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Prewencja przede wszystkim
Zgodnie z ustaw¹ z 25 marca 1985 r. o drogach
publicznych dochody uzyskane z grzywien na³o¿onych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomoc¹ urz¹dzeñ rejestruj¹cych, m.in. fotoradarów, jednostki samorz¹du terytorialnego przeznaczaj¹ w ca³oœci na finansowanie zadañ inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych zwi¹zanych z sieci¹
drogow¹, na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urz¹dzeñ drogowych, w tym na
budowê, przebudowê, remont, utrzymanie i ochronê dróg oraz drogowych obiektów in¿ynierskich, równie¿ na poprawê bezpieczeñstwa ru-

W minionym roku w województwie ma³opolskim wspó³czynnik zabitych na 100 wypadków wyniós³ 5,9 osób przy krajowym wynosz¹cym 10,1. Powiat oœwiêcimski ze œredni¹
13,3 osób znalaz³ siê na niechlubnym pierwszym miejscu w Ma³opolsce. Brzeszczañska
Stra¿ Miejska, by prewencyjnie przeciwdzia³aæ takiej sytuacji, wdro¿y³a i realizuje program poprawy bezpieczeñstwa w ruchu drogowym „Fotoradar 2011”.

Okrêg dla PiS, gmina i powiat
dla PO
W ostatnich wyborach parlamentarnych
zwyciê¿y³a Platforma Obywatelska RP. Drugie miejsce przypad³o Prawu i Sprawiedliwoœci. Podobny rezultat partie osi¹gnê³y
w powiecie oœwiêcimskim i samej gminie
Brzeszcze.
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Cierpi¹cym w opiece paliatywnej
4 paŸdziernika odby³a siê uroczystoœæ symbolicznego otwarcia budynku
hospicjum wybudowanego przez fundacjê Pomnik-Hospicjum Miastu Oœwiêcim
w Oœwiêcimiu przy ulicy Wysokie Brzegi.
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Jubileusz „Ekonoma”
Powiatowy Zespó³ nr 4 Szkó³ Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oœwiêcimiu,
popularny „Ekonom”, w paŸdzierniku
obchodzi³ 50. urodziny.
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De Nuevo w MBTM

Fot. Ewa Pawlusiak

Stra¿ Miejska stara siê dyscyplinowaæ kierowców przekraczaj¹cych dozwolon¹ prêdkoœæ szczególnie w miejscach, gdzie wystêpuje du¿e skupienie placówek szkolno-przedszkolnych i budownictwa mieszkaniowego. W swych dzia³aniach pod uwagê bierze równie¿ wspó³czynnik
wypadkowoœci i kolizyjnoœci na wytypowanych
odcinkach dróg, oznakowanych dodatkowo znakami D-51 „Automatyczna kontrola prêdkoœci”.
Oko kamery wychwyci tylko kieruj¹cych, którzy
przekrocz¹ prêdkoœæ powy¿ej 21 km/h od dopuszczalnej prêdkoœci okreœlonej znakiem drogowym.
Czemu ma to s³u¿yæ? Zmniejszeniu iloœci zdarzeñ
drogowych i ograniczeniu wypadków œmiertelnych spowodowanych brakiem wyobraŸni kieruj¹cych. Ma uœwiadomiæ kierowcom, ¿e jazda pojazdem o 10 km/h szybciej to oko³o 12 metrów
d³u¿sza droga hamowania.
A jak w praktyce, w gminie Brzeszcze, wygl¹da³o dyscyplinowanie kierowców w ostatniej dekadzie sierpnia i przez ca³y wrzesieñ? W tym to
okresie na oznakowanych (D-51) odcinkach dróg
w czterech rejonach gminy razem ze stra¿nikami
pracowa³ radar. Urz¹dzenie zrobi³o zdjêcia a¿
784 pojazdom, a komenda Stra¿y - jako ¿e postêpowania s¹ w toku - wystawi³a dot¹d 488
mandatów karnych na kwotê 58 tys. z³. Skierowa³a te¿ 2 wnioski do S¹du Rejonowego
(Wydzia³ II Karny w Oœwiêcimiu), gdy¿ podejrzani o pope³nienie przekroczenia prêdkoœci odmówili przyjêcia mandatu. Najwy¿szy
na³o¿ony mandat wyniós³ 1 tys. z³. Kierowca
nie posiada³ uprawnieñ do kierowania pojazdami i przekroczy³ na ul. Bielskiej dozwolon¹ prêdkoœæ - 50 km/h - a¿ o 65 km/h. Na zdjêcie za³apa³o siê te¿ 9 motocyklistów. Jeden z nich za
prêdkoœæ 107 km/h (ul. Bielska) dosta³ 500 z³.
Stra¿nicy wyliczyli, ¿e œrednia prêdkoœæ pojazdów w omawianym przedziale czasu wynios³a
prawie 80 km/h. Wy¿sz¹ œredni¹ prêdkoœæ - 91.5
km/h - „wypracowali” motocykliœci. Œredni
mandat wyniós³: w przypadku motocykli 312 z³,
w przypadku pojazdów 138 z³.

Zasole

Zespó³ De Nuevo zakwalifikowa³ siê do
pó³fina³u drugiej edycji znanego show Must
Be The Music, który jest emitowany w niedzielne wieczory w telewizji POLSAT.
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Na terenie gminy Brzeszcze stanê³y jak dot¹d cztery
znaki „Automatyczna kontrola prêdkoœci”

chu drogowego, w tym popularyzacjê przepisów ruchu drogowego, dzia³alnoœæ edukacyjn¹
oraz wspó³pracê w tym zakresie z w³aœciwymi
organizacjami spo³ecznymi i instytucjami pozarz¹dowymi.
- Parlament Europejski rozpocz¹³ procedurê legislacyjn¹ w sprawie polityki bezpieczeñstwa ruchu
drogowego na lata 2011-2020. Kierunek ten jest
jednym z wa¿niejszych zagadnieñ spo³ecznych
w odniesieniu do iloœci wypadków drogowych
w Unii Europejskiej - mówi Krzysztof Tokarz, komendant Stra¿y Miejskiej w Brzeszczach. - Na
drogach europejskich tylko w 2009 r. zginê³o ponad 35 tys. osób, a koszty dla spo³eczeñstwa wynios³y oko³o 130 mld euro. W tê niechlubn¹ statystykê wpisuje siê niestety nasze województwo.
(ci¹g dalszy na str. 3)

W kopalni Brzeszcze zwyciê¿aj¹
najlepsi z najlepszych
Górnictwo jest t¹ dziedzin¹ przemys³u,
która niesie ze sob¹ ogrom ró¿norodnych
zagro¿eñ. Pomimo rozwoju nauki i techniki pozwalaj¹cego uczyniæ eksploatacjê wêgla ca³kowicie zmechanizowan¹, nie ma jednak w¹tpliwoœci, ¿e praca w kopalniach by³a
i jest niebezpieczna.
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Druga strona mi³oœci
U progu listopada, czyli w czasie sk³aniaj¹cym wielu ludzi do refleksji nad
œmierci¹, podejmujemy niezwykle trudny
temat przemijania i radzenia sobie w ¿yciu
po stracie najbli¿szych osób.
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Felieton

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d
Nowa lewica
Palikot od zawsze zaskakiwa³ swoimi akcjami i happeningami. Tym
razem zaskoczy³ równie¿ doœæ dobrym wynikiem wyborczym, jak na
nowy byt polityczny. Zaproponowa³ pewn¹ zapomnian¹, lub te¿ nieznan¹ dot¹d szerzej, jakoœæ na krajowej scenie politycznej - lewicuj¹cy libertarianizm. Dziêki konkretnym i mocnym punktom swojego lakonicznego sk¹din¹d programu, przyci¹gn¹³ lewicowy elektorat rozczarowany dotychczasow¹ polityk¹ spo³eczn¹ g³ównych prosocjalnych
si³. Przyci¹gn¹³ równie¿ m³odych ludzi, którzy za³apali siê na celowy
populizm Palikota. Nic dziwnego. Najwa¿niejsze partie mieni¹ce siê
socjaldemokratycznymi, ju¿ dawno przesta³y zajmowaæ siê na powa¿nie tak charakterystycznymi dla tego nurtu ideologicznego sprawami,
jak realna œwieckoœæ pañstwa i jego instytucji, likwidacja finansowania Koœcio³a z bud¿etu, prawa mniejszoœci seksualnych, legalizacja
zwi¹zków partnerskich, liberalizacja ustawy aborcyjnej, depenalizacja, czy bardziej legalizacja miêkkich narkotyków. Lewicowoœæ polska
straci³a twarz w swej politycznej reprezentacji, a m³oda si³a, bardziej
ideologizuj¹ca, wyzbyta politycznej pragmatycznoœci, nie potrafi siê
zdecydowaæ, czy chce uprawiaæ czynnie politykê, czy te¿ pozostaæ na
bezpiecznych pozycjach teoretyzowania i wytyczania wspó³czesnych socjalistycznych paradygmatów. Palikot, dziêki jasnemu komunikatowi,
mrówczej pracy wizerunkowo-propagandowej uzyska³ zaskakuj¹co
dobry wynik i zdeklasowa³ Sojusz Lewicy Demokratycznej, którego teraz czeka obmyœlanie nowej strategii funkcjonowania na politycznym
rynku. Osobiœcie cieszê siê z licznej reprezentacji Ruchu Palikota w Sejmie, daje to nadziejê na powiew œwie¿oœci i œwiadczy o tym, ¿e nasz
system nie jest jeszcze tak mocno spetryfikowany. Palikot na szczêœcie
nie proponuje tylko rozwi¹zañ stricte lewicowych. Jego „Nowoczesne
Pañstwo” wykazuje tak¿e cechy bardziej przyjaznego i „wolnoœciowego” w sferze gospodarczej. Niestety, jego dawniejszy, charakterny liberalizm gospodarczy nasi¹kn¹³ jak¹œ socjaldemokratyczn¹ mgie³k¹
zapachow¹. Gdzieœ nad duchem wolnoœci i samostanowienia w sferze
moralnej pojawia siê nowoczesne, bo nowoczesne, ale jednak paternalistyczne pañstwo. Idea³em partii libertariañskiej by³oby po³¹czenie
spo³ecznych postulatów Ruchu Palikota z gospodarczym i ustrojowym
programem Unii Polityki Realnej, czy te¿ coraz to nowszych bytów powo³ywanych do ¿ycia przez Janusza Korwina Mikke. To by³aby nowoczesna si³a polityczna w Polsce, godz¹ca ró¿ne wspó³czesne nurty wolnoœciowe. Odpowiednio wypromowane, atrakcyjne i przede wszystkim
zdroworozs¹dkowe idee, oparte na logice i traktuj¹ce cz³owieka jako
istotê rozumn¹, woln¹ i posiadaj¹ca prawo do dysponowania w³asnym
¿yciem, bez problemu znalaz³yby zainteresowanie wœród naszych rodaków. Problem w tym, ¿e nikt do tej pory nie zaproponowa³, by w³adza, pañstwo, wysz³o równoczeœnie z naszych ³ó¿ek, domów, sumieñ i portfeli. Z naszego okrêgu z Ruchu Palikota nie dosta³ siê nikt, choæ „jedynce” zabrak³o 281 g³osów, by dostaæ mandat. W zwi¹zku z ma³ym
zamieszaniem, rezygnacj¹ jednej osoby ze startu, istniej¹ przes³anki
za tym, ¿e nast¹pi³a nieprawid³owoœæ w liczeniu g³osów. Zg³oszono
zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa. Czy to walka o sto³ek, czy
o coœ wiêcej - ideê, sprawiedliwoœæ? Pewnie to i to. Ja osobiœcie nie
zosta³em powiadomiony w dniu wyborów o braku jednego kandydata
na liœcie, nie zauwa¿y³em równie¿ ¿adnej informacji. Co wiêcej, w innej komisji w naszej gminie, g³osuj¹cy otrzymywali dziwne i krótkie
komunikaty typu „strona czwarta, pozycja czwarta” niekoniecznie wiedz¹c, co z t¹ ezoteryczn¹ wiedz¹ pocz¹æ. Z pewnoœci¹ ktoœ chcia³ dobrze, ale wysz³o jak wysz³o. Grunt to jasny, zrozumia³y przekaz. Warto
o tym pamiêtaæ przy tak wa¿nym dla demokracji dniu, jakim s¹ wybory
parlamentarne.

Piotr Œwi¹der-Kruszyñski
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Przegl¹d zespo³ów
W tym roku w Oœrodku Kultury po raz drugi spotyka³y siê zespo³y folklorystyczne gminy Brzeszcze, by podzieliæ siê swoim dorobkiem
artystycznym. Podczas wystêpów grupy zaprezentowa³y programy oparte na folklorze rodzimego terenu. Impreza nie mia³a charakteru konkursu,
wykonawcy uhonorowani zostali pami¹tkowymi dyplomami za udzia³ w spotkaniu. Do tegorocznego przegl¹du zg³osi³y siê Brzeszczanki, Przecieszynianki, Iskierkowa Familia i zespó³ Têcza. W wykonaniu zespo³u Brzeszczanki publicznoœæ mog³a zobaczyæ scenkê pod tytu³em „W poczekalni”,
Przecieszynianki przygotowa³y wi¹zankê piosenek regionalnych, Iskierkowa Familia z kolei siêgnê³a po piosenki z regionu Œl¹ska Cieszyñskiego, zespó³ Têcza zaœ do barwnego folkloru kultury cygañskiej.

A.R.

Informacja
Szanowni Pañstwo,
Je¿eli jesteœcie Pañstwo przedstawicielami organizacji pozarz¹dowej, która nie prowadzi dzia³alnoœci gospodarczej lub osob¹ fizyczn¹ zainteresowan¹ dzia³aniem
na polu ekonomii spo³ecznej, serdecznie zapraszamy!
Fundacja Biuro Inicjatyw Spo³ecznych, jako wspó³realizator projektu „Ma³opolskie Oœrodki Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej na rzecz
wzmocnienia potencja³u i rozwoju
sektora Ekonomii Spo³ecznej w regionie”, wspó³finansowanego ze
œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, proponuje Pañstwu udzia³ w bezp³atnych konsultacjach z zakresu:
- ekonomii spo³ecznej (zak³adanie
i prowadzenie podmiotów ekonomii
spo³ecznej takich jak spó³dzielnie
socjalne, oraz w szerszym znaczeniu: np. prowadzenie przez organizacje pozarz¹dowe dzia³alnoœci gospodarczej);
- prawa (m.in. zmiany w statucie,
w³adze organizacji, prawa i obowi¹zki cz³onków, procedury prowadzenia
i dokumentacji spotkañ, status Organizacji Po¿ytku publicznego itp.);
- finansów i ksiêgowoœci (polityka
rachunkowoœci, podobieñstwa i ró¿nice w prowadzeniu dzia³alnoœci
nieodp³atnej, odp³atnej oraz gospo-

darczej, obowi¹zki organizacji pozarz¹dowej wzglêdem ZUS i Urzêdu Skarbowego itp.);
- marketingu (tworzenie wizerunku,
budowa strategii sponsorskich, treœæ
materia³ów reklamowych, skuteczne
pozyskiwanie sponsorów i darczyñców wœród firm prywatnych itp.);
- mo¿liwoœci i Ÿróde³ finansowania
organizacji pozarz¹dowej i innych
podmiotów ekonomii spo³ecznej
(omówienie formularzy konkursowych, tzw. wzorów oferty, pomoc
w poszukiwaniu Ÿród³a finansowania w zale¿noœci od sytuacji organizacji i pomys³u na dzia³anie, pomoc w opracowaniu wniosku, pomoc w rozliczeniu dotacji).
Doradcy mog¹ spotkaæ siê z Pañstwem w dogodnym dla Pañstwa
miejscu i czasie po uprzednim zg³oszeniu takiej chêci w biurze MOWES w Oœwiêcimiu. W spotkaniach
mo¿na uczestniczyæ indywidualnie
lub w ma³ych grupach (do 4 osób).
Uwaga! Obowi¹zuje koniecznoœæ
wczeœniejszego zg³oszenia chêci
udzia³u w doradztwie! Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Regionalnym Biurem Projektu MOWES w Oœwiêcimiu przy ul. Kolbego 8 (Pañstwowa Wy¿sza Szko³a
Zawodowa, pokój 3.05, II piêtro).
Tel./fax: 33 843 09 71
Tel. kom.: 796-757-206
e-mail: mowes.oswiecim@bis-krakow.pl, www.mowes.pl

F.S.K

Samorz¹d

Burmistrz
informuje
Burmistrz Brzeszcz og³asza przetarg ustny
nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu numerem dzia³ki 757/194 o powierzchni 4907 m2, po³o¿onej
w Brzeszczach przy ul. Dworcowej, zapisanej
w ksiêdze wieczystej KR1E/00024681/5 prowadzonej w S¹dzie Rejonowym, Wydzia³ V Ksi¹g
Wieczystych w Oœwiêcimiu, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Brzeszcze. Nieruchomoœæ gruntowa nie jest obci¹¿ona prawem osób trzecich.
1. W obowi¹zuj¹cym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze
nieruchomoœæ gruntowa, bêd¹ca przedmiotem
przetargu pasem szerokoœci oko³o 18 m wzd³u¿
swej zachodniej granicy po³o¿ona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
oznaczonym symbolem J.14.M1, pozosta³a przewa¿aj¹ca czêœæ w obszarze us³ug nieuci¹¿liwych,
oznaczonym symbolem J.15.UN. Ponadto parcela znajduje siê terenie górniczym „Brzeszcze IV”.
2. Przetarg zostanie przeprowadzony 12 grudnia 2011 r. o godz. 9.00 w budynku Urzêdu Gminy w Brzeszczach przy ul. Koœcielnej 4 w pokoju nr 127.
3. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi
1 400 000,00 z³.
4. Wadium: 140 000,00 z³.
5. Wylicytowana cena nabycia nieruchomoœci
zostanie powiêkszona o 23% VAT.
6. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium najpóŸniej do 6 grudnia 2011 r. przelewem na konto Urzêdu Gminy w Brzeszczach:
BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005
(za wp³atê wadium, uwa¿a siê wp³yw pieniêdzy
na konto Urzêdu Gminy w Brzeszczach) lub gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy w Brzeszczach.
Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3
dni od dnia zamkniêcia lub odwo³ania przetargu,
za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra,
a wp³acone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Wylicytowana kwota musi zostaæ wp³acona przez nabywcê przed zawarciem aktu notarialnego.
W przypadku uchylenia siê osoby, która wygra
przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium
przepada na rzecz Gminy Brzeszcze. Wszystkie
koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci nieruchomoœci ponosi nabywca. Nabycie nieruchomoœci przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw
Wewnêtrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgod¹ Ministra Obrony Narodowej.
Szczegó³owe informacje na temat przetargu,
regulaminu przeprowadzania przetargu oraz
nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu
mo¿na uzyskaæ w Wydziale Mienia Komunalnego Urzêdu Gminy w Brzeszczach przy ul.
Koœcielnej 4, tel. 32/ 7728571, 7728570.
Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu bez podawania przyczyny.

Okrêg dla PiS, powiat i gmina dla PO
W ostatnich wyborach parlamentarnych
zwyciê¿y³a Platforma Obywatelska RP. Drugie
miejsce przypad³o Prawu i Sprawiedliwoœci. Podobny rezultat partie osi¹gnê³y w powiecie
oœwiêcimskim i samej gminie Brzeszcze. Okrêg
12. zgarnê³a partia Jaros³awa Kaczyñskiego.
Patrz¹c na wyniki z okrêgu wyborczego nr 12,
do którego nale¿ymy, wyniki s¹ zgo³a odmienne,
gdy¿ zwyciê¿y³ PiS (38,11 proc.), wyprzedzaj¹c
PO o 2,32 pproc. Trzecie miejsce wywalczy³ Ruch
Palikota, otrzymuj¹c 8,83 proc. wszystkich g³osów.
Powiat oœwiêcimski nale¿y ju¿ do Platformy 39,79 proc., wyprzedzaj¹c PiS o 7,99 pproc.
Z kolei trzeci by³ Sojusz Lewicy Demokratycznej,
pokonuj¹c Ruch Palikota o niespe³na 0,79 pproc.
W gminie Brzeszcze wybory do Sejmu wygra³a
PO. Na tê partiê g³osy odda³o 3678 (40,60 proc.)
wyborców. PiS uzyska³o drugi wynik z liczb¹
2829 g³osów (31,23 proc.). Na KW Ruch Palikota g³osowa³o 894 (10,12 proc.) wyborców, a na
SLD - 865 (9,55 proc.). Pozosta³e partie otrzyma³y œladowe poparcie: Polskie Stronnictwo Ludowe - 352 g³osy (3,89 proc.), Polska Jest Najwa¿niejsza - 231 (2,55 proc.), KW Polska Partia
Pracy - 118 (1.30 proc.).
Indywidualnie najwiêkszym poparciem wyborców
w gminie Brzeszcze cieszy³a siê Beata Szyd³o (PiS),
która uzyska³a 2309 g³osów (25,49 proc.). Drugi
pod tym wzglêdem Pawe³ Graœ (PO) zdoby³ 2046
g³osów (22,58 proc.). Trzeciego - Stanis³awa Rydzonia (SLD) popar³o 511 wyborców (5,64 proc.)
Beata Szyd³o wygra³a w starej czêœci Brzeszcz,
w so³ectwach Jawiszowice, Przecieszyn i Zasole,
Pawe³ Graœ natomiast w Brzeszczach - Osiedlu.
Na os. Paderewskiego g³osowano w dwóch lokalach: mieszkañcy starej czêœci Osiedla wybrali
Beatê Szyd³o, w nowszej czêœci poparli Paw³a Grasia. Identyczna sytuacja wyst¹pi³a w Skidziniu.
W lokalu wyborczym w przedszkolu zwyciê¿y³
Pawe³ Graœ, Beata Szyd³o znalaz³a zaœ uznanie
tych, którzy g³osowali w szkole.
(ci¹g dalszy ze str. 1)
W Ma³opolsce w 2010 r. kieruj¹cy pojazdami spowodowali 3067 wypadków. Pomimo odnotowania spadku w stosunku do 2009 r. o 9,3 proc. dane
te wskazuj¹ na ogrom przedsiêwziêæ jakie nale¿y
dokonaæ w celu zmniejszenia wypadkowoœci
o chocia¿by o 50 proc. Nale¿y mieæ œwiadomoœæ,
i¿ g³ówn¹ przyczyn¹ wypadków oprócz wci¹¿
s³abej infrastruktury drogowej (budowa obwodnic, skrzy¿owañ bezkolizyjnych, poprawa nawierzchni poprzez po³o¿enie nowych dywaników
asfaltowych), jest niedostosowanie prêdkoœci do
panuj¹cych warunków atmosferycznych. Œrednio
w 75 proc. zdarzeñ drogowych za g³ówn¹ przyczynê wypadku uznaje siê nadmiern¹ prêdkoœæ.
Informacjê o tym, gdzie na terenie gminy Brzeszcze stanê³y niebieskie znaki informacyjne (D-51)
„Automatyczna kontrola prêdkoœci” podaliœmy
w poprzednim numerze „Odg³osów”. Dla tych,
którzy nie doczytali, b¹dŸ gwoli przypomnienia,
podajemy jeszcze raz. Znaki usytuowane zosta³y
na ul. Bielskiej w Jawiszowicach od ronda przy
szkole do granicy z Dankowicami, w Brzeszczach
na ul. Piastowskiej od skrzy¿owania z ul. Ofiar

W rezultacie mandaty do Sejmu RP uzyskali: PiS
- Beata Szyd³o, Krzysztof Szczerski, Marek £atas,
Marek Polak; PO - Pawe³ Graœ, Tadeusz Arkit,
Joanna Bobowska oraz Dorota Niedziela. Najwiêkszym przegranym wydaje siê Stanis³aw Rydzoñ, od 10 lat zasiadaj¹cy w ³awach poselskich,
który nie zdoby³ mandatu poselskiego.
Senat - po raz pierwszy inaczej
Po raz pierwszy w historii polskiego parlamentaryzmu, w wyborach bezpoœrednich wybieraliœmy
senatorów. Spoœród piêciu, startuj¹cych z okrêgu
nr 30 (terytorialnie odpowiada temu do Sejmu),
zwyciê¿y³ Andrzej Paj¹k z Prawa i Sprawiedliwoœci, który wyprzedzi³ kandydata Platformy o zaledwie 82 g³osy. Panowie zdobyli kolejno 92 779
i 92 679 g³osów. Ta sytuacja pokazuje, ¿e nasze
pójcie do wyborów i oddanie g³osu mo¿e wiele.
Frekwencja - umiarkowana
Frekwencja wyborcza w naszej gminie wynios³a
53,91 proc. Na 17 641 uprawnionych do g³osowania
mieszkañców do urn wyborczych posz³o 9 518.
Najwiêksz¹ frekwencjê odnotowano w lokalach wyborczych mieszcz¹cych siê w SP Jawiszowice (59,41
proc.), SP Przecieszyn (57,98 proc.) i w œwietlicy OK
mieszcz¹cej siê w OSP Jawiszowice (57,36 proc.).
Najs³abiej g³osowano w lokalach wyborczych, które mieœci³y siê w œwietlicy OK na os. Paderewskiego (lokal nr 8 - 49,81 proc.; lokal nr 9 - 50,11 proc.)
oraz w œwietlicy OK w Zasolu (43,55 proc.)
I na koniec…
Co ciekawe, najbli¿sze wybory w naszym kraju
odbêd¹ siê dopiero w 2014 roku. Wybieraæ wtedy
bêdziemy w³adze samorz¹dowe i przedstawicieli
do Parlamentu Europejskiego. Inn¹ ciekawostk¹
jest to, ¿e okrêg 12. w wyborach do Parlamentu to
najwiêkszy pod wzglêdem liczby uprawnionych
do g³osowania. Z tego prawa mog³o skorzystaæ
512 356 obywateli.

Ewa Pawlusiak
Oœwiêcimia do okolicy Gimnazjum nr 2 oraz na
ul. Koœciuszki od ul. Parkowej do ul. Piastowskiej,
w Zasolu na ul. Kostka Jagie³³y od skrzy¿owania
z ul. Jasn¹ do skrzy¿owania z ul. Armii Krajowej.

Ewa Pawlusiak

Podziêkowanie
„Ci¹gle jeszcze istniej¹ wœród nas anio³y. Nie
maj¹ wprawdzie ¿adnych skrzyde³, lecz ich serce jest
bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy s¹ w potrzebie, wyci¹gaj¹ rêce i proponuj¹ swoj¹ pomoc.”
Dyrekcja i nauczyciele SP nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Stanis³awa Staszica w Brzeszczach
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania Pani Danucie
Zalwowskiej kieruj¹cej FPS za nieodp³atne przekazanie wózka inwalidzkiego dla uczennicy klasy
pierwszej. Darowizna ta jest dowodem zrozumienia
dla trudnej sytuacji dzieci niepe³nosprawnych i ich
rodzin oraz œwiadczy o dobroci serca - zawsze szczodrego i otwartego na potrzeby innych. Jesteœmy niezmiernie wdziêczni za ¿yczliwoœæ oraz okazan¹ hojnoœæ, która polega „nie tyle na dawaniu wiele, co
dawaniu we w³aœciwym momencie”.

Odg³osy Brzeszcz
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Podziêkowanie
Dyrektor Powiatowego Zespo³u nr 6 w Brzeszczach serdecznie dziêkuje organizatorom „Naukowego Kosza Piknikowego”: p. Marii Bochnak, p. Joannie Rothkegel, wszystkim pracownikom i uczniom PZ nr 6, p. Fabioli SwitallaKorczyk z firmy PR2 Consulting oraz pracownikom Oœrodka Kultury w Brzeszczach.
Szczególne wyrazy wdziêcznoœci nale¿¹ siê
uczestnikom Pikniku, czyli przedstawicielom
KWK Brzeszcze, szkó³ powiatowych - PZ nr 9
z Kêt, PZ nr 5 z Oœwiêcimia, PZ nr 8 z Che³mka,
Wy¿szej Szko³y Finansów i Prawa z Bielsku-Bia³ej, Studenckiego Ko³a Naukowego KE Ignis
z AGH w Krakowie, firmy ROBOTOWO, Instytutu Pielêgniarstwa z Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Oœwiêcimiu, Stowarzyszenia
„Polaris”, firmy MAX-FUN, Grupy Medycznej
OSP Jawiszowice, lekarzowi weterynarii Bart³omiejowi ¯ak, p. Monice Sambak, p. Paw³owi Rothkegel oraz sponsorom - Dyrektorowi KWK Brzeszcze, Staroœcie Oœwiêcimskiemu, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oœwiêcimiu, supermarketowi „Intermarche” w Brzeszczach, „Spo³em” Powszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców
„Górnik” w Brzeszczach, Gminnej Spó³dzielni
„Samopomoc Ch³opska” w Brzeszczach, PPHU
Wyrobek SC Marianna Wyrobek Ryszard Wyrobek, Samorz¹dowi Osiedlowemu nr 4 w Brzeszczach, Towarzystwu Turystyki Rowerowej „Cyklista”, Studiu Abrys, Pañstwu D. i M. Pawlusiak, Restauracji „Ma³y Wiedeñ” z Bielska-Bia³ej, p. Bartoszowi S³atyñskiemu i p. Jackowi
Borkowskiemu.

A. Kasprzyk-Ha³at

Plac nie tylko dla dzieci
8 paŸdziernika na osiedlu Stara Kolonia
w Brzeszczach, za by³¹ przychodni¹ górnicz¹,
oddany zosta³ do u¿ytku plac zabaw dla dzieci.
Plac zabaw z bezpiecznymi urz¹dzeniami zabawowymi dla najm³odszych
powsta³ na dzia³ce, któr¹
Fundacja Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach dzier¿awi od prywatnego w³aœciciela. W perspektywie czasowej plac ma staæ siê te¿
miejscem gier sportowych
dla u¿ytkowników z innych
grup wiekowych.
- Chcemy, aby to miejsce s³u¿y³o celom spo³ecznym, by integrowa³o mieszkañców i osoby potrzebuj¹ce wsparcia. Wielkoœæ area³u, blisko 21
arów, pozwala na prowadzenie imprez charytatywnych - mówi Danuta Zalwowska, prezes Fundacji Pomocy Spo³ecznej.
Inicjatywê stworzenia placu dla najm³odszych prezes Zalwowska podjê³a, kiedy w Brzeszczach zaczêto budowaæ hipermarkety. Widz¹c rosn¹ce na
placach budowy ha³dy ziemi, pomyœla³a, ¿e Fundacja mog³aby je spo¿ytkowaæ. W bliskim s¹siedztwie siedziby FPS od lat straszy³y bowiem
zniszczone, niebezpieczne fundamenty. Szybko
znaleŸli siê chêtni do pomocy.
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Wsparcie dla uczniów

Ogó³em stypendia wyp³acone w roku szkolnym
2011/2012 wynios¹ 19 tys. 100 z³. Fundacja im.
Kolejni uczniowie z gminy Brzeszcze otrzyStefana Batorego w Warszawie przeznaczy³a na
mali stypendia z Lokalnego Funduszu Stypenten cel 7 tys. 500 z³ tys. z³, pozosta³¹ kwotê - 11
dialnego „Równe Szanse”, za³o¿onego i prowatys. 600 z³ - Fundacja Pomocy Spo³ecznej w
dzonego przez Fundacjê Pomocy Spo³ecznej w
Brzeszczach pozyska³a od sponsorów oraz praBrzeszczach. Uroczystoœæ wrêczenia certyfikacowników brzeszczañskich firm i zak³adów pratów na rok szkolny 2011/2012 odby³a siê 8 paŸcy, którzy zadeklarowali comiesiêczne przekazydziernika w prowadzonej przez Fundacjê Œwiewanie œrodków pieniê¿nych na fundusz stypendialtlicy Terapeutycznej „Impuls II” w Brzeszczach.
ny „Równe szanse”. Wœród sponsorów znalaz³y
siê te¿ parafie œw. Urbana i
Lokalny Fundusz StypenMatki Bo¿ej Bolesnej, któdialny dzia³a w Brzeszczach
re rokrocznie przekazuj¹ na
ju¿ od dziesiêciu lat. W tym
Lokalny Fundusz StypenczasieKomisja Kwalifikacyjna
dialny czêœæ pieniêdzy poFunduszu przyzna³a ³¹cznie
chodz¹cych ze zbiórki orga490 stypendiów na kwotê
nizowanej w „Dniu Papie413.110 z³, na co z³o¿y³y siê
skim”.
œrodki pozyskane od sponso- W imieniu stypendystów
rów, zak³adów pracy, parafii,
serdecznie dziêkujê wszyst1 proc. który podatnicy przekim osobom, które wspiekazali z rozliczeñ rocznych. W bie¿¹cym roku szkolnym stypendia raj¹c Fundusz pokaza³y, ¿e
Pozosta³e pochodz¹ m.in. z otrzymywaæ bêdzie 29 uczniów
bliskie jest im przes³anie
programów Fundacji im. Stefana Batorego, AkaOjca Œwiêtego Jana Paw³a II - „Dzielmy siê midemii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Kura³oœci¹”. Dziêkujemy za ich wielkie serca i wra¿torium Oœwiaty w Krakowie. Fundusz zosta³ uruliwoœæ na potrzeby bliŸniego - mówi prezes Funchomiony dziêki pomocy Fundacji im. Stefana
dacji Pomocy Spo³ecznej Danuta Zalwowska.
Batorego w Warszawie. Od samego pocz¹tku jego
Certyfikaty przyznaj¹ce stypendia podczas urocelem jest wspieranie zdolnej m³odzie¿y z rodzin
czystej gali wrêczali: burmistrz Brzeszcz Tereo niskich dochodach.
sa Jankowska, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Komisja Kwalifikacyjna LFS na obecny rok
w Brzeszczach Jacek Wawro i dyrektor Gminszkolny przydzieli³a 29 stypendiów. Otrzymywaæ
nego Zarz¹du Edukacji w Brzeszczach Bo¿ena
je bêdzie 12 uczniów szkó³ podstawowych (po
Sobociñska. Stypendystom dobrych stopni w
40 z³ miesiêcznie w trakcie roku szkolnego), 9
nauce gratulowa³a równie¿ by³a prezes Fundagimnazjalistów i 7 uczniów szkó³ œrednich (po
cji Pomocy Spo³ecznej Anna Zalwowska, dla
80 z³) oraz 1 student (stypendium pomostowe po
której idea pracy spo³ecznej zawsze pozosta150 z³, które wspó³finansuje Fundacja Edukacyjnie blisk¹ jej sercu.
Ewa Pawlusiak
na Przedsiêbiorczoœci w £odzi).
W organizacjê robót zaanga¿owali siê ludzie, którym pomys³ powstania placu zabaw siê spodoba³.
Gotowoœæ wspó³pracy zg³osili za³o¿yciele Fundacji, lokalni przedsiêbiorcy, Samorz¹d Osiedlowy
nr 4, mieszkañcy Osiedla Stara Kolonia. Pomog³a równie¿ burmistrz Teresa Jankowska.
I tak stopniowo znika³y nikomu niepotrzebne fundamenty, niwelowano teren dzia³ki,
plac stawa³ siê coraz ³adniejszy.
Coœ co wydawa³o siê niemo¿liwym, stawa³o siê realnym. W miejscu przypominaj¹cym stare rewiry powstawa³ nowy,
spe³niaj¹cy wymagania bezpieczeñstwa
plac dla dzieci. Uda³o siê równie¿ pozyskaæ sponsorów. Firmy Intermarche i Bricomarche ufundowa³y urz¹dzenia zabawowe na nowy plac zabaw. Fundacja jednak musia³a przystosowaæ pod³o¿e na umiejscowienie urz¹dzeñ na placu. Trzeba by³o wykonaæ
korytowanie terenu, krawê¿nikowanie, nawieŸæ
piasek i 100 ton ¿wiru. Wszystkie roboty budowlano-przygotowawcze kosztowa³y Fundacjê 8 tys.
z³. Teraz raz w miesi¹cu bêdzie musia³a p³aciæ za
dzier¿awienie terenu 571 z³.
Uroczystego otwarcia placu zabaw dokonali:
burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska, prezes
FPS Danuta Zalwowska, w³aœciciele Bricomarche Bo¿ena i Krzysztof Æwiêk oraz w³aœciciele Intermarche Ma³gorzata Kubicka i Bogus³aw
Olszewski. Wœród zaproszonych goœci byli
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Brzeszczach

Jacek Wawro, by³a prezes FPS Anna Zalwowska, dyr. GZE Bo¿ena Sobociñska, dyr. OK
Ma³gorzata Wójcik i przewodnicz¹cy SO nr 4
S³awomir Drobny. Licznie przybyli równie¿
mieszkañcy. W tym dniu nie mog³o oczywiœcie
zabrakn¹æ dzieci. Z wystêpami dla nich przyjecha³a grupa teatralna z Fundacji Muszkieterów z Poznania. By³y i inne atrakcje. Coœ na s³odko ufundowa³a Firma Intermarche, o pyszn¹ grochówkê dla wszystkich zadba³a Fundacja.

Ewa Pawlusiak

Dy¿ury aptek
w listopadzie
ARNIKA ul. S³owackiego 4
11.11-18.11; 18.11-25.11
B£ÊKITNA ul. Ofiar Oœwiêcimia 20
(pasa¿ w Intermarche)
1.11-4.11
SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
2.12-9.12
SYNAPSA ul. £okietka 39
4.11-11.11
ZDROWIE ul. Ofiar Oœwiêcimia 31
(pasa¿ w Biedronce)
11.11-18.11; 25.11-2.12
* dy¿ur nocny trwa w godz. 20.00-8.00
dnia nastêpnego.

Cierpi¹cym w opiece paliatywnej
4 paŸdziernika odby³a siê uroczystoœæ symbolicznego otwarcia budynku hospicjum wybudowanego przez fundacjê Pomnik-Hospicjum Miastu Oœwiêcim w Oœwiêcimiu przy ulicy Wysokie Brzegi (znajduj¹cego siê tu¿ za
szpitalem).
Na spotkanie przybyli zaproszeni goœcie,
m.in. II Sekretarz Ambasady Japonii P. Manabu
Saito, Konsul Generalny Niemiec dr Heinz Peters, Konsul Honorowy W³och w Krakowie Anna
Boczar Trzeciak, Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego Marek Sowa, Starosta Oœwiêcimski
Józef Krawczyk, Prezydent Miasta Oœwiêcim Janusz Chwierut, Dyrektor NFZ oddzia³ w Krakowie Barbara Bulanowska, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska Józef Ka³a,
przedstawiciel MDSM Leszek Szuster, przedstawiciele w³adz lokalnych, w tym burmistrz Teresa
Jankowska. Obecni byli równie¿ Prezydent oraz
byli i obecni cz³onkowie Clubu Rotary Oœwiêcim, a tak¿e wolontariusze z PZS nr 2 w Oœwiêcimiu
wraz z dyrektorem i zastêpc¹ dyrektora szko³y.

rostwo Oœwiêcimskie w formie darowizny. Budowa na dobre ruszy³a w marcu 2005 r., w 2006 r.
uda³o siê doprowadziæ budynek do stanu surowego dziêki œrodkom Rz¹du W³oskiego
(1654.000 z³). Za pieni¹dze pozyskane od rz¹du szwajcarskiego (400 000 z³), a tak¿e zebrane œrodki od firm, instytucji i stowarzyszeñ
(250 000 z³) wykonano pokrycie dachu wraz
z obróbkami blacharskimi oraz elewacjê zewnêtrzn¹, wylewki pod posadzki i wybudowano œciany wewnêtrzne. Fundusze od rz¹du japoñskiego wykorzystano na wyposa¿enie pokoi, natomiast dziêki niemieckim dotacjom powsta³y ³azienki i pokój k¹pielowy. Prace wykoñczeniowe budynku sfinansowane zosta³y ze
œrodków UE. Budowê wspar³ tak¿e premier
Donald Tusk przekazuj¹c w grudniu 2010 r.
500 000 z³, a niedawno we wrzeœniu 2011 r. premier do³o¿y³ jeszcze 500.000 z³ za które zostanie wykonanie ogrodzenie i oœwietlenie zewnêtrzne, wjazd do budynku, posadzona zostanie zieleñ oraz zakupiona i zamontowana winda w hospicjum. Z kolei Miêdzynarodowy Club

Gospodarze, fundatorzy i goœcie na otwarciu Hospicjum

Zgromadzonych powita³a Prezes Zarz¹du Fundacji Pomnika-Hospicjum Miastu Oœwiêcim
dr in¿. Helena Wis³a. Niestety ze wzglêdu na
stan zdrowia na spotkanie nie móg³ przybyæ inicjator niezwyk³ej idei budowy hospicjum August Kowalczyk, przewodnicz¹cy Rady Fundacji, by³y wiêzieñ obozu KL Auschwitz oraz
znany aktor teatralny, filmowy, re¿yser. Jego
s³owa odczyta³ Jerzy Ulatowski - Prezes Stowarzyszenia WiêŸniów By³ych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych. Pan August wyrazi³ w nich swoje wzruszenie i wdziêcznoœæ dla wszystkich, dziêki którym zamys³ upamiêtnienia zarówno ofiar wojennych zbrodni
jak i Ludzi Dobrej Woli nios¹cych pomoc potrzebuj¹cym, móg³ zostaæ zrealizowany, szczególne podziêkowanie skierowa³ do Pani Heleny Wis³y i Pana Jana Zieliñskiego, koordynatora ds. budowy hospicjum. Prezes Zarz¹du Helena Wis³a przypomnia³a, ¿e wszystko zaczê³o
siê w 1999 r., kiedy Towarzystwo Opieki nad
Oœwiêcimiem i Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Oœwiêcimskiej za³o¿y³o Fundacjê, która rozpoczê³a starania o rozpoczêcie inwestycji. 27
stycznia 2000 r., w 55. rocznicê wyzwolenia
obozu, na miejscu dzisiejszego budynku hospicjum zosta³ wmurowany kamieñ wêgielny ku
czci poleg³ych i tych nios¹cych pomoc. Grunt
pod budowê placówki w pobli¿u szpitala powiatowego przekaza³o Fundacji w 2002 r. Sta-

Rotary przeka¿e hospicjum samochód Volkswagen - Bus. W 2009 r. w³adze Ma³opolski
przyzna³y Fundacji Pomnik-Hospicjum Miastu
Oœwiêcim dotacjê z Regionalnego Programu
Operacyjnego w wysokoœci prawie 2,3 mln z³.
Nie mo¿na zapomnieæ, ¿e budynek powsta³
równie¿ ze œrodków zebranych od indywidualnych darczyñców, przedstawicieli firm, wielu
Ludzi Dobrej Woli wra¿liwych na cierpienie,
którzy czuj¹ potrzebê powstania placówki,
gdzie cz³owiek mo¿e godnie cierpieæ i umieraæ. Podczas uroczystoœci oficjalnie wrêczono
darczyñcom Medale „Honorowego Budowniczego Pomnika-Hospicjum Miastu Oœwiêcim”.
Nowo wybudowane hospicjum dysponuje 22
specjalistycznymi ³ó¿kami, bêdzie mog³o prowadziæ hospicjum domowe, które obejmie ca³y

powiat oœwiêcimski i okolice. Firma Konior
z Katowic ufundowa³a koncepcjê architektoniczn¹ budynku, zaprojektowanego wed³ug najnowszych standardów - jest jasny, pe³en przestrzeni i wpadaj¹cego przez ogromne okna s³oñ-

Ka¿dy pokój ma w³asne okno balkonowe wychodz¹ce
na ogród

ca. Na parterze znajduj¹ siê pokoje przeznaczone dla chorych oraz gabinety lekarskie, pielêgniarskie, wolontariuszy, gabinety masa¿u itp.
Zaraz przy wejœciu jest stanowisko pielêgniarek czynne przez ca³¹ dobê wraz ze sprzêtem
monitoringowym. W pokojach oczekuj¹cych na
chorych, oprócz specjalistycznego sprzêtu, niebawem znajdzie siê równie¿ dalsze wyposa¿enie. Ka¿dy pokój ma w³asne okno balkonowe
wychodz¹ce na ogród. Po dope³nieniu wszystkich formalnoœci fundacja wyst¹pi o rejestracjê Hospicjum do Wojewody Ma³opolskiego
a nastêpnie z³o¿y wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o dotacjê na dzia³alnoœæ. Pozostaje jeszcze wiele do zrobienia - trochê potrwa,
zanim zasadzone krzewy urosn¹, drzewa roz³o¿¹ korony i pojawi¹ siê p¹czki kwiatków, jednak najwa¿niejsze, ¿e budynek powsta³ i ju¿
nied³ugo bêdzie gotowy na przyjêcie osób wymagaj¹cych specjalistycznej opieki.
Za zas³ugi przy organizacji budowy hospicjum od
samorz¹du województwa ma³opolskiego Pani Helena Wis³a otrzyma³a nagrodê „Amicus Hominum”.
Owo wyró¿nienie jest przyznawane tym, którzy
dzia³aj¹ na rzecz dobra innych i swoj¹ bezinteresown¹ aktywnoœci¹ wspieraj¹ potrzebuj¹cych. Na
zakoñczenie uroczystoœci Prezes Zarz¹du raz jeszcze zwróci³a siê do wszystkich ofiarodawców:
- W imieniu przysz³ych domowników tego budynku sk³adam najserdeczniejsze podziêkowania
Wszystkim, którzy przez ostatnie 11 lat wspierali
nas w d¹¿eniach. Myœlê, ¿e tego typu Pomnik
najlepiej upamiêtni gin¹cych wczeœniej na tej ziemi Ludzi - kontynuuje - wzniesiony zosta³ przecie¿ po to, by ul¿yæ cierpi¹cym w najtrudniejszych
dla nich chwilach.

Katarzyna Senkowska

Hospicjum powsta³o, jednak wci¹¿ pilnie potrzebuje pieniêdzy na rozpoczêcie swojej dzia³alnoœci. Na ogó³ nikt z nas nie myœli o ogromie cierpieñ, jaki nios¹ ze sob¹ choroby nowotworowe do czasu, kiedy tragedia nie spotka jego samego lub bliskiej mu osoby. Badania pokazuj¹,
¿e du¿o ³atwiej uzyskaæ datki na ¿³obki, domy dziecka szpitale ni¿ na hospicja. Odwracamy
wzrok i myœli od umierania, w efekcie pozostawiaj¹c najbardziej cierpi¹cych ich ciê¿kiemu
losowi. Dobry Cz³owieku, odwa¿nie uœwiadom sobie, ¿e Twoja wola mo¿e odmieniæ na lepsze
czyjeœ ostatnie chwile, z³agodziæ ból i pomóc godnie zakoñczyæ ¿ycie. To rzeczy bezcenne.
Obyœ nigdy nie musia³/a sam/a siê przekonywaæ o ich prawdziwoœci na podstawie braku i osamotnienia. Masz wybór – teraz mo¿esz obojêtnie wróciæ do swoich spraw lub pomóc dokonuj¹c
wp³aty na numer konta:

Bank PKO BP S.A. O/Oœwiêcim 70 1020 2384 0000 9402 0009 18
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Jubileusz „Ekonoma”

miano wiod¹cej szko³y zawodowej w powiecie - mówi³a dyrektor Bebak.
Bernarda Misia i Kazimierza K³osowskiego.
Starosta powiatu oœwiêcimskiego Józef KrawPowiatowy Zespó³ nr 4 Szkó³ EkonomiczW godzinach popo³udniowych zaprzyjaŸnieni ze
czyk podkreœlaj¹c, jak dobrych fachowców ta
no-Gastronomicznych w Oœwiêcimiu, popularszko³¹ ksiê¿a w koœciele pw. œw. Józefa Robotniszko³a kszta³ci, doda³, ¿e w Ekonomiku zany „Ekonom”, w paŸdzierniku obchodzi³ 50.
ka odprawili uroczyst¹ mszê œwiêt¹.
wsze by³y najpiêkniejsze dziewczyny. Za te
urodziny. Z³oty jubileusz œwiêtowali pracowW g³ównej czêœci uroczystoœci, która kolejnego
s³owa zebra³ gromkie brawa z widowni, któnicy szko³y i uczniowie - ci obecni i ci sprzed
dnia odbywa³a siê w Oœwiêcimskim Centrum Kulrej wiêkszoœæ stanowi³y kobiety. Gratulacje
lat. Szkoda tylko, ¿e z brzeszczañskiej ziemi tak
tury, zdecydowanie prym wiedli absolwenci pladyrektor Bebak odbiera³a te¿ od ówczesnego
niewiele nas by³o...
pos³a Stanis³awa Rydzonia i przedstawiciela kuratorium.
Obchody odbywa³y siê przez dwa dni - 6 i 7
W tak wa¿nym wydarzeniu szkolnym nie
paŸdziernika. W dobie króluj¹cego Internemog³o zabrakn¹æ programu artystycznotu ³atwo informacjê posi¹œæ, a i gazety oœwiêrozrywkowego w wykonaniu m³odzie¿y
cimskie o jubileuszu siê rozpisywa³y. Co
z Ekonoma, stanowi¹cego sentymentalny
prawda te szczególne dni by³y dniami robopowrót do minionych dziesiêcioleci. Motczymi, jeden albo dwa dni urlopu trzeba by³o
tem spektaklu sta³y siê s³owa Agnieszki
poœwieciæ. Kto chcia³, œwiêtowa³...
Osieckiej „Niech ¿yje bal”.
Dalsza czêœæ uroczystoœci odbywa³a siê ju¿
Same dziewczyny
w murach szkolnych. W piêknie udekoroNaukê w szkole przy ul. Obozowej w Oœwiêwanej sali gimnastycznej na zaproszone
cimiu, w Liceum Ekonomicznym o profilu
osoby czeka³y suto zastawione kulinarnyekonomika i organizacja przedsiêbiorstw,
mi specja³ami sto³y.
rozpoczê³yœmy 1 wrzeœnia 1974 r. Klasa naCi, którzy tego szczególnego dnia nie przesza liczy³a a¿ 44 uczniów. Tak siê z³o¿y³o,
¿e same dziewczyny. No mo¿e poza jednym W „naszej klasie nr 6”. Po obejrzeniu krótkiego filmiku od¿y³y wspomnienia ¿ywali z nami Jubileuszu, maj¹ czego ¿a³ocówki. I trzeba koniecznie powiedzieæ, ¿e spor¹
waæ. Atmosfera radoœci i wspomnieñ, która torodzynkiem, by³ nim nasz wychowawca W³adyczêœæ stanowili ci z du¿ym sta¿em od matury.
warzyszy³a uczestnikom i goœciom, w tym liczs³aw Kwaœny. Nie sposób nie wspomnieæ naszeDyrektor Bogus³awa Bebak przypomnia³a m.in.
nie przyby³ym absolwentom tak¿e podczas póŸgo „Spotkania po latach”, które trzy lata temu
rolê „Ekonoma” w ¿yciu miasta i powiatu.
niejszych spotkañ w salach szkolnych, na zawsze
odby³o siê w Brzeszczach w restauracji „S³owiañ- Polski filozof i eseista, Tadeusz Kotarbiñzostanie w pamiêci.
ska”. Frekwencja by³a zaskakuj¹ca. Listê obecski, powiedzia³, ¿e przesz³oœæ zachowana w paI jeszcze jedno! Zdjêcia z obchodów mo¿na ogl¹noœci podpisa³o a¿ 35 dziewcz¹t. Uroczystoœæ
miêci staje siê czêœci¹ teraŸniejszoœci. W szkodaæ na stronie PZ nr 4 oraz w dziale Fotoreportaz okazji 30 lat od matury mia³a jednak ci¹g dalle, w której od czterech lat mam zaszczyt i przy¿e portalu Fakty Oœwiêcim. Ta informacja g³ówszy podczas paŸdziernikowych obchodów w Ekojemnoœæ pe³niæ funkcjê dyrektora, to, co minie z myœl¹ o tych, których na obchodach zabranomie. Na bazie zdjêæ, specjalnie na tê okazjê,
nione, uznajemy za szczególnie cenne i z olk³o. Mam nadziejê, ¿e po obejrzeniu zdjêæ,
z kole¿ank¹ Gosi¹, przy wsparciu kolegi Zbyszbrzymim szacunkiem wspominamy osoby,
kolejny okr¹g³y jubileusz bêdziemy œwiêtowaæ
ka, przygotowa³yœmy krótki filmik. Obejrzelizw³aszcza dyrektorów, dziêki którym nasza
w jeszcze liczniejszym gronie.
œmy go (nas 15 plus wychowawca) 7 paŸdzierplacówka powsta³a, rozwinê³a siê i zyska³a
nika w Szkolnym Centrum Informatycznym,
Ewa Pawlusiak
które mieœci siê akurat w „naszej klasie nr 6”.
sta Józef Krawczyk i Prezydent Miasta OœwiêWróci³y wspomnienia....
cim Janusz Chwierut. Na obchodach inauguDziesiêæ lat temu na 40. urodziny Ekonoma przyracji roku akademickiego obecna by³a tak¿e
D³ugie studenckie wakacje dobieg³y ju¿
jecha³o nas (z naszej klasy) 6 dziewczyn. Trzy
Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska. Istotn¹
koñca. Uczelnie w ca³ym kraju powita³y koGosie: Budniak, Cwynar i Garstka oraz Wiesia
czêœci¹ otwarcia kolejnego roku by³o wyst¹lejny rok akademicki. Równie¿ najbli¿sza
Grzebinoga, nie¿yj¹ca ju¿ Jadzia Pastuszka i ja
pienie Jego Magnificencji Rektora Lucjana
nam Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
Ewa D¹browska (nazwiska panieñskie). UboleSuchanka, który zwróci³ uwagê zarówno na
im. Witolda Pileckiego w Oœwiêcimiu.
wa³yœmy, ¿e tak nielicznie, w dodatku ka¿da
osi¹gniêcia jak i problemy uczelni oraz perz gmin¹ Brzeszcze zwi¹zana. A gdzie Osiek, Pospektywy jej rozwoju. Po przemówieniu naInauguracja rozpoczê³a siê 10 paŸdziernilanka, Che³mek, Libi¹¿, Oœwiêcim, Zator, Bestwist¹pi³a najwa¿niejsza dla nowych studentów
ka uroczyst¹ msz¹ w koœciele Mi³osierdzia Bona... To przecie¿ tak niedaleko. Uroczysta akadeczêœæ uroczystoœci - ceremonia immatrykula¿ego, nastêpnie studenci i pracownicy uczelni
mia, rozmowy z kole¿ankami i profesorami, czercji, dziêki której oficjalnie stali siê cz³onkami
w dostojnym pochodzie skierowali siê do muwone ró¿e dla wychowawcy i bij¹ce z jego twaakademickiej spo³ecznoœci. Po zaprzysiê¿eniu
rów PWSZ. Czêœæ oficjaln¹ spotkania rozrzy zadowolenie zapad³y w pamiêci.
do nowoprzyjêtych kilka s³ów skierowa³ Przepocz¹³ chór akademicki pieœni¹ Gaude Mater
W tym roku Z³oty Jubileusz œwiêtowa³o nas ju¿
wodnicz¹cy Samorz¹du Studenckiego Tomasz
Polonia, potem g³os zabra³ rektor prof. dr hab.
15. Do „starego” sk³adu do³¹czy³y nasze JawiKlêczar, zachêcaj¹c do aktywnego zaanga¿oLucjan Suchanek oraz wrêczone zosta³y paszowice (Usia Fajferek, Jadzia Adamiec, Basia
wania siê w ¿ycie uczelni. Jak ka¿de rozpomi¹tkowe Medale Uczelni osobom specjalnie
Szczerbowska) oraz Basia B¹k, Ala Siuda, Basia
czêcie roku tak i to musia³o zakoñczyæ siê wyzas³u¿onym dla rozwoju placówki (otrzymali
G¹siorek, Basia Huczek, Gosia Ma³kus, Justyna
k³adem inauguracyjnym, który wyg³osi³ prof.
je córka rotmistrza W. Pileckiego Zofia PilecPrzebinda, Ewa Kasperczyk i Siostra Maria Zbinadzw. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyñski.
ka-Optu³owicz, by³y Rzecznik Spraw Obywagniewa ze Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek
Po czêœci oficjalnej i hymnie pañstwowym
telskich Andrzej Zoll, a tak¿e by³y Marsza³ek
NMP - z czasów szkolnych Jadzia Kêpka.
wszyscy zgromadzeni zaproszeni zostali do
naszego Województwa Janusz Sepio³). Nastêpbudynku Collegium Primum na uroczyste
nie odczytany zosta³ list Marsza³ka WojewódzEkonom dla miasta i powiatu
otwarcie sali poœwiêconej Paw³owi Stellerotwa Ma³opolskiego Marka Sowy oraz MiniDwudniowe uroczystoœci rozpoczê³y siê 6 paŸwi, na której œcianach znajduj¹ siê przekazaster Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego prof. Bardziernika przed tablic¹ pami¹tkow¹ na oœwiêcimne przez Teresê Bi³ozor-Paszek prace artysty.
bary Kudryckiej, po czym przemówi³ przedskim cmentarzu komunalnym. Spo³ecznoœæ szkolNie pozostaje wiêc nic innego jak ¿yczyæ
stawiciel Uniwersytetu Jagielloñskiego, uczelna, rodzice, obecni i byli pracownicy szko³y oraz
wszystkim studentom powodzenia i spokojnych
ni sprawuj¹cej patronat nad PWSZ. Na uroprzedstawiciele starostwa powiatowego chwil¹
sesji w nowym roku akademickim. Vivat Acaczystoœci nie zabrak³o tak¿e reprezentantów
ciszy uczcili pamiêæ 22 zmar³ych pracowników
demia, vivant professores!
lokalnych w³adz. W krótkich s³owach o zna„Czwórki”, w tym piêciu dyrektorów: Jana Œlêczeniu oœwiêcimskiej placówki mówili Starozaka, Stefana Chowañca, Aleksandra Krzysika,
Jakub Krzywolak
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Mali bohaterowie – wielkie efekty
Po œmierci cz³owiek staje u bram niebios. Z zadowoleniem zwraca siê do œw. Piotra:
- Nie krad³em, nie zabija³em, nie oszukiwa³em,
nie pi³em i nie krzywdzi³em.
- Dobrze, ale co ZROBI£EŒ…?

zajêciach oraz poznaæ efekty pracy swoich rówieœników z innych pañstw. Wiele skorzystali
równie¿ opiekunowie, dziel¹c siê doœwiadczeniami w miêdzynarodowym gronie pedagogicznym. W lutym br. z³o¿yliœmy dwa wnioski, po
jednym ze szko³y i przedszkola, oba zosta³y zaakceptowane, jednak z powodu ograniczonych
funduszy dostaliœmy pieni¹dze tylko na projekt

Dziêki chêciom, pracy i zaanga¿owaniu kadry pedagogicznej ju¿ po raz trzeci placówka
w Skidziniu otrzyma³a dotacje ze œrodków unijnych, co oznacza kolejne ciekawe zajêcia dla
uczniów, zdobywanie nowych cennych doœwiadczeñ przez dzieci i ich nauczycieli oraz,
miejmy nadziejê, zaszczepienie szlachetnych
odruchów u najm³odszych uczestników projektu w postaci efektów d³ugofalowych. Szczególnie warto zwracaæ uwagê na tego typu inicjatywy, poniewa¿ czasem ludzie - potencjalni
wnioskodawcy, zarówno zbiorowi jak i indywidualni - nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e pieni¹dze
na realizacjê wielu ciekawych przedsiêwziêæ
znajduj¹ siê na wyci¹gniêcie d³oni.
- W 2004 roku po raz pierwszy szko³a podstawowa realizowa³a projekt Socrates Comenius pt.
„Podaj¹c przyrodzie pomocn¹ d³oñ”. W 2009 r.
ju¿ jako Zespó³ Szkolno-Przedszkolny nr 3 przyst¹piliœmy do miêdzynarodowego projektu Sokrates Comenius dofinansowanego przez Komisjê Europejsk¹ w ramach programu „Uczenie siê
przez ca³e ¿ycie” pt. „Wszyscy ró¿ni, wszyscy
równi, wszyscy Europejczykami” realizowanego przez przedszkole - mówi dyrektor ZSP nr 3
Urszula Bando³a. - Zakoñczy³ siê on pe³nym sukcesem, obecnie trwa rozliczanie funduszy i porz¹dkowanie dokumentacji (na realizacjê zadañ
otrzymaliœmy œrodki w wysokoœci 15 000 euro).
Dzieci mia³y okazjê wzi¹æ udzia³ w niezwyk³ych

dla szko³y podstawowej - „Byæ bohaterem dla
lepszego œwiata” (tym razem 20 000 euro). Nasze kraje partnerskie to Hiszpania, Turcja i S³owacja. Projekt opiera siê na idei wolontariatu chcemy pokazaæ dzieciom, ¿e bycie bohaterem
w realnym œwiecie nie polega na noszeniu stroju Spidermana czy naœladowaniu postaci z gier
komputerowych, ale stanowi konkretne wartoœciowe dzia³ania i postawy, które wywieraj¹
wp³yw na najbli¿sze otoczenie. Tak siê akurat
szczêœliwie z³o¿y³o, ¿e promocja wolontariatu
jest równie¿ jednym z g³ównych priorytetów
prezydencji Polski w UE. Jeœli natomiast chodzi o nasz¹ placówkê, projekt ten doskonale
wpisa³ siê w dotychczasowe dzia³ania, które od
dawna podejmujemy sami z siebie, prowadz¹c
na przyk³ad zbiórki, czy ró¿nego typu akcje charytatywne. Nauczycielki szczególnie zaanga¿o-

Zespó³ Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Skidziniu przyst¹pi³ do kolejnego projektu Comenius.

Zapach jesieni
Piêkna, s³oneczna, jesienna sobota 1 paŸdziernika zgromadzi³a w Parku Miejskim przy
ulicy Dworcowej w Brzeszczach uczestników
imprezy „Dmuchawce, latawce, wiatr - konkurs na najciekawszy latawiec”, organizowanej przez Samorz¹dy Osiedlowe nr 1, 2 i 8 oraz
Oœrodek Kultury w Brzeszczach.
Od wczesnego przedpo³udnia ekipa z³o¿ona
z przedstawicieli samorz¹dów osiedlowych przygotowywa³a pra¿one, których aromat wiatr roznosi³ w najdalsze zakamarki parku i jeszcze dalej, przyci¹gaj¹c spacerowiczów. Pogoda sprzyjaj¹ca organizatorom sprowadzi³a w parkowe
plenery wielu mieszkañców, którzy mogli obejrzeæ ciekawe widowisko. Zawodnicy równie¿
przybyli licznie, nios¹c ze sob¹ ró¿nych rozmiarów barwne latawce. Ca³e rodziny kibicowa³y
zg³oszonym do konkursu. Dziadkowie, babcie,
mamy, ojcowie, ciocie, wujkowie z dum¹ prowadzili swoje pociechy, nie szczêdz¹c pochwa³,
uwag, ale i przyznaj¹c siê do wspó³tworzenia lub
pomys³u na lataj¹ce zabawki. Jury w ocenie statycznej bra³o pod uwagê konstrukcjê latawca,
starannoœæ wykonania oraz jego zdobienie. Ocena dynamiczna z kolei by³a ocen¹ lotu. Wy³o-

Uczniowie przy realizacji zadañ projektu

nienie zwyciêzców sta³o siê trudnym orzechem
do zgryzienia, wœród zawodników zdarzy³y bowiem siê osoby, które przynios³y latawce zakupione w sklepie; na szczêœcie wiêkszoœæ prezentowa³a w³asnorêcznie wykonane dzie³a. Ich ró¿norodnoœæ by³a olbrzymia, podobnie jak tematyka zdobienia. Jurorzy doszli w koñcu do konsensusu, przyznaj¹c kolejno miejsca:

wane w projekt to Pani Edyta Kwiecieñ-Niedziela i Pani Ma³gorzata Olma-Naras, jednak w praktyce zawsze jest tak, ¿e w realizacjê zadañ w³¹cza siê ca³a spo³ecznoœæ szko³y. Podobnie z
dzieæmi - grup¹ docelow¹ tym razem s¹ uczniowie ze szko³y podstawowej, ale na pewno przedszkolaki te¿ bêd¹ mia³y swój wk³ad. Jako jeden
z produktów koñcowych w ka¿dej szkole partnerskiej powstanie komiks o bohaterach na miarê
wspó³czesnego œwiata. Jako nauczyciele, nie tylko przy okazji projektów, staramy siê pokazaæ
dzieciom, jak wielu ludzi wokó³ nas codziennie
robi coœ bezinteresownie dla dobra innych. Dziêki nim prowadzone s¹ m.in. nieodp³atne zajêcia
informatyczne i j. angielskiego dla przedszkolaków oraz zajêcia plastyczno-techniczne w szkole
podstawowej. Pragniemy, by nasi podopieczni osi¹gnêli najwy¿szy stopieñ rozwoju emocjonalnego,
czyli empatycznie postrzegali swoje otoczenie. Z
ca³ych si³ staramy siê przeciwdzia³aæ wytwarzaniu postaw bazuj¹cych na biernoœci. Niestety wielu ludzi prezentuje pogl¹d, ¿e jeœli nikomu nie
szkodz¹ i nikogo nie krzywdz¹, to s¹ w porz¹dku i
nie mo¿na niczego im zarzuciæ. Co wiêcej, pojawia siê przyzwolenie i akceptacja postaw skrywaj¹cych zimn¹ obojêtnoœæ w stosunku do tych, którzy maj¹ pod jakimiœ wzglêdami trudniej i gorzej,
do potrzebuj¹cych. Mam nadziejê, ¿e nasza inicjatywa obok wielu innych bêdzie przeciwdzia³aæ
takim postawom - dodaje Urszula Bando³a.
Szko³a przygotowuje siê ju¿ do Dnia Wolontariatu, który obchodzony jest 5 grudnia. Zaproszeni
zostan¹ przedstawiciele ró¿nych œrodowisk wolontariackich dzia³aj¹cych na terenie Gminy
Brzeszcze. W ci¹gu nadchodz¹cego roku szkolnego placówka w Skidziniu nadal planuje aktywnie w³¹czaæ siê w akcje charytatywne o zasiêgu
zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim.

Katarzyna Senkowska
m³odszych uczestników. Samorz¹dy Osiedlowe
prócz przygotowania przepysznych pra¿onych,
którymi czêstowano wszystkich zawodników, ich
rodziny, jak równie¿ przypadkowych przybyszów,
postara³y siê równie¿ i o to, aby ka¿dy zawodnik
otrzyma³ nagrodê za udzia³ w konkursie.

W kategorii latawce p³askie:
I miejsce - Kacper Wójcik (9 lat)
II miejsce - Kacper Cieszyñski (8 lat)
III miejsce - Jakub Go³yszny (9 lat)
Wyró¿nienia:
Katarzyna Czubaty, Kamil Wójcik, Wiktoria Radzichowska, Szymon Wnêtrza.
Wrêczenie cennych nagród zwyciêzcom

W kategorii latawce skrzynkowe:
I miejsce - Domink Stec (6 lat)
II miejsce - Micha³ Iskierka (10 lat)
III miejsce - Sonia Hutta (15 lat)
Wyró¿nienie: Seweryn Dziêgiel
Ponadto przyznano nagrodê za wytrwa³oœæ i
uczestnictwo we wszystkich edycjach konkursu
dla Macieja Merty, a tak¿e trzy nagrody dla naj-

Sponsorzy: Agencja Komunalna Brzeszcze, Bank
Spó³dzielczy w MiedŸnej oddz. Brzeszcze, Pose³
na Sejm RP Stanis³aw Rydzoñ, Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Jacek Wawro, Pub Lider, Ogródek Piwny - Mariusz Pawlusiak, Oœrodek Kultury w Brzeszczach , Sklep „Œwiat dziecka”, Grupa
Obywatelska „Blokersi”, Zwi¹zek Zawodowy
„Kadra” KWK Brzeszcze, Sprzedawcy z targowiska w Brzeszczach.

A. Kozak
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De Nuevo w MBTM
Zespó³ De Nuevo w sk³adzie: Dawid Zajda
(gitara akustyczna i elektryczna, wokal), Marcin Szermañski (gitara flamenco), Albert Kokoszewski (gitara akustyczna, wokal), Mariusz Szulakowski (perkusja), Wojciech Drabek (gitara basowa), Piotr Matusik (instrumenty klawiszowe)
oraz Jarek Kru¿o³ek (wokal), zakwalifikowa³ siê
do pó³fina³u drugiej edycji znanego show Must
Be The Music, który jest emitowany w niedzielne wieczory w telewizji POLSAT.
Katarzyna Senkowska: Czym chcielibyœcie siê
wyró¿niæ na tle innych wykonawców, przykuæ
uwagê jury i publicznoœci? Macie jakiegoœ asa
w rêkawie?
Dawid Zajda: Myœlê, ¿e naszym atutem jest gatunek muzyki, któr¹ wykonujemy, czyli niezbyt
znane i niezbyt rozpowszechnione rytmy latynoamerykañskie z domieszk¹ flamenco. Bior¹c udzia³
w castingu obawialiœmy siê czy trafimy w gusta
jury - w naszym wypadku szanse chyba w³aœciwie
roz³o¿y³y siê pó³ na pó³: albo w ogóle nie pasuje
do programu albo muzyka któr¹ gramy siê „sprzeda”. Jak siê okaza³o, sprzeda³o siê na 4 razy TAK,
zreszt¹ byliœmy ostatnim zespo³em wystêpuj¹cym
w ostatniej czêœci odcinków castingowych i pad³o
nawet stwierdzenie, ¿e by³ to najlepszy wykon 2
edycji. Nieoficjalnie nam wiadomo, ¿e do dziœ w
kuluarach programu dobrze siê o nas mówi.
K.S.: Co s¹dzisz o jury? Ka¿dy z cz³onków
prezydium w œwiecie muzyki cieszy siê ju¿
zas³u¿on¹ s³aw¹...
D.Z.: Kory nie mo¿na podejœæ, ma specyficzne poczucie humoru, jest zagadk¹, nie da siê przewidzieæ
jej reakcji. S¹dzê, ¿e na pewno docenia ludzi inteligentnych i z osobowoœci¹. Jeœli chodzi o resztê
jury, to nam jako muzykom bardzo zale¿y na opinii Adama Sztaby, bo to znakomity specjalista,
kompozytor, mo¿na by go okreœlaæ w samych superlatywach. Na pewno œwietnie zna siê zarówno
na ca³oœci pracy zespo³u jak i na poszczególnych
elementach, czyli na instrumentalistach i wokalistach. Z kolei pani Ela Zapêdowska, mo¿e i ma³o
widzi (œmiech), ale znakomicie s³yszy, na pewno
nie da siê oszukaæ i wy³apie ka¿dy fa³szywy
dŸwiêk, trzeba wiêc mieæ naprawdê czysty wokal,
by zas³u¿yæ na jej pochwa³ê. Naturalnie tak samo
cenna jest jej konstruktywna i rzeczowa krytyka.
Jeœli chodzi o £ozo, dla mnie jest kimœ kto mia³
fajn¹ przygodê, która w³aœciwie ca³y czas trwa. W
zasadzie zaczyna³ jak ka¿dy z nas, graniem po gara¿ach, doszed³ w koñcu do poziomu, jaki my te¿
chcemy osi¹gn¹æ, czyli zdoby³ popularnoœæ, rozg³oœnie zabiegaj¹ o niego. To na pewno przyk³ad
cz³owieka, który odniós³ sukces nie przez znajomoœci tylko dziêki swojej pracy.
K.S.: Wybiegaj¹c w przysz³oœæ, na co przeznaczylibyœcie ewentualn¹ nagrodê czy jakikolwiek wiêkszy zastrzyk gotówki?
D.Z.: Nie lubiê dzieliæ skóry na niedŸwiedziu,
jednak jeœli ju¿ „gdybaæ”, pewnie zainwestowalibyœmy pieni¹dze w nasz rozwój, mo¿e nagranie
p³yty (ewentualnie czêœæ moglibyœmy przeznaczyæ na zmianê busika, choæ ten, który mamy, odpukaæ, na razie dobrze siê sprawuje). G³ówn¹ na-
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grod¹ w MBTM jest 100 tys. z³otych (podzielone na siedem) oraz, co najwa¿niejsze, wystêp na
najwiêkszym sylwestrze w Polsce, tzw. Noc z
gwiazdami. Nie trzeba dodawaæ, ¿e to œwietna
promocja. Sami oczywiœcie gramy koncerty,
g³ównie imprezy plenerowe, chcielibyœmy jednak
pokazywaæ siê jeszcze wiêcej, by o nas by³o g³oœniej w Polsce i za granic¹.
K.S: Jest coœ, czego szczególnie obawiacie siê
podczas wystêpu?
D.Z.: Pomijaj¹c kwestie techniczne, chyba nie ma
takiej rzeczy. Zdarza siê jednak tak, ¿e w momencie kiedy cz³owiek daje z siebie wszystko, materia odmawia pos³uszeñstwa, to ju¿ niezale¿ne od
nas. Trema przyjdzie w sobotê czy w niedzielê,
to w koñcu program na ¿ywo. Damy z siebie na
pewno wszystko, a nawet jeszcze wiêcej. Mamy
œwiadomoœæ, ¿e tym razem decyzja nale¿y do
widzów, pytanie czy bêd¹ chcieli dalej nas s³uchaæ, czy dadz¹ nam szansê zagraæ w finale.
K.S.: W jaki sposób mo¿na na Was g³osowaæ?
D.Z.: Mo¿na przez smsy w trakcie trwania programu do 22.00 i po programie na FB na profilu
Tylko Muzyka.
K.S.: Udzia³ w tegorocznych eliminacjach
nie by³ debiutem, ju¿ wczeœniej zetknêliœcie
siê z show biznesem?
D.Z.: Zgadza siê, próbowaliœmy swoich si³ ju¿
wczeœniej. Zacznê mo¿e od tego, ¿e gramy te¿
w³asny repertuar, Green card. W pierwszej edycji programu wziêliœmy udzia³ w³aœnie z projektem autorskim. Dostaliœmy 3 razy tak, ale ju¿ nie
zakwalifikowano nas do szczêœliwej 36, czyli do
pó³fina³u. Zabrak³o czegoœ. Teraz ju¿ wiemy, ¿e
utwór - choæ mo¿e zabrzmi to nieskromnie - by³
zjadliwy, naprawdê dobry, natomiast nie by³ medialny. Wtedy nie znaliœmy jeszcze specyfiki telewizji i
show biznesu, zabrak³o elementu show, a to jest w
telewizji jednak potrzebne. Na pewno wyci¹gnêliœmy wnioski z doœwiadczeñ. Teraz ze wzglêdu na
przygotowania do wystêpu projekt zszed³ na dalszy
plan, ale na pewno do niego wrócimy.
K.S.: Czy jest jakiœ zespó³ lub wykonawca z
którym chcielibyœcie podj¹æ wspó³pracê lub
na którym siê wzorujecie?
D.Z.: Powiem szczerze, ¿e w Polsce jesteœmy niszowym zespo³em, nie ma siê do kogo podpi¹æ.
Na pewno bardzo chcielibyœmy spotkaæ siê z ch³opakami z zespo³u hiszpañskiego Martires del
Compas, od nich wszystko siê zaczê³o. Ich muzyka zainspirowa³a nas do tego co robimy, gramy te¿ kilka ich numerów. Nasza bli¿sza „znajomoœæ” zaczê³a siê od tego, ¿e kiedyœ nie mogliœmy znaleŸæ tekstu piosenki Oye (Pos³uchaj), wiêc
nawi¹za³em z nimi kontakt mailowy. Spotka³em
siê z mi³¹ odpowiedzi¹, przys³ali nam ten tekst,
te¿ w wersji angielskiej. Po jakimœ czasie wesz³o
na YouTube nasze nagranie z koncertu - œpiewaliœmy na nim Oye albo ich drugi numer, Chu lailo
la leilo. Dostaliœmy od Martires del Compas zwiêz³e, ale bardzo wa¿ne dla nas gratulacje, potwierdzenie, ¿e to co gramy jest dobre. Bardzo mi³o wspominam te¿ nasz¹ wspó³pracê z Jose Torresem, koncertowaliœmy razem z nim jako tzw. zespó³ rozgrze-

waj¹cy. Okaza³ siê bardzo sympatycznym i otwartym cz³owiekiem.
K.S.: Pochodzicie z ró¿nych stron, gdzie spotykacie siê na próby?
D.Z.: Ja mieszkam w Brzeszczach, Wojtek w Jawiszowicach, reszta w pobliskich miejscowoœciach. Jedna osoba jest Bielska i tam spotykamy
siê na próbach. Mo¿e warunki nie s¹ zbyt dobre,
æwiczymy w takiej ma³ej kanciapie w pewnej piwnicy bielskiej by³ej fabryki, ale wyciszyliœmy j¹,
zaaran¿owaliœmy wed³ug w³asnego gustu i jak na
razie cieszymy siê, ¿e mamy gdzie siê spotykaæ.
Gdyby w przysz³oœci mo¿na znaleŸæ coœ wiêkszego, by³oby jeszcze lepiej.
K.S.: Gdzie mo¿na Was znaleŸæ?
D.Z.: Na wszystkich portalach spo³ecznoœciowych oprócz NK, wystarczy wpisaæ myspace/denuevob na FB - De Nuevo, oczywiœcie mamy te¿
swoj¹ stronê. Zapraszamy wszystkich chêtnych
do zapoznania siê z nasz¹ muzyk¹.

Katarzyna Senkowska

Projektowe OK
Nie od dziœ wiemy, ¿e pracownicy OK w
Brzeszczach upodobali sobie prace metod¹ projektu, która pomaga podnosiæ jakoœæ us³ug oraz
urozmaicaæ codzienne ¿ycie animatora. W dzisiejszych czasach, gdzie funkcjonowanie wielu organizacji oparte jest czêœciowo o pozyskiwanie funduszy z zewn¹trz, ta metoda jest niezbêdna. Dziêki niej coraz czêœciej mamy mo¿liwoœæ korzystania z ciekawej i urozmaiconej oferty kulturalnej.
Rok 2012 równie¿ zapowiada siê atrakcyjnie - kontynuowane bêd¹ projekty takie jak „Baba potrafi”
(proj. edukacyjno-integracyjno-kulturalny dla kobiet z naszej gminy), „Nie bój siê zagraæ o swoj¹
edukacjê” (proj. promuj¹cy kszta³cenie ustawiczne), „Zwierzak literacki” (proj. rozwojowy dla
przedszkolaków) oraz „Historia Brzeszczañskiego Rock’n’rolla” (proj. którego celem jest opracowanie wydawnictwa ksi¹¿kowo-multimedialnego
dotycz¹cego muzyki rockowej tworzonej przez
lokalnych artystów). Ponadto wystartuj¹ kolejne
inicjatywy, takie jak integracyjno-rekreacyjny projekt dla rodzin „Zdrowo, bo sportowo” czy te¿
m³odzie¿owe wydarzenie zwi¹zane ze sportami
ekstremalnymi „Ekstremalne Brzeszcze - Stop dopalaczom! Mamy w³asn¹ adrenalinê.” To nie
wszystko! Jeœli kolejne propozycje oka¿¹ siê atrakcyjne dla grantodawców, wraz z UG zaprosimy
Pañstwa do uczczenia 50-lecia nadania praw miejskich w innowacyjny i niecodzienny sposób. Swoje
goœcinne wnêtrza otworzy nowa siedziba filii Biblioteki Publicznej. Byæ mo¿e równie¿ jeszcze w
2012 roku zapewnimy mi³e i atrakcyjne miejsce w
plenerze, w którym skorzystaæ bêdzie mo¿na z darmowego Internetu. To wszystko nie mog³o by siê
wydarzyæ, gdyby nie wsparcie finansowe z ró¿nych Ÿróde³, w tym g³ównie z funduszy europejskich w ramach takich programów jak PO Kapita³
Ludzki, PROW, PO Ryby, Program „M³odzie¿ w
Dzia³aniu”. Zapraszamy!

Piotr Œwi¹der-Kruszyñski
Specjalista ds. fundraisingu, PR
i ewaluacji OK w Brzeszczach

teatry obrzêdowe

Maria obojga narodów

Ma³opolski Festiwal Teatrów Wiejskich stwarza mo¿liwoœæ prezentacji spektakli, które w formie i tematyce s¹ osadzone w tradycji regionu
i szeroko pojêtym dziedzictwie kulturowym.

Z urodzenia Polka, sercem i dusz¹ zakochana w mazowieckich równinach, z powo³ania uczona, profesor paryskiej Sorbony, dwukrotna noblistka.

Organizator tegorocznego festiwalu - Gminny
Oœrodek Kultury w Wiœniowej - zaprosi³ do udzia³u
zespo³y folklorystyczne i grupy teatralne z terenu
woj. ma³opolskiego odtwarzaj¹ce dawne tradycje
lub wplataj¹ce tradycyjne w¹tki w swoje przedstawienia. Festiwal mia³ charakter konkursu i by³
œwietn¹ okazj¹ do zapoznania siê z dawnymi obrzêdami zwi¹zanymi z ¿yciem mieszkañców ma³opolskich wsi. Co istotne, od kilkunastu lat zespo³y z
terenu gminy Brzeszcze uczestnicz¹ce w tych przegl¹dach utrzymuj¹ siê w œcis³ej czo³ówce teatrów
obrzêdowych. Udzia³ w tegorocznym Festiwalu 16
paŸdziernika równie¿ zakoñczy³ siê sukcesem. Zaprezentowane obrzêdy przynios³y zaszczytne nagrody i ponowne uplasowanie siê w gronie laureatów.
W tegorocznym konkursie II miejsce zajê³y Brzeszczanki prezentuj¹c obrzêd „Zwiady”, III miejsce
przypad³o Przecieszyniankom za obrzêd „Adwentowe zwyczaje”, wyró¿nienie zaœ Jawiszowianki za
prezentacjê obrzêdu „Jak siê dawniej do chrzcin
sposobiono”. Zespo³om oraz ich kierownikom gratulujemy i ¿yczymy nieustaj¹cej, odnawialnej si³y
w tworzeniu i realizowaniu artystycznej dzia³alnoœci kultywuj¹cej tradycjê naszej gminy.

Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjê³y uchwa³y o ustanowieniu roku 2011 Rokiem
Marii Sk³odowskiej-Curie. Jest to niezwykle cenna inicjatywa, która s³u¿y upowszechnieniu wiedzy o wielkich zas³ugach polskiej uczonej dla rozwoju œwiatowej nauki. Nauczyciele i uczniowie
Powiatowego Zespo³u nr 6 Szkó³ Zawodowych i
Ogólnokszta³c¹cych w Brzeszczach w³¹czyli siê
w obchody Roku Marii Sk³odowskiej-Curie organizuj¹c w ostatnim czasie szereg imprez przeznaczonych dla spo³ecznoœci lokalnej. 17 wrzeœnia na potrzeby Naukowego Kosza Piknikowego zosta³a sprowadzona do Brzeszcz przez Joannê Rothkegel wystawa „¯ycie i dokonania Marii
Sk³odowskiej-Curie”. Ekspozycja goœci³a wczeœniej w wielu miastach Polski, a tak¿e uœwietni³a
Polsk¹ Prezydencjê w Unii Europejskiej. Wernisa¿ ekspozycji zorganizowano w budynku Rady
Europejskiej, by³a te¿ jednym z elementów obchodów dwudziestolecia cz³onkowstwa Polski w
CERN. Wystawa rzuca œwiat³o na ma³o znane
w¹tki z trudnego dzieciñstwa i m³odoœci przysz³ej
noblistki, pokazuje si³ê charakteru i patriotyzm
m³odej Marii oraz wytrwa³oœæ dojrza³ej Sk³odowskiej-Curie, która bez wzglêdu na okolicznoœci
wiernie trwa³a przy swej najwiêkszej pasji i skutecznie zabiega³a o wykorzystanie swoich dokonañ w s³u¿bie cz³owiekowi. Na wystawie znalaz³y siê równie¿ fakty i zdjêcia dokumentuj¹ce m.
in. starania o otwarcie w kraju ojczystym oœrodka naukowego o poziomie porównywalnym z
paryskim Instytutem Radowym. Na ca³ym œwie-

D.K.

Œwiêto Edukacji
14 paŸdziernika to jak wiadomo œwiêto
wszystkich pracowników oœwiaty. W Oœrodku Kultury jak co roku odby³y siê z tej okazji
obchody uroczystoœci, w której wziêli udzia³
przedstawiciele w³adz, nauczyciele, dyrektorzy
szkó³ oraz m³odzie¿.
Spotkanie rozpoczê³a dyrektor Zarz¹du Edukacji w Brzeszczach Bo¿ena Sobociñska przywitaniem
wszystkich zgromadzonych. Nastêpnie g³os zabrali
zaproszeni goœcie oraz dzieci z Przedszkola nr 2
S³oneczko wraz z ZPS nr 2 w Zasolu, którzy nawi¹zuj¹c do szczególnego charakteru uroczystoœci, sk³adali ¿yczenia. Podczas akademii wyst¹pi³ Zdzis³aw
Baguda, absolwent SP nr 3, Gimnazjum nr 2, PZ nr
7, artysta znany pod pseudonimem „Szczypior”,
który sta³ siê s³awny m.in. dziêki programowi telewizyjnemu „Bitwa na g³osy”. Po wspania³ym koncercie nast¹pi³o œlubowanie nauczycieli oraz wrêczenie aktów mianowania. Kolejnym punktem programu by³o wrêczenie dyplomów, gratulacji oraz
podziêkowañ dla zas³u¿onych pracowników oœwiaty. Nastêpnie Teresa Jankowska wrêczy³a Nagrody
Burmistrza, corocznie przyznawane za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie edukacji. Dyrektorzy szkó³ i
przedszkoli nagrodzili równie¿ swoich pracowników Nagrodami Dyrektora, które s¹ uwieñczeniem
wykonywanej pracy. Dodatkow¹ rozrywk¹ przygotowan¹ tego dnia dla publicznoœci by³ kabaret w wykonaniu uczniów z ZSP nr 1 w Przecieszynie.

Lidia Czopek
Katarzyna W
alusiak
Walusiak
Pe³na relacja z obchodów DEN w nastêpnym
numerze OB.

Wyæwiczona wyobraŸnia
W regulaminowym terminie do konkursu
Nieprofesjonalnej Twórczoœci Literackiej Æwiczenia z wyobraŸni zg³osi³o siê 36 autorów. Konkursowe zestawy obejmowa³y 3 wiersze w kategorii poezja oraz jeden utwór w kategorii proza.
Autorzy nades³anych prac swoj¹ twórczoœci¹
dostarczyli niezwyk³ych wzruszeñ i podziwu dla
poruszanej w tekstach tematyki. Zwierzali siê ze
swoich najintymniejszych uczuæ, wydarzeñ bardzo radosnych, ale tak¿e i tragicznie smutnych.
Wiêkszoœæ prac trafia do wra¿liwoœci odbiorcy,
budz¹c wyobraŸniê czytelnika. Po przeczytaniu
nades³anych prac Maciej Szczawiñski - krytyk
literacki, dziennikarz Radia Katowice, autor audycji literacko-poetyckich - wytypowa³ laureatów konkursu. 21 paŸdziernika na podsumowaniu projektu dziennikarz, wypowiadaj¹c siê o nades³anych pracach, podkreœli³:
- Wiele utworów cechuje niezwyk³a dba³oœæ o
jêzyk polski, widaæ tak¿e zaanga¿owanie w
tworzenie neologizmów, porównañ i metafor,
ale tak¿e obecny w utworach wspó³czesny,
¿ywy jêzyk. To dobrze rokuje dla rozwijaj¹cej siê twórczoœci literackiej. Wszyscy laureaci konkursu Æwiczenia z wyobraŸni otrzymali
cenne nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu.

cie Maria Sk³odowska-Curie pozostaje znana
przede wszystkim jako jedna z najwiêkszych kobiet-naukowców, pierwsza kobieta profesor na
Sorbonie i pierwsza kobieta, któr¹ pochowano w
paryskim Panteonie, mauzoleum poœwiêconym
najbardziej zas³u¿onym Francuzom. Po zakoñczeniu Pikniku Naukowego wystawa zosta³a przeniesiona do Oœrodka Kultury w Brzeszczach, gdzie
by³a przez tydzieñ udostêpniona dla mieszkañców gminy. Najliczniejsz¹ grupê wœród zwiedzaj¹cych stanowili uczniowie Szko³y Podstawowej
nr 2, dla których lekcje o Sk³odowskiej przeprowadzi³a Gra¿yna Lachendro. 23 wrzeœnia natomiast w Oœrodku Kultury odby³o siê dodatkowo
seminarium naukowe dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum, podczas którego nauczyciel PZ nr 6, Rafa³ Grzegorczyk, poprowadzi³ wyk³ad na temat najbardziej fascynuj¹cych w¹tków
z ¿ycia Marii Sk³odowskiej-Curie, szkolne ko³o
teatralne „Arlekin” przedstawi³o spektakl „S¹d
nad promieniotwórczoœci¹”, a uczniowie PZ nr
6, pod okiem Marii Bochnak, zaprezentowali
efektowne doœwiadczenia, na wzór tych, które
wykonywa³a Sk³odowska w za³o¿onej przez siebie tzw. „Spó³dzielni”, czyli szkó³ce dla dzieci.
Organizatorzy nie poprzestali na tym i 27 wrzeœnia zaprezentowali swój edukacyjny projekt w
PZ nr 3 w Oœwiêcimiu. M³odzie¿ wszystkich typów szkó³ przyjmowa³a seminarium z wielkim
zainteresowaniem i entuzjazmem, poniewa¿ ³¹czy³o ono w sobie ró¿ne, atrakcyjne formy przekazu, w tym projekcje multimedialne. Zachêceni
sukcesem i coraz bardziej zafascynowani polsk¹
noblistk¹ nauczyciele i uczniowie PZ nr 6 przyjêli równie¿ zaproszenie od organizatorów Uniwersytetu Ka¿dego Wieku, dla którego studentów przygotowano 10 paŸdziernika odrêbny, kolejny pokaz w Oœrodku Kultury w Brzeszczach.

PZ nr 6
W kategorii POEZJA - m³odzie¿:
1, 2 i 3 miejsca nie przyznano
Wyró¿nienie: Monika Kramarczyk z Brzeszcz,
Anna Ligêza z MiedŸnej, Klaudia Czardyban
W kategorii POEZJA - doroœli:
1 miejsce - Krystyna Cz. Borkowska z Sosnowca
2 miejsce - Maciek P³u¿ek z Jawiszowic
3 miejsce - Piotr Zemanek z Bielska-Bia³ej
Wyró¿nienia - Grzegorz Jerzy Gniady z Oœwiêcimia, Joanna Ma³ysiak z Brzeszcz, Piotr Œwi¹der-Kruszyñski z Przecieszyna, Krystyna Sobociñska z Brzeszcz, Agata Kozak z Brzeszcz, Ma³gorzata Kulczyk z Osieka
W kategorii PROZA - doroœli:
1 miejsce - za utwór prozatorski „Uwolniæ Go³êbia” - Krystyna Blamek z Jawiszowic
2 miejsce - za utwór prozatorski „Król œlepych
torów” - Maciek P³u¿ek z Brzeszcz
3 miejsce - za utwór prozatorski „Tej nie kocham”
- Nadia Senkowska z Brzeszcz
Wyró¿nienie - Danuta Jêczmyk z Jawiszowic
Serdecznie dziêkujemy za udzia³ w konkursie
wszystkim Autorom i ¿yczymy sukcesów twórczych oraz nagród w kolejnych konkursach. Gratulujemy nagrodzonym i wyró¿nionym.

Danuta Korciñska
Odg³osy Brzeszcz
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W zas³uchaniu
Rozmowa z dr hab. Wac³awem Golonk¹,
kierownikiem artystycznym Festiwalu Jesiennych Niedziel Organowych, wyk³adowc¹ w krakowskiej Akademii Muzycznej.
Katarzyna Senkowska: Sk¹d pomys³ na organizacjê Festiwalu, który cieszy siê wœród miejscowych mi³oœników muzyki klasycznej nies³abn¹c¹ popularnoœci¹?
dr hab. Wac³aw Golonka: Historia koncertów organowych w koœciele Matki Bo¿ej Bolesnej w Jawiszowicach siêga 1994 roku. Wtedy dowiedzia³em siê, ¿e znajomy mi ks. Franciszek Janczy zosta³
proboszczem w tamtejszej parafii. Budynek œwi¹tyni by³ stosunkowo m³ody, posiada³ dopiero co wybudowane nowe organy. Wyst¹pi³em wiêc z propozycj¹, by rozpocz¹æ w nim cykl koncertów organowych. Po namyœle ks. Janczy uzna³, ¿e pomys³ jest
ca³kiem ciekawy i warto spróbowaæ, czy taka inicjatywa trafi w gusta parafian. Prowadzi³em Festiwal jako kierownik artystyczny przez pierwsze 2
lata, jednak ze wzglêdu na studia za granic¹, musia³em zrezygnowaæ z tej funkcji. W zesz³ym roku
znów spotka³em siê z Ksiêdzem Proboszczem, który jak mówi³ - wiele lat zastanawia³ siê nad przeniesieniem festiwalu na okres wczesnojesienny. Przedtem koncerty odbywa³y siê w lipcu, czyli miesi¹cu
urlopów i nieobecnoœci wielu cz³onków chóru Canticum Novum, którego wystêp ksi¹dz proboszcz
chcia³ w³¹czyæ w program Festiwalu. Po zesz³orocznym eksperymencie z przeniesieniem koncertów na
cztery niedziele przypadaj¹ce po odpuœcie Matki
Bo¿ej Bolesnej (15 wrzeœnia) i przekonaniu siê o
s³usznoœci wybranego terminu, takiej formy siê trzymamy. Po drugich jesiennych koncertach zauwa¿amy zwiêkszenie frekwencji, dlatego mam nadziejê,
¿e dziêki sponsorom, publicznoœci i zaanga¿owaniu organizatorów Festiwal bêdzie kontynuowany
jeszcze przez d³ugie lata.
K.S.: Czy istnieje jakiœ wzorzec, model, wedle
którego ustala Pan repertuar dobieraj¹c utwory b¹dŸ wykonawców?
dr hab. W.G.: To festiwal organowy, wiêc ju¿ z
tej racji posiada swoj¹ specyfikê. Najprostszym
„kluczem” do tworzenia programu koncertów s¹
utwory organowe z dodatkiem innych utworów i
solistów. Nie kierujê siê ¿adnym tematycznym
doborem, unikam tak¿e koncentracji na jednej
epoce, by móc jak najszerzej ukazaæ s³uchaczom
urozmaicon¹ literaturê organow¹. Staram siê, by
program by³ mo¿liwie bogaty i ró¿norodny, aby
w trakcie koncertów rozbrzmiewa³y dzie³a
wszystkich epok i stylów. Publicznoœæ przez lata
staje siê doœwiadczona, dlatego te¿ mniej jest
utworów ogranych i os³uchanych. Myœlê, ¿e s³uchacze s¹ te¿ coraz bardziej wymagaj¹cy i co za
tym idzie, oczekuj¹ utworów równie¿ bardziej
wymagaj¹cych. Zapraszaj¹c na koncerty muzyków proszê wiêc o program dostarczaj¹cy audytorium szerokiej palety stylów. Dbam te¿, by byli
to wykonawcy, którzy w œwiecie muzycznym
maj¹ ju¿ ugruntowan¹ pozycjê - w zesz³ym roku
na Festiwalu wyst¹pi³a Dziekan Wydzia³u Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie
prof. Miros³awa Semeniuk-Podraza, natomiast na
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tegoroczny Festiwal zaprosi³em czo³owych polskich organistów ze stolicy, prof. Jaros³awa Malanowicza oraz prof. Magdalenê Czajkê, (oboje z
Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie), kieruj¹c¹ Katedr¹ Organów i Klawesynu na tej¿e uczelni. Chcia³bym zaznaczyæ, i¿ pragnê zapraszaæ tak¿e m³odych wykonawców, którzy s¹ na pocz¹tku
swojej artystycznej kariery. Dla nich to mo¿liwoœæ
wystêpu i zaistnienia. W tym roku w jawiszowickim koœciele zagra³ utalentowany organista i improwizator Cyprian Jagie³³o z Krakowa.
K.S.: Jednak oprócz wykonawców muzyki organowej na Festiwalu pojawiaj¹ siê równie¿
inni artyœci…?
dr hab. W.G.: Tak, nawi¹zujê wspó³pracê z innymi solistami - trêbaczami, wokalistami, waltornistami, flecistami, skrzypkami, itd. Na tegorocznym Festiwalu publicznoœæ mia³a okazjê wys³uchaæ - poza utworami organowymi - œpiewu
Marcina Wolaka (bas/baryton), a tak¿e gry
Agnieszki Kabut (wiolonczela), Dagmary Daniel
(skrzypce), Agnieszki Kaæmy (flet). Na specjalne ¿yczenie ks. Janczego na Festiwalu po raz drugi
wyst¹pi³ chór Canticum Novum.
K.S.: Czy Pañska kariera muzyczna by³a wynikiem kontynuacji tradycji rodzinnych?
dr hab. W.G.: Mój ojciec w m³odoœci malowa³ i
grywa³ w ró¿nych zespo³ach, jednak jego ¿ycie
tak siê u³o¿y³o, ¿e nie móg³ realizowaæ swoich
zdolnoœci artystycznych. Jest jednak osobowoœci¹
o artystycznej duszy a swoje zdolnoœci przekaza³
dzieciom. Ka¿dy z moich braci (mam ich piêciu)
gra na jakimœ instrumencie. Ja wybra³em drogê
profesjonalnego muzyka, która poparta jest gruntownym wykszta³ceniem muzycznym. Moj¹ edukacjê muzyczn¹ rozpocz¹³em w wieku 7 lat w
bielskiej Pañstwowej Szkole Muzycznej, potem
studiowa³em w Krakowie, a nastêpnie w Wiedniu. W sumie moja edukacja trwa³a 19 lat. W dzieciñstwie wielokrotnie musia³em rezygnowaæ z
zabaw na rzecz æwiczeñ na instrumencie. Nie
wiem czy jest jakiœ inny zawód wymagaj¹cy tak
d³ugiego czasu nauki.
K.S.: Czemu w ostatnich latach poœwiêci³ Pan
najwiêcej czasu i czym obecnie siê zajmuje?
dr hab. W.G.: Od kilku lat jestem wyk³adowc¹
w Akademii Muzycznej w Krakowie. W moim
rodzinnym Bielsku-Bia³ej bywam czêsto. W Bielskim Centrum Kultury prowadzê Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej (wczeœniej Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Jana Sebastiana
Bacha). W Bielsku ¿yj¹ moi rodzice i du¿a czêœæ
mojego rodzeñstwa. Swoj¹ dzia³alnoœæ propaguj¹ca muzykê koncentrujê te¿ na Stryszawie, gdzie
organizujê Beskidzki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, prowadzê równie¿ Chór Górnoœl¹skiej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej im.
Kardyna³a Augusta Hlonda w Mys³owicach. Prowadzê równie¿ dzia³alnoœæ koncertow¹ w Europie, RPA i Ameryce Pó³nocnej. Wspó³pracujê z
orkiestrami jako solista oraz z wieloma muzykami wykonuj¹c muzykê kameraln¹. Poœwiêcam siê
te¿ nagrywaniu muzyki organowej i kameralnej,
czego owocem s¹ p³yty CD.

K.S.: Z punktu widzenia muzyka i wyk³adowcy
akademickiego jak Pan ocenia proporcje pomiêdzy prac¹ a talentem w edukacji artystycznej?
dr hab. W.G.: Jako muzyk zajmujê siê sztuk¹ bardzo sumiennie. Doskonalenie i utrzymanie warsztatu technicznego oraz ci¹g³y rozwój osobowoœci
artystycznej jest zajêciem nieprzerwanym. Ta œcie¿ka zawodowa nie znosi pó³œrodków. Mo¿na zauwa¿yæ to na przyk³adzie studentów akademii muzycznych. Czasami paradoksalnie du¿y talent mo¿e byæ
przeszkod¹ w karierze artystycznej, gdy¿ nie poparty sumienn¹ prac¹ daje szybkie efekty, ale jedynie do pewnego momentu. Tylko ciê¿ka i sumienna praca - a co chcê podkreœliæ: praca z mi³oœci¹ do sztuki - mo¿e daæ efekty najwy¿szej jakoœci. Bez cierpliwoœci i pasji nie mo¿na byæ muzykiem najwy¿szej klasy. Dziœ czêstym problemem
m³odych artystów jest oczekiwanie szybkiej i zawrotnej kariery daj¹cej du¿o pieniêdzy. Kto tak
myœli o muzyce, ten niech lepiej poœwiêci siê handlowi nowoczesnymi technologiami. Tych, którzy
w m³odym wieku osi¹gnêli wielki sukces artystyczny, jest bardzo ma³o, a osi¹gniêcia te poparli prac¹,
której nikt poza nimi samymi nie jest œwiadomy.
K.S.: Co Pan s¹dzi o odbiorze przez publicznoœæ koncertów muzyki organowej?
dr hab. W.G.: Czêsto zadajê sobie pytanie dlaczego w³aœciwie ludzie chodz¹ na tego typu koncerty? Muzyka organowa na pewno nie jest ³atwa
w odbiorze, jeœli porównamy j¹ z inn¹ muzyk¹
klasyczn¹, nie mówi¹c ju¿ o tej, której zazwyczaj
s³uchamy w radio. Muzyka organowa nie serwuje s³uchaczowi lekkich i przyjemnych prze¿yæ artystycznych, takich, które dostarczaj¹ np. walce
Straussa albo muzyka popowa czy para-muzyczne programy w telewizji. Myœlê, ¿e ludzie, którzy podejmuj¹ siê s³uchania utworów organowych, szukaj¹ czegoœ co jest piêkne i wznios³e i
te wartoœci tam znajduj¹. Wspomniane wartoœci
s¹ jednak ukryte i dostêpne tylko dla tych, którzy
potrafi¹ zatopiæ siê w g³êbi tej muzyki. Jest to
kwestia w du¿ej mierze indywidualna, jednak s¹dzê, ¿e w tego typu muzyce powa¿nej mo¿na odnaleŸæ zarówno spokój, jak i silne emocje, patos,
dramat, radoœæ - równoczeœnie doznaæ tak¿e wielu wzruszeñ i koj¹cego wyciszenia. Mo¿na wyczuæ, ¿e te dŸwiêki ocieraj¹ siê o metafizykê, jeœli tylko cz³owiek potrafi wejœæ na inny poziom
percepcji tego co do niego w trakcie s³uchania
muzyki organowej dociera. Na odbiór s³uchaczy
wp³ywa te¿ charakter sakralny miejsca koncertu
- przecie¿ z regu³y organy znajduj¹ siê w koœcio³ach. ¯a³ujê, ¿e w filharmoniach, gdzie znajduj¹
siê niejednokrotnie wysokiej klasy organy, gdzie
mo¿na wygodnie usi¹œæ w fotelu, nie organizuje
siê zbyt czêsto cykli koncertów na tym instrumencie. Dyrekcje tych instytucji t³umacz¹ to zazwyczaj nisk¹ frekwencj¹, a w zwi¹zku z tym
nierentownoœci¹ przedsiêwziêæ, nie bior¹c pod
uwagê wartoœci niemierzalnych finansowo. S¹dzê, ¿e ludzie, którzy uczêszczaj¹ na Festiwal w
Jawiszowicach, poszukuj¹ czegoœ wiêcej ni¿ lekkich i ³atwych utworów, które byæ mo¿e s³yszeli
ju¿ wiele razy. Mam za to dla nich wiele uznania. Mam te¿ szczer¹ nadziejê, ¿e w trakcie koncertu ka¿dy s³uchacz odnajduje w sobie i s³uchanej muzyce prze¿ycia wartoœciowe.

Historia
K.S.: Muzyka powa¿na ze wzglêdu na swój wyj¹tkowy charakter stawia przed s³uchaczem
pewne wymagania. Czy mimo tego mo¿na powiedzieæ, ¿e jest przeznaczona dla szerokiego
krêgu odbiorców?
dr hab. W.G.: Mo¿e zacznê od tego, ¿e muzyka
pozostaje bliska cz³owiekowi od pocz¹tków jego
dziejów, mo¿na chyba nawet stwierdziæ, ¿e jest
naturaln¹ potrzeb¹ i sposobem wyra¿ania siê istot
ludzkich. W œwiecie antycznym stanowi³a podstawê wykszta³cenia jako jedna z tzw. siedmiu
sztuk wyzwolonych, znajduj¹c siê pomiêdzy takimi dyscyplinami jak gramatyka, logika, retoryka, geometria, arytmetyka i astronomia. Dopiero
po ukoñczeniu nauki scholar by³ uprawniony do
studiów na którymœ z fakultetów: teologii, prawie lub medycynie. Mo¿e z tego wzglêdu niekiedy ludzie tworz¹ ostre rozgraniczenie miêdzy
odbiorem muzyki przez profesjonalistê i laika.
Czy to jednak faktycznie tak bardzo istotne, jeœli
chodzi o treœci najwa¿niejsze? Fachowiec mo¿e
dok³adnie okreœliæ artykulacjê, tempo, dynamikê
utworu i wyrecytowaæ ¿yciorys artysty, lecz przecie¿ to tylko formalne informacje. Ka¿dy cz³owiek potrafi, jeœli tylko ma chêæ siêgn¹æ po tê
dziedzinê sztuki, odbieraæ jej emocjonalne przes³anie, inspiracje, doœwiadczenia i odczucia, które wykraczaj¹ daleko poza uchwytne w nomenklaturach elementy. Muzyka pos³uguje siê swoim jêzykiem, abstrakcyjnym dŸwiêkiem, który
posiada swoj¹ g³oœnoœæ, barwê i wysokoœæ. Dopiero dŸwiêki u³o¿one w jak¹œ ca³oœæ w postaci
motywów, fraz czy d³u¿szych odcinków daj¹
pewn¹ treœæ muzyczn¹, która przekazuje emocje.
Mo¿na wiêc uczyæ siê i uœwiadomiæ sobie, czym
s¹ elementy muzyczne po to, by rozpoznawaæ je
i odczytywaæ w nich treœci pozamuzyczne. Jeœli
ktoœ pod¹¿a takim torem, nagle muzyka staje siê
czymœ naprawdê bliskim, objawia siê jej styl, atmosfera i zawarte w niej wartoœci i emocje. Œwiadomy s³uchacz umie oceniæ muzykê nie tylko
przez pryzmat przyt³aczaj¹cej g³oœnoœci, natarczywych rytmów lub nieodpowiedniego œpiewu, ale
tak¿e prezentowanych elementów muzycznych,
treœci muzycznych i pozamuzycznych, stylu utworów czy piosenek.
K.S.: Co proponowa³by Pan tym, którzy chc¹
zapoznaæ siê trochê bli¿ej z wartoœciow¹ muzyk¹ klasyczn¹?
dr hab. W. G.: Zaproponowa³bym lekturê biografii jakiegoœ wybranego kompozytora czy znanego muzyka, np. Artuta Rubinsteina lub Joachima Grubicha (ksi¹¿ki pt. Organy w chmurach).
Zachêci³bym te¿ do pójœcia na koncert muzyki
klasycznej do filharmonii, oczywiœcie do pos³uchania muzyki organowej, do otwarcia siê na muzykê i poszukania innej ani¿eli tej, jakiej dot¹d
s³uchano. Wreszcie zachêcam do wyjœcia ze
schematu sztywnego i automatycznego oceniania muzyki i wkroczenia na drogê przyjmowania tego, co niesie ze sob¹ ta dziedzina sztuki.
Dla tych, którzy odwa¿nie otworz¹ siê na nowe
doœwiadczenia oka¿e siê, ¿e muzyka nie jest jedynie szlakiem, gdzie napotkaæ mo¿na znane ju¿
wra¿enia i prze¿ycia, ale przestrzeni¹, w której
mo¿e pojawiæ siê wszystko.

Katarzyna Senkowska

Karol Jazienicki – niezwyk³e losy
Postaæ Karola Jazienickiego jako d³ugoletniego kierownika publicznej szko³y powszechnej w Brzeszczach - dzisiejszej Szko³y Podstawowej nr 1 im. Stanis³awa Staszica - jest doœæ
dobrze znana. Wystarczy wspomnieæ o wydanej w 2007 r. „Kronice Szkolnej”. Brakuje natomiast informacji co dzia³o siê z ówczesnym
kierownikiem przed 1928 r., czyli przed jego
przybyciem do Brzeszcz. Niniejszy tekst w pewnym stopniu wype³nia tê lukê.
Karol Jazienicki urodzi³ siê 27 paŸdziernika
1886 r. w Kamionce Strumi³owej ko³o Lwowa
(dzisiaj Kamionka Bu¿añska w Ukrainie). By³
synem Marcina i Marii z domu Nowackiej. W
1901 r. rozpocz¹³ naukê w seminarium nauczycielskim we Lwowie, gdzie przeprowadzi³ siê
na czas nauki. W 1906 r. uzyska³ dyplom ukoñczenia seminarium i wkrótce otrzyma³ pierwsz¹
posadê tymczasowego nauczyciela szko³y ludowej w Dobrostanach (na zachód od Lwowa). W
1908 r. - na rok - zosta³ przeniesiony do szko³y
w Stawczanach (równie¿ ko³o Lwowa), po czym
znów wróci³ do swojej pierwszej szko³y w Dobrostanach. W styczniu 1909 r. przeszed³ pozytywnie zawodowy egzamin kwalifikacyjny, tym
samym zyska³ patent na nauczyciela szkó³ ludowych pospolitych z jêzykiem wyk³adowym polskim i „ruskim” (tzn. ukraiñskim). Naby³ równie¿ uprawnienia do nauki jêzyka niemieckiego
oraz do zastêpowania nauczyciela religii. Zaraz
po uzyskaniu patentu podj¹³ pracê jako sta³y
nauczyciel w szkole w Ma³kowicach. Wraz z
wybuchem wojny w 1914 r. Karol Jazienicki
zosta³ wcielony do 80. Pu³ku Piechoty armii austriackiej, stacjonuj¹cego we Lwowie. Na froncie wschodnim walczy³ do paŸdziernika 1914 r.
(m.in. w bitwie pod Gorlicami), kiedy to zosta³
ranny i trafi³ na kilka miesiêcy do szpitala. Po
wyleczeniu ran - w kwietniu 1915 r. - zosta³ skierowany na front w³oski, sk¹d znów - z powodu
odmro¿eñ nóg - trafi³ do szpitala w lutym 1916
r. St¹d, po trzymiesiêcznym pobycie, znów trafi³ na front w³oski, kolejno w okolice miejscowoœci Duino, Monfalcone i Doberdo nad Morzem Adriatyckim. Prosto z frontu zosta³ wys³any na kurs oficerski do Karniowa na Œl¹sku
Opawskim (dzisiejsze Czechy). Otrzymawszy w
kwietniu 1917 r. stopieñ chor¹¿ego, znów zosta³ wys³any na front w³oski. Tutaj ponownie
zosta³ kontuzjowany przez zwa³ kamieni poruszonych wybuchem pocisku artyleryjskiego i po
raz trzeci trafi³ do szpitala. W styczniu 1918 r.

powraca na front, sk¹d
po krótkim czasie zosta³ przeniesiony do
tzw. „obozu powrotnego” w O¿ydowie, pod
Lwowem, a nastêpnie
w Gródku Jagielloñskim. Pe³ni³ wtedy
s³u¿bê instruktora do Karol Jezienicki
przeszkolenia ¿o³nierzy, powracaj¹cych z niewoli
rosyjskiej. Na tym stanowisku pozosta³ do koñca
paŸdziernika 1918 r. Za s³u¿bê w armii austriackiej otrzyma³ srebrny medal walecznoœci II klasy.
Karol Jazienicki nie doczeka³ koñca wojny w Gródku Jagielloñskim, poniewa¿ ju¿ z pocz¹tkiem listopada 1918 r. miasto zajê³y oddzia³y ukraiñskie.
Jako ochotnik bra³ czynny udzia³ w walkach, organizuj¹c obronê miasta. S³u¿y³ w Batalionie Ziemi Grójeckiej oraz w 4. Pu³ku Piechoty (który zosta³ sformowany na bazie legionowego 4. Pu³ku
Piechoty). Bra³ udzia³ w obronie Lwowa, m.in.
walczy³ w szeregach tzw. oddzia³u „Straceñców”,
który by³ znany z niezwyk³ego mêstwa i walecznoœci, a którym dowodzi³ rotmistrz Roman Abraham (póŸniejszy genera³ brygady). W walkach
uczestniczy³ do marca 1919 r. W kwietniu 1919 r.
otrzyma³ posadê administracyjn¹ w Dowództwie
Okrêgu Generalnego we Lwowie, w dziale kwaterunkowym. W koñcu - w lutym 1922 r. - zosta³
zdemobilizowany. S³u¿bê w Wojsku Polskim zakoñczy³ jako porucznik.
Po zakoñczeniu s³u¿by wojskowej Karol Jazienicki otrzyma³ posadê nauczyciela w siedmioklasowej szkole mêskiej im. Króla W³adys³awa Jagie³³y
w Gródku Jagielloñskim. Ponadto uczy³ równie¿
œpiewu w tamtejszym gimnazjum. W tym czasie
odby³ Wy¿szy Kurs Nauczycielski z jêzyków polskiego i ukraiñskiego, który zakoñczy³ w czerwcu
1925 r. z wynikiem bardzo dobrym. Rok póŸniej
zda³ egzamin uzupe³niaj¹cy tego samego kursu z
historii. W 1925 r. na w³asn¹ proœbê przeniesiony
zosta³ do Lwowa, gdzie najpierw uczy³ w szkole
mniejszoœciowej im. M. Szaszkiewicza (dla Ukraiñców), nastêpnie - od 1927 r. - w szkole im. T.
Lenartowicza. W 1928 r. wzi¹³ udzia³ w konkursie, w wyniku którego od maja 1928 r. obj¹³ posadê kierownika szko³y w Brzeszczach.

Micha³ Jarnot
Fotografia pochodzi z zasobu Archiwum Pañstwowego w Katowicach Oddzia³ w Oœwiêcimiu.

Og³oszeni
a drobne
Og³oszenia
• Sprzedam dom w Jawiszowicach o powierzchni 150 m2; działka 9,3 ara; tel. 602 652 429.
• Montaż i konserwacja anten RTV-sat.; tel. 33 810 70 22, 604 836 409.
• Niemiecki - korepetycje, przygotowanie do matury i egzaminów A1, A2, B1, B2, C1; tel. 513 161 756.
• Profesjonalne korepetycje z matematyki dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów
w przystępnej cenie. tel.: 695 978 615.
• Uwaga!!! Skup złota: stara biżuteria, złoto dentystyczne (z zębami), zegarki, monety, sztabki. Najlepsze
ceny - Złotnik Jubiler (Pasaż Biedronka).
• PRANIE DYWANÓW - transport gratis; www.motocars.net.pl; tel.: 512 332 327.
• Sprzedam działkę budowlaną 5,5 ara w Brzeszczach; tel. 32 2110 588; 721 195 010.
• Sprzedam lokal użytkowy o pow. 45 m2 w Brzeszczach, Al. Dworska (blok pomowski); cena 16 tys. zł. tel.:
608 329 494.

Odg³osy Brzeszcz
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Na szczytach zaszczytów
Nie ma we mnie czarodziejstwa s³ów
Naturalnie Mi³osz wielkim poet¹ by³. To stwierdzenie nie podlega dyskusji, a jego waga przypieczêtowana zosta³a opas³ymi tomami opracowañ dotycz¹cych twórczoœci poety. Niektóre szkolne podrêczniki zaznajamiaj¹ najm³odszych z „Piosenk¹ o koñcu œwiata” (w powszechn¹ œwiadomoœæ zostaje ju¿
wiêc wbita informacja, ¿e Mi³osz to nie tylko imiê
mêskie). W szkole œredniej, dziêki nowemu, postêpowemu „gimnazjalnemu”, a¿ siê prosi dopowiedzieæ: …fajnemu systemowi edukacji, czasu na literaturê wspó³czesn¹ z poziomu „naprawdê niewiele”
pozosta³o op³akane „prawie nic”. Przewa¿nie nauczyciele w pêdzie dostrajania umys³ów uczniów do maturalnych kluczy testowych (to wytruwanie wszelkiej kreatywnoœci w zarodku ma oduczyæ uczniów
„lania wody” poprzez wbijanie im do g³ów wielce
przydatnych umiejêtnoœci odgadywania „czy egzaminator da³by za to punkt”) ledwie maj¹ czas, by
wspomnieæ o Mi³oszu, Herbercie czy Szymborskiej.
Potok nazwisk skondensowany w g³owach zdaj¹cych
egzamin dojrza³oœci Polek i Polaków trzyma siê w
w¹t³ych ryzach do matury, potem rozp³ywa siê po
zak¹tkach umys³u, a¿ w koñcu zmieniony w przeœwiadczenie „to by³o coœ wa¿nego w sensie czo³obitnym” pozostaje w niebezpiecznie ³atwo modyfikowanej „wiedzy ogólnej”. Mi³osz…Mi³osz! Nobel!
Poeta! Te¿ chyba prozaik..? w ka¿dym razie - wielkim Kimœ by³, co zgodnym chórem potwierdza wiêkszoœæ spo³eczeñstwa. W ksiêgarniach przy wa¿niejszych jubileuszach zwi¹zanych z ¿yciem pisarza
wykwitaj¹ coraz to nowe pozycje, z ok³adek których
Mi³osz uœmiecha siê, marszczy brwi lub posy³a czytelnikowi zadumane spojrzenie. Mo¿na wiêc z ulg¹
stwierdziæ, mijaj¹c wystawy, ¿e jest wœród nas i pomimo niedoci¹gniêæ systemu edukacji, w pamiêci rodaków trwa. Obraz sytuacji ilustruje jednak najlepiej
nie wspomniany zbiór ksi¹¿ek, ale pewna maleñka,
cieniutka ksi¹¿eczka z serii tych do³¹czanych czasem do prezentów, pe³na pogodnych myœli i z³otych
cytatów - „Kochanej przyjació³ce”, „Promyki s³oñca” itp. Oprócz g³êbokich myœli, które powciskane
obok siebie w dziwnym s¹siedztwie niejednokrotnie
trac¹ swój wyraz, jest jeszcze kilka tych, które utraci³y swój sens. Do nich nale¿y wycinek (bo trudno to
nazwaæ cytatem) z wiersza Mi³osza „Walc”. Wydawca
(ksi¹¿eczki z wycinkami) najwyraŸniej pragn¹³ natchn¹æ czytelnika nadziej¹ w dolinie codziennych
smutków, bo wklepa³ obok jakiegoœ sielskiego obrazka s³owa „Jest taka cierpienia granica/ Za któr¹
siê uœmiech pogodny zaczyna”. Kto by tam pamiêta³, ¿e nastêpna zwrotka w wierszu zaczyna siê analogicznie - „Jest takie olœnienie w bydlêcym spokoju”. Mi³osz kreœli obraz nieludzkiego, przekraczaj¹cego granice psychiki ludzkiej cierpienia, które odbiera podstawy œwiadomoœci i cz³owieczeñstwa. Nie
wiem, jaka by³aby jego reakcja gdyby znalaz³ SIÊ na
kartkach tej promiennej broszurki… Tak to jest z
„ogólnym” pojmowaniem Mi³osza, którego czci naród, a staraj¹ siê zrozumieæ jednostki.
Poeta urodzi³ siê jako pierworodny syn Aleksandra i
Weroniki u progu wakacji - 30 czerwca 1911 r., czyli
w czasie gdy œwiat nieœwiadomie zmierza³ w kierunku I Wojny Œwiatowej maj¹cej przynieœæ Polsce niepodleg³oœæ. Studiuj¹c na Litwie, nie mog³yœmy sobie odmówiæ przyjemnoœci zobaczenia na w³asne
oczy Miejsca Gdzie Siê Mi³osz Urodzi³. Z Kowna
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do Kiejdan po³¹czenie jest ca³kiem dobre, w dalsz¹
stronê, czyli ju¿ do samych Szetejñ (Seteiniai) ju¿ na
pewno utartym przez turystów szlakiem coœ dowiezie nas na miejsce. Tylko czy Dom Mi³osza bêdzie
otwarty dla zwiedzaj¹cych? Mo¿e to jakieœ szczelnie
zamkniête przed œwiatem ustronie, pe³ne pami¹tek
rodzinnych i smaku „Doliny Issy”…? Pierwsze schody napotka³yœmy na dworcu w Kiejdanach - po pytaniu pani w okienku informacyjnym „Szetainiai? O
kur tai?” (A gdzie to?) zrozumia³yœmy, ¿e coœ jest
nie tak. Dopiero po wypytaniu staruszka kieruj¹cego
autobusem, przebijaj¹c siê przez jego wadê wymowy i dziwny (dla nas) akcent wywnioskowa³yœmy,
¿e jednak jest takie miejsce, ale chocia¿ on jeŸdzi tamtêdy od kilkudziesiêciu lat, chyba nigdy siê tam nie
zatrzymywa³. Dziwne - myœlimy sobie - ale skoro
ju¿ jesteœmy w po³owie drogi, nie ma sensu siê zatrzymywaæ. Wsiad³yœmy wiêc do rozklekotanego autobusu jako jedyne pasa¿erki i pokonuj¹c drogê jak
to na Litwie miêdzy ma³ymi wioskami (czyli na luzie
z górki dopóki siê da) dojecha³yœmy do Szetejñ. Tak
przynajmniej oznajmi³ nam kierowca wysadzaj¹c nas
w najszczerszych polach. (Doda³, ¿e bêdzie têdy wracaæ za jakieœ 20 minut, a potem ju¿ nic - by³o wczesne popo³udnie - w stronê cywilizacji st¹d nie odje¿d¿a. Nigdy nie zapomnê tego wra¿enia nieograniczonej niczym, dos³ownie niczym poza bladym horyzontem, przestrzeni. Pola, pola, pola (bez drutów
przydro¿nych) - tak w skrócie mo¿na opisaæ Szetejnie na pierwszy rzut oka. Po kilku minutach marszu
dostrzeg³yœmy pierwsz¹ ¿yw¹ istotê (krowê), a trochê dalej ma³¹ chatkê. Czy¿by to…? Ju¿ skierowa³yœmy siê do domniemanego Miejsca, ale nagle dostrzeg³yœmy drewnian¹, spróchnia³¹ tabliczkê z informacj¹,
¿e têdy do Miloso nama. Wêdrowa³yœmy wiêc dalej
przez dzikie uprawne pola, nad nami nic poza niebem pe³nym chmur i upiornym przeczuciem, ¿e przyjdzie nam tu nocowaæ. Po jakimœ czasie min¹³ nas
autobus powrotny do Kiejdan. Po czasie jeszcze d³u¿szym dotar³yœmy do celu. Domek jest ca³kiem nowy,
wybudowany w miejscu gdzie urodzi³ siê Czes³aw
Mi³osz. Wtedy by³ zamkniêty, zazwyczaj s³u¿y jako
miejsce konferencji. Nie by³o czego ¿a³owaæ, bo
ogromne okna przeœwietlaj¹ce domek na wylot ukazywa³y tylko rzêdy krzese³ i tablicê z markerami. Jedyne co mog³o byæ „takie same jak wtedy” to jesieñ
litewska w swojej najpiêkniejszej ods³onie - i przeœwituj¹ca nieopodal przez liœcie rzeka Niewia¿a. Poza
tym w ogrodzie znalaz³yœmy kilka rzeŸb i jedyne w
swoim rodzaju litewskie krzy¿e, które s¹ mieszank¹
chrzeœcijañskich i pogañskich motywów. Wbrew pozorom to wcale niema³o. Jeœli dodaæ do tego niewielki dwór szlachecki, który sta³ kiedyœ w tym miejscu,
jasnym staje siê sk¹d w twórczoœci noblisty tyle nawi¹zañ do przyrody, istoty i si³y natury. PóŸne dzieciñstwo i m³odoœæ pisarza przebiega³o równie¿ w cieniu wojny. Rozpocz¹³ studia na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie:
- Wbrew moim literackim zamiarom studiowa³em
prawo. Je¿eli trafnie ujmujê motyw mojego wyboru,
dokona³em go przes¹dnym lêkiem, ¿e za wczeœnie
ujawniaj¹c, kim naprawdê chcê zostaæ, œci¹gnê na
siebie pora¿kê. By³a te¿ w tym przezornoœæ biurokraty in spe, a równie¿ potrzeba umartwienia, bo nuda
rzymskich formu³ nie dawa³a siê z niczym porównaæ. Równoczeœnie jakiœ instynkt podszeptywa³, ¿e
literatura nie powinna ¿ywiæ siê sob¹, ¿e nale¿y j¹
podbudowaæ wiedz¹ o spo³eczeñstwie. Czteroletnie
studium na naszym uniwersytecie by³o nies³ychanie

eklektyczne. Prawo rzymskie, historia ustroju Polski, ustroju Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, prawo
koœcielne, ekonomia sz³y w parze z przedmiotami,
które s³u¿y³y profesorom za odskocznie od ich niezupe³nie prawniczych wyk³adów. Tak wiêc prawo karne zmieni³o siê w antropologiê i socjologiê, historia
filozofii prawa w filozofiê, statystyka w wy¿sz¹ matematykê torturuj¹c mój antymatematyczny umys³.
Niektóre z tych dziedzin naprawdê mnie interesowa³y, ale przekona³em siê (i przekonanie to utrzymujê
dotychczas), ¿e kto zapisuje siê na ten wydzia³ traci
czas - stwierdza Mi³osz przed œmierci¹.
Debiutowa³ dok³adnie w 1930 r., potem tworzy³ jako
cz³onek katastroficznej grupy ¯agary. Wiersze z tego
okresu tchn¹ przeczuciem zbli¿aj¹cego siê niebezpieczeñstwa. Po wybuchu II Wojny Œwiatowej Mi³osz wraca w rodzinne strony do Wilna, jednak choæ
formalnie Rosjanie oddali miasto Litwinom, rozpoczyna siê okupacja. Poeta wyje¿d¿a wiêc do Warszawy, gdzie podejmuje pracê jako woŸny w Bibliotece
Uniwersyteckiej. Tam pod pseudonimem Jan Syruæ
publikuje w 1940 r. swoje Wiersze. Po Powstaniu Warszawskim Mi³osz osiad³ w Krakowie, a po wojnie
zosta³ pracownikiem dyplomacji komunistycznego
rz¹du. W 1951 r. podczas pobytu w Pary¿u zdecydowa³ siê poprosiæ o azyl polityczny - polska emigracja
zawrza³a, wielu postrzega³o pisarza jako zdrajcê. Przeciwko przyjêciu Mi³osza wyst¹pi³y takie autorytety
jak Mieczys³aw Grydzewski czy Józef Czapski. Pomocy udzieli³ mu natomiast Jerzy Giedroyæ, dwa lata
póŸniej wydrukowano „Zniewolony umys³”. W 1960
r. kolejna przeprowadzka, tym razem a¿ za ocean, do
Stanów, gdzie Mi³osz zacz¹³ wyk³adaæ literaturê s³owiañsk¹ na Uniwersytecie Kalifornijskim. W kraju
zosta³ oficjalnie wyklêty i ob³o¿ony cenzur¹, czêœæ
polskiej emigracji, pomimo przyznanej mu w 1978 r.
nagrody tzw. Ma³ego Nobla, nadal nie mog³a wybaczyæ b³êdu pocz¹tkowego zwi¹zania siê z w³adz¹ ludow¹. Ca³y czas, g³ównie jako poeta i prozaik, jest
jednak drukowany przez prasê podziemn¹ w Polsce.
Sytuacja ulega zmianie w 1980 r., kiedy to autor dostaje nagrodê Nobla za ca³okszta³t twórczoœci. Cenzura zel¿a³a, teraz ju¿ mo¿na by³o oficjalnie siê do
niego przyznawaæ - nasz ci on! Szybko sta³ siê natchnieniem dla rozwijaj¹cej siê opozycji, posypa³y
siê równie¿ uniwersyteckie tytu³y honoris causa. W
1993 r., 11 lat przed œmierci¹, pisarz zdecydowa³ siê
na ostatni¹ przeprowadzkê - wróci³ do Krakowa, gdy¿
to miasto, jak mawia³, najbardziej przypomina Wilno. Zmar³ otoczony s³aw¹ jako uznany prozaik, historyk literatury, poeta, t³umacz, eseista oraz laureat
licznych nagród 14 sierpnia 2004 roku.
Poœród ogromu dzie³ literackich Czes³awa Mi³osza
wyró¿nia niezwykle sensualny, zmys³owy stosunek
do œwiata. Pod tym wzglêdem pisarz ten jawi siê w
polskiej literaturze jako ciekawe zjawisko - szczególnie jego twórczoœæ, a zw³aszcza poezja, jest g³êboko intelektualna, trudno w pe³ni poj¹æ jej przes³anie bez odpowiedniego t³a kulturowego, bez pewnej
wiedzy. Jednak sam Mi³osz, jak okreœli³a to dr Dorota Kozicka, wyk³adowca UJ, która jeszcze jako studentka mia³a zaszczyt witaæ pisarza w Polsce, w rozmowie i obejœciu bardziej kojarzy³ siê z tyglem drzemi¹cych si³ nieskrêpowanej natury, ni¿ z ch³odnym,
bibliotecznym intelektualizmem.
Na koniec chyba warto wspomnieæ, ¿e w m³odzie¿owym slangu wspó³czesnej polszczyzny równie¿ mo¿na znaleŸæ has³o „mi³osz”. Jak siê okazuje, jest to
„ktoœ, z kim lubimy przebywaæ, kto jest nam bliski i
drogi”. Dlaczego przekornie nie nadaæ temu przypadkowi znaczenia i sensu - wybieraj¹c kolejn¹ lek-

Historia
turê nie zdecydowaæ siê na Dolinê Issy, Rodzinn¹
Europê czy choæby Œwiat. Poema naiwne? Mo¿na
te¿ pos³uchaæ g³osu poety - dostêpne s¹ przecie¿ nagrania „Mi³osz czyta Mickiewicza” oraz „Mi³osz czyta Mi³osza”. Propozycja tego typu jest z pewnoœci¹
warta osobistej uwagi. Warto choæby na kilka chwil
zabawiæ siê dla w³asnej przyjemnoœci w mi³oszologa
- nie po to, by w spo³ecznym amoku powtarzaæ wielkim, wieeeelkim by³, ale by zdobyæ siê na wysi³ek
zapoznania siê z tym oryginalnym pisarzem i wystawiæ mu w³asn¹, zupe³nie subiektywn¹ ocenê.

Katarzyna Senkowska

Czas
niepodleg³oœci
„Gdybym ze wszystkich wartoœci,
jakie s¹ w Polsce, mia³ daæ któr¹œ na
pierwsze miejsce, da³bym wolnoœæ.”
ks. Józef Tischner
Œwiêto niepodleg³oœci 11 listopada to kolejna
rocznica, która powinna uzmys³owiæ nam koniecznoœæ narodowej wspólnoty w politycznej ró¿norodnoœci. Mamy dobre wzorce. Wykorzystajmy tamte
doœwiadczenia i umiejêtnoœci wykorzystania sytuacji
miêdzynarodowej przez twórców niepodleg³oœci.
Pierwsza wojna œwiatowa poch³onê³a 10 milionów
osób, oko³o 20 milionów zosta³o rannych. Os³abione
i wyg³odzone spo³eczeñstwo Europy straci³o w wyniku chorób, zw³aszcza grypy „hiszpanki”, jeszcze
prawie 20 milionów ofiar. Straty materialne przekroczy³y 300 miliardów dolarów. Wojna zakoñczy³a siê
klêsk¹ Niemiec i Austrowêgier oraz katastrof¹ Rosji. Korzystn¹ sytuacjê wynikaj¹c¹ z zakoñczenia
wojny wykorzysta³y niektóre narody, miêdzy innymi Polacy odzyskuj¹c niepodleg³oœæ. Warto przypomnieæ jak do tego dosz³o.
Splot konfliktów miêdzynarodowych spowodowa³,
¿e mocarstwa zaborcze znalaz³y siê w przeciwstawnych obozach, dlatego polscy politycy uzyskali wiêksze mo¿liwoœci dzia³ania. W swoich programach kierowali siê wczeœniejszymi doœwiadczeniami oraz przewidywanymi rezultatami zbli¿aj¹cej siê wojny. Przywódca Narodowej Demokracji Roman Dmowski by³
zwolennikiem wspó³pracy z Rosj¹ - orientacja antyniemiecka. Józef Pi³sudski i jego wspó³pracownicy
optowali za wspó³prac¹ z Niemcami i Austrowêgrami - orientacja antyrosyjska, która w czasie wojny
przyjê³a formê samodzielnej walki o niepodleg³oœæ.
W 1908 r. ukaza³a siê ksi¹¿ka Romana Dmowskiego
Niemcy, Rosja i kwestia polska, wyra¿aj¹ca ofertê
polskiej wspó³pracy z caratem. W tym samym czasie
powsta³ we Lwowie tajny Zwi¹zek Walki Czynnej
(ZWC) z programem antyrosyjskim. Wkrótce uzyska³ on przychylnoœæ w³adz austriackich i móg³ tworzyæ jawne oddzia³y o charakterze wojskowym - Strzelec i Zwi¹zek Strzelecki; natomiast organizacje o rodowodzie narodowym powo³a³y Dru¿yny Strzeleckie. W 1912 r. nurt niepodleg³oœciowy umocni³ siê i
rozszerzy³ - powsta³a Komisja Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodleg³oœciowych
(KTSSN), przy której Józef Pi³sudski zosta³ komendantem po³¹czonych oddzia³ów strzeleckich. Polacy
nie mogli liczyæ na poparcie Wielkiej Brytanii i Francji, gdy¿ mocarstwa zachodnie uwa¿a³y sprawê polsk¹
za wewnêtrzny problem rosyjskiego sojusznika. Bezpoœrednio przed wybuchem wojny Ignacy Paderewski us³ysza³ od premiera brytyjskiego „Nie ma ¿adnej
nadziei na przysz³oœæ dla Ojczyzny Pana.” Na Za-

chodzie istnia³y jednak nie tylko polityczne mo¿liwoœci dzia³ania Polaków. Henryk Sienkiewicz (zm.
w 1916 r.) zorganizowa³ w Szwajcarii komitet dla
ofiar wojny. Zebrane pieni¹dze ratowa³y zdrowie i
¿ycie wielu rodakom w zniszczonym i wyg³odzonym
kraju. Obie orientacje nasili³y dzia³alnoœæ. Okaza³o
siê jednak, i¿ ¿adna nie mog³a liczyæ na szersze poparcie spo³eczeñstwa. I Kompania Kadrowa, rekrutuj¹ca siê z ¿o³nierzy strzeleckich, wkroczy³a do Kongresówki, nie zdo³a³a jednak wywo³aæ antyrosyjskiego powstania. W³adze austriackie zamierza³y wiêc
rozwi¹zaæ oddzia³y strzeleckie. Pi³sudski zdo³a³ jednak zdobyæ poparcie polityków galicyjskich, wœród
których dominowali konserwatyœci. Uzyskali oni
zgodê w³adz w Wiedniu na utworzenie Legionów
podporz¹dkowanych dowództwu austriackiemu. W
sk³ad Legionów, nazwanych póŸniej Polskimi, wesz³y trzy brygady. Józef Pi³sudski, który zosta³ komendantem I Brygady, nie zamierza³ zbytnio uzale¿niaæ siê od pañstw centralnych. Utworzy³ w Warszawie konspiracyjn¹ Polsk¹ Organizacjê Wojskow¹
(POW), prowadz¹c¹ dywersjê i wywiad na ty³ach
wojsk rosyjskich. S³aby odzew uzyska³y natomiast
dzia³ania Romana Dmowskiego, aby tworzyæ oddzia³y polskie (nazwane póŸniej Legionem Pu³awskim),
maj¹ce walczyæ u boku armii carskiej. Wiêksze uznanie zyska³y Komitety Obywatelskie, które by³y przejawem ograniczonej, ale konkretnej inicjatywy polskiej. Komitety organizowa³y pomoc zaopatrzeniow¹
dla ludnoœci, tworzy³y stra¿ obywatelsk¹.
Zwyciêstwa pañstw centralnych na froncie wschodnim w 1915 r. spowodowa³y, ¿e orientacja antyniemiecka straci³a mo¿liwoœci bezpoœredniego oddzia³ywania na Polaków. Roman Dmowski wyjecha³ do
Piotrogrodu, a nastêpnie do Europy Zachodniej. Józef Pi³sudski zacz¹³ bardziej dystansowaæ siê od
wspó³dzia³ania z pañstwami centralnymi. Chcia³ ograniczyæ werbunek do Legionów, natomiast rozbudowaæ POW. Zamiarom tym przeciwstawia³ siê W³adys³aw Sikorski. Oddzia³y legionowe osi¹gnê³y liczebnoœæ oko³o 15 tysiêcy ¿o³nierzy. Pañstwa zaborcze mobilizowa³y do swoich wojsk Polaków jako
„w³asnych” poddanych. W okresie ca³ej wojny powo³ano do obcych armii oko³o 3 miliony rekrutów z
ziem polskich. Wyzwolona spod panowania rosyjskiego Kongresówka podzielona zosta³a na obszar
okupacji niemieckiej (z Warszaw¹) i austriackiej (z
Lublinem). Pañstwa centralne stara³y siê pozyskaæ
Polaków, a jednoczeœnie kontrolowaæ ich aktywnoœæ.
W Warszawie utworzono polskie uczelnie - Uniwersytet i Politechnikê. Wprowadzono podstawy samorz¹du terytorialnego. Likwidacja carskich zarz¹dzeñ
pozwala³a na lokalne inicjatywy i rozszerza³a zakres
u¿ywania jêzyka polskiego (m.in. w ksiêgach parafialnych). 5 listopada 1916 r. w imieniu cesarzy Niemiec i Austro-Wêgier og³oszono manifest zapowiadaj¹cy utworzenie „samodzielnego” Królestwa Polskiego, które jednak mia³o pozostaæ „w ³¹cznoœci z
obu sprzymierzonymi mocarstwami”. Celem tej obietnicy by³a chêæ pozyskania rekrutów do tworzenia
armii, co nie przynios³o realnego efektu. Polacy rozumieli intencje „sprzymierzeñców”, a dodatkow¹
niechêæ budzi³a niemiecka polityka gospodarcza rekwirowanie metali kolorowych, skór i innych surowców, rabunkowe wycinanie lasów. „Akt 5 listopada” wywo³a³ protest rz¹du carskiego, a jednoczeœnie zwróci³ uwagê polityków zachodnich na problem Polski. W zaistnia³ych okolicznoœciach walka
przeciw Rosji straci³a sens. W lipcu 1917 r. Józef Pi³sudski manifestacyjnie zerwa³ wspó³pracê z pañstwami centralnymi - legioniœci z I i III Brygady odmówi-

li z³o¿enia przysiêgi podkreœlaj¹cej braterstwo broni
z wojskami Niemiec i Austro-Wêgier. W odpowiedzi Niemcy uwiêzili Józefa Pi³sudskiego w Magdeburgu oraz internowali niepos³usznych legionistów.
Zwolennicy „komendanta” skupili siê w POW, któr¹
dowodzi³ p³k Edward Rydz „Œmig³y”. Stworzyli równie¿ tajn¹ organizacjê „A” kierowan¹ przez Andrzeja Oraczewskiego. Pañstwa centralne, aby wykazaæ,
i¿ chc¹ realizowaæ obietnice z Aktu 5 listopada, powo³a³y Radê Regencyjn¹ jako tymczasow¹ w³adzê
w Królestwie Polskim. Roman Dmowski móg³ natomiast uzyskaæ poparcie mocarstw zachodnich. W
sierpniu 1917 r. utworzy³ w Pary¿u Komitet Narodowy Polski (KNP), w którego dzia³alnoœæ w³¹czy³ siê
te¿ Ignacy Paderewski. KNP uznany zosta³ przez mocarstwa zachodnie za oficjaln¹ reprezentacjê polsk¹.
We Francji Roman Dmowski przyst¹pi³ równie¿ do
tworzenia Armii Polskiej. Patriotyczne nadzieje umocni³ „trzynasty punkt” orêdzia prezydenta Wilsona, zapowiadaj¹cy, i¿ powinno powstaæ niepodleg³e pañstwo polskie, obejmuj¹ce terytoria zamieszka³e przez
ludnoœæ niezaprzeczalnie polsk¹ i któremu musi byæ
zapewniony wolny dostêp do morza. Wkrótce zaœ
ostatecznie rozwia³y siê nadzieje na wspó³pracê z
mocarstwami centralnymi. Decyzjê traktatu brzeskiego przyznaj¹c¹ Che³mszczyznê pañstwu ukraiñskiemu uznano w Polsce za „czwarty rozbiór”. II Brygada Legionów, któr¹ dowodzi³ gen. Józef Haller, wyst¹pi³a przeciw Niemcom. Gen. Haller dotar³ do Francji. W paŸdzierniku 1918 roku stan¹³ na czele Armii
Polskiej tworzonej z inicjatywy Romana Dmowskiego. Armia ta - zwana B³êkitn¹ - w 1918 r. liczy³a ok.
17 tysiêcy ¿o³nierzy.
Zbli¿aj¹ca siê klêska pañstw centralnych dawa³a wiêksze mo¿liwoœci dzia³ania Polakom. Ju¿ od koñca paŸdziernika 1918 r. zaczê³y tworzyæ siê lokalne oœrodki
polskiej w³adzy w Galicji, natomiast 7 listopada w
Lublinie og³osi³ swoje powstanie rz¹d kierowany
przez Ignacego Daszyñskiego i uwa¿aj¹cy siê za w³adzê ogólnopolsk¹. 10 listopada powróci³ do kraju
Józef Pi³sudski. Podporz¹dkowa³a mu siê Rada Regencyjna oraz rz¹d lubelski. Pi³sudski powo³a³ nowy
rz¹d, kierowany przez Jêdrzeja Moraczewskiego, sam
zaœ obj¹³ funkcjê Tymczasowego Naczelnika Pañstwa. Uprawnieñ tych nie uznawa³ paryski KNP oraz
pozostaj¹ca pod wp³ywem endecji poznañska Naczelna Rada Ludowa. Rywalizacja o w³adzê przebiega³a
w sytuacji licznych zagro¿eñ. 1 listopada rozpocz¹³
siê zbrojny konflikt z Ukraiñcami o Lwów. Po trzech
tygodniach walk Polacy zdo³ali opanowaæ miasto,
by³o ono jednak otoczone przez Ukraiñców. 27 grudnia wybuch³o antyniemieckie powstanie w Wielkopolsce, które zaczê³o odnosiæ sukcesy. Silne by³y niepokoje spo³eczne, czego przejawem sta³o siê tworzenie rad robotniczych. 16 grudnia w wyniku po³¹czenia PPS - Lewicy i SDKPiL powsta³a Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (KPRP). D¹¿y³a ona do rewolucji na wzór bolszewicki. Zarówno dla spokoju wewnêtrznego, jak i dla opinii w oczach polityków zachodnich wa¿ne by³o
zachowanie jak najwiêkszej jednoœci Polaków.
Dwie najwa¿niejsze strony rywalizuj¹ce o w³adzê uzna³y, ¿e dla dobra odradzaj¹cego siê pañstwa nale¿y zaprzestaæ wzajemnej wrogoœci. W
styczniu 1919 r. zawarto kompromis: Józef Pi³sudski zachowa³ funkcjê Naczelnika Pañstwa,
zaœ urz¹d premiera obj¹³ Ignacy Paderewski.
Dla dobra Rzeczypospolitej autorzy niepodleg³oœci
potrafili odrzuciæ w³asne ambicje. Uczmy siê od nich,
aby nie nast¹pi³a powtórka z historii.

Józef Stolarczyk
Odg³osy Brzeszcz
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Salomea i Szymon Grzybkowie
Kiedy na pocz¹tku XX wieku powsta³a kopalnia wêgla kamiennego otwieraj¹c nowe mo¿liwoœci i miejsca pracy dla mieszkañców okolic,
do wioski Brzeszcze z bliska i daleka zaczêli
przybywaæ ludzie z nadziej¹ na lepszy byt.
Szymon Grzybek urodzi³ siê 17 kwietnia 1873 r.
w Jaworznie. Od 1895 do 1900 r. pracowa³ w kopalni „Eleonora” na Œl¹sku. Nastêpnie od 1900
do 1903 r. w Kaniowie przy budowie kopalni. W
1903 r. zosta³ przyjêty do pracy w kopalni „Andrzej” w Brzeszczach, a w 1919 r. awansowa³ na
stanowisko maschinensteiger, czyli sztygar maszynowy. Do jego obowi¹zków nale¿a³ nadzór
nad kot³owni¹, hal¹ maszyn, maszynami wyci¹gowymi, parowymi oraz pompowni¹ wód do³owych na dole kopalni. 1 kwietnia 1935 r. podpisa³ umowê („wygotowan¹ w dwóch egzemplarzach”) z Dyrekcj¹ Pañstwowej Kopalni Wêgla
w Brzeszczach, z której jasno wynika³o, ¿e zobowi¹zuje siê do pracy za miesiêczne wynagrodzenie wysokoœci 220 z³ oraz „premjê” wydobywcz¹.
Wszystko uk³ada³o siê pomyœlnie - wœród pracowników sztygar maszynowy Grzybek wkrótce zas³yn¹³ jako wymagaj¹cy, ale te¿ niezwykle obowi¹zkowy szef i fachowiec. Nawet po zabawie
sylwestrowej mia³ zwyczaj sprawdzania, czy pracownicy wykonuj¹ swoje obowi¹zki w podleg³ych mu rejonach. 24 paŸdziernika 1938 r. Szymon Grzybek, jako mieszkaniec Brzeszcz w województwie krakowskim, otrzyma³ od premiera
Felicjana S³awoja Sk³adkowskiego Br¹zowy
Krzy¿ za zas³ugi na polu pracy zawodowej. W
tym samym roku, ku uciesze ¿ony, uda³o siê wykoñczyæ dom przy ulicy Bojowników Ruchu
Oporu i ma³¿eñstwo Grzybków mog³o wprowadziæ siê „na swoje” (do tej pory zajmowali mieszkanie s³u¿bowe na Starej Kolonii, które musieli
opuœciæ po przejœciu Szymona na emeryturê). Nie
pomieszkali tam jednak d³ugo, poniewa¿ wybuch³a wojna i zostali wysiedleni, gdy¿ nowy, ³adny
budynek w pobli¿u zak³adu nie uszed³ uwagi okupantów. Na szczêœcie Grzybkowie znaleŸli schronienie w s¹siedztwie u rodziny Pani Salomei. Po
ucieczce czêœci za³ogi kopalni i mieszkañców w
momencie wybuchu wojny, Pan Szymon z nie-

pokojem sprawdza³ œwiat³o i wodê w kranie
(Brzeszcze by³y zasilane wod¹ i pr¹dem z kopalni). W chwili, gdy kopalniê zaczê³a zalewaæ
woda, jako jeden z nielicznych ratowa³ swoje
miejsce pracy. Z czasem KWK przesz³a w rêce
okupantów. Aby utrzymaæ rodzinê w czasie wojny, Pan Szymon musia³ nadal pracowaæ w kopalni. Zmar³ wyczerpany po krótkiej chorobie
21 marca 1942 roku.
Wœród przyjezdnych do Brzeszcz na pocz¹tku XX wieku znalaz³ siê równie¿ Ferdynand
Faltus z Niedzielisk ko³o Jaworzna. Przemys³
wêglowy rozkwita³, zarobki w kopalni by³y
bardzo dobre, po latach górnika staæ wiêc by³o
na wykupienie dzia³ek dla dzieci - Teofila, Salomei, Karoliny, El¿biety, Józefa, Jana, W³adys³awa i Franciszka - od miejscowego gospodarza.
Salomea mia³a 16 lat gdy wysz³a za m¹¿ za 32letniego Szymona Grzybka, co nie by³o w tym
czasie niczym niezwyk³ym. Jak siê potem okaza³o, stanowili bardzo dobran¹ i szczêœliw¹ parê.
W 1918 r. jako bezdzietne ma³¿eñstwo wziêli na
wychowanie Irenê - córkê siostry Salomei, Karoliny Kawali. Od dzieciñstwa pasj¹ Pani Salomei
by³y wêdrówki po górskich œcie¿kach.
Wspólnie z przyjació³mi przemierza³a
szlaki w Tatrach i Beskidach. W dwudziestoleciu miêdzywojennym Salomea
Grzybek dzia³a³a w Towarzystwie Szko³y Ludowej - prowadzi³a ochronkê dla
dzieci z biednych rodzin i bibliotekê.
Wspólnie z podopiecznymi wyje¿d¿a³a
na kolonie, miêdzy innymi do Spytkowic,
Zatora czy Okrajnika. Jako jedyna kobieta zasiada³a w lokalnym zarz¹dzie TSL,
co chyba najlepiej œwiadczy o jej sile
przebicia, determinacji i wyj¹tkowej osobowoœci. Bra³a aktywny udzia³ w zjazdach stowarzyszenia (np. w Krakowie 24

i 25 maja 1931 r.), w 1937 r. na XL Walnym ZjeŸdzie we Lwowie zosta³a odznaczona Pierœcieniem
Pami¹tkowym za wieloletni¹ pracê biblioteczn¹.
(W listopadzie 1931 r. zorganizowano X Zjazd
Zwi¹zku. Okrêg TSL w Brzeszczach). Trwale zapisa³a siê równie¿ w historii dzia³alnoœci artystycznej na rzecz lokalnej spo³ecznoœci - w brzeszczañskim Oœrodku Kultury, który w tamtych latach znajdowa³ siê naprzeciwko kopalni, wspólnie z amatorsk¹ grup¹ teatraln¹ pani Salomea wy-

Hala maszyn (1922 r.; Sz. Grzybek pierwszy z lewej)

Krakowiacy i Górale
W Tatrach (1926 r.)

Kasprowy Wierch (1925 r.; jeszcze bez stacji
meteo)

Ma³¿eñstwo Grzybków (1907 r.)
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TSL Zarz¹d Ko³a w Brzeszczach (1933 r.)

stawia³a przedstawienia okolicznoœciowe - jase³ka (w 1920 r., w 1933 r.), a tak¿e programy kabaretowe, jak na przyk³ad Klub Kawalerów (1933 r.),
Czartowska ³awa (1931 r.) czy Krakowiacy i Górale. W czasie wojny mieszka³a u rodziny, gdzie prze¿y³a œmieræ mê¿a. W 1945 r. dom przy ulicy Bojowników Ruchu Oporu powróci³ do r¹k prawowitych w³aœcicieli. Zamieszka³y w nim - na parterze - Salomea Grzybek z Iren¹ Kawalank¹, na
piêtrze Karolina Kawala z córk¹ Maryl¹. W styczniu zaraz po wyzwoleniu obozu parter zamieniono na prowizoryczny szpital dla ¿o³nierzy Armii
Czerwonej, która po wyzwoleniu obozu kierowa³a
siê na Pszczynê. W jednym pokoju le¿eli chorzy,
za œcian¹ znajdowa³a siê sala operacyjna. Po wojnie Pani Salomei przyznano 16 z³ emerytury po
mê¿u, zajê³a siê wiêc domem, wœród rodziny i znajomych zas³ynê³a ze swoich wypieków. Pod koniec ¿ycia zapad³a na ciê¿¹ chorobê, do ostatnich
dni by³a otaczana troskliw¹ opiek¹ przez wychowanicê Irenê i jej mê¿a Franciszka Kahanków.
Zmar³a 7 listopada 1964 r. w wieku 75 lat.

Katarzyna Senkowska

P³omienie w szaroœciach
wieczoru
5 paŸdziernika Oœrodek Kultury w Brzeszczach goœci³ aktywnych odbiorców sztuki podczas podsumowania Festiwalu Sztuk Plastycznych organizowanego w ramach projektu
Kulturoskop.
Na powitanie przybyli goœcie mieli okazjê
obejrzeæ w holu wystawê grafiki Marty Firlej „Studium przypadku”, piêkne prace uczestniczek
grupy Babskie Fanaberie oraz fotografie nagrodzone w konkursie „Najpiêkniejsze Skarby Natury w rejonie Lokalnej Grupy Dzia³ania DOLINA SO£Y”. Podczas spotkania mo¿na by³o zobaczyæ równie¿ prezentacjê multimedialn¹ obrazuj¹c¹ zajêcia, które odbywa³y siê w ramach festiwalu sztuk plastycznych w placówkach Oœrodka Kultury, a tak¿e instalacje, obiekty i dzia³ania
w przestrzeniach publicznych twórcy Waldemara Rudyka. Najm³odsi artyœci mieli równie¿ mo¿liwoœæ tworzenia swych plastycznych dzie³ w kreatywnym k¹ciku artystycznym. Po podsumowaniu konkursu fotograficznego i rozdaniu nagród
laureatom, przed budynkiem OK zaprezentowa³a siê grupa teatralna Verbum z Oœwiêcimia wykonuj¹c performance Prometeusz. Jak wynika z
samej definicji tego typu widowiska, performance d¹¿y do zaskoczenia i poruszenia publicznoœci, co z pewnoœci¹ uda³o siê grupie m³odych artystów. Nadchodz¹cy zmrok powita³o inne wydarzenie o charakterze artystycznym - „Skrzynie”
autorstwa Waldemara Rudyka. Rozmieszczone w
przestrzeni skrzynie - prace artysty, wzbudzi³y zainteresowanie przyby³ych, przywo³uj¹c przeró¿ne komentarze. Gdy zap³onê³y przy nich ognie,
stwarzaj¹c niesamowit¹ atmosferê, przez moment
widzowie ucichli, upajaj¹c siê chwil¹... a skromny twórca w kilku s³owach przedstawi³ informacje o swoim dziele. ¯al jedynie, ¿e prace nie pozosta³y u nas na sta³e. Na koniec grupa Eximus z
Brzeszcz przedstawi³a wystêp z wykorzystaniem
ognia, wzbudzaj¹c aplauz widowni.

A. Kozak

Artyœci uczestnicz¹cy w podsumowaniu Festiwalu Sztuk Plastycznych:
WALDEMAR RUDYK - ur. w 1960 r., studiowa³ w Instytucie Wychowania Plastycznego Filii UŒ w Cieszynie. Pracê magistersk¹ napisa³ pod kierunkiem prof. Katarzyny Olbrycht, a dyplom z malarstwa uzyska³ w pracowni Zenona Moskwy. Mieszka w Che³mku,
zajmuje siê rysunkiem, malarstwem, obiektami, instalacjami i dzia³aniami w przestrzeniach
publicznych. Dzia³alnoœæ plastyczn¹ godzi z
prac¹ w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i
Rekreacji. Swoje prace z gat. malarstwa, rysunku, obiektów, prezentowa³ podczas wystaw
indywidualnych m. in. w Cieszynie, Katowicach, Sosnowcu, Libi¹¿u, Oœwiêcimiu, Trzebini, Bielsku-Bia³ej, Tychach, Krakowie, Trzebini i Cadcy na S³owacji. Uczestniczy równie¿
w licznych wystawach zbiorowych i akcjach
plastycznych w Cieszynie, Che³mku, Olsztynie, Warszawie, Bielsku-Bia³ej, Oœwiêcimiu,
Rzeszowie, Toruniu, Radomiu, Katowicach,
Gdyni, £odzi, Czêstochowie, a tak¿e na S³owacji i w Czechach.
GRUPA TEATRALNA „VERBUM” jest
jedn¹ z dwóch grup teatralnych powsta³ych
i dzia³aj¹cych w Zespole Szkó³ nr 1 w Oœwiêcimiu, dzia³a ona pod patronatem Teatru Ludowego w Krakowie. Od grudnia 2006 r.
przygotowa³a i wystawi³a kilka spektakli.
Nale¿¹ do nich „Najwiêksza jest Mi³oœæ”, a
tak¿e opowieœæ o Apostole Narodów œw. Pawle, trzykrotnie zaprezentowana na deskach
OCK, (autork¹ scenariusza i re¿yserk¹ spektaklu jest Anna Chodacka). Grupê tworz¹
uczniowie klas bryd¿owych, siatkarskich i
ogólnych Zespo³u Szkó³ nr 1 w Oœwiêcimiu,
a tak¿e absolwenci. Wœród innych sztuk pojawi³y siê rónie¿ „Romeo i Julia czyli Szekspir na opak” - osi¹ akcji jest konflikt pomiêdzy klas¹ bryd¿ystów a klas¹ siatkarzy;
„Muzeum” - scenariusz tego spektaklu powsta³ na podstawie tekstów barda „Solidarnoœci” Jacka Kaczmarskiego. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e uczniowie wystêpuj¹ tu w
charakterze aktorów, piosenkarzy, samodzielnie te¿ stworzyli akompaniament do utworów z wykorzystaniem
gitar, fortepianu, fletu i skrzypiec.
Spektakl zosta³ zaprezentowany na
rejonowych eliminacjach Przegl¹du
Twórczoœci Patriotycznej w Oœwiêcimiu; „Czwarty Król” - spektakl powsta³y na podstawie autorskiego scenariusza i w re¿yserii Anny Chodackiej.

bowiem jak twierdzi sama autorka:
- Kobieta znalaz³a swoje odbicie w sztuce ju¿
w czasach najdawniejszych. W ka¿dej epoce
potrafi³a dzia³aæ na wra¿liwe umys³y artystów,
staj¹c siê ich muz¹ i natchnieniem. Intryguj¹cym jest fakt, ¿e pomimo niezliczonej iloœci
dzie³ z jej wizerunkiem, Ona nadal pozostaje
tajemnic¹. Ju¿ w staro¿ytnoœci widziano w niej
boginiê godn¹ uwiecznienia, pos³ankê zaœwiatów zamaskowan¹ w ludzkim ciele. Jest niczym
anio³ zes³any z nieba, a jednoczeœnie szatan,
który wodzi na pokuszenie. Obdarzona wdziêkiem i magnetyzmem potrafi oczarowaæ niejednego mê¿czyznê. Przez lata rola kobiet w œwiecie zmienia³a siê. Pos³uszna i skromna matkarodzicielka, opiekunka domowego ogniska w
XIX wieku przeobra¿a siê w kobietê demoniczn¹, przebojow¹ i bohatersk¹. „S³aba p³eæ”,
a okazuje siê jak¿e silna i odwa¿na. Swoim temperamentem wywalczy³a równouprawnienie,
ale pomimo, ¿e zajmuje obecnie ju¿ prawie
wszystkie stanowiska, to zachwyca i uwodzi jak
dawniej. Fascynuje mnie jak cudownie piêkna,
czu³a i delikatna kobieta potrafi byæ zarazem
okrutna i odstraszaj¹ca. Jedna, ma³a, niepojêta
istota, w której ciele cyklicznie odbywa siê
walka dobra ze z³em. Wiem, bo sama jestem
kobiet¹.
KLUB BABSKIE FANABERIE powsta³
dziêki czytelniczkom, które nie tylko wypo¿ycza³y ksi¹¿ki, ale równie¿ dzieli³y siê swoimi doœwiadczeniami zwi¹zanymi z robótkami rêcznymi. Pierwsze spotkanie odby³o siê
10 paŸdziernika 2007 r. w bibliotece publicznej w Brzeszczach (stra¿nica). Panie w ró¿nym wieku (od 10 do 70 lat) spotykaj¹ siê co
dwa tygodnie. Znaj¹ ju¿ ró¿ne techniki robótek, np. koronki szyde³kowe i na drutach, frywolitka ig³¹ i czó³enkiem, origami, wiklina
papierowa, decoupage, guilling, haft krzy¿ykowy, richelieu, kwiaty z bibu³y, patchwork,
ozdoby z makaronu oraz tworz¹ oryginaln¹ bi¿uteriê. Bior¹ tak¿e udzia³ w festiwalach rêkodzie³a artystycznego i konkursach, w których zdobywaj¹ nagrody.

MARTA FIRLEJ - absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Artystycznym UŒ (kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych;
specjalizacja grafika warsztatowa).
G³ówne obszary dzia³ania to rysunek,
malarstwo i przede wszystkim grafika.
W pracach odnaleŸæ mo¿na g³êbok¹ fascynacjê ludzkim cia³em, które staje siê
g³ówn¹ przyczyn¹ poruszaj¹c¹ sam mechanizm tworzenia. Jednym z najczêœciej
realizowanych tematów jest Kobieta,
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Antoni Korczyk
Antoni Korczyk od lat swego dzieciñstwa i
przez ca³e doros³e ¿ycie zwi¹zany by³ nieprzerwanie z Jawiszowicami. Tam urodzi³ siê i wychowa³. Jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹ w
miejscowej szkole podstawowej zdoby³ pewien
zakres wiedzy, któr¹ nastêpnie ustawicznie doskonali³ w drodze samokszta³cenia. W latach
m³odzieñczych pomaga³ rodzicom w prowadzeniu 9-cio hektarowego gospodarstwa rolnego
w przysió³ku „Na dole”, obecnie „Olszyny”.
Okres okupacji hitlerowskiej spêdzi³ zasadniczo w rodzinnym domu, choæ na pewien czas
zosta³ wys³any przez ówczesne w³adze niemieckie na przymusowe roboty przy budowie fortyfikacji obronno-wojskowej. W tym te¿ czasie g³êboko przejê³y go nadchodz¹ce wiadomoœci o nieludzkich okrucieñstwach dokonywanych przez hitlerowców na jeñcach w pobliskim
obozie oœwiêcimskim. W ramach mo¿liwoœci
wspiera³ wiêc nieformalnie organizowan¹ przez
ludnoœæ miejscow¹ doraŸn¹ pomoc ¿ywnoœciow¹ dla wiêŸniów obozu. Bezpoœrednio po
zakoñczeniu dzia³añ wojennych podj¹³ pracê
zawodow¹ w kolejnictwie, pocz¹tkowo w Biurze Wagonowym w Czechowicach-Dziedzicach, a nastêpnie przez wiele lat, a¿ do przejœcia na emeryturê w 1982 roku, pracowa³ w
Oœwiêcimiu jako dyspozytor s³u¿b konduktorskich. W roli ofiarnego i zaanga¿owanego spo³ecznika Antoni Korczyk zacz¹³ pojawiaæ siê
w okresie powojennym. W tym, bowiem czasie zorganizowa³ i prowadzi³ przez kilka lat w
Jawiszowicach ko³o Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej „Wici”. Dzia³alnoœæ ko³a by³a bardzo prê¿na i nacechowana licznymi m³odzie¿owymi inicjatywami w zakresie potrzeby odbudowy, rozwoju i unowoczeœnienia ¿ycia gospodarczego
oraz spo³eczno-kulturalnego mieszkañców wsi.
Podejmowanewówczas przez Antoniego Korczyka problemy spo³eczne wynika³y z osobistych zainteresowañ oraz ogólnych potrzeb i
by³y realizowane z pasj¹ W dzia³alnoœci m³odzie¿owo-spo³ecznej wykazywa³ siê du¿ym talentem organizatorskim i sztuk¹ umiejêtnego
przemawiania oraz przekonywania. Te cechy
osobistego uzdolnienia wykorzystywa³ równie¿
w póŸniejszym okresie swego ¿ycia. Kolejnym
i najistotniejszym etapem jego pracy spo³ecznej by³o zwi¹zanie siê z dzia³alnoœci¹ w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Jawiszowicach. Od
pocz¹tku lat 50-tych by³ cz³onkiem OSP, pe³ni¹c ró¿ne funkcje w Zarz¹dzie i Komisji Rewizyjnej. 21 czerwca 1961 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze cz³onków OSP
powierzy³o obowi¹zki prezesa Zarz¹du Antoniemu Korczykowi, które nieustannie wype³nia³ spo³ecznie do 1990 roku. Z objêciem wspomnianego stanowiska najwyraŸniej wi¹za³a siê
potrzeba intensywnych dzia³añ i przyjêcia zadañ dotycz¹cych budowy nowego budynku
stra¿ackiego wraz z zapleczem gara¿owym, a
tak¿ewyposa¿enia jednostki OSP w nowoczesny sprzêt gaœniczy. Dziêki energicznym staraniom prezesa ju¿ w sierpniu 1961 roku rozpoczêto budowê budynku stra¿ackiego. Wykonanie tego ambitnego planu nie by³o ³atwe, gdy¿
wystêpowa³y powa¿ne braki œrodków finansowych oraz materia³ów budowlanych. Inwesty-
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cjê realizowano systemem gospodarczym, przy
przewa¿aj¹cym udziale robocizny druhów stra¿aków, wsparciu finansowym miejscowej ludnoœci oraz w³asnych dochodów jednostki OSP z
organizowanych imprez rozrywkowych. Dotacje pañstwa i innych organizacji by³y nieznaczne. Budowê ukoñczono i oddano w u¿ytkowanie spo³eczeñstwa 16 lipca 1967 roku. Obiekt
ów wp³yn¹³ na istotn¹ poprawê warunków w
zakresie mo¿liwoœci pomyœlnego kszta³towania
ochrony mienia ludnoœci, a tak¿e przyczyni³ siê
do poszerzenia bazy dla potrzeb oœwiatowych
oraz kulturalno-rozrywkowych w naszym œrodowisku. W dalszych latach Antoni Korczyk by³
aktywnym inicjatorem i organizatorem wykonawstwa rozbudowy nadmienionego obiektu
stra¿ackiego o zaplecze socjalne i dodatkowe
pomieszczenia. Dla zapewnienia wy¿szej sprawnoœci i operatywnoœci w ochronie przeciwpo¿arowej maj¹tku ludnoœci, zmierza³ do wybudowania trzech basenów na wodê gaœnicz¹ i urz¹dzenia placu æwiczeñ. W dziedzinie wzbogacenia bazy bojowo-po¿arniczej doprowadzi³ do
wyposa¿enia tutejszej jednostki w nowoczesne
i wydajne motopompy oraz samochód typu
„Jelcz”. Z inspiracji Antoniego Korczyka i skupionych wokó³ niego dzia³aczy, organizowano
w domu stra¿aka ¿ycie kulturalno-oœwiatowe dla
m³odzie¿y i doros³ych mieszkañców Jawiszowic.
Powsta³ bowiem chór mêski i tworzono zespo³y
artystyczne dla m³odzie¿y, a pod koniec lat 80tych zorganizowano nawet dêt¹ orkiestrê stra¿ack¹. Pan Antoni podejmowa³ tak¿e inne przedsiêwziêcia, które mia³y na celu integracjê tutejszej ludnoœci (np przez organizacjê wycieczek,
zabaw okolicznoœciowych, spotkañ druhów i
dzia³aczy spo³ecznych), osobistym staraniem
przyczyni³ siê równie¿ do ufundowania przez
jednostkê OSP licznych ksi¹¿eczek mieszkaniowych i cennych upominków dla dzieci - sierot
po przedwczeœnie lub tragicznie zmar³ych druhach. Niezale¿nie od przyk³adnego kierowania
dzia³alnoœci¹ jednostki OSP, Antoni Korczyk
znajdowa³ jeszcze czas i si³y na innego rodzaju
prace o charakterze spo³ecznym, jak równie¿ na
kontakty osobiste z ludŸmi. Bêd¹c cz³owiekiem
religijnym, uczestniczy³ i reprezentowa³ parafian
Jawiszowic w uroczystoœci powitania arcybiskupa metropolitê krakowskiego - kardyna³a Karola Wojty³ê (b³ogos³awionego Jana Paw³a II), który we wrzeœniu przebywa³ w koœciele œw. Marcina w Jawiszowicach. Na pocz¹tku lat 80-tych
w imieniu parafian wita³ równie¿ metropolitê
krakowskiego ks. kardyna³a Franciszka Macharskiego dokonuj¹cego wówczas poœwiêcenia i
wmurowania kamienia wêgielnego nowobudowanego koœcio³a parafialnego Matki Bo¿ej Bolesnej w Brzeszczach-Jawiszowicach. Pan Antoni bra³ te¿ aktywny udzia³ w pracach ró¿nych
gremiów w³adzy samorz¹dowo-terytorialnej by³ miêdzy innymi radnym Gminnej Rady Narodowej w Jawiszowicach i Powiatowej w
Oœwiêcimiu, a w latach 80-tych Miejsko-Gminnej Rady w Brzeszczach. Nawi¹zywa³ ¿yczliw¹
wspó³pracê z organizacjami spo³ecznymi i miejscowymi zak³adami pracy, szczególnie z Kopalni¹ Wêgla Kamiennego „Brzeszcze”, Pañstwowym Oœrodkiem Maszynowym w Jawiszowicach i Rolnicz¹ Spó³dzielni¹ Produkcyjn¹ w Jawiszowicach. Zak³ady te wspiera³y jego pomy-

s³y dla rozwoju i zwiêkszenia zdolnoœci sprawnego dzia³ania jednostki stra¿y po¿arnej. Za
ofiarn¹ i zaanga¿owan¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹
Antoni Korczyk by³ wyró¿niony wysokimi odznaczeniami pañstwowymi i medalami za zas³ugi dla po¿arnictwa, m. in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i
Zlotym Krzy¿em Zas³ugi, Z³otym Znakiem
Zwi¹zku Po¿arnictwa oraz odznak¹ Przoduj¹cego Kolejarza.

W.K.

Maria Maœlanka
Nauczycielka Szko³y Podstawowej w Jawiszowicach w latach 1943-1971.
Urodzi³a siê 28 stycznia 1904 r. w £odygowicach
(pow. ¯ywiec) w rodzinie robotnika fabrycznego. Jej ojciec zmar³ z wyczerpania jako ¿o³nierz
armii austriackiej w czasie pierwszej wojny œwiatowej. Wychowanie dzieci spoczê³o wiêc na matce, Eugenii z Byrdów. Do szko³y podstawowej
Maria Maœlanka uczêszcza³a przez piêæ lat w
£odygowicach, a nastêpne przez dwa lata do szko³y w Bia³ej. W 1923 r. zda³a egzamin dojrza³oœci
w ¯eñskim Seminarium Nauczycielskim w Bia³ej. Pracê zawodow¹ rozpoczê³a w KatowicachJanowie, i jak sama pisa³a w ¿yciorysie, na ustne
polecenie inspektora szkolnego przeniesiono j¹
potem do Szko³y Podstawowej Mêskiej w Nikiszowcu. Tam pracowa³a do 31 sierpnia 1939 r.
Od pierwszego dnia okupacji niemieckiej prowadzi³a polskie przedszkole w £odygowicach a¿ do
zamkniêcia go 6 stycznia 1941 r. Do 1 paŸdziernika 1943 r. Pani Maria pracowa³a w fabryce w
Bielsku, po czym w³adze okupacyjne skierowa³y
nauczycielkê do pracy w Szkole Podstawowej w
Jawiszowicach. Uczy³a jêzyka polskiego, historii, œpiewu, na bardzo wysokim poziomie prowadzi³a równie¿ wielog³osowy chór szkolny. W czasie przemian ustrojowych w 1956 r. ca³¹ szko³ê
nauczy³a œpiewaæ hymnu harcerskiego. Jej lekcje
w dzisiejszych czasach by³yby wzorem wysokiego poziomu nauczania, nowatorstwa pedagogicznego i wspania³ego wychowania. To ona rozmi³owa³a nas w czytaniu. Przychodziliœmy na kó³ko jêzyka polskiego, a Pani Maria jak zawodowa
aktorka czyta³a nam obszerne fragmenty wartoœciowych dzie³ literackich. Przywozi³a tak¿e
ksi¹¿ki z Bielska i Krakowa (dzieci, które mia³y
pieni¹dze, mog³y je zakupiæ). Wraz z siostrami
Stanis³aw¹ i Ann¹ stworzy³y szkoln¹ bibliotekê,
do której uczniowie podarowali mnóstwo ksi¹¿ek. Ca³e klasy prenumerowa³y pisma „Œwierszczyk”, „P³omyczek”, „P³omyk”. Piêæ uczennic
Pani Marii z rocznika 1945 zosta³o nauczycielkami. Spe³ni³y siê ¿yczenia Inspektora Szkolnego Szymona Cembali, który w oficjalnym piœmie
wyrazi³ serdeczne podziêkowanie za d³ugoletni¹
pracê na polu krzewienia oœwiaty i kultury, ¿ycz¹c
jednoczeœnie d³ugiego ¿ycia w zdrowiu i szczêœcia osobistego. Pani Maria zmar³a w £odygowicach w wieku 101 lat, w styczniu 2005 roku. W
dniu Jej setnych urodzin grono wychowanków i
dawne kole¿anki z pracy pospieszy³o z ¿yczeniami urodzinowymi. Sprawiliœmy Jej t¹ wizyt¹
ogromn¹ radoœæ. Ta szlachetna postaæ powinna
na d³ugo pozostaæ w pamiêci i sercach mieszkañców gminy Brzeszcze.

Anna Bawo³ek

W kopalni Brzeszcze zwyciê¿aj¹ najlepsi z najlepszych
Górnictwo jest t¹ dziedzin¹ przemys³u, która niesie ze sob¹ ogrom ró¿norodnych zagro¿eñ.
Pomimo rozwoju nauki i techniki pozwalaj¹cych
uczyniæ eksploatacjê wêgla ca³kowicie zmechanizowan¹, nie ma jednak w¹tpliwoœci, ¿e praca
w kopalniach by³a i jest niebezpieczna.
W strategii KWK „Brzeszcze” w zakresie BHP
Kierownictwo Kopalni przyjê³o zasadê aktywizacji i zaanga¿owania wszystkich pracowników w
poprawê bezpieczeñstwa pracy nie tylko pod ziemi¹, ale tak¿e na wszystkich stanowiskach. Z tego
wzglêdu prowadzone s¹ coroczne dzia³ania o charakterze powszechnego przegl¹du, w którym licznie uczestnicz¹ przedstawiciele za³ogi, zarówno
jako osoby audytowane jak audytorzy. W tym roku
w kopalni Brzeszcze audyty stanowiskowe odby³y siê w podzielonych na trzy grupy bran¿owe oddzia³ach: wydobywczych, pomocniczych pozaprzodkowych oraz powierzchniowych. Ta standardowa procedura przeprowadzana regularnie w kopalni mia³a w tym roku pewne konsekwencje. Ka¿dy z trzech najlepiej ocenionych oddzia³ów móg³
skierowaæ piêciu swoich pracowników do udzia³u
w eliminacjach konkursu „Pracujê bezpiecznie”.
Oddzia³y, które nie osi¹gnê³y najlepszych wyników równie¿ mog³y wystawiæ po dwie osoby. Tym
razem ju¿ sama mo¿liwoœæ udzia³u w konkursie
bhp by³a swoist¹ nagrod¹. Obowi¹zywa³a bowiem
zupe³nie nowa formu³a - eliminacje odby³y siê za
pomoc¹ programu internetowego. Wszyscy zawodnicy otrzymali kody dostêpu, za pomoc¹ których
mogli zalogowaæ siê na stronie internetowej. Nale¿a³o rozwi¹zaæ test z³o¿ony z 30 pytañ, które
przygotowali pracownicy biura BHP Kompanii
Wêglowej. Dotyczy³y one nie tylko bezpieczeñstwa pracy pod ziemi¹, ale tak¿e prawa geologicznego i górniczego oraz kodeksu pracy. Program
komputerowy sam zlicza³ wyniki i pokazywa³ czas.
Ten etap rywalizacji wy³oni³ pó³finalistów. 27
wrzeœnia z kolei odby³ siê fina³ konkursu „Pracujê

Czas to ¿ycie
Brzeszczañskie Amazonki organizuj¹c 8
paŸdziernika „Ró¿ow¹ Sobotê” po raz kolejny
los drugich osób wziê³y w swoje rêce. ¯al tylko, ¿e zainteresowanie tak bardzo po¿yteczn¹
akcj¹ z roku na rok maleje. Profilaktyki przecie¿ nigdy dosyæ!
Tym razem akcja odby³a siê w NZOZ „Zasole” w Zasolu, dziêki uprzejmoœci dr Dariusza
Klimka, kierownika tej placówki. Z dobrodziejstwa akcji skorzysta³o zaledwie 48 kobiet. 35 spoœród nich podda³o siê badaniu USG piersi, a 18
zdecydowa³o na USG dopochwowe. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e USG dopochwowe podczas „Ró¿owej Soboty” wykonywane by³o po raz pierwszy.
Kobiety mog³y te¿ poddaæ siê badaniu palpacyjnemu piersi w celu wykrycia ewentualnych guzkowatych zmian. W tym przypadku rad¹ s³u¿yli: dr nauk
med., specjalista chirurg onkolog Jerzy Fr¹czek,
specjalista chirurg Krzysztof Zemanek oraz dr nauk
med. z Poradni Genetycznej Beskidzkiego Centrum
Onkologii w Bielsku-Bia³ej Robert Wiœniowski.
USG piersi wykonywa³ specjalista chorób wewnêtrznych Dariusz Klimek, USG dopochwowe
ginekolog-po³o¿nik Ahmed Noor-Fahie.

bezpiecznie” na szczeblu kopalnianym, na który
zaproszeni zostali pó³finaliœci, kierownictwo kopalni, dozór, przewodnicz¹cy kopalnianych zwi¹zków zawodowych, Dyrektor Biura BHP KW S.A.
Andrzej Pakura, burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska, dyrektor Oœrodka Kultury w Brzeszczach
Ma³gorzata Wójcik. Wszystkich zebranych przywita³ Dyrektor Techniczny KWK Brzeszcze Kazimierz Grzechnik, który w swoim krótkim wyst¹pieniu podkreœli³, i¿ bezpieczeñstwo pracy górników, sta³a wspó³praca s³u¿b BHP z kierownikami
oddzia³ów oraz organizacja cyklicznych konkursów wiedzy o przepisach bhp s¹ jednym z priorytetów zarz¹dzania kopalni¹. Do rywalizacji stanê³o 16 finalistów, którzy odpowiadali na pytania z
dziedziny bhp za pomoc¹ tabletów. Ostatecznie w
finale konkursu „Pracujê bezpiecznie” najlepszym
znawc¹ problematyki okaza³ siê Bogdan Pasternak, ratownik górniczy KWK Brzeszcze, drug¹
lokatê zdoby³ Marek Solarz z oddzia³u GRP 1, trze-

Zwyciêzcy kopalnianego fina³u konkursu

cie miejsce zaj¹³ Mariusz Wójcik z oddzia³u szybowego. Pami¹tkowe dyplomy i nagrody dla zwyciêzców ufundowali Dyrektor Techniczny Kopalni Brzeszcze Kazimierz Grzechnik oraz zwi¹zki
zawodowe „Kadra”, „Solidarnoœæ” i „Pracowników Do³owych”. Trzej kopalniani liderzy wziêli
udzia³ w pó³finale konkursu „Pracujê bezpiecznie”
na szczeblu kompanijnym, który odby³ siê 13 paŸdziernika w kopalni „Boles³aw Œmia³y”. Spoœród
8 paŸdziernika lekarze skierowali 8 kobiet (na 48
badanych) do dalszej diagnostyki, z czego 2 otrzyma³y skierowania do szpitala onkologicznego w
Bielsku-Bia³ej na badania specjalistyczne. Dla
porównania piêæ lat wczeœniej przebadane zosta³y 392 kobiety, z tego lekarze wykonali 40 USG
piersi i 18 biopsji cienkoig³owych, a kolejne 40
kobiet otrzyma³o skierowania do dalszej diagnostyki. Wykryto dwa przypadki raka piersi. Rok
póŸniej w akcji wziê³o udzia³ 176 kobiet. W minionym roku na 120 przebadanych osób, w tym 2
mê¿czyzn, lekarze stwierdzili 10 guzków, 1 z nich
okreœlili jako zmiana z³oœliwa.
- To, ¿e statystyki maj¹ tendencjê zni¿kow¹ nie
wynika jednak z ignorancji kobiet, ale z zaspokojenia potrzeby, dlatego w tym roku akcja „Ró¿owa Sobota” zosta³a zorganizowana w innym
ni¿ dot¹d œrodowisku - wyjaœnia Alicja Matusiak, cz³onek honorowy Stowarzyszenia „Amazonki”. - Pragnê zaznaczyæ, ¿e tego typu akcje
w gminie Brzeszcze prowadzone s¹ regularnie
ju¿ od 2005 roku. Ponadto Amazonki w ramach
profilaktyki pierwszorzêdowej w sposób bardzo
zaawansowany prowadz¹ akcjê nauki samobadania i samokontroli piersi. Równie¿ od trzech
lat w Brzeszczach pojawia siê mammobus. Te

49 zawodników reprezentuj¹cych wszystkie zak³ady Kompanii Wêglowej do œcis³ego fina³u, czyli
16 najlepszych, zakwalifikowa³o siê dwóch pracowników KWK Brzeszcze - Bogdan Pasternak i
Mariusz Wójcik.
W opinii G³ównego In¿yniera BHP Leszka Ryszki podobne zaanga¿owanie najwy¿szego Kierownictwa kopalni, osób dozoru na poszczególnych szczeblach zarz¹dzania oraz pracowników
w propagowanie i przestrzeganie przepisów bhp,
wp³ywa na utrzymanie najwy¿szych standardów
bezpieczeñstwa pracy w kopalni Brzeszcze i jest
realizowane zgodnie z przyjêt¹ polityk¹ Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania KW S.A. Fina³
VIII edycji konkursu „Pracujê bezpiecznie”
odby³ siê 27 paŸdziernika w Oœrodku Kultury w
Brzeszczach, gospodarzem by³a Kopalnia
„Brzeszcze”. Bogdan Pasternak i Mariusz Wójcik doskonale poradzili sobie w I rundzie konkursu kompanijnego. Pierwszy z nich stan¹³ w
konkursowe szranki ju¿ pi¹ty raz. Czêsto siêga
po lektury z dziedziny BHP, gdy¿ zdaje sobie
sprawê z tego, ¿e pytania s¹ trudne i trzeba wykazaæ siê ponadprzeciêtn¹ znajomoœci¹ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy. Równoczeœnie stwierdza, ¿e teoria jest bardzo wa¿na, ale
umiejêtnoœæ wykorzystania wiedzy w praktyce
jest decyduj¹cym czynnikiem bezpiecznej pracy. Mariusz Wójcik z kolei w konkursie „Pracujê bezpiecznie” startowa³ po raz trzeci. Jak podkreœla w rozmowie, zawsze z sukcesem, i chocia¿ pracuje w kopalni dopiero trzy lata, ju¿ wie,
¿e integraln¹ czêœci¹ codziennych obowi¹zków
na stanowisku pracy jest dba³oœæ o bezpieczeñstwo. Uwa¿a równie¿, ¿e jeœli nie bêdzie posiada³ nale¿ytej wiedzy z zakresu bezpieczeñstwa
i higieny pracy, on sam oraz jego wspó³pracownicy mog¹ byæ nara¿eni na wypadki. Nie bez
znaczenia pozostaje tak¿e przekonanie, ¿e cz³owiek powinien poszerzaæ swoje horyzonty.

Maria Dom¿a³
aspekty niew¹tpliwie decyduj¹ o mniejszym zainteresowaniu akcj¹.
W czasie oczekiwania na badanie, kobiety pod
okiem Amazonek uczy³y siê na fantomie samobadania piersi. Wys³ucha³y te¿ prelekcji nt.
profilaktyki raka piersi, któr¹ tradycyjnie ju¿
wyg³osi³a pielêgniarka Alicja Matusiak. To
ona od samego pocz¹tku czuwa ona nad
brzeszczañskimi Amazonkami, wspomaga ich
poczynania zarówno od strony medycznej, jak
i organizacyjnej.
- Kochane kobiety! Jeœli zauwa¿ycie jakiekolwiek zmiany na swoich piersiach, nie zwlekajcie. Kontaktujcie siê z nami (tel. 784 160 159),
bo czas w tym przypadku to wasze ¿ycie - apeluje szefowa Stowarzyszenia „Amazonki” Krystyna Dadak. - Zapraszamy te¿ do naszej siedziby przy ul. Mickiewicza 6, w pierwszy i trzeci
czwartek miesi¹ca o godz. 16.00 oraz do sali
gimnastycznej Gimnazjum nr 2, gdzie w ka¿dy
wtorek o godz.16 æwiczymy pod okiem dyplomowanej rehabilitantki, by utrzymaæ formê.
Gimnastyki nie da siê zast¹piæ ¿adnym lekarstwem, dlatego mi³o nam bêdzie jeœli do³¹cz¹ do
nas równie¿ niezrzeszone amazonki.

Ewa Pawlusiak
Odg³osy Brzeszcz
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Druga strona mi³oœci
Mi³oœæ jest niezmierzona
i niezniszczalna tak jak ocean,
a smutek to tylko cieñ, który
majaczy na horyzoncie.
John Gray
Rozmowa z Barbar¹ Chrz¹szcz-Noworyt¹,
psychologiem, terapeutk¹ uzale¿nieñ.
Katarzyna Senkowska: U progu listopada, czyli w czasie sk³aniaj¹cym wielu ludzi do refleksji nad œmierci¹, podejmujemy niezwykle trudny temat przemijania i radzenia sobie w ¿yciu
po stracie najbli¿szych osób.
Barbara Chrz¹szcz-Noworyta: Strata ukochanych
jest czêœci¹ ludzkiego ¿ycia i niejeden bliski nam
cz³owiek kiedyœ na pewno nas opuœci. Tak czêsto
planujemy podró¿e, wyjazdy, za³atwiamy codziennie tyle mniej lub bardziej wa¿nych spraw, ale prawie nigdy nie bierzemy pod uwagê mo¿liwoœci, ¿e
nagle mia³oby nam przyjœæ po¿egnaæ siê z kimœ drogim sercu i dlatego nie przygotowujemy siê na ten
moment. Odejœcie bliskiej nam osoby to bardzo
mocne i niezwykle osobiste doœwiadczenie, ka¿dy
prze¿ywa je inaczej. Jego intensywnoœæ zale¿y naturalnie od tego, kogo dotyczy strata - ma³¿onka,
przyjaciela, dziecka czy rodzica. Nie ma dwóch ludzi, którzy identycznie odczuwaj¹ ten rodzaj ¿alu,
jednak w ka¿dym prze¿ywaniu ¿a³oby pojawia siê
du¿o podobnych emocji, reakcji i zachowañ. Warto
od razu zaznaczyæ, ¿e uczucia podobne do tych, jakich doœwiadczamy po œmierci kogoœ bliskiego, pojawiaj¹ siê tak¿e w sytuacjach innego rodzaju bêd¹cych wa¿na strat¹ - na przyk³ad definitywna utrata
nadziei na dziecko, utrata perspektywy ¿yciowej,
pracy, co zwi¹zane jest z zaburzeniem równowagi
¿yciowej czy te¿ ca³kowite rozstanie z drug¹ osob¹.
Dochodz¹ do tego okolicznoœci, gdy straciliœmy
drogie nam osoby mimo tego, ¿e one nadal ¿yj¹,
jednak nie ma ich przy nas w sensie emocjonalnym
(np. chorzy psychicznie przebywaj¹ w innym œwiecie, tak samo osoby z demencj¹ starcz¹, czy te¿ uzale¿nieni, bo cz³owiek w ci¹g³ym stanie upojenia alkoholowego czy narkotycznego jest kimœ innym,
czasem w ogóle nie przypomina samego siebie).
Czêsto mimo tego, ¿e nadzieja istnieje póki ¿ycie
trwa, zdarza siê, ¿e prze¿ywanie straty zaczyna siê
jeszcze za ¿ycia umieraj¹cej osoby. Kiedy ludzie
ciê¿ko choruj¹, bliscy s¹ skoncentrowani na dzia³aniu, na zachowaniach, które maj¹ ul¿yæ jej w cierpieniu, ale ju¿ wówczas mo¿e pojawiaæ siê poczucie, ¿e powoli tego kogoœ tracimy.
K.S.: Jak radziæ sobie z bólem, który nagle zdominowa³ wszystkie aspekty codziennoœci? Czy
¿al po utracie bliskiej osoby faktycznie z czasem przemija?
B.Ch-N.: Smutek, który zawsze pojawia siê w podobnych sytuacjach, nie opuszcza cz³owieka ju¿ do
koñca ¿ycia. On w³aœnie jest drug¹ stron¹ mi³oœci; im
bardziej kochamy, tym wiêkszy ¿al prze¿ywamy.
Sposobem na radzenie sobie ze smutkiem jest ¿a³oba. Trzeba przejœæ przez ten okres, który prowadzi
do uzdrowienia. Istnieje powiedzenie, ¿e czas leczy
rany - uwa¿am, ¿e to nieco b³êdne stwierdzenie, bo
nawet czas sam w sobie niczego nie leczy. Leczy na-
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tomiast w³aœnie mo¿liwoœæ wyra¿enia smutku oraz
wsparcie innych osób. Niestety mo¿na na wiele lat,
czasem ca³e pozosta³e ¿ycie „zahibernowaæ” w sobie
tê rozpacz. Ulgê w prze¿ywaniu straty przynosi tylko zaakceptowanie smutku. Nie nale¿y go negowaæ,
bagatelizowaæ, zamykaæ siê w sobie, podobnie milczenie równie¿ nie jest wskazane. Pamiêtajmy, ¿e jeœli te emocje nie zostan¹ wyra¿one, znajd¹ ujœcie poprzez dolegliwoœci chorobowe albo nienormalne zachowania. Na tym tle mog¹ wyst¹piæ tak¿e ró¿nego
rodzaju irracjonalne lêki, fobie. Z czasem pojawia siê
rozgoryczenie, roz¿alenie i zgorzknienie. Kiedy ktoœ
kochany umiera, to zupe³nie jakby zabiera³ ze sob¹
czêœæ ¿yj¹cej osoby, która zostaje przy ¿yciu - myœlê, ¿e dok³adnie tak odczuwa to matka po stracie
dziecka, chocia¿ przecie¿ tak samo dzieje siê, gdy
umiera wspó³ma³¿onek. Nagle wspólne plany na
przysz³oœæ bezpowrotnie upadaj¹, a doœwiadczenia i
prze¿ycia ukazuj¹ siê w innym œwietle. Cierpienie w
¿a³obie pochodzi z uczucia pustki i chaosu, bowiem
gdy ktoœ odchodzi, nagle zaczyna brakowaæ jakiegoœ niezbêdnego do tej pory ogniwa. Jeœli ¿ona/m¹¿
traci drug¹ po³owê, ¿ycie wywraca siê do góry nogami, tak samo w przypadku dziecka, które zostaje osierocone. Pojawia siê lêk, jak sobie radziæ z now¹, nieznan¹ sytuacj¹.
K.S.: Mo¿na spotkaæ siê z ró¿nymi reakcjami
ludzi po œmierci najbli¿szych. Na pewno nie
mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e niektóre z nich s¹
„dobre” a inne „z³e”- jakie wobec tego s¹ lepsze dla ludzkiej psychiki?
B.Ch-N.: Nie ma ustalonych ram czy regu³, jak sobie mamy z tym radziæ. Ka¿dy cz³owiek prze¿ywa
œmieræ bliskich inaczej i nie mo¿na oczekiwaæ, ¿e
dostosuje siê do jakichœ ustalonych „standardów”.
Niestety pokutuj¹ pewne mity i stereotypy, a jeœli
ktoœ zachowuje siê inaczej, nierzadko napotyka na
brak szacunku i zrozumienia. Czêsto pozytywnie
przyjmowana jest osoba, która jest „twarda” - a,
dobrze sobie radzisz, nawet nie widaæ po tobie,
¿e coœ prze¿ywasz. Tymczasem takie zachowanie z
psychologicznego punktu widzenia jest b³êdem, bo
jeœli ktoœ nie okazuje takich emocji, oznacza to, ¿e
je w sobie zamrozi³, co bêdzie powodowaæ konsekwencje, równie¿ zdrowotne. Widaæ wiêc, jak bardzo wa¿na i potrzebna jest mo¿liwoœæ wyra¿ania i
doœwiadczenia smutku. Temu w³aœnie ma s³u¿yæ
roz³o¿ony w czasie proces ¿a³oby.
K.S.: Czym z psychologicznego punktu widzenia jest ¿a³oba? Jak prze¿ywa siê j¹ w wymiarze spo³ecznym?
B.Ch-N.: ¯a³oba jest pewnym procesem roz³o¿onym
w czasie. S³u¿y przepracowaniu smutku, zaakceptowaniu rzeczywistoœci bez udzia³u osoby, któr¹ straciliœmy. Dawniej by³o tak, ¿e œmieræ jednostki wywo³ywa³a zrytualizowane reakcje spo³ecznoœci. Dziœ
najczêœciej ludzie odsuwaj¹ temat œmierci, w spo³eczeñstwie dominuje kult m³odoœci, jednoczeœnie nasza cywilizacja zmierza do samozag³ady. Cz³owiek
niszczy przyrodê, zachowuje siê destrukcyjnie, a jednak ca³y czas oddala œmieræ od siebie, odwraca od
niej wzrok. Nic dziwnego, ¿e w czasach kiedy ludzie
zamykaj¹ siê w sobie, ¿a³oba przestaje mieæ wymiar
spo³eczny. Dawniej, jak ju¿ wspomnia³am, w po-

wszechnej œwiadomoœci istnia³y rytua³y, których elementy pozosta³y jeszcze na wsiach. Kiedy umiera
cz³owiek, dzwony obwieszczaj¹ tê wiadomoœæ ca³ej
spo³ecznoœci. Ludzie zbieraj¹ siê przy trumnie, modl¹
siê, dawniej przynoszono ¿a³obnikowi jedzenie, by
nie musia³ siê o to martwiæ w najbli¿szym czasie.
Przez rok nosi³o siê czarne stroje, mê¿czyŸni czarne
tasiemki w klapach marynarek. Ten gest jasno sygnalizowa³, ¿e dana osoba prze¿ywa smutek. Odczuwanie indywidualnego bólu uzyskiwa³o wiêc wymiar
spo³eczny. Znakiem naszych czasów s¹ coraz rzadsze klepsydry na bramach domów oraz tablicach og³oszeñ. Kiedyœ nie do pomyœlenia by³o, by nie zawiadomiæ w ten sposób ludzi, którzy dziêki temu mieli
okazjê wzi¹æ udzia³ w pogrzebie. Teraz coraz czêœciej zdarza siê, ¿e ktoœ mo¿e umrzeæ, a s¹siedzi z tej
samej klatki nie zauwa¿¹ nawet jego nieobecnoœci.
Szczególnie w du¿ych miastach tak siê dzieje. Dziœ
ludzie ¿yj¹ i umieraj¹ coraz bardziej anonimowo.
K.S.: Jak przebiega ¿a³oba i jakie powinno siê
podejmowaæ wtedy dzia³ania - lub mo¿e raczej
do podjêcia jakich dzia³añ powinno siê d¹¿yæ?
B.Ch-N.: Akceptacja rzeczywistoœci to pierwszy krok
gdy dowiadujemy siê o œmierci. Na pocz¹tku dominuje atmosfera nierealnoœci, wielu ludzi ³udzi siê, ¿e
ktoœ siê pomyli³, ma poczucie koszmaru na jawie,
wszystko czego chce, to zasn¹æ i przebudziæ siê w
dawnym, normalnym œwiecie, w którym ten ktoœ nadal jest. Rozpoczêcie ¿a³oby zaczyna siê wiêc gdy
sami przed sob¹ uznamy fakt straty bliskiej osoby.
Drugim etapem jest doœwiadczanie bólu. Wszystkie
zabiegi w celu zmniejszenia go, jak równie¿ ukrywanie, pomniejszanie ¿alu, tylko przed³u¿aj¹ ten proces. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e ów ból mo¿e przejawiaæ
siê w postaci ró¿nych emocji, do smutku, rozpaczy i
przygnêbienia mo¿e do³¹czyæ te¿ bunt, np. jeœli umrze
dziecko, a zrozpaczony rodzic widzi zdrow¹ starsza
osobê - myœli czemu ona jeszcze ¿yje, to takie niesprawiedliwe! Równoczeœnie pojawia siê tak¿e poczucie winy z powodu nieuzasadnionej agresji w stosunku do ludzi. Có¿, jesteœmy ludŸmi, nikt nie jest
ca³kowicie wolny od takich myœli i reakcji w najciê¿szych momentach. Niekiedy wystêpuje te¿ bunt przeciw osobie która odesz³a - dlaczego mnie zostawi³eœ? Nierzadko pojawia siê równie¿ bunt przeciw
Bogu. Najczêœciej negatywne emocje s¹ skierowane
przeciw najbli¿szym lub przejawiaj¹ siê w zachowaniach autodestrukcyjnych, czyli skierowanych na siebie. Poczucie winy wynika z przekonania, ¿e powinno siê by³o coœ zrobiæ lub przeciwnie - ¿e czegoœ siê
nie zrobi³o. Ludzie pogr¹¿eni w ¿a³obie nie powinni
unikaæ rzeczy, osób, miejsc, które przypominaj¹ zmar³ego. Lepiej uœwiadomiæ sobie, ¿e tego rodzaju smutek jest trochê jak cieñ, zawsze bêdzie z nami, nigdy
nie przeminie - przeminie za to intensywny ból. Zawsze w chwilach szczególnie wa¿nych bêdziemy
¿a³owaæ, ¿e nie ma przy nas drogich osób, ¿e nie widz¹
tego, nie mog¹ uczestniczyæ w tych prze¿yciach.
K.S.: Co dzieje siê wtedy, gdy w koñcu nadchodzi czas, kiedy potrafimy w miarê radziæ sobie
z w³asnym bólem, a rozpacz powoli przygasa?
B.Ch-N.: Wówczas zaczynamy przystosowywaæ siê
do rzeczywistoœci bez zmar³ej osoby. Oczywiœcie
dla ka¿dego cz³onka rodziny oznaczaæ to bêdzie co
innego - wraz z odejœciem jednej osoby bliscy trac¹
przecie¿ zarówno syna, mê¿a, brata jak i ojca. Na
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tym etapie pojawia siê równie¿ idealizowanie zmar³ego, wspominane s¹ tylko zalety. Czêsto niektórzy
identyfikuj¹ siê z tymi którzy odeszli, np. dzieci chc¹
byæ takie jak rodzic, nosz¹ przy sobie ulubione rzeczy zmar³ych czy zaczynaj¹ interesowaæ siê ich pasjami. Takie zachowania nie powinny budziæ niepokoju, stanowi¹ sposób wyra¿enia ¿a³oby na pewnym etapie. Oczywiœcie nie mo¿na popaœæ w przesadê i zrobiæ tzw. o³tarzyka, np. w pokoju, gdzie nie
rusza siê niczego od chwili œmierci ukochanej osoby. To jakby wierzyæ, ¿e ona jednak wróci. Pami¹tki i ogólnie pielêgnowanie pamiêci s¹ bardzo wa¿ne, ale w granicach rozs¹dku, nie mo¿na siê w tym
zatraciæ. W ostatnim etapie ¿a³oby uczymy siê ¿ycia
na nowo z innymi ludŸmi, ponownie zbli¿amy siê
do nich. Pozytywne wspomnienia o zmar³ej osobie
ca³y czas pozostaj¹, jednak¿e potrafimy zainteresowaæ siê tym, co dzieje siê wokó³ nas. Zakoñczenie
procesu ¿a³oby nastêpuje, gdy wspomnienie zmar³ego nie wywo³uje silnego bólu - mo¿na ju¿ o niej/
nim rozmawiaæ.
K.S.: Rozumiem, ¿e czas trwania ¿a³oby to
kwestia indywidualna, jednak od czego, poza
psychik¹ ¿a³obnika, zale¿y jak szybko podniesie siê po stracie?
B.Ch-N.: To, jak d³ugo trwa ¿a³oba, w du¿ej mierze zale¿y od charakteru relacji i od tego, jakie
by³y okolicznoœci œmierci - inaczej odczuwa siê
¿al po œmierci samobójczej, inaczej po nag³ym
odejœciu, inaczej po d³ugiej chorobie. Wydaje mi
siê, ¿e mimo wszystko mo¿e byæ trudniej, gdy
zabrak³o mo¿liwoœci po¿egnania, mo¿e przeproszenia czy te¿ podziêkowania za to, ¿e ktos po
prostu by³. Ta œwiadomoœæ jak nic innego na œwiecie powinna przekonaæ ka¿dego, ¿e naprawdê nie
warto odk³adaæ okazywania uczuæ na póŸniej.
Jeœli siê kogoœ kocha, najlepiej byæ szczodrym w
wyra¿aniu tej mi³oœci - ten szczególny „materia³”
posiada przecie¿ tak¹ w³aœciwoœæ, ¿e im wiêcej
oddajemy go innym, tym uczucia przybywa, a
relacje staj¹ siê cieplejsze. Podobnie sprawa wygl¹da z chowaniem urazy - nie warto traciæ na to
¿ycia. Potem cz³owiek zostaje nie tylko z bólem,
ale te¿ nie mo¿e poradziæ sobie z wyrzutami w
stosunku do samego siebie. Dobrze wiêc szybko
siê pogodziæ, bo inaczej naprawdê mo¿na z tym
nie zd¹¿yæ. Jeœli chodzi o czas trwania ¿a³oby, to
przyjmuje siê, ¿e jest to okres oko³o roku, ale tak
naprawdê to sprawa indywidualna. Nie mo¿na
przecie¿ nikomu powiedzieæ po roku masz wróciæ do normalnego ¿ycia.
K.S.: Z czym jeszcze, poza oczywistym bólem
i smutkiem, boryka siê zazwyczaj cierpi¹cy
cz³owiek?
B.Ch-N.: To niezwykle trudny okres. Czêsto ma siê
poczucie ¿ycia w nierealnym œwiecie, w którym
przesz³oœæ boli, przysz³oœæ jest niepewna, a teraŸniejszoœæ zamro¿ona, bo przecie¿ dzia³aniem w teraŸniejszoœci budujemy kolejne dni. Œmieræ ukochanej osoby poci¹ga za sob¹ te¿ zmiany w relacjach
spo³ecznych, przejawiaj¹ siê one na przyk³ad w niechêci wdów i wdowców do przebywania w towarzystwie, gdzie s¹ same szczêœliwe ma³¿eñstwa. To
jak najbardziej naturalne, ¿e takie sytuacje wywo³uj¹ ból. Czasem trudno pozbyæ siê zak³opotania,
gdy pojawiaj¹ siê myœli, ¿e mo¿e to i lepiej, ju¿ nie

cierpi... wystêpuje wiêc ambiwalencja - ulga, ¿e ktoœ
ju¿ zmar³, jednak te¿ wstyd, ¿e ta ulga siê pojawia.
Podobnie jest wówczas gdy w ciê¿kich chwilach
chcemy, by ktoœ z nami by³ i jednoczeœnie pragniemy zostaæ sami. Poczucie niepewnoœci dodatkowo
potêguje fakt, ¿e ¿a³obnicy czêsto nie zachowuj¹
siê jakby sami chcieli, ³atwo trac¹ kontrolê nad sob¹,
nie rozumiej¹ siebie ani swoich emocji. Spada efektywnoœæ w pracy, nierzadko obni¿ona zostaje samoocena (tym bardziej gdy poczucie wartoœci by³o
uzale¿nione od nie¿yj¹cej ju¿ osoby) i odpornoœæ
(taki stres to ogromny wydatek energii dla organizmu!). Mo¿na spodziewaæ siê te¿ symptomów fizycznych - np. jeœli ktoœ umiera na serce, osoba blisko ze zmar³ym zwi¹zana mo¿e zacz¹æ odczuwaæ
tego typu bóle. Dochodzi utrata apetytu, zaburzenia
snu, dusznoœci, trudnoœci z oddychaniem, zawroty
g³owy. Istnieje zatem ogromna ró¿norodnoœæ reakcji, zachowañ, emocji. Nie oceniajmy tego i nie doradzajmy, co ktoœ powinien w takim okresie czuæ
czy myœleæ. Ka¿dy ma bowiem prawo do prze¿ywania smutku na swój sposób. Nie ma szablonów,
bo nikt z nas nie wie co „powinien” czuæ drugi cz³owiek. Niestety pojawiaj¹ siê równie¿ sytuacje, kiedy cierpi¹ca jednostka spotyka siê z ca³kowitym niezrozumieniem czêœci spo³eczeñstwa, które w swojej opinii odmawia prawa do odczuwania bólu, gdy¿
doznana strata nie jest dla niektórych „pe³nowartoœciowa”. Dochodzi do tego w sytuacjach, gdy np.
kobieta poroni lub niemowlê umrze zaraz po porodzie. Ludzie, którzy nie maj¹ pojêcia co taka matka
prze¿ywa, kwituj¹ czasem œmieræ dziecka s³owami,
¿e przecie¿ o co chodzi, nawet nie zd¹¿y³a siê przywi¹zaæ... w podobnej sytuacji s¹ osoby ¿yj¹ce w
zwi¹zkach homoseksualnych lub konkubinatach.
Niekiedy neguje siê tak¿e potrzebê ¿a³oby u dzieci
lub osób upoœledzonych. Podkreœlam, ¿e nigdy, przenigdy nie mo¿na przyw³aszczaæ sobie prawa do os¹dzania o rozmiarach i „adekwatnoœci” czyjegoœ
smutku. Nawet jeœli nie rozumiemy straty, w ¿adnym razie nie okazujmy lekcewa¿enia, jest ono w
takich sytuacjach karygodne.
K.S.: Czêsto pojawia siê dylemat jak przygotowaæ dzieci do zetkniêcia ze œmierci¹. Jak one
przezywaj¹ stratê?
B.Ch-N.: ¯a³oba u dzieci jest szczególnym zagadnieniem, bo zazwyczaj wydaje nam siê, ze one nie
prze¿ywaj¹ straty. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dzieci reaguj¹ inaczej ni¿ doroœli, ale tak samo jak u doros³ych pojawia siê ca³a gama rozmaitych reakcji i
uczuæ. Utrata bliskiej osoby mo¿e zaburzyæ ich
rozwój, mog¹ pojawiæ siê zachowania regresywne
(czyli powrót do zachowañ z wczeœniejszych okresów ¿ycia), mog¹ one równie¿ nie odstêpowaæ na
krok mamy czy taty (boj¹c siê, ¿e drugiego rodzica te¿ mog¹ straciæ). Czêsto maluchy rozumiej¹
rzeczy dos³ownie - jeœli us³ysz¹, ¿e ktoœ odszed³,
mog¹ na niego czekaæ i czuæ siê porzucone. Jeœli
„zasn¹³”, mog¹ baæ siê same zasypiaæ lub czekaæ,
a¿ zmar³a osoba siê zbudzi. Ich ¿a³oba mo¿e rozpocz¹æ siê kilka tygodni lub nawet miesiêcy po
samym wydarzeniu, nierzadko potrzebuj¹ tyle czasu na ogarniêcie sytuacji. Pamiêtajmy, ¿e dzieci co
prawda z natury nie potrafi¹ zajmowaæ siê smutkiem przez d³ugi czas, jednak absolutnie nie oznacza to, ¿e go nie odczuwaj¹ lub „odczuwaj¹ mniej”.
Ich jêzykiem komunikacji jest zabawa i czêsto
poprzez zachowania w czasie zabawy wyra¿aj¹

swój ¿al. Wa¿ne równie¿, by nie odsuwaæ dzieci
od smutnych prze¿yæ. Jeœli nie damy im mo¿liwoœci prze¿ywania trudnych emocji wtedy gdy maj¹
w nas wsparcie, jak poradz¹ sobie póŸniej? Poza
tym nie warto ukrywaæ przed nimi smutku i ³ez,
bo kiedy widz¹ nasz¹ rozpacz ucz¹ siê szacunku
do wartoœci ¿ycia, gdy¿ dajemy im do zrozumienia, jak drogi by³ cz³owiek który zmar³. Nale¿y
równie¿ staraæ siê odpowiadaæ na pytania, które
prawdopodobnie siê pojawi¹ - a jeœli s¹ zbyt trudne najlepiej przyznaæ, ¿e nie znamy odpowiedzi
lub obiecaæ, ¿e wyjaœnimy to mu/jej gdy doroœnie.
Bardzo negatywnie na psychikê dziecka wp³ywaj¹
równie¿ rady typu musisz teraz byæ dzielny,
mama ciê potrzebuje. Musisz siê ni¹ opiekowaæ.
Odwrotnie, dziecko powinno byæ zapewnione, ¿e
choæ sytuacja uleg³a zmianie, ono nadal pozostaje
dzieckiem ze wszystkimi jego prawami. Pamiêtajmy wiêc, aby uczyæ dzieci prze¿ywania straty i nie
zostawiaæ ich sam na sam z tajemnic¹ œmierci.
K.S.: Co mo¿na zrobiæ, jak pomóc wszystkim
tym, którzy doœwiadczyli straty w tak delikatnej
sytuacji?
B.Ch-N.: Pomóc, a raczej okazaæ wsparcie, mo¿emy na kilka sposobów. Wyrazy wspó³czucia nie s¹
konwencjonaln¹ formu³k¹, sk³adajmy je po to, by
daæ odczuæ ludziom, ¿e dostrzegamy ich stratê i pragnêlibyœmy ul¿yæ im w smutku. To oczywiœcie trudne, ale rozmawiajmy o sytuacji, w której nie da siê
praktycznie usun¹æ przyczyny bólu, œmieræ jest przecie¿ nieodwracalna, jednak niezwykle istotny jest
sam fakt wyra¿enia tych emocji. Kolejny krok to
postaranie siê o to, by w czasie ¿a³oby osoba cierpi¹ca zawsze mog³a siê do nas zwróciæ o pomoc i j¹
uzyskaæ. Jeœli chcemy pomóc, trzeba czasem zostawiæ inne obowi¹zki, zadaæ sobie trud i naprawdê
wywi¹zywaæ siê z obietnic. Nie odk³adaæ i nie zbywaæ - jeœli tak ma wygl¹daæ nasze wsparcie, lepiej
ju¿ wcale go nie okazywaæ. Najlepiej otoczyæ takiego cz³owieka nienachaln¹, ale skupion¹ uwag¹,
zaproponowaæ wyjœcie do kina, na kolacjê czy po
prostu spotkanie przy herbacie, jednak nie w geœcie
litoœci i ³aski - kto z nas chce byæ traktowany z politowaniem? Wa¿ne, by nasza pomoc wynika³a ze
szczerych odruchów. Niezwykle wa¿ne staje siê
przede wszystkim wys³uchanie kogoœ, kto boryka
siê z tego typu bólem, jednak nie nale¿y zbytnio
nak³aniaæ do takich zwierzeñ. Nic na si³ê. Nie wolno przy tym oceniaæ i wydawaæ s¹dów nad czyimiœ
uczuciami. Nierzadko cenniejsze ni¿ wszystko inne
jest po prostu trwanie przy drugim cz³owieku czy
uœcisk d³oni przyjaciela. Mo¿e dodam jeszcze, ¿e
warto powstrzymaæ siê od stwierdzeñ typu: „Jesteœ
jeszcze m³ody, zakochasz siê nieraz”/ „Ono zmar³o, ale przecie¿ masz jeszcze dwójkê innych dzieci”. To w chwili rozpaczy tylko przysparza bólu.
K.S.: Bez w¹tpienia w najtrudniejszych momentach ¿ycia warto staraæ siê m¹drze „przepracowaæ” ka¿d¹ stratê, warto wiedzieæ, jak pomóc zamiast jeszcze bardziej zraniæ - warto jednak równie¿ w codziennym ¿yciu pamiêtaæ o tym, ¿e ¿yjemy tylko tu, ten jeden jedyny raz. Nie pozwalajmy wiêc niezauwa¿alnie p³yn¹æ godzinom - kochajmy nie na próbê, ale zawsze najmocniej i okazujmy to najbli¿szym przy najmniejszych okazjach - a jeszcze czêœciej zupe³nie bez powodu.

Katarzyna Senkowska
Odg³osy Brzeszcz
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Powitanie jesieni
w Rycerce
Z t¹ miejscowoœci¹ wielu brzeszczan ma
zwi¹zek sentymentalny. To tam w dzieciñstwie jeŸdzi³o siê na kolonie letnie, zimowiska, a póŸniej ¿eby poszusowaæ na nartach.
Instruktorzy harcerscy, którzy dziœ s¹ ju¿
seniorami, 24 wrzeœnia równie¿ wybrali siê do
Rycerki. Pod wzglêdem logistycznym impreza wypad³a doskonale. Druhna Bronis³awa

Rycerka - widok na Bendoszka

Grzywa, druhna Mieczys³awa Czudek i druh
Czes³aw Korczyk i jego ¿ona Barbara przygotowali doskona³e pra¿one. Przy dobrej kawie zalanej górsk¹ wod¹ i wspania³ych plackach Barbary Drewniak i Barbary Naglik gwarzyliœmy sobie w mi³ym gronie. Oczywiœcie
pop³ynê³y tak¿e harcerskie piosenki. Aura nam
sprzyja³a, œwieci³o i grza³o jesienne s³oñce.
Mi³¹ niespodziank¹ okaza³a siê tak¿e wiadomoœæ, któr¹ przekaza³ nam druh Stanis³aw Fierdonek, o otrzymaniu podziêkowania za wspó³udzia³ w organizacji „Niedzieli z rodzin¹”, która
odby³a siê 20 sierpnia w Jawiszowicach.
Dziêkujemy serdecznie druhowi Mieczys³awowi Maruszy i jego ma³¿once Joannie za
przewiezienie do Jawiszowic i udostêpnienie
naczyñ i sprzêtu. ¯al by³o wracaæ, bo góry
urzekaj¹ swoim piêknem, œwie¿ym powietrzem i szumem strumieni. A mo¿e jeszcze kiedyœ wybierzemy siê na Wielk¹ Raczê?
Jak co roku w listopadzie oddamy ho³d zmar³ym harcerzom. Zapalimy znicze na cmentarzach w Brzeszczach i Jawiszowicach - 3 listopada w Jawiszowicach, 4 listopada w
Brzeszczach. Mamy do odwiedzenia osiemdziesi¹t mogi³. Spotkanie op³atkowe planujemy na 12 stycznia 2012 r. o godz. 17.00 w remizie OSP Jawiszowice. Sk³adamy serdeczne
podziêkowania wszystkim osobom, które
wspieraj¹ nasz¹ dzia³alnoœæ, nie tylko pod
wzglêdem materialnym.

Anna Bawo³ek

Podziêkowanie
Wszystkim bior¹cym udzia³ w uroczystoœciach pogrzebowych

œp. Franciszka G³¹b
dziêkujemy za towarzyszenie w ostatniej
drodze Drogiego nam Mê¿a, Ojca, Dziadka
i Pradziadka oraz za okazane wspó³czucie.
¯ona, Córki z Rodzinami.
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Poduszka uœmiechu
Przez 31 dni uczniowie wszystkich szkó³
gminy Brzeszcze prowadziæ bêd¹ charytatywn¹
akcjê w ramach programu „Razem Zmieniajmy Œwiat - Razem Pomagajmy Innym”.
17 paŸdziernika we wszystkich szko³ach podstawowych i gimnazjalnych wystartuje akcja ,,Poduszka dla Maluszka”. Organizatorzy chc¹ zebraæ
fundusze na zakup poduszek (przytulanek). Dary
zostan¹ przekazane przebywaj¹cym na oddzia³ach
transplantacyjnych dzieciom ze Œl¹skiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Akcja poparta zosta³a przez Burmistrz Brzeszcze Teresê Jankowsk¹
oraz Dyrektor Gminnego Zarz¹du Edukacji w
Brzeszczach Bo¿enê Sobociñsk¹. Pamiêtajmy, ¿e
w okresie œwi¹tecznym szpitale nie pustoszej¹.
Nadal przebywaj¹ tam dzieci, które czêsto przez
kilka tygodni, a nawet miesiêcy oczekuj¹ na drugie serce na pompach.
- Miko³aj to czas szczególny dla wszystkich. Nie
zapominajmy o drugim cz³owieku. Ka¿dy marzy
o prezencie i ka¿dy mo¿e go podarowaæ. Wystarczy przynieœæ tak¹ now¹ poduszeczkê do jednej
z placówek edukacyjnych w Brzeszczach - apeluje organizator Rafa³ Andreas.
,,Razem Zmieniajmy Œwiat - Razem Pomagajmy
Innym” to pierwszy program w gminie Brzeszcze, który porusza tak wa¿ne dziedziny jak transplantacja, przeszczep szpiku i dawstwo krwi. Jego
rozpoczêcie datuje siê na 16 paŸdziernika 2010,

Najlepsze fotografie
19 paŸdziernika nast¹pi³o rozstrzygniêcie
konkursu fotograficznego organizowanego
przez Stowarzyszenie Wspólnota Samorz¹dowa w ramach projektu pt. „Niemi œwiadkowie
naszej historii - kapliczki i krzy¿e przydro¿ne w
fotografii mieszkañców”.
Na terenie gminy
Brzeszcze znajduje siê
wiele kapliczek i krzy¿y
przydro¿nych, które wros³y w jej krajobraz i s¹
wyrazem artystycznego
kunsztu mieszkañców. Ich
powstanie wi¹¿e siê z wa¿nymi wydarzeniami w Zwyciêska fotografia
Koœciele, OjczyŸnie i spo³ecznoœciach lokalnych,
architektoniczna prostota czêsto urzeka, a majestatyczna forma na tle urokliwego krajobrazu
wskazuje na niezwyk³¹ wartoœæ tradycyjnej kultury ludowej, na wra¿liwoœæ anonimowego twórcy. Poprzez utrwalanie obiektów w fotografii,

Podziêkowanie
Wszystkim, którzy wziêli udzia³ w uroczystoœciach pogrzebowych mojego mê¿a

œp. Mieczys³awa Szweda
za wi¹zanki kwiatów i zamówione msze
œwiête sk³adam serdeczne podziêkowania
¯ona Emilia z Rodzin¹.

gdy w Oœrodku Kultury odby³a siê pierwsza edycja. Wspó³praca w ramach programu prowadzona jest z fundacjami, stowarzyszeniami i ko³ami
z ca³ej Polski, dziêki czemu ka¿de wydarzenie jest
organizacyjnie perfekcyjnie ,,dopiête”, a ranga
ka¿dej imprezy jest na najwy¿szym poziomie.
Zarówno ten program, jak i ka¿da akcja to wielka szansa dla regionu i jego mieszkañców.
Organizatorzy: Rafa³ Andreas, Urz¹d Miasta
Brzeszcze, Gminny Zarz¹d Edukacji w Brzeszczach, Oœrodek Kultury Brzeszcze
Szko³y: SP nr 1, SP nr 2, SP w Jawiszowicach,
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespó³ Szkolno- Przedszkolny nr 3 w Zasolu, Zespó³ Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Przecieszynie, Zespó³
Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Skidziniu
Patronat honorowy: Burmistrz Brzeszcz Teresa
Jankowska, Dyrektor Gminnego Zarz¹du Edukacji w Brzeszczach Bo¿ena Sobociñska
Dodatkowe informacje
Rafa³ Andreas - Koordynator programu „Razem
Zmieniajmy Œwiat - Razem Pomagajmy Innym”
www.rafalandreas.pl; randreas@wp.pl
Tel. 883 380 306
chcemy pokazaæ piêkno dziedzictwa kulturowego naszej ma³ej Ojczyzny. Dziêkujemy bardzo
serdecznie wszystkim uczestnikom za udzia³ w
konkursie i przedstawiamy werdykt jury:
I miejsce: Piotr Bielenin
II miejsce (równorzêdne):
Julia Pucka oraz Mariusz
Pucka
III miejsce: Agnieszka
¯urek
Wyró¿nienia: Bart³omiej
Darowski, Adam Kozik,
Weronika Czubaty, Natasza
Burczyk.
Zapraszamy wszystkich
Pañstwa na wystawê prac
konkursowych w Urzêdzie
Gminy 11 listopada w ramach obchodów Œwiêta
Niepodleg³oœci.

Danuta Socha
Prezes Stowarzyszenia
Wspólnota Samorz¹dowa

Podziêkowanie
Serdeczne podziêkowania za udzia³ w
pogrzebie, z³o¿one kwiaty oraz zamówione msze œwiête podczas uroczystoœci pogrzebowych

œp. Janusza Drabka
sk³adaj¹ Rodzice i ¯ona.

Edukacja

Dwie sesje za nimi
29 wrzeœnia odby³a siê I sesja M³odzie¿owego Parlamentu Gminy Brzeszcze (MPGB).
Podczas posiedzenia dokonano prezentacji 28
delegatów oraz opiekunów, odczytano statut,
wybrano Prezydium i opracowano ca³oroczny
plan dzia³ania.
Marsza³kiem MPGB na rok szkolny 2011/
2012 zosta³a Katarzyna Walusiak z Gimnazjum
nr 1, wicemarsza³kiem Artur Lach ze Szko³y Podstawowej nr 1. Do Prezydium weszli: Kinga Kolasa z SP 2, Patryk Majdak z SP Jawiszowice,
Sandra Wato³a z SP Przecieszyn, Wiktoria Urbañczyk z SP Skidziñ, Natalia Matla z G nr 1 i Kamil
Papuga z G nr 2. Obradom przygl¹dali siê zastêpca burmistrza Brzeszcz Arkadiusz W³oszek i sekretarz Gminy Tomasz £ukowicz.
M³odzi ludzie ju¿ na pierwszym spotkaniu nakreœlili ca³oroczny plan dzia³ania. Za sob¹ maj¹ ju¿
udzia³ w obchodach gminnego Dnia Edukacji
Narodowej oraz sesjê na temat zasad funkcjonowania jednostek samorz¹du terytorialnego.
MPGB na listopad zaplanowa³ uczestnictwo w
gminnych obchodach Dnia Niepodleg³oœci oraz
w uroczystej sesji zwi¹zanej z prezydencj¹ Polski w Unii Europejskiej, któr¹ przygotuj¹ delegaci z SP Skidziñ i G nr 2. Grudniow¹ sesjê delegaci przeznacz¹ na omawianie œwi¹tecznych
tradycji w kulturze polskiej, a w styczniu w³¹cz¹
siê w organizacjê WOŒP. Marcowa sesja poœwiêcona bêdzie historii naszej ma³ej Ojczyzny, ze
szczególnym uwzglêdnieniem 50. rocznicy
nadania Brzeszczom praw miejskich. Na sesji,

Wieczornica
27 wrzeœnia 2011 r. w brzeszczañskim
Oœrodku Kultury mia³a miejsce Wieczornica
Patriotyczna przygotowana przez uczniów i absolwentów Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach.
Dyrektor szko³y, pani Iwona Matusik, rozpoczê³a spotkanie powitaniem przyby³ych goœci. Imprezê uœwietnili sw¹
obecnoœci¹: dyrektor Gminnego Zarz¹du Edukacji pani Bo¿ena Sobociñska, dyrektor
Oœrodka Kultury pani Ma³gorzata Wójcik, zastêpca dyrektora Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach pani Ma³gorzata Janowicz-Paj¹k oraz rodzice, dziadkowie, uczniowie, nauczyciele,
a tak¿e absolwenci gimnazjum. podpis
Obecnoœæ tych ostatnich jest chyba najlepszym
dowodem no to, ¿e mimo up³ywaj¹cego ci¹gle
czasu pamiêtaj¹ o swojej dawnej szkole i chêtnie do niej wracaj¹. Wystêpuj¹cy, pod kierownictwem pani Jolanty Hodur, bêd¹cej równoczeœnie pomys³odawczyni¹ i organizatork¹ wieczornicy, zaprezentowali swoje talenty nie tylko poprzez recytacjê utworów lirycznych, ale równie¿
œpiew pieœni, których tematyka jednoznacznie
kojarzy³a siê z szeroko pojêt¹ definicj¹ s³owa
Ojczyzna. W przedsiêwziêciu wziê³o udzia³ ponad 20 osób, w tym, wczeœniej wspomniani, absolwenci. Choæ ka¿demu wyst¹pieniu towarzy-

która odbêdzie siê 17 kwietnia, cz³onkowie Parlamentu debatowaæ bêd¹ o bezpieczeñstwie, uzale¿nieniach i profilaktyce w gminie Brzeszcze,
3 maja wezm¹ udzia³ w gminnych obchodach
Œwiêta Konstytucji. Przedostatnie, majowe spotkanie poœwiêc¹ tematowi „Autorytety dzieci i
m³odzie¿y”. Dzia³alnoœæ MPGB podsumuj¹ w
czerwcu podczas fina³u konkursu Uczeñ Roku
2011/2012.
W gminie Brzeszcze organizacja dzieci i m³odzie¿y, której cz³onkami s¹ delegaci wybierani
przez spo³ecznoœæ uczniowsk¹ wszystkich szkó³
podstawowych i gimnazjów z terenu gminy,
dzia³a od wrzeœnia 1998 r.

Podczas I sesji MPGB delegaci wraz opiekunami
stanêli do pami¹tkowej fotografii

szy³a trema, program ten spe³ni³ pok³adane w nim
oczekiwania i nadzieje, poniewa¿ zarówno wystêpuj¹cy jak i widownia doznali wielu wzruszeñ,
o czym œwiadczy³ niezwyk³y nastrój, który uda³o
siê wytworzyæ dziêki zgraniu wszystkich aspektów przedsiêwziêcia: prezentacji multimedialnej,
muzyce, trafnie dobranym tekstom i pieœniom, sprawnie ³¹cz¹cej te elementy konferansjerce oraz
adekwatnej dekoracji przygotowanej przez pani¹ Ma³gorzatê
Moroñ-KuŸmiñsk¹.
Organizacja wieczornic okolicznoœciowych sta³a siê ju¿ tradycj¹
Gimnazjum nr 2. Anga¿uje siê
w nie coraz wiêksza iloœæ osób,
co sprawia, ¿e i popularnoœæ
wœród publicznoœci roœnie z
roku na rok. Uczniowie i absolwenci s¹ z tego powodu bardzo
dumni, w koñcu to przede
wszystkim oni - jako wystêpuj¹cy - przyci¹gaj¹
tak du¿¹ uwagê i zainteresowanie. Tematyka
podjêta podczas tego niezwyk³ego wieczoru jest
bardzo wa¿na, poniewa¿ dotyczy trudnej kwestii, jak¹ jest patriotyzm. Ca³a sztuka bycia
Polakiem dzisiaj polega przecie¿ na tym, aby:
„ca³ym swoim ¿yciem, wszystkimi naszymi
dzia³aniami pokazywaæ ca³emu œwiatu, ¿e nasza codziennoœæ wy³ania siê z historii, która w
nas tkwi, o któr¹ dbamy, któr¹ kultywujemy po
to, aby z niej czerpaæ i tworzyæ Ojczyznê coraz
piêkniejsz¹ i mocniejsz¹”.

- Najwa¿niejsz¹ rol¹ i podstaw¹ powo³ania Parlamentu jest przygotowanie dzieci i m³odzie¿y
do pe³nienia w przysz³oœci ról spo³ecznych, rozbudzanie idei samorz¹dnoœci wœród uczniów mówi dyrektor Gminnego Zarz¹du Edukacji
Bo¿ena Sobociñska, opiekun MPGB. - Istnienie
M³odzie¿owego Parlamentu pozwala na szerszy
udzia³ m³odzie¿y w ¿yciu gminy, wykorzystanie jej potencja³u twórczego i kreatywnoœci oraz
talentów i umiejêtnoœci do rozwi¹zywania czêsto trudnych problemów nie tylko szkolnych, ale
równie¿ spo³ecznych.
Delegatami M³odzie¿owego Parlamentu Gminy Brzeszcze w roku szkolnym 2011/2012 zostali: Monika Zaj¹c, Natalia Wolny, Artur Lach
(SP nr 1), Kinga Kolasa, Oliwia Sambak, Oliwia Pasko, Wojciech Smó³ka (SP nr 2), Ada
Bu³hak, Katarzyna Sikorska, Patryk Majdak (SP
Jawiszowice), Sandra Wato³a, Szymon Korczyk
(SP Przecieszyn), Oliwia Kusak, Wiktoria
Urbañczyk (SP Skidziñ), £ucja Borowska, Lidia Czopek, Olga Matusik, Jakub Pawlusiak,
Anna Jarek, Katarzyna Walusiak, Natalia Matla
(G nr 1), Konrad Capek, Sandra Jaszczyk, Barbara Korczyk, Robert Miko³ajek, Joanna Natonik, Kamil Papuga, Klaudia Pawlus (G nr 2).
Opiekunami MPGB s¹: Tatiana Pa³ka-Witowska, Bernadeta Janosz (SP nr 1), Joanna Niewdana (SP nr 2), Alicja Kudzia, Renata Sikorska (SP Jawiszowice), Marzena Nierc¹d (SP
Przecieszyn), Edyta Kwiecieñ-Niedziela (SP
Skidziñ), Katarzyna Pilarska, Marek Szromba, Grzegorz Majcherczyk (G nr 1), El¿bieta
Paluch (G nr 2).

Ewa Pawlusiak

VI Dyktando w Gminie
Brzeszcze
6 paŸdziernika po raz szósty odby³o siê
Gminne Dyktando pod patronatem Burmistrza
Brzeszcz organizowane przez Stowarzyszenie
Linqua we wspó³pracy z Oœrodkiem Kultury,
Gminnym Zarz¹dem Edukacji oraz Szko³¹ Podstawow¹ Nr 2 w Brzeszczach. Nad prawid³owym
przebiegiem czuwa³o nauczycielskie jury w sk³adzie Jolanta Borowicz i Katarzyna Senkowska.
14 paŸdziernika w trakcie uroczystej akademii z
okazji Dnia Edukacji Narodowej og³oszono listê
laureatów. Cenne nagrody i dyplomy wrêczy³y
Pani Burmistrz i Jolanta Borowicz ze Stowarzyszenia Linqua - przewodnicz¹ca jury. Arcymistrzem Ortografii Gminy Brzeszcze zosta³ Marcin Poradowski, Mistrzem Ortografii Gminy
Brzeszcze Renata Wolny, natomiast tytu³ Wicemistrzem Ortografii przyznano Magdalenie Kulka. Gratulujemy i zapraszamy za rok.

Bo¿ena Sobociñska

Gimnazjaliœci
Odg³osy Brzeszcz
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Czytelnictwo

Ksi¹¿ka ze
zwierzakiem
Biblioteczne pó³ki pe³ne
s¹ wielu wartych uwagi
ksi¹¿ek, których bohaterami s¹ zwierzêta - zarówno dla doros³ych jak i
dla dzieci. W kolejnych numerach Odg³osów
Brzeszcz bêdziemy prezentowaæ „ksi¹¿ki ze zwierzakiem”, które warto przeczytaæ. W tym miesi¹cu bohaterem jest miœ.
Daniel Napp
Pan Brum utkn¹³ na dobre

Wanda Chotomska

Je¿eli to co czytamy w dzieciñstwie ma wp³yw
na to, jacy jesteœmy w przysz³oœci, warto poznawaæ ulubione ksi¹¿ki, te wyj¹tkowe, zapamiêtane na wiele, wiele lat.

Chase Clifford
Oskar¿ony pluszowy M.
Clifford Chase o¿ywi³ pluszowego misia, pozwoli³
mu urodziæ dziecko, a za
jedyn¹ przyjació³kê da³ mu
sprz¹taczkê lesbijkê. P³eæ
samego misia te¿ pozostawia wiele do ¿yczenia.
Pierwsza w³aœcicielka nazwa³a go Marie, dla kolejnego dziecka by³ Winkiem, czyli ewidentnie
ch³opcem, ale jako taki karmi³ swoje dziecko piersi¹! Seksuolog mia³by tu du¿o pracy... Absurd
dotyka jednak nie tylko warstwy fabularnej. Kryje
siê on równie¿, a mo¿e przede wszystkim we
wnêtrzu powieœci. Œwiat, w którym próbuje ¿yæ
Winkie, jest skrajnie agresywny, ograniczony,
nietolerancyjny, brutalny. A czego chce nasz pluszak? Niewiele - Winkie marzy o kimœ, kto weŸmie go w ramiona, przytuli, powie kilka ciep³ych
s³ów. Marzy o mi³oœci. I dlatego w³aœnie jest podejrzany. W tym œwiecie nie ma miejsca na mi³oœæ. Czy¿ nie jest to absurdalne? Jak¿e czêsto
boimy siê przyznaæ, ¿e najbardziej brakuje nam
nie pieniêdzy, nie kariery, nie s³awy, ale zwyk³ego uœcisku d³oni, ciep³ego s³owa, przytulenia,
mi³oœci.
Filozoficzna powieœæ o mi³oœci, samotnoœci i
wolnoœci.
(Ÿród³o: Biblionetka)
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Ulubiona ksi¹¿ka z dzieciñstwa?
Moja ulubiona ksi¹¿ka z dzieciñstwa to „Tajemnicza wyspa” Juliusza Verne`a.
Dlaczego warto czytaæ?
Czytanie ksi¹¿ek przenosi nas w œwiat ciekawych
bohaterów i ich przygód, pozwala odnaleŸæ siê w
ich prze¿yciach, rozwija nasz¹ wyobraŸniê, poszerza horyzont patrzenia, ubogaca wnêtrze, daje
wyciszenie i relaks w pêdzie naszego ¿ycia.
Czytam teraz
Moja obecna lektura to „Ewangelia Heroda”
Marcina Wolskiego. Polecam serdecznie!
Równie¿ czytelników Odg³osów Brzeszcz, zapraszamy do podzielenia siê z nami swoimi wspomnieniami o ukochanej ksi¹¿ce dzieciñstwa, tak
bardzo wyj¹tkowej, ¿e zapamiêtanej do dzisiaj.

(bibl)

ObudŸ w sobie twórcê
Zachêcamy do wziêcia udzia³u
w konkursach w ramach projektu „Baba potrafi”:
BABIM OKIEM - spróbuj utrwaliæ na fotografii miejsca szczególnie ci bliskie. Twoje „Wyspy
szczêœliwe” wi¹¿¹ce siê z prze¿yciami osobistymi. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjêcia prezentuj¹cego miejsca z najbli¿szego otoczenia (teren dzia³ania LGD „Dolina So³y”).

(Ÿród³o: czasdzieci.pl)

Odg³osy Brzeszcz

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

Tym razem do rozmowy o czytaniu i ulubionej
ksi¹¿ce z dzieciñstwa, zaprosiliœmy ksiêdza Aleksandra Smarducha.

Pan Brum - wielki niedŸwiedŸ, kojarzy siê z doros³ym, ale przygody, które
mu siê przytrafiaj¹, raczej
powinny dotyczyæ dzieci.
Mo¿e dlatego ca³a historia
tak œmieszy. I nie tylko m³odych czytelników. Czy to
nie doroœli przypadkiem
ci¹gle zwracaj¹ uwagê dzieciom, ¿e musz¹ to, a
nie mog¹ tamtego? A tu taka du¿a gapa. Ta piêknie zilustrowana historia, okraszona absurdalnym
poczuciem humoru trafi do ka¿dego. Krótkie zdania i dynamiczne ilustracje buduj¹ napiêcie.
Wszyscy chc¹ siê dowiedzieæ, w jaki sposób ten
du¿y miœ rozwi¹¿e swój problem. Bo przecie¿
ka¿dy „du¿y” musi umieæ znaleŸæ rozwi¹zanie.
Jak to w ¿yciu…
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MÓWI SIÊ...

MAKATKA DO WSPÓ£CZESNEJ KUCHNI
- wykonaj makatkê na miarê naszych czasów, która o¿ywi wnêtrze twojej kuchni. Technika wykonania: dowolna (haft, dzierganie, patchwork itp.).
Element niezbêdny: nowatorsko brzmi¹ce, dowcipne has³o „z ¿ycia wziête”.
ZABAWKA ZE SKRAWKA czyli bajkowe postacie wyj¹tkowe - stwórz bajkow¹ zabawkê
swoich marzeñ! Technika dowolna (dzierganie,
szycie, haft, aplikacja itp.) z wybranych przez
siebie materia³ów (skrawki tkanin, nici, koronki, guziki itp.).
KSI¥¯ECZKA DLA MA£EGO DZIECKA zdarza nam siê opowiedzieæ dziecku wymyœlon¹
przez siebie opowieœæ, która tak bardzo spodoba
siê maluchowi, ¿e mo¿e jej s³uchaæ na okr¹g³o.
Warto aby takie opowieœci pozna³y te¿ inne dzieci. Zostañ autork¹ ksi¹¿eczki dla malucha: napisz
j¹ i spróbuj zilustrowaæ.
Na prace konkursowe czekamy do koñca listopada 2011 r. w najbli¿szej Bibliotece Publicznej.
Szczegó³y dotycz¹ce konkursów oraz regulaminy dostêpne na stronie www.ok.brzeszcze.pl (zak³adka Biblioteka) oraz we wszystkich Bibliotekach Publicznych bior¹cych udzia³ w projekcie.

Repertuar

Kultura

Kalendarium przedsiêwziêæ
w listopadzie
7 listopada godz. 14.00 (Biblioteka Główna)
Dobra Książka dla Dzieci, co to znaczy - spotkanie z Joanną Olech. Zapraszamy rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy zainteresowanych literaturą dla najmłodszych.
7 listopada godz. 17.15 (Biblioteka Główna)
(Nie)zwykłe Czytanki - zapraszamy dzieci od lat 8.
11 listopada godz. 16.00 (sala widowiskowa)
Jubileusz 10-lecia Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca
Iskierki.
W programie: Górale Śląscy, Krakowiacy, Iskierkowa
Familia, Pieśni cieszyńskie w wykonaniu dawnych i
obecnych „ISKIEREK”. Wstęp bezpłatny.
12 listopada (Hala Sportowa w Brzeszczach)
I Otwarte Mistrzostwa Brzeszcz W Speed Badmintonie
Regulamin rozgrywek dostępny na stronie internetowej
www.ok.brzeszcze.pl; szczegóły na str. 27.

17 listopada godz. 19.00 (Biblioteka Główna)
Strachy na Lachy - godzina z duchami między bibliotecznymi półkami. Zapraszamy dziewczyny z klas III-VI.
18 listopada godz. 19.00 (Biblioteka Główna)
Strachy na Lachy - godzina z duchami między bibliotecznymi półkami. Zapraszamy chłopców z klas III-VI.
21 listopada godz. 17.15 (Biblioteka Główna)
Julek i Julka - Mali Badacze - czyli spotkania dla tych,
którzy lubią wiedzieć. Zapraszamy dzieci od 5 do 7 lat.
22 listopada godz. 17.00 (Biblioteka Główna)
Gadu Gadu z... Wędrującą Kawiarenką Literacką w
ramach projektu Baba Potrafi: spotkanie z Mariolą Pryzwan - autorką książek biograficznych.
23 listopada godz. 17.00 (sala nr 30)
Spotkanie warsztatowe Nieprofesjonalnej Grupy Literackiej PIÓROMANII.

13 listopada godz. 10.30 (Kościół pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej w Przecieszynie)
- Msza Święta w intencji Ojczyzny
- Pieśni Legionowe w wykonaniu zespołów regionalnych gminy Brzeszcze.

24 listopada godz. 13.00 (sala widowiskowa)
Muzyka Słów - powiatowy konkurs recytatorski poezji
Czesława Miłosza w kategorii gimnazja, szkoły średnie, dorośli.

14 listopada godz. 17.00 (sala widowiskowa)
Uniwersytet Każdego Wieku: Spotkanie z Łukaszem
Wierzbickim - redaktorem, biografistą, autorem reportaży podróżniczych oraz książek dla dzieci.

24 listopada godz. 16.00 (sala widowiskowa)
W Żółtych Płomieniach Liści - powiatowy konkurs poezji śpiewanej w kategorii soliści duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne.

Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK
Bór
9.11 Warsztaty plastyczne „Origami modułowe” (16.00).
18.11 „Księżniczki i... czyli co każda księżniczka wiedzieć powinna?” - spotkanie z książką na podstawie
serii „Klub Tiary” dla uczniów klas II-IV; szczegóły w
DL (17.00).
16.11 Pokaz kulinarny „Zdrowo znaczy smacznie” (15.00).
25.11 „Czy można polubić Koszmarnego Karolka ?” - spotkanie z książką na podstawie serii „Koszmarny Karolek i...” dla uczniów klas II-IV; szczegóły w DL (17.00).
28.11 „Zwierzak literacki” - projekt biblioteczny dla
przedszkolaków (11.30).
30.11 „Andrzejki” - spotkanie dla dzieci (17.00).

Wilczkowice
3-28.11 Wystawa pokonkursowa prac „Języka fani przysłowia wokół nas”.
14.11 Emocjonalna biblioteka” - „Odwaga”; spotkanie
dla uczniów klasy III szkoły podstawowej.
15.11 Warsztaty biżuterii (17.00).
18.11 Konkurs recytatorski „Jesień w poezji” (16.00).
28.11 Warsztaty plastyczne „Origami modułowe (16.00).

Zasole
9.11 Warsztaty dla kobiet; szczegóły na plakatach.
19.11 W krainie bajki i baśni, czyli Babski Comber.
30.11 Warsztaty dla kobiet, szczegóły na plakatach.

Co drugi wtorek „Coś z niczego” - cykliczne zajęcia dla
dzieci.
We wtorki i czwartki zajęcia aerobiku.
W piątki zajęcia taneczne - grupa młodsza (16.00).
W piątki spotkanie w Młodzieżowym Klubie Dyskusyjnym (17.00).
Raz w miesiącu spotkanie w Klubie Seniora.

os. Paderewskiego
3.11 Ozdabiamy porcelanowe talerze metodą decupage - cd. warsztatów.
15.11 Zbiórka darów dla potrzebujących dzieci.
17.11 Warsztaty ceramiczne.
22.11 Turniej tenisa stołowego.
25.11 Wieczór wróżb i przepowiedni - spotkanie andrzejkowe.

Jawiszowice
7.11 Bajkoteka Malucha - zajęcia dla dzieci od 1-4 lat;
głośne czytanie i opowiadanie bajeczek (10.00).
20.11 Śląska Gala z Humorem - wyjazd do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.
24.11 Stroiki Adwentowe, ozdoby i dekoracje świąteczne - warsztaty florystyczne.
30.11 Andrzejkowe tradycje - wróżby i zabawy.
- Od poniedziałku do środy spotkania dla najmłodszych
dzieci w Klubie Malucha (10.00-13.00).

25 listopada godz.18.00 (sala widowiskowa)
Koncert Zdzisława Bagudy oraz grupy wokalnej z Cieszyna z telewizyjnego programu Bitwa na Głosy w składzie: Karolina Kidoń, Martyna Franek, Justyna Hubczyk, Andrzej Kaczyński, Marcin Zmorzyński.
Przedsprzedaż biletów w cenie 15 zł w OK, pok. 34.
26 listopada (Basen pod Platanem)
III Liga Pływacka Brzeszcze - Styl Grzbietowy - otwarte zawody pływackie.
Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież oraz dorosłych.
Organizatorzy: UKS w Brzeszczach, szkółka pływania
„BUTTERFLY”, Ośrodek Kultury w Brzeszczach. Zapisy chętnych przyjmowane są do dnia rozpoczęcia zawodów pod adresem arturwloszek@wp.pl
Regulamin i warunki uczestnictwa dostępne na stronie www.ok.brzeszcze.pl.

Zapowiedzi na grudzieñ
2 grudnia godz. 16.30 (Biblioteka w Jawiszowicach)
Wieczory z Rękodziełem w ramach projektu Baba
Potrafi - tym razem tematem działań będą Anioły.
5 grudnia godz. 16.00 (sala widowiskowa)
Mikołajki - Cudowna Podróż; spektakl w wykonaniu
teatru TRIP.
Bilet 20 zł (w cenie: wstęp na teatrzyk oraz paczka). Rezerwacja biletów zbiorowych lub indywidualnych od 7 listopada w pok. 34 w OK Brzeszcze.
8 grudnia godz. 16.00 (sala widowiskowa)
Barbórkowe Potyczki - Brzeszczanie kontra Sąsiady zza Miedzy.

os. Szymanowskiego
5.11 Wyjazd do Ustronia na II Zjazd Zakręconych w
Krzyżyk; org. przy współpracy z „Babskimi Fanaberiami” i SO nr 7 (7.00).
19.11 Turniej tenisa stołowego w grze indywidualnej
dla dorosłych (18-40 lat i powyżej); org. wraz z SO nr 4
i 7 (15.30).
22.11 Turniej tenisa stołowego w grze indywidualnej
dla dzieci i młodzieży; org. wraz z SO nr 4 i 7 (16.00).
W poniedziałki zajęcia taneczne:
grupa początkująca starsza (15.00-16.00);
grupa początkująca młodsza (16.00-17.00).
W środy zajęcia taneczne grupa zaawansowana
(16.00-17.00).
W czwartki Klub Aktywnych Panów (17.00-20.00).
W piątki spotkania z piosenką - próby dziewczęcej grupy wokalnej (16.00).
Klub Seniora zaprasza w czwartki (14.00-16.00).
6.12 Mikołajki organizowane wraz z SO nr 4 - dla podopiecznych Stowarzyszenia „Olimp” (17.00).
10.12 Turniej tenisa stołowego w grze podwójnej; org.
wraz z SO nr 4 i 7 (15.30).

Przecieszyn
Biblioteka zaprasza na cykliczne spotkania
17.11 „Rozczytaj swoje dziecko z Julką i Julkiem” (17.00).
Huragan Babski zaprasza w czwartki (17.00).
Zespół „Przecieszynianki” zaprasza we wtorki (17.00).
Klub Malucha „Chatka Puchatka” zaprasza mamy z
małymi dziećmi w każdą środę i piątek do świetlicy
(15.00-19.00).
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Krymina³y

KRONIKA

KRYMINALNA

15 wrzeœnia oko³o godz. 11.45 stra¿nicy miejscy skierowani zostali w rejon ul. £êckiej w Jawiszowicach, gdzie stwierdzono dzikie wysypisko œmieci.
Podobne miejsce znaleziono w rejonie drogi technologicznej przy ul. œw.
Wojciecha w Brzeszczach. Trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do ustalenia i ukarania sprawców.

*****
25 wrzeœnia o godz. 11.25 za poœrednictwem systemu monitoringu wizyjnego dy¿urny Stra¿y Miejskiej zauwa¿y³ grupê mê¿czyzn, którzy w parku
miejskim przy ul. Dworcowej spo¿ywali alkohol. Patrol uj¹³ na miejscu
Zygmunta G. (3,52 prom. alkoholu ), W³adys³awa D. (0,77 prom. alkoholu), Marka Z. (2,01 prom. alkoholu), Krzysztofa M. (3,02 prom. alkoholu).
Trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do ich ukarania.

*****
26 wrzeœnia o godz. 15.00 dy¿urny Stra¿y Miejskiej skierowa³ patrol w
rejon ul. Nowa Kolonia w Brzeszczach, gdzie mia³a mieæ miejsce nielegalna wycinka drzew. Na miejscu ujêto mieszkañców Brzeszcz Sebastiana K. i
Henryka K. Zabezpieczono wyciête drewno i wszczêto czynnoœci zmierzaj¹ce do ukarania sprawców.

*****
Policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach poszukuj¹ sprawców dewastacji niezamieszka³ego budynku przy ul. Drobniaka w Brzeszczach. Sprawcy
powybijali szyby w oknach, zniszczyli drzwi wejœciowe, uszkodzili instalacje elektryczn¹, wodn¹ i centralnego ogrzewania. W³aœcicielka Jolanta K.
oszacowa³a straty na 50 tys. z³.

*****
Z 2 na 3 paŸdziernika z terenu prywatnej posesji przy ul. Kobylec w Jawiszowicach skradziono motorower marki Simson koloru czarno-¿ó³tego.
Poszkodowany Jaros³aw O. wyceni³ straty na 2 tys. z³.

*****
3 paŸdziernika w jednym z mieszkañ na os. Paderewskiego policjanci zatrzymali 26-letniego mê¿czyznê £ukasza S. podejrzanego o uprawê marihuany. W
jego mieszkaniu podczas przeszukania ujawnili trzy doniczki, w których ros³y
konopie indyjskie. Roœliny zosta³y zabezpieczone do badañ. Wobec mê¿czyzny wszczêto postêpowanie z ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.

*****
Policjanci z KP Brzeszcze zatrzymali sprawców rozboju, do którego dosz³o
na ul. Ofiar Oœwiêcimia w Brzeszczach. Ofiar¹ pad³ wtedy 28-letni mieszkaniec Grojca Wiktor D. Z relacji pokrzywdzonego wynika³o, ¿e zosta³ napadniêty 27 sierpnia w Brzeszczach. Dwaj sprawcy u¿ywaj¹c przemocy obezw³adnili go i skradli telefon komórkowy marki Nokia. Policjanci ustalili, ¿e
zwi¹zek ze spraw¹ maj¹ dwaj m³odzi mieszkañcy Jawiszowic: 17-letni Micha³ F. i 20-letni Tomasz S. Podejrzenie potwierdzi³o siê. Podczas przeszukania u jednego z mê¿czyzn funkcjonariusze znaleŸli skradziony podczas
rozboju telefon. Obaj sprawcy zostali zatrzymani i us³yszeli zarzut dokonania rozboju. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolnoœci.

*****
4 paŸdziernika na terenie prywatnej posesji przy ul. £êckiej w Jawiszowicach nieznany sprawca skrad³ z niezamkniêtego gara¿u elektronarzêdzia i
kable. Stratê w wysokoœci 2 tys. z³. poniós³ Stanis³aw K.

*****
4 paŸdziernika kierowca firmy transportowej z Brzeszcz „Miratrans” powiadomi³ KP Brzeszcze Brzeszczach o w³amaniu i kradzie¿y, których ofiar¹ pad³
na terenie Hiszpanii. Do zdarzenia dosz³o podczas postoju na parkingu w
miejscowoœci Janguera. Z³odziej w³ama³ siê do samochodu ciê¿arowego marki
DAF, skrad³ telefon komórkowy marki Nokia oraz kartê paliwow¹, za pomoc¹ której na jednej z francuskich stacji paliw zap³aci³ za paliwo 2000 euro.

*****
5 paŸdziernika o godz. 19.15 na parkingu przy ul. Narutowicza funkcjonariusze SM zauwa¿yli, ¿e kierowca samochodu marki Opel Corsa podczas
parkowania uszkodzi³ Fiata Punto i próbuje odjechaæ. Stra¿nicy ujêli mê¿czyznê i przekazali Policji. Kierowca, 57-letni mieszkaniec Brzeszcz Marian H. by³ nietrzeŸwy (2,01 prom. alkoholu).

*****
13 paŸdziernika o godz. 20.30 w Brzeszczach na ul. Leœnej policjanci zatrzymali 25-letniego mieszkañca Brzeszcz Marcina S., który jecha³ rowerem
w stanie nietrzeŸwoœci (0,73 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu).

Ewa Pawlusiak

24

Odg³osy Brzeszcz

listopad 2011

Zatrzymali „wnuczka”
Policjanci Komendy Powiatowej Policji, 6 paŸdziernika w jednym z oœwiêcimskich mieszkañ zatrzymali 26-letniego mieszkañca
Oœwiêcimia podejrzanego o udzia³
w grupie dokonuj¹cej oszustw
metod¹ „na wnuczka”.
Na podstawie zebranych dowodów policjantom uda³o siê udowodniæ, ¿e zatrzymany bra³ udzia³ w przynajmniej dwóch czynach, w tym w
jednym dokonanym w 21 wrzeœnia w
Oœwiêcimiu. Od starszej kobiety wy³udzi³ wtedy 8 tys. z³otych.
Drugiego wy³udzenia dopuœci³ siê
pod koniec wrzeœnia br. w D¹browie
Górniczej. Aktualnie policjanci ustalaj¹
z kim dzia³a³ i ilu oszustw siê dopuœci³.

- Przypominamy, ¿e sprawców
dzia³aj¹cych metod¹ „na wnuczka”
jest wielu wiêc zatrzymanie jednego z nich nie powinno ograniczaæ
czujnoœci - mówi Ma³gorzata Jurecka, rzecznik KPP Oœwiêcim. - Dlatego w dalszym ci¹gu prosimy o szczególn¹ ostro¿noœæ w kontaktach z
osobami obcymi. W ¿adnym przypadku nie przekazywaæ im pieniêdzy. Natomiast w przypadku odebrania telefonu z proœb¹ o piln¹ po¿yczkê, z której na dodatek wynika, ¿e po pieni¹dze ma siê zg³osiæ
znajomy, najlepiej natychmiast powiadomiæ najbli¿sz¹ jednostkê Policji i postêpowaæ zgodnie z zaleceniami podanymi przez policjanta.

EP

Z „Kacprem” bezpiecznie
17 paŸdziernika pierwszoklasiœci w formie zabawy poznawali przepisy ruchu drogowego.
Akcja „Kacper - dziecko bezpieczne na drodze” po raz kolejny pokaza³a, ¿e ³¹czenie przyjemnego z po¿ytecznym
przynosi efekty.

durem policjanta czy stra¿nika.
Chcemy, ¿eby dziecko nie ba³o siê
podejœæ do funkcjonariusza, kiedy
stanie siê coœ z³ego.
Podczas imprezy wszystkie dzieci
otrzyma³y ksi¹¿eczki „Bezpieczna

Program edukacyjny o bezpieczeñstwie dla uczniów klas
pierwszych szkó³ podstawowych organizuje Stra¿ Miejska
we wspó³pracy z Komisariatem
Policji i Oœrodkiem Kultury.
17 paŸdziernika w sali widowiskowej Oœrodka Kultury
pierwszaki ze wszystkich Dzieci bior¹ce udzia³ w zabawie edukacyjnej
szkó³ podstawowych gminy komendant SM Krzysztof Tokarz obdarowywa³
Brzeszcze uczestniczy³y w upominkami
dziesi¹tej ju¿ edycji interaktywnej zabawy z nagrodami.
Dzieci m.in. uk³ada³y zebrê,
malowa³y znaki drogowe, œciga³y siê z nauczycielami w slalomie na hulajnodze. Z przedstawieniem dla nich wyst¹pi³
teatr „Czkawka” ze Skawiny,
z bajk¹ edukacyjn¹ „Je¿ w
wielkim mieœcie”.
- Akcja „Kacper - dziecko bezdroga do szko³y na dobry start” oraz
pieczne na drodze” jest ju¿ fina³em
elementy odblaskowe z materia³u
programu nauczania pierwszoklasifluoroscencyjnego, dziêki nim bêd¹
stów prawid³owego zachowania siê
lepiej widoczne na drodze.
na drodze - mówi Krzysztof Tokarz,
Nagrody dla uczestników zabawy
komendant brzeszczañskiej Stra¿y
edukacyjnej ufundowa³ Samorz¹d
Miejskiej. - W sierpniu stra¿nicy
Osiedlowy nr 7, s³odycze - „Spomiejscy dokonywali przegl¹du
³em” PSS „Górnik” w Brzeszczach,
oznakowania drogowego w bezpoa firma „Mirko” Miros³wa Gajdy
œrednim s¹siedztwie szkó³ podstadowioz³a za darmo grupy dzieci z
wowych. Przez pierwsze dwa tyterenu gminy.
godnie nowego roku szkolnego
Zdjêcia ze spotkania z „Kacprem”
dzielnicowi uczyli pierwszoklasimo¿na obejrzeæ na stronie Stra¿y
stów prawid³owego przechodzenia
Miejskiej w zak³adce „Aktualnoœci”.
przez jezdniê. Program ma te¿ za
zadanie oswojenie dzieci z munEwa Pawlusiak

Reklama

Zapisy pod nr tel.: 606 335 683 lub w pi¹tki
o godz. 17.30 w Oœrodku Kultury. Szczegó³y na
stronie internetowej www. infofirma.pl/metrum

NARANTEM
Przychodnia Medycyny Naturalnej
Od 20 lat leczymy przy pomocy medycyny wschodniej.
Lekarze z Warszawy pomog¹ Ci je¿eli cierpisz na:
- dolegliwoœci reumatyczne
- przerost gruczo³u krokowego - prostata
- schorzenia dróg oddechowych
- nerwice, alergie, choroby skóry - ³uszczyca
- os³abienie systemu immunologicznego
- terapia wspomagaj¹ca leczenie nowotworów
- schorzenia dróg moczowych (kamica nerkowa, kamica ¿ó³ciowa)
- schorzenia przewodu pokarmowego
- zaburzenia hormonalne - nadczynnoœæ, niedoczynnoœæ tarczycy
- choroby serca i kr¹¿enia - wahania ciœnienia, choroba wieñcowa
- oty³oœæ
Warszawa ul. £ucka 20; lokal 1202
tel. 22 654 21 54; 501 025 599
raz w miesi¹cu: £¹ka k. Pszczyny (5.11 i 3.12.2011 r., 7.01.2012 r.)
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Sport

M³ode siatkarki
W czerwcu 2010 r. przy UKS Brzeszcze za³o¿ono sekcjê siatkówki dziewcz¹t - kadetek.
W sezonie 2010/2011 dru¿yna bra³a udzia³ w rozgrywkach Ligi Ma³opolskiej wygrywaj¹c po³owê swoich meczy. Dziœ znamy ju¿ doskonale
swoje mocne strony, wiemy równie¿ jak wiele
jeszcze musimy siê nauczyæ. W sezonie 2011/
2012 bêdziemy reprezentowaæ nasz¹ gminê jako
juniorki UKS-u Brzeszcze. Niestety, nasz sportowy rozwój uzale¿niony jest od œrodków finansowych. Uczestnictwo w zawodach sportowych
poci¹ga za sob¹ du¿e koszty: stroje na wyjazdy i
do æwiczeñ, dresy, treningi, obozy sportowe, pi³ki, dojazdy na mecze i liczne op³aty, którym tak
naprawdê nigdy nie ma koñca. Jesteœmy wdziêczni za ka¿d¹ okazan¹ pomoc prosz¹c o dalsze
wspieranie naszego zespo³u.

Juniorki UKS Brzeszcze

Sukcesy zawodniczek w sezonie 2010/2011:
II miejsce w turnieju o Puchar Burmistrza Brzeszcz
I i III miejsce w turnieju Dwójek Siatkarskich
Gilowice 2010

II miejsce w Turnieju Trójek Siatkarskich Kêty 2011
II miejsce w II Wiosennym Turnieju pi³ki Siatkowej Mieszkañców Gminy Brzeszcze.
I miejsce w turnieju o Puchar Rektora Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego
Siatkarki pragn¹ gor¹co podziêkowaæ nastêpuj¹cym ludziom i firmom, dziêki którym mog³y odnosiæ sportowe sukcesy i realizowaæ marzenia naszym Rodzicom i Trenerowi oraz:
INSTAL eko oraz PRO-eko-BUD - p. Robert
Adamczyk (dziêki którym mogliœmy zakupiæ stroje meczowe),
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Brzeszczach - p.
Urszula Nocoñ,
Studio Fotograficzne - p. Agnieszka Moœ,
Dyrektor Zak³adu Produkcyjnego KROMISS BIS
- p. Robert Miko³ajek,
ADEX-BUD Korczyk M. A. - p. Jaros³aw Korczyk,
GRUDEX FHU. GALOCH U. - p. Urszula i Ryszard Galoch,
P.P.H. IWA - p. Iwona Dadak,
Arma-Pol PUH - p. Robert P³otnicki,
Us³ugi transportowo przewozowe G-TRANS - p.
Grzegorz Smó³ka,
Sklep internetowy Elgon - p. Robert Górka,
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe „SIGMAZ”,
NSZZ „SOLIDARNOŒÆ” KWK BRZESZCZE,
ZZ „KADRA” KWK BRZESZCZE, WZZ „Sierpieñ 80” KWK BRZESZCZE, ZZG w Polsce
oraz wszystkim osobom nie wymienionym, które w jakikolwiek sposób wspiera³y nas w ubieg³ym sezonie.

Siatkarki UKS Brzeszcze

Pierwsza bramka dla reprezentacji Polski
O sukcesach Magdy Knysak, 17-letniej
pi³karki no¿nej z os. Paderewskiego (Jawiszowice), pisaliœmy ju¿ nieraz w „Odg³osach”. Magda na co dzieñ zwi¹zana jest z
AZS UJ Kraków. Gra w reprezentacji Ma³opolski kobiet do lat 17. Jako jedyna z Ma³opolski zosta³a powo³ana do reprezentacji
Polski dziewcz¹t do lat 19.
Magda z reprezentacj¹ Ma³opolski do lat
17, prowadzon¹ przez trenera Andrzeja ¯¹d³o,
na prze³omie lipca i sierpnia (25.06-03.07) walczy³a o punkty na Miêdzynarodowym Turnieju
Pi³ki No¿nej w Portugalii (Lizbona). W Turnieju bra³y udzia³ dru¿yny z Hiszpanii, Portugalii, Szwecji i Finlandii.
- W meczu inauguruj¹cym Turniej zremisowa³yœmy z dru¿yn¹ Portugalii 1:1, w nastêpnych
odnosi³yœmy zwyciêstwa - wspomina Magda
Knysak. - W finale niestety uleg³yœmy dru¿ynie
Hiszpanii (Espaniol Barcelona) 2:0. Nie pomóg³
nawet doping dru¿yny ch³opaków z Lechii
Gdañsk i Ruchu Chorzów. W Turnieju zdoby³am dwie bramki. By³am kapitanem zespo³u.
Koñcem sierpnia (15-22.08) Magda z reprezentacj¹ Polski kobiet do lat 19 pojecha³a na zgrupowanie do Szkocji (Livingston). Z tamtejsz¹
reprezentacj¹ Polki rozegra³y dwa mecze, zakoñczone pora¿k¹ odpowiednio 3:0 i 4:0. M³oda brzeszczanka rozegra³a oba spotkania w
pierwszym sk³adzie.

26

Odg³osy Brzeszcz

listopad 2011

We wrzeœniu Magda powo³ana zosta³a przez
trenera kadry Polski kobiet Wojciecha Basiuka
na pierwsze eliminacje do mistrzostw Europy
kobiet. Odbywa³y siê one miêdzy 12 a 23 wrzeœnia w Estonii. Polki rozegra³y tam 3 mecze.
17 wrzeœnia z Estonkami wygra³y 2:4 (0:4 ). W
13 minucie meczu Magda zdoby³a swoj¹
pierwsz¹ bramkê dla reprezentacji Polski (na
0:1). Dwa dni póŸniej rywalkami Polek by³y
Cypryjki, uda³o im siê je pokonaæ a¿ 5:0 bez
najmniejszych problemów.

Magda Knysak w akcji podczas fina³owego meczu z
dru¿yn¹ Espaniolu Barcelona

- Najtrudniejszym w ca³ych eliminacjach by³
ostatni mecz rozgrywany 21 wrzeœnia z Czeszkami - wyznaje Magda Knysak. Mecz odbywa³
siê w fatalnych warunkach pogodowych i niestety uleg³yœmy naszym s¹siadkom 1:0, trac¹c
bramkê pod koniec pierwszej po³owy. Z dorob-

W rozgrywkach oœwiêcimskiej
klasy A i B Górnik mistrzem
jesieni
Powody do zadowolenia maj¹ kibice w
Brzeszczach. Na kolejkê przed zakoñczeniem
rundy jesiennej, Górnik zapewni³ sobie mistrzostwo pó³metka w klasie B. Brzeszczanie
wyraŸnie obrali kurs na awans.
W przedostatnim, jesiennym meczu Górnik
pokona³ na w³asnym stadionie spadkowicza z
Piotrowic 3:0. By³o to ju¿ siódme z rzêdu zwyciêstwo lidera. Dwukrotnie do siatki goœci trafi³ Przemys³aw Teper, a jednego gola dorzuci³
Konrad Sajewicz. To by³o „gor¹ce” spotkanie,
a goœcie koñczyli mecz w zdekompletowanym
sk³adzie. Na wiosnê górnicy o awans bêd¹ walczyli przede wszystkim ze Skaw¹ Podolsze, Sygna³em W³osienica i Pogórzem Giera³towice.
Ze Skaw¹ zagraj¹ na w³asnym stadionie (Górnik przegra³ w Podolszu 0:2), pojad¹ do W³osienicy (w rundzie jesiennej zwyciêstwo 4:0 w
Brzeszczach) i Giera³towic (2:0 dla Górnika w
Brzeszczach). Tymczasem w przedostatniej kolejce rundy jesiennej rozgrywek klasy A, strzelecki trening urz¹dzili sobie jawiszowianie.
Dru¿yna z Jawiszowic rozgromi³a na w³asnym
stadionie LKS Rajsko a¿ 5:1. Bohaterem pojedynku by³ Szymon Widuch. Ten zawodnik dwukrotnie trafi³ do siatki w pierwszej po³owie, a
w drugich 45 minutach dorzuci³ kolejne dwa
gole. W pierwszym kwadransie goœcie czuli siê
niczym na karuzeli. Dwa razy Szymon Widuch,
a raz Bart³omiej Kawczak wpisywali siê na listê strzelców. - Mecz znakomicie siê dla nas
„u³o¿y³” - ocenia Andrzej Przemyk, kierownik
zespo³u z Jawiszowic. - Szybko odskoczyliœmy
rywalowi na odleg³oœæ trzech trafieñ i mogliœmy kontrolowaæ wydarzenia na boisku. Wczeœniej z koniecznoœci Szymon Widuch musia³
byæ przesuwany do defensywy. Teraz wróci³ do
napadu i na efekty nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Przeciwko dru¿ynie z Rajska zagra³ kapitalnie i strzeli³ cztery gole - podsumowa³ Andrzej Przemyk. Rajsko zdoby³o honorowego
gola po rzucie karnym, który wykonywa³ Przemys³aw Mroczek. W ten sam sposób jednego z
goli strzeli³ tak¿e Szymon Widuch. Celem Jawiszowic w tym sezonie jest bezpieczne utrzymanie w rozgrywakch oœwiêcimskiej klasy A.
Niezbêdnych punktów trzeba bêdzie zatem szukaæ przede wszystkim w pierwszych kolejkach
rundy rewan¿owej. Praktycznie wszystko jest
ju¿ za to jasne, jeœli chodzi o mistrzowsk¹ koronê. W rundzie jesiennej rz¹dzi³a i dzieli³a So³a
£êki. Podopieczni Kamila ¯mudy wygrywali
mecz za meczem, by z olbrzymi¹ przewag¹
wywalczyæ mistrzostwo rundy jesiennej.

(staj)
kiem 6 punktów, zajmuj¹c 2. miejsce w tabeli
awansowa³yœmy do drugiej rundy eliminacji,
która odbêdzie siê na wiosnê w Turcji. W dwóch
spotkaniach (Estonia, Czechy) wysz³am na boisko w pierwszym sk³adzie, w meczu z Cyprem
zagra³am od 46 minuty.

Ewa Pawlusiak

Sport

W³¹czyæ pi¹ty bieg
Skidzinianie z du¿ymi szansami na pi¹toligowe podium po rundzie jesiennej
Ten sezon dla skidzinian mia³ byæ lepszy od
poprzedniego. I rzeczywiœcie tak jest. Podopieczni Jana Sporysza trzymaj¹ siê mocno œcis³ej czo³ówki pi¹toligowych rozgrywek. LKS
Skidziñ regularnie punktuje, ale dru¿ynie przytrafiaj¹ siê tak¿e klasyczne wpadki. Zespó³ pogubi³ zdecydowanie za du¿o punktów na swoim
stadionie. Jak na przyk³ad w meczu z Iskr¹ Brzezinka. Gospodarze niespodziewanie zostali rozbici a¿ 1:4. A zaczê³o siê znakomicie dla skidzinian. By³a 20. minuta gry, kiedy z ostrego k¹ta
przymierzy³ Sebastian Nowak. Pi³ka wyl¹dowa³a
w siatce.

Skidzinianie zbyt du¿o punktów gubi¹ na swoim
stadionie

- PóŸniej rozpocz¹³ siê koszmar - nie owija w
bawe³nê Jan Sporysz, trener skidzinian - Zafundowaliœmy kibicom festiwal zmarnowanych okazji. Ten mecz by³ pokazem strzeleckiej nieudolnoœci. Tylko w pierwszej ods³onie doliczy³em siê
czterech „setek”. Najpierw Mateusz Hankus, a
póŸniej Sebastian Nowak przegrali pojedynki jeden na jeden z bramkarzem Iskry. Z kolei bêd¹cy

w idealnej sytuacji Konrad Sporysz niepotrzebnie podawa³, zamiast decydowaæ siê na bezpoœrednie uderzenie. Przekombinowa³ tak¿e Tomasz
Tworek, a wystarczy³o pos³aæ pi³kê do siatki krêci g³ow¹ Jan Sporysz. Na drugie 45 minut zespo³y wychodzi³y przy wyniku remisowym 1:1.
Do wyrównania doprowadzi³ Artur Opala, który
popisa³ siê kapitalnym uderzeniem pod poprzeczkê. Po zmianie stron by³o jeszcze gorzej. Trafiali
ju¿ tylko przyjezdni. Futbolówka trzykrotnie
wyl¹dowa³a w bramce miejscowych.
- Po prostu Iskra potrafi³a wykorzystaæ swoje
okazje, a my nie. Przy golu na 1:2 nie popisa³
siê graj¹cy w naszej bramce Tomasz Kobylañski. To trafienie niestety obci¹¿a jego konto.
W drugiej po³owie Mateusz Hankus z dwóch
metrów nie zdo³aæ wepchn¹æ futbolówki do
siatki, a Sebastian Nowak dwukrotnie przegra³
pojedynki jeden na jeden. Podsumowaniem
naszej zastraszaj¹cej nieskutecznoœci by³
zmarnowany przez Mariusza Wójcika rzut karny. Inna sprawa, ¿e prawdziwy „dzieñ konia”
mia³ bramkarz Iskry, Jakub Jasiñski - zakoñczy³ trener skidzinian. O pora¿ce z Iskr¹, skidzinianie musz¹ szybko zapomnieæ. Na finiszu rundy jesiennej mo¿na jeszcze bardzo wiele „ugraæ”. Trzeba tylko w³¹czyæ pi¹ty bieg.
W tym sezonie pi¹ta liga jest du¿o ciekawsza,
ni¿ w poprzednich rozgrywkach. Wówczas
zdecydowanie dominowa³y dru¿yny z Kleczy
Dolnej i Stryszawy. Teraz liczy siê przynajmniej szeœæ ekip. Oprócz skidzinian, do pi¹toligowych faworytów trzeba zaliczyæ Che³mek, So³ê Oœwiêcim, Iskrê Brzezinka, Ja³owca Stryszawa i beniaminka z Suchej Beskidzkiej. Najwiêkszym rozczarowaniem jest postawa Kalwarianki i oœwiêcimskiej Unii. W tym
ostatnim zespole dosz³o ju¿ do zmiany na stanowisku szkoleniowca. Tomasza Wróbla zast¹pi³ Jacek Dobrowolski.

(staj)

Podziêkowania
Zarz¹d Klubu Sportowego LKS Jawiszowice pragnie serdecznie podziêkowaæ Panu Prezesowi
Eugeniuszowi Nowakowskiemu z firmy TRANS-JAN Spó³ka z o.o. w Katowicach za wsparcie naszego klubu poprzez zakup sprzêtu sportowego firmy „Adidas” dla dru¿yny pi³ki no¿nej (TRANS-JAN
istnieje od 1991 r. i specjalizuje siê m.in. w robotach górniczych, w transporcie krajowym i miêdzynarodowym oraz w budownictwie. Oferuje stabiln¹ pracê równie¿ dla mieszkañców gminy Brzeszcze.
Dalsze szczegó³y w LKS Jawiszowice).

Zarz¹d LKS Jawiszowice

Liga Pi³ki Siatkowej
Ciekaw¹ inicjatyw¹ sportow¹ pochwaliæ siê
mo¿e Nadwiœlañska Spó³ka Energetyczna sp. z
o.o. z siedzib¹ w Brzeszczach. Otó¿ od stycznia
roku 2011 powo³ano tu do ¿ycia Ligê Pi³ki Siatkowej, która odbywa rozgrywki raz w miesi¹cu
w Hali Sportowej w Brzeszczach w postaci rywalizacji siedmiu 6-osobowych dru¿yn.
Zespo³y reprezentuj¹ szeœæ Zak³adów Ciep³owniczych oraz biura dyrekcji (administracjê) przedsiêbiorstwa. Jako, ¿e ka¿da z ciep³owni znajduje
siê w innej miejscowoœci (Brzeszcze, Czechowice-Dziedzice, Wola, Bieruñ, Lêdziny, Libi¹¿) rywalizacja robi siê tym ciekawsza, ¿e ma posmak
prawdziwej ligi. Zawody prowadzone s¹ w sposób maksymalnie w tych warunkach profesjonalny, choæ oczywiœcie wszyscy gracze to amatorzy,
na co dzieñ wykonuj¹cy przewa¿nie prace fizyczne w swoich zak³adach. Mecze sêdziuje zawodowy sêdzia nie bêd¹cy pracownikiem przedsiêbiorstwa, prowadzone s¹ stosowne protoko³y ze spotkañ, a bie¿¹ca punktacja poszczególnych dru¿yn
dostêpna jest w formie tabeli na stronie internetowej NSE (http://www.nowa.nse.com.pl//
liga,168). Powo³anie Ligi Pi³ki Siatkowej odby³o siê z inspiracji Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ”, która w du¿ej mierze kreuje ¿ycie spo³eczne i zwi¹zkowe w przedsiêbiorstwie, oraz za
osobistym wysi³kiem organizacyjnym i merytorycznym przewodnicz¹cego Krzysztofa ¯och i zcy przewodnicz¹cego Dariusza Gierka. Wartym
zaznaczenia jest fakt, ¿e w meczach regularny
udzia³ bior¹ równie¿ cz³onkowie kierownictwa
przedsiêbiorstwa z Prezesem S³awomirem Obidziñskim na czele. Mimo, i¿ zbli¿a siê ju¿ koñcówka roku rozgrywek ligi, podczas której zdarza³y siê i kontuzje, entuzjazm uczestników oraz
ich zaanga¿owanie nie malej¹. Widaæ, ¿e wœród
zawodników wzros³a wewnêtrzna zespo³owo-zak³adowa integracja oraz kondycja fizyczna, a co
za tym idzie, satysfakcja zarówno dla uczestników
jak i dla ca³ej firmy. Mo¿na zatem œmia³o powiedzieæ, ¿e by³ to pomys³ „na pi¹tkê”!

Krzysztof ¯och

Turniej speed
badmintona
Zapraszamy do udzia³u w naszym turnieju wszystkich chêtnych, speed badminton jest
wyj¹tkow¹ gr¹ - mo¿na wystartowaæ w turnieju nawet gdy siê nigdy nie mia³o rakietki w rêce
i ca³kiem nieŸle sobie pograæ :))
Organizator: Oœrodek Kultury Brzeszcze
Miejsce: Hala Sportowa w Brzeszczach, ul. Ofiar
Oœwiêcimia 49
Data: 12 listopada 2011 (sobota)
Program:
9.00 Weryfikacja
9.30 Rozpoczêcie rozgrywek
Op³ata startowa: 5 z³ juniorzy, 10 z³ kat. II-III
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie
tylko mieszkañców gminy Brzeszcze!

LKS Jawiszowice w strojach firmy Adidas

Kontakt: Beata Jagie³³o
hala.sportowa@ok.brzeszcze.pl
Tel. 32 716-56-71.
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