatu w Oœwiêcimiu og³asza
konkurs na logo naszego powiatu. Celem zabawy
jest wy³onienie najlepszego logo charakteryzuj¹cego powiat. Znak promocyjny ma byæ u¿ywany
do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich
oraz reklamowych.
Projekt musi sk³adaæ siê ze znaku graficznego
oraz podpisu „Powiat Oœwiêcimski”. Maksymalnie
przy jego realizacji mo¿na u¿yæ czterech kolorów.
Ka¿dy z uczestników konkursu musi do projektu logo
do³¹czyæ wyjaœnienie jego symboliki. Prace nale¿y
sk³adaæ do 16 kwietnia (o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje data wp³ywu na dziennik podawczy
Starostwa Powiatowego z siedzib¹ w Oœwiêcimiu).
Do 30 kwietnia - w trybie g³osowania przez mieszkañców powiatu oœwiêcimskiego za poœrednictwem
poczty elektronicznej (promocja@powiat.oswiecim.pl) - zostan¹ wybrane 4 prace. Do 10 maja Komisja Konkursowa wybierze ostateczne logo i przed³o¿y je Zarz¹dowi Powiatu w Oœwiêcimiu do zatwierdzenia. Zwyciêzcê poznamy 31 maja. Organizator
zastrzega sobie prawo do nierozstrzygniêcia konkursu, jeœli nades³ane prace nie bêd¹ spe³niaæ jego oczekiwañ. Prace nale¿y sk³adaæ/przesy³aæ na adres: Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu, ul. Wyspiañskiego 10, 32-602 Oœwiêcim.
Regulamin konkursu opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/896

NL

Œwi¹teczny UG
27 i 28 marca w Urzêdzie Gminy w Brzeszczach Klub Babskie Fanaberie przygotowa³
wystawê „Œwi¹teczne inspiracje Wiosna”.
- Jest to ju¿ druga wystawa cyklu œwi¹tecznego. Tym razem 16 pañ przygotowa³o wyroby artystyczne zwi¹zane z Wielkanoc¹. Odwiedzaj¹cy
kiermasz mogli zakupiæ m. in. serwetki i koszyczki szyde³kowe, koszyki z wikliny papierowej, pisanki decoupage (do wyboru oryginalne wydmuszki lub jajka styropianowe), luŸne kwiaty z bibu³ek
oraz piêkne haftowane obrazy. Mistrzostwo szczegó³u ujawni³o siê te¿ w miniaturowych koszyczkach z papierowymi bukiecikami ró¿ lub niezapominajek. Pomys³owoœci¹ zadziwia³y tak¿e wiêksze przedmioty odrestaurowane metod¹ decoupage. Katarzyna Wyrobek, przedstawicielka Babskich
Fanaberii zapewnia, ¿e w planach Klubu uwzglêdniono ju¿ kolejn¹ wystawê w grudniu.
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KWK „Brzeszcze”
KWK „Brzeszcze” obejmuje swym obszarem tereny gmin Brzeszcze, Oœwiêcim i MiedŸna. Wydobycie wêgla i pozyskiwanie metanu
jako kopaliny towarzysz¹cej, prowadzone jest
na podstawie Koncesji nr 12/24 z 23 wrzeœnia
2004 r. wa¿nej do 2040 r., Projektu Zagospodarowania Z³o¿a na lata 2004-2040 oraz Planu Ruchu Czêœæ Szczegó³owa na lata 2011-2013.
Kopalnia planuje w 2012 roku realizacjê wydobycia na poziomie 1 982,90 tys. ton w pok³adach 352, 364, 401 i 510 oraz wydr¹¿enie ok. 9
526 mb wyrobisk. Kopalnia aktualnie zatrudnia
3 152 osoby, z czego 1 475 mieszka na terenie
gminy Brzeszcze, co stanowi 46,8% ogó³u za³ogi. Udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkuj¹cych gminê Brzeszcze pracuj¹cych w kopalni wyniós³ w roku 2011 3 717,24
tys. z³. Kopalnia wspó³pracowa³a w 2011 z prawie 40 firmami z terenu gminy Brzeszcze. Zakupy us³ug i towarów w firmach z siedzib¹ w gminie Brzeszcze w 2011 wynios³y 9 377,98 tys. z³.
W roku 2012 zakupy towarów i us³ug w firmach
z siedzib¹ w gminie Brzeszcze planowane s¹ na
poziomie ok. 12 000 tys. z³.
Wa¿niejsze zadania realizowane w 2011 roku
z zakresu usuwania skutków eksploatacji górniczej przez KW S.A. oddzia³ KWK „Brzeszcze” dotycz¹ce sektora publicznego:
- Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie grawitacyjnego odprowadzania wód deszczowych z rejonu ul. Sobieskiego - etap 1(do torów kolejowych), trwaj¹ prace projektu etapu 2
(odprowadzanie wód do Wis³y),
- Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulicy Nazieleñce z niecki za przejazdem kolejowym (trwa
procedura uzyskania pozwolenia na budowê),
- Opracowanie dokumentacji projektowej grawitacyjnego odprowadzania wód deszczowych z rejonu ulicy Klonowej (trwa procedura uzyskania
pozwolenia na budowê),
- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
w zakresie modernizacji systemu odwodnienia
rejonu Brzeszcze - Nazieleñce ul. Podgórze,
- Usprawniono dzia³anie uk³adu hydrotechnicznego odprowadzaj¹cego wody deszczowe z rejonu „Starych Brzeszcz” do rzeki Wis³y (rejon likwidowanego zalewiska „F” £ê¿nik),
- Zlecono wykonanie oceny stanu technicznego
obwa³owania Potoku Ró¿any w Wilczkowicach
na wys. Ul. Kolornia oraz obwa³owania zbiornika „Sazan” w Wilczkowicach (grobla po³udniowo-zachodnia) w aspekcie likwidacji zagro¿enia
powodziowego i ochrony nowo wybudowanej
pompowni,
- Wykonanie rowu opasowego przy Potoku Ró¿anym w Wilczkowicach na wys. ul. Kolonia;
- Naprawa szkód w 274 obiektach budowlanych
osób prywatnych, w tym przeprowadzono pionow¹
rektyfikacjê dwóch budynków mieszkalnych,
- Wy³onienie wykonawcy na naprawê szkody
w kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sobieskiego i ul. Do³y w Brzeszczach oraz rozpoczêcie prac
budowlanych,
- Wykonanie czyszczenia i monitoring kolektora

deszczowego o œrednicy 1000 w rejonie ul. Chrobrego,
- Przyst¹pienie do opracowania dokumentacji na
remont koœcio³a parafialnego w Brzeszczach,
- Wykonanie naprawy szkody w ul. Krótkiej w kanalizacji deszczowej w zakresie uszczelnienia
studni o œrednicy 800 przy posesji nr 1 oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej wokó³ studni,
- Naprawa szkody w ul. Legionów w zakresie
frezowania nawierzchni z wykonaniem nak³adki bitumicznej,
- Wymiana uszkodzonej czêœci konstrukcji zgarniacza osadu w osadniku wtórnym radialnym
nr 2, na terenie oczyszczalni œcieków.
- Wykonanie remontu budynku GZE w trybie
awaryjnym.
Plan dzia³añ w zakresie
naprawy szkód górniczych w 2012 roku:
Zgodnie z planem techniczno-ekonomicznym zatwierdzonym uchwa³¹ zarz¹du
KW S. A. na usuwanie
szkód górniczych w 2012
roku kopalnia ma zapewnione œrodki finansowe na poziomie pozwalaj¹cym zrealizowaæ zaplanowanie przedsiêwziêcia.
Dzia³ania zwi¹zane z likwidacj¹ zagro¿enia
powodziowego:
Wilczkowice
- Remont obwa³owania potoku na wys. ul. Kolonia wg. wykonanej dokumentacji,
- Remont grobli po³udniowo-zachodniej akwenu
wodnego „SAZAN” wg wykonanej dokumentacji,
- Poprawa skutecznoœci odwodnieñ budynków
mieszkalnych po³o¿onych przy ul. Oœwiêcimskiej
wraz z przebudow¹ ruroci¹gu usytuowanego na
wschód od budynków.

Brzeszcze
- Odtworzenie rowu odwadniaj¹cego wzd³u¿ ul.
Nazieleñce w celu odprowadzenia wody z Niecki za przejazdem kolejowym,
- Modernizacja systemu odwodnienia rejonu Nazieleñce ul. Podgórze w celu zapewnienia sprawnoœci systemu pompowego pompowni w warunkach powodziowych,
- Przywrócenie grawitacyjnego odp³ywu wód
z rejonu ul. Klonowej,
- Remont po³udniowo-wschodniego obwa³owania zbiornika retencyjno-dozuj¹cego,
- Wy³onienie wykonawcy opracowania koncepcji odwodnienia pó³nocno-zachodniej czêœci OG.
Dzia³ania zwi¹zane z realizacj¹
napraw obiektów budowlanych:
- Zakoñczenie zadania zwi¹zanego z napraw¹ szkody w kanalizacji sanitarnej w ul. Sobieskiego i ul. Do³y,
- Naprawa szkód w ok. 200 obiektach budowlanych osób prywatnych, w tym rektyfikacje trzech
budynków mieszkalnych,
- Remont koœcio³a parafialnego,
- Remont ul. Przecieszyñskiej od
skrzy¿owania z ul. Daszyñskiego do skrzy¿owania ul. Nosala, ul. Wyzwolenia i ul. Granicznej nawierzchnia + wyprofilowanie rowu odwadniaj¹cego od strony po³udniowej,
- Remont ul. Piastowskiej - korekta niwelety drogi na odcinku ok. 85 m w rejonie posesji
nr 42, regulacja wpustów do studzienek kanalizacji deszczowej,
- Remont ul. Willowej - nawierzchnia, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa,
- Renowacja kolektora deszczowego o œrednicy
1000 w rejonie ul. Chrobrego metod¹ reliningu.

Dyrektor KWK „Brzeszcze”
Kazimierz Grzechnik

Œrodki unijne dla szkó³ podstawowych
14 lutego Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska podpisa³a umowê z Wojewódzkim
Urzêdem Pracy w Krakowie na realizacjê projektu „ASY Z NASZEJ KLASY” w ramach indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkó³ podstawowych.
Projekt bêdzie w 100% finansowany ze
œrodków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki - dzia³anie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszanie ró¿nic w jakoœci us³ug edukacyjnych. Wartoœæ dofinansowania wynosi 313.930,20 z³. Projekt bêdzie realizowany pocz¹wszy od marca
2012 r. do koñca grudnia 2013 r. we wszystkich szeœciu szko³ach podstawowych w naszej
gminie dla uczniów klas I-III poprzez organizacjê zajêæ pozalekcyjnych wyrównawczych,
rozwojowych, ko³ek zainteresowañ, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz gimnastyki korekcyjnej. Planuje siê, i¿ w trakcie trwania projektu zrealizowane zostanie 3510 godzin
zajêæ, z których skorzysta oko³o 800 uczniów.
Zajêcia bêd¹ mia³y ciekawy i innowacyjny charakter, gdy¿ dziêki dofinansowaniu mo¿emy za-

kupiæ nowoczesne pomoce dydaktyczne takie
jak:
- laptopy, urz¹dzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, magnetofony,
- multimedialne tablice interaktywne,
- ksi¹¿ki, encyklopedie, s³owniki, gry dydaktyczne,
- multimedialne programy edukacyjne,
- specjalistyczne programy logopedyczne i pomoce logopedyczne,
- pomoce do zajêæ gimnastyki korekcyjnej,
- pomoce do zajêæ muzyczno-tanecznych,
- wyposa¿enie nowych sal lekcyjnych - meble,
biurka,
- wyposa¿enie pracowni matematycznych, jêzykowych i przyrodniczych.
Mamy nadziejê, ¿e realizacja projektu przyniesie oczekiwane rezultaty, którymi s¹ m. in. zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, rozwój
zainteresowañ uczniów i uzyskanie wysokich
wyników w nauce. Maj¹c to na uwadze, warto
podj¹æ trud aplikowania o œrodki z Unii Europejskiej dla dobra i wszechstronnego rozwoju uczniów
z naszej gminy.

G ZE w Brzeszczach
Agnieszka Korczyk
Odg³osy Brzeszcz
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Samorz¹d

Park miejski
Na przebudowê czêœci parku miejskiego
w Brzeszczach uzyskano kwotê dofinasowania
wysokoœci 861.637 z³.
22 marca w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego w Krakowie burmistrz Teresa Jankowska podpisa³a umowê na
dofinansowanie przebudowy parku miejskiego
w Brzeszczach. Szacunkowy koszt inwestycji to
1.247.273,25 z³. Koszty kwalifikowane to
1.013.690,69 z³. Dotacja dla gminy wyniesie 85%
kosztów kwalifikowanych, czyli 861.637,08 z³.
Wniosek o dofinansowanie inwestycji zosta³ z³o¿ony we wrzeœniu 2011 r. w Lokalnej Grupie
Rybackiej „Dorzecze So³y i Wieprzówki” w Rajsku a Ÿród³em finansowania inwestycji s¹ œrodki Programu Operacyjnego „Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach dzia³ania
4.1. Rozwój obszarów zale¿nych od rybactwa,
w zakresie realizacji dla operacji polegaj¹cych
na „Wzmocnieniu konkurencyjnoœci i utrzyma-

niu atrakcyjnoœci obszarów zale¿nych od rybactwa”. Zakres planowanej przebudowy parku
miejskiego w Brzeszczach ma charakter kompleksowy i wynika z przygotowanego w 2005
roku projektu budowlanego, jak równie¿ uzgodnionego na potrzeby wniosku o dofinansowanie,
wspólnego stanowiska burmistrza Brzeszcz oraz
Rady Miejskiej w Brzeszczach. W projekcie
budowlanym zaprojektowana zosta³a kompleksowa rewitalizacja parku, jednak¿e z uwagi na
mo¿liwoœci bud¿etowe gminy, w 2012 roku przewidziano przebudowê i modernizacjê infrastruktury i wyposa¿enia w czêœci wschodniej parku,
dotyczy to: oœwietlenia, komunikacji, ma³ej architektury, zieleni. Jednymi z ciekawszych elementów zagospodarowania parku bêdzie œcie¿ka rowerowa wraz ze szkó³k¹ rowerow¹ w strefie rekreacji rowerowej oraz fontanna, która doda
elegancji strefie tzw. cichej rekreacji. Dope³nieniem ww. dzia³añ bêdzie przebudowa i uzupe³nienie miejscowej zieleni. Budowa œcie¿ki i szkó³ki rowerowej obejmuje zespó³ dwóch elementów: szkó³kê rowerow¹ oraz górkê rowerowosaneczkow¹. Œcie¿ka rowerowa przebiegaæ bê-

dzie obrze¿nie do zespo³u parkowego ze skrzy¿owaniem z placami i alejkami parkowymi. Nawierzchnia dostosowana zostanie do jazdy rowerowej w ka¿dych warunkach klimatycznych.
Szkó³ka rowerowa zlokalizowana bêdzie natomiast we wschodniej czêœci parku ³¹cznie z górk¹
do jazdy górskiej, a zim¹ do saneczkowania.
Szkó³ka przylegaæ bêdzie do œcie¿ki rowerowej
i tworzyæ zespó³ ronda i uliczek krzy¿uj¹cych
siê. Zespó³ posiadaæ bêdzie pe³ny zestaw znaków drogowych obowi¹zuj¹cych na drogach
polskich. W celu urozmaicenia szaty roœlinnej
planuje siê zasadzenie roœlin o zró¿nicowanym
pokroju, barwnych liœci, roœlin kwitn¹cych, iglastych i liœciastych roœlin zimozielonych, w tym
równie¿ roœlin jednorocznych. Podsumowaniem inwestycji bêdzie zorganizowanie na
terenie projektowanej szkó³ki rowerowej turnieju rowerowego dla dzieci i m³odzie¿y. Organizacj¹ turnieju zajm¹ siê wspólnie: Oœrodek Kultury w Brzeszczach, Samorz¹d Osiedlowy nr 1 w Brzeszczach we wspó³pracy z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Oœwiêcimiu.

UG

Operacja wspó³finansowana przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj¹c¹ inwestycje
w zrównowa¿one rybo³ówstwo.

Podziêkowanie

O przemocy w rodzinie
Obecnie zg³oszenia przemocy domowej
w procedurze „Niebieskie Karty” poza policjantami i pracownikami socjalnymi
przyjmuj¹ równie¿ przedstawiciele oœwiaty, ochrony zdrowia i gminnych komisji rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
Do czasu wydania rozporz¹dzenia w sprawie „Niebieskich Kart” (18.10. ub. r.) policjanci i pracownicy socjalni w trakcie interwencji, wizyt w œrodowisku, gdzie wystêpowa³a
przemoc, wype³niali ró¿ne formularze „Niebieskiej Karty” i prowadzili w³asne, czêsto
dubluj¹ce siê dzia³ania. Pedagodzy, przedstawiciele ochrony zdrowia i komisji rozwi¹zywania problemów alkoholowych czêsto udzielali pomocy osobom doznaj¹cym przemocy,
teraz jednak ich rola zosta³a formalnie okreœlona. W razie stwierdzenia przemocy w rodzinie, obecnie równie¿ oni s¹ zobligowani
wype³niæ „Niebiesk¹ Kartê”, udzieliæ osobie
pokrzywdzonej informacji i pomocy w celu zapewnienia jej bezpieczeñstwa. Co wa¿ne,
wszyscy specjaliœci pos³uguj¹ siê takimi samymi formularzami i wspó³prowadz¹ jedno
postêpowanie. Pomoc i dzia³ania na rzecz osób
doznaj¹cych przemocy maj¹ byæ interdyscyplinarne - realizowane przez specjalistów,
przedstawicieli poszczególnych instytucji pomocowych zespo³owo. W Brzeszczach od 22
lutego 2011 r. dzia³a zespó³ interdyscyplinarny, a w razie potrzeby powo³ywane s¹ grupy
robocze. W ka¿dym przypadku zg³oszonej
przemocy spotykaj¹ siê kompetentni w danej
sprawie specjaliœci: pracownik socjalny, dziel-
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nicowy z danego terenu, pedagog szko³y pracuj¹cy w placówce do której uczêszcza dziecko bêd¹ce œwiadkiem lub ofiar¹ przemocy,
kurator, terapeuta uzale¿nieñ, czy pielêgniark¹
œrodowiskowa, gdy dostrzega zaniedbania
wobec osób starszych i dzieci. W takiej grupie fachowców jest opracowywany i póŸniej
monitorowany szczegó³owy plan pomocy rodzinie dotkniêtej przemoc¹. Nowe rozporz¹dzenie przewiduje udzia³ samych pokrzywdzonych w spotkaniach zespo³ów interdyscyplinarnych, co zapewne przyczyni siê do urealnienia przygotowywanych planów pomocy.
Ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie przewiduje tak¿e dzia³ania wobec osób stosuj¹cych przemoc, np. kierowanie do udzia³u
w programach edukacyjno-korekcyjnych, nakaz opuszczenia mieszkania czy zakaz zbli¿ania siê sprawcy na konkretn¹ odleg³oœæ do
skrzywdzonych osób. Nowe rozwi¹zania bêd¹
o tyle skuteczne, o ile zyskaj¹ akceptacjê naszej lokalnej spo³ecznoœci. Wiêcej informacji
o przeciwdzia³aniu przemocy w naszej gminie mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej www.ops.brzeszcze.pl w zak³adce Przeciwdzia³anie przemocy
lub dzwoni¹c na lokaln¹ infoliniê 668-994-230.

Marek Podleszañski
OPS Brzeszcze

Serdecznie dziêkujmy za pomoc, jakiej
zaznaliœmy zarówno od osób prywatnych jak
i instytucji z terenu gminy Brzeszcze w obliczu tragedii, któr¹ prze¿yliœmy. Po¿ar, który
mia³ miejsce 4 lutego 2012 r. by³ dla nas katastrofalnym wydarzeniem, które na d³ugo pozostanie w naszej pamiêci. W jednej chwili
straciliœmy wiêkszoœæ dorobku ¿ycia. Wk³ad
pracy, który w³o¿yliœmy w ci¹gu 3 lat (20082010) w remont budynku oraz wyposa¿enie
mieszkania, w kilka chwil zosta³y poch³oniête
przez ogieñ. W tym nieszczêœciu nie zostaliœmy jednak pozostawieni samym sobie. Wyrazem solidarnoœci by³y nie tylko wyrazy
wspó³czucia, ale te¿ konkretne dzia³ania bêd¹ce dla nas Ÿród³em nadziei, ¿e to co straciliœmy, da siê odbudowaæ. Dlatego chcielibyœmy z ca³ego serca podziêkowaæ poni¿ej wymienionym osobom prywatnym i instytucjom,
które w ró¿ny sposób okaza³y nam bezcenn¹
pomoc:
- Urz¹d Gminy Brzeszcze
- Opieka Spo³eczna
- Agencja Komunalna
- Adex-Bud - Technika Budowlana
- Grudex - Materia³y Sypkie
- Rymkas - Wyposa¿enie £azienek i Wnêtrz
- Rosner II - Okna i Drzwi
- Mero - Materia³y Budowlane Bielan
- Problem-Bud - Us³ugi Budowlane
- Bud-Best Us³ugi Budowlane
- oraz s¹siedzi z ulicy Pocztowej.
Jeszcze raz z ca³ego serca dziêkujemy.
Z powa¿aniem

Lucyna i Pawe³ Stanik

Zamiast klapsa
Blisko 70 procent Polaków uwa¿a, ¿e
dziecku czasem trzeba daæ klapsa. Tymczasem od sierpnia 2010 r. obowi¹zuje wprowadzony do Kodeksu Rodzinnego zakaz stosowania kar cielesnych.
Najczêstszym powodem bicia dzieci jest brak
cierpliwoœci i bezsilnoœæ rodziców. Potwierdza
to prowadzone w Ma³opolsce i opublikowane
w grudniu ubieg³ego roku badanie. 48 procent respondentów wskazuje jako powód karania dzieci
w³aœnie brak cierpliwoœci, a 36 procent bezsilnoœæ.
37 procent badanych Ma³opolan twierdzi, ¿e zna
wœród swoich znajomych rodziców karaj¹cych
fizycznie swoje dzieci. Z wprowadzeniem ca³kowitego zakazu stosowania kar cielesnych wobec
dzieci zgadza siê natomiast 65 procent Ma³opolan. Wœród osób przeciwnych zakazowi 60 pro-

cent uwa¿a, ¿e „rodzice mog¹ stosowaæ kary fizyczne, bo takie jest ich rodzicielskie prawo”,
a 59 procent twierdzi, ¿e bicie jest usprawiedliwione „gdy wyczerpi¹ siê inne sposoby na zdyscyplinowanie dziecka”. Jako skuteczny œrodek
zaradczy kary fizyczne uznaje 54 procent spoœród
tych badanych, tyle samo osób zgadza siê ze
stwierdzeniem „gdy by³em dzieckiem dostawa³em w skórê i dobrze na tym wyszed³em”. Tymczasem jak wiadomo, ka¿dy z rodziców wypracowuje swój w³asny styl wychowania. Ju¿ od
pierwszych chwil ¿ycia dziecka dzia³ania rodzica s¹ niezwykle istotne: od samego pocz¹tku pokazujemy dziecku, jakie zachowania wzbudzaj¹
w nas radoœæ, a jakie z³oœæ. Relacja rodziców
z dzieckiem jest modelow¹ dla innych relacji interpersonalnych, tak¿e tych poza rodzin¹. W doros³ym ¿yciu wybieraj¹c partnera czy nawet szukaj¹c pracy, korzystamy z zasobu jakim jest podstawowa wiêŸ dziecka z rodzicami, opiekunami.
W tym kontekœcie warto powstrzymaæ siê od klapsa. Nie uderzaæ, ale werbalizowaæ z³oœæ i inne
trudne uczucia. Pamiêtajmy, ¿e nasza postawa
wobec karania dzieci przek³ada siê na wra¿liwoœæ
na przemoc we w³asnym œrodowisku, jej rozpoznawanie i reagowanie. Wiêcej informacji o mo¿liwoœciach uzyskania pomocy w trudnoœciach wychowawczych uzyskaæ mo¿na na stronie internetowej Oœrodka Pomocy Spo³ecznej www.ops.brzeszcze.pl w zak³adce Przeciwdzia³anie przemocy, lub
dzwoni¹c na lokalna infoliniê 668-994-230.
Na podstawie badania TNS OBOP dla Rzecznika Praw Dziecka, sierpieñ 2011 r. oraz Przemoc
w rodzinie w opinii Ma³opolan. Raport z badañ.
Regionalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej w Krakowie, grudzieñ 2011.

Marek Podleszañski
OPS Brzeszcze

Starzenie siê
i zdrowie
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oœwiêcimiu informuje, i¿ has³em Œwiatowego Dnia Zdrowia obchodzonego 7 kwietnia
2012 jest „Starzenie siê i Zdrowie” (Ageing and Heath).
Wed³ug szacunków WHO
(World Heath Organization Œwiatowa Organizacja Zdrowia)
na przestrzeni 2000-2050 r. populacja ludzi w wieku 60 i wiêcej lat potroi siê (z 6000 milionów do 2 miliardów). Problem
starzej¹cych siê spo³eczeñstw
dotyka wszystkie kraje, ale najbardziej uwidacznia siê w pañstwach s³abo rozwiniêtych - tam liczba ludzi starszych wzroœnie z 4000 milionów w 2000 roku do
1,7 miliarda w 2050 r. Taka zmiana demograficzna bêdzie mia³a znacz¹cy wp³yw tak¿e na zdrowie publiczne. Zachowanie dobrego zdrowia w przypadku starszych ludzi jest niezwykle wa¿ne, jeœli
maj¹ oni pozostaæ niezale¿nymi, aktywnymi
cz³onkami swoich rodzin i spo³ecznoœci. Cel operacyjny nr 9 Narodowego Programu Zdrowia zak³ada „tworzenie warunków do zdrowia i aktywnego ¿ycia osób starszych”, a jednym z priorytetów do osi¹gniêcia przed 2015 rokiem jest
„zmniejszenie wystêpowania niepe³nosprawnoœci,
chorób przewlek³ych i przedwczesnych zgonów
w populacji osób powy¿ej 60 roku ¿ycia i zwiêkszenie liczby lat wolnych od niepe³nosprawnoœci”. Efektem realizacji powy¿szego celu pozostaje zgodna z koncepcj¹ „Starzej¹cego siê spo³eczeñstwa” i mo¿e byæ realizowana jedynie poprzez sta³y i systematyczny postêp w zakresie
profilaktyki, diagnozowania, leczenia chorób oraz
promocji zdrowego stylu ¿ycia. Starzenie siê jest
procesem trwaj¹cym przez ca³e ¿ycie. Zachodz¹ce w organizmie zmiany zale¿¹ w najwiêkszym
stopniu od sposobu ¿ycia. Wiek kalendarzowy
mo¿e ró¿niæ siê znacznie od wieku biologicznego. Ludzie aktywni fizycznie i umys³owo pozostaj¹ d³ugo m³odzi. Po zaprzestaniu pracy zawo-

Zaproszenie
27 maja 2012 o godz. 15.00 w parku miejskim przy ul. Dworcowej w ramach programu
Razem Zmieniajmy Œwiat - Razem Pomagajmy Innym rusza druga edycja Meczu ¯ycia!
Tegoroczne has³o brzmi „Gramy z sercem”,
a impreza ma na celu zwiêkszenie œwiadomoœci o transplantacji i pierwszej pomocy.

dowej znajduj¹ nowe mo¿liwoœci do dzia³ania i ci¹g³ego rozwoju. Odwrotnie, gdy starszy cz³owiek
czuje siê odrzucony, niepotrzebny, samotny w rodzinie i spo³eczeñstwie lub te¿ sam wycofuje siê
z aktywnego ¿ycia. Brak kontaktów spo³ecznych
i zajêæ daj¹cych zadowolenie sprawia, ¿e wiele
osób traci zainteresowania, izoluje siê od otoczenia, odczuwa przygnêbienie.
Jak zaradziæ przedwczesnej
staroœci? Czynniki zagra¿aj¹ce zdrowiu osób starszych
mo¿na podzieliæ na dwie grupy: czynniki biologiczne i spo³eczne. Do pierwszych zaliczaj¹ siê: zmniejszenie aktywnoœci ruchowej (niedobór ruchu powoduje du¿e zmiany
w organizmie, przyspiesza
proces starzenia oraz sprzyja
rozwojowi chorób. Dla ludzi
starszych ma ona szczególne znaczenie), niew³aœciwe od¿ywianie, np. niedostateczna iloœæ bia³ka, witamin, soli mineralnych, spo¿ywanie pokarmów z nadmiern¹ iloœci¹ t³uszczu pochodzenia
zwierzêcego, nadmiar s³odyczy, stosowanie u¿ywek, szczególnie picie alkoholu i palenie tytoniu, przyjmowanie du¿ej iloœci leków bez wskazañ lekarza. G³ówne czynniki spo³eczne to natomiast: nieoczekiwana zmiana warunków otoczenia (zmiana miejsca zamieszkania, przejœcie na
emeryturê bez odpowiedniego przygotowania),
osamotnienie, czêsto zwi¹zane ze strat¹ bliskich
osób, brakiem mo¿liwoœci opuszczenia domu, np.
z powodu choroby, izolacja spo³eczna, pogorszenie sytuacji materialnej - zw³aszcza, gdy nie pozwala ona na zaspokojenie podstawowych potrzeb
¿yciowych, nadmiar wolnego czasu, którego nie
potrafi siê wykorzystaæ, monotonia, pustka, niew³aœciwe nastawienie do staroœci samych starszych osób lub ich otoczenia. Pamiêtajmy, ¿e ka¿dy cz³owiek gromadzi rezerwy wiedzy i doœwiadczeñ. Dziel¹c siê nimi ze swoimi bliskimi i innymi ludŸmi, mo¿e wzbogaciæ ich ¿ycie.

Dorota Kram
Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny , Sekcja Oœwiaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
nas a¿ z Poznania). Sk³adaki zmierz¹ siê z popularnie zwan¹ „Malt¹”, czyli reprezentacj¹ Maltañskiej S³u¿by Medycznej, która zagra po raz
pierwszy. Dla zgromadzonych goœci odbêd¹ siê
równie¿: pokaz ratowniczo-gaœniczy z udzia³em
trzech jednostek (OSP Brzeszcze, OSP GRM Jawiszowice i MSM), badania i konsultacje z kadr¹
medyczn¹ Œl¹skiego Centrum Chorób Serca, badania potencjalnych dawców szpiku z mo¿liwoœci¹ wpisania do rejestru dawców (rejestr prowadzony przez Fundacjê
DKMS Polska), a tak¿e liczne gry, zabawy,
koncerty, konkursy i wiele innych atrakcji, których na razie zdradziæ
nie mogê. Patronat honorowy objê³a Burmistrz Brzeszcz Teresa
Jankowska.

G³ówna atrakcj¹ spotkania bêdzie mecz Sk³adaki contra Malta, przy
czym pierwsz¹ z wymienionych dru¿yn reprezentuj¹ cz³onkowie Fundacji
Œl¹skiego Centrum Chorób Serca - osoby po przeszczepie serca, nerek lub
p³uc (spodziewamy siê
chêtnych z ca³ej Polski,
w tamtym roku dotarli do „Sk³adaki” podczas Meczu ¯ycia 2011
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Iloœæ w parze z jakoœci¹
W lutowym wydaniu „Odg³osów Brzeszcz”
pojawi³ siê list czytelnika, który ostrzega przed
akwizytorami kr¹¿¹cymi po naszej gminie.
Oferuj¹ oni, szczególnie ludziom starszym,
drogie dekodery argumentuj¹c, ¿e ju¿ niebawem przerwane zostanie nadawanie naziemnej telewizji analogowej. ¯¹daj¹ szybkiego
podpisania umowy, co wi¹¿e siê ze zgod¹ na
kupno nowego sprzêtu i kosztown¹ us³ug¹
montersk¹. ¯eruj¹ oni na niewiedzy mieszkañców dotycz¹cej wprowadzenia naziemnej telewizji cyfrowej. Postanowiliœmy wiêc rozwiaæ
wszelkie w¹tpliwoœci na ten temat.
Jak odbieraæ?
Po pierwsze, „zwyk³a telewizja zniknie” w Brzeszczach dopiero w maju 2013 r. Obecnie nadal mo¿na j¹ odbieraæ bez wiêkszych przeszkód. Po drugie, aby ogl¹daæ now¹ cyfrow¹ telewizjê naziemn¹, najczêœciej nie trzeba zmieniaæ anteny.
Problemem mog¹ byæ natomiast stare telewizory,
które nie s¹ w stanie poradziæ sobie z cyfrowym
sygna³em. Nie oznacza to jednak, ¿e musimy kupowaæ nowe odbiorniki. Wystarczy, ¿e zaopatrzymy siê w dekoder zgodny ze standardem DVB-T
(Digital Video Broadcasting-Terrestrial), co wi¹¿e
siê z kosztem nawet poni¿ej 100 z³. Oczywiœcie
mo¿na kupiæ dro¿sze urz¹dzenia obs³uguj¹ce telewizje wysokiej rozdzielczoœci HD (High Definition). Warto jednak zaznaczyæ, ¿e wiêkszoœæ

starszych odbiorników i tak nie jest z ni¹ kompatybilna. Ciekaw¹ opcj¹ jest sprzêt umo¿liwiaj¹cy
nagrywanie ulubionych programów na wbudowanej pamiêci. Szczegó³y na jego temat mo¿na uzy-

skaæ w ka¿dym sklepie RTV. Posiadacze „m³odszych” telewizorów obs³uguj¹cych standard
MPEG-4 ju¿ mog¹ odbieraæ kilkanaœcie nowych
kana³ów. Wystarczy podpi¹æ do nich star¹ antenê
i gotowe!
Po co ta cyfryzacja?
Przede wszystkim zwiêkszy³a siê iloœæ odbieranych kana³ów. Oprócz podstawowych TVP1,
TVP2, TVP Info, Polsatu,TVN-u dostêpne s¹:

Wiosna w ogrodzie
Po d³ugiej i mroŸnej zimie (a tak¹ mieliœmy w tym roku) w ogrodach czeka na nas bardzo du¿o pracy.
Przede wszystkim nale¿y usun¹æ wszystkie
uszkodzone pêdy i ga³êzie, które s¹ najczêœciej
przemro¿one. Czy to w sadzie, czy w czêœci
ozdobnej naszego ogrodu czekamy, a¿ bêdzie
widaæ, które czêœci roœliny zosta³y uszkodzone
i zamar³y, czyli nie wypuszczaj¹ nowych pêdów
lub p¹ków. Ostrym sekatorem lub no¿em przycinamy 1-1,5 cm nad zdrowym p¹kiem i usuwamy chor¹ czêœæ. Czynnoœæ tê wykonujemy starannie, przegl¹daj¹c wszystkie drzewa i krzewy
owocowe. Jeœli tego nie zrobimy, pojawi¹ siê
choroby grzybowe, które póŸniej zaatakuj¹ zdrowe czêœci roœlin i w przysz³oœci nawet mog¹
doprowadziæ do ca³kowitego zamarcia ca³ej roœliny. Po przyciêciu bardzo dobrze jest zamalowaæ „rany” bia³¹ farb¹ emulsyjn¹ z dodatkiem
œrodka grzybobójczego (Topsin lub Funaben).
Po tak ostrej i chwilami bezœnie¿nej zimie szczególnie bardzo wiele krzaków ró¿ bywa czêœciowo uszkodzonych. Z tego powodu czêsto gin¹
nawet ca³e roœliny, dlatego gdy tylko oszacujemy straty, nale¿y wykopaæ i usun¹æ ca³e chore
krzaki. U pozosta³ych przycinamy ¿ywe pêdy,
pozostawiaj¹c od 2 do 4 p¹ków. Zasada jest prosta: na cienkim pêdzie pozostawiamy tylko 2
p¹ki, a na silnym wiêcej. Wszystkie zaschniête
czêœci usuwamy. Po tym zabiegu pêdy nale¿y
opryskaæ, a najlepiej podlaæ œrodkiem grzybowym. Zabezpieczymy w ten sposób i korzenie,
i czêœci nadziemne. Najlepiej zastosowaæ œrodek o dzia³aniu systemicznym, bo przenika on
do korzeni oraz do pêdów - przez jakiœ czas za-
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TVN7, TV Puls, TV4, TV6, Polsat Sport News,
TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia, Polo
TV, ESKA TV, ATM Rozrywka TV oraz T-TV.
Niebawem ma pojawiæ siê tak¿e Puls 2. Osobiœcie odbieram tak¿e kilka kana³ów czeskich, jednak ich obraz nie zawsze jest zadowalaj¹cy. Jeœli
chodzi o polskie programy, cyfrowa telewizja naziemna to widoczny skok jakoœciowy. Odbierane
kana³y nie odstaj¹ obrazem i dŸwiêkiem od tych
dostêpnych na platformach cyfrowych i sieciach
kablowych. Ponadto istnieje mo¿liwoœæ nadawania ich w rozdzielczoœci HD. Powoli mo¿emy odzwyczajaæ siê tak¿e od gazet z programem telewizyjnym, teraz mo¿emy go sprawdzaæ bezpoœrednio w telewizorze wraz z krótkimi opisami
audycji.
Ile to kosztuje?
Nie licz¹c ceny sprzêtu, naziemna telewizja cyfrowa jest zupe³nie darmowa. Za kana³y publiczne p³acimy w ramach sta³ego abonamentu radiowo-telewizyjnego, wiêc wszystko zostaje „po
staremu”.
Podsumowuj¹c, do odbioru naziemnej telewizji
cyfrowej wystarczy nowy telewizor z MPEG-4
albo stary z pod³¹czonym dekoderem DVB-T,
antena zazwyczaj zostaje bez zmian. Zyskujemy
kilkanaœcie kana³ów w wysokiej jakoœci obrazu
i dŸwiêku. Nie pozosta³o nic innego, jak ¿yczyæ
mi³ego ogl¹dania!

Jakub Krzywolak

du¿ego zapotrzebowania na wodê, krzewy borówki nie znosz¹ zalanych korzeni. Mo¿e to spolegaj¹c w roœlinie zabezpiecza j¹ przed chorowodowaæ zamieranie roœliny. Wszystkie powy¿bami grzybowymi. Zarówno kwiecieñ jak i maj
sze czynniki mo¿emy zoptymalizowaæ. Przy
to bardzo dobry czas na sadzenie ró¿nych roœlin
domu wystarczy nam zaledwie kilka lub kilkajednorocznych czy wieloletnich. Czas wiosny
naœcie krzewów, dlatego mo¿emy wiêcej czasu
jest jednym z najlepszych na sadzenie borówki
poœwiêciæ na odpowiednie przygotowanie gleamerykañskiej. Polskim ogrodnikom znana jest
by. Po wyznaczeniu miejsca do sadzenia (zaju¿ od dawna, ale mam wra¿eciszne, ciep³e i s³oneczne
nie, ¿e nie zosta³a jeszcze nalestanowisko) kopiemy pod
¿ycie doceniona, a przecie¿ warka¿d¹ roœlinê indywidualtoœci od¿ywcze i walory smakony do³ek - im wiêkszy, tym
we ma atrakcyjniejsze ni¿ bolepiej (oczywiœcie bez
rówka leœna (nie wspominaj¹c
przesady). Na dno warto
o wielkoœci owoców i szybkosypn¹æ ¿wir jako drena¿,
œci ich zbierania). Aby jednak
a póŸniej zasypujemy go
zbiory by³y udane i pewne, nakwaœnym torfem zmieszale¿y dobrze przygotowaæ pod³onym z wykopan¹ ziemi¹
¿e do sadzenia. Borówka wysow stosunku 1:1 oraz nawoka ma specyficzne wymagania
zem wielosk³adnikowym
glebowe, co jest czasem g³ówn¹
do borówki amerykañskiej
przeszkod¹ i g³ówn¹ przyczyn¹
(mo¿e byæ Florowit do boniepowodzenia w uprawie. Najrówek). Na œrodku sadzimy
wa¿niejsz¹ rzecz¹ jest odporoœlinê, najlepiej z uprawy
wiedni odczyn gleby, czyli pH. Borówka amerykañska
doniczkowej, gdy¿ wówOptymalnie wynosi on 3,8-4,8. Przy wy¿szym
czas mamy nieuszkodzony i dobrze rozbudowagwa³townie spadaj¹ plony, a powy¿ej 6,8 roœliny system korzeniowy. Nastêpnie obficie podny ca³kowicie gin¹. Bardzo wa¿na jest te¿ wylewamy. Nale¿y posadziæ co najmniej 4 roœliny
soka zawartoœæ próchnicy w pod³o¿u, co najz dwóch odmian. Zapylenie krzy¿owe zwiêksza
mniej 7 do 10%. Istotna jest równie¿ sta³a, umiarplony, a jednoczeœnie mamy wyd³u¿ony okres
kowana wilgotnoœæ gleby. Trzeba tak¿e pamiêzbioru owoców. Przy w³aœciwym dobraniu odtaæ, ¿e w okresie wegetacji borówka ma du¿e
mian mo¿emy siê cieszyæ œwie¿ymi owocami
zapotrzebowanie na wodê. Poziom wód gruntonawet przez pó³tora miesi¹ca, a potem wspaniawych powinien wynosiæ wiêc od 40 do 60 cm.
³ymi, zdrowymi przetworami: d¿emami, sokaIm wiêcej próchnicy, tym mo¿e byæ ni¿szy pomi, kompotami. Chyba warto wiêc zadaæ sobie
ziom i odwrotnie. Przez pierwsze lata po posatrochê trudu?
Maciej Skowronek
dzeniu w okresie suszy jest wskazane porz¹dne
Ogrodnictwo w Skidziniu
podlewanie. Lepiej rzadziej, ale mocniej. Mimo

Myœlenie ma przysz³oœæ
Rozmowa z Januszem Adamowiczem, Dyrektorem ds Produkcji, Prezesem Ko³a SITG
przy KWK Brzeszcze.
Kultywowanie tradycji
górniczych wpisane jest do
zadañ statutowych Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Górnictwa - organizacji naukowo-technicznej
przy Kopalni Brzeszcze.
Maria Dom¿a³: Okres ponad 60-letniej dzia³alnoœci
ko³a SITG przy kopalni
Brzeszcze to spo³eczna praca, zaanga¿owanie i poœwiêcenie wielu in¿ynierów
i techników na rzecz rozwo- Janusz Adamowicz
ju kopalni oraz inspiracji przedsiêwziêæ techniczno-organizacyjnych z tym zwi¹zanych.
Panie Prezesie, jak dziœ postrzegana jest w kopalni dzia³alnoœæ ko³a SITG i jak wygl¹da
obecnie jego stan organizacyjny?
Janusz Adamowicz: W kopalni Brzeszcze ranga Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Górnictwa jest wysoka, gdy¿ stworzyliœmy odpowiedni klimat pracy i w wielu kwestiach zawodowych wykorzystujemy opiniê swoich in¿ynierów i techników zrzeszonych w SITG. Gdy
w 2007 r. obejmowa³em funkcjê Prezesa ko³o
liczy³o 90 cz³onków. Obecnie pomimo licznych
odejœæ na emeryturê SITG skupia w swoich szeregach 115 osób zatrudnionych w kopalni na
ró¿nych stanowiskach. W sk³ad Zarz¹du
wchodz¹: Leszek Styœ, Leszek Ryszka, Bogdan
Balcarek, Ryszard G³¹b. Komisja rewizyjna pracuje w sk³adzie: Tadeusz Pasich, Janusz Chowaniec, Zbigniew ¯ak. Oprócz zadañ wynikaj¹cych ze Statutu SITG wyznaczyliœmy sobie
szereg dodatkowych kierunków dzia³ania. Do
najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ rozpowszech-

nianie wœród pracowników (zw³aszcza nowoprzyjêtych) wiedzy o stowarzyszeniu i jego dzia³alnoœci, pozyskiwanie
nowych cz³onków ko³a,
szczególnie z grona m³odych techników i in¿ynierów oraz ca³ej kadry,
jak równie¿ pracowników, którym losy KWK
Brzeszcze oraz jej rozwój, zarówno w sferze
technicznej jak i organizacyjnej, le¿¹ na sercu.
Równie¿ propagowanie
wa¿nych tematów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem
pracy wpisane jest w zakres naszej dzia³alnoœci.
M. D.: Wiadomo, ¿e wielu in¿ynierów i techników aktywnie w³¹cza siê w rozwi¹zywanie
problemów zwi¹zanych z funkcjonowaniem
naszej kopalni. W tym celu poszerzaj¹ swoj¹
wiedzê zapoznaj¹c siê z najnowszymi osi¹gniêciami nauki i techniki. Jednak samo czytanie literatury fachowej i czasopism technicznych nie wystarcza.
J. A.: Oczywiœcie, ¿e nie. Cz³onkowie ko³a SITG
uczestnicz¹ w szkoleniach i konferencjach naukowo-technicznych dziel¹c siê swoim doœwiadczeniem i dorobkiem zawodowym. Bior¹ tak¿e
udzia³ w pracach Zarz¹du Oddzia³u. Muszê przyznaæ, ¿e przynale¿noœæ do SITG jest w pewnym
sensie elitarna, poniewa¿ organizacja ta skupia
w³aœnie takich ludzi, którzy ¿ywo interesuj¹ siê
zagadnieniami zwi¹zanymi z szeroko pojêtym
górnictwem i technik¹, dbaj¹ o gromadzenie
wiedzy, która zawsze mia³a i ma istotne znaczenie, na ka¿dym etapie produkcyjnym w kopalni.
Ponadto w ramach statutowej dzia³alnoœci zacieœniamy wiêzi kole¿eñskie organizuj¹c integracyjne wyjazdy techniczne i wycieczki o charak-

Bawi siê weso³o
Emerytów ko³o
Jak co roku w marcu obchodziliœmy w naszym kole „Dzieñ
kobiet”. Sala wype³niona by³a do ostatniego miejsca.
By³o tym bardziej uroczyœcie, ¿e trzy nasze d³ugoletnie cz³onkinie: Stanis³awa Madej, Bogus³awa Korczyk i Józefa Korczyk
otrzyma³y od Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Z³ote Odznaki. Odznaczenia wrêczy³ przewodnicz¹cy
ko³a Józef Jachimczak. Wszystkie
kobiety otrzyma³y kwiaty, a mê¿czyŸni przys³ali uroczysty telegram
z ¿yczeniami. ¯eby panom nie by³o Wrêczenie Z³otych Odznak
przykro, zostali obdarowani tabliczkami czekolady z okazji przysz³ego
Dnia Mê¿czyzn. Dodatkowo by³a to impreza po³¹czona z tzw. „kwartalnymi imieninami”. Cz³onkowie, którzy mieli imieniny w pierwszym kwartale roku, otrzymali kwiaty i oryginalnie opracowane powinszowania. By³y te¿ ¿yczenia wierszowane, œpiewane i grane oraz
oczywiœcie bardzo smaczny poczêstunek przygotowany przez nasze
kole¿anki.
W imieniu cz³onków ko³a
Telegram

El¿bieta Radkiewicz-Krasoñ

terze turystyczno-naukowym do innych kopalñ.
Wyjazdy te po³¹czone s¹ ka¿dorazowo z rozpowszechnianiem doœwiadczeñ w dziedzinie nauki
i nowoczesnej techniki górniczej. W ostatnim
okresie zwiedzaliœmy kopalniê soli w Wieliczce, kopalniê z³ota w Z³otym Stoku, podziemn¹
fabrykê poniemieck¹ w okolicy Wa³brzycha.
Tak¿e pomys³ zwiedzania ciekawych zak¹tków
naszego kraju jak Kazimierz, K³odzko czy Szczeliniec zyska³ aprobatê wœród naszych cz³onków.
W³aœnie jesteœmy na etapie zacieœniania wspó³pracy z kopalni¹ soli w K³odawie. Nale¿y tak¿e
wspomnieæ, ¿e od kilku lat przy kole SITG funkcjonuje sekcja ¿eglarska, która jest cz³onkiem
zbiorowym Jacht Klubu Bielsko-Bia³a, dziêki
czemu mamy mo¿liwoœæ korzystania z jego zaplecza lokalowo-sprzêtowego. W ramach tej
sekcji niejednokrotnie bierzemy udzia³ w zawodach i atrakcyjnych rejsach ¿eglarskich poszerzaj¹c swoje umiejêtnoœci i zdobywaj¹c
uprawnienia ¿eglarskie. Jesteœmy te¿ wspó³organizatorami (wraz z ZZ Kadra) corocznej tradycyjnej Karczmy Piwnej, na której ju¿ od piêciu lat pe³niê obowi¹zki Nigdy Nieomylnego
Prezesa w Sprawach Piwnych. Impreza ta na
sta³e wpisa³a siê w kalendarz obchodów górniczego œwiêta, a chêtnych do wziêcia w niej
udzia³u jest coraz wiêcej.
M. D.: W ostatnim czasie w przemyœle wêglowym wskutek zapotrzebowania na surowiec
dzieje siê coraz lepiej. Czy zdaniem Pana Prezesa ta dobra passa w jakimœ stopniu wp³ywa
na aktywnoœæ ko³a SITG?
J. A.: Uwa¿am, ¿e ma to mobilizuj¹cy wp³yw
na funkcjonowanie naszej organizacji, gdy¿ klimat pracy jest zdecydowanie lepszy i pozwala
na szersz¹ dzia³alnoœæ oraz aktywizacjê ¿ycia
kulturalnego i towarzyskiego. A to, ¿e do stowarzyszenia wstêpuj¹ nowi adepci, budzi nadziejê,
¿e piêkne górnicze obyczaje nie zagin¹ i znajd¹
siê tacy, którzy dopisz¹ ci¹g dalszy historii ko³a
SITG przy KWK Brzeszcze.

Maria Dom¿a³

Dy¿ury aptek
w kwietniu
SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
20.04-26.04
B£ÊKITNA ul. Ofiar Oœwiêcimia 20
(pasa¿ w Intermarche)
27.04-3.05
ARNIKA ul. S³owackiego 4
6.04-12.04
ZDROWIE ul. Ofiar Oœwiêcimia 31
(pasa¿ w Biedronce)
13.04-19.04
SYNAPSA ul. £okietka 39
30.03-5.04
Dy¿ur trwa w godz. 8.00-22.00 w tygodniu,
w soboty, niedziele i œwiêta w godz. 8.0020.00. Dy¿ury ca³odobowe pe³ni¹ apteki
w Oœwiêcimiu.
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Zwyczaje
(ci¹d dalszy ze str. 1)
Jak podaje Pismo Œwiête, w Wielki Poniedzia³ek
Chrystus uczyni³ usch³ym figowe drzewo za to,
¿e nie znalaz³ na nim owocu, a tylko same liœcie.
Kiedy natomiast wszed³ na plac œwi¹tyni i zobaczy³ tam kupców z towarami i byd³em, wypêdzi³
ich. W Wielki Wtorek z kolei Jezus prowadzi³ najgwa³towniejsze polemiki ze starszyzn¹ ¿ydowsk¹,
które zakoñczy³ wielokrotnym „biada”, rzuconym
na swoich zatwardzia³ych wrogów. W wielkiej
mowie eschatologicznej zapowiedzia³ równie¿
ca³kowite zniszczenie Jerozolimy oraz koniec
œwiata, jaki zamknie dzieje ludzkoœci oraz powtórne swoje przyjœcie na ziemiê w chwale. W przypowieœci o roztropnym s³udze, m¹drych i g³upich pannach i o talentach nawo³ywa³ do
czujnoœci. To, co dzia³o siê w Wielk¹ Œrodê,
ma ju¿ natomiast bezpoœredni zwi¹zek z wydarzeniami Wielkiego Czwartku i Pi¹tku Sanhedryn na tajnej naradzie postanowi³ za
wszelk¹ cenê zg³adziæ Jezusa. Judasz ofiarowa³ swoj¹ pomoc w zamian za srebrniki,
przyrzekaj¹c œledziæ Chrystusa, a gdy bêdzie
sam - zawiadomiæ o tym Radê ¯ydowsk¹.
Poniedzia³ek, wtorek i œroda Wielkiego Tygodnia s¹ dniami szczególnie poœwiêconymi sakramentowi pojednania - dziœ nie wyró¿niaj¹ siê jednak niczym szczególnym, jeœli chodzi o liturgiê. Dawniej w Wielk¹ Œrodê
odprawiano w koœciele tzw. ciemn¹ jutrzniê,
gdy¿ po ka¿dym odœpiewanym psalmie gaszono jedn¹ œwiecê na pami¹tkê ciemnoœci,
które ogarnê³y ziemiê po œmierci Jezusa, jednoczeœnie naœladuj¹c zamieszanie które wtedy zapanowa³o, ksiê¿a uderzali psa³terzem i brewiarzami w ³awki. Istnieje te¿ inna interpretacja tej
tradycji: otó¿ na pami¹tkê ucieczki Aposto³ów
w czasie aresztowania Chrystusa gasi siê po ka¿dym Psalmie œwiecê, a¿ zostaje jedna, któr¹ bierze siê z lichtarza i zanosi za o³tarz. Znika œwiat³o, symbol Chrystusa zamordowanego przez ludzi. Po pewnym czasie kleryk ze œwiec¹ powraca
zza o³tarza na znak Zmartwychwstania. Wtedy kap³ani uderzeniami w pulpity brewiarzem daj¹ znaæ
o trzêsieniu ziemi, jakie zaistnia³o przy tajemnicy wyjœcia z grobu Chrystusa. Dawniej w Wielk¹
Œrodê we wsiach rozpalono równie¿ ogniska dla
ogrzania dusz zmar³ych, a tak¿e odprawiano judaszki, czyli znêcano siê nad kuk³¹ symbolizuj¹c¹ Judasza, któr¹ t³um wlek³ po drogach, rozszarpywa³, oœmiesza³, a w koñcu topi³ lub w inny
sposób pozbawia istnienia, w ka¿dym razie poch³ania³a j¹ woda lub rozwiewa³ wiatr.
Wielki Czwartek to pierwszy dzieñ Triduum Paschalnego upamiêtniaj¹cy Ostatni¹ Wieczerzê,
podczas której Jezus zapowiedzia³ swoj¹ rych³¹
œmieræ. Wielki Czwartek wi¹¿e siê naturalnie z tradycj¹ umywania nóg aposto³om przez Jezusa.
Razu pewnego, by dope³niæ tego rytua³u, przed
Stanis³awem Augustem stanê³o dwunastu starców,
licz¹cych razem 1300 lat - wszyscy z gór¹ 100,
a jeden matuzalem 125. Król nie dokonywa³
wprawdzie osobiœcie ablucji, lecz spe³nia³ to za
niego urzêdnik ks. Adam Naruszewicz. Wielki
Pi¹tek z kolei jest poœwiêcony ¿a³obie i skupieniu jako czas upamiêtniaj¹cy œmieræ Jezusa na
krzy¿u. W ten dzieñ nie sprawuje siê mszy, a wiernych obowi¹zuje œcis³y post. Ciekawymi postaciami zwi¹zanymi z Wielkim Pi¹tkiem d³ugo pozostawali tzw. kapnicy, czyli uczestnicy pokut-
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nych procesji. Zazwyczaj zas³aniali twarze kapturami nios¹c krzy¿e, œwiece i pochodnie. Ka¿dy
z nich ch³osta³ siê a¿ do krwi gwoli pobo¿noœci
lub by wype³niæ zadan¹ pokutê. Jedni mieli dyscypliny rzemienne z przypiekanymi koñcami wspomina kapników pamiêtnikarz z 1845 roku drudzy druciane, a niektórzy z przyprawionymi
metalowymi gwiazdeczkami na koñcu, co cia³o
rwa³y. Najprawdopodobniej podobny obyczaj
wywodzi³ siê z obrzêdów œredniowiecznych sekt
biczowniczych. W Wielki Pi¹tek w koœcio³ach
t³umnie odwiedzano równie¿ Groby Chrystusa tradycja krakowska nakazywa³a by pomodliæ siê
przynajmniej przy siedmiu. Jak podaje ksi¹dz Jê-

drzej Kitowicz, „Groby robiono na formê rozmait¹, stosown¹ do niejakiej histori z Pisma Œwiêtego wyjêtej. Na przyk³ad reprezentowa³y Józefa
patryjarchê od braci swoich do studni wpuszczonego albo loryb po³yka paszczêk¹ swoj¹ Jonasza
i tym podobne. Ska³y w których grób by³ wyciêty i cia³o Chrystusa z³o¿one w niektórych koœcio³ach by³y ruchome, lwy b³yska³y oczami szklannymi, wachlowa³y jêzorami z paszczêk wywieszonymi. Morze ba³wany swoje miota³o”. Jeden
z XVIII-wiecznych Grobów warszawskich by³
u³o¿ony z samych szyszaków, szabel, tarcz i innych militariów. Gdzie indziej Anio³owie postawieni przy Grobie dêli w tr¹by rozsiewaj¹c z nich
mi³e zapachy (warto zwróciæ uwagê na kontrast
w wygl¹dzie sto³ecznych Grobów podczas okupacji hitlerowskiej: „w koœciele œw. Anny zwêglone belki, pasma drutu kolczastego, surowy krzy¿
i chudy, jakby wykradziony z obozu trup Zbawiciela”). W swych zapiskach ksi¹dz Jêdrzej oprócz
opisu tradycyjnych obchodów wielkanocnych z³orzeczy tak¿e na zabobony ch³opskie, które jak przy
okazji ka¿dego prawie œwiêta, pojawia³y siê obok
tradycji koœcielnej - „Ch³opi na wsiach wierz¹, ¿e
kto jagni¹tka (bazi) nie po³kn¹³, móg³ siê spodziewaæ chorób gard³a na wiosnê. Zanurzano siê te¿
gromadnie w rzekach, by ochroniæ przed krostami
ludzi i zwierzêta”.
Rezurekcyjne dzwony rozlega³y siê dawniej ju¿
w Wielk¹ Sobotê o pó³nocy, czy nawet wieczorem, dopiero w czasach stanis³awowskich, chc¹c
oszczêdziæ ludziom nie zawsze bezpiecznych
powrotów po ciemku, przeniesiono uroczystoœæ
na niedzielny œwit. Wielka Sobota jest naturalnie
dniem adoracji Najœwiêtszego Sakramentu. Wtedy podobnie jak w Wielki Pi¹tek nie odprawia
siê eucharystii, œwiêci siê jednak pokarmy na wiel-

kanocny stó³. Dobrze znana nam tradycja malowania jaj siêga co najmniej wczesnego œredniowiecza i jest wspólna wszystkim S³owianom.
Wydaje siê jednak, ¿e w kategorii bogactwa i obfitoœci zarówno samych œwiêconek jak i uroczystych wielkanocnych œniadañ szlachta polska nie
mia³a sobie równych: „œwiêci siê wiêc mazurki,
ko³acze, pêta kie³bas, szynki, chrzan, kraszanki
i oklejanki. W niejednym koszu Baranek z cukru
lub mas³a lœni brylantowymi Ÿrenicami i zadziwia³ rozmiarem. W jednym ze starych kalendarzy poznañskich - jak podaje £ukasz Go³êbiowski - znajduje siê opis bez daty, jednak powsta³y
za W³adys³awa IV: Wojewoda Sapieha w DerecczyŸnie tak¿e wyprawia³ œwiecone, na
które zjecha³o siê niema³o panów z Litwy
i Korony. Na samym œrodku by³ baranek
wyobra¿aj¹cy Agnus Dei z chor¹giewk¹,
calutki z pistacyami. Sta³y te¿ 4 przeogromne dziki, to jest tyle ile czêœæ roku. Ka¿dy
mia³ w sobie wieprzowinê, alias szynki,
kie³basy, prosi¹tka. Kuchmistrz najcudowniejsz¹ pokaza³ sztukê w upieczeniu tych
odyñców. Sta³o te¿ 12 jeleni tak¿e ca³kowicie pieczonych ze z³ocistymi rogami, ca³e do
admirowania: nadziane by³y rozmait¹ zwierzyn¹, alias: zaj¹cami, cietrzewiami, dropiami, pardwami. Te jelenie wyra¿a³y 12 miesiêcy. Naoko³o by³y ciasta s¹¿niste tyle, ile
tygodni w roku, to jest 52, ca³e cudne placki,
mazury, ¿mudzkie pirogi, a wszystko wysadzane bakalijk¹. Za niemi by³o 365 babek, to
jest tyle, ile dni w roku, a ka¿da adorowana
inskrypcjami, floresami, a¿ niejeden tylko czyta³,
a nie jad³. By³y 4 puchary - exemplum 4 pór roku,
nape³nione winem jeszcze od króla Stefana. 12 konewek srebrnych z winem po królu Zygmuncie te konewki to exemplum 12 miesiêcy, 52 bary³ek
tak¿e srebrnych in gratiam 52 tygodni; by³o w nich
wino cypryjskie, hiszpañskie i w³oskie. Dalej 365
g¹siorków z winem wêgierskim, a dla czeladzi
dworskiej 8760 kwart miodu robionego w Berezie, to jest tyle ile godzin w roku”. Z pomys³ami
Pana Sapiehy mog³a konkurowaæ chyba jedynie
jaœnie oœwiecona fantazja Radziwi³³ów. Inny pamiêtnik zachowa³ taki oto opis wielkanocnego specja³u: „jeden placek mia³ w œrodku sadzawkê z bia³ego miodu i wygl¹da³y z niej rybki i nimfy kapi¹ce siê, a cukrowy Kupid strzela³ do nich z ³uku.”
Na koniec warto dodaæ, ¿e dziœ nie rozró¿niamy
ju¿ obecnie œmigusu od dyngusu - tej pary bliŸniaczej obyczajów wielkanocnych, jak okreœli³ je
Aleksander Bruckner. Dawniej jednak „œmigus
polega³ na oblewaniu wod¹ oraz uderzaniu (œmiganiu) po nogach rózg¹ z palmy, a dyngus to wrêczanie datów stanowi¹cych wielkanocny okup”.
Jak ¿ywa by³a tradycja Lanego Poniedzia³ku,
œwiadczy kolejny opisu ksiêdza Kitowicza: „u m³odego ma³¿eñstwa œmigus mia³ byæ odprawiany.
Pouprz¹tali wszystkie meble kosztowniejsze i sami
poubierali siê w suknie najpodlejsze, takowych
materyi, którym woda nic albo niewiele szkodzi”.

Katarzyna Senkowska
Bibliografia:
Jêdrzej Kitowicz; Opis obyczajów za panowania Augusta III.
Maja £oziñska; W ziemiañskim dworze.
Andrzej Chwalba; Obyczaje w Polsce.
Józef Szczypka; Kalendarz polski.

Zwyczaje

Pozdrowienia z Wilamowic
Baby -- ach, te baby…!
Jak wiadomo, w Wilamowicach na prze³omie
Poza przygotowywaniem koszyka oraz wioGrisa fu Wymysou
kwietnia i maja odbywaj¹ siê Œmiergusty Wilasennych porz¹dków Wielkanoc jest równie¿ czaTak brzmi pozdrowienie w jêzyku wilamowskim, ju¿ wymieraj¹cym, lecz tylko pozornie… Kilkadziesi¹t osób potrafi bowiem
p³ynnie siê nim pos³ugiwaæ, oko³o 400 jest
w stanie zrozumieæ. I, co najwa¿niejsze, s¹
dzieci oraz doroœli, którzy podjêli siê nauki
wilamowskiego.
Gminy ze sob¹ s¹siaduj¹ a, jak siê okazuje,
tak naprawdê niewiele o sobie wiemy. Tymczasem oprócz s¹siedztwa ³¹cz¹ nas równie¿ niektóre zwyczaje. Przyznajê, ¿e do napisania tego
tekstu czêœciowo zainspirowa³o mnie zdjêcie
przedstawiaj¹ce zesz³orocznych przebierañców
z Brzeszcz w Poniedzia³ek Wielkanocny. Zwróci³o moj¹ uwagê, poniewa¿ odziani byli bardzo
podobnie do œmierguœników wilamowskich, choæ
zwyk³o siê mówiæ, ¿e „stroje na œmiergust s¹ jedynie w Wilamowicach”. Muszê przyznaæ, i¿ osobiœcie tak w³aœnie s¹dzi³am - a tu podobne do naszych kolorowe materia³y, frêdzle, zabawne maski i elementy z bibu³y. Jak wiadomo, Wilamowianie posiadali, jak wiadomo, w³asn¹ tradycjê
- jêzyk, strój, zwyczaje, przywiezione z pogranicza holendersko-niemieckiego ponad siedem
wieków temu. Fenomenem jest chyba to, ¿e ta
odrêbnoœæ w pewnym stopniu przetrwa³a do naszych czasów. Jeszcze w latach ’80 i ‘90 mo¿na
by³o spotkaæ kobiety na co dzieñ zak³adaj¹ce
tradycyjny ubiór wilamowski. Nie bêdê go opisywaæ, mo¿e tylko pozwolê sobie wspomnieæ
o jednej ciekawostce: otó¿ kolorem ¿a³oby w wilamowskim nie jest czarny, lecz bia³y. Oryginalne stroje nadal noszone s¹ podczas œwi¹t i donios³ych wydarzeñ. Siêgaj¹ca czasów œredniowiecza kultura obecnie prze¿ywa odrodzenie.
Sta³o siê tak za spraw¹ niezwyk³ego m³odzieñca, Tymoteusza, od dzieciñstwa zafascynowanego wszystkim, co wilamowskie.

Ekstremalne Brzeszcze
W ostatnich latach w Polsce obserwujemy
dynamiczny rozwój sportów ekstremalnych jazdy na deskorolkach, rolkach, rowerach
BMX, rowerach MTB. Sporty te przyci¹gaj¹
coraz szersze rzesze m³odzie¿y, roœnie liczba
organizowanych zawodów i pokazów. Polscy
zawodnicy odnosz¹ sukcesy na miêdzynarodowych konkursach.
Skate Park jest nie tylko obiektem sportowym,
ale te¿ miejscem szeroko powi¹zanej z tym stylem
¿ycia kreatywnoœci m³odych ludzi, wystaw tematycznych, koncertów, gdzie powstaj¹ i prezentowane s¹ produkcje filmowe, w koñcu polem dla
Youth Artu. W gminie Brzeszcze istnieje Skate Park
usytuowany w Parku Miejskim przy ulicy Dworcowej, gdzie chêtni szlifuj¹ swoje umiejêtnoœci jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach BMX,
rowerach MTB. Maj¹c to na uwadze, OK wraz
z grup¹ m³odych ludzi zdoby³ dotacje unijne na
projekt Ekstremalne Brzeszcze Stop Dopalaczom
My Mamy W³asn¹ Adrenalinê.
- Jako mi³oœnicy tych dyscyplin chcielibyœmy
naszym kolegom zorganizowaæ imprezê, która

mowskie. Podczas nich prezentowane s¹ zespo³y
z gminy, powiatu, a tak¿e z dalszych okolic, nawet z zagranicy. Tañce, œpiew, orkiestry dête - je¿eli pogoda dopisuje, zabawa doskona³a trwa pod
go³ym niebem. Podobnie Brzeszcze maj¹ w³asne
festiwale, majówki, plenerowe spotkania wiosenne oraz letnie. Dlaczego o tym wszystkim wspominam - o kulturze minionej, prze¿ywaj¹cej renesans, o teraŸniejszoœci? Rzeczywiœcie s¹ to ciekawe sprawy, jednak rzetelne przybli¿enie ich
wymaga³oby du¿o obszerniejszego opracowania.
Piszê, poniewa¿ zdjêcie ch³opaków z Brzeszcz
przebranych w stroje œmierguœnickie zaintrygowa³o mnie na tyle, aby pomyœleæ na ten temat
w kontekœcie podobieñstwa do Wilamowic. Kolejny raz potwierdzi³a siê ponadczasowa teza o dorobku lokalnych spo³ecznoœci. Warto dostrzegaæ
podobieñstwa i ró¿nice, podejmowaæ wspó³pracê, ucz¹c szacunku dla odmiennoœci kulturowych
oraz patriotyzmu wobec ma³ych ojczyzn.
Wymysioejerin

Krystyna Rosner

1kwietnia
Prima aprilis, albo najpierwszy dzieñ kwietnia - do rozmaitych ¿artów moda staroletnia.
Wydaje siê, ¿e dawniej tradycji 1 kwietnia przestrzegano o wiele chêtniej, ni¿ czynimy to dzisiaj.
Goœciom serwowano w dworach pierogi z trocinami czy kawê z gliny. Œwiêto mia³o te¿ wp³yw na
kszta³t niezwykle powa¿nych dokumentów pañstwowych - sojusz miêdzy Janem III Sobieskim
a cesarzem rzymskim Leopoldem I Habsburgiem
faktycznie zosta³ podpisany 1 kwietnia, ale antydatowany na 31 marca, by na pergaminie nie figurowa³a nazwa prima aprilis.

KS

bêdzie wydarzeniem sportowym oraz kampani¹
przeciwko u¿ywaniu dopalaczy i wszelkich substancji psychoaktywnych - twierdz¹ Marcin Baraniak, Marcin Studencki, Bartosz Je¿, Piotr Ciupka wspó³pracuj¹cy przy projekcie. OK Brzeszcze
planuje zorganizowanie zawodów na rolkach,
deskorolkach, rowerach BMX i MTB, zawody
w trialu rowerowym, pokazy mistrzów Best Trick,
pokazy taneczne hip-hop, breakdance. W ramach
imprezy przewidziane tak¿e: turniej Proevolution
Soccer, sprawnoœciowy tor przeszkód z Klubu
Speleologicznego, graffiti znanych artystów streat
artu, filmy propaguj¹ce sporty ekstremalne,
warsztaty, koncerty, konkursy, moc mega atrakcji oraz relacja na telebimie.
Partnerzy projektu: Firma Techramps-Profesjonalne Skate Parki, Pe³nomocnik Burmistrza
Brzeszcz ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Oœwiêcimski Klub Karate. Impreza fina³owa zosta³a zaplanowana na 26 maja
w Skate Parku Brzeszcze przy ul. Dworcowej. Informacji oraz regulaminów konkursów
ramach projektu szukajcie na stronie www.ok.brzescze.pl lub w Dziale Merytorycznym pok. 34.

DK

sem, kiedy siêgamy do rodzinnych ksi¹g kucharskich lub poszukujemy nowych przepisów na
mazurki, baby i inne wypieki.
W wielu domach przepisy babæ stanowi¹ niemal rodowe skarby, a wspólne przyrz¹dzanie wielkanocnych potraw wpisuje siê w tradycjê œwi¹t.
Wiêkszoœæ pañ domu ma swoje ulubione i sprawdzone receptury, jednak chyba ka¿da zgodzi siê,
¿e przynajmniej od czasu do czasu warto urozmaiciæ wielkanocne menu, zaskakuj¹c domowników i goœci. Z pomoc¹ przychodz¹ wiêc przepisy kole¿anek, mo¿na jednak równie¿ odwiedziæ
coraz bardziej popularne blogi kulinarne zapalonych mi³oœniczek wypieków w sieci.
Mazurek pomarañczowy
Bardzo smaczny i prosty do wykonania. Ze sma¿on¹ w cukrze skórk¹ pomarañczow¹ i d¿emem
morelowym. Udekorowany p³atkami migda³owymi i bia³¹ polew¹.
Ciasto:
- 250 g m¹ki pszennej
- 1 ³y¿ka m¹ki ziemniaczanej
- 180 g mas³a
- 90 g cukru pudru
- 2 surowe ¿ó³tka
Masa pomarañczowa:
- 300 g sma¿onej w cukrze skórki pomarañczowej*
- 200-300 g d¿emu morelowego
Dekoracja:
- p³atki migda³owe
- gotowa bia³a polewa (np. lukrowa)
Wykonanie:
Rozcieram mas³o z cukrem pudrem, dodajê ¿ó³tka i mieszam z przesian¹ m¹k¹ pszenn¹ i ziemniaczan¹, w razie potrzeby dodajê trochê zimnej
wody. Szybko zagniatam ciasto, formujê kulê,
owijam foli¹ i sch³adzam przez 2 godziny. Rozwa³kowujê na placek ok. 5 mm gruboœci. Ciastem
wyk³adam formê (37 cm x 22 cm) posmarowan¹
mas³em i oprószon¹ bu³k¹ tart¹. Z resztek ciasta
rolujê wa³eczki, zwijam po dwa i wyk³adam boki
formy. Ciasto nak³uwam widelcem. Piekê na z³oty kolor, w 180 stopniach (ok. 20 min.). Usma¿on¹ skórkê pomarañczow¹ gotujê krótko razem
z konfitur¹ morelow¹. Studzê i wyk³adam na upieczony spód mazurka. Dekorujê p³atkami migda³owymi i bia³¹ polew¹.
* mo¿na kupiæ gotow¹ lub przygotowaæ samemu: ok. 10 sztuk œrednich pomarañczy namoczyæ
w zimnej wodzie, wyszorowaæ szczoteczk¹, obraæ
wraz z bia³¹ czêœci¹. Skórkê pokroiæ w kosteczkê.
W garnku wymieszaæ 1,5 szklanki cukru z 1/2
szklanki wody, podgrzewaæ a¿ cukier siê rozpuœci, w³o¿yæ skórkê i sma¿yæ na ma³ym ogniu przez
ok. godzinê, czêsto mieszaj¹c.

Audra
Ÿród³o: kwestiasmaku.pl

Odg³osy Brzeszcz

kwiecieñ 2012

11

Historia

„18 lat…18!”

Dla Niemców Auschwitz stanowi³o przede
wszystkim ogromn¹, œwietnie zorganizowan¹
machinê nastawion¹ g³ównie na eliminacjê
wrogów rasy aryjskiej. Wielu hitlerowców
œwiêcie wierzy³o, ¿e dobrze robi¹ „oczyszczaj¹c” Europê. By nie wywo³ywaæ paniki, hitlerowcy zadawali sobie trud, by mo¿liwie do
ostatniej chwili zakamuflowaæ prawdziwy cel
sprowadzania do obozu ludzi.
„Auschwitz Album - The History of Transport” to unikatowy zbiór zdjêæ. Jedna z fotografii przedstawia osobê, która po wyzwoleniu znalaz³a ten niezwyk³y dokument. To Lili Jacob, deportowana najpierw do Auschwitz, potem GrossRosen, a na koñcu do Dora. Nale¿y zacz¹æ od tego, ¿e hitlerowcy potrzebowali równie¿ ludzi do pracy w Niemczech w zastêpstwie niemieckich robotników mobilizowanych do armii. Tysi¹ce wiêŸniów wys³ano wiêc do Dachau, Mauthausen. Lili trafi³a do Dora,
gdzie 1945 roku nast¹pi³o wyzwolenie,
odpowiednio póŸniej ni¿ na ziemiach
polskich, w miarê postêpu wojsk alianckich. Wiêkszoœæ wiêŸniów wa¿y³a wtedy 25-30 kg; na szczêœcie temperatury
zimowe by³y ³agodniejsze ni¿ w Polsce.
Kto tylko mia³ si³ê, przetrz¹sa³ opuszczone niemieckie domostwa w poszukiwaniu jedzenia. W jednym z domów
Lili znalaz³a równie¿ album, a w nim
zdjêcie samej siebie wykonane w Auschwitz.
Autorami tej i pozosta³ych fotografii byli oficerowie SS pracuj¹cy w Birkenau w 1944 - Bernhard Walter i Ernst Hoffmann. Przegl¹daj¹c ów
zbiór staje siê jasne, ¿e mê¿czyŸni bynajmniej nie
mieli na celu wykonania zleconego przez prze³o¿onych zadania czy tym bardziej dokumentacji
zbrodni, ukazania niedoli wiêŸniów (jak np. zdjêcia palonych zw³ok zrobione potajemnie przez
cz³onków Sonderkommando). Na fotografiach nie
ma paniki, strachu, nie widaæ te¿ cia³. Niemcy
gawêdz¹. Tu prawie ktoœ siê zatrzyma³, jakby
chcia³ zapytaæ o coœ ¿o³nierza. Po wyjœciu z poci¹gu jedna kobieta rozgl¹da siê niepewnie, inna
poprawia chustkê. Widaæ wyraŸnie gest SSmana one jeszcze nie widz¹, nie mog¹ wiedzieæ, co tak
naprawdê oznacza. Hitlerowiec wskazuje w prawo, czyli w stronê komór gazowych… Kobiety
patrz¹ na niego. Prawdopodobnie fotografie powsta³y z myœl¹ o znajomych czy rodzinie, którzy
mogliby w ten sposób zobaczyæ miejsce pracy
Hoffmanna i Waltera.
Pierwsze baraki wybudowano z ceg³y odzyskanej z rozbiórki gospodarstw przedwojennych
w Brzezince. Rozbudowany wêze³ kolejowy i niekorzystny dla zdrowia mikroklimat by³y wa¿nymi czynnikami przy podjêciu decyzji o za³o¿eniu
KL Auschwitz. Poœród wielu ujêæ twarzy, sylwetek i sytuacji uwagê przykuwa szczególnie widok rampy znajduj¹cej siê w œrodku obozu. Mê¿czyŸni, kobiety i dzieci wysiadaj¹cy z poci¹gów
na Judenrampe znajduj¹cej siê poza obozem mogli dostrzec ciê¿arówki ze znakiem Czerwonego
Krzy¿a. Zapewniano przyby³ych, ¿e zostan¹ przewiezieni do obozu, formowano kolumny, a zbyt
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zmêczonych podró¿¹ i za s³abych do podjêcia
marszu umieszczano na pakach wspomnianych
samochodów. Mo¿liwie najd³u¿ej utrzymywano deportowanych w przeœwiadczeniu, ¿e przybyli do obozu pracy, gdzie bêd¹ mogli pozostaæ
razem ze swoimi bliskimi - a to by³o przecie¿
dla nich najwa¿niejsze. Dni spêdzone w bydlêcych wagonach mia³y byæ tym najgorszym etapem niewoli, po opuszczeniu poci¹gu wierzyli,
¿e to ju¿ koniec piek³a. Kiedy mówiono przyby³ym, ¿e przed wejœciem do obozu musz¹ poddaæ
siê dezynfekcji, wiêkszoœæ pewnie wierzy³a w to,
¿e oni i ich dzieci dostan¹ jedzenie, picie, odpoczn¹
- a potem, nawet jeœli ciê¿ko, ale bêd¹ pracowaæ.
Po zakoñczeniu koszmarnej podró¿y oczom Lili
ukaza³ siê widok, który wita³ wszystkich przyby-

³ych tam i wczeœniej i póŸniej ni¿ ona: wielka brama z wie¿¹. Ludzie mogli widzieæ te¿ baraki dobrze, czyli na pewno miejsca, gdzie bêd¹ mieszkaæ razem z ca³ymi rodzinami. Dostrzegali druty
kolczaste, jednak przecie¿ b¹dŸ co b¹dŸ to obóz
pracy. Ale s¹ baraki. Ludzie na zdjêciach wysiadaj¹cy z poci¹gów oprócz SSmanów spotykaj¹
wiêŸniów w pasiakach. Byli to cz³onkowie Komanda Kanada, którzy te¿ kiedyœ zostali tak samo
przywiezieni, przy czym mieli nawet sporo szczêœcia, bo dostali zajêcie, które nie wymaga³o wycieñczaj¹cej pracy w ch³odzie. Cz³onkowie Kanady wiedzieli, ¿e wiêkszoœæ przyjezdnych zostanie przewieziona do komór - pytanie: co mogli zrobiæ, powiedzieæ? Prawdopodobnie niewiele
zmieni³oby to sytuacjê, z t¹ ró¿nic¹, ¿e odwa¿ni
tak¿e zostaliby zabici. Kiedy Magdê Lafon - m³odziutk¹ ¯ydówkê z Wêgier - przywieziono do
Auschwitz, mog³a mieæ najwy¿ej 17 lat. Nagle
us³ysza³a, ¿e przechodz¹cy obok mê¿czyzna
w pasiaku powtarza „18 lat, 18…!”. Kiedy formowano grupy, odbywa³a siê równie¿ indywidualna selekcja prowadzona przez „lekarzy” SSmañskich. ¯o³nierz zawaha³ siê - „Ile masz lat?”.
Wczeœniejsza podpowiedŸ uratowa³a jej ¿ycie.
Zdarza³o siê, ¿e na rampie by³y dwa poci¹gi - po
selekcji jednego transportu ludzie zd¹¿yli ju¿
odejœæ dalej, to musia³o trwaæ kilka minut. Komando Kanada (specjalna grupa przeznaczona do
segregacji rzeczy osobistych wiêŸniów) zajmowa³o siê zbieraniem waliz, pakunków i tobo³ków
pozosta³ych na peronie. SSmani w³aœnie skoñczyli
selekcjê. Trzeba sobie uœwiadomiæ, ¿e dachy niektórych wagonów po prawej stronie skrywaj¹ setki twarzy dzieci, kobiet i mê¿czyzn. Ludzie z dru-

giego poci¹gu czekali zamkniêci, a¿ pierwszy
transport zostanie odebrany - rozmyœlnie po to,
by nie wywo³ywaæ niepotrzebnego chaosu, pozostawione na peronie baga¿e mog³yby wzbudziæ
podejrzenia i wywo³aæ niepotrzebn¹ panikê.
M³oda dziewczyna z transportu przywiezionego
z Francji na Judenrampe sama przeby³a drogê do
obozu pieszo, wczeœniej znajduj¹c jednak miejsce w ciê¿arówce dla swojego m³odszego braciszka. Troskliwie usadowi³a go w samochodzie obiecuj¹c, ¿e nied³ugo siê spotkaj¹. Sama by³a o tym
przekonana. T³um formowa³ siê w kolumnê marszow¹, wszyscy myœleli przede wszystkim o odpoczynku. Tylko obecni na rampie SSmani oraz
wiêŸniowie Kanady wiedzieli, ¿e Ci, którzy zdecydowali siê na przemierzenie drogi o w³asnych
si³ach, maj¹ szansê wejœæ do obozu. Ludzi st³oczonych w ciê¿arówkach od razu przewo¿ono prosto do komór gazowych.
Jeden samochód transportowa³ gaz.
Ca³y ten proceder zaoszczêdza³ Niemcom sporo trudu przy selekcji - materia³ nie rokuj¹cy przetrwania choæ kilku miesiêcy pracy by³ natychmiast eliminowany. Inna m³odziutka dziewczyna (trzynastolatka) ca³¹ drogê ¿y³a nadziej¹, ¿e na miejscu spotka swoich rodziców. Dziewczynkê ukryto u znajomych poza Pary¿em, jednak rodzina
udzielaj¹ca jej schronienia zosta³a zadenuncjowana. Najpierw wys³ano j¹ do
Drancy, a stamt¹d do Auschwitz. (We
francuskim Drancy znajdowa³ siê
obóz przejœciowy dla ¯ydów. W 1942 r.
w wyniku ³apanek przeprowadzonych g³ównie w
Pary¿u, dziesi¹tki tysiêcy osób st³oczono na wielkim stadionie znajduj¹cym siê na obrze¿ach miasta. Najwiêcej by³o kobiet z ma³ymi dzieæmi, które
by³y przetrzymywane przez kilka dni bez jedzenia, wody, bez toalet. Transporty wysy³ane do
Auschwitz zwykle liczy³y po 1000 ludzi. Po wojnie odnaleziono listy deportowanych, z których
jasno wynika³o, ¿e czêsto oko³o 20 proc. zostawa³o jakiœ czas w obozie, natomiast 80 proc. od
razu gazowano). Podczas wielodniowych podró¿y st³oczeni ludzie wpadali na siebie za ka¿dym razem, gdy poci¹g zatrzymywa³ siê i rusza³, wylewa³y siê wiadra z nieczystoœciami, w lecie doskwiera³ upa³, brak wody, odór niemytych
cia³, wszy - okropnoœæ przekraczaj¹ca wyobraŸniê. Prawdopodobnie najwiêcej umiera³o deportowanych Greków (do 20%) - poci¹g jecha³ 10
dni lub nawet jeszcze d³u¿ej.
To, ile osób ka¿dorazowo zabierano do obozu,
zale¿a³o œciœle od tego, ilu r¹k do pracy w danym
czasie potrzebowali hitlerowcy i ile miejsca by³o
w samym obozie. Ludzie t³oczyli siê w barakach
- oczywiœcie Niemcom nie chodzi³o o komfortowe warunki, jedynie o to, by wiêŸniowie mogli
byæ jakoœ poupychani na pryczach w nocy, w dzieñ
pracowali. Wiêcej osób dosta³o siê do obozu podczas budowy baraków w Birkenau. Niekiedy
transporty zaspokaja³y te¿ zapotrzebowanie podobozów - trzeba pamiêtaæ, ¿e by³o ich a¿ 40 Monowice, Jawiszowice, Gliwice 1,2,3 najbardziej oddalony znajdowa³ siê w Brnie. W podobozach praca zwi¹zana by³a g³ównie z przemys³em niemieckim. Podobozy w Budach czy Harmê¿ach znajdowa³y siê z kolei w tzw. strefie in-
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teresów SS (gospodarka rolna i rybna). Analizuj¹c iloœæ wiêŸniów, któr¹ zamiast natychmiastowej œmierci spotyka³a wycieñczaj¹ca egzystencja, nale¿y równie¿ braæ pod uwagê warunki
klimatyczne: w zimie umiera³o bardzo wielu
ludzi, szczególnie przyby³ych z po³udnia Europy, nieprzywyk³ych do ostrych mrozów. Dodatkowym zagro¿eniem by³y epidemie tyfusu
i innych œmiertelnych chorób. Œrednia ¿ycia
w obozie wynosi³a wiêc ok. 3 do 6 miesiêcy. Œrednia dla podobozów by³a ró¿na, przede wszystkim ze wzglêdu na ciê¿k¹ pracê (budowê dróg
na mrozie lub zajêcie w fabryce),
okrojone racje ¿ywnoœciowe czy
mo¿e mo¿liwoœæ otrzymania dodatkowej porcji zupy. Jednak ogólnie
w Auschwitz i Birkenau rzadko zdarza³y siê komanda pracuj¹ce w budynku. W zimie nocne apele, b³oto,
wilgoæ i mróz dziesi¹tkowa³y ludzi
tak samo jak tyfus i biegunka, sprowadzaj¹c œredni¹ ¿ycia do 2-3 tygodni. Przyk³adowo starsze kobiety
znajduj¹ce siê w transportach polskiej
ludnoœci wysiedlonej z Zamojszczyzny z regu³y prze¿ywa³y kilka dni
lub najwy¿ej tygodni w obozie.
Denise Holstein zosta³a przywieziona w transporcie z Drancy - by³a najstarsza w wagonie spoœród dzieci zabranych z domu dziecka, wiêc w miarê mo¿liwoœci stara³a siê opiekowaæ
pozosta³ymi sierotami. Kiedy opuœcili wagon,
chcia³a iœæ razem z nimi, jednak podbieg³ do niej
wiêzieñ Kanady i powiedzia³, by wesz³a z nim
do wagonu - tak, by Niemcy nie mogli zobaczyæ,
¿e rozmawiaj¹. Tam kaza³ jej od³¹czyæ siê od
dzieci, zostawiæ je. „To jest Auschwitz, ty dopiero zobaczysz, co to jest…” Ona wróci³a jednak do swojej grupki, wziê³a jedno z dzieci za
r¹czkê. Widzia³a stoj¹cych na koñcu kolejki
SSmanów. Nagle us³ysza³a jeszcze raz nerwowy szept tego samego wiêŸnia „Nie zrozumia³aœ tego co ci podzia³em?!”. Wtedy zatrzyma³a
siê przy innych kobietach. Dzieci zosta³y zabrane przez t³um formuj¹cy siê w kolumny. Widzia³a, jak oddala³y siê w stronê budynków z ogromnymi kominami..
Niektórzy zastanawiaj¹ siê, jak to mo¿liwe, ¿e tak
ogromne oszustwo mog³o siê udawaæ - „Czy
nie czuli zapachu palonych cia³, kiedy wysiedli z wagonów?”. Có¿, mo¿na siê równie¿ zastanawiaæ, kto zna zapach palonego cia³a? Poza tym
ludzie byli z regu³y otêpieni po podró¿y w podobnych warunkach. Niektórzy nie mogli tak¿e
dopuœciæ do siebie tych najtragiczniejszych myœli, nawet je¿eli w póŸniejszym czasie informacje znajdywa³y potwierdzenie. Zdarza³y siê przypadki matek, które bêd¹c w obozie poszukiwa³y
swoich dzieci twierdz¹c, ¿e ich synkowie lub córeczki zostali wczeœniej przywiezieni i s¹ pewnie
w szpitalu albo w innej czêœci obozu. Zazwyczaj
opisy wiêŸniów, którzy prze¿yli Auschwitz
œwiadcz¹ jednak, ¿e po selekcji bardzo szybko
zaczê³o do nich docieraæ, gdzie siê znaleŸli. Niektórzy rzucali siê na druty pod napiêciem elektrycznym, prze¿ywali szok psychiczny. Ci przywiezieni z wiêzieñ mo¿e mogli mieæ mgliste przeczucia piek³a, jakie ich czeka, jednak do Au-

schwitz trafiali te¿ ludzie z ³apanki, wprost z ulicy lub zatrzymani w domu - prosto w œrodek chaosu, ró¿nych jêzyków, niewyobra¿alnego okrucieñstwa i nierzadko bezwzglêdnej walki o prze¿ycie. Zazwyczaj ostatnich z³udzeñ pozbywali siê
w „saunie” w Birkenau, gdzie poddawano ich
dezynfekcji, goleniu, przydzielano numer i wykonywano tatua¿. Niektórych równie¿ fotografowano (wiêŸniów politycznych z pierwszego okresu istnienia obozu Auschwitz). Ca³a procedura
faktycznie wygl¹da jak przygotowanie do pracy.
To tam jednak w œwiadomoœci ujawnia³o siê ca³e

przera¿enie poprzez pierwszy moment upokorzenia - stali przecie¿ na zimnie nadzy kilka godzin,
bici i wyszydzani. W tej samej „saunie” odbywa³a siê te¿ dezynfekcja ubrañ pomordowanych
w komorach, które by³y niezw³ocznie wywo¿one
do Niemiec. Organizowano równie¿ kwarantanny
- g³ównie po to, by eliminowaæ najs³abszych. Musieli staæ na mrozie godzinami, uprawiaæ sport,
czyli biegaæ, nie pracowali wtedy - wykonywali

jedynie prace bezu¿yteczne, jak noszenie kamieni, i znowu, i biegiem.
W samej „saunie” pracowali wiêŸniowie - golili, tatuowali przyby³ych, zbierali pozosta³e baga¿e. Zdarza³o siê, ¿e jakiœ wiêzieñ nagle podbieg³ do przybysza, to móg³ byæ znajomy, kolega, kuzyn. Próbowa³ mu wcisn¹æ jakieœ jedzenie, przekazaæ informacjê - uwa¿aj na tego i tego.
Tamte budynki to krematoria i komory gazowe.
Taki moment musia³ ju¿ ostatecznie potwierdzaæ
grozê podejrzeñ. Uœwiadomienie by³o straszne,
ale mo¿e jednoczeœnie pojawia³a siê nadzieja?
Ktoœ jest ju¿ tu, w takiej sytuacji, ale
jeszcze ¿yje… mo¿e pomo¿e. „Kanada to jedyne miejsce, gdzie mo¿na
prze¿yæ. Jeœli nie bêdziesz w tym komandzie, to nic tylko œmieræ po paru
tygodniach”.
Niemcy spieszyli siê przez ca³y czas,
g³ównym celem rozbudowy obozu
by³o podniesienie wydajnoœci procesu uœmiercania ludzi. Niektórych mo¿e
dziwiæ, ¿e nawet gdy wiedzieli, ¿e ju¿
praktycznie przegrali wojnê - jednym
z momentów decyduj¹cych by³ desant
w Normandii - wcale nie zwolnili tempa. Przewa¿y³ czynnik ideologiczny,
czyli obsesja uwolnienia œwiata od narodu ¿ydowskiego, stworzenia przestrzeni ¿yciowej dla rasy aryjskiej. Oko³o 430 tys. ¯ydów wêgierskich zosta³o przywiezionych w maju, czerwcu i lipcu 1944
roku i natychmiast zagazowanych, w wiêkszoœci w komorach gazowych w Birkenau.
Tekst powsta³ dziêki wspó³pracy z Pani¹ Jadwig¹
Senkowsk¹ - przewodniczk¹ pracuj¹c¹ w Pañstwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Katarzyna Senkowska

Zmar³ Inspektor Bronis³aw Paj¹k
24 marca 2012 roku po¿egnano Bronis³awa Paj¹ka - Inspektora Oœwiaty i Wychowania w Brzeszczach.
Pan Bronis³aw pracowa³ jako mgr fizyki oraz
nauczyciel matematyki w szko³ach podstawowych w Koszarawie, Krzy¿owej, Grojcu, Szkole
Podstawowej nr 8 w Oœwiêcimiu, Technikum
Ekonomicznym w Oœwiêcimiu i Liceum Zawodowym w Brzeszczach. By³ równie¿ Prezesem
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Oœwiêcimiu oraz Inspektorem Oœwiaty i Wychowania
w Brzeszczach od 1 lipca 1975 do 31 grudnia
1983 roku, powo³any na to stanowisko zosta³
przez Ministra Oœwiaty i Wychowania. W pamiêci
zastêpców i nastêpców Inspektora, dyrektorów
brzeszczañskich szkó³ i przedszkoli, nauczycieli
oraz pracowników administracji i obs³ugi, pozostanie on jako osoba rzetelnie wykszta³cona, kompetentna, pracowita, konkretna, rzeczowa, spokojna, niezwykle kole¿eñska, ¿yczliwa, skromna, posiadaj¹ca takt pedagogiczny i wysok¹ kulturê osobist¹, szczególny nacisk k³ad¹ca na wykszta³cenie nauczycieli, w tym upatruj¹ca wzrostu poziomu kszta³cenia i wychowania. Za Jego kadencji
zosta³a wybudowana sala gimnastyczna przy

szkole w Jawiszowicach, powsta³ Zespó³ Szkó³
Rolniczych w Pañstwowym Oœrodku Maszynowym w Jawiszowicach, Liceum Zawodowe
w Brzeszczach, a Szko³a Podstawowa nr 3 otrzyma³a Odznakê Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej przyznan¹ przez Radê Ochrony Pomników
Walki i Mêczeñstwa w Warszawie. Ostatnie lata
swojej pracy zawodowej Pan Bronis³aw spêdzi³
w Liceum Zawodowym w Brzeszczach, gdzie by³
œwietnym nauczycielem i wychowawc¹. Potrafi³
dotrzeæ do serc i umys³ów m³odych ludzi, szanowa³ ich wolnoœæ, zyskuj¹c tym samym szacunek,
sympatiê i oddanie swoich podopiecznych. Za
swoj¹ wzorow¹ pracê, zaanga¿owanie i szlachetn¹
dzia³alnoœæ zosta³ odznaczony: Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej, Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi, Honorow¹ Odznak¹ Przyjació³ Harcerzy, Orderem za Zas³ugi dla Ziemi Krakowskiej,
Orderem Zas³u¿ony dla rozwoju Województwa
Katowickiego, Z³ot¹ Odznak¹ Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.

Bo¿ena Sobociñska
Dyrektor Gminnego Zarz¹du
Edukacji w Brzeszczach
Odg³osy Brzeszcz
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Umiejêtnoœæ do ludzi
Pogoda okropna. W marcowym garncu nic
tylko m¿awka i wilgoæ, s³oñce chyba przenios³o siê na inn¹ pó³kulê, jedni maj¹ katar, drudzy kaszl¹, a pozostali nied³ugo i tak siê zara¿¹.
W takiej oto wczesnowiosennej scenerii przysz³o mi odwiedziæ agroturystykê w Skidziniu
prowadzon¹ przez Beatê Kulczyk.
W chwili mojego przyjazdu po spadzistym dachu sp³ywa³y ostatnie krople deszczu. Aura jak
z „Wichrowych wzgórz”, jednak po wejœciu do
domu tym bardziej docenia siê ciep³o i przytulnoœæ pomieszczeñ umeblowanych w szeroko rozumianym, tzw. dobrym starym stylu. Pani Beata
w³aœnie skoñczy³a ranne porz¹dki w pokojach, jest
wiêc czas by spokojnie porozmawiaæ, a ca³a opowieœæ zaczyna siê od œlicznego serwisu w ró¿e
nape³nionego przed chwil¹ gor¹c¹ herbat¹.
Rzeczy Wa¿ne
- M¹¿ kupi³ mi ten komplet na pierwsze miko³ajki po œlubie, potem pod choinka znalaz³am jeszcze 6 fili¿anek, cukierniczkê i tak siê zbiera³o wyjaœnia Pani Beata. - W³aœciwie ca³y ten dom,
zarówno umeblowanie jak i zastawy, sk³ada siê
z rzeczy, które s¹ nam bliskie, poniewa¿ pochodz¹
z drogich nam miejsc lub sa podarunkiem od przyjació³ lub rodziny. Pozosta³e sprzêty to
wszystko znaleziska - szafa w kuchni pochodzi od s¹siada, inny s¹siad da³ nam
skrzyniê. ZnaleŸliœmy te¿ kufer, kiedy
znajomy zwozi³ przyczep¹ drzewa do
œciêcia, wœród kloców by³o wieko i drug¹
czêœæ kufra. Szafê odrestaurowa³ ju¿ stolarz, przywioz³am j¹ z Osieka od cioci.
Uda³o siê kupiæ ³ó¿ka i toaletkê. Po latach pracy uwa¿am, ¿e by móc oferowaæ
noclegi, trzeba mieæ do tego pewne predyspozycje - przede wszystkim lubiæ ludzi. Mo¿e wydaje siê to oczywiste, jednak chodzi o to, by ci¹g³a obecnoœæ goœci w swoim domu nie mêczy³a nas. Nieraz przecie¿ jest
tak, ¿e cz³owiek jest zmêczony, chce pobyæ sam,
jest te¿ przywi¹zany do pewnych przedmiotów,
lubi swoje rzeczy i wola³by je mieæ tylko dla siebie. Tymczasem to, ¿e dzieli siê nimi, a przede
wszystkim w³asnym czasem, musi przynosiæ
prawdziw¹ radoœæ. Przyznam te¿ otwarcie, ¿e prowadzenie tego typu dzia³alnoœci bywa mêcz¹ce.
Szczególnie w lecie, kiedy trzeba zaj¹æ siê te¿
ogrodem i gospodarstwem. Niektórych spraw nie
da siê wczeœniej ogarn¹æ czy zaplanowaæ.
Korzenie interesu rodzinnego
Kupiliœmy to gospodarstwo w 1994 roku planuj¹c, i¿ tutaj bêdziemy mieli kawa³ek sadu i pola na
w³asne potrzeby. Po 7 latach zaczêliœmy remont,
wymieniliœmy dach i wtedy stwierdziliœmy, ¿e ten
dom jest przepiêkny. Nie dostrzegliœmy wczeœniej,
jakie niezwyk³e miejsce kupiliœmy - stworzone do
tego, by przyje¿d¿ali i wypoczywali tutaj ludzie.
Dzia³alnoœæ rozpoczêliœmy w 2004 roku, od 2006
funkcjonuje Ksiêga Goœci. Wtedy tak¿e dostaliœmy
Oskarda, co by³o dla nas niezwykle mi³ym wyró¿nieniem. W tej chwili mamy 7 pokoi - cztery 2osobowe, dwa 3-os. i jeden 6-osobowy. Staram siê
nie dopuszczaæ do sytuacji, by by³ nieporz¹dek.
Goœcie s¹ z regu³y bardzo ciekawi tego, jak ¿yje-
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my, co mamy do pokazania, co do opowiedzenia,
wiêc siedzimy z nimi czasem do póŸnych godzin.
Nie zaprzeczam, ¿e my sami te¿ bardzo to lubimy,
ale z drugiej strony mam swoje dzieci, dom, którymi te¿ muszê siê zaj¹æ. By w ci¹gu dnia znaleŸæ
chwilê dla siebie, wstajemy wczeœnie na wspólne œniadanie, wtedy rozmawiamy i czêsto planujemy nasz dzieñ.
Ksiêga Goœci
- Naturalnie, ¿e pamiêtam wielu
szczególnych goœci. Jedni przyjechali do nas o 00.30 w nocy z
¿yczeniem, ¿e chcielibyœmy sobie porozmawiaæ, bo czêœæ tej rodziny mieszka na co dzieñ w Bostonie, dzieci kszta³c¹ siê w Niemczech i bardzo rzadko siê spotykaj¹. Zapytali, czy nie rozpali³abym dla nich ognia przy altance. Przynios³am te¿
œwiece i serwety. Tak siê im spodoba³o, ¿e zostali
na d³u¿ej. Po dwóch latach odwiedzili nas ponownie. Kolejnym niezapomnianym goœciem by³ bardzo przystojny Hiszpan Quico Taroni - spodoba³o mu siê tu, te¿ mia³ byæ jeden dzieñ, a zosta³
tydzieñ. Okaza³o siê, ¿e jest reporterem w TV
Espania. Jak widaæ po wpisie w ksiêdze goœci,

nauczy³ siê jak jest po polsku „kawa” i „dobra”.
Odwiedzili nas równie¿ goœcie z Syrii, z Pizy,
Francji - od tamtego momentu zaczê³am uczyæ
siê angielskiego. Pamiêtam, ¿e szczególnie wra¿liwi na piêkno naszej przyrody byli goœcie z Syrii - dla nas obecnoœæ zieleni jest naturalna, a oni
byli ni¹ zachwyceni - u nich woda jest dro¿sza
ni¿ ropa, wiêc roœlin te¿ niewiele. Mile wspominam równie¿ goœci z Marsylii.
Mozaika kulturowa
Przy schodach wiod¹cych do pokoi na piêtrze
znajduje siê galeria zdjêæ, na których pe³no
uœmiechniêtych postaci o ró¿nych kolorach skóry, strojach i zwyczajach:
- Zwykle z Holandii dwa razy w roku przyje¿d¿aj¹
do nas grupy na obozy kszta³c¹ce w³aœciwe postawy wœród m³odzie¿y. Niestety odradza siê tam
neonazizm, wiêc nauczyciele wybieraj¹ liderów
szkolnych, przywo¿¹ ich tutaj, by na w³asne oczy
zobaczyli jak wygl¹da³ prawdziwy nazizm i Auschwitz - by ich zara¿aæ dobrym postêpowaniem.
Byli goœcie weselni a¿ z Malezji, jak widaæ na
zdjêciu pani w oryginalnym stroju. Jedna uroczystoœæ odby³a siê w Polsce w obrz¹dku katolickim,
druga w obrz¹dku buddyjskim w Malezji. Ojciec
pana m³odego uczy³ mnie gotowaæ. Robiliœmy
wiêc zupê bauhutê z imbiru, kapusty pekiñskiej,

sosu sojowego i bia³ego makaronu. Z Wêgier
przyje¿d¿a do nas dwa razy w roku Kinga Kortvelyessy, znana aktorka, potem te¿ rodzina Guccich. Kolejna rodzina syryjska - czêœæ jak widaæ
nosi nakrycia g³owy, czêœæ nie. Dalej Daniela i Niko,
Franceska i Luka, te¿ zespó³ z Rosji, z Wêgier
(zostawili przepis na pyszn¹ sa³atkê ziemniaczan¹
w³asnego pomys³u). Przyjazdem zaskoczy³a nas
te¿ pani Anastazja - siostra
Zyty Gilowskiej. Telefon odebra³a mama. Ten sam g³os,
Zyta Gilowska…! W koñcu
przyje¿d¿a ta kobieta z goœæmi z Australii i faktycznie
jest bardzo podobna. Widz¹c
nasze zaciekawienie potwierdzi³a nasze domys³y ze
œmiechem. Nastêpny wpis to
„S³odkie buzieczki dla dziewczyn o anielskich g³osach” córka Monika mia³a urodziny, kiedy odwiedzi³ nas pewien pan zza granicy,
który by³ bardzo ciekawy polskiej kultury. Kole¿anki mojej córki zaczê³y wiêc œpiewaæ „Posz³a
Karolinka”, bardzo mu siê podoba³o. Czêsto przyje¿d¿aj¹ do nas te¿ ludzie zapraszani do Brzeszcz
przez OK., np. aktorka Gra¿yna Wolszczak, kpt.
Baranowski, gen. Polko, podró¿niczka Monika
Rogoziñska, aktorzy Magdalena Pop³awska i Bartek Topa. Wanda Chotomska te¿ przyje¿d¿a, zawsze chce pokój przy kuchni. Staramy siê reagowaæ na ró¿ne potrzeby i nie zostawiamy goœci samych sobie kiedy pojawi siê jakiœ problem. Kiedyœ pewnej rodzinie z Francji zepsu³ siê samochód.
ZnaleŸliœmy zak³ad, który usun¹³ problem. Sama
nie zna³am jêzyka, a tym bardziej nazwy czêœci
samochodowych, ale wspólnymi si³ami uda³o siê.
Potem dosta³am paczkê z Francji przed œwiêtami, a w niej perfumy, kremy, myde³ka. To by³o
bardzo mi³e. Razem z kartk¹ z ¿yczeniami odes³a³am serwetki koniakowskie.
Do barszczu czas zasi¹œæ
Jeœli chodzi o wy¿ywienie, preferujemy tradycyjn¹ kuchniê, taka te¿ chyba najbardziej odpowiada naszym goœciom. Podajemy typowe polskie dania: ¿urek, barszczyk z uszkami, pierogi
z miêsem i ruskie, bigos, go³¹bki. Staram siê tak¿e przygotowywaæ upominki dla naszych goœci,
np. nasze d¿emy z serwetk¹ na zakrêtce. Wypisujê na s³oiczkach „Pozdrowienia ze Skidzinia”, by
zachowali pobyt u nas w pamiêci.
Plany nie tylko urlopowe
Rozbudowujemy siê, chcemy w przysz³oœci wynajmowaæ wiêcej pomieszczeñ, ale ¿ycie poka¿e, czy to siê uda - salê do spotkañ, teraz goœcie
chodz¹ do gospody na œniadanie… Nie lubiê
mówiæ o planach na przysz³oœæ. Jeœli natomiast
chodzi o urlop, zawsze m¹¿ planuje wypoczynek
i wyjazdy. Mam silne przekonanie, ¿e nie uda³oby siê bez wsparcia rodziny, wszyscy pracujemy
dla jednego celu. Na œwiêta zwykle nie przyjmujê
goœci, chcielibyœmy je spêdziæ w swoim gronie
(choæ zdarza siê, ¿e przyje¿d¿aj¹ niespodziewanie.
Mieliœmy kiedyœ goœci z £otwy na Wielkanoc, bardzo chcieli, by opowiadaæ im o Œwiêtach i przygotowaæ koszyk z jajkami, chcieli mieæ wszystko tak
samo jak my).

Katarzyna Senkowska

Konglomeraty ró¿nych œwiatów
23 marca w brzeszczañskim Oœrodku Kultury otwarto pi¹t¹ z kolei wystawê prac Andrzeja Madeja, najnowszy zbiór nosi tytu³ „Konglomeraty rysunkowo-malarskie”. Obrazy i grafiki bêdzie mo¿na podziwiaæ do 8 kwietnia.
Andrzej Madej mieszka i tworzy w Brzeszczach. Oprócz malarstwa zajmuje siê równie¿
grafik¹, rysunkiem, poezj¹ i rzeŸb¹. Jest laureatem licznych konkursów oraz wspó³autorem kilkudziesiêciu plenerów i wystaw, zarówno wojewódzkich jak i ogólnopolskich. Co znamienne,
jego twórczoœæ odzwierciedla niew¹tpliwy indywidualizm, wyra¿ony jednak przez niezmienne
zasady ponadczasowej sztuki:
- Artystyczne widzenie œwiata jest wewnêtrznym
widzeniem twórcy i bardzo daleko odbiega od
postrzegania fizjologicznego. Bez wzglêdu na to
w jakiej konwencji obraz zosta³ namalowany, nie
doszukujemy siê w nim wiêcej ni¿ dwóch elementarnych sk³adników. S¹ to linia i plama barwna.
Linia jest najprostszym sposobem okreœlenia granic kszta³tu w obrazie. Plama daje natomiast wra¿enie p³ynnoœci, zmiennoœci. Przewaga plamy nad
lini¹ daje w efekcie wra¿enie miêkkoœci i ruchu,
gdy przewa¿a linii obraz jest konkretny, linearny.
A wiêc obraz to kompozycja, umiejêtne zestawienie linii i plam barwnych. Sztuka mimo rozwoju
i postêpu - ca³ej swej ró¿norodnoœci i bogactwa wspiera siê na niewzruszonych zasadach obowi¹zuj¹cych zarówno dziœ, jak sto tysiêcy lat temu stwierdza malarz. Artysta pozostaje otwarty na ró¿ne formy ekspresji, zarówno jeœli chodzi o technikê wykonywania prac, ich rodzaj oraz tematykê:
- Nale¿a³em kiedyœ do tzw. Grupy Oœwiêcimskiej,
raz w miesi¹cu odbywa³y siê wyk³ady na temat

sztuki prowadzone przez prof. W³odzimierza
Hodysa, które bardzo sobie ceni³em. Po jakimœ
czasie zrezygnowa³em jednak z formalnego cz³onkostwa, ale dalej udzielam siê i chêtnie przyjmujê zaproszenia na wystawy i wernisa¿e. Inspiracjê czerpiê ze swojego ¿ycia i otaczaj¹cej rzeczywistoœci, a wiadomo, jak bogaty i z³o¿ony jest
choæby jeden dzieñ. Mo¿e dlatego nie mam jednego nurtu, toru czy tematu do którego jestem
szczególnie przywi¹zany. Tak siê sk³ada, ¿e teraz
akurat najwiêcej szkicujê wêglem, kredk¹, suchym pastelem. Rysujê wszystko - pejza¿e, kobiety, równie¿ ikony. Szczególnie te ostatnie poch³aniaj¹ sporo uwagi, wymagaj¹ wiele skupienia, wyciszenia i swoistej kontemplacji. Malowanie ikon to przecie¿ rodzaj modlitwy, powsta³e
obrazy maj¹ wiêc bardzo osobisty charakter. Podobn¹ tezê mo¿na wysun¹æ w stosunku do ogólnie rozumianego pojêcia „wytworu sztuki”: przecie¿ ka¿dy po czêœci zawiera w sobie cz¹stkê twórcy, ale tak naprawdê tylko sam malarz mo¿e domyœlaæ siê, a raczej wyczuwaæ, ile jego doznañ,
przemyœleñ, emocji czy wspomnieñ zosta³o przelanych w szkic czy gotowe dzie³o. Bardzo podobnie jeœli chodzi o wiersze - najpierw zawsze robiê masê przymiarek, notujê coœ na kartkach lub
w pamiêci, kojarzê ró¿ne odcienie - a potem, najczêœciej w nocnej ciszy, zapisujê na kartce. Naprawdê nie sztuka chwyciæ pêdzel i pomazaæ farb¹
p³ótno. Prawdziwie wartoœciowe obrazy dojrzewaj¹
w g³owie, w przeczuciach, s¹ zlepkiem strzêpków
prze¿yæ, oczekiwañ lub marzeñ.
Tego procesu nie

Kultura
mo¿na przyspieszyæ - czasem szkice le¿¹ kilka miesiêcy zanim ponownie siê do nich zabiorê, innym
razem wizja jest ju¿ tak klarowna, ¿e objawia siê
nagle w ca³oœci - wtedy malujê bez zw³oki, wtedy
te¿ chyba powstaj¹ moje najlepsze obrazy. Zamykam drzwi pracowni i za godzinê ju¿ wszystko jest
gotowe. W taki sposób namalowa³em kwiaty, które
s¹ na wystawie albo akwarelê przedstawiaj¹c¹ las.
Z kolei ³odzie, które tez mo¿na ogl¹daæ w OK., powstawa³y bardzo d³ugo - najpierw mia³ to byæ
ogromny kuter rybacki, który mia³ byæ w stoczni,
taki utkwi³ mi w pamiêci po wczasach w Jastarni,
ale jakoœ nie pasowa³ w ¿aden sposób. Potem zmieni³em perspektywê i w ogóle ca³y zarys pomys³u,
na koñcu wysz³y z tego ³odzie - opowiada Pan Andrzej. Warto wspomnieæ, ¿e Klaudia - wnuczka artysty równie¿ przejawia zdolnoœci plastyczne. Ju¿
teraz jej prace ciesz¹ siê sporym uznaniem. Jak twierdzi sam malarz, do koñca nie wiadomo, czy inspiracj¹ twórczoœci dziadka Andrzeja s¹ obrazki Klaudii, czy te¿ jest odwrotnie.

Katarzyna Senkowska
Apercepcja
M³odoœæ przeminê³a gdzieœ…
bezpowrotnie Wspomnienia zosta³y
i fotografii bez liku,
plik wierszy w szufladzie,
teka rysunków w szkicowniku,
obrazy niedokoñczone
patrz¹.
A ty gdzieœ b³¹dzisz artysto
po zakamarkach duszy,
a ona szybuje powoli
po krawêdzi ¿ycia,
to siê wznosi, to znowu upada
modlisz siê do Boga
¿ebrzesz
o odpuszczenie
Bóg ci przebaczy,
ale, czy ty przebaczysz sobie?
I b³¹dzê gdzieœ tam…
w ob³okach, rozwa¿am symbole
trudzê siê malarsko w ikonach,
a to jakby wena nieskoñczona.
Andrzej Madej
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Zmar³ ppor. Stanis³aw
Œliwka
4 marca o godz.
14.00 w Sanktuarium Chrystusa
Cierpi¹cego w Bielanach uroczyœcie
po¿egnano ¯o³nierza Weterana wojny obronnej 1939
roku, podporucznika Wojska Polskiego, cz³onka Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych
WiêŸniów Politycznych Ko³a Miejsko-Gminnego Kêty, honorowego cz³onka Ko³a Pszczelarzy w Kêtach - Stanis³awa Œliwkê.
Stanis³aw Œliwka urodzi³ siê 8 czerwca 1912
roku w Jawiszowicach. Jak sam pisze w swym
¿yciorysie, „Po ukoñczeniu lat 7 chodzi³em do
szko³y powszechnej w £êkach-Zasolu. Po skoñczonej nauce by³em przy rodzicach do roku 18go. W roku 1930 poszed³em do terminu i uczy³em siê do 31 marca 1933 r. w fabryce maszyn
rolniczych, potem pracowa³em jeden rok jako
pomocnik i w roku 1933 w maju stawa³em przed
Komisj¹ Poborow¹ wojskow¹ w Kêtach”. 11
kwietnia 1935 r. Pan Stanis³aw zosta³ powo³a-

Szko³a Podoficerska

ny do czynnej s³u¿by wojskowej i wcielony do
4 Pu³ku Strzelców Podhalañskich w Cieszynie.
1 wrzeœnia 1935 r. 3 Kompania Strzelców Podhalañskich, w której s³u¿y³ Stanis³aw Œliwka
zosta³a oddelegowana na wschodnie granice
Polski, na Wo³yñ do miejscowoœci Dederka³y
i wcielona do 4 Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza. Pan Stanis³aw zosta³ wtedy przydzielony do kompanii Ciê¿kich Karabinów Maszynowych, stacjonuj¹cej w Bykowcach i pe³ni³
tam s³u¿bê do 28 lutego 1936 r. W marcu 1935
roku zosta³ z kolei skierowany do Centralnej
Szko³y Podoficerskiej w Osowcu ko³o Grajewa. Po jej ukoñczeniu otrzyma³ nominacjê na
starszego strzelca. Nastêpnie otrzyma³ nominacjê na stopieñ kaprala i obj¹³ stanowisko dowódcy dru¿yny Ciê¿kich Karabinów Maszynowych w Bykowcach. S³u¿bê tê pe³ni³ do 7 marca 1937 r. Po rocznej przerwie, w roku 1938,
zosta³ ponownie powo³any na æwiczenia rezerwy do 4 Pu³ku Strzelców Podhalañskich w Cie-
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gla Kamiennego w Brzeszczach pracowa³ jako
górnik do 8.06.1967 r. Na emeryturê przeszed³
w wieku 55 lat. 9 maja 1983 r. kapral Stanis³aw Œliwka zosta³ przyjêty do
Zwi¹zku Bojowników o Wolszynie. W 1938 r. Pu³k skieronoœæ i Demokracjê Ko³a Kêty,
wano za Zaolzie z racji konflikprzemianowanego póŸniej na
tu pomiêdzy Polsk¹ a CzechoZwi¹zek Kombatantów RP i BWP.
s³owacj¹ o tamtejsze tereny.
Cz³onkiem organizacji pozoPu³k mia³ za zadanie zabezpiestawa³ przez 29 lat. Za sw¹
czaæ wspomniany rejon i ochrapracê zawodow¹ jako górnik
niaæ polsk¹ ludnoœæ tam zaotrzyma³ Br¹zowy i Z³oty
mieszka³¹. 9 wrzeœnia 1938 r.
Krzy¿ Zas³ugi, za udzia³ w wojStanis³aw Œliwka zosta³ zwolnie obronnej 1939 r. - Krzy¿ Paniony z æwiczeñ i powróci³ do
miêci ¯o³nierza wrzeœnia 1939
domu, jednak 14 sierpnia 1938
roku, natomiast ze Zwi¹zku
roku, po roku przerwy, znów
Kombatantów RP i BWP odznapowo³ano go na 4-tygodniokê za zas³ugi dla Zwi¹zku Komwe æwiczenia rezerwy do 4
batantów RP i BWP oraz dyPu³ku Strzelców Podhalañplom Weterana wojny 1939 r.
skich w Cieszynie. 1 wrzeœnia
We wrzeœniu 2009 r. w 70.
wybuch³a II Wojna Œwiatowa.
rocznicê wybuchu II Wojny
4 Pu³k Strzelców PodhalañŒwiatowej zosta³ mu tak¿e
skich od pierwszego dnia wybuchu konfliktu stacza³ boje Pan Stanis³aw z ¿on¹ Stefani¹ i córkami przyznany Kombatancki Krzy¿
Pami¹tkowy „Zwyciêzcom 1945”. Rozkazem
os³onowe powstrzymuj¹c nacieraj¹ce wojska
Komendanta Uzupe³nieñ w Oœwiêcimiu z 15
niemieckie. Zosta³ jednak zmuszony do wycosierpnia 1999 r., Kapral Rezerwy Stanis³aw
fania siê przez Bielsko, Kêty, Kalwariê, KraŒliwka otrzyma³ awans na sier¿anta rezerwy
ków, Tarnów, Bi³goraj, Janów, Tomaszów LuWojska Polskiego. 5 lipca 2002 r. Prezydent
belski w kierunku Lwowa. Po ostatniej bitwie
Rzeczypospolitej Polskiej mianowa³ sier¿anta
jak¹ Pu³k stoczy³, Stanis³aw Œliwka dosta³ siê
Stanis³awa Œliwkê, syna Micha³a na stopieñ ofido niewoli niemieckiej. 24 wrzeœnia 1939 r. udacerski podporucznika Wojska Polskiego.
³o mu siê zbiec z trans29.08.2009 r. Zarz¹d Polskiego Zwi¹zku Pszportu kolejowego wioczelarskiego nada³ Panu Stanis³awowi Œliwce
z¹cego jeñców w g³¹b
Medal im. ks. Jana Dzier¿onia za wybitne zaNiemiec i powróciæ w ros³ugi dla rozwoju pszczelarstwa. Nale¿y te¿ dodzinne strony, nie na d³udaæ, i¿ w 2013 r. Zespó³ Szkolno-Przedszkolgo jednak. W czasie okuny im. Kostka Jagie³³y w Zasolu bêdzie obchopacji zosta³ bowiem wydzi³ 100-lecie istnienia szko³y a Pan Stanis³aw
wieziony przez Niemców
Œliwka na obecn¹ chwilê by³ jej najstarszym
do Westfalii, gdzie pracouczniem. Nie doczeka³ uroczystoœci jubilewa³ w kopalni wêgla.
uszowych, które szko³a rozpoczê³a 27 styczStamt¹d równie¿ uciek³
nia 2012 r. Zmar³ 1 marca. Za 3 miesi¹ce i 8
i ponownie wróci³ do
dni mia³ œwiêtowaæ swoje setne urodziny.
domu. „Podczas okupacji
Mo¿na jednak byæ pewnym, ¿e jego postaæ poniemieckiej pracowa³em
jako œlusarz w kopalni Jazostanie w pamiêci wdziêcznej spo³ecznoœci.
wiszowice. W roku 1942
pracowa³em jako palacz
Tekst powsta³ na podstawie ¿yciorysu autorskie8 miesiêcy, jako maszynista przy kompresorach
go Pana Stanis³awa Œliwki oraz mowy pogrzemrozowych przy mro¿eniu szybu w Jawiszobowej wyg³oszonej przez Prezesa Zarz¹du ZKRP
wicach, potem jeŸdzi³em maszyn¹ wyci¹gow¹
i BWP Ko³a M.G. Kêty - Jana Christa.
od 31 XII 1942 do 31 XII 1946 roku, egzamin
zdawa³em podczas okupacji”. W Kopalni WêKatarzyna Senkowska

Podziêkowanie
Serdeczne podziêkowania Wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy Œw. i ceremonii
pogrzebowej

œp. Stanis³awa Œliwki

za wspóln¹ modlitwê, zamówione msze œwiête, z³o¿one wieñce, kwiaty oraz okazane wyrazy wspó³czucia sk³adaj¹ wnuki z rodzinami. Szczególne podziêkowania kierujemy do Ksiê¿y celebruj¹cych Mszê Œw., Delegacji, Pocztów Sztandarowych, Pana Marcina Dziubka
i Grupy Rekonstrukcji Historycznej Batalionu Obrony Narodowej Oœwiêcim z Bielan, Grupy Rekonstrukcji Historycznej 4 Pu³ku Strzelców Podhalañskich z Cieszyna, Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych - Ko³a Miejsko-Gminnemu z Kêt, Pana Jana Christa za wyg³oszenie mowy po¿egnalnej, Ko³a Pszczelarzy z Kêt,
Orkiestry Dêtej KWK ,,Brzeszcze” oraz Zak³adu Pogrzebowego ,,Harmata” z Brzeszcz.
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Teofil Faltus

czej stoj¹cej wyci¹gowej o sile 20 koni ze stawid³em suwalnym dla kopalni wêgla kamiennego”.
Jak podaje w³asnorêcznie spisany ¿ycioW 1906 r. powo³ano go do wojska, gdzie przeszed³
rys, Teofil Faltus przyszed³ na œwiat w „Jakurs wojskowy w krakowworznie (pow. chrzanowski) 3 listopada
skiej szkole podoficerów,
1885 r. z matki Ma³gorzaty z domu Ormias³u¿¹c w armii austriackiej
nin i ojca Ferdynanda”, w wieku dzieciêcym
w Krakowie jako kapral.
uczêszcza³ do mêskiej Ludowej Szko³y 4-kla30 maja 1909 r. wed³ug
sowej w Jaworznie, gdzie niektóre przedwyci¹gu z ksi¹g parafialmioty wyk³adane by³y po niemiecku.
nych koœcio³a pw. œw. Urbana, nast¹pi³o niezwykle
30 czerwca 1889 r. ukoñczy³ pierwszy etap
wa¿ne wydarzenie w ¿yciu
nauk jako mieszkaniec Wielkiego Ksiêstwa Kraprywatnym Pana Teofila kowskiego religii katolickiej obrz¹dku ³aciñskiew tym dniu ksi¹dz Migdago uzyskuj¹c oceny zgodne ze wspó³czesn¹ skal¹
³ek udzieli³ mu œlubu z Aniel¹ Czernik, co pisemosi¹gniêæ, wœród których znalaz³y siê np. obyczanie poœwiadcza wydane Testimonium Copulatioje: chwalebnie, pilnoœæ: dobra, w nauce religii
nis (metryka œlubu). Szczêœcie rodzinne trwa³o 5
bardzo dobry, rachunki w polat, podczas których Aniela Fal³¹czeniu z nauk¹ o formach
tus urodzi³a dwójkê dzieci - Miegeometrycznych: dobry, wiadoczys³awa i Janinê. W roku 1914
moœci z dziejów i przyrody:
Pan Teofil poszed³ na wojnê. Bra³
dobry, rysunki: dostateczny,
udzia³ w bitwach pod Lublinem
postêp ogólny: dobry, porz¹dek
i Dêblinem, po czym dosta³ siê
zewnêtrzny: dobry. W myœl pado rosyjskiej niewoli. Przez 4 lata
ragrafu 75 regulaminu szkolneby³ przetrzymywany w ró¿nych
go rodzice lub opiekunowie
miejscowoœciach na terenie ówwinni we w³aœciwej rubryce
czesnej Rosji („Odessa - Rosya;
podpisem swoim stwierdziæ odGubernia Tobolska - 23 Rota woczytanie tego zawiadomienia,
jenno-plemiennych; Gubernia
co te¿ uczyni³ ojciec Ferdynand
Tobolska - T³umieñ i Omsk, GuFaltus. Nastêpnie od roku 1901
bernia miñska - Nieœwie¿; Po³ock
do 1903 Teofil Faltus pracowa³
- Gubernia Witebska”), jednak
w fabryce maszyn „Lichemenz wiêkszym czy mniejszym opóŸski” w Krakowie (póŸniej Szat- Teofil z ¿on¹ i dzieæmi
nieniem dociera³y do niego listy
kowskiego w czasie PRL - zak³ady armatur) na
z domu sygnowane znakiem Czerwonego Krzystanowisku ucznia œlusarskiego, gdzie równo¿em. Pisa³a wiêc siostra Eliza, rozpoczynaj¹c za
bocznie uczêszcza³ do szko³y wieczorowej rzeka¿dym razem s³owami „Kochany Braciszku!”,
mieœlniczej. Ze strony prze³o¿eñstwa Zjednoczopisa³ te¿ wuj Karol i kolejna siostra Salomea, wienych Rêkodzielników w Chrzanowie poœwiadczole kartek wys³a³a równie¿ stêskno, ¿e pod dat¹ 16 czerwca 1904 zosta³ wyzwoniona Aniela, donosz¹c o tym, co
lony na czeladnika œlusarskiego u majstra p. Kadzieje siê w domu, o ulubionych
rola Pi¹tka. Od 1 paŸdziernika 1904 r. Pan Teofil
przez mê¿a go³êbiach pocztopracowa³ w kopalni wêgla w Brzeszczach - najwych… „Teosiu, zapomnia³a ci
pierw rok jako palacz, nastêpnie po zdaniu egzamama daæ medalika, tak ¿e prosi
minu jako maszynista przy maszynie wydobywbardzo w³ó¿ go zaraz na szyjê”…
czej (œwiadectwo uzdolnienia do samodzielnej ob„Medalik odebra³em 21 wrzeœnia
s³ugi kot³ów parowych po odbyciu 6-miesiêczna linii bojowej pod Rudziem
nej praktyki przy obs³udze kot³ów przy kopalni
gub. Besarabska miasto Bendewosku ziemnego w Borys³awiu wystawi³a Dyrekry”. Do listów mamy kilka s³ów
cja Towarzystwa Nadzoru i Ubezpieczeñ Kot³ów
do³¹cza³y tak¿e dzieci, niepewnie
Parowych w Bielsku z dat¹ 18 stycznia 1905 r.).
stawiaj¹c wtedy pierwsze litery.
Nastêpnie Teofil Faltus uda³ siê na szkolenie jeszKilka przesy³ek wys³ali tak¿e
cze dalej, poniewa¿ w tamtym czasie w Polsce
Szymon Grzybek (szwagier),
raczej nie prowadzono tego typu zajêæ: „W roku
krewni Maria i Jan Buliñscy oraz
1905 pojecha³em na kurs samochodowy do Wiedich córka Józefa (która po opisa- W niewoli
nia”. Jak poœwiadczaj¹ dokumenty, Pan Teofil
niu szkolnej rutyny z dzieciêc¹ szczeroœci¹ stwieruczêszcza³ na wspomniany kurs w firmie Bruddza, ¿e koñczy, bo nie wie o czym jeszcze mog³abauer&Sohn od grudnia 1905 do 30 stycznia 1906
by wspomnieæ). Z jeñcem korespondowa³ te¿ ojroku, który ukoñczy³ zdaj¹c egzamin na automociec Ferdynand, jak równie¿ Franciszek Kawala
bilu Peugeot. Prawdopodobnie od razu w Wiedoraz teœæ Franciszek Czernik. Pan Teofil zosta³
niu odebra³ samochód zakupiony na potrzeby
wyzwolony w 1918 r. - „po powrocie z wojny
kopalni, a w prezencie od firmy otrzyma³ rewolw roku 1918 pracujê nadal na kopalni jako kiewer marki Steyr. Broñ okaza³a siê podarunkiem
rowca”. Ze wzglêdu na chaos powojennej sytunad wyraz praktycznym, gdy¿ po wyrobieniu
acji i wynikaj¹ce z niej utrudnienia, postarano siê
pozwolenia mo¿na by³o bezpiecznie(j) przemiewiêc o potrzebne dokumenty: „Auto osobowe nr
rzaæ trasê do Krakowa i z powrotem przewo¿¹c
S. 956 w³asnoœæ p. Radcy dr. Czapliñskiego depieni¹dze na wyp³aty dla górników.
legata Ministerstwa Handlu i Przemys³u ma wolW 1906 r. Pan Teofil podj¹³ i ukoñczy³ kolejne
ny przejazd przez linje demarkacyjn¹ i po ca³ej
szkolenie, tym razem w formie „6-miesiêcznej
Galicyi i Œl¹sku. Auto nie podlega rewizyi i repraktyki przy obs³udze maszyny parowej bliŸniakwizycji. Cieszyn 1 sierpnia 1919.” Z tamtego

czasu zachowa³ siê tak¿e inne wa¿ne pismo wydane przez ówczesne w³adze gminy Brzeszcze:
„Niniejszym mam zaszczyt zawiadomiæ Pana, ¿e
na proœbê Pañsk¹ z dnia
30 marca 1918 r. Rada
Gminna na posiedzeniu
7 maja nada³a Panu wraz
z jego famili¹ prawo
przynale¿noœci do gminy Brzeszcze. Podpis:
Naczelnik Gminy Tyrna”. Wszystko uk³ada³o
siê pomyœlnie, rozwój
kopalni zapewnia³ zatrudnienie, jednak w 1939 r. wybuch³a kolejna
wojna - „Awans na dozorcê gara¿u otrzyma³em
w roku 1928 i zarazem pracujê jako kierowca do
roku 1944. Od roku 1944 pracujê ju¿ tylko jako
dozorca gara¿u do dnia dzisiejszego”, czyli jak
wskazuje data: „Brzeszcze dnia 18 lutego 1946”.
Warto przy tym zatrzymaæ siê na czasie okupacji
- dziêki znajomoœci niemieckiego (wyniesionej
jeszcze ze szko³y w Jaworznie) oraz zdobytemu
prawu jazdy, Pan Teofil móg³ zatrzymaæ posadê
kierowcy dyrektora kopalni. W okresie miêdzywojennym pe³ni³ wiêc wspomnian¹ funkcjê, bêd¹c równie¿ kierownikiem gara¿u (jak wtedy nazywano Odzia³ Transportu Samochodowego; nale¿y wspomnieæ, ¿e w tamtych czasach równolegle do maszynowego, istnia³ tak¿e transport konny, zarówno na dole kopalni jak i na powierzchni, obejmuj¹cy ok. 20 koni. Nie wszyscy dyrektorzy byli przy tym przekonani do podró¿y samochodem, popularna sta³a siê jazda powozem
konnym, zarówno na terenie Brzeszcz jak i pomiêdzy czêœci¹ kopalni w Jawiszowicach). W okresie okupacji dyrektorem kopalni zosta³ Niemiec
Otton von Heine. W 1943 r. rodzin¹ wstrz¹snê³a
tragedia - syn Mieczys³aw
(student) zosta³ aresztowany
przez Gestapo i wywieziony
do Auschwitz, a stamt¹d do
obozu pracy (kamienio³omów) w Mauthausen. Pan Teofil nie potrafi³ ukryæ rozpaczy
i zapytany podczas jednej z s³u¿bowych podró¿y wyjawi³, co
siê sta³o. Dyrektor Heine rozkaza³ natychmiast zawracaæ
w stronê Auschwitz i zawieŸæ
siê do obozu, gdzie uda³ siê
prosto do Rudolfa Hossa. Prosi³? ¯¹da³? - dziœ trudno okreœliæ, w ka¿dym razie domaga³
siê natychmiastowego zwolnienia aresztowanych t³umacz¹c, ¿e potrzebni s¹ do
pracy w kopalni. Jakiœ czas trwa³o, zanim wiêŸniowie wrócili z niemieckiego obozu, jednak wiêkszoœæ z nich zosta³a w ten sposób uratowana, wœród
nich Mieczys³aw Faltus.
Po zakoñczeniu wojny Pan Teofil przez kilka lat
nadal pracowa³ jako kierownik swego oddzia³u,
po czym przeszed³ na emeryturê. Wolnym czasem nie cieszy³ siê jednak zbyt d³ugo - niebawem
pojawi³y siê k³opoty z sercem. Zmar³ w ich wyniku 26 marca 1959 roku. Trumna zosta³a odprowadzona na cmentarz specjalnie przystosowanym
przez by³ych wspó³pracowników samochodem
ciê¿arowym.

Katarzyna Senkowska
Odg³osy Brzeszcz
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Sylwetki

Tekla Fajfer
£atwo jest pisaæ o osobie, która nigdy nie
uchybi³a godnoœci zawodu nauczyciela. Przez
¿ycie przesz³a spokojnie, godnie, do koñca swoich dni zachowa³a szlachetnoœæ. Pracowa³a dla
innych, ale bez szumu i rozg³osu. W ka¿dej sytuacji potrafi³a zachowaæ siê przyzwoicie.
Tekla Fajfer urodzi³a siê w ch³opskiej rodzinie 28 listopada 1906 roku w Wieprzu (powiat
¯ywiec). Ojciec Maciej Fajfer pracowa³ jako
zarz¹dca w dobrach Habsburgów. Mama Anna
z Drabków zajmowa³a siê gospodarstwem. Rodzice zadbali, aby wykszta³ciæ pi¹tkê dzieci.
Tekla Fajfer szko³ê powszechn¹ ukoñczy³a w ¯ywcu,
nastêpnie uczêszcza³a do Pañstwowego Seminarium Nauczycielskiego im. Królowej Jadwigi
w Kêtach. Uczy³a siê tam w latach 1921-1926.
Maturê zda³a 25 maja 1926 roku. Pracê zawodow¹ rozpoczê³a 1 grudnia 1926 r. w powiecie
Bia³a Podlaska jako nauczycielka tymczasowa
dwuklasowej powszechnej szko³y w £obaczewie. Pracowa³a tam tylko rok, poniewa¿ ju¿
w nastêpnym roku szkolnym zosta³a nauczycielem tymczasowym w szkole dwuklasowej w Dobrynce (powiat Bia³a Podlaska), gdzie pracowa³a
do 1931 roku. Nastêpnym miejscem pracy Pani
Tekli by³a jednoklasowa szko³a powszechna
w Kopytniku. Egzamin kwalifikacyjny dla nauczycieli publicznych szkó³ powszechnych zda³a
w Leœnej Podlaskiej w 1932 roku. Dopiero po oœmiu
latach pracy w zawodzie nauczyciela dosta³a
mianowanie na nauczyciela sta³ego Siedmioklasowej Publicznej Szko³y Powszechnej nr 1
w Janowie Podlaskim. W tej placówce by³a zatrudniona do 31 sierpnia 1939 r. Najprawdopodobniej podjêcie obowi¹zków po wakacjach
uniemo¿liwi³y dzia³ania wojenne. W czasie
okupacji niemieckiej oficjalnie w zawodzie nauczyciela nie pracowa³a. Po przejœciu frontu, ju¿
w lutym 1945 roku, bardzo aktywnie w³¹czy³a
siê jednak w ¿ycie jawiszowickiej szko³y. Wraz
z niektórymi mieszkañcami Jawiszowic i kilkoma nauczycielami uporz¹dkowa³a zniszczon¹
szko³ê. To spod jej rêki wysz³y pierwsze zapisy
w kronice szkolnej, gdzie notowano najwa¿niejsze zdarzenia w szkole i we wsi. W roku szkolnym 1946/47 w zastêpstwie za Romana Kosiñskiego Pani Tekla kierowa³a szko³¹ od 16 lutego do 30 czerwca 1947 roku. Zawsze by³a œwietnym organizatorem. Przez lata roztacza³a opiekê tak¿e nad harcerstwem. Uczy³a wszystkich
przedmiotów, a póŸniej wyspecjalizowa³a siê
w fizyce i chemii, wyk³ada³a te¿ matematykê.
W 1957 roku dopuszczono J¹ do egzaminu w za-

Og³oszeni
a drobne
Og³oszenia
• Montaż i konserwacja anten RTV-sat.; tel. 33 810
70 22, 604 836 409.
• Sprzedam dom w Jawiszowicach o pow. 150 m2;
działka 9,3 ara; tel.: 602 652 429.
• Działki budowlane ne sprzedaż, Brzeszcze ul.
Mieszka I / Chrobrego; tel. 601-072-522.
• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie własnościowe 52 m2 + piwnica 11 m2 przy ul. Królowej Jadwigi
(tzw. Stare Bloki), I piętro, mieszkanie środkowe;
tel. 607 926 519.
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kresie Studium Nauczycielskiego z fizyki. Opiekowa³a siê pracowni¹ fizyczno-chemiczn¹.
Przez kilkanaœcie lat pe³ni³a funkcjê zastêpcy
kierownika szko³y. Owocnie wspó³pracowa³a
przez wiele lat z Józefem Czernkiem, który w arkuszu spostrze¿eñ napisa³: „zachowanie siê Jej
w s³u¿bie i poza s³u¿b¹ zawsze nader taktowne, odpowiadaj¹ce powadze stanu nauczycielskiego”. Nigdy nie zaniedba³a powinnoœci s³u¿bowych, chocia¿ ci¹¿y³y na niej obowi¹zki rodzinne wzglêdem rodziców w podesz³ym wieku. Sama nie za³o¿y³a rodziny, bo przedwojenna pragmatyka nauczycielska by³a surowa
(kobiety nauczycielki musia³y szukaæ partnerów
o podobnym statusie, by wyjœæ za m¹¿). Tekla
Fajfer przez dwie kadencje sprawowa³a funkcjê przewodnicz¹cej Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego. By³a równie¿ radn¹ szczebla wojewódzkiego, dzia³a³a tak¿e w Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie.
- Z czym kojarzê pani¹ Teklê Fajfer...? Z solidnoœci¹ zawodow¹, uprzejmoœci¹, szacunkiem dla
uczniów. Takich pi¹tek jak pani Fajfrówna nie
stawia³ nikt! Jako uczniowie liczyliœmy przez ile
kratek w zeszycie pani napisa³a pi¹tkê. Nikt
z jej uczniów nie mia³ problemów z fizyk¹ i chemi¹ w szkole œredniej. Na jej lekcjach panowa³a
dyscyplina. Patrzyliœmy, s³uchaliœmy i wyci¹galiœmy wnioski. W tamtym czasie szko³a nie by³a
nastawiona na pedagogikê sukcesu. Wielu
uczniów nie otrzymywa³o promocji do klasy
programowo wy¿szej. Do jej wychowanków
nale¿¹ miêdzy innymi: Jadwiga Skrzypczyk póŸniejsza nauczycielka fizyki, Stanis³aw Dadak - ksi¹dz infu³at, Wies³aw Chromik - mgr in¿.
mechanik, Zbigniew Grzybek - mgr in¿. górnik,
Zofia Hata³a - pracownica telekomunikacji oraz
wielu innych wspania³ych uczniów, którzy znaleŸli w³aœciwe miejsce w ¿yciu. Jej szczup³a
sylwetka cia³a, nosowe brzmienie g³osu mia³y
w sobie tyle dynamiki! Posiada³a dar piêknego
i rzeczowego przemawiania. W stosunkach miêdzyludzkich by³a ciep³¹, ¿yczliw¹ osob¹ - tak
wspomina Teklê Fajfer Helena Korczyk, by³a
nauczycielka i wicedyrektor szko³y w Jawiszowicach. Pani Tekla przesz³a na emeryturê 31
sierpnia 1965 r. po 39 latach pracy (w tym kilkunastu latach pe³nienia funkcji zastêpcy kierownika szko³y w Jawiszowicach). Inspektor
szkolny Jan Œlenzak zagwarantowa³ jej dalsze

Podziêkowanie
Serdeczne podziêkowania za udzia³
w pogrzebie

zatrudnienie w niepe³nym wymiarze godzin tak,
by jej zarobek nie przekroczy³ tysi¹ca z³otych.
Pracowa³a jeszcze dwa lata ucz¹c matematyki,
fizyki i chemii. 20 marca 1984 r. ówczesna Inspektor Oœwiaty i Wychowania w Brzeszczach
Barbara Dubiel napisa³a: „W oparciu o posiadane dokumenty ca³okszta³t trzydziestoletniej pracy nauczyciela-emeryta obywatelki Tekli Fajfer
zosta³ oceniony jako „szczególnie wyró¿niaj¹cy”. Ta ocena by³a miêdzy innymi warunkiem
przyznania jej przez Radê Pañstwa Krzy¿a Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, który
mia³yœmy zaszczyt jej wrêczyæ na kilkanaœcie
dni przed œmierci¹. By³a bardzo wzruszona i zaskoczona tym, ¿e ktoœ pamiêta³ o jej pracy, bo
na emeryturze przebywa³a ju¿ 19 lat. Sp³aci³yœmy tymczasem tylko d³ug wdziêcznoœci w imieniu wszystkich, dla których pracowa³a. Zd¹¿y³yœmy przed Panem Bogiem. Pani Tekla Fajfer
spoczywa na cmentarzu komunalnym w Jawiszowicach. Na pomniku widnieje napis - nauczycielka. Jak¿e to brzmi dumnie!
Serdecznie dziêkujê pani Marioli Pêkali z GZE
za pomoc okazan¹ w dotarciu do informacji
o przebiegu pracy zawodowej pani Tekli Fajfer.

Anna Bawo³ek

Informacja
Drodzy Czytelnicy!
W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w tym roku 50.
rocznic¹ nadania praw miejskim Brzeszczom,
postanowiliœmy zebraæ i wydaæ 50 artyku³ów
dotycz¹cych sylwetek zmar³ych ju¿ osób, które za ¿ycia zas³u¿y³y siê dla naszej gminy. Jeœli chcieliby Pañstwo podzieliæ siê z nami
spostrze¿eniami, dokumentami czy sugestiami w tym temacie lub napisaæ w³asne teksty,
serdecznie zapraszamy do wspó³pracy.
Kontakt:
Tel. 32 2111 490,
Oœrodek Kultury w Brzeszczach
Ul. Narutowicza 1, 32-620 Brzeszcze
katarzyna.senkowska@gazeta.pl lub
odglosy.brzeszcz@ok.brzeszcze.pl

Redakcja

Podziêkowanie
Serdeczne podziêkowania za liczny
udzia³ w pogrzebie

œp. Edwarda Matysiaka

z³o¿one kwiaty oraz zamówione msze
œwiête sk³adaj¹ syn i córka z rodzinami.

zamówione msze, wieñce i kwiaty - rodzinie, znajomym, kolegom z KWK „Brzeszcze”, dyrekcji i pracownikom Gimnazjum
nr 2 w Brzeszczach oraz wszystkim ¿yczliwym ludziom sk³ada ¿ona.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia dla dh
Barbary Tyrna i dh Krystyny Dêtkoœ z powodu œmierci matki sk³adaj¹ pogr¹¿ani
w ¿alu cz³onkowie Harcerskiego Krêgu Seniorów w Jawiszowicach przy Gminnym
Zwi¹zku Dru¿yn w Brzeszczach.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia dla dh pdh
Krzysztofa £ukowicza z powodu œmierci
¿ony Janiny sk³adaj¹ pogr¹¿ani w ¿alu
cz³onkowie Harcerskiego Krêgu Seniorów
w Jawiszowicach przy Gminnym Zwi¹zku
Dru¿yn w Brzeszczach.

œp. Ireny Orzechowskiej

Czas sensacji
Trudno byæ libera³em
w czasach,
w których nie wiadomo,
czym jest wolnoœæ
J. Tischner
¯yjemy w ciekawych, ale jednoczeœnie bardzo trudnych czasach. Powa¿ne reformy i troska o przysz³oœæ narodu i pañstwa schodz¹ na
plan dalszy. Zamiast rzetelnej dyskusji wszystkich podmiotów spo³ecznych, decyzje zapadaj¹
w gabinetach, wiêc spo³eczeñstwo obywatelskie
domaga siê swoich praw na ulicach lub modnych obecnie „miasteczkach” przed URM. A media zamiast informacji o realnych potrzebach
i zagro¿eniach zasypuj¹ nas sensacjami od infantylnych po tragiczne, daj¹c ka¿demu, kto chce
zaistnieæ, przys³owiowe piêæ minut. Dla niektórych ten czas to kilka tygodni lub miesiêcy.
Œmieræ dziecka zaw³aszczy³a media, a co za tym
idzie, i polityków, którzy nawet jeœli tej tragedii
nie uszanuj¹ - musz¹ siê ustosunkowaæ. Rodzina zamiast prze¿ywaæ tragediê prze¿ywa medialne wzloty. Dziennikarze i Pan Rutkowski chc¹
wyrêczaæ wymiar sprawiedliwoœci. Detektyw
z wyrokiem i bez uprawnieñ jest gwiazd¹ medialn¹. Rodzice tragicznie zmar³ej dziewczynki, którzy manipulowali spo³eczeñstwem, równie¿. Nie ma dyskusji na argumenty, jest fanatyczny przekaz swoich myœli i przekonañ. Nie
ma alternatywnych propozycji, jest negacja dzia³añ przeciwnika politycznego. Wszystkie rozmowy polityczne zmierzaj¹ce do uporz¹dkowania
spraw wa¿nych, wyciekaj¹ do mediów, a one manipuluj¹c odpowiednio nag³aœniaj¹ je z ciekaw¹ tez¹, czy nie jest to przypadkiem atak na…
A politycy do gazet, mikrofonów i przed kamery, byle tylko zaistnieæ, niewa¿ne, ¿e za parê go-

dzin lub dni trzeba bêdzie zmieniæ opiniê na dany
temat, liczy siê tu i teraz. Czytelnik, s³uchacz,
telewidz ma zapamiêtaæ jedynie s³uszn¹ racjê.
Wolnoœæ przynios³a demokracjê, co nie znaczy,
¿e w demokratycznym pañstwie wszystkim
wszystko wolno. Jest prawo, które musi byæ
przestrzegane. Spo³eczeñstwo obywatelskie to
spo³eczeñstwo, które szanuje to prawo i go przestrzega. My zapominamy nawet o zasadzie „domniemanej niewinnoœci”, wydajemy wyrok
przed organami sprawiedliwoœci. Obra¿amy
„wrogów” politycznych bez konsekwencji. Rozmawiajmy z kultur¹ polityczn¹ i kultur¹ s³owa.
Szanujmy konkurencjê, a wtedy i my bêdziemy
szanowani. A u nas? U nas tak samo jak wszêdzie. Dyskusje ostre, racje tylko nasze, bo my
wiemy lepiej. Podejmowane próby „porz¹dkowania” maj¹ tylu zwolenników, co i przeciwników. Wszyscy oni licz¹ zyski i straty. Maj¹c takie same dane, wyjœciowe ró¿nice wyliczeñ siêgaj¹ setek tysiêcy. A przecie¿ liczy siê jeszcze
aspekt spo³eczny. Bud¿et podobno to wytrzyma.
Nastêpny problem to zatrudnieni w reformowanych jednostkach naszej gminy. Aby podnieœæ
poziom adrenaliny i poziom dyskusji nie bacz¹c
na gwarancje wynikaj¹ce z prawa pracy, fama
zwalnia pracowników. Dobrze, ¿e na ³amach
„Odg³osów” dyskusja pisz¹cych i radnych z Pani¹
Burmistrz toczy siê na argumenty, a nie pomówienia. Rzetelna informacja pomo¿e nam zrozumieæ potrzebê zmian. Nie powstrzyma ona
jednak walki o spo³eczny populizm naszych
przedstawicieli. Obawiam siê jednak, ¿e z czasem zainteresowanie spo³ecznoœci gminy naszymi problemami bêdzie minimalne. Tymczasem
spo³eczeñstwo obywatelskie powinno byæ wspó³odpowiedzialne. Gdy ka¿dy wykonuje solidnie
swoje powinnoœci, pogoñ za sensacj¹ i manipulacja ludŸmi staj¹ siê marginalne.

Józef Stolarczyk

Rewizyta delegacji naszej gminy
w Ni¿nym Nowogrodzie
Od 25 marca do 1 kwietnia 2012 delegacja
naszej gminy goœci³a w Ni¿nym Nowgorodzie
w Rosji.

- Spotkanie przy okr¹g³ym stole w Centrum Konferencyjnym „Ro¿destwenskaja Storona” (E.K.
Verba, dyrektor Centrum „S³u¿enie”, otwarcie
spotkania, prezentacja programu wizyty. Sytuacja
w regionie, L.W. Komiakowa, Przewodnicz¹ca
Departamentu rozwoju spo³ecznych samorz¹dów

Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska, dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej El¿bieta Krzak,
dyrektor Oœrodka Kultury Ma³gorzata
Wójcik wraz z pracownikiem OK
Piotrem Œwi¹der-Kruszyñskim zostali zaproszeni przez samorz¹d z Ni¿nego Nowgorodu. W paŸdzierniku
2011 r. goœciliœmy w naszej gminie
delegacjê samorz¹dow¹ z okrêgu kirowskiego. Wyjazd do Rosji odby³ siê
w ramach projektu realizowanego
przez Stowarzyszenie Centrum
Wspierania Aktywnoœci Lokalnej
w Warszawie (tak wiêc koszty pobytu delegacji s¹ sfinansowane w raPodczas wizyty w Polsce
mach projektu).
terytorialnych w Radzie Miasta Ni¿nego NowPrzypomnê, ¿e OPS i OK w Brzeszczach pracuj¹
gorodu. Rozwój spo³ecznych samorz¹dów terymetod¹ Centrum Aktywnoœci Lokalnej i posiatorialnych w Rosji i w Niznym Nowgorodzie;
daj¹ certyfikaty CAL.
- A. Ba³aszowa, dyrektor do spraw rozwoju Centrum „S³u¿enie”. Sektor spo³eczny i dobroczynG³ówne punkty programu w Ni¿nym Nowgoronoœæ w obwodzie ni¿egorodzkim;
dzie, to:

Wieczór kobiet
Gwiazda polskiego radia i telewizji, felietonistka, dziennikarka, scenarzystka, satyryczka, autorka tekstów piosenek i jak sama
i o sobie mów „specjalistka od pisania g³upot”
Maria Czubaszek, by³a goœciem specjalnym „X
Forum Kina Kobiet” zorganizowanego 16
marca przez Oœrodek Kultury.
Zanim jednak artystka rozbawi³a do ³ez
zgromadzon¹ w sali
kinowej publicznoœæ,
o 17.00 zaprezentowany zosta³ film „¯elazna
Dama” z oscarow¹ rol¹
Meryl Streep. Nastêpnie Maria Czubaszek
przez pó³tora godziny opowiada³a zabawne
anegdoty ze swojego ¿ycia pokazuj¹c przy tym
niezwyk³e poczucie humoru i ogromny dystans
do siebie i œwiata. Udowodni³a, ¿e jeœli ¿arty
s¹ na wysokim poziomie, œmiaæ mo¿na siê
praktycznie ze wszystkiego. Zdradzi³a tak¿e,
¿e nie ¿yje, aby pisaæ tylko pisze, ¿eby ¿yæ.
Zdradzi³a równie¿ kilka faktów z pocz¹tków
jej kariery. Spotkaniu towarzyszy³y oklaski i wybuchy œmiechu widowni wype³niaj¹cej salê po
brzegi. Oko³o 20.30 wizyta dobieg³a koñca,
a ka¿dy zainteresowany móg³ zdobyæ autograf
i ksi¹¿kê wywiad - rzekê z artystk¹ pt. „Ka¿dy szczyt ma swój czubaszek”. Wœród zebranych s³ychaæ by³o pozytywne opinie. Wszyscy w weso³ym nastroju oczekiwali na kolejne projekcje i mogli zamówiæ sobie drinka
dzieki obecnoœci duetu barmanów „Flair Brothers”. Nastêpnie na szklanym ekranie pojawi³a siê produkcja „Mój tydzieñ z Marlin” nagrodzona na tegorocznej gali „Z³otych Globów”. Ostatnim punktem forum by³ nominowany do Oscara obraz „Pina” nakrêcony w technologii 3D. Trzy nowe i nagrodzone filmy +
spotkanie z tak interesuj¹c¹ osob¹, to po prostu musia³o siê udaæ.

Jakub Krzywolak
- O. Ta¿yrowa, PR-koordynator Centrum „S³u¿enie”. Forum dobroczynnoœci „Dobry Ni¿ny”;
Spotkanie z przewodnicz¹c¹ Departamentu do
Spraw Publicznych w biurze Gubernatora i Rz¹du, I. A. Lapszyn, przewodnicz¹cy SST „Berezowski”. Inicjatywy podwórkowe jako sposób aktywizacji mieszkañców.
Nastêpnie wizyta w:
- Dzielnicy Awtozawodzkaja: Spo³eczny Samorz¹d Terytorialny (SST) „Severny” (z udzia³em
SST Nr 1 i Nr 5);
- Centrum rodzinne „£ada”, (obiad w tym samym
miejscu);
- Szkole nr 74. Prezentacja otwarcia studia urody
„Walentyna”;
- Muzeum dzielnicy „Moskowskaja”;
- SST „Ord¿onikidze”;
- SST „Megapolis” i biblioteka im. Fadiejewa;
- Teatrze dzieci nies³ysz¹cych „PIANO”.
- organizacji pozarz¹dowej „Weras”, a tak¿e:
- seminarium do pensjonatu „Biero¿ka”, spotkanie „Spo³ecznie odpowiedzialny biznes „Order”.

Teresa Jankowska
Burmistrz Brzeszcz
Odg³osy Brzeszcz
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Tylko pamiêtaj,
zjedz zupciê po pracy
Mamunia
Rozmowa z Barbar¹ Chrz¹szcz-Noworyt¹,
psychologiem, terapeutk¹ uzale¿nieñ.

Katarzyna Senkowska: Czas p³ynie, zamieniaj¹c
dzieci w rodziców, a rodziców w dziadków. Te procesy wi¹¿¹ siê naturalnie z „pójœciem na swoje”,
zak³adaniem w³asnych rodzin, w³asnego, zupe³nie
odrêbnego ¿ycia. Z drugiej strony ze wzglêdu na
sytuacjê ekonomiczn¹ nie tylko w Polsce, ale tak¿e w wielu innych krajach europejskich, odsetek
ludzi doros³ych ¿yj¹cych pod jednym dachem
z rodzicami jest bardzo znacz¹cy. W dzisiejszych
czasach trudniej usamodzielniæ siê finansowo, dlatego bywa, ¿e ca³a rodzina musi przystosowaæ siê
do nowej sytuacji, gdy z mam¹ i tat¹ nie mieszka
ju¿ ich ma³e dziecko, ale doros³a osoba.
Barbara Chrz¹szcz-Noworyta: Opuszczanie
gniazda przez potomstwo to zwykle doœæ bolesny
proces, jednak nieunikniony. Przecie¿ pozwoliæ
odejœæ tym, których kochamy to trudne do opanowania zadanie, które jednak musi zostaæ podjête
w odpowiednim czasie i warunkach. Dodam, ¿e potrzeba do tego umiejêtnoœci wszystkich doros³ych,
zarówno dzieci jak i rodziców. Tak naprawdê w dzisiejszej rzeczywistoœci istnieje kilka wariantów sytuacyjnych: Pierwsze dwie zosta³y ju¿ wspomniane
- dziecko wyprowadza siê do w³asnego mieszkania
lub chce siê wyprowadziæ, jednak ze wzglêdów finansowych nie staæ go na to. Mo¿liwy jest jeszcze
uk³ad, w którym doros³y syn lub córka mo¿e, ale
nie chce „przeci¹æ pêpowiny” dla w³asnej wygody
- tak naprawdê nie chc¹ przestaæ byæ dzieæmi pomimo pewnych ograniczeñ i niewygody, poniewa¿ korzyœci, jakie czerpi¹ z takiego stanu rzeczy - nie
musz¹ siê staraæ o rachunki, wy¿ywienie, pranie,
maj¹ pieni¹dze, które przeznaczaj¹ na w³asne przyjemnoœci - przewa¿aj¹ szalê. W kolejnym przypadku rodzice bez wzglêdu na warunki zmuszaj¹ dziecko do wyprowadzki - Masz 18 lat/Skoñczy³eœ studia, wiêc nie mamy ju¿ obowi¹zku dalej ciê utrzymywaæ, do widzenia. Istnieje jeszcze mo¿liwoœæ, ¿e
doroœli dzieci i rodzice dobrowolnie decyduj¹ siê
na mieszkanie w jednym domu lub mieszkaniu, wtedy jednak regu³y zachowywania prywatnoœci, a tak¿e podzia³ obowi¹zków powinny byæ przecie¿ ca³kiem ró¿ne od tych z czasów dzieciñstwa.
K.S.: Sytuacji konfliktowych pojawia siê zapewne wiele, na które zwróciæ jednak szczególn¹ uwagê, by móc jak najlepiej siê do nich
przygotowaæ (w odniesieniu do obu stron, zarówno rodziców jak i dzieci)?
B.Ch-N.: Momenty zapalne to np. okres pierwszej
mi³oœci, (bagatelizacja oraz strach rodziców przed
ci¹¿¹), sprzeciw, kiedy nie zgadzamy siê z wyborem
partnera, decyzje o wyborze szko³y, zawodu - czyli
wszystkie sytuacje, gdy dochodz¹ do g³osu w³asne
niespe³nione marzenia i nadzieje, ¿e dziecko je zrealizuje. Kolejny taki czas to decyzje o œlubie, weselu
i jego oprawie - czêsto sama ceremonia i wesele opieraj¹ siê na wizjach rodziców (co podaæ, kogo zaprosiæ), sami zaœ pañstwo m³odzi zastanawiaj¹ siê „co
my tu robimy, to nie nasza bajka?”. Potem dochodz¹
codzienne zwyczaje (w przypadku dzieci zamê¿nych,
¿onatych jak i singlów): gospodarowanie pieniêdz-
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mi, urz¹dzenie mieszkania, wybór mebli, sposób spêdzania wolnego czasu, wybór miejsc, gdzie mo¿na
spêdziæ urlop i oczywiœcie jeœli pojawiaj¹ siê ma³e
dzieci - co i jak najlepiej, bo przecie¿ wiemy, sami
przez to przeszliœmy… Pamiêtajmy jednak, ¿e „najlepiej” dla wszystkich po prostu daæ sobie spokój
z takim myœleniem… babcia czy dziadek, jeœli uczestnicz¹ przy pierwszej k¹pieli noworodka, to nie na
zasadzie dyrygenta, tylko obserwatora s³u¿¹cego rad¹
wtedy, gdy m³odzi rodzice siê o ni¹ zwróc¹. Wracaj¹c jeszcze na moment do m³odych ma³¿eñstw czy
te¿ zwi¹zków partnerskich w ogóle: kompletn¹ katastrof¹ mo¿e zakoñczyæ siê jawne wtr¹canie swoich
trzech groszy lub okazyjne „podjudzanie” którejkolwiek ze stron w tych kwestiach. To czêsto sprawy najbardziej osobiste i wyrz¹dzamy ogromn¹
krzywdê próbuj¹c w nie ingerowaæ. Jeœli w relacji
nie pojawia siê jawna patologia, nikt nie jest bity,
wykorzystywany, poni¿any psychicznie lub fizycznie, nie mamy ¿adnego prawa, by siê wtr¹caæ. Niestety zdarza siê, ¿e szczególnie m³ode ma³¿eñstwa
rozpadaj¹ siê, poniewa¿ nadopiekuñcza teœciowa
chce przekazaæ synowej klucz postêpowania (opieki) z jej synusiem, a ¿ona bynajmniej nie chce kontynuowaæ takiej tradycji, co wiêcej - zmusza „biednego” mê¿a do przejêcia czêœci obowi¹zków domowych…! Konflikt gotowy.
K.S.: Z czego wynika fakt, ¿e doros³y ju¿ cz³owiek nie chce lub nie potrafi zacz¹æ ¿yæ samodzielnie i nadal funkcjonuje jak dziecko?
B.Ch-N.: Doros³e osoby, które nadal pozostaj¹
dzieæmi, to najczêœciej ofiary b³êdów pope³nianych
przez rodziców. To tak¿e te kobiety i ci mê¿czyŸni,
którzy wyrastali w rodzinach dysfunkcyjnych. Zacznijmy od tego, ¿e takie osoby nie maj¹ ¿adnych
szans, by staæ siê naprawdê dojrza³e, bo pomimo, i¿
z punktu widzenia formalno-prawnego i biologicznego s¹ doros³e, to jednak pozostaj¹ niedojrza³e psychicznie, poniewa¿ wymagaj¹ nieustannej akceptacji dla swojego funkcjonowania, nie potrafi¹ podejmowaæ decyzji bez autorytetu, który potwierdzi ich
dzia³ania lub powie, co maj¹ robiæ. W ten sposób
taka osoba sama zwalnia siê z odpowiedzialnoœci
za podjête decyzje i przerzuca j¹ na inne osoby. Tacy
ludzie czêsto szukaj¹ równie¿ autorytetu nie wœród
osób pod jakimœ wzglêdem wybitnych, ale po prostu silniejszych psychicznie lub fizycznie - lub sprawiaj¹cych takie wra¿enie. Doroœli, którzy pozostaj¹
dzieæmi, s¹ zazwyczaj nadmiernie krytyczni wobec
siebie, czuj¹ siê inni ni¿ ich rówieœnicy, s¹ impulsywni, maj¹ trudnoœci z doprowadzeniem do koñca
przedsiêwziêæ, k³ami¹ nawet wówczas gdy mog¹
powiedzieæ prawdê. Nie rozwi¹zuj¹ problemów,
tylko uciekaj¹ przed nimi. Niektórzy czuj¹ siê te¿
kompletnie bezradni i nieprzystosowani, bo nie byli
wczeœniej zachêcani do podejmowania dzia³añ, dokonywania ró¿nych wyborów w³asnych, do ryzykowania i nazra¿ania siê na pora¿ki, jak równie¿ do
samodzielnego stawiania czo³a ró¿nym wyzwaniom.
Dzieci z tego typu problemami najczêœciej mia³y
i maj¹ rodziców silnie nadopiekuñczych. Taka postawa jest bardzo krzywdz¹ca, bo w praktyce przywi¹zuje dziecko do rodzica nierzadko na ca³e ¿ycie.
Czêsto bywa tak, ¿e doros³e dzieci czuj¹ siê w obowi¹zku, by zrezygnowaæ ze swoich potrzeb i planów po to, by towarzyszyæ rodzicom. Wtedy jed-

nak tak naprawdê pozostaj¹ z nimi nie z w³asnego wyboru, ale dlatego, ¿e rodzice tego oczekuj¹.
W Polsce przewa¿a model rodziny wielopokoleniowej, ca³y czas okazuje siê, ¿e, szczególnie na tle Zachodu, potrafimy tworzyæ i utrzymaæ stosunkowo
silne wiêzi miêdzypokoleniowe, co jest niezwykle
cennym zjawiskiem. Trzeba jednak przy tym pamiêtaæ, ¿e ka¿dy cz³owiek powinien mieæ przynajmniej
szansê na u³o¿enie sobie ¿ycia takiego, jakie sam
sobie wymarzy³. Pomoc rodzicom naturalnie jest
wskazana, wynika przecie¿ z prostego faktu, ¿e najczêœciej bardzo ich kochamy, jednak nie mo¿na uzale¿niaæ od niej ca³ego w³asnego ¿ycia, bo prêdzej
czy póŸniej pojawi siê naturalny ¿al.
K.S.: Wiadomo, ¿e dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, np. alkoholowych s¹ najczêœciej zaniedbane emocjonalnie i fizycznie,
jednak istnieje te¿ inna grupa rodziców, którzy
s¹ z kolei nadopiekuñczy wobec swoich pociech.
W jaki sposób taka postawa opiekunów odbija
siê na psychice cz³owieka w doros³ym ¿yciu?
B.Ch-N.: Dzieci wychowane w taki sposób zazwyczaj nie s¹ zaradne ¿yciowo nawet w podstawowym
wymiarze, bo nigdy nie przyrz¹dza³y dla siebie posi³ków w ci¹gu dnia, nie musia³y gospodarowaæ swoim bud¿etem, myœleæ o rachunkach. Na ogó³ nie potrafi¹ one równie¿ zbudowaæ zdrowego zwi¹zku.
Trudno siê jednak chyba dziwiæ, ¿e taki cz³owiek jest
zwykle pozbawiony pewnoœci siebie i nie odkrywa
swoich zasobów, bo rodzice nie pozwolili mu na
pokonywanie trudnoœci wed³ug jego w³asnych
regu³ i sposobów. Problem wi¹¿e siê równie¿ z brakiem poczucia w³asnej wartoœci, poniewa¿ rodzice
(œwiadomie lub nie) daj¹ dziecku do zrozumienia, ¿e
nie jest nic warte, ¿e bez rodziców prêdzej czy póŸniej zginie. Wtedy pojawia siê nie zawsze uœwiadamiany lêk przed rozstaniem z domem i rodzicami.
Czêsto zdarza siê i tak, ¿e zagro¿eni opuszczeniem
rodzice wzbudzaj¹ w synu lub córce poczucie winy
za ka¿dym razem, gdy dziecko próbuje zdobyæ siê
na samodzielne dzia³anie. Krytykuj¹ starania dziecka, dobrotliwie lub ironicznie oœmieszaj¹ ich efekty
lub odwo³uj¹ siê do argumentów typu: tyle dla ciebie
robiê, a tyyyy…!? Postawione w takich sytuacjach
dzieci czêsto odczuwaj¹ z³oœæ, ale te emocje pozostaj¹ szybko st³umione, bo przecie¿ wpajano im, ¿e
nie do pomyœlenia jest, by mo¿na siê z³oœciæ na w³asnych rodziców. Te frustracje znajduj¹ jednak ujœcie w agresji lub autoagresji, sa przyczyn¹ stanów
depresyjnych, mog¹ stanowiæ pod³o¿e anoreksji,
w skrajnych przypadkach prowadz¹ do prób samobójczych, zw³aszcza u dziewcz¹t czy kobiet, choæ
nie tylko. Warto dodaæ, ¿e ogólnie czêœciej nadopiekuñcze s¹ matki, jednak nie jest to regu³¹.
K.S.: Bunt, bo czêsto to on jest podstaw¹
konfliktów na linii rodzic-dziecko, kojarzy
siê g³ównie z nastoletnim okresem dojrzewania, co nie oznacza chyba, ¿e zanika w wieku póŸniejszym?
B.Ch-N.: Nale¿y pamiêtaæ, ¿e u ka¿dego cz³owieka bunt w zdrowym zakresie jest jak najbardziej potrzebny i po¿¹dany. Ju¿ 2-3-latek sprzeciwia siê czasem forsuj¹c w³asne zdanie, co oznacza, ¿e kreuje w³asn¹ przestrzeñ ¿yciow¹ oddzielaj¹c siê od mamy. Jeœli doros³y cz³owiek nie ma
tej mo¿liwoœci, mo¿e szukaæ ucieczki w alkohol,
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w narkotyki - to oczywiœcie powoduje b³êdne
ko³o, bo rodzi jeszcze wiêksz¹ opiekuñczoœæ.
K.S.: Sk¹d wynika podobna nadopiekuñczoœæ
rodziców i jak jeszcze mo¿e siê przejawiaæ?
B.Ch-N.: Czêsto bierze siê z niezaspokojonych potrzeb w dzieciñstwie, braku mi³oœci - jeœli ktoœ nie
by³ dostatecznie mocno kochany, swoje dziecko kocha podwójnie. Nadopiekuñczoœæ pojawia siê równie¿ u osób, które nie maj¹ w³asnego ¿ycia, pasji
i zainteresowañ. Wynika te¿ z braku satysfakcji,
z lêku przed odrzuceniem, strachu, ¿e przestanie siê
byæ potrzebnym. Mo¿e byæ równie¿ nastêpstwem
uwik³ania w toksyczny zwi¹zek z partnerem, na przyk³ad uzale¿nionym, w którym nie ma mi³oœci i zainteresowania drug¹ osob¹. Wtedy syn lub córka staj¹
siê „partnerem zastêpczym”, wiec gdy chc¹ siê usamodzielniæ, rodzic odczuwa to jako zdradê. Czasem
rodzice tak bardzo wpl¹tuj¹ siê w ¿ycie swojego dziecka, ze zapominaj¹ w koñcu, gdzie w przestrzeni psychicznej koñczy siê on/ona sam/ jako rodzic, a gdzie
zaczyna ktoœ inny, czyli dziecko. Takie matki i ojcowie ¿yj¹ ¿yciem dziecka, wyrêczaj¹ je w pracach
i zajêciach codziennych (wtedy samo nie nauczy siê
niczego), ca³¹ energiê skupiaj¹c na nim. Decyduj¹
o wszystkim za nie - co jeœæ, nawet co ma smakowaæ
a co nie, ile jeœæ, w co siê ubraæ, jak umeblowaæ pokój bez uzgodnienia jego gustów, dalej: wybór szko³y, zainteresowañ, pracy, partnera… Usuwaj¹ wszelkie trudnoœci, zarzucaj¹ radami. Z wielkim niepokojem przyjmuj¹ informacjê o samodzielnym wyjeŸdzie, a jak ju¿ do tego dojdzie, nêkaj¹ telefonami i na
wszystkie mo¿liwe sposoby sprawdzaj¹, co siê dzieje. Po prostu ca³e ¿ycie prowadz¹ za rêkê i nie dostosowuj¹ rozmiaru opieki do rozwojowych mo¿liwoœci dziecka i jego wieku. Tego typu rodzice nie
wyobra¿aj¹ sobie równie¿, by nie mogli dalej stanowiæ podstawy ¿ycia dziecka, kiedy ono zak³ada
w³asn¹ rodzinê. To jedna z wa¿nych przyczyn, kiedy m³odzi ludzie Ÿle funkcjonuj¹ w swoich zwi¹zkach, co wiêcej - taki z³y wzorzec przekazuj¹ z kolei swoim dzieciom.
K.S.: We wczeœniejszych artyku³ach wspomina³yœmy o tym, jak nadu¿ywanie alkoholu przez któregoœ z rodziców wp³ywa na rozwój i funkcjonowanie psychiczne dziecka. Czy zatem wychowywanie siê w takiej rodzinie decyduje o tym, jak to
w³aœnie dziecko radzi sobie w doros³ym ¿yciu?
B.Ch-N.: Dzieci, które wyrasta³y w rodzinach z problemem alkoholowym poza podatnoœci¹ na uzale¿nienia przejawiaj¹ w ¿yciu doros³ym szereg charakterystycznych cech, które okreœlamy syndromem
DDA. Przede wszystkim ignoruj¹ one w³asne potrzeby emocjonalne, nie potrafi¹ cieszyæ siê ¿yciem, s¹
nadmiernie wra¿liwe lub nadmiernie obojêtne. Funkcjonuj¹ wed³ug zasady „wszystko albo nic”, stale
poszukuj¹ aprobaty dla w³asnej osoby i odczuwaj¹
wrêcz chorobliwy lêk przed odrzuceniem. Czêsto
maj¹ poczucie, ¿e s¹ ignorowane i atakowane przez
otoczenie, dlatego charakteryzuje je brak zaufania do
ludzi i trudnoœci w nawi¹zywaniu bliskich relacji.
Osoby te s¹ zazwyczaj nadmiernie odpowiedzialne
lub wrêcz przeciwnie - cechuje je brak odpowiedzialnoœci. Prawie zawsze reaguj¹ niepokojem na wszelkie zmiany lub sytuacje, gdy sprawy ¿yciowe wymykaj¹ siê im spod kontroli. Przejawiaj¹ trudnoœci
w realizowaniu do koñca wszelkich swoich planów

i zamierzeñ. Czêsto zachowuj¹ siê w sposób impulsywny. Dzieci te zazwyczaj znajduj¹ sobie partnerów, którzy s¹ uzale¿nieni od alkoholu, a poniewa¿
nie chc¹ dopuœciæ do rozpadu zwi¹zku, dlatego robi¹
wszystko, by tê toksyczn¹ relacjê ratowaæ za wszelk¹
cenê. Perspektywa osamotnienia jest dla nich niemo¿liwa do przyjêcia, gdy¿ oznacza³aby powrót do przykrych wspomnieñ i doœwiadczeñ z dzieciñstwa.
K.S.: W jakich etapach powinno przebiegaæ
usamodzielnianie siê m³odego cz³owieka, co potêguje niepotrzebny stres eskaluj¹c konflikty?
B.Ch-N.: Wypuszczanie z gniazda to proces stopniowy, który w normalnym uk³adzie przebiega naturalnie i bez wiêkszych wstrz¹sów: najpierw
dziecko musi coraz czêœciej wyje¿d¿aæ na obozy,
kolonie, wycieczki, podró¿e z przyjació³mi, potem
na przyk³ad przeprowadza siê do innego miasta na
studia, wraca czêsto, potem coraz rzadziej, a w pewnym momencie decyduje, ¿e chce opuœciæ dom na
sta³e. Bywa, ¿e opuszczony rodzic nawet sam przed
samym sob¹ nie che siê przyznaæ, ¿e dziecko jest
w stanie sobie poradziæ, co wi¹¿e siê w perswazjami
i lekcewa¿¹cym b¹dŸ pob³a¿liwym stosunkiem do
samodzielnoœci syna lub córki. Z czego takie nieprzygotowanie mia³oby jednak wynikaæ? Naturalnie z wychowania, które zapewniliœmy dziecku. Czêsto rodzice boj¹ siê o doros³e dzieci, poniewa¿ œwiadomie lub nie brakuje im pewnoœci, czy dostatecznie
dobrze wyposa¿yli syna lub córkê we wszystkie potrzebne w ¿yciu umiejêtnoœci. Jak ju¿ wspomnia³yœmy, niektórzy postêpuj¹ odwrotnie - przyspieszaj¹
proces opuszczania gniazda i ¿¹daj¹, by dziecko zaczê³o natychmiast i wystarczaj¹co zarabiaæ, samo siê
utrzymywaæ, nawet, jeœli ono z ró¿nych wzglêdów
nie ma takiej mo¿liwoœci. Oczywiœcie jest to zwi¹zane z szerszym procesem przyspieszenia ca³ego dojrzewania przez traktowanie dziecka ze zbyt du¿¹ powag¹ i obarczania go odpowiedzialnoœci¹ za rodzinê. Zdarza siê to w domach, gdzie np. samotna matka chce, a raczej domaga siê, by dziecko pomaga³o
w za³atwianiu wszystkich wa¿nych spraw lub w rodzinie alkoholowej, kiedy to na przyk³ad syn zajmuje siê domem i przejmuje rolê ojca wyrêczaj¹c tym
samym pij¹cego rodzica.
K.S.: Czym w takim razie kierowaæ siê w uk³adaniu relacji z doros³ym dzieckiem?
B.Ch-N.: Po pierwsze, je¿eli mamy do czynienia
z doros³ym dzieckiem, które wci¹¿ z nami mieszka,
warto ca³kowicie zrezygnowaæ z argumentu „pod
moim dachem”… ja decydujê kogo zaprosisz a kogo
nie, jak masz w pokoju, o której wracasz do domu
i z kim „siê zadajesz”. Najlepiej uœwiadomiæ sobie
niesprawiedliwoœæ takiego podejœcia w prosty sposób: wyobraziæ sobie, ¿e s³yszymy to zdanie od w³asnych rodziców mieszkaj¹c z nimi. W tym wypadku
ró¿nica wieku (20-30 czy 50 lat) nie odgrywa roli, bo
to w obu wypadkach zachodzi relacja doros³y-doros³y. Kluczem do u³o¿enia sobie dobrych relacji z doros³ym dzieckiem jest jego ca³kowita akceptacja,
z czym tak naprawdê wielu ludzi ma mniejszy lub
wiêkszy problem - bo dziecko wybra³o nieodpowiedni
zawód i teraz nie zarabia tyle ile byœmy sobie dla niego ¿yczyli, bo jest w zwi¹zku z kimœ, kto nie do koñca nam samym odpowiada, bo zajmuje siê czymœ, co
marnuje jego mo¿liwoœci i potencja³, przecie¿ staæ je
na wiêcej, itp., itd. Rodzice wpadaj¹ w pu³apkê gnie-

wu, zgorzknienia, depresji, gdy okazuje siê, ¿e ich
dzieci nie ¿yj¹ tak, jak sobie wyobra¿ali. Warto równie¿ podkreœliæ, ¿e im szybciej zaakceptujemy nasze doros³e dziecko i jego wybory, tym lepiej i dla
nas, bo zniknie poczucie niezadowolenia, ¿e oto
nasza wizja w stosunku do syna czy córki wygl¹da
zupe³nie inaczej ni¿ rzeczywistoœæ. Jeœli natomiast
zaakceptujemy doros³e dzieci takimi, jakimi s¹, mo¿emy szczêœliwie ¿yæ u ich boku - a z drugiej strony
one same bêd¹ doceniaæ nasz¹ obecnoœæ i rozs¹dne
wsparcie.
K.S.: Nadmierna troska bywa z³ym doradc¹.
B³êdy pope³niane przez dzieci, jak równie¿ w mniemaniu rodzica - mo¿liwoœæ ustrze¿enia
ich przed nimi niejednokrotnie popychaj¹ do niepo¿¹danych przez drug¹ stronê interwencji…
B.Ch-N.: Niejednokrotnie w trudnych momentach pojawia siê poczucie winy, bo nie dosz³oby
do tego, gdybym ciê dobrze wychowa³/a… zdarza siê, ¿e postrzegamy b³êdy dzieci jako rezultat wychowawczych pora¿ek i poczuwamy siê
do odpowiedzialnoœci. W wielu przypadkach ca³kiem nies³usznie. Trzeba sobie uœwiadomiæ, ¿e
na zachowanie i wybory dziecka nie tylko my
mamy wp³yw, ale te¿ rówieœnicy, szko³a, nauczyciele, œrodowisko. Etap, na który mieliœmy
wp³yw, zakoñczy³ siê. Teraz oddaliœmy œwiatu
samodzieln¹ jednostkê, która musi sobie emocjonalnie poradziæ z ¿yciem. Zaufajmy przy tym
sobie i dziecku, ¿e zdo³aliœmy w³asnym przyk³adem wpoiæ mu/jej w³aœciwy system wartoœci, nauczyliœmy potrzebnych umiejêtnoœci. Wtedy nawet jeœli siê pomyli, szybko podniesie siê
po upadku, przemyœli sprawê, zbierze si³y i spróbuje jeszcze raz. Trzeba zdaæ sobie jasno sprawê, ¿e dziecko doros³o i ma prawo do podejmowania w³asnych decyzji, które ono uwa¿a za
s³uszne, bo to ono w³aœnie bêdzie te¿ ponosiæ
ich konsekwencje - mo¿e w przysz³oœci przyzna
nam racjê, a mo¿e oka¿e siê, ¿e dobrze wysz³o
stawiaj¹c na swoim. To ju¿ tak naprawdê kwestia drugorzêdna, wa¿niejsze, ¿e bierze swoje
¿ycie we w³asne rêce. Najlepsze przes³anie, jakie rodzic mo¿e przekazaæ doros³ej córce lub synowi brzmi chyba mniej wiêcej tak: zawsze
postaram ci siê pomóc, choæ wierzê w ciebie
i wiem, ¿e sam/a sobie dobrze poradzisz. Powinniœmy wiêc radziæ doros³ym dzieciom tylko wtedy, gdy same poprosz¹ o tê radê, przy czym bardziej dzieliæ siê doœwiadczeniem, ni¿ je narzucaæ z myœl¹, ¿e tak bêdzie lepiej. Choæ to trudne, warto spróbowaæ nie zamartwiaæ siê przesadnie, gdy dzieci maj¹ problemy. Kto ich nie
ma? Warto daæ równie¿ prawo do b³êdów - jeœli
w jednym miesi¹cu zabraknie pieniêdzy na zap³acenie rachunków, mo¿e w nastêpnym lepiej
uda siê gospodarowaæ finansami.
K.S.: Myœlê, patrz¹c na zagadnienie z drugiej
strony barykady, ¿e radoœæ i spokój ducha doros³ym dzieciom daje przekonanie, ¿e ich rodzice potrafi¹ cieszyæ siê w³asnym ¿yciem,
znajduj¹ czas dla siebie, spe³niaj¹ swoje marzenia, realizuj¹ pasje i zainteresowania. W kochaj¹cych rodzinach dojrza³e latoroœle by³y,
s¹ i pozostan¹ niezwykle wa¿n¹ czêœci¹ tej rzeczywistoœci, ale na pewno nie jedyn¹!

Katarzyna Senkowska
Odg³osy Brzeszcz
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Kultura

Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK
Przecieszyn
18.04 Spotkanie biblioteczne „Małe i duże z Julką
i Julkiem podróże” (17.00).
27.04 Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na
sztukę „Dziewczyny z kalendarza”(17.30); szczegóły
i zapisy w bibliotece.
We wtorki spotkania zespołu „Przecieszynianki” (17.00).
W środy i piątki zaprasza Klub Malucha „Chatka Puchatka” (15.00).
W czwartki Huragan Babski (17.00).

os. Szymanowskiego
13.04 Warsztaty dla pań „Powertex” (18.00); szczegóły i zapisy w świetlicy.
14.04 Turniej Piłki Siatkowej (8.30).
20.04 „Dzień Ziemi” - turniej wiedzy ekologicznej (16.00).
W poniedziałki zajęcia taneczne:
grupa początkująca starsza (15.00-16.00);
grupa początkująca młodsza (16.00-17.00).
W środy zajęcia taneczne dla grupy zaawansowanej
(16.00-17.00).
W czwartki Klub Aktywnych Panów (17.00-19.30).
W piątki spotkania z piosenką - próby dziewczęcej grupy wokalnej (16.00-17.00).
W czwartki Klub Seniora (14.00-16.00).

„Wilczy bilet”
„Pisze o sobie przez pryzmat œwiata i o œwiecie przez pryzmat siebie” - tak brzmia³aby
moja najkrótsza recenzja debiutanckiego tomiku poezji Grzegorza Jerzego Gniady.
Ten twórczo m³ody, lecz ju¿ z baga¿em doœwiadczeñ ¿yciowych na karku poeta (ur. 1970)
rodem z Oœwiêcimia, zaistnia³ kilkakrotnie w ma³o
znacz¹cych konkursach poetyckich naszego regionu. Ja sam przygl¹da³em siê jego poczynaniom z ciekawoœci¹ i pewn¹ doz¹ nonszalancji, któr¹ sam zawar³ w wierszu „Zawiœæ”; cytuj¹c: „Dziwak - powiedzia³ o nim Hugo Hoffmannstahl odmawiaj¹c mu swojej przyjaŸni”.
„Indywidualizm by³ i jest motorem jego twórczoœci, podobnie jak poczucie odrêbnoœci, bunt
jednostki przeciw masie, niepowtarzalnoœæ wizji, oryginalnoœæ wyrazu, to wszystko sk³ada
siê urodê przyrodzonego talentu poety” - powiedzia³ kiedyœ Józef Baran o m³odym poecie
z empati¹, której nie brakuje te¿ Grzegorzowi.
Gdy na ostatnim spotkaniu „Pióromanów” w Brzeszczach wrêczy³ mi swój tomik z dedykacj¹, za
który kaza³ sobie s³ono zap³aciæ, uleg³em zaskoczeniu i z ciekawoœci¹ naby³em skromny
(47 str.) tomik. Grzegorz zawsze zaskakiwa³
mnie tematyk¹ swoich wierszy i pokrêtn¹ poetyk¹, ale dopiero w tym tomiku jawi mi siê
jako poeta zara¿ony egzystencjonalizmem,
mistrz szczegó³u, drobnostki ubranej w poetykê nieprawdopodobnych skojarzeñ b¹dŸ absurdu. Stawiaj¹cy zaskakuj¹ce hipotezy i pytania
lecz nie oczekuj¹cy na nie odpowiedzi. Jawi
mi siê jako cz³owiek uwik³any w ¿ycie, we
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Skidziñ
11.04 Wyjazd do Teatru w Bielsku-Białej na sztukę
„Mayday 2” - zaprasza Koło Emerytów i Rencistów
w Skidziniu.
20.04 Turniej ekologiczny. Współorganizatorem turnieju
jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo - Gazownia Zabrzańska. Zapraszamy uczniów klas IV-VI
szkoły podstawowej (16.00).
25.04 „A co Basia na to?” - spotkanie dla dzieci przedszkolnych (17.00).
26.04 „W kraju smoka i tanich podróbek” - spotkanie
dla kobiet w bibliotece. W programie m. in. multimedialna prezentacja ciekawostek z Chin, porady Feng
Shui, danie i przepisy kulinarne kuchni chińskiej.
We wtorki i czwartki aerobik dla pań (19.00).
W środy próby i spotkania okolicznościowe zespołu
Skidzinianie (19.00).

oœ. Paderewskiego
17.04 Ceramika dla pań.
23.04 Szanujmy naszą planetę - konkurs ekologiczny.
26.04 Warsztaty w technice POWERTEX.
W poniedziałki i środy aerobik dla pań.
W czwartki spotkania KEiR.
wszystkich jego przejawach: od bezrobocia poprzez koligacje rodzinne, poezjê i inne drobne,
acz znacz¹ce fakty z jego ¿ycia. To pozwala nam
w jego poezji odczytaæ nie tylko jego niespotykan¹ wra¿liwoœæ poetyck¹, lecz równie¿ niesamowit¹ inteligencjê i oczytanie, przez co Jego
poezja staje siê czasami przeintelektualizowana,
schizofreniczna, niezrozumia³a dla nieprzygotowanego odbiorcy.
Szczególnie du¿o w poezji Grzegorza klimatów
orientu, wierszy zaanga¿owanych, przejawów
ginbergowskiego buntu (patrz „Skowyt”), makrokosmosu „globalnej wioski, któr¹ sta³ siê
œwiat”. Wielorakoœæ tematów jakie porusza
Gniady, pora¿a przeciêtnego odbiorcê, który
czasem nie wie, co dzieje siê na s¹siednim podwórku czy w Polsce. Dziêki swoim zainteresowaniom Gniady powoduje, ¿e stajemy siê obywatelami œwiata. Choæ w tym wielonarodowym
tyglu nie brak i lirycznych reminiscencji z w³asnego podwórka, jak „Mikrokosmos”, „Odesz³aœ”
czy „Matka poetów”. W tej poezji widaæ jeszcze
gdzieniegdzie nieporadnoœci jêzykowe, chaos
myœlowy czy problemy z artykulacj¹ problemów.
Denerwuje nas tak¿e nieujednolicona forma, która jednak oddaje atmosferê wspó³czesnego œwiata - chaos i deformacja. Nie znajdziemy tu tak¿e
naiwnoœci i amatorszczyzny ani taniego sentymentalizmu wra¿liwca, jakim jest Grzeœ. Wiersz
jest tu przestrzeni¹ inteligentnej gry z czytelnikiem i polem jêzykowych mo¿liwoœci autora
z kultow¹ i literack¹ fikcj¹ w³asn¹.
Rzeczywistoœæ jak zawsze domaga siê jêzyka,
który móg³by j¹ wyraziæ. Jêzyk poezji Grzegorza nie jest narzêdziem najbardziej zasobnym,
by mierzyæ siê z polimorficzn¹ rzeczywistoœci¹.

Brzeszcze-Bór
20.04 Festiwal kobiet - warsztaty plastyczne „Powertex”(17.00).
Spotkania w bibliotece:
13.04 „Księżniczki i emocje, czyli co każda księżniczka wiedzieć powinna” - Klub Tiary (16.00).
13.04 „Czy można polubić Koszmarnego Karolka?”
(17.00).
27.04 Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na
spektakl „Dziewczyny z kalendarza”.
28-30.04 Wycieczka krajoznawcza Lublin, Zamość,
Nałęczów, Szczebrzeszyn, Biłgoraj itd.; zaprasza Klub
Emerytów i Seniorów.
Klub Emerytów i Seniorów zaprasza na spotkania
w trzecią środę m-ca w DL (17.00).
Koło Gospodyń Wiejskich i zespół „Borowianki” zapraszają na spotkania (szczegóły u przewodniczącej
p. Z. Przybyłowskiej).
Kurs tańca towarzyskiego - zapraszamy! Tel. 32 2111
612 (środa i piątek 12.00-20.00).

Wilczkowice
2.04 „Emocjonalna biblioteka” - „Emocje są dobre, normalne, pożyteczne” - spotkanie biblioteczne dla klasy
III SP.
12.04 Koło Gospodyń Wiejskich - uroczyste spotkanie
sprawozdawcze (17.00).
22.04 Warsztaty plastyczne „Decoupage” w ramach
projektu „Zręczne baby” (17.00).
27.04 Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na
spektakl „Dziewczyny z kalendarza”.
Nieznani najczêœciej ludzie, których nazwiska
nie mówi¹ nic i nie znacz¹ na literackiej gie³dzie, mog¹ wprawiæ zwolenników i stra¿ników
dotychczasowych hierarchii i wartoœci w zak³opotanie. Tak jest w tym przypadku. Poezja Grzegorza wymyka siê jakiejkolwiek kodyfikacji
choæ zachowuje wspólny, pokoleniowy kod m³odych, nie tylko estetyczny, ale i œwiatopogl¹dowy. Poeta stawia pierwsze kroki, chce namacaæ
grunt, który pulsuje pod s³owami, w monstrualnej symulacji, œwiata, by odcisn¹æ na nim swój
niezatarty œlad. Na pytanie wiêc: Czy mo¿liwy
jest dziœ idea³ poezji ponadczasowej i ponadpokoleniowej, pokonuj¹cej granice czasowe i przestrzenie odpowiem: A dlaczego by nie próbowaæ porywaæ siê z motyk¹ na s³oñce, tak jak to
czynili - toutes propotions gardees wielcy poeci
tego œwiata; Szekspir, Cervantes, Byron, Rilke,
Apoliner czy Norwid i Leœmian. Jak na debiut
jest to tomik kontrowersyjny, lecz myœlê, ¿e autor odejdzie ze œrodowiska z „Wilczym biletem”.
Dlatego warto przeczytaæ tê ksi¹¿eczkê.

Stanis³aw Sikor

Podziêkowanie
Za niezwyk³y dar serca dla naszych dzieci Eweliny i Kamila Grupie Teatralnej Czwarta
Œciana, Szkole Podstawowej im. E. SzalburgZarembiny w Skidziniu, ZZ Kadra przy KWK
Brzeszcze, ZZ Pracowników Do³owych przy
KWK Brzeszcze oraz So³tysowi Wilczkowic
Panu Zbigniewowi Stawowy sk³adamy najserdeczniejsze podziêkowania.

Sylwia i Andrzej £ysek

Kultura

Kalendarium przedsiêwziêæ
w kwietniu
12 kwietnia godz. 9.30 (Hala Sportowa)
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - eliminacje powiatowe.
Organizatorzy: Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu, Kuratorium Oświaty, Młodzieżowy Dom Kultury
w Oświęcimiu, Ośrodek Kultury w Brzeszczach.
16 kwietnia godz. 17.15 (Biblioteka Główna, sala nr 30)
Julek I Julka Mali Badacze - czyli spotkania dla tych,
którzy lubią wiedzieć. Zapraszamy dzieci od 5 do 7 lat.
17 kwietnia godz. 14.30 (Biblioteka Główna, sala nr 41)
Zwierzak Literacki - zapraszamy na spotkanie w ramach klubu „Daj łapkę, zaprowadzę Cię do książki” pod hasłem „Dobra książka dla dzieci - co to
znaczy” z dr Wandą Matras-Mastalerz - biblioterapeutką, wykładowcą na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

20 kwietnia godz. 19.00 (Biblioteka Główna)
Strachy na Lachy - godzina z duchami między bibliotecznymi półkami. Zapraszamy chłopców z klas III-VI.
21 kwietnia godz. 9.00 (Hala Sportowa)
Małopolski Speedminton Cup
Organizatorzy: Polskie Zrzeszenie Speed Badmintona, OK Brzeszcze. Widzowie - wstęp wolny.
Zawodnicy: regulamin na ok.brzeszcze.pl, www.speedbadminton.pl
23 kwietnia godz. 17.00 (Biblioteka Główna)
Rozmowy Nie Tylko o Książkach zapraszają na spotkanie pod hasłem „Agnieszka Osiecka - poetka niebanalna”.

18 kwietnia godz. 16.00 (sala nr 30)
Czysty Bezkres - warsztaty literackie w Klubie Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej Pióromani.

28 kwietnia (Hala Sportowa w Brzeszczach)
Festiwal Tańca „Rytmy Ulicy” Brzeszcze 2012
W programie:
7.30-9.00 - Rejestracja uczestników
7.30-9.00 - Próby tylko dla zespołów (każdy 5 min.)
9.00 - Eliminacje
14.00-15.30 - Przerwa obiadowa, obrady jury
16.00 - Gala Finałowa: parada zespołów, finały wszystkich kategorii, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

19 kwietnia godz. 19.00 (Biblioteka Główna)
Strachy na Lachy - godzina z duchami między bibliotecznymi półkami. Zapraszamy dziewczyny z klas III–VI.

WYSTAWY od 3 do 21 kwietnia
Pokonkursowa wystawa „Paw Jawiszowicki i Jajuszowickie Jajo”.

ZapowiedŸ
W co siê bawiæ?
Mówi siê, ¿e jesteœmy dzieæmi, ¿eby siê bawiæ. Kto nie wybawi³ siê w dzieciñstwie, ma
jeszcze szansê to nadrobiæ bawi¹c siê z m³odym pokoleniem, tylko… w co siê bawiæ ?
Kupowaæ zabawki, czy samemu strugaæ? Siliæ siê na innowacje, czy powtarzaæ
sprawdzone wzorce?
Na te i inne pytania
odpowie z pewnoœci¹
dr £ukasz Hajduk
specjalista w zakresie
pedagogiki zabawy,
pracownik UJ, a od
niedawna prywatnie
tak¿e tata. Spotkanie odbêdzie siê w dwóch czêœciach: we czwartki 19 i 26 kwietnia o godzinie 16.30 w œwietlicy na Osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach. Zapraszamy rodziców, nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane nowoczesnymi formami wczesnej edukacji. Spotkanie
realizowane w ramach projektu „Malowanie i klaskanie - nasze œwiata poznawanie - cykl zajêæ dla
dzieci i ich rodziców”, realizowanego ze œrodków
Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego.

Fabiola Switalla-Korczyk

Kabaret Moralnego Niepokoju wystąpi w Brzeszczach 2 czerwca 2012 r. godz. 20.00 w Ośrodku
Kultury (sala widowiskowa).
Przedsprzedaż biletów w cenie 40 zł i rezerwacja miejsc w OK, pok. 34, tel. 32 311 14 90.
Więcej informacji na www.kmn.k2.pl/news.php

Nowa filia Biblioteki
Oœrodka Kultury
Ka¿dy helluo librorum ¿yj¹cy w naszej gminie, czyli popularny polski mól
ksi¹¿kowy, ju¿ niebawem bêdzie móg³
oceniæ walory nowej siedziby filii Biblioteki
Oœrodka Kultury (by³a Biblioteka „Stra¿nica”).
Dobiega bowiem koñca remont pomieszczeñ
w budynku tzw. „Wilii” przy ulicy Ofiar Oœwiêcimia. Mamy nadziejê, ¿e nowa biblioteka bêdzie
atrakcyjnym miejscem dla czytelników, s³u¿¹cym
do nauki, uzyskania informacji oraz spêdzania
wolnego czasu.
Ca³kowity koszt przedsiêwziêcia to 95660,26 z³
(koszty kwalifikowalne to 77772,60 z³ z czego
85% dofinansowane jest w ramach Programu
Operacyjnego „Zrównowa¿ony rozwój sektora
rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackim
2007-2013”). Zapraszamy ju¿ wkrótce!

Repertuar
3-4.04.2012
godz. 17.00 LORAX 3D
godz. 18.30 KRÓLEWNA ŚNIEŻKA 2D
godz. 20.30 IGRZYSKA ŚMIERCI 2D
05-09.04.2012 nieczynne
10-12.04.2012
godz. 18.00 JAZDA NA KRAWĘDZI 3D
godz. 20.00 WIECZÓR Z OSKAREM: ROZSTANIE
13.04.2021
godz. 16.30, 18.00 PIRACI 3D (USA, b.o)
godz. 20.00 JAZDA NA KRAWĘDZI 3D
14.04.2012
godz. 17.00 PIRACI 3D
godz. 19.00 LA TRAVIATA - bezpośrednia transmisja
z Metropolitan Opera w Nowym Jorku
15.04.2012
godz. 16.30, 18.00 PIRACI 3D (USA, b.o)
godz. 20.00 JAZDA NA KRAWĘDZI 3D
16.04.2012 nieczynne
17.04.2012
godz. 17.00, 18.30 PIRACI 3D
godz. 20.00 JAZDA NA KRAWĘDZI 3D
18.04.2012
godz. 18.00 PIRACI 3D
godz. 20.00 JAZDA NA KRAWĘDZI 3D
19.04.2012
godz. 17.00, 18.30 PIRACI 3D
godz. 20.00 JAZDA NA KRAWĘDZI 3D
20.04.2012
godz. 16.00, 17.30 PIRACI 3D
godz. 17.30 PIRACI 3D
godz. 19.00, 20.30 STREET DANCE 2 3D
21-22.04.2012
godz. 17.00, 18.30 PIRACI 3D
godz. 20.00, 21.30 STREET DANCE 2 3D
23.04.2012 nieczynne
24-26.04.2012
godz. 18.00 PIRACI 3D
godz. 20.00 STREET DANCE 2 3D
27.04.2012
godz. 16.30 NIEBO NAD SAHARĄ 2D
godz. 18.00, 20.00 BITWA O ZIEMIĘ 2D
28-29.04.2012
godz. 18.00, 20.00 BITWA O ZIEMIĘ 2D
30.04.2012 nieczynne
Cieszyæ siê teraz, no bo kiedy?
Jest Wielkanoc, a ¿e trochê biedy…
Nie tylko w dyngus - i stary, i m³ody
Przesadzaj¹ z …laniem wody.
W œwiêta o biedzie gadaæ nie wypada Do ciast tez potrzebna… marmolada.
A jednak ¿al! Powiedzieæ ma³o:
Kura posz³a do roso³u, a jajko zosta³o.
Pomyœleæ trzeba o tych na marginesie
i w nawiasie Zw³aszcza w œwi¹tecznym czasie.
Nie ³adujmy za du¿o do koszyka rozs¹dek w œwiêta zanika.

Henryk Kotas

Audra
Odg³osy Brzeszcz
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Czytelnictwo

MÓWI SIÊ...
Wszystko zaczyna siê od czytania...
„W wychowaniu i rozwoju cz³owieka
bardzo wiele zale¿y od tego, co on
w dzieciñstwie przeczyta”.
Wanda Chotomska
Je¿eli to co czytamy w dzieciñstwie
ma wp³yw na to, jacy jesteœmy w przysz³oœci, warto poznawaæ ulubione
ksi¹¿ki, te wyj¹tkowe, zapamiêtane na
wiele, wiele lat.
Tym razem do rozmowy o czytaniu i ulubionej ksi¹¿ce z dzieciñstwa
zaprosiliœmy Marzenê Filipczak - autorkê ksi¹¿ki „Jadê sobie. Azja. Przewodnik dla
podró¿uj¹cych kobiet”, która spotka³a siê z czytelnikami biblioteki w ramach projektu „Baba
potrafi”.
Ulubiona ksi¹¿ka z dzieciñstwa
Najpierw by³a seria „Poczytaj mi mamo” - czyta³a mi oczywiœcie mama. Nastêpn¹ œwiadom¹
ksi¹¿k¹ któr¹ pamiêtam i do której wraca³am bardzo czêsto, jest „Oto jest Kasia”. Po raz pierwszy
zrozumia³am, ¿e ksi¹¿ki czyta siê nie tylko dla

przyjemnoœci, ale te¿ dlatego, ¿e coœ
siê dzieje i coœ mo¿na zrozumieæ. Natomiast najbardziej ulubione ksi¹¿ki
z dzieciñstwa, trochê te¿ z m³odoœci,
to przygody Tomka Wilmowskiego,
które przede wszystkim zawa¿y³y na
tym co robiê teraz.
Dlaczego warto czytaæ?
Warto czytaæ dlatego, ¿e jest to fajniejsze ni¿ ogl¹danie telewizora. Telewizora nie mo¿na zabraæ do
plecaka, ksi¹¿kê mo¿na. Ksi¹¿ka sprawdzi siê
w ka¿dych warunkach i jest lekarstwem na
wszystko - zawsze mo¿na znaleŸæ w niej coœ fajnego: mo¿e to byæ rozrywka, mo¿na siê z niej czegoœ dowiedzieæ albo przenieœæ w dalekie kraje.
Czytam teraz
Ma³o oryginalnie - przeczyta³am ostatni dostêpny tom „Pieœni Lodu i Ognia”, czyli drug¹ czêœæ

Ksi¹¿ka ze zwierzakiem
Biblioteczne pó³ki pe³ne s¹ wielu wartych uwagi ksi¹¿ek, których bohaterami s¹ zwierzêta - zarówno dla doros³ych jak i dla dzieci. W kolejnych
numerach Odg³osów Brzeszcz bêdziemy prezentowaæ „ksi¹¿ki ze zwierzakiem”, które warto przeczytaæ. W tym miesi¹cu „kocie krymina³y”:

Schmidt Annie M.G.
Minu

Braun Lilian Jackson
Kot, który zna³ kardyna³a

Minu by³a wczeœniej
kotem. Teraz mruczy, drapie, ³asi siê i nadal smakuj¹
jej ptaszki. I nawet jeœli dzisiaj jest zwyczajn¹ dziewczyn¹, œpiewa od czasu do
czasu koci song „Miau-miau” i œwietnie mówi
w kocim jêzyku. Ta ostatnia umiejêtnoœæ przydaje siê jej panu, Tobiaszowi, który pisze artyku³y
do gazety. Dziêki kociej agencji prasowej dowiaduje siê on o wielu ukrytych i tajemniczych sprawach. Wpêdza go to w spore tarapaty, ale dziêki
Minu i jej kocim przyjacio³om wszystko dobrze
siê koñczy.

Fascynuj¹ca lektura dla
mi³oœników detektywistycznych zagadek, a tak¿e dla tych,
którzy potrafi¹ doceniæ g³êbokie studium kociej psychologii,
tropem przestêpcy pod¹¿a bowiem nie tylko dziennikarz Jim Qwilleran, lecz
tak¿e (a mo¿e przede wszystkim?) niezwyk³y kot
syjamski Kao K’o-Kung (dla przyjació³ Koko).
Pomimo swej egzotycznej urody wygl¹da zupe³nie jak kot i nie sprawia wra¿enia nadnaturalnej
istoty, która potrafi czytaæ w myœlach, wie, co siê
wydarzy, jest w stanie wyw¹chaæ nosem to, czego nie mo¿e zobaczyæ i wyczuæ szóstym zmys³em wszystko inne.
Po³¹czenie tych dwóch nieprzeciêtnych osobowoœci, intelektu dziennikarza i intuicji Koko sprawia, ¿e zbrodniarz nie ma szans...
(Ÿród³o: Biblionetka.pl)
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„Tañca ze smokami” Georga Martina. Moja historia z t¹ ksi¹¿k¹ pokazuje, ¿e w ka¿dej chwili
mo¿na zacz¹æ czytaæ coœ, czego siê wczeœniej nie
czyta³o. Ja nigdy wczeœniej nie czyta³am fantastyki, a ta fantastyka jest po prostu fantastyczna.
Ma³o tego, je¿eli ktoœ jeszcze tego nie czyta³ i na
przyk³ad nie podoba mu siê pierwszy tom „Tañca
ze smokami”, albo mu siê d³u¿y³, to chcia³abym
tylko powiedzieæ ¿e trzy ostatnie rozdzia³y tak
„wal¹ w cz³owieka”, ¿e warto do nich dotrwaæ
i trzeba to przeczytaæ.

(bibl)

KSI¥¯KA NA 6!
czyli dzieciêce hity
Dzieci z grupy V z przedszkola „Pod Têcz¹”
w Jawiszowicach polecaj¹ Wszystkim chêtnie
czytaj¹cym, a przede
wszystkim lubi¹cym humorystyczne, nios¹ce
przekaz historie, ksi¹¿kê Marii Ewy Letki pt.
„Diabe³ek”.
Jest to zabawna opowieœæ
o diabe³ku, który postanowi³ zamieszkaæ wœród
ludzi. Trafi³ do pewnej rodziny, która nie mog³a
mieæ dzieci, a bardzo chcia³a... Nietrudno siê domyœliæ, ¿e wszyscy t¹ sytuacj¹ byli zachwyceni.
Ksi¹¿kê czyta siê „jednym tchem” - naprawdê
polecamy!

Dzieci z przedszkola „Pod Têcz¹” z „Diabe³kiem”

Og³oszenie
Zapisy uczniów do klas pierwszych Gimnazjum Nr 2 w Brzeszczach!
Od 1 marca do 13 kwietnia 2012 r. zapisy na
rok szkolny 2012/2013 prowadzone bêd¹ w kancelarii szko³y codziennie w godzinach 8.00-15.00.
Dla uczniów klas pierwszych wprowadzamy innowacje pedagogiczne w zakresie matematyki
i jêzyka niemieckiego.

Dyrektor Gimnazjum Nr 2
w Brzeszczach

Reklama
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Krymina³y

KRONIKA
1 marca w Brzeszczach przy ul. Dworcowej dokonano rozboju w prywatnej placówce bankowej. Jak ustalili policjanci, do zdarzenia dosz³o ok.
godz.10.50, kiedy do placówki wtargnê³o dwóch zamaskowanych sprawców, którzy przy u¿yciu przedmiotu przypominaj¹cego broñ od pracownic
banku za¿¹dali wydania pieniêdzy, a nastêpnie zbiegli. Osoby, które by³y
œwiadkami zdarzenia lub te¿ posiadaj¹ informacje mog¹ce pomóc w ustaleniu sprawców, proszone s¹ o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji
w Brzeszczach lub najbli¿sz¹ jednostk¹ Policji (numer alarmowy 997 lub
112). Zapewniamy anonimowoœæ.

*****
4 marca oko³o 1.11 dy¿urny SM Brzeszcze nadzoruj¹c system monitoringu
wizyjnego zauwa¿y³ grupê m³odzie¿y, której cz³onkowie kopali i uderzali
piêœciami w baner reklamowy znajduj¹cy siê na ul. Pi³sudskiego w Brzeszczach. Cz³onkowie tej grupy mieli tak¿e przewracaæ kosze na œmieci. Wobec niemo¿noœci skierowania w ten rejon patroli interwencyjnych zarejestrowano zdarzenie, a nastêpnie ustalono ewentualnych sprawców tego czynu. W chwili obecnej trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do ich ukarania.

*****
5 marca funkcjonariusze SM Brzeszcze przeprowadzili kontrolê w pomieszczeniach piwnicznych Ma³gorzaty W. w bl. 17 przy ul. M. Konopnickiej w Brzeszczach, gdzie wed³ug zg³aszenia mia³o dojœæ do wykonania
pod³¹czeñ elektrycznych w sposób zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu mieszkañców. Na miejscu potwierdzono istniej¹ce zagro¿enie. Poniewa¿ czyn taki
wype³nia znamiona art. 71 KW, trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz ukarania sprawcy.

*****

W nocy z 11 na 12 marca w Oœwiêcimiu na parkingu przy ulicy 3-go Maja
sprawca skrad³ samochód marki BMW 335i, czarny kabriolet, rocznik 2008,
natomiast 12 marca miêdzy 12.00 a 20.00 z parkingu przy ul. Ofiar Oœwiêcimia w Brzeszczach zosta³ skradziony samochód marki Audi A4, koloru
srebrny metalik, rocznik 2002. Osoby, które posiadaj¹ informacje na temat
okolicznoœci kradzie¿y mog¹ce pomóc w identyfikacji sprawców lub ustaleniu miejsca ukrycia pojazdów, prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Oœwiêcimiu (numer 33 847 52 80),
Komisariatem Policji w Brzeszczach (32 211 15 51, numer alarmowy 997
lub 112). Zapewniamy anonimowoœæ.

*****

16 marca w Jawiszowicach policjanci zatrzymali dwóch mieszkañców Jawiszowic (37 i 57 lat) podejrzanych o kradzie¿ fragmentu ogrodzenia. Do
zdarzenia dosz³o na terenie jednej z posesji przy ul. Paderewskiego. W trakcie prowadzonych czynnoœci policjanci ustalili, ¿e kradzie¿y dokonali dwaj
mieszkañcy Jawiszowic, których zatrzymano w miejscach zamieszkania,
natomiast skradziony element ogrodzenia funkcjonariusze odnaleŸli w jednym ze skupów z³omu, a nastêpnie zwrócili w³aœcicielowi. Zatrzymani
sprawcy byli ju¿ notowani za podobne czyny.

*****
18 marca oko³o 6.55 do dy¿urnego SM Brzeszcze wp³ynê³o zg³oszenie
o mê¿czyŸnie, który w rejonie ul. Liliowej mia³ rzucaæ kamieniami w budynki mieszkalne. Skierowany na miejsce patrol uj¹³ w/w. Okaza³ siê nim
30-letni brzeszczanin Krzysztof L. Obecnie trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce
do jego ukarania oraz naprawienia powsta³ych szkód.

*****
19 marca oko³o 0.55 dy¿urny SM Brzeszcze odebra³ zg³oszenie o awanturze domowej w jednym z mieszkañ bl. 6 na os. Paderewskiego. Na miejscu
ujêto jej sprawcê Stanis³awa S., którego po badaniu alkomatem (2.20 promila alkoholu) przewieziono do Izby WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

KRYMINALNA
22 marca oko³o 12.40 dy¿urny SM Brzeszcze odebra³ zg³oszenie o zanieczyszczeniu ul. Bielskiej w Jawiszowicach. Kontrola wykaza³a, ¿e ulica
zanieczyszczona jest na odcinku ok. 4 km. Powiadomiono ZDP Oœwiêcim
o koniecznoœci uprz¹tniêcia jezdni oraz dokonano przegl¹du kamer systemu monitoringu. Zarejestrowa³ on pojazd marki VOLVO bêd¹cy w³asnoœci¹ mieszkañca Zabrza, który jad¹c gubi³ ³adunek powoduj¹cy zanieczyszczenia. Obecnie trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do ukarania sprawcy.

*****
W nocy z 23 na 24 marca w Brzeszczach przy ul. Narutowicza nieznany
sprawca w³ama³ siê do piwnicy, z której skrad³ rower górski marki Maxbike
koloru czarno-szarego.

*****
24 marca oko³o godz. 14.40 dy¿urny SM Brzeszcze otrzyma³ informacjê
o mê¿czyŸnie awanturuj¹cym siê w jednej z klatek bloku nr 6 na os. Paderewskiego w Jawiszowicach. Sprawcê awantury ujêto i poddano badaniu na
zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu (0,27 mg/l). Obecnie prowadzone s¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do skierowania przeciwko mê¿czyŸnie wniosku o ukaranie do S¹du Rejonowego w Oœwiêcimiu.

*****
Policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach prowadz¹ czynnoœci w sprawie ustalenia sprawcy oszustwa internetowego, którego ofiara pad³a mieszkanka Jawiszowic. Pokrzywdzona na pocz¹tku stycznia br. za poœrednictwem jednego z aukcyjnych portali internetowych zakupi³a torebkê, za któr¹
przelewem zap³aci³a 92 z³, jednak¿e do dnia zg³oszenia jej nie otrzyma³a.

*****

Policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach w trakcie prowadzonego dochodzenia zebrali dowody, na podstawie których wykazali, ¿e
dwóch mieszkañców Brzeszcz (20 i 30 lat) dokona³o 6 kradzie¿y z w³amaniem i 27 kradzie¿y ró¿nego rodzaju mienia. Sprawcy dzia³ali przez
kilka miesiêcy na prze³omie 2011/12 roku na terenie gminy Brzeszcze,
gdzie ich ³upem pad³o ró¿nego rodzaju mienie, w tym najczêœciej urz¹dzenia gospodarcze i przedmioty metalowe pozostawione na terenie
posesji. Aprawcy w³amywali siê te¿ do pomieszczeñ gospodarczych.
W dzieñ robili rozpoznanie i w tym celu pod pozorem zbierania niepotrzebnego z³omu wchodzili na teren posesji, a jeœli coœ przyku³o ich
uwagê, wracali w nocy i dokonywali kradzie¿y. Zatrzymani byli ju¿
notowany przez Policjê za przestêpstwa kryminalne. Za pope³nione
przestêpstwa grozi im kara pozbawienia wolnoœci do 10 lat.

*****
Dla z³odziei samochodów znaczenie ma czas, w jakim uporaj¹ siê z zabezpieczeniem samochodu. Zabezpieczenia montowane fabrycznie nie
stanowi¹ dla przestêpcy wiêkszego problemu, wiêc aby udaremniæ kradzie¿ zadbajmy o dodatkowe, niestandardowe zabezpieczenie lub za³o¿enie kilku takich niespodzianek. Wa¿ne, abyœmy równie¿ wiedzieli kiedy
w³¹czy siê alarm w naszym samochodzie, a jest to mo¿liwe gdy bêdziemy mieli opcjê powiadamiania na pager lub telefon komórkowy. Kiedy
w³¹czy siê alarm, natychmiast bêdzie mo¿na sprawdziæ powód nie utrudniaj¹c ¿ycia s¹siadom, a w przypadku kradzie¿y natychmiast powiadomiæ Policjê, a nie dopiero po kilku lub kilkunastu godzinach, co zwiêkszy szansê na zatrzymanie z³odzieja i odzyskanie pojazdu.

Audra

Informacja
Ju¿ wkrótce zostanie zamkniêty most na rzece Macocha w miejscowoœci Osiek - Tarniówka na Drodze Wojewódzkiej 948.

*****
20 marca o godz. 11.30 w Brzeszczach przy ul. Granicznej policjanci zatrzymali 57-letniego mieszkañca Brzeszcz, który jecha³ rowerem w stanie
nietrzeŸwym (2,12 promila alkoholu) oraz pomimo s¹downie orzeczonego
zakazu kierowania pojazdami.

*****
20 marca w godzinach po³udniowych mieszkaniec Jawiszowic wypala³ trawê na dzia³ce przylegaj¹cej bezpoœrednio do zamieszka³ych posesji. Jeden
z mieszkañców zawiadomi³ SM. Sprawca zosta³ zatrzymany na miejscu. Na
w³asny koszt musia³ ugasiæ ogieñ oraz zosta³ ukarany grzywn¹ wysokoœci
500 z³ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
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Otrzymaliœmy powiadomienie o planowanym remoncie mostu na rzece
Macocha w rejonie skrzy¿owania Osiek - Tarniówka, czyli na trasie Oœwiêcim - Kêty /tj. DW-948/. W zwi¹zku z tym w terminie od 27 marca br. do 30
czerwca br. zostanie ca³kowicie zamkniêty ruch dla pojazdów od skrzy¿owania Osiek-Tarniówka w kierunku Kêt. Natomiast w przeciwnym kierunku, czyli od Kêt do Oœwiêcimia, ruch zostanie zamkniêty ju¿ od skrzy¿owania z DW 949 przez Jawiszowice. Proponowany objazd dla wszystkich
pojazdów przez Jawiszowice, Brzeszcze i Rajsko, czyli Drogami Wojewódzkimi 949 i 933.

KPP Oœwiêcim

Sport

Czas bêdzie dzia³a³ na korzyœæ
Przemeblowane formacje w pi¹toligowym
zespole ze Skidzinia.
Wyjazdow¹ pora¿k¹ 1:2 zakoñczy³ siê pierwszy mecz o wiosenne punkty z udzia³em LKS Skidziñ. Podopieczni Jana Sporysza przegrali z broni¹c¹ siê przed spadkiem do klasy A MKS Alwerni¹. Nie o takiej inauguracji rundy rewan¿owej marzyli fani futbolu w Skidziniu. Po pierwszej bezbramkowej po³owie jako pierwsi cieszyli
siê jednak goœcie. Dariusz Adamczyk wypatrzy³
Micha³a Tobika, a nowy nabytek skidzinian dogra³ wzd³u¿ bramki. M³odziutki Szymon ¯urek
„dostawi³ nogê” i by³o 0:1. O zwyciêstwie Alwerni zadecydowa³y sta³e fragmenty gry. Najpierw po doœrodkowaniu z kornera, pi³kê w okolice „szesnastki” wybi³ graj¹cy miêdzy s³upkami
Tomasz Kobylañski. Pawe³ Jajko przymierzy³
przy „krótkim” s³upku i mieliœmy remis. Wszystko rozstrzygnê³o siê na niespe³na 10 minut przed
koñcem. Po rzucie ro¿nym, interweniuj¹cego
£ukasza Gajewskiego uprzedzi³ zawodnik miejscowych i bramkarz skidzinian po raz drugi musia³ wyci¹gaæ pi³kê z siatki.

Dwa srebra
17 marca w Spale odby³y siê 21 Halowe Mistrzostwa Polski Weteranów.
Zawodnicy reprezentuj¹cy gminê Brzeszcze ze
Stowarzyszenia „MASTERS’’ zdobyli dwa srebrne medale - Dariusz Merta w pchniêciu kul¹, a Józef Lasik w trójskoku. Za przygotowania do zawodów chcieliœmy podziêkowaæ: Pani Dyrektor
OK Brzeszcze za udostêpnianie hali sportowej,
Zwi¹zkom Zawodowym przy KWK Brzeszcze, ZZ
Pracowników Do³owych, NSZZ Solidarnoœæ, ZZ
Kadra za zorganizowanie przejazdu i przygotowañ
do zawodów.

Krzysztof Badera

Mistrzostwa w
Kickboxingu low-kick
Od 9 do 11 marca w Kleszczowie odby³y
siê Mistrzostwa Polski w Kickboxingu LowKick Juniorów i Seniorów.
Oœwiêcimski Klub Karate godnie zaprezentowali Paulina Sobañska zdobywaj¹c II miejsce
(junior w kat. - 48 kg), Tomasz Cwynar - III miejsce (junior - 71 kg), Patrycja Mostowik - III miejsce (seniorka - 60 kg), Piotr Kóska (senior - 63,5
kg) oraz Mariusz Pawlus jako trener i Leszek Kraszewski, kierownik dru¿yny. Zawody zosta³y zorganizowane przez Klub TOM CENTER Piotrków
Trybunalski i Polski Zwi¹zek Kickboxingu, na
Mistrzostwa zg³osi³o siê 274 zawodników z 70
klubów. Z kolei 24 marca w Bielsku-Bia³ej odby³y siê Mistrzostwa Polski Po³udniowej w Kickboxingu Light-Contact. Tym razem zawodnicy
trenuj¹cy w PZ nr 6 zajêli drugie miejsca w poszczególnych kategoriach: Piotr Kóska (- 69 kg),
Kacper Urbañczyk (- 84 kg), Tomasz Fabian
(- 74 kg), Bartosz Fryc (- 79 kg), natomiast Pawe³
Anlauf zdoby³ III miejsce w kat. - 79 kg , a Patrycja Mostowik równie¿ III miejsce w kat. - 65 kg.

A.

- Mieliœmy olbrzymie problemy personalne, dlatego przed wyjazdem do Alwerni remis bra³em
w ciemno - rozpoczyna Jan Sporysz, trener, skidzinian. - Do prawdziwej rewolucji dosz³o w bloku defensywnym. Przed pierwszym meczem o punkty z gry „wypad³o” a¿ trzech obroñców. Mam na
myœli kontuzje Mariusza Wójcika, Kamila Czapiewskiego i Adama Nowaka. W przypadku Wójcika i Czapiewskiego niezbêdny okaza³ siê opatrunek gipsowy. Stosunkowo niegroŸny jest uraz
Nowaka i ten zawodnik najwczeœniej z tej „trójki” wróci do zespo³u - wyjaœnia trener, który w starciu w Alwerni mia³ do dyspozycji tylko dwóch
nominalnych obroñców. Z koniecznoœci do defensywy przesuniêty zosta³ wiêc Konrad Sporysz.
W obronie zagra³ tak¿e pozyskany w przerwie
zimowej z So³y Oœwiêcim - Mateusz Wójcikiewicz. Ju¿ w 1 minucie skidzinianie mogli obj¹æ
prowadzenie, ale dobr¹ sytuacjê zmarnowa³ Rafa³
Makuch. PóŸniej zarysowa³a siê przewaga Alwerni, która ostatecznie zgarnê³a pe³n¹ pulê. Przy
odrobinie szczêœcia dru¿yna ze Skidzinia mog³a
pokusiæ siê o remis. Z dystansu golkipera miejscowych próbowa³ pokonaæ Micha³ Tobik. Szczêœcia zabrak³o te¿ Tomaszowi Tworkowi i Szymonowi ¯urkowi. Minimalnie przestrzeli³ Rafa³
Makuch. Skidziñ przegra³ zatem 1:2, ale podobno pierwsze œliwki robaczywki…
- Jestem przekonany, ¿e czas bêdzie dzia³a³ na
nasz¹ korzyœæ. W zespole pojawi³o siê sporo m³odzie¿y, która musi po prostu okrzepn¹æ w doros³ej pi³ce. Sk³ad bardzo siê zmieni³ w porównaniu do poprzedniej rundy i nie mówiê tylko o de-

O Z³ote Gacie
II Bieg oraz Nordic Walking o Z³ote Gacie
zgromadzi³ w tym roku rekordow¹ liczbê zawodników i zawodniczek: na starcie stanê³o 234
biegaczy oraz 84 kijkarzy. Wszyscy dotarli do
mety, zmêczeni nadzwyczaj wysok¹ temperatur¹, nieco ub³oceni ale uœmiechniêci otrzymywali za ukoñczenie pami¹tkowe medale
w kszta³cie z³otych gaci.
Zawody przebieg³y w nadzwyczaj mi³ej atmosferze, za co wszystkim uczestnikom i wspó³organizatorom serdecznie dziêkujemy. Szczególne podziêkowania kierujemy do tych, którzy odpowiadali za bezpieczeñstwo i jakoœæ naszej trasy: Policji, Stra¿y Miejskiej
oraz Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej, Nadwiœlañskiej
Spó³ce Energetycznej oraz
panu Winczowskiemu. Zawodnicy startowali w koszulkach ufundowanych
przez g³ównego sponsora
zawodów - NETTO, z nadrukiem w formie komiksu
autorstwa £ukasza Zabdyra. Na najlepszych 3 zawodników w ka¿dej kategorii czeka³y ufundowane przez NETTO statuetki oraz chusty wielofunkcyjne firmy 4FUN ufundowane przez firmê p. Krzysztofa Wielickiego.
Na biegaczy czeka³a tak¿e pyszna kawa dla aktywnych IDEE KAFFEE, znana i ceniona przez
zawodników. Zwyciêzcy w kategorii generalnej
mieli okazjê przymierzyæ na podium nagrodê

fensywie. Spójrzmy na najbardziej wysuniêt¹ formacjê. Sebastian Nowak i Bart³omiej Bielenin
odeszli do Górnika Brzeszcze, a Mateusza Hankusa czeka operacja i rundê wiosenn¹ ma on niestety z g³owy. Doszed³ tylko Micha³ Tobik, a wiêc
nie dysponujemy ju¿ tak¹ si³¹ w napadzie, jak
wczeœniej - dodaje. W pierwszej rundzie rozgrywek V ligi Skidziñ uzbiera³ na tyle du¿o punktów, ¿e degradacja tej dru¿ynie raczej nie zagra¿a.
Podopiecznym Jana Sporysza zdecydowanie bli¿ej do czo³ówki tabeli.
- Oby ta tendencja siê utrzymywa³a. Niemniej
runda wiosenna nie zapowiada siê ³atwo. Istotny bêdzie przede wszystkim pocz¹tek rozgrywek. W pierwszym meczu w Alwerni wyraŸnie
brakowa³o nam jeszcze „czucia pi³ki”. By³o sporo niedok³adnoœci i boiskowego ba³aganu. Mecze kontrolne graliœmy na sztucznej p³ycie, a wyj¹tkiem by³ tylko jeden sparing. Dru¿yna musi
zatem przywykn¹æ do normalnej nawierzchni.
Po meczu w Alwerni, czekaj¹ nas trzy spotkania
u siebie i mam nadziejê, ¿e po nich przesuniemy
siê w górê tabeli - zakoñczy³ Jan Sporysz.

(staj)

Zaproszenie
14 kwietnia o godz. 9.00 (sobota) w hali
sportowej odbêdzie siê III Wiosenny Turniej
Pi³ki Siatkowej Mieszkañców Gminy Brzeszcze organizowany przez SO nr 4 i 7, OK. I œwietlicê na os. Szymanowskiego. Zapisy w hali sportowej (32 716 56 71), w œwietlicy lub w dniu
rozgrywek o godz. 8.00. Serdecznie zapraszamy do udzia³u i kibicowania dru¿ynom!
g³ówn¹ zawodów - Z³ote Gacie 2012, zdobywcy
drugich miejsc zak³adali nadzwyczaj twarzowe
Srebrne Berety - nowoœæ w tym roku.
Najszybsi biegacze:
1. Daniel Dulski - WKB META Lubliniec 1992,
00:33:49.
2. Tomasz Wójcik - Rudze 1984, 00:34:14.
3. Dariusz Starzyñski - IKARION Bobrek 1974,
00:34:27.
1. Dorota Wylecia³ - TRUCHTACZ Mys³owice
1960, 00:40:45.
2. Anna Balbus - Festiwal Biegowy w Krynicy
1980, 00:42:10.
3. Beata Kantyka - ZADYSZKA Oœwiêcim
1981,00:43:16.
Najlepsi zawodnicy Nordic Walking:
1. Grzegorz Dors - ULKS
Run Podkowa Janów 1962,
01:02:39.
2. Józef Brzezina - NW
SPEED Sochaczew 1959,
01:03:29.
3. Rafa³ Kozik - ULKS
Podkowa Janów 1982, 01:03:43.
1. Aleksandra Radosz - ULKS Run Podkowa Janów 1997,01:10:37.
2. Karolina Bednarczyk - ULKS Run Podkowa
Janów 1997, 01:11:12.
3. Sandra Lipowicz - ULKS Run Podkowa Janów 1999, 01:11:43.
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