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Order dla dyrygenta

Seniorka roku z medalem

Wyprawa za Kr¹g Polarny

Pamiêci wiêŸniów podobozów Auschwitz:
Jawischowitz i Budy, a tak¿e mieszkañców
Brzeszcz i okolic, którzy pomagali wiêŸniom
obozu, poœwiêcony by³ projekt „Trasa Pamiê-
ci” zrealizowany przez Urz¹d Gminy w Brzesz-
czach przy znacznym udziale partnerów, w ra-
mach programu Europa dla obywateli - dzia-
³anie 4 - Aktywna pamiêæ europejska. Na jego
realizacjê Komisja Europejska przyzna³a grant
w wysokoœci 15 228 euro. Uroczyste podsumo-
wanie projektu odby³o siê 30 wrzeœnia w Oœrod-
ku Kultury.

W ramach projektu „Trasa Pamiêci” powsta³
film dokumentalny „Przerwana lekcja” opowia-
daj¹cy o pomocy niesionej przez okoliczn¹ lud-
noœæ wiêŸniom obozu Auschwitz, a wyœwietlony
podczas uroczystego podsumowania projektu.
Oprócz tego ukaza³y siê dwie ksi¹¿ki: „Gmina
Brzeszcze w latach okupacji niemieckiej 1939-1945”
- przewodnik po wybranych miejscach i obiek-
tach na terenie gminy Brzeszcze zwi¹zanych
z obozem Auschwitz oraz z akcj¹ pomocy
wiêŸniom, a tak¿e przet³umaczona z jêzyka
francuskiego ksi¹¿ka „Jawischowitz podobóz
Auschwitz” mówi¹ca o historii tego podobozu.

Autorem przewodnika jest historyk dr Jacek
Lachendro, ksi¹¿kê przet³umaczy³ Jaros³aw
Mensfelt, a re¿yserem filmu jest Pawe³ Sawicki.
Wszyscy s¹ pracownikami oœwiêcimskiego Pañ-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Dwaj
pierwsi mieszkañcami Brzeszcz.

W ramach projektu dodatkowo w czterech miej-
scach kaŸni na terenie gminy stanê³y pami¹tkowe
tablice: przy kopalni wêgla kamiennego, gdzie pra-
cowali wiêŸniowie podobozu, przy lokalnym cmen-
tarzu komunalnym, gdzie pochowane s¹ ofiary Mar-
szu Œmierci oraz na miejscu dwóch podobozów

Auschwitz: Jawischowitz i Budy. Zarówno ksi¹¿-
ka, jak i przewodnik znajd¹ siê w zasobach szkol-
nych i miejskich bibliotek.

- Mam zaszczyt przedstawiæ jeden z elemen-
tów projektu - publikacjê, któr¹ trzymam w rêku -
mówi³ podczas uroczystoœci Jacek Lachendro.
- Przewodnik sk³ada siê z czterech czêœci. Pierwsza
jest krótkim wprowadzeniem historycznym, a jego
celem jest pokazanie t³a dla opisywanych przeze
mnie zasadniczej czêœci przewodnikowej - wyda-
rzeñ i osób.
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Trasa Pamiêci

Pielgrzymka œladem muszli

Orderem Pro Ecclesia et Pon-
tifice uhonorowany zosta³ Zdzis³aw
Ko³odziej, organista i zarazem dy-
rygent parafialnego chóru „Can-
ticum Novum” dzia³aj¹cego przy
koœciele Matki Bo¿ej Bolesnej w Ja-
wiszowicach - Osiedlu. To najwy¿-
sze odznaczenie koœcielne przy-
znawane przez urzêdy watykañskie
i papie¿a dla œwieckich w Koœciele.

Dwie presti¿owe nagrody ode-
bra³a w paŸdzierniku prezesuj¹ca 18
lat Fundacji Pomocy Spo³ecznej
Anna Zalwowska. Jako lider lokal-
nej organizacji pozarz¹dowej przy-
znaj¹cej stypendia dla uczniów, zo-
sta³a odznaczona Medalem Komisji
Edukacji Narodowej za wk³ad pra-
cy w wychowanie i oœwiatê. W III
Ma³opolskim Plebiscycie „Poza Ste-
reotypem” zdoby³a tytu³ Seniorki
Roku 2008.

Na wyprawê po Skandynawii
wyruszyli 18 lipca. Pokonali 9500
km. Wyjazd trwa³ trzy tygodnie.
Grupa liczy³a 9 osób. Wœród nich
by³ brzeszczanin Roman Pud³owski.

Wiele jest sposobów na odpoczy-
nek, wyciszenie i przemyœlenie dotych-
czasowego ¿ycia. Dla jednych jest to
chwila spêdzona w samotnoœci, dla
drugich pokonanie pieszo wielu ki-
lometrów. Ten drugi rodzaj okaza³
siê idealny dla Teodora W¹tora - ro-
dowitego jawiszowianina, który
podj¹³ siê wyzwania odbycia piel-
grzymki do Santiago de Compostela.

Przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz Pamiêci o Auschwitz z Francji z t³umaczem Jadwig¹ Senkowsk¹
(druga z lewej) podczas konferencji podsumowuj¹cej projekt

Brzeszcze     Jawiszowice     Przecieszyn     Skidziñ     Wilczkowice     Zasole
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(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d

Samorz¹d Osiedlowy nr 1
organizuje 7 grudnia o godz.
16.00 Miko³ajki w Oœrodku
Kultury w Brzeszczach (sala wi-
dowiskowa). Tradycyjnie bezp³at-
ne wejœciówki na imprezê bêd¹
rozdawane w siedzibie samorz¹du
przy ul. Mickiewicza 6 (budynek
Stra¿y Miejskiej), w dniach 13 i 20
listopada od godz. 16.00 do 17.00.

W programie teatrzyk, kon-
kursy, zabawy oraz paczki miko-
³ajkowe.

Jako, ¿e od d³u¿szego czasu nie mia³em za du¿o wspólnego z nasz¹
s³u¿b¹ zdrowia, nie do koñca orientowa³em siê w zawi³oœciach i ab-
surdach tej dziedziny ¿ycia. Ot tyle, co raz na dwa lata jak¹œ grypkê
wyleczyæ - ¿adnych skomplikowanych przypad³oœci. Nieraz s³ysza³o siê
narzekania ludzi na te wszystkie kolejki, op³aty i dop³aty, ale jak siê
cz³owiek na w³asnej skórze nie przekona, to do koñca nie uwierzy wiecz-
nie niezadowolonym rodakom. Czasem, a¿ uszy puchn¹ od barwnych
opowieœci. Wiêc zawsze jakiœ dystans do tego wszystkiego trzeba na-
braæ. W tej chwili w oczekiwaniu na potomstwo czêœciej jakby stykam
siê z t¹ rzeczywistoœci¹. I za ka¿dym razem wyjœæ z podziwu nie mogê,
jak to wszystko stoi na g³owie. Mo¿na powiedzieæ strach siê leczyæ.
Teoretycznie tak skonstruowany system mia³ u³atwiæ dostêp do opieki
medycznej ludziom niezamo¿nym. By, jak to europejska opiekuñczoœæ
nakazuje ka¿dy mia³ zapewnione prawo do ochrony zdrowia. I dobrze.
Lecz jakie zdziwienie ogarnê³o mnie, gdy siê okaza³o, ¿e ¿ona skiero-
wana na badania do poradni specjalistycznej musi czekaæ tak i tak
d³ugo, ale jeœli uiœci odpowiedni¹ op³atê sprawa zostanie rozpatrzona
du¿o szybciej. A ¿e siê spieszy³o, to wybraliœmy wizytê w gabinecie
prywatnym za t¹ sam¹ cenê i jeszcze szybciej. No to jak to jest z t¹
równoœci¹? Równym dostêpem do ochrony zdrowia? Sprawiedliwoœci¹
spo³eczn¹? Ale nic to. Przy tym wszystkim dokumentacja z doœæ rzad-
kiej choroby, a koniecznie potrzebna specjaliœcie w tej chwili, zaginê-
³a. I by³a poszukiwana na nasz¹ proœbê ju¿ 7 lat wczeœniej, ale bezsku-
tecznie. Skwitowano to wtedy s³owami: „To ju¿ przecie¿ by³o stare…”
Dopiero po którejœ tam proœbie, skierowanej ju¿ gdzieœ wy¿ej, nagle
odnalaz³a siê. I jak tu nie denerwowaæ siê? A to tylko jeden z wielu
przyk³adów, które mo¿na przytaczaæ. Zreszt¹ sami Pañstwo to znaj¹.
Trzeba mieæ zdrowie i cierpliwoœæ by siê leczyæ. Wspó³czujê tym wszyst-
kim, którzy na co dzieñ musz¹ siê z tym borykaæ. Nale¿y im tylko ¿yczyæ
zdrowia. I jeszcze szybszej rekonwalescencji samej s³u¿by zdrowia. Choæ
w tym wypadku to choroba przewlek³a. Pacjent „nie rokuje”.

Nie zaszkodzi te¿ zdrowym byæ, przygl¹daj¹c siê tym wszystkim ³obu-
zom, którzy za nasze pieni¹dze robi¹ sobie, co chc¹, za nic maj¹c nas -
czyli tych, którym teoretycznie s³u¿¹. Kolejne afery, mniej czy bardziej
rozdmuchane. Rz¹d, który mia³ œrubowaæ polityczne standardy okaza³
siê kolejnym zbiorem „kolesi” do za³atwiania swoich ciemnych intere-
sów. Bezczelnoœæ i chamstwo. Fakt, ¿e przynajmniej szybko zajêli siê
posprz¹taniem podwórka. Ale zapach zostaje. Ostatnie aferowe rewe-
lacje pokazuj¹, jak dzia³aj¹ s³u¿by specjalne. Szczególnie ta jedna po-
lityczna. Tam ju¿ chyba nie obowi¹zuj¹ ¿adne zasady. Pañstwo w Pañ-
stwie. Œpij obywatelu spokojnie.

Zdrowie przyda nam siê wszystkim. Czekaj¹cym na poci¹gi prze-
wozów regionalnych opóŸnionych o dziesiêæ minut - opóŸnienie mo¿e
ulec zmianie. Czekaj¹cym na niezw³oczne rozpatrzenie sprawy. Peten-
tom w ró¿nej maœci urzêdach. Ogl¹daj¹cym codzienne wiadomoœci, oraz
telewizjê „po¿al siê Bo¿e” misyjn¹. Pracuj¹cym, staraj¹cym dorobiæ
siê jako takiego przyzwoitego poziomu ¿ycia. Bezrobotnym, którym siê
jeszcze chce poszukiwaæ zajêcia. Emerytom i rencistom. ¯yj¹cym. Nie
pozostaje mi nic innego jak ¿yczyæ Pañstwu zdrowia. Co te¿ czyniê.

Zdrowie - ile ciê
trzeba ceniæ…

04 grudnia godz.16.00
Miko³ajkowe spotkanie z Samorz¹-
dem Osiedlowym nr 2. W programie:
film dla dzieci, paczki miko³ajkowe.
Bezp³atne wejœciówki rozdawane
bêd¹ 27 listopada od godz. 16.00
w siedzibie Zarz¹du Osiedlowego
nr 2. Iloœæ miejsc ograniczona.

06 grudnia  godz. 17.00
Miko³ajkowe spotkanie w kinie „Wi-
s³a”. Rezerwacja Biletów w kasie
kina „Wis³a”. Cena biletu: 12 z³

Miko³ajki z Oœrodkiem Kultury
w Brzeszczach
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Aktualnoœci

Orderem Pro Ecclesia et Pontifice uho-
norowany zosta³ Zdzis³aw Ko³odziej, organi-
sta i zarazem dyrygent parafialnego chóru
„Canticum Novum” dzia³aj¹cego przy koœcie-
le Matki Bo¿ej Bolesnej w Jawiszowicach -
Osiedlu. To najwy¿sze odznaczenie koœcielne
przyznawane przez urzêdy watykañskie i pa-
pie¿a dla œwieckich w Koœciele.

Odznaczenie wrêczy³ 24
paŸdziernika podczas uro-
czystej mszy biskup diecezji
bielsko-¿ywieckiej Janusz
Zimniak, odbywaj¹cy w tym
czasie w parafii MBB kano-
niczn¹ wizytacjê. Uroczysto-
œci doda³ splendoru sam chór
„Canticum Novum”.

To ks. proboszcz Franci-
szek Janczy, pe³en uznania
dla pracy organisty i dyrygen-
ta chóru Zdzis³awa Ko³odzie-
ja, wyszed³ z inicjatyw¹ od-
znaczenia go orderem Pro
Ecclesia et Pontifice.

- Nagroda przyznawana
jest doœæ rzadko, myœlê, ¿e
na Ziemi Oœwiêcimskiej
nikt jeszcze jej nie posiad³.
W diecezji bielsko-¿ywiec-
kiej wyró¿nionych orderem
bêdzie góra piêæ osób. Je-
stem uradowany, ¿e nasz
organista do nich do³¹czy³
- mówi proboszcz Franciszek Janczy. - Na ogó³
bywa tak, ¿e organiœci s¹ dobrymi muzykami,
ale doœæ byle jakimi pod wzglêdem ¿ycia mo-
ralno-religijnego ludŸmi. S¹ te¿ dobrymi ludŸ-
mi, lecz byle jacy z nich muzycy. Akurat u na-
szego organisty te dwie cechy id¹ w parze.
Zdzis³aw Ko³odziej jest œwietnym muzykiem,
bezinteresownie prowadzi chór, przy tym oso-
biœcie stoi wysoko religijnie i moralnie. Uzna-
³em, ¿e jest godny tego odznaczenia. Dwa razy
wspomnia³em o tym biskupowi Tadeuszowi
Rakoczemu, podczas ubieg³orocznych diece-
zjalno-powiatowych do¿ynek w naszej gminie,

a potem na obchodach barbórkowych. Poleci³ napi-
saæ wniosek.

- Podejmuj¹c pracê organisty mia³em œwiadomoœæ,
¿e to bêdzie nie tylko gra na instrumencie, prowadze-
nie œpiewu i liturgii, ale moj¹ muzyk¹ mam pomóc
ludziom w modlitwie, poruszaj¹c ich serca do ³¹czno-
œci z Bogiem - mówi³ Zdzis³aw Ko³odziej dziêkuj¹c
za odznaczenie. - Pracê traktujê jako s³u¿bê i nigdy
nie liczy³em na ¿adne wyró¿nienia czy nagrody. Or-
der Pro Ecclesia et Pontifice, którym zosta³em uho-

norowany jest dla mnie zarówno zaszczytem, jak i wiel-
kim zobowi¹zaniem, wyzwaniem do podejmowania
nowych inicjatyw i pomys³ów. Nie by³oby tego orde-
ru, gdyby nie ludzie, których spotka³em na swojej
organistowskiej drodze. To moi proboszczowie: ks. kan.
Henryk Kiecoñ, ks. kan. Edward Baniak, ks. kan. Jan
Zaj¹c i obecny proboszcz ks. kan. Franciszek Janczy,
ksiê¿a przyjaciele, którym wiele zawdziêczam, a któ-
rzy w³aœciwie od m³odoœci kszta³towali moj¹ osobo-
woœæ, bo w wieku zaledwie 17 lat zacz¹³em pracê.
Chórzyœci zaœ s¹ dla mnie nie tylko przyjació³mi, ale
ci¹g³¹ inspiracj¹ do pracy i oparciem. To moje ko-
chane serduszka. Serduszka, bo œpiewaj¹ sercem.

Dziêkujê rodzicom, którzy zaszczepili
we mnie wra¿liwoœæ na piêkno i dobro,
które mog³em rozwijaæ. Cieszê siê, ¿e
mogli doczekaæ takiej uroczystoœci.

Za³o¿ony przez organistê Zdzis³awa
Ko³odzieja, a z inicjatywy ówczesnego
proboszcza ks. Jana Zaj¹ca chór w stycz-
niu przysz³ego roku obchodziæ bêdzie 17
urodziny. W chwili jego powstania nikt
nie przypuszcza³, ¿e chór maj¹cy uœwiet-
niaæ liturgiê sakraln¹ i uroczystoœci re-
ligijne zyska rozg³os nie tylko w parafii,

a jego repertuar wy-
biegaæ bêdzie daleko
poza muzykê reli-
gijn¹.

W  r o k u  2 0 0 3
w uznaniu ca³okszta³-
tu dzia³alnoœci arty-
stycznej oraz wielo-
letnich zas³ug dla
krzewienia i rozwo-
ju kultury na tere-
nie powiatu oœwiê-
cimskiego oraz poza
jego granicami otrzy-
ma³ nominacjê do
nagrody Starosty
Oœwiêcimskiego za
osi¹gniêcia w dzie-
dzinie twórczoœci
artystycznej, upo-
wszechniania i ochro-
ny kultury. W stycz-
niu 2004 r. podczas
uroczystej gali wrê-

czenia dorocznych nagród burmistrza,
kapitu³a konkursowa doceni³a dziesiê-
cioletni¹ dzia³alnoœæ artystyczn¹ i bo-
gaty dorobek chóru, przyznaj¹c „Canticum
Novum” Oskarda 2003 w kategorii
„Kultura”.

Chórem od przesz³o 15 lat szczyci
siê proboszcz Franciszek Janczy. Jest
jego duchowym opiekunem.

- Chór „Canticum Novum” jest chy-
ba najlepszym w diecezji bielsko-
¿ywieckiej - wyznaje proboszcz Janczy.
- Chóry przy koœcio³ach tworz¹ na ogó³
ludzie starsi, o zdartych ju¿ g³osach.
Nasz jest m³ody, o niskiej œredniej wie-
ku. W jego krêgi wstêpuje coraz wiêcej
ludzi m³odych. Œpiewaj¹ na chwa³ê
Bogu. Nie zarabiaj¹ na tym, dlatego co
roku staram siê doceniæ ich ciê¿k¹ pra-
cê. Z inicjatywy dyrygenta, pod moim
patronatem i przy udziale sponsorów or-
ganizujemy wycieczki. W zesz³ym roku
na przyk³ad byliœmy w Wiedniu, w pa-
rafii, gdzie proboszczem jest nasz kra-
jan Pawe³ Wójciga. Chór œpiewa³ pod-
czas mszy, wzbudzaj¹c wystêpem zasko-
czenie Austriaków, zw³aszcza œpiewem
„Alleluja” Haendla. Byliœmy te¿ w Sank-
tuarium Maryjnym w Mariazell, zwie-
dzaliœmy Wiedeñ i okolicê.

Pomoc dla zwalnianych z pracy i firm re-
dukuj¹cych zatrudnienie.

Powiatowy Urz¹d Pracy w Oœwiêcimiu uprzej-
mie informuje, ¿e mieszkañcy powiatu oœwiêcim-
skiego zagro¿eni zwolnieniami z przyczyn eko-
nomicznych (np. w okresie wypowiedzenia wa-
runków pracy) mog¹ otrzymaæ bezp³atn¹ pomoc
w postaci wsparcia psychologicznego, ukoñcze-
nia niezbêdnych szkoleñ czy œrodków na dzia³al-
noœæ gospodarcz¹. Realizatorem powy¿szych dzia-
³añ s¹ dwie firmy z Krakowa, które pozyska³y
œrodki na projekty finansowane przez Uniê Euro-
pejsk¹ i dzia³aj¹ w partnerstwie z Powiatowym
Urzêdem Pracy w Oœwiêcimiu.

Poni¿ej podajemy adresy tych firm, zaœ zaintereso-
wanych zachêcamy do nawi¹zania kontaktu. W na-
wi¹zywaniu kontaktów z krakowskimi firmami po-
mocy udzielaj¹ tak¿e poœrednicy pracy zatrudnieni
w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Oœwiêcimiu i w Filii
w Kêtach.

Adresy firm wspieraj¹cych osoby zagro¿one zwol-
nieniami z przyczyn nie le¿¹cych po stronie pracownika:

Biura Projektu Progres w Krakowie, Al. Jana Paw³a
II 12/2 lub ul. Œliczna 9/1, 31 - 444 Kraków, tel. (012)
294 18 64 lub 412 13 00 www.projekt-progres.pl

PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o, ul. Grochow-
ska 39 a, 31-516 Kraków, tel. (012) 292 76 32 w. 22 lub
25, www.nowekwalifikacje.com
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Zdzis³aw Ko³odziej odbiera order Pro Ecclesia et Pontifice z r¹k biskupa Janusza Zimniaka

Order dla dyrygenta

Informacja

Dyrektor PowiatowegoDyrektor PowiatowegoDyrektor PowiatowegoDyrektor PowiatowegoDyrektor Powiatowego
Urzêdu Pracy w OœwiêcimiuUrzêdu Pracy w OœwiêcimiuUrzêdu Pracy w OœwiêcimiuUrzêdu Pracy w OœwiêcimiuUrzêdu Pracy w Oœwiêcimiu
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Aktualnoœci

Szanowni Pañstwo, w nawi¹zaniu do mo-
jej wypowiedzi w paŸdziernikowym wydaniu
Odg³osów Brzeszcz, pragnê poinformowaæ
o stanie finansów naszej gminy w 2009 roku.

Od pocz¹tku tego roku gospodarka finanso-
wa jednostek samorz¹du terytorialnego przebie-
ga w warunkach œwiatowego kryzysu finanso-
wego i jego nastêpstw gospodarczych w kraju.
Wprawdzie w I pó³roczu bud¿et wykonaliœmy
na pomyœlnym poziomie, nale¿y jednak zauwa-
¿yæ ¿e w II pó³roczu równie¿ i samorz¹d naszej
gminy zaczyna odczuwaæ skutki tego kryzysu,
objawiaj¹ce siê m.in. w spadku dochodów z ty-
tu³u udzia³ów w podatku dochodowym od osób
fizycznych (PIT). Z danych przedstawionych
przez Ministerstwo Finansów wynika, ¿e pro-
gnozowana kwota wp³ywów z tego podatku sta-
nowi¹ca podstawê naliczenia udzia³ów jednostek
samorz¹du terytorialnego jest ni¿sza o 14,5% od
kwoty przyjêtej do wyliczeñ, co w prze³o¿eniu
na finanse naszej gminy stanowi³oby niedobór
w kwocie ok. 2 mln z³otych. Przypomnê, ¿e
udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych s¹ jednym z najwa¿niejszych Ÿróde³ docho-
dów w³asnych naszej gminy, stanowi¹ bowiem
48,8% dochodów ogó³em.

Kryzys jest widoczny tak¿e na rynku nieru-
chomoœci. Na planowan¹ ³¹czn¹ kwotê w bud¿e-
cie gminy 961 155 z³, uda³o siê sprzedaæ w try-
bie przetargu ustnego nieograniczonego prawo
u¿ytkowania wieczystego czterech nieruchomo-
œci po³o¿onych w Brzeszczach przy ul. Daszyñ-
skiego z przeznaczeniem pod budownictwo
mieszkaniowe, na ³¹czn¹ kwotê brutto 93 239 z³
oraz w trybie bezprzetargowym na poprawê za-
gospodarowania nieruchomoœci przyleg³ych, tj.
dziesiêæ nieruchomoœci na ³¹czn¹ kwotê brutto
42 841 z³. Natomiast nie uda³o siê sprzedaæ nie-
ruchomoœci po³o¿onej w rejonie ulic Piekarskiej
i Ofiar Oœwiêcimia o ³¹cznej powierzchni
1,87812 ha przeznaczonej w planie zagospoda-
rowania przestrzennego pod us³ugi przemys³u.
Pomimo zorganizowania i przeprowadzenia
przetargów ustnych nieograniczonych, zakoñ-
czy³y siê one wynikiem negatywnym ze wzglê-
du na brak oferentów.

Spodziewamy siê, ¿e nie zostan¹ zrealizowane
dochody z op³aty eksploatacyjnej z Kopalni Wêgla
Kamiennego Brzeszcze-Silesia o ok. 350 tys. z³., ze
wzglêdu na zmniejszenie wydobycia.

W celu zminimalizowania wp³ywu skutków
kryzysu gospodarczego na bud¿et naszej gmi-
ny, konieczne by³o i jest sta³e monitorowanie za-
gro¿eñ, a tak¿e podejmowanie dzia³añ do wy-
datkowania œrodków w sposób szczególnie
oszczêdny, ale gwarantuj¹cy w³aœciwe wykona-
nie niezbêdnych zadañ samorz¹du gminnego.
Poczynione oszczêdnoœci przeznaczone zostan¹
do zbilansowania bud¿etu. W ten sposób przy-
gotowujemy siê równie¿ do wyzwañ zwi¹zanych
ze zmianami w ustawie o finansach publicznych
w kolejnych latach.

G³ównym elementem wydatków s¹ zadania
zwi¹zane z oœwiat¹. Stanowi¹ one 36,6% wydat-
ków ogó³em, tj. ok. 20 mln z³. Subwencja oœwiato-
wa pokrywa ok. 50% wydatków zwi¹zanych z nasz¹
gminn¹ oœwiat¹. W tym roku zostaliœmy zasko-
czeni zaplanowan¹ centralnie podwy¿k¹ p³ac i wpro-
wadzeniem tzw. œrednich dla nauczycieli. Skutki
finansowe poznamy w listopadzie.

Z roku na rok wzrastaj¹ wydatki zwi¹zane z po-
moc¹ spo³eczn¹. W bie¿¹cym roku stanowi¹
12,1%, tj. ok. 6,5 mln z³, w tym 50% zadañ dofi-
nansowanych jest z dotacji Wojewody Ma³opol-
skiego. Zmiany do ustawy o pomocy spo³ecznej
z dnia 1.08.2009r. dotycz¹ce wpisania do katalo-
gu zadañ w³asnych obowi¹zkowych „przyznawa-
nie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych oraz op³aca-
nie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne od za-
si³ków sta³ych”, które do tej pory by³o zadaniem
zleconym gminie i finansowanym ze œrodków
rz¹dowych, spowoduje  koniecznoœæ zabezpie-
czenia  œrodków przez gminê w 100%, tj.  kwoty
ok.180 tys. z³.

Zmniejszenie przez Wojewodê Ma³opolskie-
go kwoty dotacji na 2010 rok na  koszty
utrzymania Oœrodka Pomocy Spo³ecznej o 45%
tj. o kwotê 105 538 z³ w stosunku do roku 2009,
skutkuje koniecznoœci¹ zabezpieczenia tych
œrodków z bud¿etu gminy.

Ograniczenie wydatków bud¿etowych OPS
w II pó³roczu br spowodowa³o rezygnacjê z reali-
zacji czêœci projektów i programów, miêdzy in-
nymi z dy¿urów weekendowych pe³nionych przez
pracowników socjalnych w ramach Gminnego
Systemu Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem i ro-
dzin¹, zrezygnowano tak¿e ze „Szko³y dla rodzi-
ców”, przedstawienia i koncertu oraz prowadze-
nia grupy terapeutycznej.

Niepokoj¹ce dla samorz¹dów lokalnych s¹
propozycje legislacyjne dotycz¹ce pomocy spo-
³ecznej, przerzucaj¹ce  kolejne zadania na barki
gmin, bez wsparcia finansowego - mianowicie
chodzi m.in. o przejêcie z powiatów kosztów fi-
nansowania rodzin zastêpczych spokrewnionych
oraz finansowania kosztów pobytu dzieci skiero-
wanych z terenu gminy do placówek opiekuñczo-
wychowawczych - podobnie jak to ma miejsce
w przypadku osób skierowanych do domów po-
mocy spo³ecznej. Przewiduje siê, ¿e zmiany te
wejd¹ w ¿ycie od 1 stycznia 2011 r.

Podobnie jak w bud¿etach domowych, dotkli-
wie odczuwamy znaczny wzrost kosztów mediów
(woda, gaz, pr¹d). Za³o¿yliœmy do obecnego bu-
d¿etu wzrost tych kosztów o 12,2%, co mo¿e oka-
zaæ siê niewystarczaj¹ce.

Od pocz¹tku roku w bud¿ecie podejmowane
by³y dzia³ania oszczêdnoœciowe zmierzaj¹ce do
ograniczenia wydatków bie¿¹cych. Przyk³adowo
w urzêdzie gminy i w jednostkach organizacyj-
nych dokonane zosta³y ciêcia wydatków kancela-
ryjno-biurowych. W urzêdzie gminy zosta³y za-
mro¿one wydatki p³acowe.

Od roku 2004 nastêpuje sp³ata rat kapita³o-
wych od zaci¹gniêtych kredytów wraz z odsetka-
mi na realizacjê przedsiêwziêæ inwestycyjnych za-

planowanych w kolejnych bud¿etach, skutkiem
tego bêdzie ograniczenie œrodków na inwestycje
w przysz³oœci. W zwi¹zku z prognozami spadku
dochodów nie z³o¿yliœmy projektów moderniza-
cji parku przy ul. Dworcowej i stadionu przy
ul. Ofiar Oœwiêcimia do Ma³opolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego, pomimo tego, ¿e
program Rewitalizacji Miasta Brzeszcze uzyska³
bardzo wysok¹ ocenê. Po dyskusji, Rada Miejska
podjê³a decyzjê o rezygnacji ze z³o¿enia projektu
rozbudowy Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego
w Przecieszynie. Obydwa zadania, czyli Program
Rewitalizacji Miasta Brzeszcze i rozbudowa Ze-
spo³u Szkolno-Przedszkolnego powsta³y w cza-
sie, gdy kondycja bud¿etu gminnego by³a dobra
i czeka³y na og³oszenie konkursów przez Urz¹d
Marsza³kowski w Krakowie. Przypomnê, ¿e
pierwsze konkursy w ramach MRPO zosta³y
og³oszone dopiero w 2008 i 2009 roku, czyli
w okresie kiedy skomplikowa³a siê sytuacja fi-
nansowa i nie znajduje siê mo¿liwoœci na zabez-
pieczenie finansowego udzia³u w³asnego w re-
alizacji tak du¿ych zadañ.

W grudniowym numerze Odg³osów Brzeszcz
przedstawiê Pañstwu kolejne informacje na temat
finansów gminy.

Dziêkujê czytelniczce „Odg³osów Brzeszcz”
za zwrócenie uwagi na problem niedostosowania
niektórych przejœæ czy podjazdów do dzisiejszych
wymogów.

Wprawdzie do tej pory nie mieliœmy tego ro-
dzaju sygna³ów i mo¿e w zwi¹zku z tym by³ to dla
nas problem trudny do spostrze¿enia.

Problem, o którym wspomina czytelniczka
czasami mimo wielu gminnych przedsiêwziêæ
mo¿e jeszcze wystêpowaæ w niektórych  budyn-
kach komunalnych. Budynki, o których mówimy,
by³y budowane w czasach kiedy obowi¹zywa³y
inne standardy i raczej nikt sobie  wtedy nie zda-
wa³ sprawy z potrzeb  osób niepe³nosprawnych
czy te¿ rodziców bêd¹cych posiadaczami nieco
szerszych wózków dzieciêcych.

Gmina prowadzi prace dostosowawcze i zaopa-
truje budynki w windy czy te¿ odpowiednie podjaz-
dy, g³ównie przeznaczone dla osób niepe³nospraw-
nych. Jak wynika z listu czytelniczki czas zaintere-
sowaæ siê  problemami rodziców korzystaj¹cych
z wózków dla swoich pociech.

Kwestiê podjazdu, a tak¿e zbyt w¹skich drzwi
do poradni dzieciêcej  postaramy siê rozstrzygn¹æ
w nowym bud¿ecie. Natomiast wyposa¿eniem po-
radni dzieciêcej w odpowiednie „sto³y do przewija-
nia” zainteresujemy NZOZ „VITA”, który prowa-
dzi dzia³alnoœæ w gminnym obiekcie.

Tymczasem za wszelkie niedogodnoœci
przepraszamy.

Informacja burmistrza o stanie
finansowym gminy

TTTTTeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowska
Burmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz Brzeszcz

TTTTTeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowska
Burmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz Brzeszcz

OdpowiedŸ na
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Na os. Paderewskiego ruszy³y roboty ada-
ptacyjne budynku po by³ej wymiennikowni
ciep³a na wielofunkcyjn¹ œwietlicê. Realizacja
zadania przewidziana jest na koniec wrzeœnia
przysz³ego roku.

Inwestycja kosztowaæ bêdzie prawie 726
tys. z³. Na og³oszony przez gminê przetarg od-
powiedzia³o 10 oferentów. Spoœród nich wy-
brano wykonawcê - Przedsiêbiorstwo Budow-
lano-Us³ugowe „Elbud” Bogus³awa Luranca
z Brzeszcz.

Mieszkañcy osiedla, zw³aszcza ci najm³od-
si, od lat czekaj¹ na œwietlicê z prawdziwego
zdarzenia. Ta, która funkcjonuje jest ciasna.
Prowadzenie zajêæ, zw³aszcza ruchowych dla
wiêkszej liczby dzieci czy aerobiku dla rozra-
staj¹cej siê ci¹gle grupy chêtnych pañ, daje siê
we znaki. Nowa œwietlica bêdzie miejscem,
gdzie nie tylko spotykaæ siê bêd¹ dzieci i m³o-
dzie¿, ale równie¿ doroœli mieszkañcy osiedla.
W obiekcie znajd¹ schronienie lokalne or-
ganizacje spo³eczne.

W budynku powstanie du¿a sala z mo¿liwo-
œci¹ podzia³u na dwie mniejsze, by mo¿na by³o
prowadziæ jednoczeœnie niezale¿ne zajêcia, gdy
zaistnieje taka potrzeba oraz nowe wêz³y sanitar-
ne, szatnia, pomieszczenie biurowe dla obs³ugi
lokalu i niewielki aneks kuchenny.

Zmiana sposobu u¿ytkowania budynku po-
ci¹ga za sob¹ przeprowadzenie ró¿nego rodzaju

robót. Przede wszystkim wybudowanie nowych
œcianek dzia³owych, wymianê stolarki okiennej
i drzwiowej, przebudowê instalacji wewnêtrznej
- elektrycznej, wodnej, kanalizacji sanitarnej i cen-
tralnego ogrzewania oraz przebudowê przy³¹czy
wody i kanalizacji sanitarnej. Wykonane bêd¹ te¿
ocieplenie ca³ego obiektu i remont dachu.

W paŸdzierniku ubieg³ego roku przeprowa-
dzone zosta³y warsztaty z grupami aktywnych

osób z poszczególnych so³ectw, by wypracowaæ
koncepcje ich rozwoju, które zosta³y zawarte
w Planach Odnowy Miejscowoœci. Wœród przed-
siêwziêæ wytypowanych przez so³ectwo Jawiszo-
wice do realizacji zg³oszono adaptacjê budynku
wymiennikowni na œwietlicê.

W marcu br. gmina Brzeszcze z³o¿y³a wnio-
sek o dofinansowanie projektu: „Adaptacja bu-
dynku po by³ej wymiennikowni na œwietlicê na

Od dawna m³odzie¿ czeka³a, prosi³a, mó-
wi³a, rozmawia³a i w koñcu siê doczeka³a
w Brzeszczach skateparku przy ul. Dworco-
wej. Teraz mi³oœnicy deskorolek, rolek i ro-
werów BMX bêd¹ mieli gdzie pojeŸdziæ.

 Dla niewtajemniczonych, skatepartk to spe-
cjalny tor przeznaczony do uprawiania sportów
ekstremalnych. M³odzi mieszkañcy gminy, któ-
rych pasj¹ jest taki sport doczekali siê miejsca,
gdzie bez problemów bêd¹ mogli æwiczyæ nowe
triki. Niewielkich rozmiarów, ale wa¿ne, ¿e siê
pojawi. Tak d³ugo wyczekiwany, ¿e nawet nie
umieszczenie w nim wszystkich wymarzonych
przez m³odzie¿ elementów nie stanowi problemu.

- Wszyscy marudz¹, ¿e ten nasz skatepark to
troszkê ma³y bêdzie. A ja uwa¿am, ¿e dobrze, ¿e
w ogóle - mówi Marcin Baraniak,
m³ody cz³owiek, który wraz z in-
nymi skate’ami stara³ siê o budo-
wê skateparku w naszym mieœcie.
- Muszê przyznaæ, ¿e dziwi mnie
pora powstania skateparku. Pierw-
szy termin oddania by³ na wrze-
sieñ, a jednak bêdzie to listopad.
Teraz nie wiadomo czy przed zim¹
jeszcze pojeŸdzimy.

Osoby je¿d¿¹ce na deskorol-
kach czy rolkach narzekaj¹ na tak
póŸny termin zakoñczenia budo-
wy skateparku. Nie nale¿y im siê
dziwiæ, poniewa¿ jest to odkryta
budowla, z której podczas desz-

czowej czy œnie¿nej pogody nie da siê korzy-
staæ. Otwarcie takiego miejsca z pewnoœci¹ po-
winno odbyæ siê wiosn¹ lub latem. Marcin Ba-
raniak podkreœla, ¿e warto siê cieszyæ tym, ¿e
doczekano siê w Brzeszczach takiego miejsca,
termin w tej chwili nie ma ju¿ znaczenia.

O wygl¹dzie skateparku w znacznym
stopniu decydowali m³odzi mieszkañcy gmi-
ny, którzy rozmawiali z przedstawicielami
w³adzy. Przetarg wygra³a firma Techramps z Kra-
kowa. Skierowa³a jednak do Urzêdu Gminy
zapytanie w kwestii bezpieczeñstwa na pla-
cu, gdy¿ to, co wczeœniej w³adze gminy usta-
li³y z m³odzie¿¹, nie do koñca spe³nia³o wy-
mogi. Dlatego naniesiono w projekcie ma³e
poprawki.

- W skateparku pojawi¹ siê m.in. minirampa,
bank ramp, sandbox z grindbox’em czy quarter-
pipe - mówi Marek Woszczyna z Urzêdu Gminy.

ARNIKA ul. S³owackiego 4
20.11 - 27.11

CENTRUM ul. Ofiar Oœwiêcimia 34
13.11 - 20.11

SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
30.10 - 06.11
27.11 - 04.12

SYNAPSA ul. £okietka 39
06.11 - 13.11
04.12 - 11.12

* dy¿ur nocny trwa od godz. 20.00
do 8.00 dnia nastêpnego.

Dy¿ury aptek w listopadzieDy¿ury aptek w listopadzieDy¿ury aptek w listopadzieDy¿ury aptek w listopadzieDy¿ury aptek w listopadzie

osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach” w ra-
mach I naboru wniosków w dzia³aniu „Odno-
wa i rozwój wsi” objêtego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Koszt wykonania dokumentacji technicznej,
prac budowlanych oraz wyposa¿enia nowej
œwietlicy oszacowany by³ na kwotê 1 160 570 z³.
Wnioskowana przez Urz¹d Gminy Brzeszcze

kwota pomocy wynosi³a 475 000 z³ (50%
kosztów netto).

W dniu 20 paŸdziernika br. Zarz¹d Wo-
jewództwa Ma³opolskiego podj¹³ uchwa-
³ê w sprawie zatwierdzenia listy projektów
zakwalifikowanych do przyznania pomo-
cy w ramach I naboru wniosków. Nasz pro-
jekt znalaz³ siê na tej liœcie - mówi £ukasz
Joñczy z Wydzia³u Promocji i Rozwoju
Urzêdu Gminy w Brzeszczach. Dofinan-
sowano 196 projektów na ³¹czn¹ kwotê
71 628 320 z³, przy czym projekt z Brzeszcz
znalaz³ siê na 166 miejscu. Po uwzglêdnie-
niu spadku wartoœci robót budowlanych w wy-
niku przetargu, kwota dofinansowania nasze-
go projektu powinna wynieœæ ok. 350 tys. z³.
- dodaje.

Œrodki dostêpne dla Województwa Ma³o-
polskiego w ramach dzia³ania „Odnowa i roz-
wój wsi” na ca³y okres programowania wynosz¹
34 357 774 euro, tj. 150 624 481 z³ . W samym
tylko 2009 r. by³o to 17 178 887 euro, czyli
75 312 241 z³, wg kursu EBC z dnia 29 stycz-
nia 2009 r. wynosz¹cego 4,384 z³.

Bêdzie œwietlica

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

W by³ej wymiennikowni powstanie osiedlowa œwietlica

W koñcu siê doczekali

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

- Budowa ma zakoñczyæ siê w pierwszej po³o-
wie listopada. Koszt wyniesie ok. 300 tys. z³.

Fani ekstremalnego sportu w gminie Brzesz-
cze przez 10 lat - jak twierdzi Baraniak - starali
siê o skatepark. Pisali petycje, zbierali podpisy
i spotykali siê z przedstawicielami w³adzy.
W koñcu uda³o siê. Teraz w Brzeszczach wygo-
spodarowano miejsce gdzie legalnie bêdzie
mo¿na pojeŸdziæ na deskorolkach, rolkach i ro-
werach. Czego chcieliby jeszcze m³odzi ludzie?

Zadaszenia nad skateparkiem, aby jeŸdziæ
mogli nawet zim¹.
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Druga prowadzi po trasie nazwanej przez nas
Tras¹ Pamiêci. Trasa rozpoczyna siê na Borze,
na terenie dawnego Folwarku Budy przy obec-
nym przedszkolu a dawnej szkole, gdzie osa-
dzone by³y wiêŸniarki z Karnej Kompanii, a póŸ-
niej wiêŸniarki z podobozu Budy. Dalej wiedzie
przez Brzeszcze teren podobozu Jawischowitz,
wsi Jawiszowice, a¿ do Zasola, gdzie stoi po-
mnik ku czci Kostka Jagie³³y, miejsca, w któ-
rym Kostek zgin¹³ w 1944 r. Trzecia czêœæ jest
zarysem historii pomocy mieszkañców gminy
Brzeszcze niesionej wiêŸniom KL Auschwitz.
Przygotowuj¹c tê czêœæ przewodnika by³em
œwiadomy, ¿e nie jestem
w stanie wymieniæ na-
zwisk wszystkich osób,
które pomaga³y wiêŸ-
niom, dlatego jej uzupe³-
nieniem jest czêœæ czwar-
ta. To wykaz mieszkañ-
ców gminy Brzeszcze
nios¹cych pomoc wiêŸ-
niom KL Auschwitz. Jest
on oparty na publikacji
Pañstwowego Muzeum,
która ukaza³a siê pod re-
dakcj¹ dr Henryka Œwie-
bockiego „Ludzie dobrej
woli”. Na tej podstawie
z 1200 nazwisk uda³o siê
wyodrêbniæ 314 z naszej
gminy.

Ca³oœæ publikacji
dope³niaj¹ 62 zdjêcia,
w wiêkszoœci archiwalne,
pochodz¹ce z Pañstwo-
wego Muzeum Auschwitz-
Birkenau, z archiwum
KWK „Brzeszcze”, Sto-
warzyszenia na rzecz
Gminy Brzeszcze „Brzost” oraz osób prywat-
nych: Stanis³awa Sajdaka z Jawiszowic i Miro-
s³awa Ganobisa z Oœwiêcimia.

Jaros³aw Mensfelt prezentuj¹c ksi¹¿kê
„Jawischowitz podobóz Auschwitz” przywo³y-
wa³ pamiêci¹ teren przy obecnej ul. Dworcowej,
gdzie w czasie wojny mieœci³ siê podobóz.

- Na tym miejscu spêdzi³em dzieciñstwo, tu
obecnie spêdzam d³ugie chwile. Mówiê o parku
naœwietlonym s³oñcem, miejscu spokojnym, któ-
re w czasie wojny by³o strasznym - opowiada³
Jarek Mensfelt. - Codziennie przechodzê tymi
alejkami z moim psem i nie jest to spacer tylko
z Miœkiem po parku. Czêsto przychodzi mi do
g³owy historia opisana w tej ksi¹¿ce. Historia
o psie i cz³owieku, takim jak ja. To by³ syn ko-
mendanta, który z psem chodzi³ do obozu i szczu³
nim wiêŸniów. Ten pies z tym m³odym Niem-
cem doprowadzili do œmierci wielu osób. W koñ-
cu pies zosta³ przez wiêŸniów zabity, zjedzony,
skóra zakopana. To wszystko dzia³o siê w tym
miejscu… To tylko jedna historia z wielu opisa-
nych w tej ksi¹¿ce. Bardzo dramatycznych, bo
w czasie II wojny œwiatowej miejsce to by³o na-
znaczone cierpieniem i œmierci¹. Polski nie by³o
na mapie, granica przebiega³a Generaln¹ Guber-
ni¹ niedaleko st¹d, a my byliœmy czêœci¹ wiel-

kiej Rzeszy. Kopalnia Brzeszcze-Jawiszowice na-
zywa³a siê Jawischowitz Grube.

Bezpoœrednim bodŸcem do napisania projek-
tu „Trasa pamiêci” sta³ siê nabór - w kwietniu 2008 r.
- projektów w ramach programu Unii Europejskiej
- Europa dla obywateli - dzia³anie 4 - Aktywna
pamiêæ europejska.

W ramach tego dzia³ania wspierane s¹ m.in.
projekty wi¹¿¹ce siê z ochron¹ g³ównych obiek-
tów i miejsc pamiêci zwi¹zanych z masowymi
przesiedleniami, by³ych obozów koncentracyj-
nych i innych nazistowskich miejsc mêczeñstwa,
projekty na rzecz zachowania pamiêci o ofiarach,
a tak¿e o osobach, które w skrajnie trudnych wa-
runkach ratowa³y innych przed holokaustem.

Prac¹ zespo³u, który mia³ przygotowaæ i zre-

alizowaæ projekt koordynowa³a burmistrz Teresa
Jankowska. Z ramienia Urzêdu Gminy udzia³
w przygotowaniu projektu wziêli: £ukasz Joñ-
czy, Marek Zarzycki i Arkadiusz Laszczyk z Wy-
dzia³u Promocji i Rozwoju. W pracê zaanga¿o-
wali siê dr Jacek Lachendro i dyrektor Oœrodka
Kultury w Brzeszczach Ma³gorzata Wójcik. Za-
rys projektu na bazie za³o¿eñ wyznaczonych
w trakcie spotkañ zespo³u rozwin¹³ w zasadni-
czej mierze Marek Zarzycki.

Wœród za³o¿eñ projektów znalaz³o siê prze-
t³umaczenie ksi¹¿ki „Jawischowitz, annexe d’Au-
schwitz”, powstanie broszury opisuj¹cej wa¿niej-
sze wydarzenia, miejsca i postacie, postawienie
tablic pami¹tkowych w miejscach zwi¹zanych
z mêczeñstwem ludzi oraz przede wszystkim za-
rejestrowanie przekazów ustnych mieszkañców
naszej gminy, którzy w latach okupacji w ró¿ny
sposób pomagali wiêŸniom. Naturaln¹ kolej¹ rze-
czy by³o zatem nagranie filmu dokumentalnego.

- Przy okazji kompletowania zespo³u okaza³o
siê, ¿e zasadnicze dzia³ania w projekcie jesteœmy
w stanie zrealizowaæ w³asnymi zasobami ludzki-
mi, tzn. przy udziale mieszkañców gminy Brzesz-
cze - mówi burmistrz Teresa Jankowska. - Do prze-
t³umaczenia ksi¹¿ki zaprosiliœmy Jaros³awa
Mensfelta, rzecznika prasowego Pañstwowego

Muzeum Auschwitz-Birkenau, œwietnie znaj¹ce-
go tematykê i w³adaj¹cego biegle m.in. jêzykiem
francuskim. Dr Jacek Lachendro by³ kandyda-
tem do napisania broszury - póŸniejszego prze-
wodnika po wybranych miejscach pamiêci oraz
do sprawowania opieki merytorycznej nad pro-
jektem. Film dokumentalny mia³ byæ dzie³em
miejscowego stowarzyszenia „Obiektyw”, które
z powodzeniem pe³ni rolê lokalnej telewizji. Je-
dynie dzia³ania polegaj¹ce na wykonaniu tablic
pami¹tkowych czy druku ksi¹¿ek nie mia³y jesz-
cze przypisanych konkretnych wykonawców.
W tym czasie nie wiedzieliœmy jeszcze, jak¹ for-
mê i treœæ przybior¹ poszczególne elementy, co
musi siê w nich znaleŸæ, jak dok³adnie ma wy-
gl¹daæ broszura czy ksi¹¿ka, nie mówi¹c ju¿

o tablicach czy filmie doku-
mentalnym. Bardzo trudnym
zadaniem by³o zatem oszaco-
wanie kosztów projektu,
zw³aszcza w tak krótkim cza-
sie i dla tego typu, obcych
nam na co dzieñ przedsiê-
wziêæ. Wiedzieliœmy, ¿e dla
pog³êbienia wiedzy miesz-
kañców gminy i ludzi spoza
naszego terenu, powinniœmy
wydrukowaæ spor¹ liczbê
ksi¹¿ek, przewodnik w jêzy-
ku polskim i co najmniej an-
gielskim. Wiedzieliœmy, ¿e
film i tablice pami¹tkowe
równie¿ musz¹ zostaæ prze-
t³umaczone.

Ostatecznie bud¿et pro-
jektu ustalono na 25 380
euro, czyli ok. 91 000 z³ oraz
dotacjê na poziomie 15 228
euro, czyli ok. 54 000 z³. Na-
pisaliœmy wniosek. Oœrodek
Kultury w Brzeszczach oraz
Stowarzyszenie Obiektyw
sta³y siê oficjalnymi partne-

rami projektu. Jako partnera wskazano te¿ fran-
cuskie stowarzyszenie Association Fond Memo-
ire d’Auschwitz (AFMA), wydawcê orygina³u
ksi¹¿ki „Jawischowitz, annexe d’Auschwitz”.

We wrzeœniu 2008 r. wp³ynê³a do Urzêdu
Gminy decyzja Komisji Europejskiej o dofinan-
sowaniu projektu.

Wiosn¹ br. Urz¹d Gminy nawi¹za³ kontakt
z przewodnicz¹c¹ Stowarzyszenia na rzecz Pa-
miêci o Auschwitz (Association Fond Memoire
d’Auschwitz), Isabelle Choko, pochodz¹c¹ z £odzi,
ale mieszkaj¹c¹ od wielu lat w Pary¿u, w celu
uzyskania zgody na przet³umaczenie i wydanie
ksi¹¿ki w jêzyku polskim. Pani Isabelle Choko,
panowie Charles Baron i Jaques Celiset, czyli
zarz¹d stowarzyszenia AFMA po zapoznaniu siê
z projektem nie tylko wyrazili zgodê, ale rów-
nie¿ zadeklarowali przyjazd na konferencjê pod-
sumowuj¹c¹ projekt. Zastrzegli jednak, ¿e za-
le¿y im na owocnym spotkaniu, zw³aszcza z m³o-
dzie¿¹ i nauczycielami. I tak siê sta³o.

- Trwa³o krêcenie zdjêæ do filmu. Pawe³ Sawicki,
dziennikarz Programu II Polskiego Radia, pra-
cownik Sekcji wizerunku i komunikacji Pañ-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau przyj¹³
na siebie rolê autora scenariusza i re¿yserii fil-
mu, przeprowadzi³ wywiady z bohaterami i u¿y-

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Trasa Pamiêci

Koordynator projektu „Trasa Pamiêci” Teresa Jankowska i re¿yser filmu „Przerwana lekcja” Pawe³
Sawicki dziêkuj¹ Wandzie ¯ak za przekazanie œwiadectwa historii dla potomnych
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W œwiadomoœci narodów, równie¿ narodu polskiego, trudno odnaleŸæ pojêcie podobozów
hitlerowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz - Birkenau. Trzeba nam jednak pamiê-
taæ, ¿e sieæ podobozów by³a bardzo rozbudowana i w szczytowym momencie liczy³a oko³o 40
filii, w których przebywa³o kilkadziesi¹t tysiêcy wiêŸniów.

Równie¿ w gminie Brzeszcze oddalonej o 10 km od obozu g³ównego KL Auschwitz, istnia³
jeden z najwiêkszych podobozów nazywany Jawischowitz. Funkcjonowa³ pomiêdzy 1942
a 1945 r., jako zaplecze si³y roboczej do pracy w Kopalni Wêgla Kamiennego w Brzeszczach.
Przebywa³o w nim oko³o 2500 wiêŸniów. By³ to pierwszy w historii obozów koncentracyjnych
przypadek zatrudniania wiêŸniów do pracy pod ziemi¹. Pod wzglêdem narodowoœciowym przez
ca³y czas istnienia obozu przewa¿ali w nim ¯ydzi z ró¿nych okupowanych przez III Rzeszê
krajów. Podobóz Jawischowitz cieszy³ siê wœród wiêŸniów oœwiêcimskich szczególnie z³¹ s³aw¹.
Panowa³y w nim okropne warunki oraz wysoka œmiertelnoœæ.

Dzia³a³ na terenie naszej gminy podczas wojny równie¿ drugi podobóz KL Auschwitz, pod-
obóz Budy. Tam wiêŸniowie pracowali przy melioracji stawów i w gospodarstwie rolnym. Przez
jakiœ czas w Budach by³a równie¿ umieszczona kobieca Karna Kompania wiêŸniarek przenie-
siona z KL Auschwitz-Birkenau. Jednej nocy w tym podobozie dokonano bestialskiej masakry
oko³o 90 wiêŸniarek, g³ównie francuskich ¯ydówek.

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Wspólne nabo¿eñstwo ró¿añcowe, msza
œwiêta, niedzielny obiad, rozmowy,  œpiew - tak
przebiega³a kilkugodzinna wizyta niemieckich
goœci 18 paŸdziernika 2009 r. na terenie parafii
pw. œw. Urbana w Brzeszczach.

- Dzieli nas jêzyk, kultura, ale ³¹czy chêæ budo-
wania przyjaŸni miêdzy sob¹ - mówi³ ks. Mathias
Struth, proboszcz parafii pw. œw. Birgid z Wies-
baden-Bierstadt.

S³owa te najpe³niej oddaj¹ powód, dla którego
27-osobowa grupa niemieckich turystów po zwie-
dzeniu Wroc³awia, Opola, Krakowa, Wadowic
i Oœwiêcimia zawita³a
równie¿ do Brzeszcz.
Ks. Kazimierz Kulpa,
proboszcz parafii pw.
œw. Urbana, witaj¹c go-
œci powiedzia³: Nasze
parafie po³¹czy³ œrednio-
wieczny dzwon. Jego
historia, wojenne losy,
których poznanie za-
wdziêczamy brzeszcza-
ninowi profesorowi Ka-
zimierzowi Bieleninowi
s¹ dla nas wyzwaniem.

- Przed chwil¹ zro-
dzi³ siê pomys³, by
dzieñ Micha³a Archanio³a, który sta³ siê patronem
dzwonu w Niemczech by³ dniem szczególnym dla
naszej parafii. Dniem, w którym poprzez modli-
twê bêdziemy siê ³¹czyæ z parafi¹ w Wiesbaden -
mówi³a Teresa Jankowska, burmistrz Brzeszcz.

W salce katechetycznej, przy wspólnym stole,
w czasie obiadu rozmawiano o ró¿nych sprawach.

- Do tej pory nie mogê otrz¹sn¹æ siê z prze¿ycia,
jakie wywar³ na mnie Kl Auschwitz - mówi³a ¿ona
Jerzego Rehlicha, organizatora wyjazdu do Polski.
 - Jad¹c tutaj mia³am nadziejê, ¿e spotkam profe-
sora Bielenina - wyzna³a Barbara Hilgner, po-
chodz¹ca z Baszowic ko³o Nowej S³upi. Mój tato
w latach szeœædziesi¹tych pracowa³ w kopalni rudy
w Rudkach. W tym czasie profesor, wówczas
magister Bielenin, prowadzi³ tam badania  arche-

ologiczne. Trzy lata temu, bêd¹c z mê¿em i córk¹
archeologiem na wakacjach u ojca, poszliœmy na
Dymarki. Prawdopodobnie wówczas rozmawia-
³am z panem profesorem Bieleninem, nie zdaj¹c
sobie sprawy, ¿e w nied³ugim czasie us³yszê o nim
w Wiesbaden.

Tak siê z³o¿y³o, ¿e równie¿ w niedzielê, w nie-
odleg³ym od Brzeszcz Grojcu odbywa³o siê prze-
kazanie tamtejszej parafii dzwonu przez parafian
z Munster. W tej  uroczystoœci bra³ udzia³ profe-
sor Kazimierz Bielenin.

Jêzyk niemiecki przewija³ siê z polskim. Z po-
rozumieniem nie by³o problemu, gdy¿ wielu z go-

œci posiada polskie korzenie. Niektórzy wyemigro-
wali w latach osiemdziesi¹tych do Niemiec. Inni,
jak 90-letnia Niemka opuœci³a Opole zaraz po woj-
nie. Teraz przyjecha³a z córk¹, by oprowadziæ j¹
po mieœcie swojego dzieciñstwa.

O godz.16.30 w koœciele ks. Aleksander Smar-
duch poprowadzi³ w jêzyku polskim i niemieckim
nabo¿eñstwo ró¿añcowe, po którym ks. proboszcz
Kazimierz Kulpa, w asyœcie trzech niemieckich
ksiê¿y, odprawi³ wieczorn¹ mszê œwiêt¹. Po mszy
proboszcz Kulpa przedstawi³ krótk¹ historiê brzesz-
czañskiej parafii, po czym zabrzmia³ œredniowiecz-
ny dzwon Micha³a Archanio³a.

Wisbadeñczycy ¿egnaj¹c siê z brzeszczanami
mówili - do zobaczenia w Niemczech.

W murach Oœrodka Kultury w Brzesz-
czach pokazano pracê powsta³e podczas VIII
Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego. Wziêli
w nim udzia³ plastycy z naszej okolicy.

Plener malarski odby³ siê w lipcu br. w Gro-
dzisku ko³o Zatora. Organizatorem by³o Regio-
nalne Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa
na Zamku”. W tym przedsiêwziêciu wziê³o udzia³
23 plastyków z ca³ej Polski, w tym trzech z tere-
nu gminy Brzeszcze: Tadeusz Noworyta, Krystyna
Sobociñska oraz Weronika W³odarczyk. Tema-
tem dzie³ plenerowych by³o piêkno Ziemi
Oœwiêcimskiej. Oprócz szkiców wykonanych
w Oœwiêcimiu, uczestnicy pleneru uwiecznili
okolice nad So³¹ i Skaw¹.

Poplenerowa
wystawa

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

Barbara W¹sikBarbara W¹sikBarbara W¹sikBarbara W¹sikBarbara W¹sik

Micha³ Archanio³ z Wiesbaden
czy³ swojego g³osu w filmie jako lektor - wspo-
mina Teresa Jankowska. - Stowarzyszenie
Obiektyw zajê³o siê stron¹ techniczn¹, czyli
robieniem zdjêæ oraz monta¿em filmu. W su-
mie zebrano prawie 23 godziny nagrañ. Boha-
terami byli: Zdzis³awa Chowañcowa, Anna Dudek,
Zofia Dêtkoœ, Karol Jarnot, Aleksandra Ko³o-
dziejczyk, Stanis³awa Moroñczyk, Julia Nie-
dziela, W³odzimierz Senkowski, Bronis³aw
Szczerbowski, Mieczys³aw Wawro, Zdzis³aw
Wolf i Wanda ¯ak.

Kontynuowane by³y prace nad ksi¹¿k¹ i prze-
wodnikiem. W tym miejscu trzeba podkreœliæ
ogromn¹ rolê Jaros³awa Mensfelta, który wzi¹³
na siebie koordynacjê wszelkich prac wydaw-
niczych, jak równie¿ przygotowanie ok³adek
ksi¹¿ek. Dziêki niemu prace nabra³y profesjo-
nalnego charakteru. Zaproszono do wspó³pra-
cy osoby na co dzieñ wspó³pracuj¹ce z Pañstwo-
wym Muzeum Auschwitz-Birkenau, które wy-
kona³y t³umaczenie tekstu przewodnika, scena-
riusza i napisów na tablicach na jêzyk angiel-
ski, korektê i sk³ad ksi¹¿ek skierowanych na-
stêpnie do druku. Uzgodniono z miejscow¹
firm¹ internetow¹ WDESK wykonanie strony
internetowej projektu.

30 wrzeœnia br. odby³y siê dwie konferen-
cje podsumowuj¹ce ca³e przedsiêwziêcie. Rano
dla m³odzie¿y szkolnej, w godzinach popo³u-
dniowych dla mieszkañców gminy i zaproszo-
nych goœci. Wœród nich byli m.in. przedstawi-
ciele Stowarzyszenia na rzecz Pamiêci o Auschwitz
z Francji oraz bohaterowie filmu „Przerwana
lekcja”.

Projekt „Trasa Pamiêci” jest kontynuacj¹
dzia³añ, podjêtych w 2007 r. przez gminê
Brzeszcze w celu upamiêtnienia historii podo-
bozu Jawischowitz. Wówczas na terenie jego
dzia³ania, w parku miejskim przy ul. Dworco-
wej w Brzeszczach, zosta³y zakoñczone prace
konserwatorsko-renowacyjne ³aŸni i latarni obo-
zowej. W budynku karnej Kompanii Kobiecej
w Brzeszczach - Borze utworzono Izbê Pamiê-
ci, a w budynku willi dyrektorów kopalni Izbê
Muzealn¹, w której wyeksponowane s¹ pami¹t-
ki po wojennej historii naszej gminy.

Wiesbadeñczycy i brzeszczanie podczas spotkania na salkach katechetycznych
u œw. Urbana
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Stra¿ Miejska pocz¹tkiem paŸdziernika
zorganizowa³a akcjê „Kacper - dziecko bez-
pieczne na drodze”. By³o to podsumowanie pro-
gramu w trakcie, którego nauczono pierwszo-
klasistów, jak zachowaæ siê w pobli¿u jezdni.

Wspó³organizatorem ósmej edycji „Kacpra”
by³ Komisariat Policji i Oœrodek Kultury w Brzesz-
czach. Stra¿nicy miejscy ju¿ przed rozpoczêciem
roku szkolnego sprawdzili oznaczenia drogowe
w pobli¿u placówek. Ponadto tradycyjnie przez
pierwsze dwa tygodnie przeprowadzali dzieci
przez pasy i uczyli bezpiecznego przechodzenia
przez jezdniê.

Kilkunastu m³odych ludzi, przysz³ych re-
daktorów œwietlicowej gazety, w paŸdzierni-
ku odwiedzi³o redakcjê „Odg³osów Brzeszcz”.
Wszystko za spraw¹ projektu realizowanego
w œwietlicach Impuls I i Impuls II.

Œwietlice dzia³aj¹ce przy Fundacji Pomocy
Spo³ecznej w Brzeszczach realizuj¹ Program
Akademia Sport-Nauka-Sztuka wspó³finansowa-
ny przez Fundacjê J&S Pro Bono Poloniae.
W jego ramach dzieci uczêszczaj¹ce do placó-
wek stworz¹ kwartalnik. Pierwszy powstanie ju¿
w listopadzie.

Zajêcia dziennikarskie prowadz¹ wycho-
wawcy Magdalena Babula i Monika Naras, któ-
re wiedzê i doœwiadczenie, jak same przyznaj¹,
zdobywaj¹ wspólnie z uczest-
nikami projektu.

- Zajêcia dziennikarskie
odbywaj¹ siê w ramach Aka-
demii S-N-S, jeden dzieñ w ty-
godniu po 1,5 godziny - mówi
Magdalena Babula. - Grupy
licz¹ maksymalnie 15 osób.

M³odzi dziennikarze w wie-
ku od 8 do 15 lat przyjechali
do Oœrodka Kultury w Brzesz-
czach, aby odwiedziæ redak-
cjê „Odg³osów Brzeszcz”.
Dzieci i m³odzie¿ rozmawiali
z redaktorami gazety, posze-
rzaj¹c swoj¹ wiedzê o lokal-
nym miesiêczniku.

Podczas spotkania by³ te¿ czas na pytania.
Uczestnicy projektu interesowali siê nie tylko spo-
sobami pozyskiwania tematów, ale równie¿ two-
rzeniem ró¿nych form dziennikarskich. Ka¿dy
z nich opowiada³, do jakiego dzia³u kwartalnika
bêdzie pisaæ. Spoœród wszystkich wybrano ju¿
dwóch redaktorów naczelnych, po jednym z ka¿-
dej œwietlicy. Stanowiska te powierzono Marti-
nowi Szyszce i Angelice Czternastek.

- Gazetka w ca³oœci bêdzie przygotowywana
przez dzieci, to one bêd¹ autorami zamieszcza-
nych w niej artyku³ów - dodaje Babula. - Oni te¿
bêd¹ pracowaæ nad opraw¹ graficzn¹ i sk³adem
gazety. Gazetka drukowana bêdzie w punkcie po-
ligraficznym.

M³odzi dziennikarze obiecali odwiedziæ jesz-
cze redakcjê „Odg³osów Brzeszcz” i podarowaæ
pierwszy numer swojej gazetki.

Fundacja Pomocy Spo³ecznej w Brzesz-
czach od oœmiu ju¿ lat wspiera uzdolnionych
uczniów z gminy Brzeszcze, przyznaj¹c im sty-
pendia naukowo-socjalne w ramach Lokalne-
go Funduszu Stypendialnego „Równe Szan-
se”. Stypendia na rok szkolny 2009/2010
otrzyma³o 60 stypendystów.

Wœród stypendystów, którym komisja kwa-
lifikacyjna Lokalnego Funduszu Stypendialne-
go przyzna³a stypendia jest 17 uczniów szkó³
podstawowych, 21 gimnazjalistów, 11 uczniów
szkó³ œrednich oraz 11 studentów (w tym 1 sty-

pendium pomostowe). Pierwsi z nich otrzymywaæ
bêd¹ comiesiêcznie w czasie trwania roku szkolne-
go 50 z³, drudzy i trzeci po 85 z³, a studenci po 100 z³.
Pomostowe stypendium zaœ, które wspó³finansuje
Fundacja Edukacyjna Przedsiêbiorczoœci w £odzi
wynosi 500 z³. Ogó³em stypendia wyp³acone w ra-
mach ósmej edycji LFS wynios¹ 47 tys. 200 z³.

Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie
przeznaczy³a na ten cel 13 tys. 800 z³, ale tylko na

stypendia dla uczniów
szkó³ gimnazjalnych
i œrednich. Oznacza to,
¿e drugie tyle dla tych
uczniów uzbieraæ musi,
by te œrodki otrzymaæ,
FPS w Brzeszczach.

- Nasza Fundacja
w ca³oœci finansuje sty-
pendia dla uczniów
podstawówek oraz stu-
dentów. W przypadku
zaœ stypendium pomo-
stowego pokrywa 150 z³
miesiêcznie, a gimna-
zjalistom i uczniom
szkó³ œrednich po³owê
kwoty - mówi prezes

FPS Danuta Zalwowska. - Fundacja ogó³em na tê
edycjê musia³a pozyskaæ a¿ 33 tys. 800 z³. Jeste-
œmy bardzo wdziêczni sponsorom oraz pracowni-
kom brzeszczañskich zak³adów pracy, którzy za-
deklarowali comiesiêczne przekazywanie œrodków
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Podczas „Kacpra”, 6 paŸdziernika, pierwszaki
ze szkó³ naszej gminy przyjecha³y do OK. Wziê³y
udzia³ w edukacyjnych zabawach. M.in. zmierzy-
³y siê z nauczycielami w jeŸdzie slalomem na hu-
lajnodze, wykaza³y siê znajomoœci¹ sygnalizacji
œwietlnej i malowa³y znaki drogowe.

Imprezê urozmaici³y wystêpy artystyczne.
Taneczne umiejêtnoœci zaprezentowa³y „Szalone
Ma³olaty” z OK Brzeszcze oraz para taneczna
z formacji Ragtime z Domu Kultury w Kêtach.
Ponadto Marcin Klaja z Oœwiêcimia wykona³ po-
kaz ¿onglerki pi³eczkami i diablo.

Poprzez zabawê uczyli
bezpieczeñstwa

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Wsparcie dla zdolnych

Odwiedzili nas
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M³odzi dziennikarze przegl¹dali archiwalne numery lokalnego miesiêcznika

W ci¹gu oœmiu edycji Fundacja w ramach Lokalnego Funduszu Stypendialnego
„Równe szanse” wyp³aci³a stypendia a¿ 414 uczniom z terenu gminy Brzeszcze

pieniê¿nych na fundusz stypendialny „Równe Szan-
se”. Nasz¹ pulê stypendialn¹ ka¿dego roku zasi-
laj¹ równie¿ parafie œw. Urbana i Matki Bo¿ej Bo-
lesnej, przekazuj¹c czêœæ pieniêdzy pochodz¹cych
z organizowanej w koœciele w „Dniu Papieskim”
zbiórki. Wszystkim wspieraj¹cym ten szlachetny
cel dziêkujê za okazane wielkie serce i wra¿liwoœæ
na potrzeby bliŸniego.

Certyfikaty przyznaj¹ce stypendia, podczas
gali 10 paŸdziernika, w Oœrodku Kultury wrêcza-
li: burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska, wielo-
letnia prezes FPS w Brzeszczach Anna Zalwow-
ska i obecna prezes Danuta Zalwowska.

Uroczystoœæ w tym roku mia³a szczególny
wydŸwiêk. Gratulowano bowiem by³ej prezes An-
nie Zalwowskiej nagród, które w paŸdzierniku
odebra³a w Warszawie i Krakowie. Zaproszeni
goœcie mogli te¿ podziwiaæ talenty nagrodzonych
uczniów. Oprócz dobrych wyników w nauce po-
siadaj¹ oni równie¿ liczne pasje, jak taniec czy
gra na instrumentach. Wyst¹pili stypendyœci z pro-
gramu Otwarta Filharmonia Agrafka Muzyczna
oraz byli i obecni podopieczni brzeszczañskiej
Fundacji.
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Dwie presti¿owe nagrody odebra³a w paŸ-
dzierniku prezesuj¹ca 18 lat Fundacji Pomocy
Spo³ecznej Anna Zalwowska. Jako lider lokal-
nej organizacji pozarz¹dowej przyznaj¹cej sty-
pendia dla uczniów, zosta³a odznaczona Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej za wk³ad pra-
cy w wychowanie i oœwiatê. W III Ma³opolskim
Plebiscycie „Poza Stereotypem” zdoby³a tytu³
Seniorki Roku 2008.

Anna Zalwowska, d³ugoletni prezes brzesz-
czañskiej Fundacji Pomocy Spo³ecznej znalaz³a siê
w gronie liderów oœmiu lokalnych organizacji po-
zarz¹dowych, przyznaj¹cych stypendia, którzy ode-
brali Medale Komisji Edukacji Narodowej. Meda-
le wrêczy³ 2 paŸdziernika w Warszawie na konfe-
rencji „Programy stypendial-
ne organizacji pozarz¹do-
wych dla m³odzie¿y szkol-
nej” Podsekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Edukacji Narodo-
wej Krzysztof Stanowski.

Programy stypendialne
organizacji pozarz¹dowych
w du¿ej mierze opieraj¹ siê na
zaanga¿owaniu i energii lu-
dzi, którzy w lokalnych œro-
dowiskach podejmuj¹ trud
pozyskiwania œrodków, part-
nerów, upowszechniania idei
wspierania edukacji, jako jed-
nego z podstawowych warun-
ków rozwoju spo³eczeñstwa.
Dziêki ich pracy wielu m³o-
dych ludzi mo¿e siê kszta³ciæ
i realizowaæ swoje ambicje.
Dzia³ania tych osób spotka³y
siê z uznaniem Ministra Edu-
kacji Narodowej, który na
wniosek Forum Darczyñców w Polsce za szcze-
gólne zas³ugi dla oœwiaty i wychowania odznaczy³
ich Medalami Komisji Edukacji Narodowej.

Konferencjê zorganizowa³o Forum Darczyñców
w Polsce pod opiek¹ merytoryczn¹ Fundacji im. Ste-
fana Batorego z udzia³em przedstawicieli organiza-
cji pozarz¹dowych, biznesu, kuratoriów oœwiaty,
samorz¹dów lokalnych i mediów pod patronatem
honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

 Anna Zalwowska odbiera³a te¿ laury 7 paŸdzier-
nika w Krakowie podczas uroczystej gali III Ma³o-
polskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem” Senior
Roku 2008. Kapitu³a plebiscytu wybra³a najbardziej
aktywnych seniorów minionego roku. W kategorii
dzia³alnoœæ na rzecz œrodowiska lokalnego, zwyciê-
¿y³a Anna Zalwowska. Jej kandydaturê zg³osi³a Fun-
dacja Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach.

 Pani Anna, jako d³ugoletni wizjoner pomocy
ludziom potrzebuj¹cym, w szczególnoœci dzieciom,
stworzy³a dwie œwietlice terapeutyczne dla 80 po-
ciech z powiatu oœwiêcimskiego. Inicjatywa sta³a
siê pocz¹tkiem wieloletniej dzia³alnoœci Fundacji
Pomocy Spo³ecznej, któr¹ jako prezes prowadzi³a.
Dziêki determinacji i wytrwa³oœci, w miejscu przy-
gotowanym do rozbiórki, stworzy³a schronienie dla
dzieci pozostawionych samym sobie. Na utrzyma-
nie placówek brakowa³o œrodków. Wrodzony opty-
mizm i wielka charyzma pomog³y Annie Zalwow-
skiej nawi¹zaæ kontakty z fundacjami zagranicz-
nymi. Dziêki dystrybucji sprzêtu medycznego, któ-

5 paŸdziernika w Oœrodku Kultury w Brzesz-
czach zainaugurowano kolejny rok akademicki
Uniwersytetu Ka¿dego Wieku. Na pierwsze za-
jêcia przyszli studenci zwi¹zani z uniwersy-
tetem od 2006 r. oraz nowi s³uchacze.

W roku 2006 przy OK w Brzeszczach po-
wsta³ Uniwersytet Trzeciego Wieku. Podczas
ubieg³orocznych wyk³adów zmieniono jego na-
zwê na Uniwersytet Ka¿dego Wieku, aby za-
chêciæ, nie tylko osoby starsze, do korzystania
z tej formy spêdzania czasu wolnego.

Inauguracjê nowego roku akademickiego
UKW rozpocz¹³ recital Anny Daczyñskiej. Wy-
kona³a piosenki z repertuaru Ewy Demarczyk.
Burmistrz Brzeszcz, Teresa Jankowska, ¿yczy-
³a s³uchaczom sukcesów w zdobywaniu wiedzy
i nowych umiejêtnoœci, a tak¿e gratulowa³a tym,
którzy nieustannie poszukuj¹ odpowiedzi na
trudne pytania.

PaŸdziernikowy wyk³ad zatytu³owany „Re-
lacje rodzinne” poprowadzi³a Zuzanna Celmer,
psycholog, dyplomowana psychoterapeutka spe-
cjalizuj¹ca siê w terapii ma³¿eñskiej. Celmer jest
autork¹ ksi¹¿ek, pe³ni te¿ rolê eksperta w pro-
gramach radiowych i telewizyjnych.

Psychoterapeutka rozpoczê³a wyk³ad od
s³ów refrenu piosenki Kabaretu Starszych Pa-
nów: „rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest,
lecz kiedy jej nima samotnyœ jak pies”. Wyja-
œni³a, ¿e na pocz¹tku jest dwoje ludzi, którzy po
prostu chc¹ byæ razem. Przyrówna³a ich do rze-
ki, która p³ynie sama, po czym zaczyna siê roz-
ga³êziaæ. Te rozga³êzienia to dzieci. Mówi³a rów-
nie¿ o energii, któr¹ posiadamy.

- Ka¿dy z nas z potencja³u matki i ojca otrzy-
ma³ potencja³ energii. Ta pierwotna energia wy-
czerpuje siê. Wydatkujemy j¹ czêsto nierozs¹d-
nie - wyjaœnia³a Zuzanna Celmer. - Cz³owiek
powinien „siebie uprawiaæ”, ¿eby nape³niaæ siê
dobrymi myœlami.

Prowadz¹ca wyk³ad opowiada³a o swojej
pracy i pokaza³a jak przez ostatnie kilkadziesi¹t
lat zmieni³ siê œwiat. T³umaczy³a, ¿e najwiêcej
problemów maj¹ 30-latkowie. To im najtrudniej
jest wytrwaæ w zwi¹zku. Ka¿dy z nas jest jak
matryca, która siê odbi³a na wczeœniejszych po-
koleniach. Kiedy dwie osoby ³¹cz¹ siê w zwi¹-
zek, przekazuj¹ swoje pogl¹dy, geny i energiê.

- Na pocz¹tku zwi¹zku zawsze jest cieka-
wie, bo nios¹ nas nasze w³asne z³udzenia - mó-
wi³a Celmer. - Najwa¿niejsza jest rozmowa i jej
nigdy nie powinno zabrakn¹æ.

Tematyka pierwszego wyk³adu UKW w no-
wym roku akademickim cieszy³a siê du¿ym za-
interesowaniem. Zuzanna Celmer okaza³a siê
œwietnym mówc¹, dziêki czemu przybyli studen-
ci ciekawie spêdzili czas, przy tym dowiedzieli
siê kilku nowych rzeczy o samych sobie.

Harmonogram zajêæ Uniwersytetu na ca³y
rok akademicki znajduje siê na stronie interne-
towej www.ok.brzeszcze.pl, w Oœrodku Kultury
i bibliotekach.

Aktualnoœci

Seniorka Roku z medalem

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Anna Zalwowska odbiera medal z r¹k
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji

rym wspar³y brzeszczañsk¹ Fundacjê, mo¿na by³o
nadal  prowadziæ œwietlice i utrzymaæ miejsca pra-
cy. W 2008 r. prezes Anna kolejny raz nie zawiod³a
swoich wychowanków.

- Potrafi³a przekonaæ i udowodniæ s³usznoœæ
swoich dzia³añ komisji rekrutuj¹cej z ramienia Fun-
dacji J&S Pro Bono Pologniae z Warszawy, która
poszukiwa³a œwietlic z terenu Polski wyró¿niaj¹-
cych siê dzia³alnoœci¹ w trosce o dobro najwy¿sze,
dobro dzieci - mówi Irena Warzecha, cz³onek Za-
rz¹du FPS w Brzeszczach. - Dziêki temu zosta³
gruntownie odremontowany i w pe³ni wyposa¿o-
ny w materia³y dydaktyczne i sprzêt komputerowy
budynek jednej ze œwietlic, na kwotê blisko 300
tys. z³. Dope³nieniem sukcesu naszej prezes by³o
zainicjowanie programu S-N-S sport-nauka-sztu-

ka, finansowanego przez
darczyñcê. Da³ on dzie-
ciom ze œrodowisk wyklu-
czonych spo³ecznie, po-
chodz¹cych z rodzin o wy-
sokim wskaŸniku bezrad-
noœci ¿yciowej i rodziciel-
skiej mo¿liwoœæ uzyskania
równej szansy z dzieæmi
z tzw. dobrych domów, na
rozwijanie swoich zaintere-
sowañ, pasji i umiejêtnoœci.

Dziêki determinacji
Anny Zalwowskiej rok
2008 by³ siódm¹ edycj¹
Programu „Równe szanse
- wszystkim dzieciom”,
programu, którego pomy-
s³odawc¹ i za³o¿ycielem
w Gminie Brzeszcze
(2002 r.) by³a w³aœnie
ona. Kolejn¹ inicjatyw¹
podjêt¹ przez ni¹ by³a po-

moc ¿ywnoœciowa. Artyku³y sprowadzane przez
brzeszczañsk¹ FPS z Banku ¯ywnoœci w Krako-
wie i rozprowadzane przy pomocy zespo³ów cha-
rytatywnych dzia³aj¹cych przy parafiach, Oœrod-
ków Pomocy Spo³ecznej z gmin Brzeszcze i Oœwiê-
cim, trafiaj¹ do osób ubogich. Równie¿ dziêki jej
staraniom sprowadzany od 1994 r. ze Szwecji sprzêt
ortopedyczny przekazywany jest osobom chorym
i niepe³nosprawnym nieodp³atnie lub wypo¿ycza-
ny za niewielk¹ op³at¹.

Nagroda „Seniorki Roku 2008” dla by³ej pre-
zes FPS sta³a siê wyzwaniem dla nowego Zarz¹du
organizacji - po³¹czenia dwóch zadañ statutowych
Fundacji.

- Opiek¹ obejmujemy ju¿ dzieci, w tym celu
dzia³aj¹ dwie œwietlice. W przysz³oœci w dworku
w Skidziniu pragniemy otoczyæ opiek¹ seniorów -
mówi Danuta Zalwowska, obecna prezes FPS. - Dla
jednych i drugich stworzymy i realizowaæ bêdzie-
my nowy program pn. „£¹czymy pokolenia”.

Ma³opolski Plebiscyt „Poza Stereotypem” or-
ganizuje Regionalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej
w Krakowie. Kandydatów na najciekawsz¹ postaæ
starszego pokolenia minionego roku do tytu³u Se-
niora Roku 2008 zg³aszaæ mog³y organizacje po-
zarz¹dowe, podmioty koœcielne, jednostki pomo-
cy spo³ecznej, instytucje kultury, administracja pu-
bliczna oraz osoby fizyczne.

Rozpocz¹³ siê kolejny
rok akademicki UKW

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel
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Najlepsi z najlepszych ju¿ po raz szósty
rywalizowali w konkursie  „Pracujê Bezpiecz-
nie” organizowanym na szczeblu Kompanii
Wêglowej SA.

23 paŸdziernika br. w Domu Kultury w  Lê-
dzinach  spotka³o siê 10 finalistów. W tegorocz-
nych eliminacjach uczestniczy³y tylko osoby za-
trudnione na stanowiskach  robotniczych. Po-
ziom przygotowania zawodników z roku na rok
jest coraz wy¿szy - zgodnie podkreœlali  wielo-

letni obserwatorzy konkursu. Wszystkim podo-
ba³a siê formu³a fina³owej rywalizacji, przypo-
minaj¹ca  telewizyjny program „Jeden z dzie-
siêciu”. Finalistom kibicowali Dyrektorzy Ko-
palñ oraz szefowie Dzia³ów  BHP.

Pierwsz¹  nagrodê (czek na 8 tys. z³) wy-
walczy³ Mieczys³aw Mokwa z KWK Brzesz-
cze-Silesia, legitymuj¹cy siê 23-letnim sta¿em
pracy w górnictwie, drug¹ lokatê (czek na 6 tys.
z³) zdoby³  Brunon  Botorek z KWK  Rydu³to-

wy - Anna. Trzecie miejsce (czek na 4 tys. z³)
przypad³o Bogus³awowi Gibek z KWK Szczy-
g³owice. Pozosta³ych siedmiu finalistów za do-
bre przygotowanie i udzia³ w rozstrzygaj¹cej
rywalizacji otrzyma³o czeki opiewaj¹ce na 1000
z³otych.

Miros³aw Kugiel - prezes Kompanii Wêglo-
wej gratuluj¹c zwyciêzcom, powiedzia³, ¿e jest
pod wra¿eniem du¿ej wiedzy  uczestników fina-
³u. Bowiem pytania by³y trudne.

 Podczas gali w Lêdzinach rozstrzygniêto  tak-
¿e rywalizacjê na prace
popularyzuj¹ce ocenê ry-
zyka zawodowego w gór-
nictwie. Mo¿na by³o
zg³aszaæ prace plastycz-
ne, filmowe, multime-
dialne. Do oceny jurorów
zg³oszono 14 prac.

 Pierwsze miejsce
przyznano autorom fil-
mu zg³oszonego do kon-
kursu z KWK Brzesz-
cze-Silesia Zbigniewowi
Maciejczykowi i Piotrowi
Gêbali. Drugie miejsce
otrzyma³ wykonawca  pre-
zentacji przes³anej z KWK
Ziemowit. Trzecie miejsce
uzyska³a seria prac plan-

szowych zg³oszona z KWK Szczyg³owice.
Leszek Ryszka - G³ówny In¿ynier BHP

KWK Brzeszcze -Silesia nie ukrywa³ satysfak-
cji z osi¹gniêtych sukcesów, gdy¿ wiadomo jest,
¿e wszelkim dzia³aniom maj¹cym za zadanie
poprawiæ bezpieczeñstwo pracy patronuje w³aœnie
dzia³ bhp kopalni.

Fina³em artystycznym konkursu by³ koncert
filharmonii gliwickiej z udzia³em solistów.

Kolorowy „Deutsch - Wagen” zawita³ w œrodê
21 paŸdziernika br. do Powiatowego Zespo³u
Nr 6 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹-
cych im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzesz-
czach. Jest to projekt w ramach ogólnopol-
skiego programu promuj¹cego naukê jêzyka
niemieckiego. Powiatowa „Szóstka” goœci³a
lektorkê - pani¹ Ma³gorzatê Ulrich-Kornack¹
z Wroc³awia, która w formie dynamicznych

Aktualnoœci

Mieczys³aw Mokwa z KWK Brzeszcze -Silesia
zwyciê¿y³  w konkursie  „Pracujê Bezpiecznie”
2009

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

Kolorowy
„Deutsch – Wagen”

Ma³gorzata BanaœMa³gorzata BanaœMa³gorzata BanaœMa³gorzata BanaœMa³gorzata Banaœ

Uroczyste wrêczenia Nagrody Woje-
wództwa Ma³opolskiego dla najlepszego
So³tysa AD 2008 odby³o siê 11 paŸdziernika
w Kalwarii Zebrzydowskiej, sk¹d pochodzi
ubieg³oroczny laureat Nagrody.

Coroczny konkurs na najlepszego So³tysa
Województwa jest jedn¹ z inicjatyw Ma³opol-
skiego Stowarzyszenia So³tysów i Wojewódz-
twa Ma³opolskiego. Wybór laureata odbywa
siê w oparciu o nastêpuj¹ce kryteria: inwesty-
cje zrealizowane w so³ectwie z inicjatywy
So³tysa, wspó³praca z samorz¹dem gminnym
i wspó³praca z mieszkañcami, inicjatywy lokal-
ne podjête i realizowane przez So³tysa, w tym
kultura i promocja.

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e IV miejsce
zdobyli: so³tys Jawiszowic Stanis³aw Sajdak,
przewodnicz¹cy Samorz¹du Osiedlowego nr 5

Najlepsi so³tysi Marek Gancarczyk, natomiast odznakê honorow¹
„Zas³u¿ony dla rolnictwa” przyznan¹ przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wrêczono
so³tysowi Przecieszyna Czes³awowi Smó³ce.

Sk³adam Panom serdeczne gratulacje i ¿yczê
sukcesów w pracy na rzecz rozwoju spo³eczno-
œci lokalnej.

TTTTTeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowska

Szanownemu Pañstwu:
Cz³onkom Rady Nadzor-
czej, Cz³onkom Zarz¹du
Pracowników i Emerytom
oraz Dostawcom PSS Spo-
³em Górnik w Brzeszczach
za okazan¹ ¿yczliwoœæ, po-
moc finansow¹ i wsparcie
z serca dziêkujê.

Krystyna Kozio³Krystyna Kozio³Krystyna Kozio³Krystyna Kozio³Krystyna Kozio³

PodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowanie

gier,  zabaw i konkursów zorganizowa³a
uczniom klasy III-ciej Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego i klasy II-giej Technikum Górniczego
podró¿ po Niemczech ucz¹c niekonwencjo-
nalnie s³ownictwa i przekazuj¹c wiedzê o kra-
ju. Aktywnoœæ uczniów premiowana by³a
upominkami w formie koszulek z logo pro-
jektu i breloczków oraz s³odyczy. W rozmo-
wie z dyrektor szko³y, Ann¹ Kasprzyk-Ha³at
pad³ pomys³ zorganizowania kolejnej szerszej
akcji promuj¹cej z udzia³em grupy okolicz-
nych szkó³.

Realizacja projektu, nad którym honoro-
wy patronat objê³o Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej, zaplanowana jest na 3 lata. Jego or-
ganizatorom i partnerom, którymi s¹ miêdzy
innymi: Auswärtiges Amt, Goethe Institut  Po-
len i Deutscher Akademischer Austauschdienst,
nale¿y ¿yczyæ, aby idea osi¹gnê³a swój cel.
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Aktualnoœci

Trzech zamaskowanych spraw-
ców dokona³o rozboju na w³aœcicie-
lu lombardu w Brzeszczach przy
ul. Dworcowej. Po dwóch godzinach
znaleŸli siê za kratkami.

14 paŸdziernika oko³o godz.
13.10 do lom-
bardu wtargnê-
³o trzech zama-
s k o w a n y c h
s p r a w c ó w .
U¿ywaj¹c gazu
³ z a w i ¹ c e g o
obezw³adnili
5 4 - l e t n i e g o
w ³ a œ c i c i e l a
lombardu Wie-
s³awa S. Pobili
go i skrêpowali, a potem rabowali.
Zabrali z³ot¹ i srebrn¹ bi¿uteriê, ze-
garki oraz telefony komórkowe.
Wartoœæ ³upu siêgnê³a 4300 z³.

O napadzie Komisariat Policji
w Brzeszczach powiadomi³ sam po-
krzywdzony, kiedy zdo³a³ siê oswo-
bodziæ z krêpuj¹cej go taœmy klej¹-
cej. Funkcjonariusze niezw³ocznie
wystawili posterunki blokadowe

Wy³udzanie pieniêdzy i da-
nych osobowych jest czêstym spo-
sobem na nielegalne zarabianie
pieniêdzy. Ofiarami takich prze-
stêpstw s¹ najczêœciej osoby,  któ-
re znalaz³y siê w trudnej sytuacji
materialnej.

Do naszego biura (Oddzia³ Fe-
deracji Konsumentów w Brzesz-
czach, budynek Willi przy ul. Ofiar
Oœwiêcimia) zg³osi³a siê pani Joan-
na (nazwisko do wiadomoœci redak-
cji), która mog³a staæ siê ofiar¹ nie-
uczciwej firmy. Osoba ta, po utra-
cie pracy znalaz³a siê w bardzo trud-
nej sytuacji finansowej. Zrezygno-
wa³a z pomocy opiekunki i posta-
nowi³a poszukaæ pracy, któr¹ mog³a-
by wykonywaæ równoczeœnie opie-
kuj¹c siê roczn¹ córeczk¹.

Zaczê³a przegl¹daæ liczne ofer-
ty pracy cha³upniczej ukazuj¹ce siê
w codziennej prasie. Skoncentrowa-
³a siê na og³oszeniach, w których nie
by³o mowy o wstêpnych op³atach
czy te¿ kaucjach. Znalaz³a ofertê fir-
my MCK z Warszawy. Wydawa³o
siê jej, ¿e pozytywnym akcentem
w tym og³oszeniu by³o umieszcze-
nie numeru telefonu, na który nale-
¿a³o zadzwoniæ, aby zawrzeæ umo-
wê. Osoba reprezentuj¹ca firmê
zapewnia³a o legalnej dzia³alnoœci
i roztacza³a wizjê bardzo dobrych
zarobków, które mo¿na by³o uzy-
skaæ wype³niaj¹c okreœlon¹ iloœæ
formularzy. Ju¿ w tym momencie
powinno zapaliæ siê czerwone œwia-
te³ko ostrzegawcze. Czy¿ nie jest
zastanawiaj¹ce, kto i w jakim celu,
w dobie bezprzewodowych sieci in-
ternetowych i komputerów odrêcz-
nie wype³nia formularze? Ten fakt
nie wzbudzi³ jednak u pani Joanny
obaw, tym bardziej, ¿e po raz kolej-
ny nie by³o mowy o ¿adnych op³a-
tach. Warto w tym miejscu podkre-
œliæ, ¿e na koniec rozmowy telefo-
nicznej osoba reprezentuj¹ca firmê
niemal ze wspó³czuciem mówi³a
o tym, ¿e rozumie trudn¹ sytuacjê
materialn¹ pani Joanny i chce po-
móc. Wed³ug niej wystarczy³o jedy-
nie jak najszybciej podpisaæ umowê.

W krótkim czasie pani Joanna
otrzyma³a na adres domowy doku-
menty do wype³nienia wraz z pole-
ceniami. Szczêœliwym zbiegiem
okolicznoœci - jak okaza³o siê póŸ-
niej - pani Joanna powiedzia³a o swo-
jej „nowej” pracy znajomej. Ta za-
sugerowa³a jej, aby przed odes³a-
niem dokumentów, odwiedzi³a na-
sze biuro, z którego porad wczeœniej
sama korzysta³a.

Okaza³o siê, ¿e umowa, któr¹
otrzyma³a pani Joanna nosi³a
wszelkie znamiona oszustwa. Bra-
kowa³o odpowiednich danych fir-
my, takich jak: adres siedziby (za-
miast tego podano skrzynkê pocz-
tow¹), brak by³o numerów NIP i RE-
GON. To ju¿ na wstêpie wyklucza-
³o legalnoœæ umowy. Dodatkowo
jak wynika³o z dokumentów, pani
Joanna, mia³a za³o¿yæ konto we
wskazanym banku - na rzekome
przesy³anie zarobionych pieniêdzy.
Ponadto za¿¹dano od niej podanie
kompletnych danych osobowych
czyli: NIP, PESEL, adres zamiesz-
kania, numer telefonu. Umowa ta
stanowi kuriozum, gdy¿ nak³ada³a
na pracownika same obowi¹zki,
z mo¿liwoœci¹ rozwi¹zania jej przez
pracodawcê w ka¿dym momencie.
By³ jeszcze jeden drobiazg - nale-
¿a³o wp³aciæ 60 z³ na sfinansowa-
nie przesy³ki i otrzymanie „prezen-
tu” o wartoœci 100 z³.

Próbowaliœmy skontaktowaæ
siê z przedstawicielem firmy, aby
wyjaœniæ w¹tpliwoœci. Bezskutecz-
nie. Telefon nie odpowiada³. Odpo-
wiedzia³ natomiast telefon odpo-
wiednich organów œcigania. Oka-
za³o siê, ¿e dzia³alnoœæ firmy by³a
ju¿ znana funkcjonariuszom, a po-
zyskane informacje utwierdzi³y nas
o s³usznoœci naszego postêpowania.
„Firma” wy³udza³a pieni¹dze oraz
dane osobowe, które nastêpie od-
sprzedawa³a. Zmusza³a do zak³ada-
nia konta we wskazanym banku, co
równie¿ nie by³o bezinteresowne.

Niestety, kiedy ludzie znajd¹
siê w trudnej sytuacji i potrzebuj¹
pomocy, szybko pojawiaj¹ siê inni,
którzy wykorzystuj¹ ich dla swo-
ich celów. ̄ eruj¹ na naiwnoœæ i ³atwo-
wiernoœæ. To bardzo smutne, ale
niestety prawdziwe. Pani Joanna
nie znalaz³a nowego pracodawcy,
ale ustrzeg³a siê od niepotrzebnych
wydatków i stresów.

Po przeanalizowaniu przedsta-
wionej historii wniosek nasuwa siê
tylko jeden: nie mo¿na wierzyæ re-
welacyjnym ofertom! Wszystko na-
le¿y sprawdziæ, zawsze warto za-
pytaæ o zdanie  zaufane osoby. W tym
przypadku pani Joanna zosta³a skie-
rowana w odpowiednie miejsce,
gdzie udzielono jej pomocy. Zapra-
szamy zatem do naszego punktu,
gdzie wspólnie staramy siê rozwi¹-
zywaæ Pañstwa problemy.

Warto pamiêtaæ, aby nie po-
zostawiaæ toreb czy wartoœcio-
wych przedmiotów w samocho-
dzie, a zw³aszcza w widocznym
miejscu. Nawet na krótk¹ chwilê,
bo ta chwila pozwoli z³odziejowi
wybiæ szybê, zabraæ ³up i uciec.

- Przedmioty mo¿na w³o¿yæ do
baga¿nika, tam bêd¹ bardziej bez-
pieczne - mówi Ma³gorzata Jurec-
ka, rzecznik prasowy KKP w Oœwiê-
cimiu. - To samo dotyczy ró¿nego
rodzaju ruchomych akcesoriów sa-
mochodowych lub sprzêtu. Kierow-
cy niejednokrotnie w pojazdach na

Nieuczciwa firma

Porady konsumenckie

Piotr Potyka, PrezesPiotr Potyka, PrezesPiotr Potyka, PrezesPiotr Potyka, PrezesPiotr Potyka, Prezes
Oddzia³u Federacji Konsu-Oddzia³u Federacji Konsu-Oddzia³u Federacji Konsu-Oddzia³u Federacji Konsu-Oddzia³u Federacji Konsu-
mentów w Brzeszczachmentów w Brzeszczachmentów w Brzeszczachmentów w Brzeszczachmentów w Brzeszczach

Policja przestrzega: nie zostawiaæ
cennych rzeczy w samochodzie

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

Napadli na lombard
i podjêli czynnoœci operacyjne. Ich
przypuszczenia, ¿e zwi¹zek ze
spraw¹ mog¹ mieæ trzej mieszkañcy
Oœwiêcimia, okaza³y siê trafione. Po
dwóch godzinach w jednym z oœwiê-
cimskich mieszkañ zatrzymano mê¿-
czyzn: 19-letniego Rafa³a J., 32-let-

niego Macieja
L., 50-letniego
Andrzeja G.,
a wraz z nimi
z r a b o w a n e
przedmioty.
S¹d Rejono-
wy w Oœwiê-
cimiu wyda³
ju¿ postano-
wienie o za-
s tosowaniu

wobec nich œrodka zapobiegawcze-
go w postaci aresztu tymczasowego.

- Dwaj starsi byli ju¿ wczeœniej
karani za podobne przestêpstwa,
w tym równie¿ i rozboje - mówi Ja-
ros³aw Adamiec, zastêpca komen-
danta brzeszczañskiej policji. - Gro-
zi im kara pozbawienia wolnoœci od
2 do 12 lat.

osiedlowych parkingach pozosta-
wiaj¹ rzeczy na widocznym miejscu.
Te akcesoria najlepiej zabraæ do
domu.

Ka¿dy z nas powinien o tym pa-
miêtaæ. Przekona³a siê o tym miesz-
kanka Brzeszcz, której 7 paŸdzier-
nika skradziono torebkê. Zaparko-
wa³a samochód na parkingu przy
cmentarzu komunalnym w Jawi-
szowicach. Z³odziej rozbi³ szybê
w drzwiach Volkswagena Golfa.
Skrad³ torebkê z dokumentami i te-
lefonem komórkowym.

EPEPEPEPEP

16 paŸdziernika w Brzesz-
czach, ju¿ nie pierwszy raz, roz-
bojarze napadli na hurtowniê
„Winkom”.

Oko³o godz. 20.45 do po-
mieszczeñ hurtowni artyku³ów
monopolowych „Winkom” przy
ul .  Leœnej  wtargnê³o t rzech
sprawców w kominiarkach. Przy
u¿yciu przedmiotu przypomina-
j¹cego broñ paln¹ oraz pa³kê
zagrozili 22-letniej pracownicy
i ¿¹dali wskazania miejsca, gdzie
przechowywane s¹ pieni¹dze.

Okradli hurtowniê alkoholi
Napastnicy skrêpowali kobietê
i przyst¹pili do rabunku. Z kasy
fiskalnej skradli pieni¹dze w kwo-
cie 1500 z³.

Policja prosi o kontakt osoby
posiadaj¹ce jakiekolwiek infor-
macje na temat tego zdarzenia lub
jego sprawców pod nr tel. 032 21
11 551 (Komisariat Policji w Brzesz-
czach) lub z najbli¿sz¹ jednostk¹
policji pod nr tel. alarmowego
997 lub 112. Policja zapewnia
anonimowoœæ.

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)
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Listopad to miesi¹c, kiedy w szczególny
sposób nasze myœli kierujemy w stronê tych,
którzy odeszli. Odwiedzamy cmentarze, zapa-
lamy znicze, pochylamy g³owy nad mogi³ami.
Zaduma nad losem ludzi zmar³ych, towarzy-
szy cz³owiekowi od czasów prehistorycznych.

Historia pochówków
Historia kultu zmar³ych ukazuje ró¿ne spo-

soby pochówków, oddawania czci przodkom. Ju¿
u  ludów pierwotnych zw³oki zmar³ych nie by³y
bez³adnie porzucane, lecz stosownie do obrz¹d-
ku kremowane lub grzebane. Nie ma zgodnoœci
wœród archeologów, co do dok³adnego czasu po-
cz¹tków kremacji (czyli zamianê zw³ok w popió³
poprzez ich spalanie). Szacuje siê, ¿e by³o to na
3 tys. lat przed Chrystusem. Obrzêd ten od po-
cz¹tku ³¹czy siê z wiar¹ w nieœmiertelnoœæ duszy.
Ogieñ jako symbol ma si³ê oczyszczenia - uwal-
nia duszê od trosk œwiata doczesnego oraz z win,
daj¹c mu zadatek ¿ycia wiecznego.

U staro¿ytnych Sumerów (4 tys. lat p.n.e.)
pocz¹tkowo zmar³ych poddawano kremacji, po-
tem chowano w grobach, w których grzebano
równie¿ czêœæ œwity zmar³ego, niewolników oraz
pokarmy czy broñ. Zupe³nie inne zwyczaje obo-
wi¹zywa³y w pañstwie hetyckim (Azja Mniej-
sza). Zw³oki zmar³ych palono tam wraz z ró¿ny-
mi sprzêtami. W pañstwie Uratu (dzisiejsza Ar-
menia) podczas wykopalisk w 1959 roku odkry-
to grób, który sk³ada³ siê z trzech komnat. W jed-
nej znajdowa³y siê dwa sarkofagi. Grób ten sta-
nowi³ rodzaj „domu umar³ych” i by³ wyposa¿o-
ny w meble i ró¿ne przedmioty u¿ytkowe. W ten
sposób zapewniano zmar³ym warunki do dalsze-
go pozaziemskiego ¿ycia.

Egipcjanie równie¿ wierzyli w mo¿liwoœæ
spokojnego i szczêœliwego ¿ycia po œmierci, dla-
tego uwa¿ali, ¿e nale¿y jak najd³u¿ej zachowaæ
cia³o zmar³ego. Tam te¿ rozwinê³a siê skompli-
kowana i znana wy³¹cznie kap³anom praktyka
mumifikowania zw³ok, które sk³adano w pirami-

dach, mastabach lub kutych w ska³ach grobach.
Znajdowa³ siê tam tak¿e pokarm, napoje, sprzê-
ty, meble - wszystko z czego zmar³y korzysta³ za
¿ycia.

Z kolei staro¿ytni Chiñczycy byli przekona-
ni, ¿e cz³owiek po œmierci ¿yje i nale¿y mu sk³a-
daæ ofiary, g³ównie z pokarmów, gdy¿ inaczej,
mo¿e siê zmieniæ w upiora i szkodziæ ¿yj¹cym.
Kremacja miewa³a te¿ w niektórych kulturach
negatywny wydŸwiêk - w Australii palono cia³a
przestêpców - w Afryce zw³oki samobójców.

Kremacji nie praktykowano w narodzie
¯ydowskim, gdzie zw³oki chowano w ziemi. Sta-
rano siê, aby pierwsza garœæ ziemi rzuconej na

trumnê (wykonanej z nieheblowanych desek, bez
gwoŸdzi) pochodzi³a z Palestyny. Mia³o to sym-
bolizowaæ pochowanie zmar³ego w Ziemi Œwiê-
tej. Prochy zmar³ych mia³y tam pozostaæ w sta-
nie nienaruszonym, a¿ do przyjœcia Mesjasza, któ-
ry przywróci ich do ¿ycia. Samobójców chowa-
no oddzielnie. W staro¿ytnoœci wierzono w ¿ycie
pozagrobowe - kontynuacjê ziemskiej egzysten-
cji. T³umaczy to pogañski kult dla zmar³ych, prze-
jêty i oczyszczony przez chrzeœcijan.

Z kolei jak wynika z Bi-
blii uznawan¹ form¹ obchodzenia
siê z cia³em zmar³ego jest pochó-
wek w ziemi. W pierwszych wie-
kach chrzeœcijañstwa cia³a zmar-
³ych grzebano albo chowano w ka-
takumbach. Euzebiusz z Cezarei,
uwa¿any za twórcê dziejopisarstwa
chrzeœcijañskiego, ¿yj¹cy na prze-
³omie II/III w., twierdzi³, ¿e w cza-
sie przeœladowañ chrzeœcijan, spa-
lanie zw³ok mêczenników wyko-
rzystywano jako formê poni¿ania
i negacji wiary w ¿ycie po œmierci.
W œredniowieczu karnie zamuro-
wywano ¿ywcem lub wrzucano
¿ywych ludzi do bezokiennej wie-
¿y. Umierali z g³odu, pragnienia,
braku œwiat³a. Karol Wielki, król

Franków i cesarz Imperium Rzymskiego na prze-
³omie VIII/IX w. zakaza³ kremacji jako „obrzêdu
pogañskiego” pod groŸb¹ kary œmierci. Pod koniec
XVIII w., w Pary¿u, dano swobodê wyboru krema-
cji lub pochówku w ziemi, co sta³o siê na mocy pra-
wa wy³¹czn¹ decyzj¹ zainteresowanych.

Sobór Watykañski I zwo³any przez Piu-
sa IX (1869-1870) potwierdzi³, ¿e kremacja jest
przeciwna tradycji chrzeœcijañskiej i nie nale-
¿y jej dopuszczaæ, nawet w przypadku ¿ycze-
nia zainteresowanej osoby - cia³a zmar³ych po-
winny bowiem byæ grzebane w ziemi. Kodeks
Prawa Kanonicznego z 1917 r. dodatkowo za-
znacza, ¿e nie tylko zakazana jest kremacja
zw³ok, ale wierny, który by wyrazi³ takie ¿ycze-
nie, zaci¹ga automatycznie na siebie karê po-
zbawienia koœcielnego pochówku.

Obowi¹zuj¹ce obecnie normy pochówków
chrzeœcijan w koœciele katolickim, wynikaj¹ z po-
stanowieñ Soboru Watykañskiego II (1962-1965).
Ujête s¹ w Kodeksie Prawa Kanonicznego, w któ-
rym czytamy m.in.: „Pogrzeb koœcielny, w któ-
rym Koœció³ wyprasza duchow¹ pomoc zmar³ym,

okazuje szacunek ich cia³u i rów-
noczeœnie ¿ywym niesie pociechê
nadziei, nale¿y odprawiæ z zacho-
waniem przepisów liturgicznych.
Koœció³ usilnie zaleca zachowanie
pobo¿nego zwyczaju grzebania
cia³ zmar³ych. Nie zabrania jednak
kremacji, jeœli nie zosta³a wybrana
z pobudek przeciwnych nauce
chrzeœcijañskiej”.

Pochówki poleg³ych podczas
II wojny œwiatowej

¯ydzi zamordowani w czasie II
wojny œwiatowej nie maj¹ swoich
grobów. Byli rozstrzeliwani przez
Einsatzgruppy (specjalne plutony
egzekucyjne) w obozach zag³ady

(Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Be³¿ec, Sobibór,
Che³mno, Majdanek), duszeni w komorach ga-
zowych cyklonem B, tlenkiem wêgla, gazami spa-
linowymi samochodów, potem spalani w krema-
toriach, na stosach spaleniskowych. Ich procha-
mi utwardzano drogi, ocieplano budynki SS-ma-
nów, rozsiewano po polach zamiast nawozów
sztucznych. Zginê³o ich oko³o 6 milionów. Nie
znamy miejsc pochówków zamordowanych po
1945 r. w wyniku represji funkcjonariuszy
NKWD czy UB. Dot¹d nie okreœlono miejsca,
gdzie spoczywa ochotnik do Auschwitz, rotmistrz
Wojska Polskiego, uczestnik Powstania Warszaw-
skiego, wiêzieñ obozów jenieckich, oficer AK, ofi-
cer II korpusu gen. W³. Andersa - Witold Pilecki
jeden z szeœciu najwybitniejszych uczestników eu-
ropejskiego ruchu oporu II wojny œwiatowej.

Cmentarze - miejsca niezwyk³e
Wiele nekropolii posiada walory zabytków

m.in. Cmentarz Wileñski na Rossie, £yczakow-
ski we Lwowie, Rakowicki w Krakowie, czy
Warszawskie Pow¹zki z Alej¹ Zas³u¿onych. Miej-
sca wyj¹tkowe to niew¹tpliwie cmentarze na
Monte Cassino czy w Katyniu. Istniej¹ miejsca
niezwykle wa¿ne dla wszystkich chrzeœcijan - s¹
to katakumby pierwszych chrzeœcijan, groby pa-
pieskie pod rzymsk¹ Bazylik¹ Œw. Piotra, wœród
nich grób Wielkiego Papie¿a, naszego rodaka Jana
Paw³a II. A miejsce szczególne? To Jerozolima -
Golgota - Grób Bo¿y czyli komora w skale z  ma-
³ym przedsionkiem.

Œwiadkowie historii

Pamiêæ - œwiadectwem kultury narodu
„Jeœli o nich zapomnê, Ty
Bo¿e na niebie zapomnij
o mnie”. (III czêœæ „Dziadów”

A. Mickiewicza)

Anna PaplaAnna PaplaAnna PaplaAnna PaplaAnna Papla

Cmentarz na Warszawskich Pow¹zkach

Cmentarz Wileñski na Rossie
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Rekwizycja wojenna dwóch zabytkowych
XVIII wiecznych dzwonów z koœcio³a œw. Waw-
rzyñca w Grojcu, doczeka³a siê obecnie swoje-
go szczêœliwego  zakoñczenia.

Po zupe³nie wyj¹tkowej historii powrotu
w 1983 roku pierwszego dzwonu WAWRZY-
NIEC z koœcio³a œw. Józefa w Gronau w Górnej
Nadrenii Westfalii, któr¹ mogliœmy poznaæ wraz
z jej nieprzeciêtnym inicjatorem i realizatorem,
tamtejszym proboszczem ks. Józefem Barlage,
opisanej w brzeszczañskiej ksi¹¿eczce pt. Dwa
Dzwony od œw. Otylii...,  Grojec prze¿ywa³ w dniach
18-18 paŸdziernika br. uroczysty powrót drugie-
go zabytkowego dzwonu JAN z Münster w Pó³-
nocnej Nadrenii. Tu inicjatork¹, która poruszy³a
trudn¹ ogólnie sprawê zwrotu, by³a ówczesna
m³oda obywatelka grojecka, obecnie powa¿ny na-
ukowiec, jêzykoznawca i dyrektor Instytutu Ibe-
rystyki w Darmstadt, pani Dagmara Bürgel-
Wycisk. Jej inicjatywê, za osobistym poparciem
sekretarza Kardyna³a Lehmanna, biskupa ks. dr
Wernera Guballi, podjê³y w³adze koœcielne die-
cezji Münster, do której nale¿y koœció³ Trójcy
Przenajœwiêtszej, w którym po zakoñczeniu woj-
ny w 1952 roku znalaz³ siê drugi dzwon grojec-
ki. Jak obecnie wiadomo, formalnie i prawnie,
sprawê powrotu do Grojca tego dzwonu z ra-
mienia Wikariatu Biskupiego w Münster, prze-
prowadzi³ radca prawny Kurii Biskupiej pan
Engelbert Honkomp.

W czasie drugiej wojny œwiatowej, Grojec
z ca³¹ Ziemi¹ Oœwiêcimsk¹ i jej miejscowoœcia-
mi, znalaz³ siê w województwie Górnoœl¹skim,
w jego ówczesnym powiecie Bielitz. Tu jako Obe-
rschlesien wchodzi³ w sk³ad III Rzeszy Niemiec-
kiej. W tamtych latach, zarówno w Grojcu jak
i na ca³ym terenie Rzeszy i krajów zajêtych obo-
wi¹zywa³ od 15 marca 1940 roku, niemiecki na-
kaz rekwizycji metali kolorowych na cele wojen-
ne, w którym wa¿ny rozdzia³ stanowi³y dzwony
koœcielne. W wyniku powy¿szego, obecnie oce-
niaj¹c, straty kultury europejskiej w zakresie prze-
topionych dzwonów, trudne do precyzyjnego
oszacowania, wynios³y wtedy od ok. 70 do po-
nad 100 tysiêcy dzwonów. Iloœæ ocala³ych dzwo-
nów zabytkowych wg historyków niemieckich
oceniana jest na 5-6 procent w stosunku do stanu
przedwojennego. Z tego wojennego pogromu,
mo¿na powiedzieæ, dziêki lotnictwu aliantów,
zdo³a³o ujœæ z ¿yciem nieco ponad 16 tysiêcy
dzwonów zabytkowych, oczekuj¹cych na pla-
cach, wokó³ dwóch nowoczesnych hut Hambur-
ga, na swój los ostateczny. Dzwony te po zakoñ-
czonej wojnie mog³y powróciæ do swoich koœcio-
³ów, z których zosta³y zabrane. W przewa¿aj¹cej
iloœci by³y to dzwony z koœcio³ów niemieckich.

Tu jednak w skutek wzajemnych niesnasek
zaistnia³ych w tamtych latach wœród sojuszników
alianckich, pewna liczba dzwonów pochodz¹cych
z koœcio³ów polskich, trafi³a do koœcio³ów Za-

chodnich Niemiec. Zagadnienie to wyjaœniono
bli¿ej we wspomnianej ksi¹¿ce o Dwóch Dzwo-
nach z koœcio³a œw. Otylii. W tej grupie znajdo-
wa³y siê dzwony które uniknê³y w Hamburgu
przetopienia a by³y zarekwirowane z niektórych
koœcio³ów Ziemi Oœwiêcimskiej, ówczesnego
powiatu Bielitz, i uniknê³y przetopienia, by³y tu
dzwony z koœcio³a w Grojcu, tak¿e obecny
dzwon, zwrócony z Münster.

Koœció³ Trójcy Przenajœwiêtszej w Münster,
w którym odby³ swoj¹ powojenn¹ pos³ugê du-
chow¹ Grojecki Dzwon, powsta³ w 1938 roku
na terenie parafii Œwiêtego Krzy¿a w Münster,
istniej¹cej od 1899 roku. Gdy liczba wiernych
tej parafii wzros³a do 12 tysiêcy, przyst¹piono
tu do budowy drugiego koœcio³a, którym by³
w³aœnie koœció³ Trójcy Przenajœwiêtszej. Zosta³
on poœwiêcony w 1939 roku jako koœció³ rek-
toralny, a który zosta³ czêœciowo zniszczony
w czasie II wojny œwiatowej, w 1944 r., a od-
budowany po wojnie w 1949 r. i podniesiony
do godnoœci koœcio³a parafialnego drugiej pa-
rafii katolickiej.

Do tego koœcio³a trafi³ w 1952 roku równie¿
jeden z ocala³ych w Hamburgu dzwonów, zare-
kwirowany pod numerem 25-2-158 C, a który to
oka¿e siê byæ dzwonem JANEM z Grojca. Tym-
czasem jednak, gdy w 1960 roku w parafii Œwiê-
tego Krzy¿a iloœæ wiernych ponownie wzros³a do
12 tysiêcy, przyst¹piono tu w 1963 roku do wzno-
szenia nowego koœcio³a pod wezwaniem Œw. Bo-
nifacego, który od 1965 roku tworzy dalsz¹, trze-
ci¹, oddzieln¹ parafiê.

Jednak w latach nastêpnego 30-lecia nastê-
puj¹ ogólnie niekorzystne zmiany, w wyniku któ-
rych, w roku 2001 dochodzi do po³¹czenia ów-
czeœnie istniej¹cych trzech parafii katolic-
kich: Œwiêtego Krzy¿a, Trójcy Przenajœwiêtszej
i Œw. Bonifacego w jedn¹ wspóln¹ parafiê pod
wezwaniem Œwiêtego Krzy¿a. Rok 2005 zapisu-
je siê dalsz¹ smutn¹ dat¹ wy³¹czenia z obiektów
koœcielnych powsta³ego w 1965 roku koœcio³a
œw. Bonifacego. Obecnie jesteœmy œwiadkami,
z przyczyn budowlanych, podobnego losu koœcio-
³a Trójcy Przenajœwiêtszej w którym znajdowa³
siê dzwon grojecki.

Tu aktywizuje siê interesuj¹ca nas historia
jego powrotu, któr¹ najkrócej ujmuj¹c, relacjo-
nujemy od dnia 27 lutego 2008 r. W dniu tym
w prasie w Münster ukaza³a siê obszerna relacja
dziennikarska, w której po przeprowadzonym
wywiadzie z proboszczem koœcio³a Œwiêtego
Krzy¿a ks. Gerhardem Thebenem, dziennikarka
pani Gabriela Hillmoth informuje, ¿e koœció³
Trójcy Przenajœwiêtszej pozostaje od miesiêcy
zamkniêty, poniewa¿ konstrukcja dachu jest zu-
pe³nie przegni³a. Koszt naprawy dachu oszaco-
wano na 600 tys. euro, co w sumie zadecydowa-
³o o planach budowy nowego koœcio³a. Czynna

jest tylko krypta, w której odprawiaj¹ siê msze
œw. zarówno w niedziele jak i dni powszednie.

W miêdzyczasie zaistnia³o równie¿ na Ziemi
Oœwiêcimskiej ciekawe zjawisko. W 1983 roku
ma miejsce zupe³nie nieoczekiwane w tamtych
latach, niemal sensacyjne zdarzenie. Ks. Józef
Barlage, proboszcz parafii œw. Józefa w Gronau
przywozi do Grojca zarekwirowany dzwon, któ-
ry trafi³ do jego parafii za jego poprzedników.
Wp³ynê³o to niew¹tpliwie na zainteresowanie siê
zaginionymi dzwonami z czasów ostatniej woj-
ny, z innych, okolicznych koœcio³ów, w tym le-
gendarnymi dzwonami od œwiêtej Otylii. W tym
kontekœcie zwrócono uwagê na drugi zarekwiro-
wany dzwon grojecki, w szerszym spojrzeniu na
dalsze ocala³e dzwony zabytkowe z Ziemi
Oœwiêcimskiej. Drugi dzwon grojecki znalaz³
równie¿ w 2007 roku wspomnian¹, pochodz¹c¹
z Grojca protektorkê dla starañ o jego powrót.

O przebiegu i rezultacie prowadzonych w tym
czasie wysi³ków, dotycz¹cych zwrotu do Grojca
tamtejszego dzwonu, powiadamia nas szczegó-
³owo list Generalnego Wikariatu Biskupiego
w Münster do parafii rzymsko - katolickiej p.w.
œw. Wawrzyñca w Grojcu z dnia 5 marca 2009 r.
Wydzia³ G³ówny - sprawy prawne Wikariatu in-
formuje w tym liœcie ks. proboszcza Józefa Zbor-
ka, ¿e ju¿ od koñca 2007 roku za³atwiana jest spra-
wa zwrotu, znajduj¹cego siê w koœciele Trójcy
Przenajœwiêtszej w Münster dzwonu pochodz¹-
cego z Grojca.

Wikariat Biskupi w Munster jednoznacznie
tu akcentuje, ¿e dzwon ten zosta³ bezprawnie za-
brany przez niemieckiego okupanta: „Im letzten
Krieg unrechtmässigerweise durch die deutsche
Besatzung der Kirchergemeinde im Grojec weg-
genomen wurden”  co jednoznacznie oznacza, ¿e
dobro zabrane, winno zostaæ „sobald wie
möglich” czyli jak najszybciej, zwrócone. W dal-
szym ci¹gu listu czytamy, ¿e budynek koœcio³a
Trójcy Przenajœwiêtszej grozi zawaleniem i dla-
tego zosta³ zamkniêty i nie bêdzie ju¿ d³u¿ej s³u-
¿y³ jako Dom Bo¿y. Na koñcu listu dowiadujemy
siê, ¿e formalnoœci prawne „über die Rückführung
der Glocke”, odnoœnie zwrotu dzwonu, zosta³y
z niemieckimi ministerstwami ju¿ wyjaœnione,
oraz, ¿e, ze strony pañstwowej nie istniej¹ ¿adne
w¹tpliwoœci dotycz¹ce zasadnoœci zwrotu. Praw-
nik Kurii Biskupiej zaznacza, ¿e koszty demon-
ta¿u z wie¿y koœcio³a oraz transport dzwonu do
Grojca, ponosi parafia Œwiêtego Krzy¿a w Münster,
co z pozdrowieniami i z upowa¿nienia biskupie-
go podpisa³ pan Engelbert Honkomp, radca
prawny.

Na ten list proboszcz parafii grojeckiej ks. Józef
Zborek w dniu 4 kwietnia 2009 r. odpowiedzia³,
dziêkuj¹c za informacje o dzia³aniach kurial-
nych diecezji Münster w sprawie zwrotu dzwonu.
Ks. proboszcz Zborek informuje, ¿e rozmawia³
z ksiêdzem proboszczem Gerhardem Thebenem,
od którego wie równie¿, ¿e sprawa zwrotu dzwo-
nu nie podlega dyskusji i staraniem parafii Œwiête-
go Krzy¿a w Münster powróci on do Grojca,
w jak najszybszym terminie.

Kazimierz BieleninKazimierz BieleninKazimierz BieleninKazimierz BieleninKazimierz Bielenin

Powrót z rekwizycji wojennej
drugiego zabytkowego Dzwonu
do Grojca - czêœæ I

Œwiadkowie historii
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Krymina³y

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

ZDARZENIA
15 wrzeœnia stra¿nicy miejscy wraz z przedstawicielem Towarzystwa

Opieki nad Zwierzêtami w Oœwiêcimiu ujêli psa pozostawionego przez 10
dni, bez opieki i zabezpieczenia ¿ywnoœci, w lokalu przy ul. £okietka w Brzesz-
czach. Suka by³a zag³odzona i zaniedbana. Na wniosek Stra¿y Miejskiej i przed-
stawiciela TONZ, burmistrz Brzeszcz wyda³a decyzjê o czasowym zabraniu
psa. Stra¿ Miejska wyst¹pi³a z wnioskiem o wszczêcie postêpowania karnego
przeciwko w³aœcicielom Agnieszce i Andrzejowi W. o spowodowanie zagro-
¿enia ¿ycia i zdrowia zwierzêcia.

16 wrzeœnia funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej ujêli dwóch mê¿czyzn, któ-
rzy dopuœcili siê kradzie¿y alkoholu na szkodê sklepu Lidl w Jawiszowicach
na os. Paderewskiego. Sprawcy to brzeszczanie 45-letni Zygmunt G. i 29-letni
Krzysztof K. Mê¿czyŸni w przesz³oœci kilkakrotnie byli karani za podobne
wykroczenia.

18 wrzeœnia na ul. Dworcowej w Brzeszczach funkcjonariusze Stra¿y
Miejskiej zatrzymali nietrzeŸwego kierowcê pojazdu Suzuki 55-letniego
brzeszczanina Marka L. Badanie stanu trzeŸwoœci wykaza³o 2,6 prom. alko-
holu w wydychanym powietrzu.

W nocy z 27 na 28 wrzeœnia z³odzieje w³amali siê do gara¿u przy
ul. Hubala w Jawiszowicach. £upem pad³ sprzêt wêdkarski oraz aparat foto-
graficzny. W³aœciciel Damian O. oszacowa³ straty na 17 tys. z³.

29 wrzeœnia funkcjonariusze prewencji Stra¿y Miejskiej ujêli Jolantê Z.,
mieszkankê Brzeszcz, która pod wp³ywem alkoholu (2.30 prom.), opiekowa-
³a siê nieletnimi dzieæmi. Nieodpowiedzialna matka spêdzi³a noc w izbie wy-
trzeŸwieñ.

2 paŸdziernika nieznany sprawca w³ama³ siê do punktu skupu z³omu
w Brzeszczach przy ul. Daszyñskiego. Z pomieszczenia biurowego skrad³ 1050 z³
na szkodê Marcina K.

3 paŸdziernika patrol prewencji zatrzyma³ trzech mê¿czyzn, mieszkañ-
ców naszej gminy, którzy dopuœcili siê wybryków chuligañskich, przewraca-
j¹c i niszcz¹c wózki do przewo¿enia ¿ywnoœci na szkodê sklepu Lidl. Na
sprawców: 51-letniego Marka Z., 37-letniego Miros³awa K. i 30-letniego Pio-
tra K. zosta³y na³o¿one kary finansowe w kwocie 100 z³ na ka¿dego z nich.

6 paŸdziernika mieszkaniec Brzeszcz  zauwa¿y³, ¿e skradzionym mu
w po³owie wrzeœnia rowerem po ul. Ofiar Oœwiêcimia porusza siê nieznany
mu mê¿czyzna. Powiadomi³ Komisariat Policji. Opisa³ wygl¹d rowerzysty.
Policjanci zlustrowali kilka ulic. Na rabusia natrafili na ul. Leœnej. Podejrze-
nie brzeszczanina potwierdzi³o siê. 18-letni mieszkaniec Harmê¿ Damian W.
przed s¹dem odpowie za kradzie¿. Rower zwrócono w³aœcicielowi.

9 paŸdziernika w Zasolu na ul. £êckej kieruj¹cy samochodem marki Ford
Transit 68-letni brzeszczanin Erwin R. potr¹ci³ nietrzeŸwego (2,96 prom.) pie-
szego 38-letniego mieszkañca Giera³towic. Pieszy dozna³ obra¿eñ cia³a i po-
zosta³ na leczeniu w szpitalu. Ze wstêpnych ustaleñ policji wynika, ¿e pieszy
wtargn¹³ na jezdniê wprost pod nadje¿d¿aj¹cy pojazd.

W nocy z 9 na 10 paŸdziernika skradziono zaparkowany w Brzeszczach
przy ul. S³owackiego VW Golf koloru b³êkitnego. W³aœciciel Jan K. wyceni³
straty na 6 tys. z³.

10 paŸdziernika w Brzeszczach na ul. Koœciuszki stró¿e prawa zatrzy-
mali 24-letniego mieszkañca Brzeszcz Seweryna S., który w stanie nietrzeŸ-
woœci porusza³ siê rowerem. W wydychanym powietrzu mia³ 3,42 prom. al-
koholu. Nieco mniej (2,33 prom.) wydmucha³ 13 paŸdziernika 55-letni brzesz-
czanin Zbigniew W. Jego stra¿nicy miejscy dorwali na ul. Piastowskiej.

14 paŸdziernika na ul. Wypoczynkowej w Zasolu kieruj¹cy Fiatem 126p
35-letni mieszkaniec Zasola Tomasz Œ. wjecha³ w ty³ poprzedzaj¹cego go
Mercedesa. Kierowca „malucha” by³ w stanie nietrzeŸwoœci (3,78 prom.).

Uwaga ciekawa ksi¹¿ka: czytelnicy bibliotek OK w Brzeszczach pole-
caj¹ ciekawe ksi¹¿ki!

Zbli¿aj¹ siê d³ugie, jesienne wieczory, na które najlepszym lekarstwem
s¹ ksi¹¿ki! Zapraszamy do wspólnej lektury i pisania. Recenzje mo¿na przy-
nosiæ do bibliotek OK lub redakcji „Odg³osów Brzeszcz”.

Na ok³adce ksi¹¿ki zdjêcie jeepa. Nieprzypad-
kowo, bo w³aœnie jeepem zabiera nas autor ksi¹¿ki
Tony Halik, w podró¿ na Alaskê. Wyruszy³ z Ar-
gentyny, przejecha³ 182 tys. km, w ci¹gu 4 lat od-
wiedzi³ 21 krajów i opisa³ to w ksi¹¿ce „Jeep. Moja
wielka przygoda”.

Znajdziemy w niej wszystko: ciekawych ludzi,
zwyczaje, wierzenia, legendy, s³owem „wielka
przygoda” i poznawanie œwiata.

Bardzo ciekawie i barwnie napisana ksi¹¿ka z piêknymi zdjêciami za-
bierze nas w inny œwiat, który dla nas jest egzotyczny. Z relacji Halika do-
wiadujemy siê, jak szukaæ z³ota, dlaczego trzymaæ siê trzeba z daleka od
skunsów, jak jeŸdziæ psim zaprzêgiem. Czytaj¹c œwietnie napisan¹ ksi¹¿kê
jesteœmy w œrodku przygód, widzimy przeprawy przez rzeki, marzniemy
w temperaturze minus 60 stopni, polujemy na rekiny!

Warto dodaæ, ¿e ksi¹¿ka zosta³a wydana w serii „Biblioteka. Poznaj
Œwiat”. Seria ta od lat jest bardzo starannie wydawana, z dba³oœci¹ o tekst,
uzupe³niany wspania³ymi zdjêciami.

Polecam do przeczytania

Wydana zaledwie kilka lat po zakoñczeniu dzia-
³añ wojennych w Europie, oparta w du¿ym stopniu
na materiale autobiograficznym, ksi¹¿ka Irwina Sha-
wa przynosi jeden z najbardziej poruszaj¹cych lite-
rackich obrazów wojny ogl¹danej oczami zwyk³e-
go ¿o³nierza. Przedstawia równoleg³e losy bohaterów walcz¹cych po prze-
ciwnych stronach frontu.

Na podstawie powieœci Edward Dmytryk zrealizowa³ w 1958 r. pamiêt-
ny film, w którym znakomite kreacje stworzy³ Marlon Brando.

Wielka saga rodzinna amerykañskiego nobli-
sty, rozgrywaj¹ca siê w Kalifornii przed I wojn¹
œwiatow¹ wœród tamtejszych farmerów. Opowieœæ
o dwóch braciach, walcz¹cych od dzieciñstwa
o mi³oœæ ojca, a potem o dziewczynê, nawi¹zuje
do biblijnej historii Kaina i Abla. Jedna z najwy-
bitniejszych i najpopularniejszych powieœci XX
wieku i zarazem - obok „Gron gniewu” - najlepsze dzie³o Steinbecka. Nad-
wra¿liwy, odtr¹cony Cal zawsze ju¿ bêdzie mia³ twarz Jamesa Deana, który
przejmuj¹co zagra³ go w g³oœnej ekranizacji z 1955 r.

CZYTA SIÊ...

„Jeep. Moja wielka
przygoda”

CzytelniczkaCzytelniczkaCzytelniczkaCzytelniczkaCzytelniczka

To by³ Hit!
Ca³a prawda o ludziach i o
ich wojnie.
Irwin Shaw „M³ode lwy”.

Najambitniejszy utwór
Steinbecka
John Stenbeck „Na wschód
od Edenu”.

Ÿród³o informacji o ksi¹¿kach: Melin.pl, Biblionetka.pl

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *



Odg³osy Brzeszcz     listopad 2009 15

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, to
warto poznawaæ ulubione ksi¹¿ki, te wyj¹tko-
we, zapamiêtane na wiele, wiele lat.

Do rozmowy o takich w³aœnie lekturach chce-
my zaprosiæ twórców ksi¹¿ek odwiedzaj¹cych
nasz¹ bibliotekê oraz osoby ró¿nych profesji miesz-
kaj¹ce w naszej gminie. Mo¿e wœród tych ksi¹¿ek,
ktoœ z nas odnajdzie tê, która w dzieciñstwie go
urzek³a. A mo¿e warto je podsun¹æ naszym dzie-
ciom, mo¿e i dzisiaj znajd¹ one swoich fanów.

Jako pierwsz¹ do rozmowy o ksi¹¿ce dzieciñ-
stwa i czytaniu zaprosiliœmy Zuzannê Celmer, znan¹
terapeutkê i psychologa, eksperta w programach
radiowych i telewizyjnych, autorkê ksi¹¿ek.

Ulubiona ksi¹¿ka z dzieciñstwa i dlaczego ta?
„Przygody dok-

tora Dolittle”. Ksi¹¿-
kê uwielbiam do dzi-
siaj. To cudowne przy-
gody doktora, który
by³ bardzo zabawn¹
postaci¹. Bardzo d³u-
go myœla³am i myœlê
tak do tej pory, ¿e na
pewno jest taka mo¿-
liwoœæ, ¿eby poznaæ
mowê zwierz¹t. Bar-
dzo polecam tê ksi¹¿-
kê. Piêknie opisane s¹
tam obyczaje zwie-

rz¹t, a fabu³a jest interesuj¹ca. Pokazuje, ¿e zwie-
rzêta mówi¹, czuj¹, ¿e s¹ solidarne i gospodarne.
Przyk³adem jest ma³pka Cziki, która zarz¹dza ca-
³ym gospodarstwem doktora. Sporo jest ksi¹¿e-
czek dla dzieci, które powinno siê wznawiaæ.
Wydaje siê, ¿e s¹ ju¿ przestarza³e, a wcale tak nie
jest, s¹ napisane ³adnym jêzykiem i pobudzaj¹
wyobraŸniê. O to w³aœnie chodzi.

Dlaczego warto czytaæ?
Czytanie to rodzaj uczty duchowej. To cu-

downy nawyk. Nie ruszam siê bez ksi¹¿ki z domu.
Zawsze, gdy trzeba na coœ zaczekaæ - w metrze,
na poczcie czy w innej kolejce - mam przy sobie
ksi¹¿kê.

W dobie Internetu, smsów, maili, ludzie
mówi¹ niechlujnie, Ÿle, brzydko, skrótami, któ-
re nic nie znacz¹. Wprowadzaj¹ chaos do swoje-
go wnêtrza. Je¿eli czytamy dobr¹ literaturê, uczy-
my siê ³adnie mówiæ. A ³adne mówienie powo-
duje, ¿e umiemy wyraziæ swoje uczucia, swoje
myœli, umiemy je dobrze przekazaæ, dotrzeæ do
drugiej osoby. Wyró¿niamy siê. W momencie,
kiedy umiem ³adnie coœ wypowiedzieæ, sama sie-
bie wzbogacam, nadajê rangê temu prze¿yciu,
œwiat staje siê piêkniejszy.

Czytam teraz
Lubiê ksi¹¿ki, w które wchodzê i nie mogê

siê oderwaæ. Które mnie poruszaj¹ i daj¹ mnóstwo
refleksji. W m¹dry sposób pokazuj¹ ludzk¹ natu-
rê, problemy. Czytam sporo ksi¹¿ek ze swojej dzie-
dziny. Kobietom poleca³abym „Biegn¹c¹ z wil-
kami”. Powieœæ analizuje, co siê dzieje z naszym
¿yciem wewnêtrznym. To bardzo rozwijaj¹ca
ksi¹¿ka.

Jestem pod ogromnym wra¿eniem wêgierskie-
go pisarza Sandora Marai. Jego ksi¹¿ka „¯ar” jest
absolutnym arcydzie³em, które wszystkim polecam.

Wywiad z Zuzann¹ Celmer mo¿na obejrzeæ
na stronie internetowej Oœrodka Kultury
(www.ok.brzeszcze.pl) w zak³adce BIBLIOTEKA.

Czytelników „Odg³osów Brzeszcz”, zaprasza-
my do podzielenia siê swoimi wspomnieniami
o ukochanej ksi¹¿ce z dzieciñstwa, tak bardzo wy-
j¹tkowej, ¿e zapamiêtanej do dzisiaj.

Biblioteka to miejsce pe³ne ksi¹¿ek - wie-
my to wszyscy i tak najczêœciej postrzega-
my bibliotekê.

Chcemy to jednak zmieniæ. Pokazaæ, ¿e
ksi¹¿ki mo¿na nie tylko czytaæ, mo¿na o nich
tak¿e  rozmawiaæ, poznawaæ ich twórców. Pra-
gniemy pokazaæ, nie tylko najm³odszym czy-
telnikom, ¿e  ksi¹¿ki to ogromny, niezale¿nie
od wieku czytaj¹cego impuls dla wyobraŸni,
prze¿yæ, wzruszeñ, a tak¿e  w³asnych twór-
czych dzia³añ. Miejscem, w którym to wszyst-
ko staje siê mo¿liwe jest biblioteka.

„Rozmowy nie tylko o ksi¹¿kach” - pro-
pozycja dla czytelników doros³ych. Ka¿dego,
kto chcia³by spêdziæ mi³y wieczór w towarzy-
stwie osób lubi¹cych czytaæ, zapraszamy do bi-
blioteki Oœrodka Kultury. Spotykamy siê, by
dzieliæ siê wra¿eniami z przeczytanej lektury,
poznawaæ nowe ksi¹¿ki, ich autorów i co dziœ
niezmiernie wa¿ne, porozmawiaæ w gronie
przyjaznych i ¿yczliwych osób o w³asnych
prze¿yciach, o wra¿eniach z odbytej podró¿y
czy prowokuj¹cym do dyskusji artykule w prasie.

Po paŸdziernikowych „Chiñskich klima-
tach”, jako ¿e œwiêta tu¿, tu¿… kolejne spo-
tkanie (23 listopada 2009 r.) odbêdzie siê pod
przewrotnym has³em „Literackie ³asuchowanie”.

Mamy nadziejê, ¿e magiczne zapachy za-
warte na stronicach przedstawionych ksi¹¿ek
pobudz¹ wspomnienia najpiêkniejszych chwil
spêdzonych w gronie rodzinnym.

W planach mamy spotkania ze znanymi au-
torami ksi¹¿ek, twórcami regionalnymi, pod-
ró¿e w miejsca zwi¹zane z literatur¹ i sztuk¹, i wiele
innych atrakcji.

Rozczytaj swoje dziecko! To propozycja
kierowana do rodziców najm³odszych czytel-
ników. PrzyjaŸñ z ksi¹¿k¹ zawarta w dzieciñ-
stwie to inwestycja na przysz³oœæ. Zaprasza-
my dzieci do zabawy z ksi¹¿k¹. PrzyjdŸcie, a prze-
konacie siê, ¿e czytanie mo¿e byæ przyjemno-
œci¹. Ju¿ 16 listopada zapraszamy do Bibliote-
ki Publicznej OK na spotkanie pod has³em „Bi-
blioteka czyta dzieciom”.

Czytelnictwo

rozmawia³a Ewa Orzechowskarozmawia³a Ewa Orzechowskarozmawia³a Ewa Orzechowskarozmawia³a Ewa Orzechowskarozmawia³a Ewa Orzechowska

Biblioteka
miejsce dla ka¿dego

Rozmowy nie tylko o ksi¹¿kach

Alicja PiekarczykAlicja PiekarczykAlicja PiekarczykAlicja PiekarczykAlicja Piekarczyk
Danuta SzawaraDanuta SzawaraDanuta SzawaraDanuta SzawaraDanuta Szawara

Informacja
Szanowni Pañstwo,
Zapraszam do sk³adania wniosków do Nagrody Burmistrza Oskar-

dy’2009. Bie¿¹cy rok jest obfity w wydarzenia, które maj¹ miejsce dziê-
ki aktywnoœci mieszkañców, organizacji i instytucji. Zachêcam do ich
zauwa¿enia i podkreœlenia. Wokó³ nas dzieje siê wiele dobra, trzeba je
wy³owiæ i nagrodziæ, aby pokazaæ jak wielki potencja³ jest w ka¿dym
z nas, zw³aszcza, gdy dzielimy siê nim z drugim cz³owiekiem.

Z wyrazami szacunku

TTTTTeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowska
Burmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz Brzeszcz

Wzór wniosku mo¿na otrzymaæ w informatorium Urzêdu Gminy
i sekretariacie Oœrodka Kultury oraz na stronie internetowej gminy
Brzeszcze www.brzeszcze.pl. Termin i miejsce sk³adania wniosków:
8 stycznia 2010 roku, sekretariat burmistrza Brzeszcz, Urz¹d Gminy
w Brzeszczach, ul. Koœcielna 4.
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Na wyprawê po Skandynawii wyruszyli
18 lipca. Pokonali 9500 km. Wyjazd trwa³ trzy
tygodnie. Grupa liczy³a 9 osób. Wœród nich by³
brzeszczanin Roman Pud³owski.

Ekipê tworzyli ludzie z ró¿nych stron Polski.
Trzon stanowi³a 7-osobowa grupa, która za sob¹
mia³a ju¿ wiele turystycznych wypraw. Jej cz³on-
kowie zaliczyli m.in. Krym, Bajka³, Iran, Jorda-
niê, Maroko. Teraz zapragnêli dotrzeæ na Nord-
kapp, najdalej na pó³noc wysuniêty punkt Euro-
py. Choæ tak naprawdê nim nie jest. W rzeczywi-
stoœci dalej o 1200 m bardziej na pó³noc wysu-
niêty jest przyl¹dek Knivskjellodden. Aby do nie-
go dotrzeæ trzeba pokonaæ jeszcze 9 km po ka-
mienistym terenie pozbawionym drzew i krzewów.
Knivskjellodden jednak wynurza siê ni¿ej nad
poziom morza i jest turystycznie mniej atrakcyj-
ny, tote¿ Nordkapp jest celem wiêkszoœci wycie-
czek w te rejony. Jest zarazem punktem koñco-
wym trasy miêdzynarodowej E 69.

Uczestnikami wyprawy po Skandynawii byli
ludzie ró¿nej profesji. Podró¿owali lekarz, geo-
log, policjant, informatyk, ogrodnik, in¿ynier kon-
struktor, opiekun w Domu Starców, t³umacz przy-
siêg³y jêzyka angielskiego i francuskiego, i gór-
nik z Brzeszcz. Najstarszy mia³ 41 lat,
najm³odszy 26.

Fajni ludzie
Od piêciu lat marzy³ o wyprawie za

kr¹g polarny. Nie odpuszcza³. Wierzy³,
¿e marzenie  prêdzej czy póŸniej siê zi-
œci. Jak przez 5 lat nie móg³ nikogo
z bliskiego otoczenia namówiæ na taki
wyjazd, tak w tym roku los szybko siê
do niego uœmiechn¹³. Grupê, z któr¹
podró¿owa³ wyszuka³ w Internecie.
Mówi o nich: fajni ludzie.

Skontaktowa³ siê z nimi pierwszy raz
w styczniu. Zadzwoni³ i znalaz³ siê wœród
nich. Ca³¹ wyprawê rozpracowali drog¹
mailow¹ i telefoniczn¹. S³ucha³ wa¿nych
wskazówek, czyta³ dok³adnie wszystkie
sp³ywaj¹ce informacje. Nie spotkali siê
ani razu. Dopiero w dniu wyjazdu.

Byæ gotowym
Dziewiêæ i pó³ tysi¹ca km to

szmat drogi. Przygotowania sz³y ca³¹
par¹. Trzeba zabraæ najpotrzebniej-
sze rzeczy, o niczym nie zapomnieæ.
W plecaku ubrania na cztery pory
roku, wygodne buty, dobry aparat,
lornetka i prowiant, bo posi³ki przy-
rz¹dzali sami. Sma¿one pstr¹gi i min-
taje, które z³owili, smakowa³y jednak
najbardziej. Z rybami, a raczej wie-
lorybami, mieli jeszcze tyle wspól-
nego, ¿e kiedy znaleŸli siê na Lofo-
tach - ska³ach wyrastaj¹cych w œrod-
ku Morza Norweskiego, dotarli do
miasteczka o najkrótszej nazwie:
A (ostatnia litera alfabetu norweskie-
go) sk¹d organizowane s¹ wyprawy
na wieloryby.

Myli siê w strumykach. Nocowali na dziko
w namiotach. Raz przytrafi³o im siê spaæ u Pola-
ków pracuj¹cych w Norwegii. Spotkali ich w dro-
dze na szczyt Galdhopiggen.

Do piêciu stolic
Wyruszali z parkingu przy Dworcu Central-

nym w Warszawie. Organizator - Piotr z Wroc³a-
wia, w busie wióz³ ju¿ trzech uczestników wypra-
wy: Tomasza, S³awka i Romana z Brzeszcz. Na

parkingu do³¹czyli do nich Artur, Olga i Maciek.
Brakowa³o jeszcze dwóch Magdalen. Z ma³ym
opóŸnieniem do³¹czy³y do grupy. W koñcu byli
w komplecie, zapakowali siê do busa i ruszyli
w kierunku granicy z Litw¹. Postanowili jechaæ
ca³¹ noc, zatrzymaæ siê dopiero w okolicy Trok
na Litwie. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e Troki by³y nie-
gdyœ stolic¹ Litwy. Zwiedzali tam zamek zbudo-
wany przez ksiêcia Witolda, po³o¿ony na pó³wy-
spie miêdzy jeziorami Galwe na pó³nocy, Tatarysz-
ki na zachodzie, £uka na wschodzie i Gie³usz na
po³udniu. Potem ruszyli do Wilna. To pierwsza
z piêciu stolic, które mieli w planie odwiedziæ pod-
czas wyprawy. W Wilnie podziwiali Bazylikê ar-
chikatedraln¹ œw. Stanis³awa Biskupa i œw. W³a-
dys³awa, Zamek Dolny zwany te¿ Pa³acem W³ad-
ców, bêd¹cy niegdyœ siedzib¹ Wielkich Ksi¹¿¹t
Litewskich, dotarli do Ostrej Bramy. Dzieñ by³
upalny, kupili sch³odzone napoje, dali siê skusiæ
na pyszne litewskie pierogi z miêsem. Na obrze-
¿ach miasta zrobili jeszcze zakupy w hipermar-
kecie i obrali kierunek na Rygê na £otwie, dalej
na Tallin w Estonii. W Tallinie bus odmówi³ po-
s³uszeñstwa. Ulokowali go w upatrzonym miej-
scu, rozbili namioty, a szykuj¹c kolacjê opraco-
wywali strategiê na kolejny dzieñ. Pojazd trafi³
do serwisu, im pozosta³o rozkoszowaæ siê s³oñ-
cem i wod¹. Wêdkarze, których mieli w ekipie,
nic nie z³owili. Inni za to nazbierali sporo grzy-

bów. Dzieñ nie nale¿a³ wiêc do
straconych. Po przejœciach - Tal-
lin przywita³ ich dopiero noc¹.
Przedpo³udnie poœwiecili na zwie-
dzanie. Potem zapakowali siê na
prom. Od Helsinek dzieli³ ich ju¿
tylko trzyipó³godzinny rejs. W od-
leg³ym o jakieœ 150 km od Helsi-
nek Turku trafili akurat na Zlot
Najwiêkszych ̄ aglowców Œwiata.
Ten sam, jaki na prze³omie czerw-
ca i lipca odbywa³ siê w Gdyni,
a na który w kraju Romanowi Pu-
d³owskiemu nie uda³o siê pojechaæ.
Mia³ farta. W Finlandii, w Rovanie-
mi, zrobili zdjêcie ze œw. Miko³a-
jem za ca³e 25 euro. W wiosce
Œwiêtego przekroczyli te¿ liniê
krêgu polarnego. Od tej pory przez
szeœæ kolejnych dni mieli ju¿ tyl-

ko bia³e noce. O ile od Helsinek ogl¹-
dali same lasy i jeziora, po przekro-
czeniu krêgu polarnego urzeka³y ich
rosn¹ce na skalistym terenie wysokie
na 3-4 metry brzozy. No i spotkania
z reniferami. W bliskim kontakcie
z jednym z nich bus pozby³ siê reflek-
tora. W Norwegii zobaczyli jak ¿yj¹
Saamowie, rdzenna ludnoœæ Laponii.
Podró¿uj¹c kontynentem w stronê
Nordkapp dotarli do d³ugiego na 6,87
km tunelu. Ten ³¹cz¹cy l¹d z wysp¹
Mageroya korytarz biegnie a¿ 212 m
pod dnem Morza Norweskiego.
Byli ju¿ coraz  bli¿ej celu.

Dziewiczy Knivskjellodden
Przyl¹dek Pó³nocny Nordkapp

(turystyczny) przywita³ ich mg³¹ z ze-
row¹ widocznoœci¹. Bezsensem by³o

Wyprawa za Kr¹g Polarny

Roman Pud³owski, uczestnik wyprawy na Nordkapp z
„Odg³osami” na fiordach Norwegii. W tle lodowiec
Svartvatnet

Uczestnicy wyprawy dotarli te¿ do 16-kilometrowego fiordu Geiranger

Uczestnicy wyprawy w komplecie na przyl¹dku Knivskjellodden
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wchodziæ na taras widokowy. Poszli na
dziewiczy przyl¹dek Knivskjellodden. Dla-
czego dziewiczy? Bo dotrzeæ tam mo¿na
tylko piechot¹. Tylko 9 km w jedn¹ stronê,
na skróty po ska³ach jakieœ 3 godziny. Do-
tarli. Zmêczeni, ale szczêœliwi. Przywita³a
ich norweska flaga trzepocz¹ca na wietrze

i czerwona skrzynka, taka jak na listy. W niej
zeszyt z nazwiskami tych, którzy tam do-
tarli. Roman Pud³owski swój wpis uwiecz-
ni³ pod pozycj¹ 595. By³a druga w nocy,
a oni w s³oñcu wracali na Nordkapp. Wy-
marzona widocznoœæ na robienie zdjêæ. Go-
dzina z aparatem w rêku szybko zlecia³a.

Stamt¹d udali siê do Alty, by podziwiaæ
wpisane na listê Œwiatowego Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO
ryty naskalne sprzed 2,5-6 tys. lat. Dalej
szukali kanionu Sautso, zgubili go gdzieœ
po drodze. Nie ma tego z³ego, co by na do-
bre nie wysz³o - natrafili na opuszczon¹
kopalniê kamienia, z piêknymi wodospa-
dami i kaskadami. Zostali tam na noc. Z rana
ruszyli na Lofoty, ci¹gn¹ce siê na d³ugoœci
170 km ska³y wyrastaj¹ce w œrodku Morza
Norweskiego.

W drodze powrotnej do kraju zatrzy-
mali siê na cmentarzu Polaków poleg³ych Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Typowe norweskie wioski

Na Pó³nocy renifery mo¿na spotkaæ czêœciej ni¿ cz³owieka

Trondheim - miasteczko w Norwegii

Widok na Lofoty

Za zdjêcie  z Miko³ajem trzeba by³o zap³aciæ 25 euro

Wioska œw. Miko³aja - Rovaniemi. Roman Pud³owski na linii Krêgu
Polarnego

w bitwie pod Narwikiem. Powoli brze-
giem Norwegii zbli¿ali siê do Oœrodka
Ko³a Podbiegunowego. Od tej pory za-
¿ywali coraz to d³u¿szych nocy.

Zaplanowali jeszcze wyjazd na górê
Dalsnibba, z tarasu widokowego podzi-
wiali najwiêkszy fiord Geiranger i pod-
p³ywaj¹ce do jego brzegu orki. W dro-

dze do góry najedli
siê strachu, serpenty-
ny, w¹ska droga szutro-
wa bez barier. W dodat-
ku z lata przyjechali
do zimy. W krótkich
spodenkach rzucali
w siebie œniegowymi
kulkami.

Szczêœliwi nie
do koñca

Objechali. Zali-
czyli szczêœliwie ko-
lejn¹ podró¿ ¿ycia.
Umawiali siê na na-
stêpn¹ wyprawê.
Jedno jest pewne,

w tym sk³adzie ju¿ nie pojad¹. Gru-
pê na zawsze opuœci³ Artur. Po¿egna-
li go na podwarszawskim cmentarzu.
Po wyprawie na swojej stronie napi-
sa³: „Podczas tegorocznej wyprawy,
pod sam koniec w drodze powrotnej,
czu³em siê jak ³owca, który wraca do
domu bez upolowanej zwierzyny - a to
wszystko za spraw¹ aparatu fotogra-
ficznego pozostawionego na skale
przy barierce w punkcie widokowym
w Dalsnibba w Norwegii. Odk¹d za-
cz¹³em wyje¿d¿aæ turystycznie za gra-
nicê, w przeci¹gu ostatnich 10 lat to
ju¿ trzeci aparat, który zosta³ spisa-
ny na straty. Pierwszy ukradziono mi
w 1999 r. podczas sylwestrowej nocy
w Pary¿u, drugi wypad³ mi z rêki
podczas ataku szczytowego na Elbrus
w 2007 r. Poprzednie straty nie by³y
a¿ tak dotkliwe, poniewa¿ aparaty

by³y analogowe i przetrwa³y wykorzystane filmy fotograficzne.
Tym razem bezpowrotnie przepad³o wszystko”.

Kolejnych wpisów na stronie Artura ju¿ nie bêdzie.
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Wiele jest sposobów na od-
poczynek, wyciszenie i przemy-
œlenie dotychczasowego ¿ycia.
Dla jednych jest to chwila spê-
dzona w samotnoœci, dla drugich
pokonanie pieszo wielu kilome-
trów. Ten drugi rodzaj okaza³ siê
idealny dla Teodora W¹tora -
rodowitego jawiszowianina, któ-
ry podj¹³ siê wyzwania odbycia
pielgrzymki do Santiago de
Compostela.

Pocz¹tki
11 razy pielgrzymowa³em na

Jasn¹ Górê. Da³o mi to wiele sa-
tysfakcji, a tym samym sprawdzi-
³em swoje si³y. Do tej wyprawy
przygotowywa³em siê przez czte-
ry miesi¹ce. Wybieraj¹c siê w tak
dalek¹ drogê nale¿y mieæ dobry sprzêt, karima-
tê, kurtkê przeciwdeszczow¹, pelerynê, porz¹d-
ne spodnie i buty. Najlepsze wydawa³y mi siê
sanda³y, poniewa¿ podczas deszczu woda wleci
i wyleci. Kilka razy przed wyjazdem do Hisz-
panii by³em w Tatrach, aby sprawdziæ po pierw-
sze w³asne si³y, a po drugie posiadany sprzêt.
Wa¿ne s¹ równie¿ witaminy wzmacniaj¹ce, wap-
no, kosmetyki do stóp i oczywiœcie ig³a do prze-
bijania b¹bli. Ka¿dego dnia powsta-
wa³y nowe. Niesiony przeze mnie
plecak wa¿y³ prawie 15 kg.

Czym jest pielgrzymka?
Jest to zakoñczenie pewnego

etapu ¿ycia, to przemyœlenie. Cz³o-
wiek chce siê oderwaæ od rzeczy-
wistoœci. Ja w³aœnie w ten sposób
chcia³em duchowo spêdziæ czas,
przemyœleæ dotychczasowe ¿ycie.

Rozpoczêcie wyzwania
Z Brzeszcz wyruszyliœmy w trój-

kê, razem z moim bratem Mirkiem
i kole¿ank¹ Ma³gosi¹. Po drodze
zabraliœmy dwóch ch³opaków, z So-
snowca i Bytomia. Na pierwszy po-
stój zatrzymaliœmy siê w Pary¿u.
W drugim dniu wyjechaliœmy do
mojej kuzynki, która mieszka nie-
daleko Dax. Od niej, na trzeci dzieñ
naszej podró¿y, poci¹giem dojecha-
liœmy do Irun, sk¹d startowaliœmy
1 sierpnia. Tam rozpocz¹³ siê I etap

naszej pielgrzymki. Razem szliœmy tylko 2 tygo-
dnie, po czym ka¿dy ruszy³ swoj¹ tras¹.

W drodze…
Zwykle oko³o godz. 5.00 czy 6.00 wychodzi-

³em w trasê. W Hiszpanii o tej porze jest jeszcze
ciemno, wiêc blisko 2 godz. idzie siê w ciemno-
œciach. Zapala³em wiêc latarkê i pod¹¿a³em przed

siebie. Trasa jest Ÿle oznaczo-
na, dlatego dziennie mo¿na
nad³o¿yæ nawet 10 km. Dro-
gê pielgrzymowi wskazuj¹
strza³ki lub muszelki i to nimi
powinien siê sugerowaæ.

Hiszpanie od godz. 14.00
do 17.00 maj¹ sjestê. Wów-
czas wiêkszoœæ sklepów i re-
stauracji jest zamkniêtych.
Stara³em siê docieraæ na metê
jak najwczeœniej i szukaæ al-
berghi, czyli noclegu. W takim
miejscu nale¿y okazaæ pasz-
port pielgrzyma, wype³niæ
dokumenty i dopiero wtedy
wzi¹æ prysznic. Potem jest
czas na pranie, zjedzenie po-
si³ku i odpoczynek. Nastêpne-
go dnia rusza w dalsz¹ drogê.

Inni  pielgrzymi
Po drodze mo¿na poznaæ wiele ciekawych

osób. Wœród pielgrzymów s¹ Hiszpanie, Niem-
cy, Anglicy, Czesi. Polaków na trasie jest ma³o.
Pielgrzymi w wiêkszoœci pos³uguj¹ siê jêzykiem
angielskim. Ale z niektórymi Hiszpanami trudno
siê dogadaæ, bo u¿ywaj¹ tylko swojego ojczyste-
go jêzyka. Na szczêœcie zawsze pozostaje mowa

cia³a. Na trasie stosuje siê trzy pod-
stawowe zwroty, mianowicie zapyta-
nie o nocleg, pozdrowienie i nazwa
pielgrzymki.

Wyobra¿enie Hiszpanii
Hiszpaniê przed podró¿¹ widzia³em

ca³kiem inaczej. Myœla³em, ¿e bêd¹ bia-
³e ska³y, góry, pustynia, tereny odludne.
Rzeczywistoœæ okaza³a siê ca³kiem inna.
Pokonuje siê trasy nadmorskie. Po jed-
nej stronie morze, po drugiej góry. Cz³o-
wiek nie mo¿e uwierzyæ, ¿e jest nad
morzem.

Realia
Pokona³em bardzo ciekaw¹ trasê,

spotka³em wielu pielgrzymów, zobaczy-
³em inn¹ kulturê i zwyczaje. Niestety
by³y te¿ minusy. Na miejscu przekonali-
œmy siê, ¿e mogliœmy mieæ lepsze odzie-
nie. Mieliœmy - mówiê o sobie i innych
pielgrzymach z Brzeszcz - koszulki z na-
pisem Brzeszcze Santiago. By³y to ba-
we³niane t-shirty, które nie by³y przysto-

Paszport pielgrzyma

Pielgrzymka szlakiem muszli
Reporta¿

W Pó³nocno-zachodniej Hiszpanii znajduje siê szlak pielgrzymkowy do kate-
dry w Santiago de Compostela. Zwany jest Drog¹ œw. Jakuba, po hiszpañsku Cami-
no de Santiago. To w³aœnie tam pielgrzymuj¹ ludzie z ca³ego œwiata. Szlak Camino
de Santiago oznaczony jest muszl¹ œw. Jakuba oraz ¿ó³tymi strza³kami. Muszla jest
symbolem pielgrzymów. Droga œw. Jakuba istnieje od ponad 1000 lat, jest jednym
z najwa¿niejszych chrzeœcijañskich szlaków pielgrzymkowych, obok szlaków do
Rzymu i Jerozolimy. W hiszpañskiej katedrze wed³ug przekonañ pielgrzymów, znaj-
duje siê odnaleziony w cudowny sposób grób jednego z 12 aposto³ów œw. Jakuba
Starszego.

Wed³ug legendy cia³o aposto³a umieszczono w ³odzi bez wiose³, która zosta³a
przeniesiona na skrzyd³ach anielskich a¿ do wybrze¿y pó³nocnej Hiszpanii. St¹d
odebra³a je i pochowa³a na dawnym cmentarzu królowa Lupa. Oko³o 813 r. n.e.
pustelnik Pelayo ujrza³ w nocy deszcz gwiazd spadaj¹cych na pobliskie wzgórze.
Podzieli³ siê swoj¹ wizj¹ z miejscowym biskupem, który odkry³ kamienny grobo-
wiec zawieraj¹cy szcz¹tki aposto³a. W tym miejscu wzniesiono koœció³, a nazwa
Compostela (z ³ac. pole gwiazd) przypomina cudowne wydarzenie zwi¹zane z tym
miejscem.

Darmowe stoisko z wod¹ przygotowane dla pielgrzymów przez tamtejszych
mieszkañców
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Ostatni dzieñ wêdrówki

sowane do takiej podró¿y. Hiszpañscy pielgrzy-
mi nosili spodnie i koszulki „oddychaj¹ce”, które
wystarczy³o przep³ukaæ i w 30 minut by³y suche.
A te nasze, wyprane po po³udniu rano nadal by³y
mokre. Trzeba by³o zawiesiæ je na plecaki i z nimi
wêdrowaæ.

S³aboœci
Kilka miesiêcy przed pielgrzymk¹ mia³em

chor¹ nogê. Le¿a³em nawet w szpitalu. Na w³asn¹
odpowiedzialnoœæ postanowi³em podj¹æ wyzwanie
i wyruszyæ. To mog³a byæ moja ostatni szansa na
zrobienie tego. W przysz³ym roku móg³bym nie tra-
fiæ na grupê chêtnych do pielgrzymowania.

Podczas marszu na nodze nosi³em opaskê ela-
styczn¹. Nie chcia³em straszyæ ludzi widokiem
chorej nogi. Niestety przez opaskê noga siê pa-
rzy³a. Po oko³o 2 tygodniach postanowi³em j¹
zdj¹æ. Dzieñ by³ bardzo upalny, moja noga moc-
no napuch³a.

Ju¿ nawet dzwoni³em do ¿ony i mówi³em: „to
chyba ju¿ koniec bêdzie, muszê poszukaæ poci¹-
gu i wracaæ”.

Na szczêœcie nie zrezygnowa³em. Na 3 dzieñ
skóra zaczê³a schodziæ z nogi i opuchlizna sklê-
s³a. Okaza³o siê, ¿e to od s³oñca, a nie z choroby.

Pokonane kilometry
Ka¿dy dziennie przemierza³ tyle kilometrów

ile chcia³. Ja najwiêcej przeszed³em 50, ale tylko
dlatego, ¿e pod¹¿a³em wytyczon¹ tras¹. Niepo-
trzebnie pokona³em 25 km w górê i kolejne tyle
samo w dó³. A Hiszpan, którego spotka³em mi
mówi³, ¿e do noclegu pozosta³o mi tylko 5 km.
No có¿… Inni dotarli do celu du¿o wczeœniej, po
prostu poszli na skróty.

Zdarza³o mi siê równie¿ pokonaæ 40 km dzien-
nie, przewa¿nie jednak stara³em siê, by by³o to
nie wiêcej ni¿ 20-25 km.

Motywacja
Mój pradziadek w latach 30. tamtego wieku

by³ na pielgrzymce. Orient Expresem pojecha³ na
do Ziemi Œwiêtej. Na tamte czasy taka pielgrzym-
ka by³a czymœ wyj¹tkowym, niecodziennym,
ogromnym wyzwaniem. Ja tak¿e chcia³em zrobiæ
coœ takiego, dlatego wybra³em siê na tê pielgrzym-
kê i maszerowa³em przez 1,5 miesi¹ca.

Mam nadziejê, ¿e któreœ z moich dzieci podejmie
kiedyœ takie wyzwanie. Na pewno prze¿yæ nigdy nie
zapomni. A ja na koniec chcia³bym podziêkowaæ jesz-
cze ks. Aleksandrowi Smarduchowi, ca³ej grupie nie-
bieskiej z pielgrzymki oœwiêcimskiej oraz rodzinie za
modlitwê i wsparcie duchowe.

11 listopada 1918 roku Polska odzyska³a niepod-
leg³oœæ. Po dziesi¹tkach lat zaborów, nareszcie Naród
polski sta³ siê niezawis³y. Czy mo¿emy sobie dzisiaj,
my wspó³czeœni Polacy, wyobraziæ atmosferê tamte-
go czasu? Zapewne by³a wielka radoœæ, wielkie pla-
ny i nadzieje. Rzeczywistoœæ oka-
za³a siê trudniejsza ni¿ marzenia.
Rozbite pañstwo, brak zaplecza in-
stytucjonalnego i gospodarczego,
dramatyczne zró¿nicowanie ekono-
miczne i spo³eczne, bieda - to nie
by³y sprzyjaj¹ce warunki do budo-
wy silnego kraju. Zapewne nak³a-
da³y siê na to spory polityczne oraz
skomplikowana sytuacja w stosun-
kach zagranicznych. S¹siaduj¹ce
mocarstwa niechêtnie godzi³y siê na
zmianê mapy politycznej Europy,
a ju¿ na pewno nie mia³y ochoty
wspieraæ odbudowuj¹cej siê Polski.
Pewnie te¿ wiêkszoœæ Polaków, poch³oniêta truda-
mi codziennoœci nie bardzo nawet zdawa³a sobie
sprawê z sytuacji i anga¿owa³a siê w budowanie Pol-
skiego Pañstwa Niepodleg³ego. Jak to zazwyczaj
bywa odpowiedzialnoœæ w takich sytuacjach spoczy-
wa na elitach politycznych i intelektualnych. Te
pierwsze by³y sk³ócone, te drugie zbyt s³abe, aby
odegraæ znacz¹c¹ rolê. A jednak Polska rodzi³a siê
na arenie œwiatowej, w bólach, wstrz¹sana coraz to
nowymi problemami, ale jednak powstawa³a.

Po 123 latach zaborów trudno by³o stworzyæ
jednorodny organizm pañstwowy, ze zlepka trzech
zupe³nie ró¿nych organizmów. Inne nawyki, przy-
zwyczajenia, odmienna organizacja i administra-
cja, zró¿nicowanie gospodarcze, ró¿nice kulturo-
we - nie sprzyja³y zjednoczeniu. Oczywiœcie prze-
trwa³a polskoœæ, ale równie¿ w zró¿nicowanym
stopniu. A, ¿e przyzwyczajenie jest drug¹ natur¹,
trudno siê dziwiæ, ¿e nalecia³oœci z zaborów czêsto
bra³y górê. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e Polska rodzi³a
siê po prawie dwóch pokoleniach nieistnienia, a mo¿e
trzeba powiedzieæ istnienia w podziemiu i w wy-
obraŸni, co absolutnie nie u³atwia³o sprawy. Zu-
pe³nie inaczej ¿y³o siê w czasie zaborów w Galicji,
inaczej w zaborze pruskim, a jeszcze inaczej w za-
borze rosyjskim. Niemniej jednak Polska tworzy³a
siê na nowo. Walczono z problemami gospodar-
czymi, miêdzy innymi brakiem wêgla, który by³
potrzebny do odbudowy gospodarki, z inflacj¹,
z analfabetyzmem i wieloma innymi. Ci¹gle istnia-
³o zagro¿enie ze strony s¹siadów, a okres ten nie
by³ wolny od dzia³añ wojennych.

Mimo tych przeciwnoœci uda³o siê zbudowaæ
Pañstwo Polskie. Szóste pod wzglêdem liczby lud-
noœci oraz pod wzglêdem wielkoœci pañstwo w Eu-
ropie. Zaczyna³o siê dobrze dziaæ w gospodarce -
reforma Grabskiego, stabilizuj¹ca polsk¹ walutê,
budowa Centralnego Okrêgu Przemys³owego oraz
portu w Gdyni, to fakty, o których do dziœ pamiêta-
my. Polacy zaczynali byæ znani na arenie œwiato-
wej. By³y sukcesy sportowe - polscy olimpijczycy
z honorem bronili barw bia³o-czerwonych. Janusz
Kusociñski, Halina Konopacka, Stanis³awa Wala-
siewicz - tych z³otych medalistów olimpijskich
wspominamy po dziœ dzieñ. Polacy mieli te¿ swo-
jego laureata Nagrody Nobla - W³adys³awa Rey-
monta. Polska pañstwowoœæ umacnia³a siê. Roz-

wija³a siê kultura i nauka, powszechniejszy by³
dostêp do oœwiaty. Ówczeœni Polacy rozumieli,
¿e tylko w ten sposób mog¹ nadrobiæ zaleg³oœci
czasu zaborów i umocniæ swoj¹ pozycjê w Euro-
pie, która nie by³a wolna od wewnêtrznych wstrz¹-

sów. Nauczeni doœwiadczeniem
ponadwiekowej zale¿noœci od
obcych mocarstw, zdawali sobie
sprawê z tego, ¿e niepodleg³oœæ
nie jest dana raz na zawsze, i ¿e
trzeba j¹ chroniæ i wzmacniaæ.
Niestety czas wielkiego kryzy-
su œwiatowego oraz wewnêtrzne
spory nie pomaga³y w d¹¿eniu do
budowania silnego pañstwa.
Potem nadszed³ rok 1939 i wszyst-
ko to, co zdo³ano stworzyæ w krót-
kim, zaledwie dwudziestoletnim
okresie, leg³o w gruzach.

I znowu Polacy musieli wal-
czyæ o niepodleg³oœæ. Koniec wojny nie przyniós³
ca³kowitej wolnoœci. Budowanie pañstwa na zasa-
dach okreœlonych porz¹dkiem ja³tañskim, dla wie-
lu Polaków by³o nie do zaakceptowania. Tote¿
mniej wiêcej, co dziesiêæ lat podejmowano próby
jego zburzenia. Rok 1956, 1968, 1970, 1980 - daty
polskich zrywów niepodleg³oœciowych w najnow-
szych dziejach Polski. Ró¿ne by³y przyczyny i skut-
ki tych zrywów, ale powód by³ zawsze jeden -
pragnienie wolnoœci i ¿ycia w kraju, o którym Po-
lacy sami bêd¹ decydowaæ. Czy po prostu, ¿eby
„Polska by³a Polsk¹”. Trzeba by³o wielu trud-
nych lat, trudnych wyborów i decyzji, aby wresz-
cie ziœci³o siê marzenie Polaków o w pe³ni wol-
nej i niepodleg³ej Polsce. Trzeba by³o wielkiego
nauczyciela - Jana Paw³a II, Polaka, który swo-
ich rodaków natchn¹³ nadziej¹ i pokaza³, ¿e nie-
mo¿liwe jest mo¿liwe.

11 listopada - œwiêto niepodleg³oœci, jaki ma
dzisiaj sens i wymiar? Nie musimy ju¿ przecie¿ wal-
czyæ o wolnoœæ kraju, ¿yjemy w wolnej, niepodle-
g³ej, w pe³ni demokratycznej Polsce. Czy wiêc to
œwiêto jest tylko okazj¹ do okolicznoœciowych aka-
demii, parad i wieczornic? Zapewne niezmiernie
wa¿ny jest jego wymiar pedagogiczny - przypomnie-
nie o historii, wspomnienie Polaków, którzy poœwiê-
cili ¿ycie dla kraju - w kszta³towaniu postaw patrio-
tycznych m³odzie¿y. I nie tylko m³odzie¿y, gdy¿
wydaje siê, ¿e coraz bardziej potrzeba takich przy-
pomnieñ, bo wspó³czesnoœæ nie sprzyja kultywo-
waniu tradycji i patriotyzmu. Jest to dobra okazja
do czêstego powtarzania s³owa Ojczyzna i t³uma-
czenia jego sensu.

Obecnie s³owa wolnoœæ i niepodleg³oœæ maj¹
inny wymiar, ale sens pozostaje zawsze taki sam.
Polska nie musi walczyæ o niepodleg³oœæ w wymia-
rze dos³ownym, nikt z nas nie musi poœwiêcaæ swe-
go ¿ycia dla odzyskania wolnoœci kraju. Teraz jest
to bardziej wymiar ekonomiczny, œwiatopogl¹dowy,
polityczny. Warto prze³o¿yæ na jêzyk wspó³czesno-
œci historiê i tradycjê pokoleñ Polaków, walcz¹-
cych o niepodleg³oœæ i wolnoœæ, warto przypominaæ
o minionych zdarzeniach i warto mówiæ o tym, po
co Ci ludzie to robili. Trzeba to robiæ, aby zachowaæ
pamiêæ, ale i po to, ¿eby „Polska by³a Polsk¹” we
wspó³czesnym œwiecie.

¯eby Polska by³a Polsk¹

Beata Szyd³oBeata Szyd³oBeata Szyd³oBeata Szyd³oBeata Szyd³o
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Repertuar

01-02.11.2009 nieczynne
03-05.11.2009
godz.18.00 GWIAZDA KOPERNIKA
godz.20.00 ANTYCHRYST
06-08.2009
godz.18.00 ODLOT (USA,b.o)
godz.20.00 PRZERWANE OBJĘCIA  (Hiszpania, 15)
09.11.2009 nieczynne
10-12.11.2009
godz.18.00 ODLOT
godz. 20.00 PRZERWANE OBJĘCIA
13-15.11.2009
godz.17.00 ODLOT
godz.18.45 NOWSZY MODEL (USA, 15)
godz.20.30 WERONIKA POSTANAWIA UMRZEĆ
(USA, 15)
16.11.2009 nieczynne
17-18.2009
godz.18.00 WERONIKA POSTANAWIA UMRZEĆ
godz.20.00 NOWSZY MODEL
19.11.2009
godz.20.00 NOWSZY MODEL
20.11.2009 NOC ZŁOTYCH LWÓW
godz.17.00 WOJNA POLSKO-RUSKA
godz.18.45 SPOTKANIE Z XAWERYM  ŻUŁAWSKIM
godz.19.30 REWERS
godz.21.10 GALERIANKI
21-22.11.2009
godz.18.00 DYSTRYKT 9 ( USA, Nowa Zelandia, 150
godz.20.00 GALERIANKI
23.11.2009 nieczynne
24-25.11.2009
godz.18.00 GALERIANKI
godz.20.00 DYSTRYKT 9
26.11.2009
godz.20.00 GALERIANKI
27-29.11.2009
godz. 17.00 MAGICZNE DRZEWO (Polska, 7)
godz.18.30 NIGDY NIE MÓW NIGDY (Polska, 15)
godz.20.15 NIGDY NIE MÓW NIGDY
30.11.2009 nieczynne
01-03.12.2009
godz.18.00 MAGICZNE DRZEWO
godz.20.00 NIGDY NIE MÓW NIGDY

W filmie „Dzieci Ireny Sendlerowej” wy-
œwietlanym w kinie „Wis³a” przedstawiono hi-
storiê kobiety, która bezinteresownie pomaga-
³a innym. Podczas II wojny œwiatowej urato-
wa³a blisko 2,5 tys. ¿ydowskich dzieci.

Kino „Wis³a” Oœrodka Kultury w Brzeszczach
w ramach M³odzie¿owej Akademii Filmowej za-
prosi³o uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych na projekcjê filmu opowiadaj¹cego
losy Ireny Sendler. Kobiety, która pomaga³a innym,
a co najwa¿niejsze ratowa³a ¿ydowskie dzieci.

Na spotkania z m³odzie¿¹ Aneta W¹drzyk,
kierownik kina „Wis³a” zaprosi³a goœci: Patryka
Tomiczka, filmoznawcê i dziennikarza oraz Gra-
¿ynê Ferenc, realizuj¹c¹ projekty o holokauœcie,
wielokulturowoœci i tolerancji, wspó³pracuj¹c¹
z Centrum ¯ydowskim w Oœwiêcimiu.

Przed projekcj¹ uczniowie us³yszeli o Irenie
Sendler, o historiach zwi¹zanych z jej osob¹ oraz
o filmie.

- Ja mam problem z Iren¹. Tak to jest z posta-
ciami, które s¹ krystalicznie czyste - mówi Patryk
Tomiczek. - Zawsze szuka siê jakiegoœ pêkniêcia,
czegoœ z³ego. W tym przypadku siê tego nie do-
szukamy.

Film „Dzieci Ireny Sendlerowej” powsta³ na
podstawie ksi¹¿ki Anny Miesz-
kowskiej, uzupe³nionej o wypo-
wiedzi osób ocalonych z holo-
kaustu. Wstêp napisa³ Micha³
G³owiñski, polski teoretyk litera-
tury i znawca nowszych dziejów
literatury polskiej. Jest jednym
z dzieci uratowanych z warszaw-
skiego getta przez Irenê.

W czasie wojny Sendlerowa
pracowa³a dla Miejskiego Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej. Zaczê³a
pomagaæ ̄ ydom d³ugo przed po-
wstaniem getta warszawskiego.
Organizowa³a przemycanie dzie-
ci ¿ydowskich poza jego mury.
Umieszcza³a je w przybranych ro-
dzinach, domach dziecka i u sióstr
katolickich w Warszawie, Turkowicach i Choto-
mowie. W grudniu 1942 r. Rada Pomocy ̄ ydom
„¯egota” nawi¹za³a z ni¹ wspó³pracê. Irena
jako pracownik MOPS’u mia³a przepustkê do
getta.

Rok 2009 to Miêdzynarodowy Rok Astro-
nomii.  Dla mi³oœników rozgwie¿d¿onego nie-
ba ma szczególne znaczenie, bowiem w tym
roku przypada 400 rocznica u¿ycia przez
Galileusza lunety do obserwacji nieba, któ-
ra stanowi³a prze³om w postrzeganiu i rozu-
mieniu Kosmosu. To wydarzenie zainspiro-
wa³o Bielskie Studio Filmów Rysunkowych
do wyprodukowania filmu animowanego
„Gwiazda Kopernika”, filmu o naszym ro-
daku,o  którym mówi¹,  i¿  dokona³ najwiêk-
szego odkrycia w dzie-
jach œwiata - wstrzyma³
s³oñce i ruszy³ ziemiê.

Kino „Wis³a” Oœrod-
ka Kultury w Brzesz-
czach, aby przybli¿yæ
najm³odszym odleg³e
gwiazdozbiory, zaprosi-
³o astronoma - gen. Mi-
ros³awa Hermaszewskie-
go, by podzieli³ siê wra-
¿eniami ze swojego lotu
po orbicie, który odby³
27 czerwca 1978 r. Lot
ten trwa³ 7 dni, 22 godzi-
ny, 2 minuty i 59 sekund.
Genera³ relacjonowa³
dzieciom swój pobyt w statku kosmicznym So-
juz 30, pokazywa³ na slajdach warunki w ja-
kich ¿y³ w niewa¿koœci oraz swoich kolegów-
partnerów lotu. Równie¿ udostêpni³ widzom
odrêczne zapiski i wyliczenia trajektorii swo-

Irenê Sendlerow¹ aresztowa³o gestapo w 1943 r.
By³a torturowana i skazana na œmieræ. Na szczê-
œcie „¯egota” zdo³a³a j¹ uratowaæ, przekupuj¹c
niemieckich stra¿ników. W ukryciu pracowa³a da-
lej. Uratowa³a oko³o 2,5 tys. dzieci ¿ydowskich.

- Postaæ Ireny Sendler d³ugo nie by³a znana - t³u-
maczy Patryk Tomiczek.
- Po wojnie w zwi¹zku
z ustrojem politycz-
nym w Polsce nie roz-
mawiano o ̄ ydach. Po
wydarzeniach z ’89
roku coœ drgnê³o. Jed-
nak dopiero po filmie
Stevena Spielberg’a
„Lista Schindlera” za-
czêto wymieniaæ na-
zwisko Sendler.

Sendlerowa do¿y³a
98 lat. Œwiatopogl¹d
ukszta³towa³ jej ojciec,
który by³ lekarzem.
Udziela³ pomocy dzie-
ciom chorym na tyfus,

w tym ̄ ydom. Zmar³, gdy córka mia³a 7 lat. Irena
do koñca swojego ¿ycia podkreœla³a, ¿e to ojciec
nauczy³ j¹, ¿e ka¿demu ton¹cemu nale¿y podaæ
pomocn¹ rêkê.

jego l¹dowania. Opowiada³ o misternych przy-
gotowaniach na Bajkonurze i o kolejnych
szczeblach wysokiej drabiny, na któr¹ musia³
wspi¹æ siê jako m³ody cz³owiek, by spe³niæ
swoje marzenia o dalekich lotach. W trakcie
misji kosmicznej  by³ 89 astronaut¹, który prze-
bywa³ w kosmosie. Obecnie jest 500 kosmo-
nautów, którzy podró¿owali w przestworzach.

Genera³ Miros³aw Hermaszewski jest
cz³onkiem Komitetu Wykonawczego Stowa-
rzyszenia Kosmonautów i Astronautów Œwia-

ta, cz³onkiem Kapitu³y medalu Akademii Pol-
skiego Sukcesu i cz³onkiem Komitetu Badañ
Kosmicznych i Satelitarnych PAN.

Kosmiczne spotkanie

Aneta W¹drzykAneta W¹drzykAneta W¹drzykAneta W¹drzykAneta W¹drzyk

Dzieci Ireny Sendlerowej

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel
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Kalendarium
przedsiêwziêæ
w listopadzie

III OTWARTE MISTRZOSTWA KLUBU OYAMA KARATE BRZESZCZE W KATA
7 listopada, godz. 10.00 (sala widowiskowa)

UNIWERSYTET KAŻDEGO WIEKU
9 listopada, godz. 17.00 (sala widowiskowa)
W programie wykład Marioli Pryzwan. „Dwie Marie - dotychczas nieznane, pry-

watne życie Marii Dąbrowskiej i Marii Kownackiej - autorki przygód Plastusia.”

I EDYCJA LIGI PŁYWACKIEJ W BRZESZCZACH - OTWARTE ZAWODY
PŁYWACKIE

14 listopada, godz. 8.00 (Basen pod Platanem)
Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież oraz dorosłych. Organizatorzy: UKS

w Brzeszczach, Szkółka pływania BUTTERFLY”, Ośrodek Kultury w Brzeszczach. Re-
gulamin i warunki uczestnictwa dostępne na stronie www.ok.brzeszcze.pl, na Basenie
Pod Platanem w Brzeszczach, na plakatach.

WIECZÓR POETYCKI – CHARYTATYWNI I PRZYJACIELE
17 listopada, godz. 18.00 (świetlica SP Nr 2 w Brzeszczach)

„5 LAT LECI KABARECIK” – JUBILEUSZ ZESPOŁU TĘCZA
19 listopada, godz. 16.30 (sala widowiskowa)
W programie: casting do zespołu „TĘCZA”, największe hity zespołu „TĘCZA”,

loteria fantowa, MY CYGANIE Z TĘCZY - gwóźdź programu.

ZasoleZasoleZasoleZasoleZasole
06.11 Wyjazd do Teatru Muzycz-

nego w Gliwicach na operetkę „ Wie-
deńska Krew” - szczegóły na plakatach
i w świetlicy.

28.11 „Babski Comber” - szczegóły na
plakatach i w świetlicy.

W środy - spotkanie w klubie „Babski
świat”.

W czwartki i piątki - spotkanie w mło-
dzieżowym klubie dyskusyjnym.

We wtorki - kurs tańca towarzyskiego
z elementami hip hop i disco dance (16.00).

We wtorki i czwartki - aerobik dla pań
(18.20).

PrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszyn
Świetlica zaprasza we wtorek, piątek

(14.00-16.00)
10.11 Zajęcia z masą solną.
20.11 Robimy wróżkę z suszonych

liści.
24.11 Zajęcia plastyczne - „Czarowni-

ce, duchy i zmory”.
Huragan Babski zaprasza czwartki

(17.00)
5.11 Wyjście do kina.
12.11 Spotkanie.
20.11 Robimy ozdoby świąteczne.
26.11 Spotkanie andrzejkowe.
Zespół „Przecieszynianki” zaprasza na

spotkania - wtorki (17.00).

uczniów szkoły podstawowej (16.00).
25.11 Pokaz kulinarny. Szczegóły na

plakatach (16.00).
27.11 Zabawa andrzejkowa dla

uczniów SP Skidziń (15.00).
28.11 Wyjazd do teatru Bagatela

w Krakowie na sztukę pt. „Testosteron”.
Szczegóły na plakatach.

W  środy - próby  zespołu Skidzinianie
(19.00).

Od listopada do marca Dom Ludowy
zaprasza: wtorki, środy (13.00-21.00),
czwartki, piątki (13.00-20.00). Dni i godzi-
ny otwarcia biblioteki pozostają bez zmian,
tj. wtorki, środy (15.00-19.00), czwartki
(13.30-17.30).

JawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowice
12.11 „Drewniane deseczki z różny-

mi motywami” - prace wykonujemy tech-
niką decoupage.

 17.11 „Warsztaty florystyczne” -
w programie układanie świątecznych
kompozycji kwiatowych, stroików, pako-
wanie prezentów.

 19.11 Warsztaty decoupage cz. II.
 24.11 Wyjazd do Teatru Muzyczne-

go w Gliwicach na operetkę pt. „Hrabina
Marica”.

 26.11 „Wieczór wróżb i magii” - an-
drzejki dla dzieci.

BórBórBórBórBór
18.11 „Spotkanie kobiet” - pokaz ku-

linarny, m.in. „Chleb domowego wypie-
ku”. Szczegóły na plakatach (15.00).

23.11 „Spotkanie z książką” z udzia-
łem przedszkolaków z Boru (11.00).

JESIEŃ LITERACKA
23 listopada, godz. 10.00 (sala widowiskowa)
Spotkanie z Danutą Wawiłow - finał projektu dla klas III.

ALTERNATYWNA PRZESTRZEŃ MARZEŃ
23 listopada, godz.17.00 (sala nr 30)
Spotkanie w Klubie Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej PIÓROMANI.

„MUZYKA SŁÓW” – KONKURS RECYTATORSKI
26 listopada (sala widowiskowa OK)
W programie: 14.00-15.00 - próby mikrofonowe, 15.00-16.00 - prezentacja re-

cytacji w konkursie „MUZYKA SŁÓW”, „W ŻÓŁTYCH PŁOMIENIACH LIŚCI” - kon-
kurs poezji śpiewanej, 16.00 - 16.50 - próby mikrofonowe, 17.00-18.30 - prezentacje
poezji śpiewanej, 19.00 - ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Czas zakończenia
imprezy uzależniony jest od ilości uczestników biorących udział w konkursie.

WYSTAWY
6-22 listopada, wystawa malarstwa  Artura Oleksego i Mateusza Krawczyka

absolwentów UŚ w Cieszynie ”ona_art”

ZAPOWIEDZI NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

4 grudnia, godz. 16.00 - MIKOŁAJKI z Samorządem Osiedlowym nr 2.
7 grudnia, godz. 16.00 - MIKOŁAJKI z Samorządem Osiedlowym nr 1.
8-10 grudnia, godz. 16.00-20.00 - GIEŁDA PRZEDŚWIĄTECZNA - wysta-

wa i sprzedaż ozdób świątecznych.
8 grudnia, godz. 16.00 - GMINNY DZIEŃ WOLONTARIUSZA.
10 grudnia, godz.15.00 - BARBÓRKOWE POTYCZKI BRZESZCZANIE

KONTRA SĄSIADY ZZA MIEDZY.

Programy Domów
Ludowych
i œwietlic OK

os. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiego
10.11 Zajęcia ceramiczne dla pań

(17.00).
13-14.11 Gminny Turniej Tenisa Sto-

łowego organizowany przez SO nr 4 i nr 7.
24.11 Andrzejki w Klubie Seniora.
28.11 „Andrzejki w teatrze” wyjazd

do teatru Bagatela w Krakowie na sztu-
kę pt. „Testosteron”; szczegóły i zapisy
w świetlicy.

W poniedziałki (19.30-21.00) zajęcia
taneczne dla dorosłych.

W środy zajęcia taneczne dla dzieci
i młodzieży:

14.00-15.00 dzieci gr. zaawansowana
15.00-16.00 dzieci gr. początkująca
18.00-19.00 młodzież gimnazjalna
W czwartki Klub Aktywnych Panów

(18.00-20.00).
W piątki zajęcia plastyczne (16.00).
W czwartki zaprasza Klub Seniora

(14.00-16.00).

SkidziñSkidziñSkidziñSkidziñSkidziñ
06.11 „Jesienne kolaże” - zajęcia  pla-

styczne dla dzieci  (15.30).
13-14.11 Wyjazd na Gminny Turniej

Tenisa Stołowego do świetlicy na Szyma-
nowskiego - szczegóły na plakatach i w DL.

17.11 Spotkanie biblioteczne dla
dzieci przedszkolnych (9.30).

20.11 Tuwim -konkurs recytatorski dla

25.11 Warsztaty ceramiczne dla kobiet
(17.00)

27.11 Wróżby andrzejkowe - spotka-
nie dla dzieci i młodzieży szkolnej (17.00).

28.11 Wyjazd do Teatru Bagatela
w Krakowie na przedstawienie „Testo-
steron”.

WilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowice
13-14.11 Wyjazd na Gminny Turniej

Tenisa Stołowego do świetlicy na Szyma-
nowskiego - szczegóły na plakatach i w DL.

16.11 Warsztaty ceramiczne dla kobiet
(17.00).

17.11 Otwarte spotkanie z książką. Za-
praszamy uczniów z klas 2-5 (17.00).

26.11 Wróżby andrzejkowe - spotka-
nie dla dzieci i młodzieży szkolnej (17.00).

28.11 Wyjazd do Teatru Bagatela
w Krakowie na przedstawienie „Testo-
steron”.

os. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiego
05.11 Ceramika dla pań w OK

Brzeszcze .
06.11 Wyjazd do Gliwic na operetkę

pt. „Wiedeńska krew”.
17.11 Ceramika dla dzieci w OK

Brzeszcze.
20.11 Zbiórka darów wśród miesz-

kańców os. Paderewskiego dla dzieci
z Domu Dziecka.

24.11 „Ozdobne słoiczki”- warsztaty
dla pań poprowadzi Mirella Kudzia.

27.11 „Wieczór wróżb i przepowied-
ni”- świetlicowe andrzejki dla dzieci.
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M³odzi hip-hopowcy zaprezentowali swój
talent muzyczny podczas koncertu zorganizo-
wanego w Piwnicy Free Culture.

Samorz¹d Osiedlowy nr 1 wraz z Oœrod-
kiem Kultury w Brzeszczach ju¿ po raz szósty
zorganizowali plenerow¹ imprezê Œwiêto La-
tawca. Odby³a siê w pierwszy weekend paŸdzier-
nika. Pogoda dopisa³a, œwieci³o s³oñce, a przede
wszystkim wia³ wiatr.

Impreza na sta³e wpisa³a siê w kalendarz kul-
turalnych przedsiêwziêæ Brzeszcz. Ka¿dego roku
m³odzi ludzie samodzielnie konstruuj¹ latawce.
Wszystkie s¹ niepowtarzalne i ciekawie ozdobione.

Przypomnijmy, ¿e po raz pierwszy impreza ta
odby³a siê w Parku Miejskim przy ul. Dworcowej
w 2003 r. Wówczas rywalizowano w dwóch ka-
tegoriach latawców: skrzynkowych i p³askich.
W konkursie brali udzia³ nie tylko mieszkañcy na-
szej gminy. Przyje¿d¿ali te¿ pasjonaci z pobliskie-
go Bierunia. Z biegiem czasu konkurs zacz¹³ siê
zmieniaæ. Dzisiaj uczestnicy rywalizuj¹ tylko
w jednej kategorii i rzadko siê zdarza zobaczyæ
kogoœ spoza naszego terenu.

Tak te¿ by³o podczas tegorocznego konkur-
su, do którego zg³osi³o siê 42 zawodników. Spor¹
czêœæ z nich stanowili uczniowie Szko³y Podsta-
wowej w Jawiszowicach i Szko³y Podstawowej
nr 2 w Brzeszczach.

W jury w sk³adzie Agata Kochman, Magdale-
na Kulka, Renata Kubajczyk i Agata Kozak wy-
bra³o zwyciêzców. Najlepszy latawiec skonstru-

- Nie mog³em byæ z wami 4 czerwca 2009 r.,
gdy¿ w tym samym czasie uczestniczy³em w ob-
chodach 20. rocznicy pierwszych demokra-
tycznych wyborów w Polsce, które organizo-
wa³o moje rodzinne miasto Tychy - t³umaczy³
swoj¹ nieobecnoœæ w Brzeszczach Boles³aw
Twaróg, by³y pose³ na Sejm RP.

19 paŸdziernika 2009 r. w siedzibie Stowa-
rzyszenia „Brzost” z inicjatywy cz³onków Ko-
mitetu Obywatelskiego „Solidarnoœæ” Brzesz-
cze z 1989 r. odby³o siê spotkanie z Boles³a-
wem Twarogiem, by³ym pos³em na Sejm RP.
20 lat temu Boles³aw Twaróg, kandydat Komi-
tetu Obywatelskiego otrzyma³ w Gminie Brzesz-
cze 6 798 g³osów na 14 800 uprawionych do
g³osowania. Wówczas nasza gmina nale¿a³a do
okrêgu 39 w Tychach.

Underground’owa noc

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)
M³odzi ludzie ju¿ teraz zastanawiaj¹ siê nad kolejn¹
imprez¹

Przypomnijmy, ¿e w Piwnicy ju¿ nie po raz
pierwszy odby³a siê tego typu impreza. W  ramach
projektu „Nie taki hip-hop straszny… jak go na-
maluj¹” przeprowadzono m.in. walkê na rymy.

Tym razem zorganizowano koncert, podczas
którego wyst¹pili Apogeum Wszystkich Myœli
z Bielska-Bia³ej, Paragraf 3-1-3 i Adro z Brzeszcz.

- Cz³onkowie nowo powsta³ego zespo³u Pa-
ragraf 3-1-3 chcieli pokazaæ siê publicznoœci -
mówi Piotr Œwi¹der-Kruszyñski, instruktor Oœrod-
ka Kultury w Brzeszczach. - Zapytali czy w Piw-
nicy bêdzie to mo¿liwe. Zgodziliœmy siê.

Sobotni koncert przyci¹gn¹³ zarówno sympa-
tyków rapu, jak i zwolenników klubu Piwnica Free
Culture, którzy obecni s¹ na wiêkszoœci przedsiê-
wziêæ realizowanych w³aœnie w tym miejscu.

Dmuchawce,
latawce, wiatr...

Niektóre latawce poszybowa³y w chmury

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

owa³ Szymon Chybiosz z Jawiszowic. Drugie miej-
sce przypad³o Miko³ajowi Kumorowskiemu tak¿e
z Jawiszowic, a trzecie Julii Rothkegel z Brzeszcz.
Jury wrêczy³o te¿ trzy wyró¿nienia, powêdrowa-
³y one do Paw³a Gibasa z Jawiszowic, Wiktorii
Bu³y i Damiana S³owiaka z Brzeszcz. Zwyciêzcy
otrzymali pami¹tkowe dyplomy, statuetki oraz
nagrody rzeczowe. Organizatorzy zadbali te¿ o po-
zosta³ych uczestników konkursu. Ka¿demu
podarowali drobny upominek.

Podczas Œwiêta Latawców animatorzy z Oœrod-
ka Kultury przygotowali dla dzieci równie¿ zaba-
wy. Ogromn¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê mini za-
wody w puszczaniu w³asnorêcznie wykonanych
samolocików oraz wspólne rysowanie.

- Chce podziêkowaæ wszyst-
kim, którzy zaanga¿owali siê w or-
ganizacjê Œwiêta Latawca - mówi
Wies³aw Albin, przewodnicz¹cy
SO nr 1. - W przysz³ym roku po-
staramy siê zorganizowaæ wrze-
œniowe warsztaty, które pomog¹
w budowie latawców. Mamy na-
dziejê, ¿e dziêki temu przyci¹gnie-
my wiêcej uczestników.

Organizatorzy dziêkuj¹ spon-
sorom: „Spo³em” PSS „Górnik”
w Brzeszczach, Gminnej Spó³-
dzielni „Samopomoc Ch³opska”
w Brzeszczach, Agencji Komu-
nalnej w Brzeszczach, Agencji
Mieszkaniowej w Brzeszczach,

œwietlicy Szko³y Podstawowej nr 2 w Brzeszczach,
Krzysztofowi Walusowi i Dariuszowi P³once -
Firma „Mix-Bud”, Leszkowi Syrkowi - Night
Club Lider, Marii i Czes³awowi Majdom, Anecie
Œlusarczyk, W³adys³awie Wójtowicz, Bogus³awie
i Czes³awowi Rymkiewiczom.

Pose³ X kadencji
Sejmu RP

Plakat kandydata na pos³a X kadencji Boles³awa
Twaroga. Ekspozycja w siedzibie stowarzyszenia
„Brzost”

Barbara W¹sikBarbara W¹sikBarbara W¹sikBarbara W¹sikBarbara W¹sik

Kameralne spotkanie sk³oni³o goœcia do re-
fleksji i zadumy nad wydarzeniami z 1989 r.
Wspomina³ m.in. chwile, kiedy zdecydowa³ siê
kandydowaæ do Sejmu, reakcjê ¿ony, która do-
piero z plakatów o tym fakcie siê dowiedzia³a,
o ogromnym zaanga¿owaniu spo³ecznoœci, o wspól-
nych zdjêciach z Lechem Wa³ês¹. Ogl¹daj¹c
wystawê w siedzibie Stowarzyszenia ”Brzost”
odtwarza³ atmosferê i pytania jakie pada³y z sali
w czasie majowego, przedwyborczego spotka-
nia w brzeszczañskim MGOK-u. Patrz¹c na
zdjêcia z pierwszych, powojennych obchodów
11 Listopada, w których t³umnie wziêli udzia³
mieszkañcy gminy Brzeszcze zadawa³ pytanie
- czym jest w dzisiejszych czasach patriotyzm.

Boles³aw Twaróg opowiada³ o pracy w Ko-
misji Regulaminowej X kadencji Sejmu RP, o ku-
lisach bycia politykiem i o tym, dlaczego prze-
sta³ nim byæ.

Dziêki gawêdziarskiemu talentowi barwnie
przedstawi³ „trudy” hotelowego ¿ycia, a tak¿e
jak z pos³em Janem Œmietan¹ tworzyli „komi-
sjê mleczarsk¹”.

By³a to ¿ywa lekcja najnowszej historii Pol-
ski. Historii z blaskami i cieniami.

Zwyciêzcy tegorocznej edycji konkursu
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Pora jesienna sprzyja podejmowaniu te-
matów zwi¹zanych z rocznicami wa¿nych
wydarzeñ albo wyj¹tkowymi postaciami. W po-
³owie paŸdziernika obchodziliœmy Dzieñ
Edukacji. Teraz mamy listopad - miesi¹c za-
dumy nad grobami bliskich. Warto zatem
przypomnieæ osoby, którym zawdziêczamy
wychowanie, wiedzê i wartoœci, a wiêc to,
kim jesteœmy.

W pamiêci mieszkañców Brzeszcz szcze-
gólnie zapisa³y siê nazwiska trzech nauczycie-
lek: El¿biety Senkowskiej, Katarzyny Senkow-
skiej i Ewy Tokarzówny. Pracê pedagogiczn¹
rozpoczê³y w trudnym okresie tworzenia pol-
skiej pañstwowoœci po zaborach, kontynuowa-
³y w tragicznym czasie okupacji niemieckiej,
a tak¿e w Polsce Ludowej. El¿bietê i Katarzy-
nê Senkowskie ³¹czy³y nie tylko praca i idea³y,
ale tak¿e pokrewieñstwo i pochodzenie - kuzyn-
ki, obydwie brzeszczanki. Ewa Tokarzówna
urodzi³a siê w Ko³omyi w województwie sta-
nis³awowskim, a do Brzeszcz przywiod³o j¹
poszukiwanie pracy.

El¿bieta przysz³a na œwiat w roku 1902
jako ósme z kolei dziecko w rodzinie sekreta-
rza gminnego, Walentego Senkowskiego. Po
ukoñczeniu Seminarium Nauczycielskiego w Kra-
kowie rozpoczê³a pracê w Szkole Powszech-
nej w rodzinnych Brzeszczach. Uczy³a mate-
matyki, biologii oraz historii. Od samego po-
cz¹tku, a wiêc od roku 1922, wk³ada³a wiele
wysi³ku w urz¹dzenie ogrodu szkolnego i jego
pielêgnacjê. Organizowa³a równie¿ przedsta-
wienia szkolne, co pozytywnie wp³ywa³o na
postawy uczniowskie dzieci, a ponadto pozwa-
la³o uzyskaæ dodatkowe fundusze dla szko³y.

Trzeba podkreœliæ, ¿e sytuacja wojenna nie
przerwa³a dzia³alnoœci pedagogicznej pani El¿-
biety. Szko³a w Brzeszczach, podobnie jak inne
placówki, pocz¹tkowo funkcjonowa³a, ale wy-
k³adano tu wy³¹cznie w jêzyku niemieckim,
nastêpnie ca³kowicie zosta³a zamkniêta. Na-
uczyciele, sprzeciwiaj¹c siê decyzji okupanta,
organizowali tajne nauczanie. El¿bieta Sen-
kowska zapisa³a w Kronice Szkolnej, któr¹
prowadzi³a w latach 1939-1947: ca³y okres
okupacji miejscowe Grono nie zwa¿aj¹c na
gro¿¹ce niebezpieczeñstwo prowadzi³o szero-
ko zorganizowane tajne nauczanie. Z tego Gro-
na przez ten okres na miejscu utrzyma³ siê:
Senkowska El¿bieta, Tokarz Ewa, Pasternak
Stefania i Szablin Adolf.

W³odzimierz Senkowski, uczeñ i krewny
zas³u¿onej brzeszczanki, mówi, ¿e tajne na-
uczanie najczêœciej odbywa³o siê w domach, a w po-
jedynczej lekcji uczestniczy³a niewielka licz-
ba osób, na przyk³ad rodzeñstwo. Na pocz¹t-
ku, jak mówi pan Senkowski, chodzi³ na lek-
cje do cioci, nastêpnie zajêcia by³y prowadzo-
ne w jego domu. Rozs¹dnym pomys³em oka-
za³y siê spotkania w budynku gminy, na dru-

gim piêtrze w mieszkaniu pañstwa Z³otków,
kiedy oprócz pana W³odzimierza z nauki ko-
rzysta³o dwóch innych ch³opców - Zdzis³aw
Moroñczyk i Ryszard Z³otek. Tajne nauczanie
obejmowa³o ok. 40 uczniów.

Po wojnie pani Senkowska kontynuowa³a
pracê w „Jedynce” - obecnie Szko³a Podstawo-
wa nr 1 im. S. Staszica przy ul. Szkolnej (przed
wojn¹ ulica nosi³a nazwê J. Pi³sudskiego). War-
to dodaæ, ¿e w okresie powojennym nauczy-
cielka przez jakiœ czas pracowa³a na stanowi-
sku kierownika szko³y. W latach 50-tych zo-
sta³a karnie przeniesiona do szko³y w Brzesz-
czach Borze, co uzna³a za wielk¹ niesprawie-
dliwoœæ. Powód tej zmiany stanowi³a religij-
noœæ pani El¿biety i wiernoœæ zasadom wpaja-
nym rodzinie Senkowskich od dzieciñstwa. Jak
wiadomo, takie cechy nie spotyka³y siê z przy-
chylnoœci¹ ze strony w³adz. Pani Senkowska
wróci³a do swej pierwotnej placówki, kiedy
w Brzeszczach Borze zast¹pi³a j¹  Anna
Czartkiewicz.

Pani Senkowska razem z uczniami spod
szko³y wychodzi³a na niedzielne msze do ko-
œcio³a. Prowadzi³a szkolne ko³a zainteresowañ
i poœwiêca³a wychowankom wiele uwagi oraz
dodatkowy czas, pomagaj¹c dzieciom w odra-
bianiu zadañ domowych. Tego wybitnego pe-
dagoga cechowa³y punktualnoœæ, obowi¹zko-
woœæ i ogromne zaanga¿owanie. Pan W³ady-
s³aw Senkowski cytuje nastêpuj¹ce stwierdze-
nie swej nauczycielki i zarazem cioci: nie mo¿-
na od³¹czyæ nauczania od wychowania. Te s³o-
wa odzwierciedlaj¹ pe³n¹ poœwiêcenia posta-
wê charyzmatycznej wychowawczyni wielu
pokoleñ, rozumiej¹cej dzieci, a tak¿e proble-
my, z jakimi na co dzieñ musieli siê borykaæ
ich rodzice. Pani Senkowska w szkolnictwie
przepracowa³a ponad 50 lat, a za owocn¹ dzia-
³alnoœæ pedagogiczn¹ otrzyma³a Medal Komi-
sji Edukacji Narodowej. Zmar³a w roku 1988.
Byli uczniowie s¹ jej wdziêczni za sprawie-
dliw¹ i wymagaj¹c¹, ale i niezwykle ciep³¹
postawê. Podkreœlaj¹, ¿e obok wiedzy stara³a
siê im równie¿ przekazaæ wartoœci.

Trzeba zaznaczyæ, ¿e Katarzyna Senkow-
ska by³a pierwsz¹ nauczycielk¹ brzeszczank¹;
urodzona w 1898 r. w Brzeszczach; zmar³a
w Katowicach w 1977 r. Uczêszcza³a do Szko³y
Ludowej w Brzeszczach, nastêpnie do szko³y
wydzia³owej w Oœwiêcimiu. Aby uzyskaæ kwa-
lifikacje nauczycielskie, kontynuowa³a naukê
w Seminarium Nauczycielskim w Krakowie.
Podjê³a pracê w rodzinnych Brzeszczach
(œwiadectwo dojrza³oœci dawa³o mo¿liwoœæ
uczenia w szko³ach ludowych). Patent na na-
uczyciela w szko³ach powszechnych ze spe-
cjalnoœci¹ roboty rêczne oraz gry i zabawy zdo-
by³a w 1920 r. Dodatkowy egzamin upowa¿-
ni³ j¹ do zastêpowania katechety. Swój zapa³
w pierwszych zajêciach pedagogicznych pani
Katarzyna wspomina tak:

Po maturze podjê³am pracê nauczyciel-
ki w rodzinnych Brzeszczach. Wpad³am w wir

pracy spo³ecznej. Urz¹dzano zabawy, festyny
z loteri¹, przedstawienia, z których dochód
przeznaczono na ksi¹¿ki do biblioteki.

Po przy³¹czeniu Górnego Œl¹ska, odpowia-
daj¹c na apel wystosowany do nauczycieli
przez kuratorium w Katowicach, m³oda na-
uczycielka postanowi³a podj¹æ wyzwanie i za-
j¹æ siê repolonizacj¹ mieszkañców odzyska-
nych ziem. Jej zadanie obejmowa³o g³ównie
naukê jêzyka polskiego w szko³ach. W roku
1939 Katarzyna ukoñczy³a 3-letnie studium w In-
stytucie Pedagogiki w Katowicach. Do rodzin-
nych Brzeszcz powróci³a po wybuchu II wojny
œwiatowej. Obywatelska postawa i obowi¹zek
wobec m³odego pokolenia sk³oni³y j¹ do w³¹-
czenia siê w tajne nauczanie. Niez³omnoœæ i al-
truizm wykaza³a pomagaj¹c wiêŸniom KL
Auschwitz-Birkenau.

Po wojnie nadal pracowa³a w „Jedynce”,
dzia³aj¹c na rzecz wychowania m³odzie¿y w ro-
dzinnej miejscowoœci.

Nie sposób pomin¹æ postaæ Ewy Tokarzów-
ny, równie wybitnej miejscowej nauczycielki,
¿yj¹cej w latach 1904-1965. Po ukoñczeniu
seminarium nauczycielskiego pani Ewa przy-
jecha³a do Brzeszcz i w 1924 r. rozpoczê³a pra-
cê na stanowisku nauczyciela w Szkole Po-
wszechnej w Brzeszczach; egzamin kwalifi-
kacyjny zda³a w 1925 r. Zaanga¿owanie Ewy
w pracê spo³eczn¹, na rzecz szko³y i miejsco-
woœci zaskarbi³y jej przychylnoœæ mieszkañ-
ców, a w sferze wychowawczej przynios³o to
pozytywny wp³yw na postawy wœród dzieci
i m³odzie¿y, które chêtnie garnê³y siê na pró-
by przedstawieñ szkolnych wystawianych dla
mieszkañców. Szczególne zas³ugi Tokarzów-
na odnios³a pe³ni¹c funkcjê dru¿ynowej Zwi¹z-
ku Harcerstwa Polskiego. Po wybuchu wojny
wraz ze sw¹ dru¿yn¹ ukry³a zbiory biblioteki
szkolnej, pomoce naukowe, dokumentacjê
szkoln¹ i krzy¿e œcienne. W czasie okupacji
sumiennie w³¹czy³a siê w tajne nauczanie, kon-
tynuuj¹c w tych trudnych warunkach dzia³al-
noœæ edukacyjn¹ i pedagogiczn¹. Nauka odby-
wa³a siê, jak w innych przypadkach, dla ma-
³ych grup dzieci i mia³a miejsce w prywatnych
mieszkaniach.

Po odejœciu okupanta Ewa Tokarzów-
na na krótki okres podjê³a pracê w szkole ma-
cierzystej - „Jedynce”. W nied³ugim jednak
czasie zosta³a zmuszona do przyjêcia posady
nauczycielki jêzyka polskiego w Szkole Gór-
niczej w Brzeszczach, a nastêpnie pracowa³a
w bibliotece tej szko³y. Pracy pedagogicznej
³¹cznie poœwiêci³a 41 lat.

W nat³oku codziennych zajêæ czêsto za-
pominamy o wartoœciach, dla których nara¿ano,
a niejednokrotnie poœwiêcano ¿ycie. Od czasu
do czasu wspomnijmy jednak ludzi przekazuj¹-
cych te niez³omne zasady i pamiêtajmy, ¿e ich
wielkoœæ rodzi³a siê w rzeczach zwyczajnych.

Wielkoœæ rodzi siê w rzeczach
zwyczajnych

Krystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna Rosner
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Pracownicy oœwiaty z placówek w naszej
gminie œwiêtowali Dzieñ Edukacji Narodo-
wej. Oficjalna uroczystoœæ odby³a siê, jak co
roku, w sali widowiskowej brzeszczañskiego
Oœrodka Kultury.

Uroczystoœæ otworzy³a Bo¿ena Sobociñ-
ska, dyrektor Gminnego Zarz¹du Edukacji.
Przywita³a przyby³ych goœci, wœród których
znaleŸli siê m.in.:
Beata Szyd³o, pose³
na Sejm RP, Teresa
Jankowska ,  bu r-
mis t rz  Brzeszcz ,
Renata Jasieniak,
przedstawiciel Ma-
³opolskiego Kurato-
ra Oœwiaty, radni,
dyrektorzy jedno-
stek organizacyj-
nych, prezesi firm i or-
ganizacji pozarz¹-
dowych, ksiê¿a, eme-
rytowani nauczycie-
le, rodzice.

- Wszystkim na-
uczycielom i pra-
cownikom oœwiaty ¿yczymy, aby ³¹czyli swoj¹
pasjê z prac¹ - mówi³a Bo¿ena Sobociñska.
- Wtedy tak naprawdê nigdy nie bêdziecie Pañ-
stwo musieli pracowaæ.

¯yczenia i podziêkowania pracownikom
oœwiaty z³o¿yli te¿ Pose³ Beata Szyd³o, burmistrz
Brzeszcz, prezes Zwi¹zku Nauczycielstwa Pol-
skiego, przedstawiciel Ma³opolskiego Kurato-
rium Oœwiaty, ks. Franciszek Janczy, dyrektor
KWK Brzeszcze-Silesia oraz M³odzie¿owy Par-
lament Gminy Brzeszcze.

Burmistrz Teresa Jankowska wrêczy³a akty
mianowania nauczycielom: Marcinowi Jakubco-
wi, Ewie Kowalskiej, Annie Piestrak, Irenie
Stopczyñskiej, Renacie Zemlik i Monice ̄ wirow-
skiej. Na sztandar gminy Brzeszcze z³o¿yli oni
uroczyste œlubowanie.

Podziêkowano tak¿e nauczycielom i pracow-
nikom oœwiaty, którzy w bie¿¹cym roku prze-
szli na emeryturê. A byli to: Lucyna Drabek,
Maria Dziedzic, Anna Forycka, Jolanta Jêdry-
sek, El¿bieta Myœliwiec, El¿bieta Kolanko, Urszula
Pawlik, Danuta Pydych, Krystyna Rusin, Kry-
styna Sadek i Iwona Siemek.

Listy gratulacyjne z tytu³u otrzymania Me-
dalu Komisji Edukacji Narodowej odebra³y pod-

czas uroczystoœci Renata Balcarek, Renata Lem-
bas, Danuta Pydych i Anna Zalwowska. Podziê-
kowano te¿ emerytom, którzy od 50 lat s¹ cz³on-
kami Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego: Eu-
genii Apryas, Ludwice Dyrdoñ, Eleonorze Li-
powieckiej i Józefie Mastykarz.

Jubileuszu 25-letniej pracy zawodowej pogra-
tulowano: Barbarze Adamowicz, Jolancie Boro-
wicz, Violetcie Chechelskiej, Gra¿ynie G³¹b, Jo-

lancie Hendzel, An-
drzejowi Jakimko,
Gabrieli Janowicz,
Aleksandrowi Jo-
n a t o w s k i e m u ,
Ma³gorzacie Kojm,
Krystynie Kubicy,
Leokadii Malec,
Ewie Ma³eckiej,
Dorocie Marciszo-
nek, Annie Myœli-
wiec, Kamili No-
worycie, Ewie P³u-
¿ek, Ma³gorzacie
Smolarek, Barbarze
Tomaszek, Urszuli
Widzyk, Agnieszce
Wo ³ o s z y n - K o r-

czyk, Marioli Wróbel i Miros³awie Wysockiej.
W czasie akademii wyró¿niono nauczycie-

li, którzy uzyskali stopieñ awansu nauczycie-
la kontraktowego: Marlenê Babulê, Zanêtê
Bielenin, Joannê Gasid³o, Zuzannê Jarnot, ks. To-
masza Karpetê, Magdalenê Kliœ, Ewelinê
Karczmarek, Teresê Moskwê, Katarzynê Plewniak,
Katarzynê Pilarsk¹, Ewelinê Raczek i Joannê
Sajdak.

Renata Jasieniak w imieniu Ma³opolskie-
go Kuratora Oœwiaty wrêczy³a akty nadania
stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego:
Dorocie B¹k, Ma³gorzacie Olma-Naras, Bar-
barze Sikorze i Marcie Zynek.

Nagrody burmistrza otrzymali: Urszula
Bando³a, Anna Czubaty, Bo¿ena Klamra, Ma³-
gorzata Moroñczyk, Katarzyna Mre¿ar, Ma-
riola Pa³ka, Barbara Piwowarczyk, Iwona Sie-
mek, Barbara W³osiak oraz Irena Zarzycka.

Swoje nagrody - nauczycielom i pracow-
nikom obs³ugi - wrêczali te¿ dyrektorzy
brzeszczañskich szkó³ i przedszkoli. Uroczy-
stoœæ uœwietni³ wystêp kontratenora Marcina
Ciszewskiego, któremu akompaniowa³a pia-
nistka Ewa B¹k.

Pi¹tka
z ortografii

Dzieñ Edukacji Narodowej

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

Kilkunastu doros³ych mieszkañców gminy
Brzeszcze wziê³o udzia³ w czwartym Dyktan-
dzie pod patronatem burmistrza Brzeszcz Te-
resy Jankowskiej. Z ortografi¹ zmierzyli siê
19 paŸdziernika w Szkole Podstawowej nr 2
w Brzeszczach. Imprezie patronowa³y „Odg³o-
sy Brzeszcz”.

W œwietlicy SP nr 2 zgromadzili siê ci, któ-
rym ortografia nie sprawia problemu. Tylko 18
osób spróbowa³o swoich si³ i napisa³o dyktan-
do. W jury znalaz³y siê Renata Jasieniak, Wio-
leta Mruczek oraz Jolanta Borowicz.

Arcymistrzem Ortografii zosta³ Pan Stani-
s³aw Gajos, Mistrzem Ortografii Pani El¿bieta
Czopek, Wicemistrzem Ortografii - Pan Marcin
Poradowski.

Gratulujemy.

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Naro-
dowej odby³y siê 13 paŸdziernika w sali wido-
wiskowej Oœwiêcimskiego Centrum Kultury.

Starosta oœwiêcimski Józef Ka³a i wicesta-
rosta Józef Krawczyk wrêczyli nauczycielom
szkó³ ponadgimnazjalnych, prowadzonych
przez powiat akty mianowania. Wœród nich zna-
laz³ siê Tomasz Kluczny, pedagog z Powiato-
wego Zespo³u nr 7 w Jawiszowicach.

Helena Cimer, dyrektor delegatury wado-
wickiej Kuratorium Oœwiaty w Krakowie wraz
ze starost¹ oœwiêcimskim wrêczyli akty nada-
nia stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Tekst dyktanda:

Zszarza³y od kurzu ry¿y chudzielec wychy-
li³ siê z nag³a zza wêg³a w alei Poniatowskiego.
Na pewno chcia³ jak najprêdzej wybiec naprze-
ciwko gmachu s¹du wojewódzkiego, ¿eby
umkn¹æ grupie chuliganów, którzy bez w¹tpie-
nia dopadliby go ju¿ po nied³ugim czasie. Chy-
¿o mija³ przechodniów, nielicznych wprawdzie
o tej porze dnia, ale i tak przeszkadzaj¹cych mu
zarówno z prawa, jak i z lewa. Musia³ wiêc spryt-
nie kluczyæ miêdzy nimi po dró¿kach wij¹cych
siê wzd³u¿ i wszerz trawników. Naraz spomiê-
dzy kêpy krzewów wybieg³ niewielki kotek, po-
dobny do minitygryska. Jednak nie ¿ó³to-br¹zo-
wy, lecz szarobury, bez ma³a czarny. Biegn¹cy
zawaha³ siê przez chwilê, a kotek wtenczas
czmychn¹³ na skos przez trawnik i znikn¹³ gdzieœ
w dali. To niezdecydowanie chudzielca mog³o
zawa¿yæ na jego losach. Jednak¿e tak¿e goni¹-
cy go prze¿yli niemi³y epizod. Przed nosem prze-
jecha³a im bowiem znienacka kolumna samocho-
dów ch³odni, co wstrzyma³o pogoñ. Kiedy sa-
mochody ich minê³y, rudzielca nie by³o ju¿ wi-
daæ i goni¹cy nie wiedzieli, czy pobiec wzd³u¿
alei tui, czy te¿ pobiec w poprzek ulice Na Skraju
i kontynuowaæ poœcig poprzez park, rozpoœcie-
raj¹cy siê nieopodal s¹du. Niedogonienie ucie-
kaj¹cego stawa³o siê jednak co raz bardziej praw-
dopodobne, wiêc po chwili chuligani zrezygno-
wali z pogoni, choæ widaæ by³o po ich minach,
¿e jest im to bardzo nie w smak.

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

Uczestnicy tegorocznego dyktanda dla doros³ych

Burmistrz Teresa Jankowska wrêcza listy gratulacyjne

dyplomowanego. Z Brzeszcz otrzymali je Be-
ata Dubiel-Wojtas (PZ nr 6 w Brzeszczach), Do-
minika Czy¿yk (PZ nr 6 w Brzeszczach), Ewe-
lina Zió³kowska-Ciê¿ad³o (PZ nr 7 w Jawiszo-
wicach) i Wioletta D¹browska-Hernas (PZ nr 6
w Brzeszczach).

Nagrody Starosty trafi³y do Beaty Dubiel-
Wojtas (PZ Nr 6 w Brzeszczach), Anny Lasz-
czyk (PZ Nr 6 w Brzeszczach), Renaty £ukasik
(PZ Nr 7 w Jawiszowicach), Celiny Korczyk
(psychologa Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Brzeszczach).

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)
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Uczniowie brzeszczañskich gimnazjów
odwiedzili wystawê „Eksperymentuj” z Cen-
trum Nauki Kopernik w Warszawie goszcz¹c¹
w Powiatowym Zespole nr 3 Szkó³ Technicz-
nych i Ogólnokszta³c¹cych im. por. Stefana Ja-
sieñskiego w Oœwiêcimiu.

Centrum Nauki Kopernik jest instytucj¹
kultury powsta³¹ z inicjatywy Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Inicjatork¹ zaproszenia go-
œci z Warszawy by³a Anna Mariarz, nauczyciel
fizyki z PZ nr 3 w Oœwiêcimiu.

- Trzy lata temu z telewizji dowiedzia³am siê
o ruchomej wystawie „Eksperymentuj”. Przedsta-
wiciele Centrum Nauki Kopernika pokazuj¹c j¹
w ró¿nych miastach Polski, reklamuj¹ to, co zo-
stanie umieszczone w nowym Centrum - mówi
Anna Mariarz.

Wystawa mia³a premierê w czerwcu 2006 r.
podczas Pikniku Naukowego w Warszawie. Tyl-

ko w ci¹gu jednego dnia odwiedzi³o j¹ kilkana-
œcie tysiêcy osób. Pokazywana by³a tak¿e w Bar-
celonie podczas „Kataloñskiego Tygodnia Na-
uki” i w Brnie podczas imprezy „Nauka na Sta-
rym Mieœcie”. Rocznie wystawa jest w stanie od-
wiedziæ 40 miejsc.

G³ównym zadaniem wystawy jest zachêcenie
do poszerzania wiedzy o zjawiskach zachodz¹-
cych w otaczaj¹cym œwiecie. Wystawa sk³ada siê
ze stanowisk z naukowymi zabawami i doœwiad-
czeniami z ró¿nych dziedzin nauki.

- Wystawa pozwala na samodzielne ekspery-
menty z dziedziny fizyki, biologii i matematyki -
mówi Marcin Grzybowski z CNK. - Jest to ro-
dzaj zwiastuna tego, co pojawi siê w Centrum
Nauki Kopernika ju¿ w po³owie przysz³ego roku,
bo wtedy zostanie ono otwarte.

Podczas wizyty w PZ nr 3 uczniowie mo-
gli „poœcigaæ siê” z ludzkim sercem, poznaæ
granice w³asnego s³uchu czy zostaæ pogromc¹
piorunów. Stanowiska doœwiadczalne zosta-

³y tak przygotowane, by zwie-
dzaj¹cy mogli samodzielnie i bez-
piecznie eksperymentowaæ. Po-
nadto przy ka¿dym znalaz³o siê
krótkie wyjaœnienie obserwo-
wanych procesów. Informacja-
mi s³u¿yli te¿ obecni na wysta-
wie animatorzy z Centrum Na-
uki  Kopernika.  Najwiêksze
wra¿enie na uczniach zrobi³
koñcowy eksperyment - wy-
buch, wykonany przez Marcina
Grzybowskiego.

15 paŸdziernika uczniowie Powiatowe-
go Zespo³u nr 6 Szkó³ Zawodowych i Ogól-
nokszta³c¹cych im. prof. Kazimierza Biele-
nina w Brzeszczach wziêli udzia³ w II edy-
cji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej,
organizowanej przez Wy¿sz¹ Szko³ê Logistyki
w Poznaniu.

Jest siê o co staraæ. Na finalistów czekaj¹ nie
tylko wartoœciowe nagrody rzeczowe, ale tak¿e
zwolnienie z pisemnej czêœci egzaminu z przy-
gotowania zawodowego w zawodach technik
logistyk i technik spedytor oraz bezp³atne stu-
dia w Wy¿szej Szkole Logistyki. Wyró¿niona
zostanie równie¿ najlepsza szko³a.

Do I etapu konkursu przyst¹pi³o blisko 4 500
uczniów ze 131 szkó³ ponadgimnazjalnych z ca-
³ej Polski, wœród nich 19 uczniów z brzeszczañ-
skiego PZ nr 6. Ka¿dy z uczestników musia³ od-
powiedzieæ na czterdzieœci pytañ z zakresu logi-
styki i spedycji. Najlepsi zakwalifikuj¹ siê do eta-
pu okrêgowego (10 grudnia 2009 r.), gdzie po-
nownie zmierz¹ siê z testem, ale ju¿ wielokrotne-
go wyboru. Fina³ odbêdzie siê w siedzibie Wy-
¿szej Szko³y Logistyki w Poznaniu (19 marca
2010 r.). Uczestnicy rozwi¹¿¹ wówczas zadania

otwarte, zawieraj¹ce ca³y materia³, jaki ucznio-
wie profilowanej szko³y ponadgimnazjalnej po-
winni przyswoiæ podczas czterech lat nauki.

Zesz³oroczna, premierowa edycja Olimpiady
Logistycznej pokaza³a, ¿e przedsiêwziêcie po-
trzebne jest zarówno uczniom, szko³om, nauczy-
cielom, jak i Wy¿szej Szkole Logistyki.

- Traktujemy nauczycieli jako partnerów,
a uczniów jako podmioty naszego zainteresowa-
nia - wyjaœnia kanclerz uczelni doc. dr in¿. Irene-
usz Fechner. - Dziêki Olimpiadzie nasze kontak-
ty ze œrednim i policealnym szkolnictwem zawo-
dowym bêd¹ jeszcze bli¿sze, a udzia³ w Olimpia-
dzie bêdzie dla uczniów dodatkow¹ nagrod¹ za
wybór tego zawodu.

W pierwszej edycji do etapu szkolnego zg³o-
si³o siê blisko 2000 uczniów z 83 szkó³. W tym
roku liczby te znacznie wzros³y. Do wszystkich
zg³oszonych placówek trafi³y zalakowane koperty
z testami i kartami odpowiedzi. Dyrektorzy pla-
cówek otworzyli je dopiero nastêpnego dnia
o godz. 9.00. Pêkniêcie laku by³o symbolicznym
rozpoczêciem II Ogólnopolskiej Olimpiady Lo-
gistycznej. Od tego momentu, uczniowie mieli go-
dzinê na rozwi¹zanie testu jednokrotnego wybo-
ru, z³o¿onego z czterdziestu pytañ sprawdzaj¹-
cych ich wiedzê m.in. z zakresu terminologii lo-
gistycznej, umiejêtnoœci zarz¹dzania zamówienia-

mi, zakupami, dostawami i magazynami oraz
technik i technologii logistycznych. Pytania nie
by³y proste, gdy¿ zosta³y opracowane przez Ko-
mitet Naukowy, z³o¿ony z grona wybitnych  wy-
k³adowców akademickich.

- Bardzo nas cieszy tak du¿y wzrost zaintere-
sowania Olimpiad¹ - mówi Wojciech Zalewski,
rzecznik prasowy Wy¿szej Szko³y Logistyki.
- Uczniowie chêtniej ucz¹ siê logistyki rywalizu-
j¹c o cenne laury, a to podnosi poziom kszta³ce-
nia w zawodach technik logistyk i technik spedy-
tor. Olimpiada jest bowiem czêœci¹ programu WSL
dla szkó³ œrednich, w ramach którego uczelnia od
lat wspiera szko³y kszta³c¹ce w tych zawodach. Na
uwagê zas³uguje fakt, ¿e po pierwszej edycji Olim-
piady, w tym roku wspiera nas bardzo wiele firm,
dla których edukacja logistyczna jest wa¿na.

Partnerami merytorycznymi Olimpiady s¹: In-
stytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie
Towarzystwo Logistyczne. Przedsiêwziêcie spon-
soruj¹ firmy: Panopa Logistik Polska, Volkswa-
gen Poznañ, DPD Polska, Agrobex, DHL Express,
L-systems, Elettric80 oraz Kuehne+Nagel. Patro-
nat medialny objê³y: Czasopismo „Logistyka”,
„Polska Gazeta Transportowa”, „Logistyka a ja-
koœæ”, „Transport i Spedycja”, „Nowoczesny
Magazyn”, Portal Logistyka.net.pl, Spedycje.pl
oraz Studentnews.pl.

Uczniowie z „Szóstki”
walcz¹ o laury

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

Eksperymentowali
We wrzeœniu przy œwietlicy w Zasolu za-

wi¹za³ siê klub „Babski œwiat”. Wœród m³o-
dych kobiet z ma³ymi dzieæmi ma propa-
gowaæ ideê aktywnego spêdzania wolnego
czasu.

- W naszej miejscowoœci ostatnimi czasy
przyby³o m³odych, niepracuj¹cych matek -
mówi Wioletta Szmytkowska, instruktor œwie-
tlicy dzia³aj¹cej w ramach Oœrodka Kultury
w Brzeszczach. - Na co dzieñ prowadz¹ dom,
zajmuj¹ siê swoimi pociechami. Nie pracuj¹.
Pragn¹ w³¹czaæ siê w ¿ycie kulturalne œwietlicy,
a przez to i wsi, dlatego stworzyliœmy dla nich
spotkania w „Babskim œwiecie”.

W ka¿d¹ œrodê o godz. 16.00 œwietlica têt-
ni innym ni¿ zwykle gwarem. To czas spotkañ
w „Babskim Œwiecie”. Kobietom nieod³¹cznie
towarzysz¹, jak¿e by inaczej, dzieci.

Spotykaj¹ siê raz w wiêkszym, raz w mniej-
szym gronie. Nawi¹zuj¹ nowe kontakty, bo
przecie¿ nie ka¿da jest rodowit¹ zasolank¹.
Poruszaj¹ wa¿ne dla siebie tematy - wycho-
wania dzieci, bycia kobiet¹, ¿on¹, matk¹.
Dziel¹ siê doœwiadczeniami, umiejêtnoœcia-
mi, doradzaj¹ sobie nawzajem. A dzieci jak
to dzieci, ca³¹ par¹ korzystaj¹ z zajêæ œwie-
tlicowych, wspólnych zabaw, daj¹c upust nie-
spo¿ytej energii.

W planach babskiego klubu na przysz³oœæ
rysuj¹ siê wspólne wyjazdy, tematyczne spo-
tkania, pokazy, warsztaty, których potrzebê
wska¿e czas.

Babski œwiat w Zasolu

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak
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Og³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobne
• Język niemiecki - korepetycje, przygotowanie do matury, przygotowa-

nie do egzaminów ZD i ZMP; tel. 513 161 756.

• Polsat Cyfrowy, Cyfra + na telefon z dostawą do domu. Montaż anten
- budynki jednorodzinne. Jan Nycz, tel. 033 810 70 22, kom. 604 836 409.

• Oddam w wynajem mieszkanie 63,4 m2 na os. Paderewskiego,
tel. 603 947 395.

• Sprzedam garaż na ul. Hubala w Brzeszczach, tel. 603 947 395.

• Sprzedam dwa szczeniaki rasy York; pieski odrobaczone, zaszczepione,
ojciec piesków porodowodowy; cena 850 zł; tel. 664 917 130, 032 21 10 008.

• Szycie strojów komunijnych „Pasmanteria Kordonek”, tel. 604 475 661.
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Piêkna jesienna pogoda, niezapomniane
widoki i wspania³a atmosfera towarzyszy³y wy-
jazdowi m³odzie¿y stra¿ackiej OSP Brzeszcze,
która w dniach 25 - 27 wrzeœnia spêdzi³a week-
end w Pieninach.

W o j s k o w y
Oœrodek Wypo-
czynkowy „Niedzi-
ca-Zamek” po³o¿ony
malowniczo obok
niedzickiego zamku
i Zalewu Czorsz-
tyñskiego, goœci³
70-cio osobow¹
grupê stra¿aków
z Brzeszcz. W pro-
gramie imprezy zna-
laz³ siê tradycyjny
sp³yw Dunajcem na
trasie Sromowce
Wy¿ne K¹ty-Szczawnica, wejœcie na Trzy Koro-
ny, zwiedzanie zapory i Zamku w Niedzicy, rejs
statkiem wycieczkowym po Zalewie Czorsztyñ-
skim. Wspania³¹ atmosferê budowa³y rozgrywki
sportowe, pra¿one stra¿ackie w piêknym otocze-
niu sosnowego lasu, dyskoteka dla m³odzie¿y oraz
zabawa taneczna w trakcie której wyst¹pi³ zespó³
muzyczny w sk³adzie Naczelnik Marek Wyrobek

Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Brzesz-
czach dziêkuje przedsiêbiorcom, którzy
wsparli finansowo wyjazd integracyjny „PIE-
NINY 2009”, a w szczególnoœci: p. Stani-
s³aw Baluœ, Bank Spó³dzielczy w MiedŸnej, Nad-
wiœlañska Spó³ka Mieszkaniowa Sp. z o.o., p.
Miros³aw Gajda, Zwi¹zek Zawodowy „Ka-
dra”, „Spo³em” PSS „Górnik”.

PodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowanie

Pieniñskie przypadki

AMAMAMAMAM

(klawisze) z ma³¿onk¹ (œpiew). Piêkne krajobra-
zy Pieniñskiego Parku Narodowego i zmiennoœæ
górskiej pogody mo¿na by³o podziwiaæ w trak-
cie flisackiego sp³ywu, gdzie opadaj¹ca ok. godz.
10.30 gêsta mg³a ods³ania³a kolejne fragmenty

masywu Trzech
Koron, a pierwsze
promienie s³oñca
eksponowa³y uro-
ki jesiennej przy-
rody. Godny pole-
cenia jest równie¿
taras widokowy
zlokalizowany na
szczycie Trzech
Koron z którego
mo¿na podziwiaæ
Prze³om Dunajca.

Sukcesy stra-
¿ackiej m³odzie¿y
w gminnych i po-
wiatowych zawo-

dach sportowo - po¿arniczych by³y podstaw¹ do
podjêcia przez Zarz¹d OSP decyzji o zorganizo-
waniu wyjazdu - mówi Naczelnik Marek Wyro-
bek - mam nadziejê, ¿e podobne wyjazdy za-
goszcz¹ na sta³e w kalendarzu imprez OSP Brzesz-
cze jako wspania³a nagroda dla podejmuj¹cych
wyzwania m³odych ludzi.

  30 wrzeœnia 2009 r. 85 uczniów z Gimna-
zjum nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach wraz
z grup¹ opiekunów pojecha³o do Katowic na me-
cze pi³ki siatkowej kobiet organizowane w ramach
Mistrzostw Europy. Chocia¿ dru¿yna polska gra-
³a w tym samym czasie w £odzi z dru¿yn¹ Rosji,
za któr¹ wszyscy trzymali kciuki, to uczestnic-
two w imprezie tej rangi zobrazowa³o uczniom per-
fekcjê organizacji imprezy sportowej rangi euro-
pejskiej. Sama obserwacja meczy Serbia-Niemcy
oraz Azerbejd¿an-Turcja wzbudza³a podziw nad
wysokim poziomem gry. Zachwyca³ równie¿ sam
pobyt na hali widowiskowej „Spodka”, w którym
technika przekazu multimedialnego i akustyczne-
go jest na najwy¿szym poziomie œwiatowym.

Pomys³odawc¹ wyjazdu by³ Marcin Sikorski,
a organizatorem Uczniowski Klub Sportowy Gmi-
ny Brzeszcze. Wszyscy wrócili zadowoleni.

85 uczniów z Brzeszcz
na Mistrzostwach Europy
w pi³ce siatkowej kobiet

Felieton

MSMSMSMSMS

Pamiêtacie pañstwo dialog na poczcie w kulto-
wej komedii „Miœ” Stanis³awa Barei: „Nie ma ta-
kiego miasta - Londyn! Jest L¹dek, L¹dek Zdrój,
ale Londyn…”. Film powsta³ w czasach, gdy naro-
dy by³y bratnie, a miasta braterskie. Przyszed³ jed-
nak czas na zmiany i pañstwa zwi¹zane s¹ dziœ
wspólnot¹ zaœ miasta s¹ partnerskie. Maj¹ i Brzesz-
cze swojego partnera i chocia¿ nie jest to Londyn to
nazwa podobna, Londa. Ponoæ urokliwe miastecz-
ko w równie urokliwej w³oskiej Toskanii sta³o siê
zagranicznym partnerem naszej gminy. Uczciwie
trzeba przyznaæ, ¿e Brzeszcze na tle pozosta³ych
samorz¹dów powiatu oœwiêcimskiego jest jedn¹
z ostatnich gmin, które otwar³o siê na miêdzynaro-
dow¹ wspó³pracê. Przyk³ad, ¿e dla polskiego samo-
rz¹dowca œwiat nie ma granic da³ na pocz¹tku ka-
dencji starosta oœwiêcimski. Jeszcze w kampanii
wyborczej fotografowa³ siê na tle pa³acu w Grojcu,
rodzinnej wy¿yny osieckiej, by ju¿ po kilku miesi¹-
cach zafundowaæ sobie z powiatowej kasy bilety na
wyjazd do Brazylii. Niestety zapowiadana wspó³-
praca kulturalna i wymiana zespo³ów zrzeszonych
w ko³ach gospodyñ ze wzglêdu na nadmiar strojów
jednych i sk¹poœæ strojów drugich spali³a na panew-
ce. Imponuj¹ce osi¹gniêcia w kreowaniu za granic¹
wizerunku Oœwiêcimia wyliczyli swojemu prezy-
dentowi radni stolicy powiatu. Wysz³o na to, ¿e w³o-
darz Oœwiêcimia czêœciej przebywa na zagranicz-
nej delegacji, ni¿ urzêduje w rz¹dzonym przez sie-
bie mieœcie. By jednak miejskich rajców ca³kiem nie
zjad³a zazdroœæ, dziêki swojemu prezydentowi mie-

li szanse wraz z magistrackimi urzêdnikami zwie-
dziæ Stralsund w Niemczech i siedzibê Unii Euro-
pejskiej w Brukseli. Jak¿esz skromnie przy przed-
stawionych przyk³adach wypadaj¹ wzajemne odwie-
dziny samorz¹dowców Brzeszcz i Londy. Czy pó³-
tora tysiêczne w³oskie miasteczko pomo¿e nam od-
powiedzieæ na pytania jak skanalizowaæ gminê, prze-
j¹æ wodoci¹gi, poprawiæ infrastrukturê drogow¹,
pozyskaæ œrodki na potrzebne inwestycje, odcho-
dziæ od monokultury przemys³owej nie wiecznej
przecie¿ kopalni? Pytania retoryczne, wiêc i od-
powiedŸ jest prosta, nie! Na sk¹panych w s³oñcu
Italii uczestników delegacji czeka praca nad naj-
wa¿niejszym aktem prawa miejscowego, uchwa-
lanym przez radnych, to jest bud¿etem. To kon-
strukcja tej uchwa³y mo¿e daæ odpowiedŸ na po-
stawione powy¿ej pytania. Ile na inwestycje, a ile
na bie¿¹ce utrzymanie, czy dochody i wydatki siê
zbilansuj¹? W po³owie listopada bud¿etowe pro-
wizorium, a na prze³omie roku  ten w³aœciwy, real-
ny czy ¿yczeniowy, pragmatyczny czy wyborczy.

W powiecie spieszê donieœæ, prze³omu w trak-
towaniu gminy Brzeszcze per noga nie bêdzie. Koœ
kiedyœ powiedzia³, ¿e polityk powinien patrzeæ przez
pryzmat przysz³ej kadencji, a m¹¿ stanu w perspek-
tywie kilku i kilkunastu. ¯aden z tych przypadków
w powiecie nie zachodzi, chyba, ¿e chodzi o zaci¹-

ganie zobowi¹zañ na poczet lat przysz³ych. Gmin-
ny bud¿et to wiêkszy udzia³ podatków od osób fi-
zycznych i prawnych, a wiêc i wiêksza niewiado-
ma. Zapowiada siê wiêc rok trudny i pe³en napiêæ,
a swoj¹ drog¹ ciekawe, jak z kryzysem radz¹ sobie
lond(a)(y)ñczycy.

Lond(y/a)ñczycy
Z.FZ.FZ.FZ.FZ.F.....

Najserdeczniejsze podziêkowania
wszystkim, którzy wziêli udzia³ w uroczy-
stoœciach pogrzebowych i ³¹czyli siê z nami
w bólu po œmierci

œp. Józefa Czopka
sk³ada rodzina.

PodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowanie
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Sport

3 paŸdziernika 2009 r. na pewno by³ dniem
szczególnym dla sportu w Brzeszczach. W³a-
œnie wtedy po ponad 20 latach w sali sporto-
wej Gimnazjum nr 1 rozegrano oficjalny mecz
siatkarski w ramach rozgrywek IV ligi.

W ramach rozgrywek wyst¹pi³a dru¿y-
na UKS Brzeszcze (Uczniowski Klub Spor-
towy), która podejmowa³a na w³asnym par-
kiecie dru¿ynê Fan Sokó³ Tuchów. Trzeba
wspomnieæ, ¿e siatkówka nie jest pierwsz¹
dyscyplin¹ sportow¹ jaka zosta³a utworzo-
na przez istniej¹cy od 1999 r. UKS.

10 lat temu za³o¿yciele UKS-u, które-
go prezesem od samego pocz¹tku jest An-
drzej Jakimko, utworzyli sekcjê lekkiej
atletyki, a nastêpnie w 2007 r. sekcjê wspi-
naczkow¹. Ta siatkarska jest wiêc ju¿ trze-
ci¹ w ramach UKS. Kierownikiem sekcji
zosta³ Mieczys³aw Zaj¹c. Sam mecz by³
ciekawym widowiskiem i co najwa¿niejsze
zwyciêskim dla dru¿yny z Brzeszcz 3-0 (25-23,
26-24, 25-19). To historyczne, bo pierwsze po tylu
latach zwyciêstwo, ogl¹da³o bardzo wielu kibi-
ców, którzy wype³nili salê do ostatniego wolne-
go miejsca. Bardzo zadowolony z pierwszego
udanego meczu by³ prezes UKS-u.

- Boom na siatkówkê, jaki jest w obecnym
czasie, trzeba koniecznie wykorzystaæ - mówi An-
drzej Jakimko. - Grzechem by³oby nie zrobiæ po-
¿ytku z tak ogromnego zainteresowania siatkówk¹
wœród m³odzie¿y. Wystarczy wspomnieæ jak wiel-
kim zainteresowaniem cieszy³ siê zorganizowa-
ny przez nas wyjazd na mecze Mistrzostw Euro-
py kobiet w Katowicach. Mimo, ¿e nie gra³y tam
Polki, to by³o niemal 100 chêtnych. Brzeszczañ-
ska m³odzie¿ startuje w oœwiêcimskiej lidze siat-
kówki, a my w ramach UKS chcemy utworzyæ
sekcje juniorskie ch³opców i dziewcz¹t. Na pew-
no nie bêdzie to mo¿liwe bez wsparcia sponso-
rów, którym chcia³bym serdecznie podziêkowaæ.
Wielkie s³owa uznania nale¿¹ siê równie¿ dyrek-
tor Gimnazjum nr 1 Urszuli Nocoñ, która pozwo-
li³a nam rozgrywaæ mecze w sali gimnazjum.

Dru¿yna UKS Brzeszcze gra³a mecz w sk³a-
dzie: 1. Daniel Pochopieñ, 2. Marek Drobisz,

9 i 10 paŸdziernika w Wy¿szej Szkole Poli-
cji w Szczytnie odby³y siê XII Otwarte Mistrzo-
stwa Policji w Karate Kyokushin. W kategorii
kumite 85 kilogramów vice-mistrzem Polski
zosta³ brzeszczañski stra¿nik miejski Ryszard
Korczyk.

W mistrzostwach wziêli udzia³ funkcjonariu-
sze i pracownicy s³u¿b mundurowych z 19 oœrod-
ków w Polsce, min. Policji, Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej, Stra¿y Wiêziennej, Stra¿y Granicznej,
Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Stra¿y
Miejskiej. W kategorii kumite 85 kilogramów vice-
mistrzem Polski zosta³ brzeszczañski stra¿nik Ry-
szard Korczyk. W drodze do fina³u pokona³ m.in.
funkcjonariuszy ABW i Komendy Miejskiej Poli-
cji w Warszawie. W finale przegra³ po zaciêtej do-
grywce w punktach sêdziowskich z zawodnikiem
Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Mistrzostwa patronatem obj¹³ Komendant
G³ówny Policji.

Dwie pora¿ki zanotowali pi³karze Górnika
Brzeszcze w ostatnich dwóch kolejkach. 3 paŸ-
dziernika Górnik przegra³ na wyjeŸdzie z Jubila-
tem Izdebnik 1-2, by w kolejnym spotkaniu na
w³asnym boisku uznaæ wy¿szoœæ jednego z kan-
dydatów do awansu, Halniaka Maków Podhalañ-
ski. Goœcie wygrali pewnie 3-0. Ca³a 11. kolejka
ligi okrêgowej zosta³a odwo³ana ze wzglêdu na
z³e warunki atmosferyczne. Niestety sytuacja
brzeszczañskiej dru¿yny nie wygl¹da weso³o. Po
10 rozegranych kolejkach Górnik Brzeszcze zaj-
muje 14. miejsce, czyli trzecie od koñca z zaled-
wie 6 punktami na koncie. Jeœli dru¿yna nie po-
prawi w najbli¿szym czasie swojej gry, to kibice
bêd¹ musieli nastawiæ siê na ciê¿k¹ walkê swojej
dru¿yny o utrzymanie w lidze okrêgowej.

W oœwiêcimskiej Klasie A dru¿yny z nasze-
go regionu równie¿ nie zanotowa³y najlepszych
rezultatów. W 9. kolejce rozegranej 4 paŸdzierni-
ka LKS Przecieszyn przegra³ u siebie z So³¹

  24 paŸdziernika 2009r. na hali sportowej
w Brzeszczach odby³ siê XI Turniej Pi³ki Siat-
kowej o Puchar Przewodnicz¹cego Samorz¹-
du Osiedlowego nr 4 i 7 w Brzeszczach. Roz-
grywki prowadzone by³y w dwóch kategoriach
wiekowych: I kat. - szko³y podstawowe i gim-
nazja, II kat. - wszyscy powy¿ej 16 lat.

W turnieju udzia³ wziê³o 13 dru¿yn, 8 w ka-
tegorii m³odszej i 5 w kategorii starszej, w sumie
89 uczestników, którzy przez siedem godzin to-
czyli zmagania pod siatk¹. Turniej przebiega³ na
bardzo wysokim poziomie i przyjaznej atmosfe-
rze, pod czujnym okiem sêdziów: Miros³awa W³o-
darczyka i Jacka Pucki. Mecze przeprowadzone
by³y systemem pucharowym i „ka¿dy z ka¿dym”.

I miejsce w I kategorii wiekowej zajê³a dru-
¿yna „Dzieci Gim.1” w  sk³adzie: Mateusz Go-
mularz, Micha³ Baraniak, Paulina Maœlanka, Kin-
ga Ptaszek, Monika Rakowska, Mateusz Saluj,
Konrad Dutka. Wygrywaj¹c 4 mecze spoœród 5.

II miejsce zaj¹³ zespó³ „Bez nazwy” z 3 wy-
granymi meczami, a miejsce III - zespó³ „ Play
Boys” z 2 wygranymi meczami i IV miejsce - ze-
spó³ „Dziewczyny z Gim. 2”.

I miejsce w II kategorii wiekowej wywal-
czy³a dru¿yna „Brzeszcze Team1” w sk³adzie:

Dawid Rymarczyk, Wojciech Dyba³, Szymon
Tokarz, Jan Pomietlarz, Marek Maciewicz, Da-
riusz Kras, Kamil Machura, wygrywaj¹c wszyst-
kie 4 mecze spoœród 4 rozegranych.

 II miejsce: zespó³ „OZNS” z 3 wygranymi
meczami, III miejsce: „Pogromcy Redtube’a z 2
wygranymi meczami, a IV miejsce: zespó³ „Kot”
z 1 wygranym meczem. Wszystkie w/w zespo³y
otrzyma³y po pami¹tkowym pucharze i dyplomie.

Organizatorzy dziêkuj¹ Oœrodkowi Kultury
w Brzeszczach za udostêpnienie hali sportowej
oraz za pomoc w przeprowadzeniu turnieju Zofii
Gembala, Joannie Gicala, Katarzynie Roszak,
Hannie W³odarczyk, Czes³awowi ¯ak i Andrze-
jowi Jakubowski.

3. Artur Moroñczyk, 4. Jaros³aw Matla, 5. Woj-
ciech Ziêcina, 6. Krzysztof Gawe³ek, 7. Rafa³
Zaj¹c, 8.Marek Maciewicz, 9. Przemys³aw Kyæ,
10. Marcin Sikorski (kapitan i trener), 11. Woj-
ciech Kusak, 12. Tomasz Siewior (libero).

Oœwiêcim 0-5, natomiast LKS Jawiszowice prze-
gra³ na wyjeŸdzie 3-4 z Or³em Witkowice. LKS
Skidziñ w tej kolejce pauzowa³. 10 kolejka, to
równie¿ brak wygranej wymienionej trójki. Prze-
cieszyn przegra³ na wyjeŸdzie z Zatorzank¹ Za-
tor 0-3, Skidziñ z LKS Piotrowice 1-2, tylko LKS
Jawiszowice zanotowa³ niez³y rezultat remisuj¹c
u siebie z Zaborzank¹ Zaborze 2-2. 11. kolejka to
w koñcu wygrana jednej z „naszych” dru¿yn. LKS
Skidziñ pokona³ u siebie So³ê Oœwiêcim 2-0, na-
tomiast w bezpoœrednim  meczu dwóch intere-
suj¹cych nam dru¿yn LKS Przecieszyn przegra³
u siebie z Jawiszowicami 1-2. Po 11 rozegranych
kolejkach LKS Skidziñ jest na 5. miejscu z do-
robkiem 19 punktów, LKS Jawiszowice zajmuje
9. miejsce maj¹c 13 punktów, natomiast LKS
Przecieszyn jest na ostatnim 13. miejscu maj¹c
w swoim dorobku zaledwie 1 punkt.

Popularnoœæ pi³ki
siatkowej w Brzeszczach
wzrasta.

Hanna W³odarczykHanna W³odarczykHanna W³odarczykHanna W³odarczykHanna W³odarczyk

Ryszard Korczyk

Drugi na
Mistrzostwach Polski
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Piotr JudaPiotr JudaPiotr JudaPiotr JudaPiotr Juda

Górnik Brzeszcze walczy tylko o utrzymanie

Zagrali po ponad 20 latach

Piotr JudaPiotr JudaPiotr JudaPiotr JudaPiotr Juda
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