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Œmigus! Dyngus! Na uciechê…
…z kub³a wodê lej ze œmiechem!
Jak nie z kub³a, to ze dzbana,
œmigus-dyngus dziœ od rana.
Staropolski to obyczaj,
¿ebyœ wiedzia³ i nie krzycza³,
gdy w Wielkanoc, w drugie œwiêto,
bêdziesz kurtkê mia³ zmokniêta.
Jak co roku Œwiêta Wielkanocne w gminie
Brzeszcze nie mog³y obejœæ siê bez hucznych
obchodów Lanego Poniedzia³ku.

pod koœcio³em œw. Urbana w Brzeszczach - no, prawie wszyscy, bo czêœæ Œmierguœników zostaje na stra¿y przy gotowych wozach. Jeœli ich nie przypilnuj¹,
mo¿e siê zdarzyæ, ¿e ktoœ podwêdzi im jakieœ czêœci,
na przyk³ad dyszel, który potem trzeba bêdzie wykupiæ. Po spotkaniu wracaj¹ do swoich stodó³ lub
odwiedzaj¹ siê nawzajem, by zobaczyæ, jak wygl¹daj¹ inne wozy. Z regu³y na pierwsze poranne msze
melduj¹ siê pod koœcio³ami i czekaj¹ z wiaderkami
na wychodz¹cych ludzi.
- W tym roku powsta³o piêæ wozów, razem jakieœ
10-15 ludzi na ka¿dym, czyli 50-70 osób. JeŸdzimy

Dziœ po³¹czone w nazwie jednego
dnia, w czasach staropolskich Œmigus i Dyngus stanowi³y dwa odrêbne zwyczaje. Na wsiach „dyngusuj¹cy”, najczêœciej w grupach, m³odzi
ch³opcy chodzili od domu do domu
domagaj¹c siê datków (zazwyczaj
w postaci jajek na twardo) pod
groŸb¹ przymusowej k¹pieli, przynajmniej ¿eñskiej czêœci domowników. Œmigus natomiast pochodzi od
s³owa „smagaæ”, czyli uderzaæ - w tym
wypadku ga³¹zkami m³odej brzozy, najczêœciej po ³ydkach. Mia³o
to pomóc w przebudzeniu siê z zimowego letargu (do dzisiaj zwyczaj
Brzeszczañscy Œmierguœnicy
ten praktykowany jest jeszcze przez
Litwinów).
po domach znajomych i oblewamy dziewczyny.
Brzeszcze mog¹ pochwaliæ siê ci¹g³ym kultywowaPotem siadamy z gospodarzami przy stole, zwykle
niem tej jedynej w swoim rodzaju tradycji. Podobczymœ nas czêstuj¹. Potem niektóre kole¿anki - jak
ne zjawisko wystêpuje jeszcze tylko w niedalekich
ju¿ siê przebior¹ i wysusz¹ - bierzemy na wóz, jeœli
Wilamowicach, poza tym ze œwiec¹ dziœ szukaæ
chc¹. Zwykle tradycyjnie oblewamy te¿ ksiêdza Olka
prawdziwych Œmierguœników (nazwa zwyczajowa).
- w tamtym roku z tej okazji ubra³ siê w strój p³etwoPrzygotowania rozpoczynaj¹ siê ju¿ kilka dni wczenurka, w tym mia³ koszulkê hawajsk¹ i sok z paœniej - ju¿ w ostatni¹ œrodê przed Wielkanoc¹ w stolemk¹. Oko³o 13.00 mamy przerwê na obiad. - opodole zbieraj¹ siê chêtni do budowy wozu. Najpierw
wiada Maciek, jeden ze Œmierguœników.
zbija siê platon z desek, nak³ada siê go na wóz. PoDzieñ do po³udnia przebiega bardzo pracowicie.
tem powstaje wzmocniony stela¿ z ga³êzi brzozoPotem jest ju¿ trochê spokojniej, wiêc czasem zawych, najczêœciej kab³¹ki mocowane s¹ na ka¿dym
proszenie na wóz dostaj¹ te¿ m³odsi ch³opcy, przyrogu wozu i zbiegaj¹ siê do wewn¹trz, tworz¹c koszli Œmierguœnicy. Mog¹ zobaczyæ, jak to wszystronê. Potem trzeba je ubraæ ga³¹zkami œwierka, na
ko wygl¹da, a za kilka lat to oni przejm¹ pa³eczkoñcu mo¿na przyozdobiæ wstêgami i kwiatami z bikê. Generalnie nie ma jakiejœ ostrej granicy wiebu³y. Czêœæ ga³êzi, tzw. miot³y, przyczepia siê rówkowej, jednak istnieje ¿elazna zasada: na wozach
nie¿ do boków wozu. Z oczywistych wzglêdów domog¹ jeŸdziæ tylko kawalerowie. Jeœli jakiœ Œmierbrze musi byæ przymocowana równie¿ beczka (zaguœnik planuje w ci¹gu roku wst¹piæ w zwi¹zek
zwyczaj miêdzy dwoma przednimi kab³¹kami),
ma³¿eñski, pali swój strój (lub mo¿e go te¿ oddaæ
w której gromadzi siê zapasy wody. Nale¿y równarzeczonej). 10-letni Szymek ma brata, który co
nie¿ zatroszczyæ siê o odpowiedni strój - wa¿ne, by
roku jeŸdzi w Œmigus z kolegami.
by³ kolorowy, wygodny, najlepiej z frêdzlami, ma- Nied³ugo te¿ bêdê mia³ w³asne przebranie, bêdê
ski, czapki i kapelusze mile widziane. Oficjalnie
budowa³ wóz, jeŸdzi³ na nim i oblewa³ dziewczyŒmiergust rozpoczyna siê o pó³nocy z Wielkiej Nieny - planuje Szymon.
dzieli na Poniedzia³ek. Wtedy wszyscy spotykaj¹ siê
Katarzyna Senkowska

Zasole

Co dalej z dorg¹ S1?
Przebieg trasy drogi S1 do dziœ nie jest
ostatecznie ustalony. To temat, który wci¹æ
wywo³uje emocje. A pojawi³ siê w historii
naszej Gminy ju¿... 40 lat temu.

str
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Pierwsze kroki adeptów sztuki
górniczej w Kopalni Brzeszcze
Atutem ponad stuletniej kopalni
„Brzeszcze” jest tradycja rzetelnej, górniczej pracy i za³ogi, która tej tradycji ho³duje. Wydobywanie wêgla w kopalni to
zadanie nie³atwe, obarczone koniecznoœci¹
pokonywania wielu trudnoœci zwi¹zanych
ze specyficzn¹ natur¹ górotworu.
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Akademia Rodzica
Ka¿dy maluch ma wiele ukrytych potencja³ów. Jest jak skarbiec, do którego
zagubiono klucze... Dziecko, które otrzymuje umiejêtne wsparcie od otoczenia,
ma szansê pe³niej korzystaæ z mo¿liwoœci, które w nim drzemi¹. Akademia Nauki zaprasza na cykl bezp³atnych warsztatów psychologicznych adresowanych
do Rodziców.
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W poszukiwaniu Orientu...
WyobraŸ sobie œwiat jak z baœni
1001 nocy. Œwiat z baœni istnieje… witamy w Syrii.

str
str.. 15-16

Sam zobacz, beze mnie jesteœ do
niczego...
Opiekunów dzieci, którzy nie spe³niaj¹ swojej roli, a przez swoje metody wychowawcze powoduj¹ wiele konsekwencji
psychicznych, czêsto odleg³ych w czasie,
nazywamy rodzicami toksycznymi.
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Felieton

8 czerwca 2011 r. -- Ma³opolski
Dzieñ Uczenia siê przez Ca³e ¯ycie

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d

Polityczny pijar
W œwiecie dominacji œrodków masowej komunikacji Public Relations to
nieodzowny aspekt funkcjonowania politycznych organizacji. Na ca³ym œwiecie
masa spin doktorów pracuj¹cych na rzecz danego polityka stara siê zainteresowaæ media pozytywnymi faktami z ¿ycia swojego podopiecznego. I u nas w Polsce kilka lat temu politycy zaczêli dbaæ o tê dziedzinê. A czym tak jest naprawdê
Public Relations? Najproœciej mówi¹c jest to budowanie relacji z otoczeniem,
komunikacjê dwustronn¹ w przeciwieñstwie do jednostronnego przekazu, którym jest np. reklama wyborcza. W zwi¹zku z tym politycy i partie komunikuj¹
spo³eczeñstwu swoje plany, osi¹gniêcia. Kana³em komunikacji s¹ media, zaœ
informacje zwrotne to badania opinii publicznej, które s¹ najbardziej w tym
wypadku miarodajn¹, choæ oczywiœcie niepozbawion¹ wad informacj¹ o reakcji spo³ecznej na przekaz. Dziêki badaniom politycy mog¹ modyfikowaæ swoje
za³o¿enia. Tak to mniej wiêcej wygl¹da w teorii - praktyka przedstawia siê zgo³a inaczej. Bardzo wa¿nym elementem dzia³añ PR jest etyka. Profesjonalnych
pijarowców obowi¹zuj¹ ró¿ne kodeksy etyczne. Informacje powinny byæ zgodne z prawd¹, niewa¿ne jak czasem bolesn¹. Zastanawiaj¹c siê nad pijarem polskich ugrupowañ politycznych mo¿na stwierdziæ, ¿e takim pionierem dobrych
pijarowskich praktyk by³a PO. I nie bez przyczyny piszê tutaj by³a, gdy¿ w ostatnich czasach zaliczaj¹ du¿o wpadek w tej dziedzinie. Wiadomo, ¿e najwiêksze
sukcesy osi¹gaj¹ politycy, którzy zdo³aj¹ przekonaæ wyborców, ¿e s¹ bardziej
ludŸmi ni¿ politykami. Donald Tusk jakiœ czas temu opowiada³, ¿e on i jego
rodzina robi¹ zakupy w Biedronce, poda³ nawet jej adres. Wnikliwi redaktorzy
odwiedzili ten¿e supermarket. Okaza³o siê, ¿e nikt nigdy nie widzia³ tam premiera ani jego bliskich. Mo¿na powiedzieæ: bolesna wpadka - jeden z najwa¿niejszych polityków przy³apany na oczywistym k³amstwie. Dobrze ostatnio pracuj¹ pijarowcy SLD. Widaæ, ¿e wizerunkowo partia ta zmienia siê na plus. Przyk³adem doœæ niefortunnych dzia³añ PR jest PiS. Tutaj mo¿na wymieniaæ wiele
ró¿nych gaf czo³owych dzia³aczy z prezesem na czele, które zamiast budowaæ
pozytywne relacje ze spo³ecznoœci¹, powoduj¹ niechêæ i odwrót od partii, co
najwy¿ej utwierdzaj¹c w swoich przekonaniach fundamentalnych sympatyków.
Z czego wynika ta lekka nieudolnoœæ - czy ze z³ego doboru specjalistów, ze
z³oœliwoœci tych¿e, czy z nie trzymania siê zasad samych polityków ugrupowania lub z ich nieprzemyœlanych, spontanicznych wyskoków? Przyk³adem wycieczka na zakupy do jednego z warszawskich sklepów. I nie chodzi o to, ¿e
prezes wygl¹da³ tam na zagubionego i gdyby nie skuteczne wskazówki i pomoc
Pani wiceprezes, nie wiadomo jakby siê te zakupy skoñczy³y. Chodzi o to, ¿e
zamierzone cele dzia³ania nie pokry³y siê z rezultatami. Niefortunne stwierdzenie o Biedronce, jako sklepie dla najbiedniejszych, wp³ynê³o na pejoratywny
odbiór ca³ej akcji, która mia³a wskazaæ nieudolnoœæ polityki rz¹du PO i porównaæ je do dobrych czasów rz¹dów PiS. A tak w naszych g³owach zosta³ komunikat, ¿e my, liczni obywatele zaopatruj¹cy siê w Biedronce, jesteœmy najbiedniejsz¹ czêœci¹ spo³eczeñstwa. A przecie¿ nikt, kto nie widzi w tym interesu, nie
lubi byæ za takiego uwa¿any. Na tym wszystkim skorzysta³a sama Biedronka,
sprytnie wykorzystuj¹c sytuacjê w celach reklamowych. Jak widaæ od czasów
procesów s¹dowych dotycz¹cych ³amania praw pracowników, w Biedronce za³apali, czym jest dobry PR.

Piotr Œwi¹der-Kruszyñski

Konkurs
Szanowni Czytelnicy!
W odpowiedzi na wyniki przeprowadzonej wœród Was ankiety zdecydowaliœmy siê og³osiæ konkurs na nowe logo Odg³osów Brzeszcz. Zg³oszenia
prosimy nadsy³aæ drog¹ pocztow¹, mailow¹ lub sk³adaæ osobiœcie w redakcji przy ul. Narutowicza 1 w Brzeszczach. Projekty nale¿y wykonaæ w formacie .psd, corel lub w formie projektu na kartce papieru. Nagrody czekaj¹!
* Redakcja zastrzega sobie prawo do pozostania przy obecnym logo w wypadku nierozstrzygniêcia konkursu.
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Oœrodek Kultury w Brzeszczach
proponuje:
godz. 17.00-19.00 - warsztaty decoupage
godz. 17.00-17.45 - zajêcia dla dzieci od lat trzech ³¹cz¹ce naukê jêzyka angielskiego z zabaw¹
godz. 16.00-18.30 - kino Wis³a Uniwersytet Ka¿dego Wieku - projekcja filmu Casablanka oraz wyk³ad pt. „Najpiêkniejsze romanse
du¿ego ekranu - prawdy i mity”
Hala Sportowa
godz. 17.00-18.00 - warsztaty Nordic Walking
godz. 17.30-19.00 - Maraton Fitness
- nowoczesne formy zajêæ fitness
Biblioteka
17.00-18.00 - Z Julkiem i Julk¹ poznajê œwiat - zajêcia dla dzieci
w wieku 5-7 lat
14.00-15.00 - Biblioteka Zasole Baœniowe czytanki - zajêcia dla
dzieci i rodziców lub dziadków
Placówki terenowe
17.00-19.00 - œwietlica Szymanowskiego - warsztaty teatralne
17.00-19.00 - œwietlica Oœ. Paderewskiego - warsztaty ceramiczne

16.00-18.00 - Dom Ludowy Bór pokaz kulinarny
14.00-15.00 - œwietlica Jawiszowice - Klub Malucha (do wspólnej
zabawy zapraszamy babcie i mamy
z dzieæmi do lat 3)
16.00-18.00 - œwietlica Zasole Klub Aktywnych Kobiet - chwila dla
nas
17.00-17.30 - œwietlica Przecieszyn
- warsztaty filmowe dla m³odzie¿y
Na wszystkie zajêcia wstêp wolny
- zapraszamy!
Dzieñ 8 czerwca nie zosta³ wybrany
przypadkowo. Tego dnia w 1979 r.
Papie¿ Jan Pawe³ II beatyfikowa³
w katedrze na Wawelu œw. Jadwigê Królow¹, któr¹ ustanowiono
jedn¹ z patronek Dnia Uczenia
oraz spotka³ siê z przedstawicielami nauki i m³odzie¿¹ ucz¹c¹ siê.
Drugim patronem tego dnia ustanowiony zosta³ œw. Benedykt z Nursji,
uwa¿any za opiekuna m.in. nauczycieli i uczniów.

LORD -- muzyczne ,,Podró¿e’’
Internetowa premiera drugiej p³yty
zespo³u LORD której wokalist¹ i gitarzyst¹ jest S³awomir Krzanowski
sta³a siê faktem. Album pt. ,,Podró¿e’’ od 8 kwietnia mo¿na pobieraæ
ze strony zespo³u www.lord.bielsko.pl ca³kowicie bezp³atnie. Nagrania zarejestrowane zosta³y w Red
House Studio. Na p³ycie znajduje siê
dwanaœcie melodyjnych, autorskich
utworów m.in. ,,Taki nie bêdê”,
piosenka któr¹ mo¿na by³o us³yszeæ
w programie „Must Be The Music”
Telewizji Polsat. Na stronie internetowej oprócz nowej p³yty dostêpnych jest tak¿e wiele informacji o ze-

spole, planowanych koncertach oraz
promocji we mediach. (www.myspace.com/lordbielsko).

Piotr Kruszyñski

Samorz¹d

Podzia³ bud¿etów Samorz¹dów Osiedlowych na rok 2011
Podzia³ bud¿etu Samorz¹du Osiedlowego nr 1
na rok 2011
Kwota do podzia³u: 3.575 z³
1. Zakup nagród - 2.600 z³
2. Teatrzyk na Miko³ajki - 400 z³
3. Dofinansowanie wycieczki klubu emerytów 375 z³
4. Zakup krzese³ do Sali Samorz¹du - 200 z³
Wyra¿a siê zgodê na przeniesienie miêdzy paragrafami œrodków finansowych Samorz¹du.
Plan finansowy Samorz¹du Osiedlowego nr 2
na rok 2011
Kwot do podzia³u: 3.050 z³
1. Dofinansowanie Miko³ajek - kino lub teatrzyk
- 500 z³
2. Dofinansowanie autokaru dla emerytów - 350 z³
3. Dofinansowanie wycieczki dla Szko³y Podstawowej nr 2 - 400 z³
4. Zakup nagród na imprezy masowe - 1.600 z³
5. Zakup sto³ków - 200 z³
Plan finansowy Samorz¹du Osiedlowego nr 4
na rok 2011
Uchwa³a nr 1/2011
Zebrania mieszkañców Samorz¹du Osiedlowego
nr 4 w Brzeszczach z dnia 2 marca 2011 roku w
sprawie: upowa¿nienia Przewodnicz¹cego i Zarz¹du Samorz¹du Osiedlowego nr 4 w Brzeszczach do dysponowania œrodkami finansowymi.
Zebranie mieszkañców po uzyskaniu informacji
o wysokoœci œrodków przeznaczonych na dzia³alnoœæ Samorz¹du Osiedlowego nr 4 w Brzeszczach postanawia:
Kwota do podzia³u: 3.025 z³
1. Dofinansowanie do budowy i wyposa¿enia placu zabaw na Starej Kolonii - 300 z³
(Jeœli inwestycja nie dojdzie do skutku, kwota
zostanie przeznaczona na organizacjê imprezy
sportowo-rekreacyjno-kulturalnej.)
2. Zakup siatki ogrodzeniowej oraz materia³ów
potrzebnych do ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu Szymanowskiego - 300 z³
3. Dofinansowanie do wycieczek (transport) - 500 z³
4. Organizacja imprez kulturalnych, sportowych
i rekreacyjnych - 1.625 z³ (m.in. Dzieñ Dziecka,
Majówka, Biesiada pod Lipkami, Do¿ynki, turniej tenisa sto³owego i szachowego, turniej pi³ki
siatkowej, kulig, dyskoteki, wybór ucznia roku,
Obchody Dni Gminy Brzeszcze, Rodzinny Rajd
Rowerowy, pomoc przy organizacji festynu OSP
Brzeszcze, itp.)
5. Zakup nagród dla SP nr 1 w Brzeszczach - 100 z³
6. Dofinansowanie do wycieczki Ko³a Emerytów
dzia³aj¹cych przy Œwietlicy na os. Szymanowskiego - 100 z³
7. Zakup wyposa¿enia zaplecza kuchennego dla
OSP Brzeszcze - 100 z³
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu i Zarz¹dowi Samorz¹du Osiedlowego.
Plan podzia³u œrodków finansowych przyznanych przez Urz¹d Gminy dla Samorz¹du Osie-

dlowego nr 5 w Brzeszczach-Borze
Kwota do podzia³u: 3.955 z³
1. Zakup nagród dla dzieci uczestnicz¹cych w imprezach organizowanych z Okazji Dnia Dziecka,
zabawy karnawa³owej i turnieje pi³ki pla¿owej 1.455 z³
2. Zakup wyposa¿enia do kuchni w Domu Ludowym (KGW) - 2.500 z³
Zebranie ogólne mieszkañców upowa¿nia Zarz¹d
Samorz¹du Osiedlowego nr 5 w Brzeszczach
Borze do dokonywania zmian w podziale œrodków, je¿eli bêdzie taka koniecznoœæ.
Uchwa³y z zebrania ogólnego nr 1 mieszkañców Samorz¹du Osiedlowego nr 5 w Brzeszczach - Borze dnia 25.02.2011 r.
Uchwa³a nr 1/2011 r.
W sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2011 r. oraz upowa¿nienie Zarz¹du
Samorz¹du Osiedlowego nr 5 do dysponowania
tymi œrodkami oraz dokonywania zmian w podziale œrodków pomiêdzy dzia³ami, je¿eli bêdzie
taka koniecznoœæ.
Plan finansowy Samorz¹du Osiedlowego nr 6
na rok 2011
Kwota do podzia³u: 3.680 z³
1. Dzieñ Dziecka (nagrody) - 700 z³
2. Wycieczki dzieci - 600 z³
3. Impreza integracyjna (nagrody) - 900z³
4. Miko³ajki (paczki) - 700 z³
5. Doposa¿enie œwietlicy (meble, sprzêt) - 700 z³
6. Materia³y biurowe - 80 z³
Zebranie Mieszkañców przyjê³o ten projekt oraz
go przeg³osowa³o.
Komisja Uchwa³ i wniosków przedstawi³a jeszcze 8 wniosków, które zebranie przyjê³o przez
g³osowanie.
Plan finansowy Samorz¹du Osiedlowego nr 7
na rok 2011
Kwota do podzia³u: 2.765 z³
1. „Dzieñ Dziecka” - dmuchany zamek, zje¿d¿alnia, trampolina - 1000 z³
2. Wycieczki, dofinansowanie do transportu - 665 z³
3. „Piosenka pod Lipkami”, zakup nagród - 100 z³
4. Bezpieczna Gmina Brzeszcze - zakup odblasków - 100 z³
5. Bieg Rodzinny - zakup kijków treckingowych
za I miejsce - 100 z³
6. Rajd Rowerowy - zakup 10 kamizelek odblaskowych - 100 z³
7. Miko³aj - upominki - 100 z³
8. Zakup osprzêtu na budowê placu zabaw - 600 z³
Plan finansowy Samorz¹du Osiedlowego nr 8
na rok 2011
Kwota do podzia³u: 1.745 z³
1. Zakup krzese³ - 200 z³
2. Zakup nagród dla olimpijczyków - 200 z³
3. Dofinansowanie do wycieczki mieszkañców
i emerytów - 345 z³
4. Dofinansowanie do Dnia Dziecka - 800 z³

5. Dofinansowanie przejazdów Zespo³u „Têcza”
- 200 z³
Plan finansowo - rzeczowy Samorz¹du Jawiszowice na 2011 r.
Kwota do podzia³u: 9.970 z³
1. O.S.P. Jawiszowice - prace wykoñczeniowe
gara¿y samochodów po¿arniczych bojowych
wykonanie prac - 1.200 z³
2. L.K.S. Jawiszowice- podwy¿szenie konstrukcji i za³o¿enie sitaki ogrodzeniowej
od ul. Turystycznej - 2.000 z³
3. a) Remont dachu na budynku komunalnym przy
ul. Handlowej czêœciowe pokrycie pap¹
i lepikowanie - 400 z³
b) DoraŸna naprawa wyposa¿enia - 100 z³
4. Pokrycie orkiestry na uroczystoœci œrodowiskowej 50 lat KGW - 20 lat Klubu Seniora - 1.000 z³
5. a) Pokrycie wycieczek Samorz¹du Jawiszowice - 1.300 z³
b) Nagrody dla uczestników imprez kulturalnych
jubileuszu jak: uczeñ roku, dzieñ dziecka, konkursy - 1.800 z³
6. Zakup roœlin, krzewów, nasion oraz kwiatów
do obsadzenia na terenie So³ectwa - 670 z³
7. Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ So³tysa i Rady
Soleckiej
a) Dop³ata do rozmów telefonicznych w so³tysówce - 250 z³
b) Zakup materia³ów biurowych - 200 z³
c) Zakup okolicznoœciowych wieñców, kwiatów
m. in. w miejsca pamiêci historycznych - 300 z³
d) Zakup p³ynów chwastobójczych (miot³a, wiadro) - 150z³
e) Sprz¹tanie so³tysówki pranie firan, czyszczenie okien i inne - 400 z³
f) Zakup œrodków czystoœci do utrzymania czystoœci w so³tysówce - 200 z³
Plan zagospodarowania œrodków finansowych
Rady so³eckiej w Skidziniu na 2011 rok.
Kwota do podzia³u: 3.035 z³
1. Zakup umundurowania dla OSP - 1.400 z³
2. Zakup obuwia dla zespo³u „Skidzinianie” dzia³aj¹cy przy Oœrodku Kultury - 800 z³
3. Zakup rondli i sprzêtu elektrycznego w Domu
Ludowym - 600 z³
4. SP w Skidziniu zakup nagród - 135 z³
5. Przedszkole w Skidziniu zakup nagród - 100 z³
Podzia³ funduszu Rady So³eckiej Przecieszyn
na rok 2011
Kwota do podzia³u: 3.000 z³
1. Z.S.P. nr 1 Przecieszyn - zakup stroi dla chóru
szkolnego - 300 z³
2. Zespó³ Przecieszynianki - zaplanowanie transportu - 300 z³
3. Œwietlica Przecieszyn - urz¹dzenie uroczystoœci „Miko³ajki” lub „Dzieñ Dziecka” - 200 z³
4. £.K.S. Przecieszyn - utrzymanie p³yty boiskowej zakup wapna, nawozów - 600 z³
5. K.G.W. Przecieszyn - zapewnienie transportu
wycieczki wiejskie - 600 z³
6. O.S.P. Przecieszyn - zaplanowanie (zakup)
umundurowanie stra¿ackiego - 1.000 z³
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Samorz¹dowcy kontra NFZ
Samorz¹dowcy z naszej gminy oraz powiatu oœwiêcimskiego wci¹¿ dyskutuj¹ na temat
ca³odobowej opieki medycznej. Temat ten zosta³ poruszony równie¿ na niedawnym spotkaniu przedstawicieli w³adz powiatu oœwiêcimskiego z samorz¹dowcami gmin.
Przypomnijmy, ¿e od marca mieszkañcy
gminy Brzeszcze chc¹cy skorzystaæ z pomocy
lekarskiej od poniedzia³ku do pi¹tku od godz.
18.00-8.00 i przez ca³¹ dobê w soboty, niedzielê
i œwiêta, musz¹ jechaæ do Oœwiêcimia. Kierownik Zak³adu Lecznictwa Ambulatoryjnego w
Oœwiêcimiu, lekarz Maja Berezowska, ocenia
pracê swojej placówki:
- Nasz zak³ad przez ostanie cztery lata przyjmowa³ rocznie œrednio 10 668 pacjentów, wiêc nie
jest to ma³o. Jeœli chodzi o skargi, pojawi³a siê
tylko jedna na rok. Ka¿dy pacjent jest rejestrowany i przyjmowany przez s³u¿bê medyczn¹,

Informacja

chyba ¿e sam z tego zrezygnuje. Jeden lekarz
pe³ni dy¿ur w ambulatorium w ramach ca³odobowej opieki. Teren kilku gmin naszego powiatu
zosta³ podzielony na dwie czêœci - za i przed rzek¹
So³¹, co odpowiada podzia³owi na dwa zespo³y
wyjazdowe lekarsko-pielêgniarskie. Oczekiwanie
pacjentów na pomoc medyczn¹ nie jest d³ugie,
a zg³oszenia s¹ realizowane na bie¿¹co. W tych
warunkach nasza opieka jest wykonywana
sprawnie. Wœród problemów mogê wymieniæ
czêsto pojawiaj¹ce siê oburzenie u pacjentów,
g³ównie z gmin Che³mek i Brzeszcze, gdy prosimy ich o okazanie dokumentu stwierdzaj¹cego ubezpieczenie zdrowotne - podkreœla lek.
Maja Berezowska.
Te t³umaczenia nie uspokoi³y samorz¹dowców,
st¹d po raz kolejny pojawi³a siê propozycja zmian
i przekazanie ich do Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia i kancelarii Sejmu.

Katarzyna Wituœ

Informacja

Burmistrz Brzeszcz informuje, ¿e w dniach 5
i 6 kwietnia 2011 r. podane zosta³y do publicznej
wiadomoœci, poprzez wywieszenie na tablicach
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy w Brzeszczach ul. Koœcielna 4, wykazy nieruchomoœci
przeznaczonych do oddania w dzier¿awê z przeznaczeniem na cele rolne. Wykazami zosta³y
objête: czêœæ nieruchomoœci po³o¿onej w Brzeszczach, oznaczonej numerem dzia³ki 1273/4 o pow.
290 m2 o raz nieruchomoœæ po³o¿ona w Przecieszynie oznaczona numerem dzia³ki 204/2 o pow.
950 m2.

Zmiany w regulaminie konkursu fotograficznego LGD Dolina So³y:
III. Zasady uczestnictwa
1. Wymagania techniczne dotycz¹ce sk³adanych
fotografii:
- fotografie nale¿y nadsy³aæ w postaci cyfrowej
na noœnikach CD wy³¹cznie w formacie .jpg
- fotografie powinny byæ wykonane aparatem
z matryc¹ minimum 8 milionów pixeli
- crop nie mniejszy ni¿ 90% klatki
- przestrzeñ barwna sRGB.

Maj to jeden z najpiêkniejszych miesiêcy.
Wszystko budzi siê do ¿ycia, nabrzmiewaj¹
p¹ki, rozwijaj¹ siê liœcie, a przede wszystkim
kwitn¹ roœliny. Pojawia siê œwie¿a zieleñ liœci
i najró¿niejsze kolory kwiatów, poczynaj¹c od
czysto bia³ych sadów, a¿ po ciemny fiolet
ozdobnych rododendronów.
Miesi¹c ten koñczy bardzo
pracowity okres prac wiosennych w ogrodzie. Z koñcem
zimy najwa¿niejsze jest odpowiednie przyciêcie roœlin sadowniczych. Ma to bardzo
du¿y wp³yw na owocowanie
drzew, zw³aszcza jab³oni. Dodatkowo odginaj¹c pêdy do
poziomu, a nawet ni¿ej, zatrzymujemy produkty asymilacji i zapobiegamy ich odp³ywowi do pnia, a zwiêkszenie ich stê¿enia w pêdach
sprzyja zawi¹zywaniu p¹ków kwiatowych. Czêsto w maju pojawiaj¹ siê przymrozki, które mog¹
zniweczyæ nasze starania. Czasami wystarczy
okryæ drzewka agrow³óknin¹, chocia¿ przy zbyt silnym przymrozku mo¿e to nie wystarczyæ. W ostatnich czasach pojawi³o siê jeszcze jedno niebezpieczeñstwo - ma³a iloœæ pszczó³. A przecie¿ oko³o

4

Odg³osy Brzeszcz

maj 2011

Do 20 maja w gminie Brzeszcze trwa wiosenna akcja deratyzacji. Obowi¹zek jej przeprowadzenia maj¹ w³aœciciele nieruchomoœci,
jednostek organizacyjnych, osoby posiadaj¹ce nieruchomoœci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu oraz inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoœciami.
Celem deratyzacji,
czyli odszczurzania, jest
zapobieganie powstawaniu chorób przenoszonych na ludzi i zwierzêta przez szczury i myszy. Zgodnie z wytycznymi
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oœwiêcimiu, przed przyst¹pieniem do akcji, nale¿y
oczyœciæ z odpadów podwórza, œmietniki, piwnice i strychy oraz zabezpieczyæ artyku³y spo¿ywcze i karmê dla zwierz¹t, aby nie by³y dostêpne
dla szczurów. Nale¿y równie¿ uniemo¿liwiæ
szczurom dostêp do wody. Ka¿da trutka musi
zostaæ wyraŸnie oznakowana informacj¹
„Uwaga trucizna”. W miejscach, gdzie pojawiaj¹ siê szczury musi byæ wy³o¿ona do 20 maja.
Nale¿y j¹ uzupe³niaæ w miarê spo¿ywania przez
gryzonie. Nie nale¿y zapomnieæ, aby odpowiednio zabezpieczyæ miejsca, gdzie zostan¹ wy³o¿one trutki - chodzi o bezpieczeñstwo dzieci oraz
zwierz¹t domowych. Zgodnie z prawem ka¿dy,
kto ma obowi¹zek utrzymaæ czystoœæ i porz¹dek
w obrêbie nieruchomoœci, a nie stosuje siê do
wskazañ i nakazów w celu zabezpieczenia nale¿ytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaŸnych, podlega karze grzywny do 1500 z³ albo
karze nagany.

Katarzyna Wituœ

Wykazy podlegaj¹ wywieszeniu na okres 21 dni.

Z Notatnika Ogrodnika

Obowi¹zkowa
deratyzacja

90% drzew i krzewów sadowniczych wymaga zapylenia. Co prawda s¹ œrodki chemiczne s³u¿¹ce
do sztucznego beznasiennego zapylenia, ale raczej nie s¹ one przeznaczone do zastosowania
w przydomowym ogrodzie. Wszystkie wiêksze
rany na drzewkach, powsta³e czy to w wyniku
ciêcia, czy te¿ z powodu chorób, powinniœmy zamalowaæ bia³¹ farb¹ emulsyjn¹, najlepiej z 2%
dodatkiem œrodka przeciwgrzybicznego, np. Topsinu M. Bardzo
istotne w sadzie czy warzywniku, a nawet w czêœci ozdobnej
ogrodu, jest odchwaszczanie.
Ka¿dy, nawet ten najmniejszy
chwast, zabiera z gleby od¿ywcze sk³adniki pokarmowe. Pamiêtajmy, by co roku na prze³omie kwietnia i maja dostarczyæ
naszym roœlinom wszystkich potrzebnych im do wzrostu substancji. Bardzo dobre efekty daje
nawo¿enie organiczne, lecz obecnie staje siê coraz trudniejsze do zrealizowania. Jednak i nawo¿enie mineralne, zw³aszcza dobrze dobrane do
rodzaju uprawy, daje niez³e efekty. Co istotne,
nale¿y pamiêtaæ o w³aœciwej dawce, bo czêsto
przenawo¿enie wywo³uje du¿o gorsze skutki ni¿
niewielki niedobór sk³adników mineralnych.
Zw³aszcza przy warzywach liœciowych musimy

pamiêtaæ o tym, by niepotrzebnie nie truæ siê
zwi¹zkami azotu, zw³aszcza azotynami odk³adaj¹cymi siê w liœciach. W miesi¹cach wczesnowiosennych w glebie znajduje siê przewa¿nie wystarczaj¹ca iloœæ wody. Czasami jednak, zw³aszcza
przy intensywnej uprawie, mo¿e jej zabrakn¹æ.
Pamiêtajmy, ¿e lepiej podlewaæ rzadziej, za to
obficiej. Czêste podlewanie ma³ymi dawkami jest
dla roœlin bardziej szkodliwe, ni¿ nawet niewielki jej niedobór. I pamiêtajmy, ¿e najkorzystniej
podlewaæ wieczorem, gdy¿ woda nie odparuje
zbyt szybko i przeniknie g³êbiej do pod³o¿a. Najlepiej, gdy wsi¹knie do g³êbokoœci 10-15 cm.
Majowy krajobraz to nie tylko wspania³e sady
i œwie¿e warzywa, ale tak¿e i piêkne kwiaty. To
najlepszy okres na obsadzanie skrzynek balkonowych, najprzeró¿niejszych pojemników, rabat,
by piêkno kolorowych kwiatów umila³o nam pracê i odpoczynek przez jak najd³u¿szy czas. Dlatego dobrze jest sadziæ zdrowe roœliny z pewnego Ÿród³a do profesjonalnej ziemi specjalnie dobranej do konkretnej uprawy. Pamiêtajmy o odka¿aniu skrzynek i pojemników, albo przynajmniej o ich umyciu przed sadzeniem. Nie ¿a³ujmy odpowiednich od¿ywek, nawozów do roœlin,
dziêki nim bêdziemy cieszyæ siê piêknem kwiatów a¿ do póŸnej jesieni.

Maciej Skowronek
Ogrodnictwo w Skidziniu

Samorz¹d

Co dalej z drog¹ S1?
Przebieg trasy drogi S1 do dziœ nie jest ostatecznie ustalony. To temat, który wci¹æ wywo³uje emocje. A pojawi³ siê w historii naszej
Gminy ju¿... 40 lat temu.
Ju¿ w latach 70. plan zagospodarowania przestrzennego nakreœla³ pas rezerwy terenowej dla
budowy drogi S1 jako inwestycji krajowej o charakterze miêdzynarodowym na terenie naszej
Gminy. W kolejnych latach teren naszej Gminy
zosta³ objêty obszarem Natura 2000, po czêœci
której ta droga mia³aby przebiegaæ. Nastêpna
zmiana przepisów dotyczy³a oddzielenie budowy dróg od przepisów o planowaniu przestrzennym. Pierwotnie dla tej drogi powsta³o V wariantów, a nastêpnie powsta³y podwarianty.
Trzy lata temu wstêpnie wybrano IV wariant, który prowadzi³ m.in. równolegle do linii kolejowej
Brzeszcze-Oœwiêcim. Ten jednak upad³ pod wp³ywem opinii ekspertów UNESCO, którzy stwierdzili, ¿e droga bieg³aby za blisko Muzeum Pañstwowego KL Auschwitz-Birkenau. Wersja VI,
która nastêpnie powsta³a, niewiele siê ró¿ni od
IV, z tym, ¿e newralgiczny odcinek zosta³ odsuniêty na odpowiedni¹ odleg³oœæ od muzeum
w Oœwiêcimiu. W tej wersji trasa mia³aby byæ poprowadzona od Kosztów II przez Lêdziny, Bieruñ, Oœwiêcim, Brzeszcze, Dankowice, Star¹ Wieœ
do Bielska-Bia³ej, zupe³nie omijaj¹c gminê
MiedŸna, a tylko czêœciowo zahaczaj¹c o Bojszowy. Za takim przebiegiem opowiada³y siê wówczas samorz¹dy wojewódzkie i powiatowe Œl¹ska i Ma³opolski oraz zainteresowanych gmin.
Tymczasem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad zaczê³a rekomendowaæ wariant V, argumentuj¹c to przepisami o ochronie œrodowiska.
Chodzi o obszar Natury 2000 „Stawy w Brzeszczach”, a dok³adniej siedlisko œlepowrona na
stawie Lekacz. Poprowadzenie trasy przez Brzeszcze mog³oby zagroziæ populacji tego chronionego ptaka. Powrót do wersji V oznacza³by przeciêcie ekspresówk¹ gminê MiedŸna. Na wariant
ten nie zgodzili siê mieszkañcy gminy MiedŸna,
a tak¿e s¹siedniej Bojszowy. Pojawi³a siê równie¿ propozycja korekty do wariantu VI, wedle
której uda³oby siê drogê poprowadziæ tak, by

omin¹æ siedlisko œlepowrona w Brzeszczach
i unikn¹æ wyburzenia domów w Bieruniu.
Dwa lata temu w Urzêdzie Marsza³kowskim samorz¹dowcy z Œl¹ska i Ma³opolski podpisali porozumienie o kontynuacji budowy drogi ekspresowej S1 od wêz³a Kosztowy II w Mys³owicach
do wêz³a Suchy Potok w Bielsku-Bia³ej. Wówczas samorz¹dowcy wybrali wariant VI drogi
maj¹cy biec na granicy gmin MiedŸna i Bojszowy, przez œrodek lasu i tym samym nie zagra¿aj¹c Muzeum Pañstwowemu Auschwitz-Birkenau. Jak poinformowa³a nas Dorota Marzyñska
z biura prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Katowicach, zadanie
pod nazw¹ „Budowa drogi ekspresowej S1 od
wêz³a Kosztowy II w Mys³owicach do wêz³a
Suchy Potok w Bielsku-Bia³ej” ujête jest w za³¹czniku nr 2 do Projektu Programu Budowy
Dróg Krajowych na lata 2011-2015. W chwili
obecnej w zwi¹zku z dezaktualizacj¹ inwentaryzacji przyrodniczej jak równie¿ planowanej
modyfikacji wariantu VI trasy w rejonie stawu
Lekacz w celu wyeliminowania potencjalnego
oddzia³ywania tego wariantu na ptaki zamieszkuj¹ce wyspy na stawach, które stanowi¹ cel
ochrony obszaru Natura 2000 „Stawy w Brzeszczach”, Oddzia³ w Katowicach uzyska³ zapewnienie finansowania na aktualizacjê materia³ów do decyzji œrodowiskowych uwarunkowañ z uwzglêdnieniem zmodyfikowanego wariantu VI trasy. Tym samym w I kwartale 2011 r.
planuje siê przeprowadzenie postêpowania przetargowego. Dokonanie niezbêdnych zmian i uzupe³nieñ tych materia³ów pozwoli na z³o¿enie
wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Katowicach o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, która wska¿e
wariant realizacyjny drogi ekspresowej. Dopiero te decyzja wska¿e w którym miejscu droga
bêdzie przebiegaæ, przy czym proces aktualizacji dokumentacji mo¿e potrwaæ doœæ d³ugo. Dlatego o tej tak istotnej inwestycji nie tylko dla
Brzeszcz, ale dla ca³ego regionu zarówno pod
wzglêdem gospodarczym i komunikacyjnym
mo¿na mówiæ w perspektywie nawet co najmniej
kilku lat.

Serdecznie zapraszamy mieszkañców do udzia³u w konkursie organizowanym przez: Oœrodek
Kultury Brzeszcze, mgr in¿. Maciej Skowronek OGRODNICTWO Skidziñ

Temat drogi S1 by³ omawiany podczas jednego
z posiedzenia Komisji Rozwoju, Ekologii i Szkód
Górniczych Rady Miejskiej w Brzeszczach. Swoje stanowisko zaprezentowa³a m.in. KWK
„Brzeszcze”. - Zarówno Kompania Wêglowa, jak
i KWK „Brzeszcze” stoi za wariantem V, poniewa¿ jednoznacznie omija nasz obszar górniczy.
W zwi¹zku z tym nie ma ¿adnych strat z³o¿a zwi¹zanych z przebiegiem tej drogi. Wskazany wariant jest najlepszy nie tylko dla KWK „Brzeszcze”, ale tak¿e dla KWK „Piast” i KWK „Ziemowit”. Ka¿dy inny wariant powoduje jakieœ straty
z³o¿a - mówi³ podczas posiedzenia Komisji dyrektor KWK „Brzeszcze” Kazimierz Grzechnik.
Z kolei Gmina Brzeszcze wskazuje na wariant IV.
- Argument podstawowy za tym wariantem to argument o charakterze gospodarczym - istotnym
dla rozwoju gminy. Pod wzglêdem komunikacyjnym czy droga ta bêdzie przebiega³a przez Brzeszcze, czy np. przez Miedzn¹ jak jest w wariancie
V i Va nie jest a¿ tak bardzo istotnym poniewa¿
jest to oko³o 4 km dostêpu do najbli¿szego wêz³a
komutacyjnego MiedŸna. Natomiast pod wzglêdem gospodarczym jest bardzo istotny z uwagi
na to, ¿e dawa³ mo¿liwoœæ przeznaczenia istotnych obszarowo terenów pod inwestycje przemys³owe - mówi³ podczas posiedzenia komisji zastêpca burmistrza Arkadiusz W³oszek. W³adze
gminy nie ukrywaj¹, ¿e budowa drogi S1 jest
potrzebna dla rozwoju naszej Gminy.

Katarzyna Wituœ
Droga ekspresowa S1 na œl¹skim i czêœciowo
ma³opolskim odcinku ma prowadziæ z Pyrzowic do Cieszyna-Boguszowic. Odcinek ten bêdzie mia³ ok. 130 km. Fragment o d³ugoœci
ok. 40 km ma po³¹czyæ wêze³ II w Kosztowach
z Suchym Potokiem w Bielsku-Bia³ej. Projektowana droga ekspresowa S1 Pyrzowice Bielsko-Bia³a na odcinku od wêz³a Kosztowy
II do wêz³a Suchy Potok jest wa¿nym elementem miêdzynarodowego uk³adu zapewniaj¹cego po³¹czenia miêdzy Polsk¹, S³owacj¹ oraz
Czechami. Ruch tranzytowy z drogi S1 i S69
oraz ruch na odcinku Bielsko-Bia³a - GOP
odbywa siê istniej¹c¹ DK1, której przepustowoœæ, wed³ug ekspertów, wyczerpie siê w najbli¿szym czasie.

Dy¿ury aptek w maju

„UKWIECONE BALKONY UŒMIECHEM DOMU”
Mog¹ wzi¹æ w nim udzia³ mieszkañcy posiadaj¹cy balkony w domach jedno- i wielorodzinnych,
po³o¿one w granicach administracyjnych gminy Brzeszcze. Konkurs organizowany jest w kategorii najpiêkniejszy balkon.
W ocenie konkursowej brane bêd¹ pod uwagê:
- kompozycje zasiewów,
- ciekawostki i zestawienia roœlinne,
- pomys³owoœæ i oryginalnoœæ,
- ³ad, porz¹dek, kolorystyka,
- ogólne wra¿enie estetyczne.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 2527.08.2011 r.
Szczegó³y, karta zg³oszenia oraz regulamin dostêpny
na stronie www.ok.brzeszcze.pl oraz w Oœrodku Kultury Brzeszcze - Dzia³ Merytoryczny (pok. 34).

ARNIKA ul. S³owackiego 4
20.05 - 27.05
SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
29.04 - 6.05
SYNAPSA ul. £okietka 39
6.05 - 13.05
ZDROWIE ul. Ofiar Oœwiêcimia 31
13.05 - 20.05
27.05 - 3.06
* dy¿ur nocny trwa w godz. 20.00-8.00
dnia nastêpnego.
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Armia czeka!
Od 30 maj¹ do 6 czerwca potrwa kwalifikacja wojskowa dla mieszkañców gminy
Brzeszcze, mê¿czyzn urodzonych w 1992 roku,
wezwanych i zobowi¹zanych do stawienia siê
przed Powiatow¹ Komisj¹ Lekarsk¹ w Oœwiêcimiu przy ul. Bema 4. Do spe³nienia tego obowi¹zku wzywa Burmistrz gminy.
Do stawienia siê do kwalifikacji
wojskowej w okresie (o którym mowa
w § 2 ust. 2,) wzywa siê:
1) mê¿czyzn urodzonych w 1992 roku;
2) mê¿czyzn urodzonych w latach
1987-1991, którzy nie posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej
s³u¿by wojskowej;
3)osoby urodzone w latach 1990-1991,
które:
- zosta³y uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze wzglêdu na stan
zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej s³u¿by wojskowej, je¿eli okres tej
niezdolnoœci up³ywa przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej,
- zosta³y uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze wzglêdu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej s³u¿by wojskowej, je¿eli okres
tej niezdolnoœci up³ywa po zakoñczeniu kwalifikacji wojskowej, i z³o¿y³y, w trybie art. 28 ust. 4
i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, wnioski o zmianê kategorii zdolnoœci do
czynnej s³u¿by wojskowej przed zakoñczeniem
kwalifikacji wojskowej,
- zosta³y uznane, ze wzglêdu na stan zdrowia, za
zdolne do czynnej s³u¿by wojskowej i z³o¿y³y,
w trybie art. 28 ust. 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej,
je¿eli nie zosta³y przeniesione do rezerwy;
4) kobiety urodzone w latach 1987-1992 posiadaj¹ce kwalifikacje przydatne do czynnej s³u¿by
wojskowej oraz kobiety pobieraj¹ce naukê w celu
uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 koñcz¹ naukê
w szko³ach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo bêd¹ce studentkami lub absolwentkami tych szkó³ lub kierunków, o których mowa
w § 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 11
marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet
poddawanych obowi¹zkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
5) osoby, które ukoñczy³y 18 lat ¿ycia i zg³osi³y
siê ochotniczo do pe³nienia s³u¿by wojskowej,
je¿eli nie posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej.
Stawienie siê do kwalifikacji wojskowej
obejmuje: stawienie siê przed burmistrzem,
powiatow¹ komisj¹ lekarsk¹ oraz wojskowym
komendantem uzupe³nieñ. W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje siê czynnoœci
zwi¹zane z:
- sprawdzeniem to¿samoœci osób podlegaj¹cych stawieniu siê do kwalifikacji wojskowej;
- ustaleniem zdolnoœci do czynnej s³u¿by woj-
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skowej osób podlegaj¹cych stawieniu siê do
kwalifikacji wojskowej;
- wstêpnym przeznaczeniem osób podlegaj¹cych stawieniu siê do kwalifikacji wojskowej
do poszczególnych form powszechnego obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
przyjêciem wniosków o przeznaczenie do s³u¿by zastêpczej;

- za³o¿eniem lub aktualizacj¹ ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
- wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;
- przeniesieniem osób podlegaj¹cych stawieniu
siê do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem ich wniosek zaœwiadczeñ o uregulowanym stosunku do s³u¿by wojskowej;
- przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form s³u¿by wojskowej.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej s¹
zobowi¹zane zg³osiæ siê na wezwanie w miejscu
i terminie okreœlonym w wezwaniu.
Osoba stawiaj¹ca siê do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1. Burmistrzowi:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalaj¹cy na ustalenie to¿samoœci,
- dokument potwierdzaj¹cy przyczyny niestawienia siê do kwalifikacji wojskowej, jeœli stawienie
siê do kwalifikacji wojskowej w terminie okreœlonym w wezwaniu nie by³o mo¿liwe.
2. Powiatowej komisji lekarskiej - posiadan¹ dokumentacjê medyczn¹, w tym wyniki badañ specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie
dwunastu miesiêcy przed dniem stawienia siê do
kwalifikacji wojskowej.
3. Wojskowemu komendantowi uzupe³nieñ:
- aktualn¹ fotografiê o wymiarach 3x4 cm, bez
nakrycia g³owy,
- dokumenty potwierdzaj¹ce poziom wykszta³cenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
OSOBA ZMIENIAJ¥CA MIEJSCE POBYTU STA£EGO LUB CZASOWEGO TRWAJ¥CEGO PONAD 3 MIESI¥CE:
1. Osoby podlegaj¹ce kwalifikacji wojskowej stawiaj¹ siê przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatow¹ komisj¹ lekarsk¹ oraz
wojskowym komendantem uzupe³nieñ, w³aœciwymi ze wzglêdu na miejsce ich pobytu sta³ego.
2. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwa-

j¹cy ponad trzy miesi¹ce stawiaj¹ siê przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatow¹ komisj¹ lekarsk¹ oraz wojskowym komendantem uzupe³nieñ, w³aœciwymi ze wzglêdu
na miejsce tego pobytu.
3. Osoby podlegaj¹ce stawieniu siê do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia og³oszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczêcia zmieni³y miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad trzy miesi¹ce, zg³aszaj¹
siê do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), w³aœciwego ze
wzglêdu na ich nowe miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad trzy miesi¹ce. Wójt lub burmistrz (prezydent
miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia siê do kwalifikacji
wojskowej.
4. Osoby podlegaj¹ce stawieniu siê
do kwalifikacji wojskowej, które po
rozpoczêciu kwalifikacji wojskowej
na danym terenie zamierzaj¹ zmieniæ miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad
trzy miesi¹ce, stawiaj¹ siê do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozosta³ych przypadkach w³aœciwoœæ miejscow¹ ustala siê wed³ug przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego.
W razie niestawienia siê do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny burmistrz
z urzêdu albo na wniosek przewodnicz¹cego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupe³nieñ nak³ada na osobê podlegaj¹c¹ kwalifikacji wojskowej grzywnê w celu przymuszenia albo zarz¹dza przymusowe doprowadzenie przez policjê do kwalifikacji wojskowej
w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.
Kwalifikacja wojskowa obejmuje ca³okszta³t
przedsiêwziêæ maj¹cych na celu ustalenie zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej i wstêpnym
przeznaczeniu do poszczególnych form powszechnego obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegaj¹cych stawieniu siê do
kwalifikacji wojskowej. Przeprowadzaj¹ j¹ wojewodowie - ka¿dy na terenie przez siebie administrowanym - przy wspó³udziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wójtów, starostów, burmistrzów i prezydentów miast.

Opr
Opr.. Katarzyna Wituœ
Na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz
Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego
2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r. (Dz.U. Nr 40, poz. 209).

Dy¿ur radnych
W ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca od godz.
16.00 do 17.00 pe³nione s¹ dy¿ury Radnych
Okrêgu Wyborczego nr 1. Zapraszaj¹ Wies³aw Albin, Danuta Socha oraz radna powiatowa Bo¿ena Sobociñska.

Samorz¹d

Pierwsze kroki adeptów sztuki
górniczej w Kopalni Brzeszcze
Atutem ponad stuletniej kopalni „Brzeszcze” jest tradycja rzetelnej, górniczej pracy i za³ogi, która tej tradycji ho³duje. Wydobywanie
wêgla w kopalni to zadanie nie³atwe, obarczone
koniecznoœci¹ pokonywania wielu trudnoœci
zwi¹zanych ze specyficzn¹ natur¹ górotworu.
W prawid³owym prowadzeniu tak z³o¿onego
organizmu, jakim jest kopalnia, du¿e znaczenie
ma w³aœciwa organizacja pracy oraz znajomoœæ
problemów górnictwa. Czynniki te maj¹ wp³yw
nie tylko na wyniki techniczno-ekonomiczne, ale
tak¿e na bezpieczeñstwo za³ogi. W ostatnich latach przyjêcia do pracy w kopalni by³y sporadyczne. Jednak ze wzglêdu na przechodzenie pracowników na emerytury, znów zachodzi potrzeba zatrudnienia m³odych osób do pracy pod ziemi¹.
Dlatego te¿ szczególnego znaczenia nabiera problematyka adaptacji zawodowej i szkoleñ nowoprzyjêtych pracowników. W 2008 roku wprowadzono now¹ strukturê dzia³u BHP, w której utworzono stanowisko kierownika Zespo³u ds. Szkolenia i Adaptacji Zawodowej. W kopalni „Brzeszcze” funkcjê tê obj¹³ Piotr Gembala.
Maria Dom¿a³: Na które elementy chcia³by
Pan zwróciæ uwagê jako szczególnie istotne
w prawid³owym przebiegu procesu adaptacji
zawodowej?
Piotr Gembala: Koniecznoœæ zatrudniania nowych pracowników generuje ryzyko, poniewa¿ doœæ
czêsto s¹ to osoby bez doœwiadczenia oraz odpowiedniego przygotowania zawodowego. W specyficznych warunkach pracy, jakie stwarza górnictwo, niedostatku wiedzy nie da siê zast¹piæ intuicj¹. Ma³o znacz¹ce wydaje siê byæ równie¿ doœwiadczenie zawodowe zdobyte w innych zak³adach pracy. Co wiêcej, pocz¹tek pracy w kopalni
jest trudnym i stresuj¹cym dla m³odej osoby
okresem przystosowania siê do nowych warunków i nowego œrodowiska spo³ecznego. Nowoprzyjêty najczêœciej nie zna zwi¹zanych z prac¹
pod ziemi¹ zagro¿eñ, albo zna je jedynie teoretycznie i nie jest oswojony ze sposobami ich unikania. Tym wiêkszego znaczenia nabiera w³aœciwe przygotowanie i wprowadzenie m³odego cz³owieka w realia pracy górnika. Dlatego adaptacja
zawodowa i szkolenie nowoprzyjêtych ma du¿e
znaczenie w aspekcie przygotowania do pracy
nios¹cej najwiêksze ryzyko utraty zdrowia, a niekiedy nawet i ¿ycia.
M. D.: Czy sprecyzowany zosta³ zakres wiedzy
zawodowej, wymaganej od nowoprzyjêtego
pracownika?
P. G.: Szczegó³owe zasady maj¹ce na celu wprowadzenie pracownika nowoprzyjêtego do pracy
w kopalni „Brzeszcze” okreœla zatwierdzony
przez Dyrektora Technicznego „Program adaptacji zawodowej”, zgodnie z którym pracownik
nowoprzyjêty podlega dwuetapowej adaptacji
zawodowej. Pierwszy etap to szkolenie wstêpne,
które sk³ada siê z instrukta¿u ogólnego i instrukta¿u stanowiskowego. Instrukta¿ ogólny ma na
celu zapoznanie pracownika z podstawowymi

przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy,
w uk³adzie zbiorowym pracy, z przepisami oraz
zasadami BHP obowi¹zuj¹cymi w kopalni
„Brzeszcze”, a tak¿e z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku lub zachorowania.
W okresie instrukta¿u stanowiskowego, osoba nowoprzyjêta pracuje pod nadzorem wyznaczonego opiekuna, posiadaj¹cego kwalifikacje instruktora szkolenia wewn¹trzzak³adowego lub instruktora praktycznej nauki zawodu. Drugi etap to adaptacja zawodowa w œrodowisku pracy. W etapie
tym proces adaptacji zawodowej, zarówno na dole
jak i na powierzchni, odbywa siê na stanowiskach
wyznaczonych przez dozór oddzia³owy, pod nadzorem opiekuna, który wdra¿a nowego pracownika w ca³okszta³t czynnoœci zawodowych. Okres
adaptacji koñczy siê komisyjn¹ ocen¹ procesu
adaptacji nowoprzyjêtych pracowników. Uwadze
podlegaj¹ takie aspekty, jak nabyta wiedza zawodowa z naciskiem na kszta³towanie bezpiecznych
metod pracy i bezpiecznych zachowañ pracownika, wiedza o poszczególnych elementach organizacji i regu³ach funkcjonowania Kompanii
Wêglowej, stopieñ integracji z zespo³em. Istotna
jest równie¿ analiza i ocena wydajnoœci pracy oraz
ocena mocnych i s³abych stron pracownika.
M. D.: Górnictwu wêgla kamiennego przypisane s¹ znamienne zagro¿enia zwi¹zane ze specyfik¹ tego zawodu. Nie sposób ca³kowicie wyeliminowaæ ryzyka z nimi zwi¹zanego, ale mo¿na i trzeba go ograniczaæ...
P. G.: Tak, walka o bezpieczeñstwo pracowników zatrudnionych w kopalni toczy siê na wielu

p³aszczyznach. Jednak¿e nawet najlepsze zabezpieczenia, najnowsze wyposa¿enie oraz najbardziej zrozumia³e instrukcje okazuj¹ siê bezu¿yteczne, jeœli nie zostan¹ zastosowane w praktyce.
W wielu przypadkach dochodzi do zdarzeñ wypadkowych z powodu niezachowania nale¿ytej
ostro¿noœci, wykonywania prac w sposób niezgodny z instrukcjami, regulaminami i technologi¹. A zatem trzeba podnosiæ œwiadomoœæ pracowników w zakresie bezpiecznego wykonywania
robót tak, by bezpieczeñstwo by³o na pierwszym
miejscu w hierarchii ich wartoœci.
M. D.: Górnik wie, ¿e praca pod ziemi¹ to miejsce, w które wpisane jest podwy¿szone ryzyko
wyst¹pienia wypadku. S¹ to roboty szczególnie niebezpieczne, dlatego tak wa¿ne jest, aby
w okresie adaptacji m³odych ludzi po³o¿yæ nacisk na wypracowanie wzorów bezpiecznych
zachowañ.
P.G.: Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e praca w kopalni
by³a, jest i bêdzie niebezpieczna, rzecz w tym,
aby to niebezpieczeñstwo minimalizowaæ.
Niestety, czynnik ludzki jest jedn¹ z najczêstszych przyczyn powstawania wypadków przy
pracy. Bior¹c pod uwagê sta¿ pracowników
poszkodowanych w wypadkach, najliczniejsz¹
grupê stanowi¹ osoby o krótkim sta¿u, tzn. od
1 do 5 lat oraz o sta¿u przekraczaj¹cym 20 lat.
Na podstawie tych danych wnioskujê, ¿e na
m³odych ma wp³yw brawura, a na doœwiadczonych - rutyna. Wysokie kwalifikacje za³ogi to jedna z mocniejszych stron kopalni
„Brzeszcze”. Dok³adamy starañ, aby wiedza i umiejêtnoœci pracowników, którzy niebawem
odejd¹ na emeryturê, zosta³y przekazana m³odym adeptom.

Maria Dom¿a³

Korzystanie z tablic i s³upów og³oszeniowych
Pomiêdzy gmin¹ Brzeszcze a Towarzystwem Turystyki Rowerowej „Cyklista” zosta³a
podpisana umowa dzier¿awy na tablice i s³upy og³oszeniowe. Umowa obowi¹zuje do 31
grudnia 2011 r.
Na tablicach i s³upach og³oszeniowych w naszej gminie mog¹ byæ wywieszane informacje
(og³oszenia, plakaty) od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych,
których forma i treœæ zosta³y przyjête przez
dzier¿awcê jako zgodne z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa. Osoby oraz jednostki ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za treœci zawarte na
dostarczanych plakatach. Og³oszenia do kolporta¿u s¹ przyjmowane w siedzibie „Cyklisty”
w Przecieszynie przy ul. Wyzwolenia 35 od poniedzia³ku do pi¹tku od godz. 9.00 do 14.00.
Og³oszenia bêd¹ rozklejane w poniedzia³ki,
œrody i pi¹tki po godz. 14.00 na wskazanych
przez zleceniodawcê tablicach i s³upach na
uzgodniony okres. „Cyklista” nie ponosi odpowiedzialnoœci za zniszczenia ekspozycji dokonane przez osoby trzecie i trudne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr, œnieg).
Dzier¿awca mo¿e odmówiæ wywieszenia og³oszeñ w przypadku:
- braku miejsca na tablicach i s³upach.
- je¿eli przekazywane materia³y bêd¹ zawieraæ

treœci powszechnie uwa¿ane za obraŸliwe lub
naruszaj¹ce dobro osobiste innych osób.
- nieuregulowania w terminie op³aty za kolporta¿ og³oszeñ i plakatów.
- w innych uzasadnionych przypadkach.
Za umieszczenie plakatów i og³oszeñ na tablicach
i s³upach og³oszeniowych pobiera siê op³aty wg
cennika:
Wielkoœæ plakatu/cena: 1 dzieñ/1 plakat
ma³y plakat (rozmiar A4 i mniejszy) 1,00 z³ (brutto)
œredni plakat (rozmiar A3, B3) 1,20 z³ (brutto)
du¿y plakat (rozmiar A2, B2, A1, B1, rozmiar
niestandardowy) 1,50 z³ (brutto)
Dzier¿awca ma prawo do udzielania rabatów:
za 10 dni - 10 proc.
za 20 dni - 20 proc.
za 30 dni - 30 proc.
Samowolne umieszczanie og³oszeñ na tablicach
i s³upach jest zabronione pod groŸb¹ kary. Dzier¿awca nie pobiera op³at za umieszczenie informacji urzêdowych i obwieszczeñ Urzêdu Gminy
w Brzeszczach oraz informacji o imprezach organizowanych przez brzeszczañski UG. Z op³at
zwolnione s¹ tak¿e informacje o charakterze charytatywnym i nekrologi.
Zasady korzystania z tablic i s³upów og³oszeniowych w czasie kampanii wyborczych okreœlaj¹
odrêbne uregulowania.

Opr.. K. Wituœ
Opr
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Czas jêzyka
„W postawie cz³owieka jest pewien
paradoks. Walczysz o wolnoœæ,
walczysz o to, ¿eby jak najwiêcej
wiedzieæ, ¿eby wszystko poznaæ.
Ale nie bardzo walczysz o to, by
byæ odpowiedzialnym za s³owa.”
Józef Tischner
Mowa jak oddech, jedzenie, chodzenie i wiele podstawowych czynnoœci towarzyszy nam
przez ca³e ¿ycie. Jest podstaw¹ naszej komunikacji z drugim cz³owiekiem, wyrazem uzewnêtrzniania naszych prze¿yæ i uczuæ. Potocznie okreœlana jêzykiem. Od zarania dziejów
ludzkoœci cz³owiek w ró¿nych jêzykach (nie
wiemy, czy dziêki Wie¿y Babel czy indywidualnoœci kultur) przekazuje drugiemu cz³owiekowi wiedzê i doœwiadczenia. Tworzy
dzie³a dokumentuj¹ce wspania³¹ i tragiczn¹
przesz³oœæ cywilizacji. Próbuje odpowiedzieæ
sobie na najtrudniejsze z prostych pytañ od-

nosz¹ce siê do pochodzenia cz³owieka „ sk¹d
- po co - dok¹d”. Jêzyki narodowe s¹ podstaw¹
tworzenia odmiennych i ró¿norodnych kultur,
które z czasem przenikaj¹c siê tworz¹ kulturê
uniwersaln¹. Ka¿dy naród dba o rozwój klasycznego, w³asnego jêzyka. My jednak stanowimy swoisty wyj¹tek. Wprowadzamy od wieków dobrowolnie lub pod okupacyjnym przymusem do naszego piêknego jêzyka wstawki
obce, tworz¹ce idiotyczne neologizmy, których nikt nie rozumie z wyj¹tkiem autorów.
Ale oni chc¹ byæ „œwiatowo” oryginalni. Przed
tym przestrzegali nas ju¿ klasycy literatury
polskiej mówi¹c o „pawiach i papugach narodów” jak zawsze bez skutku, co jest aktualne
do dziœ. Niestety nie wyci¹gamy wniosków.
Wspó³czesny jêzyk ubo¿eje, staje siê wulgarnym i bezwzglêdnym orê¿em walki w polityce i sporcie. Przenosi siê równie¿ do filmu i literatury. Bez „kuchennej ³aciny” wymiana pogl¹dów i przekonañ staje siê bezbarwna i ma³o
interesuj¹ca. Liczy siê argument si³y, a nie si³a
argumentu. Jêzyk traci klasyczny akcent. Za-

Okruchy wspomnieñ
woczesnymi technologiami przyjaznymi naszemu zdrowiu. Dba³, aby m¹ki ¿ytnia, pszenna oraz
ziarna wzbogacaj¹ce nabywaæ u sprawdzonych
dostawców. Wiedzia³, jak wa¿n¹ rolê w procesie produkcji pe³ni dobrej jakoœci woda. Od 1993
roku Pan Stanis³aw pe³ni³ funkcjê Prezesa GS
„SCH” w Brzeszczach, bêd¹c jednoczeœnie
Pan Stanis³aw Walkowicz z wykszta³cenia piecz³onkiem Krajowej Rady Piekarnictwa i Cukierkarz-cukiernik, by³ niekwestionowanym minictwa oraz cz³onkiem Komisji Promocji Krastrzem i autorytetem w tej dziedzinie. Jego 48jowej Rady Spó³dzielczej. Pe³letnia droga zawodowa w ca³oni¹c te funkcje w trudnym
œci zwi¹zana by³a ze spó³dzielokresie rywalizacji z molochaczoœci¹. Pracê zawodow¹ w piomi handlowymi, które wesz³y
nach spó³dzielczych rozpocz¹³
szerokim frontem na nasz ryod szeregowego pracownika
nek nie tylko utrzyma³ GS
PSS „Spo³em” w Oœwiêcimiu,
„SCH” w Brzeszczach, ale naa nastêpnie w Gminnej Spó³dal doskonali³ technologie
dzielni „Samopomoc Ch³opska”
produkcji pieczywa, zdobyw Brzeszczach. St¹d, dziêki
waj¹c laury w konkursach krarzetelnej pracy i zaanga¿owajowych oraz liczne odznaczeniu w rozwój spó³dzielczoœci
nia pañstwowe i resortowe.
wiejskiej, przeniesiony zosta³
Dla wielu z nas na zawsze podo Powiatowego Zwi¹zku GS „Sazostanie „pierwszym piekamopomoc Ch³opska” w Oœwiêcirzem Rzeczypospolitej”, gdy¿
miu. Przez dziesiêæ lat pe³ni³
w pe³ni zdawa³ sobie sprawê
funkcjê instruktora piekarñ w byz roli chleba, który od zarania
³ym Wojewódzkim Zwi¹zku
dziejów towarzyszy cz³owieGminnych Spó³dzielni „SCH”
kowi bêd¹c Ÿród³em zaspokaw Bielsku Bia³ej. By³ równie¿
jania g³odu. O jego unikalnej
wyk³adowc¹ z zakresu piekarStanis³aw Walkowicz
pozycji w ¿yciu spo³ecznym
nictwa. Wykszta³ci³ dziesi¹tki
i religijnym œwiadczy fakt, ¿e przez minione
mistrzów piekarstwa i cukiernictwa, których wystulecia sta³ siê przedmiotem swoistego kultu,
roby codziennie spo¿ywamy. W 1990 roku podj¹³
maj¹c swój udzia³ w kszta³towaniu tradycji i kulpracê GS „Samopomoc Ch³opska” w Brzeszczach
turowego dziedzictwa. Ten pe³en energii, amna stanowisku kierownika piekarni. Podstawow¹
bitny i pracowity cz³owiek by³ równie¿ spo³eczzasad¹ jego pracy w piekarni by³a troska o pronikiem. Pomaga³, wspomaga³ i doradza³ na miadukcjê pieczywa o najwy¿szej jakoœci, maj¹c zarê swoich mo¿liwoœci i instytucji, którymi kiewsze na uwadze walory zdrowotne oferowarowa³ pozostaj¹c w wielkiej skromnoœci i odnego nam asortymentu. Wyroby produkowadaniu pracy i ludziom. Nawet w czasie walki
ne w kierowanej przez niego piekarni, a teraz
z nieuleczaln¹ chorob¹ nie stroni³ od wspó³wytwarzane przez jego uczniów, przypominaj¹
uczestnictwa w pracy dla ludzi. Jak ka¿dy spe³zapachem i smakiem chleb pieczony przez naniony cz³owiek odszed³ zbyt szybko.
sze babcie w wiejskich piecach chlebowych.
Umia³ mistrz Stanis³aw po³¹czyæ receptury z noJózef Stolarczyk
O spe³nionym cz³owieku, który za wczeœnie odszed³, nale¿y mówiæ i pisaæ naturalnie,
bez patosu i koloryzowania. Jego ¿ycie i praca zbudowa³y mu trwa³y pomnik w naszej
pamiêci.
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stêpuje go przekleñstwo. Czy za parê lat klasyczny jêzyk polski bêdzie trudnym do zrozumienia reliktem, jak jêzyk staropolski? Niestety grozi nam to, poniewa¿ nie ma rozmowy. Jest tylko komunika. Nie ma wypracowañ
w szkole, s¹ tylko testy. Nie ma listów s¹ smsy
i e-maile. Ju¿ od przedszkolaka mo¿emy us³yszeæ krótki komunikat zaakcentowany wulgaryzmem, którego nie rozumie, ale bierze
przyk³ad z doros³ych. W szkole przekleñstwo
w ustach dziewczyny czy ch³opaka jest przejawem doros³oœci oraz niestety bardzo czêsto
form¹ poni¿ania i obra¿ania rówieœników.
Praktycznie jest to bezkarne mimo, ¿e prawo
Rzeczypospolitej jednoznacznie reguluje zasady odpowiedzialnoœci za s³owa. Wszyscy
czujemy siê bezkarni, poniewa¿ jêzyk czo³owych polityków nie odbiega od slangu kiboli,
a nikt nie poci¹ga ich do odpowiedzialnoœci.
Nawet w czasie pseudozadumy rocznicowej
nie obesz³o siê bez wulgarnych argumentacji.
Ta bezkarnoœæ i brak szacunku do w³asnego
jêzyka bardzo czêsto rozmowê zamienia w eksploduj¹ce szambo po wrzuceniu do niego granatu. Tu wszyscy jesteœmy winni, poniewa¿
pozwalamy niszczyæ nasze najwiêksze dobro
narodowe, a co gorsze, bierzemy w tym udzia³.
Wulgaryzuj¹cy przedszkolak nas bawi, podrostek onieœmiela, a rówieœnikowi jakoœ trudno zwróciæ uwagê. Chroñmy nasz piêkny jêzyk nie tylko u¿ywaj¹c koniunkturalnych cytatów. Mówmy do swoich przyjació³ i konkurentów przyzwoitym jêzykiem, a wulgaryzuj¹cym zwracajmy grzecznie uwagê. Taka forma ochrony jêzyka bêdzie skuteczniejsza od
karania za przekraczanie wolnoœci s³owa.

Józef Stolarczyk

Podziêkowanie
Serdeczne podziêkowania wszystkim
uczestnikom pogrzebu - za modlitwy, pamiêæ, wyra¿one wspó³czucie i zamówione msze œwiête za duszê

œp. Franciszka
£ysyganicza
sk³ada ¿ona Waleria £ysyganicz wraz
z dzieæmi.

Podziêkowanie
Serdeczne podziêkowania za udzia³
w pogrzebie

œp. Bronis³awy Koy,
zamówione msze œwiête, z³o¿one kwiaty,
wyrazy wspó³czucia wszystkim krewnym,
s¹siadom, znajomym sk³ada Rodzina córka z mê¿em, synowie z rodzinami,
wnuki i prawnuki.
Specjalne podziêkowania dla ks. Proboszcza Franciszka Janczy za piêkne kazanie
podczas mszy pogrzebowej.

Coraz wiêcej dzikich
wysypisk œmieci
Komendant Stra¿y Miejskiej w Brzeszczach Krzysztof Tokarz twierdzi, ¿e iloœæ dzikich wysypisk œmieci na naszym terenie zwiêksza siê. Najczêœciej zlokalizowane s¹ na obszarach granicznych z innymi gminami, wzd³u¿
dróg wojewódzkich i na obszarach zalesionych.
Ponadto ubieg³oroczna powódŸ spowodowa³a
naniesienie, wyp³yw œmieci, które teraz znajduj¹ s¹ w ró¿nych zag³êbieniach.
Na dzikich wysypiskach mo¿na znaleŸæ dos³ownie wszystko. Nikt jednak nie zastanawia
siê jaki szkodliwy wp³yw na œrodowisko, a tym
samym na nas maj¹ porzucone œmieci. Szczególnie niebezpieczne s¹ leki, resztki farb, lakierów, zu¿yte baterie, œrodki ochrony roœlin.
Takie odpady s¹ Ÿród³em zanieczyszczeñ gleby metalami ciê¿kimi. Z pewnoœci¹ nikt kto
wyrzuca niepotrzebne dla niego sznurki z tworzyw sztucznych nie pomyœli, ¿e przyczynia
siê do œmierci wielu gatunków ptaków. Cienkie nitki wpijaj¹ siê mocno w skórê m³odych
ptaków, rani¹ j¹, co powoduje obrzêki, zaka¿enia i czêsto koñczy siê powa¿nym okaleczeniem lub œmierci¹ m³odych ptaków. Pisklêta
w wyniku zapl¹tania siê w sznurki mog¹
uszkodziæ sobie skrzyd³o lub udusiæ siê. Niektóre z nich, m.in. bociany czy srokosze, przez
ca³y sezon przynosz¹ sznurki do gniazd, przez
co ich m³ode wpl¹tuj¹ siê w nie i czêsto gin¹.
Szacuje siê, ¿e rocznie na œwiecie z powodu
po³ykania zwyk³ych woreczków i torebek foliowych porzuconych na dzikich wysypiskach
ginie ok. 2 mln zwierz¹t.
Ponadto deszcze wymywaj¹ z „dzikich” odpadów ro¿nego rodzaju trucizny i toksyny, przenosz¹c je do gleby - „zasilaj¹c” wody gruntowe i powierzchniowe. Dzikie wysypiska to idealne warunki dla rozwoju much, komarów i szczurów, roznosz¹cych choroby. Porzucone na przyk³ad w lesie pieluszki jednorazowe czy butelki
plastikowe mog¹ rozk³adaæ siê nawet ponad 500
lat. Z kolei niepozorna guma do ¿ucia potrzebuje 5 lat aby siê roz³o¿yæ. Niedopa³ki papierosów rozk³adane s¹ po 2 latach, a gazeta od 2
do 12 miesiêcy.
Na terenie naszej gminy stra¿nicy miejscy po
przeprowadzeniu kontroli zlokalizowali oko³o
60 dzikich wysypisk. Wkrótce ma odbyæ siê
przetarg na ich likwidacjê. - W gminie 98 proc.
gospodarstw posiada pojemniki na odpady komunalne. Mieszkañcy nie korzystaj¹ z mo¿liwoœci zakupu dodatkowych kub³ów czy worków na odpady. To równie¿ powoduje, ¿e œmieci s¹ wyrzucane w inne miejsca - twierdzi komendant Krzysztof Tokarz. I dodaje: - Je¿eli
Sejm uchwali now¹ ustawê o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach i zasady gospodarowania odpadami sta³ymi bêd¹ takie same we
wszystkich miejscowoœciach, wówczas powinno to spowodowaæ zmniejszenie siê iloœci dzikich wysypisk œmieci. Kara za niewype³nianie
obowi¹zku przestrzegania regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku w gminie Brzeszcze
mo¿e byæ na³o¿ona przez funkcjonariusza do
wysokoœci 500 z³.

Katarzyna Wituœ

Festiwal Przyrody w Dwójce
ki, fretka, szczury, myszy oraz ¿ó³wie. Dla klas 5
i 6 uczniowie PZ nr 6 w Brzeszczach wraz z nauczycielk¹ Mari¹ Bochnak wykonali doœwiadczenia chemiczne, które opracowa³a Maria Sk³odowska-Curie. Dodatkowo zaprezentowali reakcje
chemiczne z wykorzystaniem suchego lodu. Z koW dniach 18-20 kwietnia w Szkole Podstawowej
lei uczniowie z PZ nr 7 w Jawiszowicach pod
nr 2 w Brzeszczach odby³ siê Festiwal Przyrody
opiek¹ nauczycieli Joanny Rothkegel i Renaty
zorganizowany przez nauczycieli placówki
Wanat przygotowali przedstawienie pt. „S¹d nad
oraz gminnych szkó³ ponadgimnazjalnych PZ
promieniotwórczonr 6 i PZ nr 7. M³odsze
œci¹”. Obroñca i oskardzieci swoj¹ postawê
¿yciel przeœcigali siê
wobec planety wyrazi³y
w argumentacji „za”
w formie uczestnictwa
i „przeciw” wykorzyw zajêciach terenowych
staniu pierwiastków
i plastycznych. Ze surowpromieniotwórczych
ców wtórnych uczniowie
w ¿yciu cz³owieka.
wykonywali ekostworki,
Wœród œwiadków rozpowsta³y tak¿e plakaty
prawy znaleŸli siê:
o tematyce ekologicznej.
Maria Sk³odowskaKlasa Ic, pod opiek¹ wyCurie (odkrywczyni
chowawczyni Anny Piworadu i polonu), lekarz
warczyk, przygotowa³a
onkolog, mieszkaniec
przedstawienie pt. „WioCzarnobyla, ekspert
senne przebudzenie”. Kilka s³ów o M. Curie-Sk³odowskiej
do badañ nad broni¹ j¹drow¹, in¿ynier budowStarsze klasy udekorowa³y szkolne korytarze planictwa, technolog ¿ywienia. Warto podkreœliæ,
katami wykonanymi zgodnie z has³em tegorocz¿e szko³y ponadgimnazjalne swoje treœci skonnych obchodów Dnia Ziemi w Polsce „Las ca³centrowa³y wokó³ Marii Sk³odowskiej-Curie
kiem blisko nas”. Wielu uczniów obejrza³o róww zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w bie¿¹cym roku
nie¿ komediê w kinie „Wis³a” pt. „Zemsta futrzasetn¹ rocznic¹ wrêczenia jej po raz drugi Naków”, tematycznie zwi¹zan¹ z prawami natury
grody Nobla za wydzielenie czystego radu
rz¹dz¹cymi w lesie. W œwietlicy szkolnej zorgaoraz z og³oszonym przez ONZ 2011 Miêdzynizowano mini ZOO. Wœród milusiñskich, które
narodowym Rokiem Chemii.
przynieœli uczniowie, znalaz³y m. in.: kanarek,
go³¹b, œwinki morskie, króliki miniaturki, chomiGra¿yna Lachendro

Uczniowie brzeszczañskiej „dwójki” po
raz kolejny uczestniczyli w Festiwalu Przyrody zorganizowanym z okazji Œwiatowego Dnia
Ziemi.

Turniej Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym
Policjanci Wydzia³u Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Oœwiêcimiu
wspólnie z Kuratorium Oœwiaty w Krakowie,
Oœrodkiem Kultury w Brzeszczach, M³odzie¿owym Domem Kultury w Oœwiêcimiu, zorganizowali powiatowe eliminacje XXXIV
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym. Tak jak w ubieg³ych latach, odby³y siê one w Hali Sportowej w Brzeszczach.
We wtorek, w godzinach porannych, o tytu³
najlepszej dru¿yny w powiecie walczy³o
osiem zespo³ów, które zakwalifikowa³y siê
do dalszych rozgrywek, po wygranych eliminacjach miejsko-gminnych. Cztery ekipy ze szkó³ podstawowych z Podolsza,
Przecieszyna, Porêby Wielkiej, Bulowic
oraz cztery ze szkó³ gimnazjalnych z Podolsza, Przeciszowa, Bulowic oraz Kêt. Zawodnicy rozwi¹zywali przygotowany podpis
przez policjantów test ze znajomoœci przepisów
ruchu drogowego, nastêpnie pod okiem Ratownika Medycznego Andrzeja Dziêdziela prezentowali swoje umiejêtnoœci praktyczne oraz wiedzê
teoretyczn¹ w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ostatnia konkurencja polega³a na wykazaniu siê jak najwiêksz¹ precyzj¹
w pokonywaniu przygotowanego toru rowerowego. Ze szkó³ podstawowych najlepsi okazali siê
uczniowie z Publicznej Szko³y Podstawowej w Po-

dolszu, któr¹ reprezentowali: Konrad Wiecheæ,
Aleksandra Nykiel, Gabriela Kluska pod opiek¹
Pani Beaty Urbañczyk, natomiast wœród gimnazjalistów zwyciê¿yli uczniowie z Gimnazjum nr
1 w Przeciszowie w sk³adzie: Grzegorz Zaj¹c,

Kamil Antecki, Bartosz Hutny pod opiek¹ Pana
Andrzeja Koz³owskiego. Gratulujemy zwyciêzcom i ¿yczymy im powodzenia w Turnieju BRD
na etapie wojewódzkim. Dziêkujemy równie¿
wszystkim osobom, które poprzez okazan¹ pomoc przyczyni³y siê do zorganizowania Turnieju, a tym samym do zwiêkszenia bezpieczeñstwa wœród najm³odszych uczestników ruchu
drogowego.
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Edukacja

Akademia Rodzica
Pos³uchaj o tym, jak piêkne jest Twoje dziecko...
Akademia Nauki ma zaszczyt zaprosiæ Pañstwa
na cykl bezp³atnych warsztatów psychologicznych adresowanych do Rodziców. Bêdzie to swoista podró¿ do krainy mo¿liwoœci Twojego dziecka, a Ty, jako rodzic, bêdziesz uczyæ siê, jak byæ
przewodnikiem swojej pociechy po tej krainie.
Ka¿dy maluch ma wiele ukrytych potencja³ów.
Jest jak skarbiec, do którego zagubiono klucze...
Dziecko, które otrzymuje umiejêtne wsparcie od
otoczenia, ma szansê pe³niej korzystaæ z mo¿liwoœci, które w nim drzemi¹. Dlatego serdecznie
zachêcamy do wziêcia udzia³u w tej ciekawej,
psychologicznej przygodzie. Warsztaty prowadzone s¹ z du¿¹ dawk¹ humoru, ³agodnie, z wdziêkiem. Poruszaj¹ i inspiruj¹ do odnajdywania nowych rozwi¹zañ, drobnej zmiany, która czasem
mo¿e przynieœæ zaskakuj¹ce rezultaty. Cykl sk³ada siê z dwóch warsztatów. Ka¿dy z nich stanowi
odrêbn¹ ca³oœæ, ale warto wzi¹æ udzia³ we wszystkich, wtedy korzyœci s¹ najwiêksze. Warsztaty
s¹ ca³kowicie bezp³atne.
Poni¿ej zagadnienia, które bêd¹ poruszane na
zajêciach:
Piêkny umys³ dziecka
W trakcie tego warsztatu bêdziemy odkrywaæ, jak
dzia³a mózg i umys³ dziecka. Dowiesz siê, ¿e ka¿dy mózg jest na swój w³asny sposób inteligentny
i odkryjesz sposoby na wykorzystanie specyfiki
jego dzia³ania, by lepiej docieraæ z komunikatami do dziecka. Poruszymy zagadnienia zwi¹zane
ze œwiadomoœci¹, podœwiadomoœci¹ i nieœwiadomoœci¹ dziecka, omówimy, jak poziomy te wp³ywaj¹ na jakoœæ uczenia siê w domu i szkole.
Odkryjemy, dlaczego dziecko czasami siê wy³¹cza i mamy wra¿enie, ¿e to, co mówimy, nie dociera do naszej pociechy. Poznamy naturalne sposoby aktywizacji zdolnoœci i potencja³u dziecka.
Omówimy równie¿, w jaki sposób nasze umys³y
dzia³aj¹ w relacjach nie tylko z dzieæmi, ale równie¿ z naszymi ¿yciowymi partnerami.
Magia pamiêci - czyli jak byæ Super Trenerem
pamiêci swojego dziecka
Gdybyœ kiedyœ bardziej ufa³/a swojej pamiêci, czy
mog³oby to spowodowaæ, ¿e ³atwiej by³oby Ci
uczyæ siê w szkole? Czasami samo przekonanie
„mam s³ab¹ pamiêæ” potrafi skutecznie j¹ zablokowaæ. Dlatego podczas tych warsztatów zag³êbimy siê w fascynuj¹cy obszar naszej pamiêci oraz
pamiêci dziecka. Bêdziesz mieæ okazjê odkryæ,
¿e masz œwietn¹ pamiêæ i poznasz techniki pamiêciowe, które pozwol¹ Ci zapamiêtywaæ kilkakrotnie wiêcej informacji, ni¿ ma to miejsce
obecnie. Poznasz sposoby, jak zamieniæ mechaniczn¹ naukê w inspiruj¹ce warsztaty wyobraŸni
i spowodowaæ, ¿e Twoje dziecko w krótkim czasie nauczy siê dowolnej wiedzy wymaganej na
sprawdzianie. Rodzice, którzy brali udzia³ w tych
warsztatach czêsto póŸniej opowiadali, jak ich
dziecko w sposób twórczy i bez wysi³ku nauczy³o siê np. katechizmu (do Pierwszej Komunii Œw.),
pañstw i stolic czy wierszy na wystêpy.
Wewnêtrzny œwiat emocji - czyli jak byæ Super Terapeut¹ swojego dziecka
Œwiat naszych emocji kieruje siê swoistymi pra-
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wami. Poznanie tych praw pozwala lepiej poruszaæ siê po naszym wewnêtrznym œwiecie uczuæ.
W trakcie tych warsztatów lepiej zrozumiemy
naturê emocji, ich wp³yw na jakoœæ naszego ¿ycia.
Im lepiej znamy w³asne emocje, tym ³atwiej bêdzie nam siê poruszaæ siê w œwiecie emocji naszego dziecka. Podczas tych warsztatów poznasz
proste techniki ³agodzenia stresów, napiêæ a nawet agresji u dziecka. Bêdzie to ciekawa i inspiruj¹ca przygoda, po nieznanym nam œwiecie w³asnych uczuæ. Rodzice, którzy brali udzia³ w tych
warsztatach stwierdzali, ¿e by³y to jedne z wa¿niejszych warsztatów w ich ¿yciu, które pozwoli³y im z innej perspektywy spojrzeæ na siebie
i na dziecko.

Bez korzeni nie ma skrzyde³ - jak byæ przewodnikiem do skarbów, które ma ka¿de
dziecko
Dzieci maj¹ wielki potencja³ i wiele mo¿liwoœci.
Podczas tych warsztatów nauczymy siê docieraæ
do nich i je odkrywaæ. Poznamy ró¿nicê miêdzy
tzw. pozytywnym myœleniem a rzeczywistym
docieraniem do zasobów. To nasze wewnêtrzne
zasoby sprawiaj¹, ¿e mamy w ¿yciu pasjê, inspiracjê. Im bardziej jesteœmy w swoim „wewnêtrznym skarbcu”, tym lepiej jesteœmy odbierani przez
otoczenie. Dziecko mo¿e pe³niej rozwijaæ skrzyd³a tylko wtedy, kiedy odkrywa swoje zasoby.
Psychologowie twierdz¹, ¿e docieranie do zasobów wewnêtrznych dziecka jest najlepszym sposobem przeciwdzia³ania uzale¿nieniom. Rodzice, którzy brali udzia³ w tych warsztatach czêsto stwierdzali, ¿e nauczyli siê patrzeæ na dziecko przez pryzmat jego wewnêtrznej si³y.
Warsztaty poprowadzi Marek Hoffman, psycholog, metodyk z siedziby g³ównej Akademii Nauki w Poznaniu, zafascynowany cudownym umys³em dzieci i docieraniem do jego zasobów; autor
i wspó³autor kursów nauki czytania, szybkiego
czytania i rozwoju intelektu dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych: „Ma³y Odkrywca”, „M¹dre Dziecko”, „Uczeñ z Charakterem”, „Gimnazjalista
z Klas¹” oraz „Kwantowy Umys³”.

Jak bawi¹c uczyæ dziecko czytaæ? Bezp³atny kurs
dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.
Je¿eli przyjrzymy siê ma³emu dziecku, odkryjemy, ¿e potrafi bardzo szybko siê uczyæ. Ju¿ w wieku trzech lat pos³uguje siê jêzykiem gramatycznie poprawnie mimo, ¿e nigdy nie uczy³o siê gramatyki. Trzylatek, który wyjedzie z Tob¹ za granicê, opanuje on jêzyk znacznie szybciej ni¿ Ty.
Jeœli dziœ w przedszkolu Twojego dziecka pani
zacznie mówiæ po angielsku, nauczy siê ono tego
jêzyka bez najmniejszego problemu. Jeœli w towarzystwie dziecka ktoœ oprócz mówienia bêdzie
migaæ, ono bez najmniejszego wysi³ku nauczy siê
jêzyka migowego. Dlaczego tak siê dzieje? Ka¿de dziecko w wieku przedszkolnym przetwarza
wiedzê kilkakrotnie szybciej ni¿ cz³owiek doros³y. Je¿eli interesuje Ciê, jaki potencja³ kryje siê
w umyœle dziecka i chcia³abyœ poznaæ zabawy,
dziêki którym bez wysi³ku bêdziesz w stanie nauczyæ go czytaæ, przyjdŸ na bezp³atny kurs zorganizowany przez Akademiê Nauki pod patronatem Prezydenta miasta Oœwiêcim, Wójta gminy
Oœwiêcim, Burmistrza gminy Brzeszcze, Wójta
Polanki Wielkiej.
Ramowy program kursu:
1. Dlaczego wa¿ne jest, ¿eby dziecko czyta³o
sprawnie?
2. Dlaczego warto zacz¹æ zabawê w czytanie
ju¿ w przedszkolu?
3. Dlaczego w szkole dziecku jest ju¿ trudniej?
4. Jak kszta³towaæ prawid³owe nawyki czytelnicze u dziecka w wieku przedszkolnym przez
zabawê?
5. Jak podnieœæ sprawnoœæ czytania u dziecka
w wieku szkolnym, u m³odzie¿y i doros³ych?
6. Dlaczego dzieci, które bawi¹ siê w czytanie
w wieku przedszkolnym, w przysz³oœci wyrastaj¹ na bardzo bieg³ych czytelników?
7. W jaki sposób w przedszkolu mo¿na bawiæ
siê w czytanie?
Je¿eli podjêli Pañstwo decyzjê o uczestnictwie
w naszych warsztatach, prosimy o wys³anie e-maila na adres: biuro@akademianauki.eu. Wa¿ne
jest dla nas, aby w treœci wpisaæ dane osobowe,
takie jak imiê, nazwisko i numer telefonu oraz
w jakim wieku s¹ Pañstwa dzieci, abyœmy mogli
Pañstwa na bie¿¹co informowaæ. Iloœæ miejsc jest
ograniczona i o zapisie bêdzie decydowa³a kolejnoœæ zg³oszeñ.
Terminy warsztatów: 17.05, 18.05.2011 w godzinach 16.30-17.30, 17.45-19.15.
Serdecznie zapraszamy!

Akademia Nauki

Za³o¿ona w 1998 r. Akademia Nauki to firma edukacyjna opracowuj¹ca i prowadz¹ca ciekawe
i skuteczne programy podnosz¹ce sprawnoœæ czytania i uczenia siê dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Jest najwiêksz¹ sieci¹ edukacyjn¹ zajmuj¹c¹ siê docieraniem do zasobów cz³owieka i rozwojem jego mo¿liwoœci. Dziœ sieæ obejmuje 58 oœrodków licencyjnych, g³ównie w Polsce. G³ównym celem Akademii jest podnoszenie jakoœci ¿ycia poprzez pokazywanie, w jaki sposób mo¿na
pe³niej wykorzystywaæ mo¿liwoœci umys³u oraz ograniczenie napiêæ i stresów zwi¹zanych z procesem uczenia siê. Propaguje styl naturalnego uczenia siê, który niesie za sob¹ zadowolenie
i poczucie pewnoœci siebie. Programy Akademii Nauki oparte s¹ na zdobyczach psychologii oraz
szacunku dla mo¿liwoœci twórczych ka¿dego cz³owieka. Sw¹ misjê realizuj¹ nie tylko poprzez
kursy i szkolenia komercyjne, ale równie¿ poprzez zaanga¿owanie w programy NON PROFIT.
W ramach kampanii spo³ecznej Szko³a 2020 przeszkolili bezp³atnie kilkanaœcie tysiêcy nauczycieli, g³ównie z zakresu indywidualnych wzorców myœlenia i uczenia siê.

Edukacja

Œwiêto tañca
16 kwietnia w sali widowiskowej Oœrodka
Kultury w Brzeszczach po raz kolejny odby³y
siê eliminacje powiatu oœwiêcimskiego do
XXIV Ma³opolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Ma³opolski 2011”.
Tego dnia sala pêka³a w szwach. Kolorowe stroje, starannie wykonane makija¿e, fryzury i, co
najwa¿niejsze, pomys³owe, czêsto pe³ne profesjonalizmu choreografie, poprzedzone wieloma godzinami ¿mudnych treningów. To, co dzia³o siê
tego dnia na scenie wzbudzi³o zachwyt widowni.
By³ doping, by³y emocje i spontaniczne okrzyki
radoœci, by³o w³aœciwie wszystko, co potrzebne
jest do stworzenia pozytywnej, prawdziwie tanecznej atmosfery. Na scenie zaprezentowa³o siê
64 wykonawców: soliœci, zespo³y, duety, w sumie przewinê³o siê przez ni¹ a¿ 700 osób. Jury
w sk³adzie Anna Kruczek, Adrian Kulik, Roman
Michalik postanowi³o przyznaæ GRAND PRIX
wraz z nominacj¹ do fina³u wojewódzkiego zespo³owi „Grawitacja 01” ze Szko³y Tañca „Grawitacja” w Oœwiêcimiu.
Do fina³u wojewódzkiego w Zawoi zakwalifikowali siê nastêpuj¹cy wykonawcy:
- Zespó³ „Laskowiacy” - Niepubliczne Gimnazjum w Laskowej
- Zespó³ „Akcent” - Szko³a Tañca „Astra”
w Oœwiêcimiu

- Zespó³ „Shade” - Gminne Centrum Kultury
w Polance Wielkiej
- Magdalena Jaskó³ka - Szko³a Tañca „Grawitacja” w Oœwiêcimiu
- Joanna Kremer - Oœrodek Kultury w Brzeszczach
- Zespó³ „Shake” Miejskie Gimnazjum
nr 2 w Oœwiêcimiu
- Zespó³ „Fa³sz” Szko³a Tañca „Astra”
w Oœwiêcimiu
- Zespó³ „Mini Grawitacja” - Szko³a
Tañca „Grawitacja”
w Oœwiêcimiu
- Duet Joanna Kremer i Katarzyna Horawa - Oœrodek Kultury w Brzeszczach
- Zespó³ „Grawitacja 02”- Szko³a Tañca „Grawitacja” w Oœwiêcimiu
- Zespó³ „Puls” - Oœrodek Kultury w Brzeszczach
- Dorota Szaniewska - Szko³a Tañca „Grawitacja” w Oœwiêcimiu
- Zespó³ „As” - Szko³a Tañca „Presti¿” w Oœwiêcimiu
- Maja Bratus - Szko³a Tañca „Grawitacja”
w Oœwiêcimiu
- Zespó³ „Contra”– Oœwiêcimskie Centrum Kultury w Oœwiêcimiu
- Zespó³ „Paragraf” - Szko³a Tañca „Astra”
w Oœwiêcimiu
- Aleksandra Warcha³ - Rudzkie Stowarzyszenie
Kulturalno-Oœwiatowe w Rudzach

Gminny konkurs recytatorski
dla klas I --III

Celem konkursu jest popularyzacja piêkna i kultury j. polskiego,
prezentowanie najcenniejszych dzie³ literatury powszechnej i rozwijanie wœród m³odych odbiorców umiejêtnoœci wyra¿ania swoich myœli i uczuæ
za pomoc¹ poezji. Ka¿dy z uczestników zaprezentowa³ po dwa utwory
wybranego pisarza o dowolnej lub skorelowanej ze sob¹ tematyce
(utwór poetycki i fragment prozy). Komisja w sk³adzie: p. Weronika
W³odarczyk, p. Danuta Korciñska oraz p. Danuta Szawara, dokona³a
oceny recytatorów wed³ug kryteriów takich jak: dobór repertuaru, interpretacja tekstu, kultura s³owa oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy recytatorzy otrzymali pami¹tkowe dyplomy uczestnictwa w konkursie oraz nagrody ksi¹¿kowe, ufundowane przez Gminny Zarz¹d
Edukacji, Szko³ê Podstawow¹ nr 2 oraz Oœrodek Kultury. Konkurs zorganizowa³y mgr Renata Wolny oraz Dominika Gie³doñ (nauczycielki
SP2 w Brzeszczach).

R. W.

Wyró¿nienia:
Julia Ortman - SP Jawiszowice,
Weronika Hojdas - ZSP Przecieszyn
Joanna Haczek - SP 2 Brzeszcze

- Zespó³ „Future” - Miejskie Gimnazjum nr 2
w Oœwiêcimiu
- Zespó³ „Cytrynki” Centrum Edukacji Ling House w Che³mku
- Duet Marzena Kramarczyk i Angelika
Turek - Szko³a Tañca „Astra” w Oœwiêcimiu
- Katarzyna Horawa - Oœrodek Kultury
w Brzeszczach
- Zespó³ „Prima” - Szko³a Tañca „Presti¿” w Oœwiêcimiu
- Zespó³ „Misie co œmiej¹ im siê pysie”Szko³a Tañca „Presti¿” w Oœwiêcimiu
- Zespó³ „Efekt” - Szko³a Tañca „Presti¿”
w Oœwiêcimiu
Ponadto jury uhonorwa³o pozaregulaminowym wyró¿nieniem:
- Zespó³ „Mamma Mia” - Szko³a Tañca „Presti¿”
w Oœwiêcimiu
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy
i ¿yczymy dalszych sukcesów!
Organizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu, OK w Brzeszczach, p. Wioletta Kowalczyk i p. Szymon Cieœla ze szko³y tañca „Astra” w Oœwiêcimiu. Gor¹co dziêkujemy!

Anita Andreas

TAK!

29 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzeszczach odby³ siê X
Gminny Konkurs Recytatorski dla Uczniów Klas I-III. Uczestniczy³o
w nim 14 ma³ych recytatorów ze szkó³ podstawowych naszej gminy: SP
nr 2 z Brzeszcz, SP z Jawiszowic oraz ZSP ze Skidzinia, Przecieszyna
i Zasola.

Laureaci:
I miejsce: Maria Tobiasz - SP Jawiszowice,
II miejsce: Wiktoria Jurek - SP 2 Brzeszcze
III miejsce: Karol Wójcik - ZSP Zasole,
Piotr D¹ba - ZSP Skidziñ

Jury postanowi³o tak¿e uhonorowaæ wyró¿nieniami nastêpuj¹cych wykonawców:

5 czerwca na terenie Szko³y Podstawowej nr 2 obêdzie siê III edycja programu „Razem Zmieniajmy Œwiat,
Razem Pomagajmy Innym”. Na to
niezwyk³e wydarzenie zaprasza
Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska, Fundacja Urszuli Smok „Podaruj ¯ycie” z Krakowa, Fundacja
Œl¹skiego Centrum Chorób Serca
z Zabrza, Oœrodek Kultury w Brzeszczach, Szko³a Podstawowa nr 2 oraz
Rafa³ Andreas.
G³ównym za³o¿eniem programu
jest zwiêkszanie œwiadomoœci ludzi
na temat transplantacji, przeszczepów szpiku i dawstwa krwi. Pierwsza edycja odby³a siê w paŸdzierniku zesz³ego roku, kiedy to podczas
koncertu rozmawialiœmy z przedstawicielami fundacji i stowarzyszeñ z ca³ej Polski. Kolejna czêœæ podobnie jak pierwsza - odbi³a siê
du¿ym echem. Wystawa prac osób
chorych onkologicznie by³a prezentowana przez ponad dwa tygodnie
w holu Oœrodka Kultury. Wszystkie
dotychczasowe dzia³ania mo¿na zobaczyæ na stronie www.rafalandreas.pl oraz w internetowej galerii
Oœrodka Kultury. Czerwcowa impreza bêdzie jednym z wiêkszych
wydarzeñ podczas odbywaj¹cych

siê w tym czasie Dni
Gminy Brzeszcze.
Jako g³ówn¹ atrakcjê
przewiduje siê mecz
SZPICZAŒCI-SK£ADAKI pod patronatem Burmistrz Brzeszcz - Teresy Jankowskiej. W dwóch dru¿ynach zagraj¹ przedstawiciele, przyjaciele i goœcie specjalni Fundacji
Urszuli Smok „Podaruj ¯ycie” oraz
Fundacji Œl¹skiego Centrum Chorób
Serca. Ponadto na scenie wyst¹pi¹
Laureaci Konkursu „Zaczarowanej
Piosenki”, organizowanego od siedmiu lat przez fundacjê Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz Zdzis³aw Baguda, Brzeszczañski reprezentant w programie „Bitwa na G³osy” w grupie Haliny M³ynkowej.
Ka¿dy uczestnik bêdzie móg³ bezp³atnie poddaæ siê podstawowym
badaniom i skonsultowaæ z lekarzami, m.in. z Œl¹skiego Centrum Chorób Serca z Zabrza. Tego dnia atrakcje czekaj¹ na wszystkich, wiêkszych i mniejszych, zdrowych i chorych. Szczegó³ów szukajcie w Internecie (www.rafalandreas.pl) oraz na
tablicach og³oszeñ. Przepiêkn¹ oprawê, magiczne wra¿enia i wyœmienit¹
zabawê gwarantuj¹ organizatorzy.
Zapowiada siê niezwyk³y dzieñ.
Dzieñ, w którym razem krzykniemy
„Tak dla transplantacji - Tak dla
dawców szpiku”.

Odg³osy Brzeszcz
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Nowy wymiar edukacji dla
uczniów z Brzeszcz
Ka¿dy z nich prowadzi w³asn¹ firmê przyjmuje zamówienia, organizuje transport
towaru i fakturuje. I chocia¿ na razie tylko wirtualnie, te dzia³ania niczym nie ró¿ni¹ siê od
zadañ realizowanych przez pracowników
w najwiêkszych firmach logistycznych.
Od stycznia tego roku tak w³aœnie wygl¹daj¹ zajêcia z laboratoriów logistyczno-spedycyjnych
w najnowoczeœniejszych polskich szko³ach,
w tym równie¿ w Powiatowym Zespole Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych im. Prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach. Dziêki pracy z wykorzystaniem metody Wirtualnych Laboratoriów, absolwent technikum z Brzeszcz jest gotowy do podjêcia pracy zawodowej od razu po
zakoñczeniu szko³y. W projekcie „Wirtualne laboratoria - sukces innowacji” bior¹ udzia³ tylko
wybrane szko³y, w sumie 49 na terenie ca³ego
kraju. Uczniowie z ZSZiO w Brzeszczach korzystaj¹ z dostêpu do æwiczeñ on-line od tego roku.
Wczeœniej zajêcia z laboratoriów logistyczno-spedycyjnych i magazynowych odbywa³y siê w formie teoretycznych wyk³adów, podczas których
nauczyciel wyjaœnia³ dane zagadnienie, a uczniowie wykonywali proste æwiczenia w zeszycie albo
z u¿yciem programu Excel. Nauka by³a przez to
bardzo uproszczona i oderwana od praktycznych
problemów zwi¹zanych z póŸniejsz¹ prac¹ w zawodzie. - Wirtualne Laboratoria LogistycznoSpedycyjne i Magazynowe s¹ zbudowane w oparciu o rozwi¹zania wykorzystywane w firmach
(program iScala), przez co zajêcia sta³y siê dla
uczniów przygotowaniem do pracy w najnowoczeœniejszym przedsiêbiorstwie logistycznym.
Pocz¹tkowo kompleksowy charakter oprogramowania wzbudza³ u uczniów obawy, ale po zapoznaniu ze specyfik¹ jego funkcjonowania ciesz¹
siê, ¿e maj¹ z nim kontakt ju¿ w szkole. Z biegiem czasu okaza³o siê, ¿e strach mia³ wielkie
oczy i dziêki szczegó³owym instrukcjom do zadañ, nauka idzie im ca³kiem dobrze - podsumowuje Krzysztof Klimczak, nauczyciel z ZSZiO
w Brzeszczach.
W oparciu o Wirtualne Laboratoria LogistycznoSpedycyjne i Magazynowe mo¿na zrealizowaæ
wiêkszoœæ zajêæ zaplanowanych w programie
nauczania dla przedmiotów laboratorium logistyczno-spedycyjnego i laboratorium magazynowego. W programie iScala uczniowie pracuj¹
praktycznie sami. Siadaj¹ do komputerów i po
zalogowaniu na swoje konto w systemie, maj¹
dostêp do æwiczeñ z gotowymi instrukcjami postêpowania. Rola nauczyciela mog³aby siê ograniczaæ
siê do krótkiego wprowadzenia do tematu. Krzysztof Klimczak, sam bêd¹c pracownikiem miêdzynarodowej firmy logistycznej, o wielu problemach opowiada uczniom z w³asnego doœwiadczenia.
- Nauka w laboratoriach nie sprowadza siê tylko
do wykonywania æwiczeñ z wykorzystaniem
iScali. Nasz nauczyciel wiele zagadnieñ wyjaœnia
sam, na przyk³adach „z ¿ycia firmy”. Jednak
umiejêtnoœæ wype³nienia dokumentów przewozowych czy faktur na pewno jest cenna. Dziêki tym
zajêciom czujê siê tak, jakbym sama pracowa³a
w prawdziwej firmie - opowiada o zaletach pracy
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Indeks dla najlepszych

z WLLSiM uczennica 4 klasy ZSZiO. Dla
uczniów nacisk na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy jest dziœ czymœ normalnym i po¿¹danym, bo wi¹¿e siê z lepszym przygotowaniem
do przysz³ej pracy.
- Nied³ugo zaczn¹ siê praktyki zawodowe, ale
jestem spokojny. Myœlê, ¿e zajêcia dobrze mnie
do nich przygotowa³y. Je¿eli mia³bym pracowaæ
z systemami klasy ERP, dziêki zajêciom z Wirtualnymi Laboratoriami powinienem daæ sobie radê.
- dodaje uczeñ 3 klasy ZSZiO.
Bardziej zmotywowani do nauki i zainteresowani przedmiotem uczniowie, to zdecydowanie lepsi
pracownicy. I chocia¿ efekty pracy z zastosowaniem Wirtualnych Laboratoriów LogistycznoSpedycyjnych i Magazynowych bêdzie mo¿na
oceniæ dopiero za jakiœ czas, informatyzacja nauczania w Brzeszczach powinna byæ odczuwalna ju¿ podczas tegorocznych praktyk zawodowych - zarówno dla pracodawców, jak i samych
uczniów.

24 marca nast¹pi³o uroczyste podpisanie
aneksu do porozumienia pomiêdzy Wy¿sz¹
Szko³¹ Finansów i Prawa, a Powiatowym Zespo³em numer 6 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych im. Kazimierza Bielenina
w Brzeszczach.
W imieniu WSFiP w Biesku-Bia³ej dokument podpisali Dyrektor Generalny mgr Sz. Binda i rektor prof. nadzw. dr hab. J. Ostoj, a w imieniu Powiatowego Zespo³u nr 6 - dyrektor szko³y mgr A. Kasprzyk-Ha³at i wicestarosta Powiatu Oœwiêcimskiego mgr Z. Starzec. Podpisanie
porozumienia odby³o siê w obecnoœci uczniów
klasy 3I technikum logistycznego. Aneks przewiduje miêdzy innymi organizacjê warsztatów
edukacyjnych przez WSFiP w Bielsku-Bia³ej dla
uczniów szko³y œredniej oraz coroczn¹ nagrodê
w postaci bezp³atnego pierwszego semestru studiów w WSFiP dla najlepszego uczestnika
warsztatów. Dokument daje szansê przysz³ym
„logistykom” (którzy bêd¹ pracowaæ w przysz³oœci w laboratorium komputerowym) na zdobycie praktycznych umiejêtnoœci dotycz¹cych
funkcjonalnoœci i obs³ugi modu³ów Finansowo-

Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne
i Magazynowe s¹ innowacyjnym narzêdziem
kszta³cenia w ramach laboratoriów zawodowych
na kierunku technik logistyk. Wykorzystuj¹ zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), których rdzeniem jest oprogramowanie biznesowe ERP (ang. Enterprise Resource
Planning) udostêpnione nieodp³atnie przez firmê
Epicor. WLLSiM zosta³y stworzone w ramach
projektu „Wirtualne laboratoria - sukces innowacji”, realizowanego przez Wy¿sz¹ Szko³ê Logistyki w Poznaniu przy wspó³pracy z firm¹ L-Systems. Projekt „WL-SI” jest wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Wspó³u¿ytkowane przez
szko³y œrodowisko wirtualne sk³ada siê z oprogramowania zainstalowanego na szkolnych komputerach oraz baz danych umieszczonych na serwerach zewnêtrznych. Pozwala to realizowaæ za³o¿enia podstaw programowych w praktyczny
sposób, bez koniecznoœci zakupu drogiego sprzêtu. Uczniowie i nauczyciele w nieograniczonym
zakresie mog¹ korzystaæ równie¿ z materia³ów
pomocniczych - podrêczników, prezentacji
Flash uzupe³niaj¹cych zakres treœci dydaktycznych oraz szkoleñ multimedialnych dla nauczycieli. Uczniowie kszta³c¹ siê w oparciu o system iScala, wykorzystywany na co dzieñ przez
przedsiêbiorstwa we wspomaganiu dzia³alnoœci gospodarczej (np. Scania, Energizer, Elektrolux). Zdecydowanie zwiêksza to praktyczny wymiar laboratoriów zawodowych. Doœwiadczenia zebrane w ramach tworzenia i uruchamiania metody kszta³cenia w postaci Wirtualnych Laboratoriów pos³u¿¹ w przysz³oœci
do opracowania uniwersalnej, powszechnie
dostêpnej wersji tego produktu dla innych kierunków zawodowych. Z za³o¿enia ma to pozwoliæ na podniesienie poziomu kszta³cenia
zawodowego oraz obni¿enie kosztów dostêpu
do najnowszych materia³ów naukowych.

Ksiêgowego oraz Magazynowego programu
Symfonia. Warsztaty, w których bior¹ udzia³
uczniowie klas technikum logistycznego, rozpoczynaj¹ cykl spotkañ wyposa¿aj¹cych uczestników w wiedzê i zdolnoœæ pojmowania problematyki funkcjonowania ³añcuchów logistycznych, umiejêtnoœci wykorzystania dedykowanych programów komputerowych dla poprawy
efektywnoœci przep³ywu informacji, produktów
oraz œrodków pieniê¿nych, a tak¿e wskazuj¹cych
mo¿liwoœci wykorzystania nabytych kompetencji w przysz³ej pracy zawodowej. Uczestnikom
warsztatów zaprezentowane zostan¹ mo¿liwoœci
wykorzystania technologii informacyjnych do
wspomagania procesu logistycznego w ramach:
dostosowania asortymentowego dostaw do potrzeb klientów, transferu fizycznego produktów
(transportu), ich magazynowania oraz operacji
manipulacyjnych w magazynach. Rektor uczelni oraz dyrektor Powiatowego Zespo³u nr 6
Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych im
prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach maj¹
nadziejê, ¿e wspó³praca Wy¿szej Szko³y Finansów i Prawa w Bielsku-Bia³ej z uczniami przyczyni siê do skrócenia dystansu miêdzy szko³¹,
a uczelni¹ i wp³ynie na jeszcze lepsze przygotowanie absolwentów do wymagañ stawianych
przez rynek.

Monika Bogda³

Krzysztof Klimczak

Podpisanie dokumentów

Odchamianie nie dla mnie
straconego czasu. Na koniec sztuki nowoczesne.
Nie ka¿dy widzi jakie s¹, poniewa¿ czêœæ z nich
jest podziwiana, b¹dŸ wykpiwana g³ównie przez
maniaków teatralnych. Mam na myœli sztuki
„ciê¿ko psychologiczne”. Ca³kiem paradoksalCzêœæ miejsc zajmuj¹ szko³y, czyli stadko
nie na drugim biegunie teatralnej wspó³czesnouczniów zapêdzone przez „Pani¹” na spektakl
œci znajduj¹ siê sztuki lekkie, najprostsze w odw ramach akcji zaszczepiania tzw. smaku, tubiorze, s³u¿¹ce w ogóle i szczególe tylko i wydzie¿ gustu. Do wyboru, od œwiatlejszych klas
³¹cznie rozrywce. Te ostatnie z ostatnich komepodstawówki przez gimnazjum, a¿ po formaldie (id¹c œladem zapropononie uœwiadomione co do korzywanego wy¿ej podzia³u) przyœci p³yn¹cych z przebywania
ci¹gaj¹ najwiêcej ludzi i niew przybytku teatralnym licea/
rzadko dziêki nim teatry s¹
technikum, itp. Dalej - szczególw stanie siê utrzymaæ. Najponie w du¿ych miastach takich
pularniejsze to chyba „Szalojak niedaleki Kraków - masy
ne no¿yczki” i „Mayday”,
studenckie, zazwyczaj przyœwiêc¹ce tryumfy przez d³uczajone pod œcian¹ z „wejgie lata i szeroki zasiêg wyœciówk¹”* w rêkach i rozbiegastêpowania w ogólnopolskim
nym spojrzeniem. Nastêpnie repertuarze. Wiêc jeœli ju¿ siê
i najszczególniej w du¿ych miadecydowaæ, to…
stach takich jak niedaleki nam
W potocznym dialogu straszgród - rzesze snobów, którzy
nych mieszczan Tuwima
musz¹ siê w teatrze stawiæ, by
z tematem teatru nader czêpóŸniej móc niedbale naposto i potoczyœcie wi¹¿e siê pomkn¹æ o tym podczas salonowej
toczne pojêcie „odchamiakonwersacji. W odró¿nieniu do
nia”. Nie ukrywam, ¿e wyraz
nich pojawiaj¹ siê równie¿ istoten jest mi wielce nienawistty humanistyczne, czyli ogólnie
ny, co oczywiœcie nie ma nirzecz ujmuj¹c, ludzie wykszta³ceni w kierunkach nieœcis³ych. Melpomene - muza tragedii teatralnej czego wspólnego z jego lekko wulgarnym brzmieniem. Chodzi raczej o to,
S¹ to z regu³y najczystszego nurtu zapaleñcy,
co reprezentuje. W znaczeniu PWNowskim:
uczêszczaj¹cy na spektakle na³ogowo, a w DO„zacz¹æ uczestniczyæ w ¿yciu kulturalnym”.
BRYM teatrze mogliby zamieszkaæ, gdyby nie
Rzecz wiêc ze wszech miar pozytywna. Co z tego,
wyci¹ga³y ich stamt¹d tzw. sprawy ¿ycia cojeœli w praktyce kojarzy siê z doraŸn¹, jednodziennego. Ca³oœci dope³niaj¹ re¿yserzy b¹dŸ
razow¹ dawk¹. Moim zdaniem wyraz ten, choæ
autorzy spektakli, powodowani pragnieniem odczêsto u¿ywany ¿artobliwie, niesie jasn¹ inforbioru swych dzie³ z tej „drugiej” strony. Natumacjê nadawcy o jego lekcewa¿¹cym stosunku
ralnie miêdzy wymienionymi grupami nie ma
do ca³ego procesu wzlatywania ponad wy¿yny
œciœle okreœlonych granic, wszystkie swobodnie
chamstwa, czyli nieoœwieconego kulturalnie
siê przenikaj¹ i nak³adaj¹ na siebie. Gdzie jedpospólstwa. Ów lot na rozpostartych skrzyd³ach
nak w tym wszystkim miejsce dla normalnego,
wspó³czesnej komedyjki ma niezwykle krótk¹
uczciwie pracuj¹cego cz³owieka?
trajektoriê i zazwyczaj koñczy siê wewnêtrznym,
Obraz widowni powy¿ej, przenieœmy siê zatem
pe³nym zadowolenia z siebie „odfajkowaniem”,
na scenê. W potocznej opinii najczêœciej jest ona
a¿ do nastêpnego razu mgliœcie planowanego za
okupowana przez trzy rodzaje spektakli: tradyniewiadome „hoooo hoooooooooo”. Wyolbrzycyjne szlagiery lekturowe (by wt³oczyæ podstamiam i wyjaskrawiam, jednak tylko po to, by
wê programow¹ w g³owy, jeœli nie drog¹ pisan¹
wyt³umaczyæ, o co mi chodzi. Odnoszê (swoto inn¹), nowoczesne interpretacje znanych
je, œciœle subiektywne i pokryte w pe³ni indysztuk, z których trudno cokolwiek zrozumieæ lub
widualn¹ odpowiedzialnoœci¹) przykre wra¿esztuki nowoczesne (czêsto wrêcz nachalnie „wynie, ¿e szczególnie w ostatnich czasach termin
zwolone”). Na temat pierwszych trudno dyskuten zrobi³ du¿¹ karierê. Czym to t³umaczyæ?
towaæ, poniewa¿ - przyjmuj¹c optykê szlacheck¹
Chyba jedynie faktem, ¿e w nieokreœlonym,
- jakie s¹, ka¿dy widzi. Nie ma ¿adnych fajerrozrywanym przez najprostsze manipulacje
werków, kto ma umrzeæ ten bez zbêdnych pertworze pt. „powszechna opinia” skrystalizowa³a
turbacji umiera, a na koñcu najczêœciej œlub (to,
siê wyraŸna granica pomiêdzy tymi, co dla w³aco po nim, czyli kolejne normalne poniedzia³ki,
snej, czystej wewnêtrznej przyjemnoœci chodz¹
z regu³y zostaje zakryte kurtyn¹ milczenia). Bardo teatru a tymi, którzy siê tam z zewnêtrznodzo wiele zale¿y naturalnie od inwencji i pomywewnetrznej „potrzeby” odchamiania pojas³u samego re¿ysera, czym powoli wkraczamy
wiaj¹. (Niema³o ma z tym pewnie wspólnego
w kolejny rodzaj przedstawieñ. „Oryginalne”
równie¿ inne, stosunkowo nowe pojêcie „wyinterpretacje klasyki maj¹ to do siebie, ¿e bez
kszta³ciuch”). By unikn¹æ pogardy (albo mo¿e
¿adnych niedomówieñ czy krztyny litoœci ukaraczej pogardyjki, bo przecie¿ rzecz nie toczy
zuj¹ miernotê, b¹dŸ geniusz re¿yserski. Opinie
siê o ¿ycie i œmieræ), bezpieczniej chyba uloo nich s¹ z regu³y albo bardzo pochlebne albo
kowaæ siê w grupie ¿artobliwie odchamiaj¹cych
mocno negatywne, rzadko spotyka siê postawy
siê co jakiœ czas, ni¿ zostaæ wrzuconym do
obojêtne. Takie przedsiêwziêcia to rodzaj va
worka dziwacznych wysublimowanych piêknobanque - spójna wizja trafi do przekonania odduchów.
biorcy lub wywo³a u niego niesmak i poczucie
Wyobra¿enie o przeciêtnej widowni teatralnej kojarzy siê najczêœciej z doœæ osobliw¹ mieszank¹ rozmaitoœci…

A gdyby dla w³asnego zdrowego zadowolenia
odrzuciæ to wszystko?
Wybraæ siê do teatru i pozwoliæ oddzia³ywaæ na
siebie temu, co dla nas przygotowano. Najproœciej i bez ¿adnych dodatków - bez deprymuj¹cego uczucia b¹dŸ snobistycznego zadowolenia, ¿e
oto uczestniczymy w Sztuce. Bez myœlenia o tym,
co nazmyœlaæ i w jakie trudne wyrazy i zdania
wielokrotnie posk³adane poubieraæ to, co siê nam
teraz przed oczyma duszy i cia³a ukazuje, by ³adnie brzmia³o gdy ktoœ nas zagadnie o Wra¿enia
z Teatru (swoj¹ drog¹, czy to nie ten w³aœnie wstêp
do szkolnych, ocenianych wypracowañ tak utkwi³
niektórym w podœwiadomoœci? Nieposkromiony
pêd udowadniania, ¿e rozumiem? Mo¿e st¹d tyle
napuszonego ha³asu?). Równie¿ bez lekcewa¿enia, ¿e na 2 godziny wœród kpinek zni¿amy siê
z konkretnej i zdroworozs¹dkowej œcie¿ki dni
prac codziennych, gdzie normalnie nie ma miejsca na takie wymuskane, niepotrzebne pierdo³y
jak teatr. Bez tego wszystkiego, co tylko nas samych wi¹¿e i wewnêtrznie krêpuje. Wybraæ siê
do teatru wy³¹cznie dla siebie.
I tu (dalsza lektura tekstura ma sens jedynie po
wyra¿eniu wewnêtrznej zgody na powy¿sze sugestie) pojawia siê kolejna, praktyczna kwestia:
na co, gdzie i za ile. Jeœli pojawiaj¹ siê myœli
typu „nooooooo, fajnie, ale Kraków, Katowice
to tak daleko…” lepiej i szczerzej przyznaæ, ¿e
siê po prostu nie chce i porzuciæ temat. Nie to
nie, no przecie¿ nic na (wewnêtrzn¹) si³ê, nie
z takich za³o¿eñ wychodzimy. Po pierwsze wiêc:
wcale nie tak daleko, po drugie choæby ju¿ w bli¿szym Bielsku jest teatr. Ostatnio mia³am okazjê
obejrzeæ tam spektakl „Mistrz i Ma³gorzata story” (scenariusz i re¿yseria Robert Talarczyk). Nie
jest to „Mayday 10”. Sztuka oparta na motywach
znanej powieœci, splata siê jednak z tym, co dzieje siê we wspó³czesnej Rosji. Opowiada o ¿yciu
wedle praw komercji, próbie nadania swemu istnieniu sensu poprzez dokonywane wybory. Porusza, moim zdaniem w sposób mistrzostwem
dorównuj¹cy Bu³hakovowi, kwestie nieba, piek³a i ¿ycia pomiêdzy nimi lub z dala od nich.
Wszystko w takim tempie, ¿e a¿ ¿al mrugaæ powiekami, z m¹drze przemyœlanym wykorzystaniem efektów dos³ownie podrywaj¹cych z miejsc
(choæ mo¿e nag³e otwarcie ognia do widowni
przez terrorystów - którzy wpadaj¹ na salê w jednej sekundzie - pos³usznych wyrafinowanemu
szaleñcowi mówi¹cemu po polsku z rosyjskim
akcentem nie robi na kimœ wra¿enia). Czy muszê dodawaæ „naprawdê warto”? Mo¿e zamiast
tego dodam, ¿e za bilet zap³aci³am 20 z³, czyli
mniej ni¿ za seans w bielskim kinie. Warto przekonaæ siê, czy (…¿e!) w dobie imponuj¹co zaawansowanej techniki najbardziej nowoczesne
3D… WYMIÊKA, przy pasji i emocjach, które
wzbudza dobry spektakl w tak do bólu tradycyjnej instytucji, jak¹ jest teatr.

Katarzyna Senkowska
*Wejœciówka - potoczna nazwa biletu, który z racji niskiej ceny pozwala na zajêcie wolnego miejsca dopiero po trzecim dzwonku. Obowi¹zuje
prawo d¿ungli, czyli zasada kto pierwszy ten
lepszy. W razie braku wolnych miejsc, mo¿na
usadowiæ siê na schodach obok rzêdów.
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Speed badminton opanowa³ Brzeszcze!
Speed badminton to fantastyczny sport, podobny do badmintona, choæ zupe³nie inny, bo
gra siê bez siatek, znacznie szybciej i znacznie
proœciej.
Niektórzy mówi¹, ¿e tak naprawdê to mix tenisa, badmintona i squasha, który czerpie wszystko, co najlepsze z tych sportów. My s¹dzimy, ¿e
to œwietna alternatywa dla fitnessu i doskona³y
sposób na utrzymanie kondycji, niezale¿nie od
miejsca zamieszkania. Mecze speed badmintona
odbywa³y siê zarówno na kortach i boiskach, jak
i na ³¹kach, pla¿ach, a nawet ulicach i dachach!
Twórc¹ gry jest Bill Brandes. Postanowi³ on wymyœliæ sport rakietowy, który dawa³by wiêcej
adrenaliny, a jednoczeœnie by³ niezwykle prosty. Zmieni³ wiêc lotkê do badmintona na ciê¿sz¹
i bardziej aerodynamiczn¹, a zasady gry dopasowa³ tak, by jak najbardziej podkrêciæ jej tempo.

Turnieje
W 2010 roku, w listopadzie odby³ siê pierwszy
w Brzeszczach turniej speed badmintona, zaliczany do rankingu krajowego III Speedminton Cup
Polska. W zawodach wystartowa³o 17 osób, w czterech kat wiekowych: juniorzy, kobiety, mê¿czyŸni do 40 lat, mê¿czyŸni 40+. Zwyciêzcy otrzymali puchary od PZSB, a organizatorzy przygotowali pami¹tkowe dyplomy oraz koszulki dla
wszystkich graj¹cych. W kwietniu 2011 roku,
w naszej hali sportowej rozegrano Ma³opolski
Speedminton Cup - turniej zaliczany do rankingu miêdzynarodowego. Wystartowali najlepsi zawodnicy z Polski, S³owenii i S³owacji. O punkty
i trofea zmaga³o siê prawie 40 uczestników, w tym
trzech zawodników z Brzeszcz. Najlepsze miejsca na podium przypad³y g³ównie S³oweñcom
i S³owakom, którzy od kilku lat trenuj¹ i organizuj¹ zawody w tej dyscyplinie.

kilkunastu osób. Jako organizatorzy i animatorzy zapraszamy do udzia³u w naszych turniejach,
warsztatach i imprezach promuj¹cych speed badmintona. Szczegó³owe informacje umieszczamy
na bie¿¹co na stronie www.ok.brzeszcze.pl, w zak³adce hala sportowa.
18 czerwca br. odbêdzie siê X Rodzinny Rajd
Rowerowy. Start i meta na stadionie KS Górnik.
Podczas trwania imprezy - ju¿ od godz. 10.00 zapraszamy wszystkich chêtnych do spróbowania swoich si³ w Speed Badmintonie. Bêd¹ instruktorzy, boiska i sprzêt - wszystko do Waszej
dyspozycji. Trzeba zabraæ wygodne buty, uœmiech
i zapa³ do gry. Udzia³ w grach - bezp³atny!
ZASADY GRY:
Gra pojedyncza
Ka¿dy zawodnik stoi w swoim kwadracie (5,5
x 5,5 m), jego zadaniem jest obrona tego pola.
Zawodnicy prowadz¹c wymianê, staraj¹ siê
umieœciæ lotkê na ziemi w polu przeciwnika.

podpis

Zrezygnowa³ tak¿e z u¿ywanej tradycyjnie w badmintonie siatki. W 2001 roku opracowano dodatkowo specjalne rakiety - lekkie, ale z silnym naci¹giem. Dziêki temu lotki mog³y osi¹gaæ prêdkoœæ do 290km/h. Brandes pocz¹tkowo nazwa³
grê „shuttleball”, ale ostatecznie sport przemianowano na „speed badminton”. W Polsce na pocz¹tku 2010 roku zarejestrowano Polskie Zrzeszenie Speed Badmintona, które zajmuje siê popularyzacj¹ tej dyscypliny w naszym kraju, m.in.
przez organizacjê ró¿nych rodzajów rozgrywek.
¯eby zacz¹æ graæ, potrzebujesz tylko rakietek, lotek
i trochê przestrzeni. Podstawowe ruchy opanujesz ju¿
po kilku odbiciach, a zabawa bêdzie przednia od
pierwszych chwil. Najlepsze jest jednak to, ¿e nie
musisz przerywaæ niezale¿nie od warunków. Specjalne lotki radz¹ sobie z wiatrem, a dziêki sprytnym fluorescencyjnym patyczkom zagrasz nawet w nocy!
Podstawowe has³o Speed Badmintona brzmi:
gdziekolwiek, kiedykolwiek, ktokolwiek!
Szkolenie
W listopadzie 2010 Polskie Zrzeszenie Speed
Badmintona Polska przy wspó³pracy z Oœrodkiem
Kultury Brzeszcze, zorganizowa³o podstawowe
szkolenie dla nauczycieli wf-u i instruktorów
sportu z Brzeszcz i okolic. W wziê³o w nim udzia³
kilkanaœcie osób, które zapozna³y siê z t¹ now¹
dyscyplin¹ sportu, idealn¹ dla osób w ka¿dym
wieku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami, poniewa¿ w przypadku
zebrania dostatecznej iloœci chêtnych, szkolenie
mo¿emy powtórzyæ (szkolenie jest odp³atne).
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Najlepsi Polacy:
II miejsce singiel Kobiet - Marta So³tys,
IV miejsc singiel Mê¿czyzn - Rafa³ Paliñski,
II miejsce Singiel Seniorów - Jerzy Maliszewski,
IV miejsce juniorzy - Justyna Wójcik.
Przy okazji turnieju rozegrano mecz towarzyski
Polska - S³owenia (wynik w meczach - 2:13).
Tempo wspó³czesnego ¿ycia i zbieraj¹ce coraz
wiêksze ¿niwo choroby cywilizacyjne - oty³oœæ,
nabyte wady krêgos³upa, choroby serca i inne wymagaj¹ zastanowienia siê nad tym, co robimy
dla utrzymania, jeœli nie dla poprawy w³asnego
zdrowia. Speed badminton to œwietna alternatywa, bo oprócz oczywistych korzyœci zdrowotnych
jest zabaw¹, która nieprêdko siê znudzi. Je¿eli
nu¿y Ciê wielokrotne powtarzanie æwiczeñ na
si³owni, pokonywanie kilometrów na p³ywalni lub
bie¿ni - to jest to sport dla Ciebie. Dziêki wsparciu sponsorów dysponujemy sprzêtem do gry dla

Rozgrywka
Rozgrywka toczy siê do 2 lub 3 wygranych setów. Set koñczy siê, gdy jeden z graczy zdobêdzie 16 punktów. Kiedy wynik, jest remisowy
przy 15 lub wiêcej zdobytych punktach, gra jest
kontynuowana do osi¹gniêcia 2 punktowej
przewagi.
Serwis
Losowanie decyduje, który gracz serwuje jako
pierwszy. Serwuje siê na zmianê, co 3 punkty,
ka¿dy serwis koñczy siê zdobyciem punktu. Przy
remisie 15:15 serwuje siê na zmianê, co 1 pkt.
Serwowaæ mo¿na ze œrodka pola wy³¹cznie od
do³u. Przegrywaj¹ca strona zawsze serwuje jako
pierwsza w nastêpnym secie.
Zmiana stron
Aby zapewniæ równe warunki (wiatr, oœwietlenie) gry, gracze zmieniaj¹ strony boiska po ka¿dym secie, jeœli konieczne jest rozegranie pi¹tego seta (tiebreak), zmiana pól nastêpuje po zdobyciu 8 punktów przez jednego z graczy.
Punktacja
Ka¿de zagranie jest liczone, chyba, ¿e musi byæ
powtórzone. Punkty s¹ przyznawane w przypadku, gdy:
- pope³niono b³¹d serwisowy
- lotka zetknê³a siê z pod³o¿em lub z cia³em gracza
- lotka zostanie uderzona dwa razy przez tego
samego gracza.
Gdy gracz odbierze lotkê autow¹, jest to akceptowane i gra toczy siê dalej.

podpis

Beata Jagie³³o

W poszukiwaniu Orientu... Syria
WyobraŸ sobie œwiat jak z baœni 1001 nocy.

ników o naszym pokojowym nastawieniu i sk³oniæ ich, by wbili nam
do paszportów upragnione piecz¹tki. Tu¿ po przekroczeniu granicy,
rozgl¹daj¹c siê wokó³ zadajemy sobie tylko jedno pytanie… czy naprawdê by³o warto… Pierwsze wra¿enie jest pora¿aj¹ce. Po chwilowym
wybuchu radoœci zaczynamy do-

Otwierasz oczy i znalaz³eœ siê w œrodku gwarnego miasta. Ludzie wokó³
wykrzykuj¹ do siebie w niezrozumia³ym jêzyku, wymachuj¹ rêkoma,
œmiej¹ siê, k³óc¹, obok Ciebie p³acze jakieœ dziecko. Wszystko przerywa nawo³ywanie muezina z meczetu. Na moment niczego innego
nie s³ychaæ. Jest gor¹co, potwornie
gor¹co. Szukasz odrobiny cienia pod
grubymi kamiennymi murami. Zgubi³eœ drogê w labiryncie ciasnych
uliczek. Mijaj¹cy Ciê ludzie nigdzie
siê nie spiesz¹. Ci¹gle spotykaj¹ znajomych, przystaj¹ i wymieniaj¹ siê
najœwie¿szymi plotkami. Masz wra¿enie ¿e wszyscy siê znaj¹ w tym
mieœcie. Trafiasz na bazar, upstrzony wszelkimi mo¿liwymi kolorami.
Zapachy dra¿ni¹ Ciê w nozdrza,
brak Ci tchu. Nieznajoma czarnooka
dziewczyna rzuca Ci ukradkowe
spojrzenie. Nie mo¿esz zobaczyæ jej
twarzy… Œwiat z baœni istnieje… podpis
strzegaæ rzeczywistoœæ. Niemal
witamy w Syrii.
identyczne kamienne budynki w koZanim jednak dane Ci bêdzie zakolorze piaskowca, pustynny krajochaæ siê w tym przedziwnym miejbraz, stosy œmieci i niepotrzebnych
scu, bêdziesz musia³ swoje przejœæ.
przedmiotów walaj¹ce siê po uliPierwsz¹ k³od¹ na tej drodze by³a
cach, mê¿czyŸni w d³ugich be¿odla mnie turecko-syryjska granica.
wych szatach koniecznie z „arafatk¹”
Walka o jej przekroczenie zajê³a
na g³owie. Ale przede wszystkim
nam ponad 2 dni. Byæ mo¿e dlatewszechobecna, rzucaj¹ca siê w oczy
go, ¿e usi³owa³yœmy dokonaæ tego
bieda. Oto i nasze „Eldorado” do
nie posiadaj¹c wizy… Wiedzia³yktórego tak ciê¿ko by³o wjechaæ.
œmy jednak, ¿e mo¿emy za³atwiæ j¹
W Syrii, a szczególnie w du¿ych
na miejscu. Wype³ni³yœmy stos formiastach pomoc mieszkañców jest
mularzy, opowiedzia³yœmy na kilkapo prostu nieoceniona! Bez naszych
dziesi¹t pytañ, uiœci³yœmy wszelkie
przyjació³, pob³¹dzi³ybyœmy z pewop³aty i czeka³yœmy ju¿ tylko na
noœci¹ i nie zobaczy³ybyœmy tutaj
piecz¹tkê w paszporcie, kiedy jeden
nawet po³owy ciekawych miejsc.
z funkcjonariuszy z szerokim uœmieArabskie metropolie to jeden wielchem oœwiadczy³ „Noooo, no visa,
ki chaos! Nie ma w nich absolutnie
no Syria!” Na nic zda³a siê tak¿e
¿adnego porz¹dku, absolutnie ¿adwizyta w konsulacie w Gaziantepie.
nej logiki. Dla nas, przyjezdnych
Zakoñczy³a siê ona podobnie: „noz Europy jest to sytuacja kompletooo visa nooo! Go Istanbul”. Dopienie nie do ogarniêcia. Wszystkie uliro pomoc biura podró¿y i vouchery

turystyczne zdo³a³y przekonaæ cel-

ce i wszystkie budynki wygl¹daj¹
identycznie. Wystarczy dwa razy
obróciæ siê wokó³ ¿eby zupe³nie
straciæ orientacjê. Potrafi³yœmy iœæ
przez pó³ godziny w przeciwnym
kierunku do zamierzonego, nie podejrzewaj¹c nawet, ¿e coœ jest nie
tak. Osobnym problemem jest
transport. Po mieœcie podró¿uje siê
minibusami. Wszystkie s¹ identyczne. Ró¿ni¹ siê jedynie tabliczk¹
z nazw¹ kierunku, oczywiœcie zapisan¹ arabskim alfabetem. Dla nas
równie dobrze mog³oby jej nie byæ.
Pocz¹tkowo nie mo¿emy te¿ przywykn¹æ do ha³asu. Miasta w Syrii
nie milkn¹, a ruch uliczny nie zamiera nawet na moment w ci¹gu
doby. Wszechobecne wrzaski, muzyka, szum, klaksony, ruch sprawiaj¹, ¿e i nam chce siê krzyczeæ.
Szybko mo¿na siê do takiego stanu
rzeczy przyzwyczaiæ, do zasad ruchu drogowego - chyba nie mo¿na.
Mamy wra¿enie, ¿e ¿adne przepisy tutaj nie obowi¹zuj¹. Trudno
znaleŸæ samochód, który nie by³by
z ka¿dej strony poobijany. Istnieje
za to jedna z³ota zasada, zawsze
skuteczna - klakson i gaz. Ju¿ do
koñca pobytu ka¿de przejœcie przez
drogê to niesamowity stres.

Kolejnym faktem, który po prostu
nale¿y zaakceptowaæ, jest wszechobecny brud. Nigdy nie zapomnê
naszej pierwszej wizyty w prawdziwej - nie turystycznej jad³odajni…
przyjaciel postanowi³ zabraæ nas na
tradycyjne syryjskie œniadanie. Ju¿
zaciera³yœmy rêce myœl¹c o pysznoœciach, które nasz czekaj¹. Na widok lokalu, do którego nas prowadzi³ krew w ¿y³ach siê œciê³a. Naprawdê nie jesteœmy osobami wybrednymi, ale nawet dla nas miejsce wydaje siê doœæ straszne… kilka stolików i lada, zza której „kucharz” w poplamionym fartuchu
nalewa z podejrzanego kot³a jak¹œ
obrzydliw¹ maŸ… przed nami
Full… kolor nieciekawy, konsystencja mama³ygi, polane olejem wygl¹da jak wymiociny. Smacznego! Gospodarz wyjaœnia nam sk³adniki, tahin (pasta sezamowa) z fasol¹ i przyprawami polany oliw¹ z oliwek…
nigdy w ¿yciu siê tak nie ba³am czegoœ zjeœæ. Robi¹c dobr¹ minê zajê³yœmy siê walk¹ z mama³yg¹. By³o
to trzeba przyznaæ nawet zjadliwe,
choæ jeden raz spróbowaæ w zupe³noœci wystarczy… to nasz pierwszy
chrzest bojowy. Do wielu rzeczy
trzeba zaraz na pocz¹tku przywykn¹æ. To nie jest Turcja, lokale s¹ doœæ
brudne, wszystko robi siê rêkoma
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i nikt nas na ka¿dym kroku nie bêdzie polewa³
wod¹ koloñsk¹.
Kraj jednak to nie tylko krajobrazy, kuchnia czy
zabytki, ale przede wszystkim zamieszkuj¹cy go
ludzie. Syryjczycy s¹ niezwykle ciep³ym i serdecznym narodem. Przede wszystkim lubi¹ przebywaæ ze sob¹ i z innymi, interesuj¹ siê œwiatem.
Uprzejmi i pomocni chêtnie opiekuj¹ siê zagubionymi obcokrajowcami, w przeciwieñstwie do
innych pañstw, najczêœciej jest to pomoc bezinteresowna. Wiele opowiadaj¹ i chocia¿ bariera jêzykowa jest du¿¹ przeszkod¹, potrafi¹ prawie
wszystko wyraziæ jêzykiem cia³a. Wiele razy spotkaliœmy siê z tym, ¿e nie znaj¹cy angielskiego
Syryjczyk dzwoni³ do swojej córki, wnuczki, bratanka daj¹c nam ich do telefonu, ¿eby siê pochwaliæ jakich dziwnych ludzi spotka³. Absolutnie magicznym miejscem, gdzie mo¿na poznaæ smak
orientu s¹ syryjskie bazary. Szczególnie przypad³
nam do gustu suk w Aleppo. Pachn¹cy tysi¹cem
przypraw, upstrzony milionem kolorów. Mo¿na
na nim znaleŸæ absolutnie wszystko! A przede
wszystkim jedwabne, pó³ jedwabne i wcale nie
jedwabne ale za takie uchodz¹ce szale, szaliki,
chustki, chusteczki… si³¹ woli powstrzymujemy
siê przed ogl¹daniem tych cudów… Przygl¹damy siê dyskretnie straganom, koszom przypraw,
beczkom oliwek, kilogramom cha³wy… o nie,
brak przestrzeni w plecakach sprowadza nas na
ziemiê i wspieramy siê wzajemnie, by nie rzuciæ
siê w wir zakupów. W Syrii w koñcu odnajdujemy smak orientu. Mówi siê, ¿e wszystko, czego
nies³usznie poszukujesz w Turcji jest w³aœnie tutaj. Nie sposób odmówiæ tym s³owom s³usznoœci. Zachwycamy siê nastrojem du¿ych miast. Jest
coœ niesamowitego w tym chaosie. Coœ, czemu
nie mo¿na siê oprzeæ. W Aleppo urzeka nas cytadela. Po³o¿ona poœrodku miasta gigantyczna warowna budowla tworzy widok nie z tego œwiata.
Epitety ogromna, gigantyczna, czy wielka nie oddaj¹ w pe³ni rozmiarów budowli. Cytadela jest
po prostu olbrzymia! Mamy wra¿enie ¿e wewn¹trz wyros³o normalne funkcjonuj¹ce miasto,
tak¹ zreszt¹ rolê mia³a pe³niæ sama cytadela.
Wzmacniana i dopracowywana, by mo¿na by³o
prowadziæ normalne ¿ycie wewn¹trz obronnych
murów. Mnie natomiast bardzo spodoba³ siê Maristan. Cudnie ukryty miêdzy maleñkimi uliczkami od XIV wieku stanowi³ rodzaj szpitala psychiatrycznego, gdzie stosowano eksperymentaln¹
metodê leczenia. Wierzono, ¿e mo¿na uzdrowiæ
cz³owieka przy pomocy dŸwiêku wody i muzyki.

16

Odg³osy Brzeszcz

maj 2011

Nietrudno wyobraziæ sobie te czasy, mamy wra¿enie ¿e od tej pory nic siê nie zmieni³o. W pobli¿u miasta znajduje siê tak¿e bardzo wa¿ny dla nas
chrzeœcijan obiekt - katedra Œw. Szymona S³upnika. Bizantyjska œwi¹tynia zosta³a zbudowana
na planie krzy¿a, a œrodkow¹ jego czêœæ stanowi g³az - pozosta³oœæ po s³upie na którym mêczennik mia³ prze¿yæ ponad 40 lat. W³aœciwie
prawie ca³e wybrze¿e Syrii usiane jest zamkami
pochodz¹cymi z czasów wypraw krzy¿owych.
Jedne s¹ lepiej, inne gorzej zachowane. Postanowi³yœmy obejrzeæ jeden, najwiêkszy i najpiêkniejszy. Trzeba przyznaæ ¿e Krak de Chevaliers
robi du¿e wra¿enie. Odbudowany w latach trzydziestych XX wieku wygl¹da naprawdê majestatycznie, a spacer po jego grubych murach
pozwala popuœciæ wodze fantazji i przenieœæ siê
w rycerskie czasy.
Pustynna Palmyra to œwiadectwo bogatej historii Syrii w czasach antycznych. Ciekawym zabytkiem s¹ pozosta³oœci po unikatowych grobowcach rodzinnych. Mieszkañcy staro¿ytnej
Palmyry zwykli chowaæ swoich najzacniejszych
zmar³ych w ogromnych grobowcach wybudowanych w postaci wielopiêtrowych budynków.
Czêœæ z nich umieszczono na powierzchni, st¹d
mo¿emy dziœ podziwiaæ wie¿e grobowe, czêœæ
zaœ w podziemiach, zachowuj¹c jednak podobn¹
strukturê. W jednym takim grobowcu mog³o siê
pomieœciæ nawet do trzystu osób. Sama Palmyra zaœ jest gigantyczna. Miasto rozwinê³o siê
przede wszystkim ze wzglêdu na idealne po³o¿enie. By³a to jedyna na ca³ej pustyni Syryjskiej
oaza le¿¹ca na pustynnym szlaku znad morza
Œródziemnego do Mezopotamii. Mia³o du¿e znaczenie w rozwoju handlu karawanowego. Pozostaj¹c czêœciowo od Rzymu niezale¿na, poœredniczy³a miêdzy kupcami z Mezopotamii a Zachodem. Wzmo¿one kontakty z cywilizacjami
kompletnie od siebie ró¿nymi wp³ynê³y na rozwój specyficznej kultury ³¹cz¹cej dorobek Greków z elementami typowo wschodnimi z Mezopotamii czy Persji. St¹d te¿ w mieœcie podziwiaæ
mo¿emy liczne budowle, œwi¹tynie poœwiêcone
wschodnim bo¿kom w rzymsko-greckim stylu
architektonicznym, b¹dŸ te¿ tylko w jego myœl
zdobione. Nie mo¿na oczywiœcie pomin¹æ magicznego Damaszku. To bez w¹tpienia jedno
z najpiêkniejszych miast Bliskiego Wschodu.
Prawdziw¹ jego per³¹ jest z kolei do meczet
Umajjadów. To najwa¿niejszy i najbardziej znany zabytek Damaszku, a zarazem jeden, obok

Mekki, Medyny i Jerozolimy z celów pielgrzymkowych muzu³man. Wczeœniej by³a tutaj œwi¹tynia rzymska, a w czasach bizantyjskich by³ tu
koœció³ œw. Jana Chrzciciela, a po podboju arabskim modlili siê tutaj wspólnie chrzeœcijanie
i muzu³manie. Obecny meczet zaczêto budowaæ
w pocz¹tku VIII wieku, jako jeden z pierwszych
na tym obszarze. Dziœ, aby wejœæ na teren dziedziñca nale¿y przyoblec specjaln¹ p³achtê,
p³aszcz, który wypo¿ycza siê w kasie i skutecznie zakrywa ca³e nasze cia³a. Przyjemnie nagrzane od s³oñca marmury sprawiaj¹, ¿e mi³o tutaj
po prostu poprzebywaæ. To nie tylko nasze zdanie. Wokó³ pe³no jest ludzi. Syryjczycy przychodz¹ tutaj ca³ymi rodzinami, nie tylko po to,
by siê pomodliæ, ale tak¿e po prostu tu pobyæ,
czy spotkaæ znajomych. Dzieci biegaj¹ po ciep³ej posadzce, kobiety plotkuj¹, a mê¿czyŸni
z powa¿n¹ twarz¹ przesuwaj¹ w palcach zniszczone mocno koraliki tazbihów.
Warto równie¿ poœwiêciæ chwilê, by odwiedziæ
chrzeœcijañskie zabytki Syrii, w tym przede
wszystkim dwa malutkie miasteczka tu¿ obok
Damaszku, Sajdanajê i Malulê. Pierwsza pozornie nie wyró¿nia siê niczym. Jest tam jednak ciekawy klasztor NMP, w którego kaplicy znajdowaæ siê mia³a miniaturowa ikonka namalowana
rêk¹ œw. £ukasza. Malula zdecydowanie bardziej
przypad³a nam do gustu. Po³o¿ona na doœæ stromej górze, u podnó¿a skalnej skarpy, zabudowana kamiennymi domami, przypomina nam trochê
turecki Mardin. Miasteczko na wskroœ chrzeœcijañskie. W ka¿dym zag³êbieniu w ska³ach, na
szczytach wzgórz, u wylotu w¹wozu, wszêdzie
odnajdujemy krzy¿e i inne chrzeœcijañskie symbole. Odwiedzamy klasztor œwiêtej Tekli, oraz
grotê w której mia³a zamieszkaæ. Pokonuj¹c niewielki w¹wóz dotrzeæ mo¿na do klasztoru œw.
Sergiusza z magiczn¹ kaplic¹, jednym z najstarszych koœcio³ów na Bliskim Wschodzie. Przede
wszystkim jednak miasteczko znane jest z tego,
¿e ludzie mówi¹ tu w jêzyku Chrystusa, czyli po
aramejsku.
Z ka¿dym dniem pobytu w Syrii odkrywasz inne
jej oblicze. Na pocz¹tku rozczarowuje, dziwisz
siê i nie rozumiesz zachwytu swoich przyjació³,
póŸniej zaczynasz dostrzegaæ wiêcej, rozumieæ
wiêcej, w koñcu oczarowuje. Wystarczy tylko
szerzej otworzyæ oczy i odrzuciæ nieco ciasny
europejski sposób myœlenia, daæ siê ponieœæ magii orientu.

Katarzyna Kurczab

Kultura

Afrykañska radoœæ ¿ycia
4 kwietnia w sali widowiskowej Oœrodka
Kultury w Brzeszczach w ramach programu
Uniwersytet Ka¿dego Wieku, mia³o miejsce
niezwykle interesuj¹ce spotkanie, podczas którego uczestnicy mieli okazjê pos³uchaæ opowieœci o Czarnym L¹dzie.
Afrykañskie tajemnice i historie szerszej publicznoœci przybli¿a³ Arkadiusz „Arun” Milcarz
- podró¿nik, artysta, poeta, laureat konkursu „Podró¿nik roku 2004”. Samotna
wyprawa do Afryki kosztowa³a go wiele wysi³ku i wyrzeczeñ. Przebycie tego kontynentu z po³udnia na pó³noc,
najmniej popularnymi szlakami, poœród wszystkiego co
nieznane i niebezpieczne jest
ryzykiem, które podj¹³ i walk¹,
któr¹ wygra³. Trzymiesiêczna wyprawa, pe³na ciê¿kich
prób, przynios³a mnóstwo satysfakcji oraz da³a
dowód s³owom, ¿e chcieæ to móc. Spotkanie pe³ne humorystycznych w¹tków, informacji, jakich
nie znajdzie siê w zwyk³ym przewodniku po Afryce wzbudzi³o w s³uchaczach wiele pozytywnych
emocji, da³o nadziejê, a w³aœciwie pewnoœæ, co
do tego, ¿e marzenia siê spe³niaj¹. Afryka to zu-

Dooko³a œwiata

pe³nie inny œwiat, który
rz¹dzi siê swoimi zasadami i tradycjami. Tamtejsi
ludzie, pomimo codziennych trudnoœci, potrafi¹
cieszyæ siê ka¿d¹ chwil¹.
S¹ serdeczni i niezwykle
goœcinni. My, którzy ¿yjemy tutaj, maj¹c w³aœciwie wszystko, powinniœmy braæ z nich przyk³ad.
Nauczyæ siê, jak czerpaæ garœciami radoœæ ¿ycia.
Dlaczego tak czêsto o niej zapominamy? Byæ
mo¿e w³aœnie dlatego, ¿e œwiat, w jakim ¿yjemy
ma do zaoferowania wiele
innych, z pozoru ciekawszych doœwiadczeñ, z których czêsto nie potrafimy
zrezygnowaæ, a które przys³aniaj¹ nam to, co wa¿niejsze, prostsze do zdobycia.
Nauczmy siê wiêc, nie myœleæ wy³¹cznie o tym, co
jeszcze mo¿emy mieæ, ale
o tym, co ju¿ mamy. Wraz
z wiosn¹ obudŸmy do ¿ycia nasze uczucia, wykorzystajmy ich si³ê i moc. Uwierzmy w nadzwyczajnoœæ tego œwiata, tak po prostu, bez dodatkowych, fa³szywych aspektów, które obecnie nim
rz¹dz¹ i nie róbmy niczego wbrew sobie, bo tylko, to co prawdziwe, daje prawdziwe szczêœcie.

Anita Andreas

na morzu. Do wymarzonego rejsu przygotowywa³a siê osiem lat. Za samotne op³yniêcie Ziemi
otrzyma³a nagrodê TRAVELER 2009 w katego6 kwietnia w Powiatowym Zespole Nr 6
rii Wyczyn Roku, przyznawan¹ co roku przez
Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych im.
miesiêczniki National Geographic Polska i NG
prof. K. Bielenina na zaproszenie Agaty GraTraveler. ¯eglarka p³ywa³a na jachtach komercyjbiarz-B¹k goœci³a Natasza Caban - polska
nych, pracowa³a przy budowie jednostek ¿aglo¿eglarka, która samotnie op³ynê³a Ziemiê.
wych. Pierwsz¹ pracê jako
za³ogant dosta³a, kiedy
Jej samotny rejs dooko³a
mia³a 19 lat. Mog³a pop³yœwiata pokazuje, jak ciê¿k¹
n¹æ na s³ynnej regatowej
pracê po³¹czyæ z pasj¹. Udo³ódce Kia Loa IV (klasa
wadnia przy tym, ¿e pomoc
Maxi 80). Dostarcza³a
innym zale¿y tylko od naszych
jachty, m.in. z Australii na
chêci. Natasza Caban opowiaHawaje, z Nowej Zelandii
daj¹c o swojej wyprawie inna Karaiby oraz z Karaspirowa³a do realizacji w³aibów do Europy. Pracowasnych marzeñ. ¯eglarka wyru³a przy budowie jachtów
szy³a w samotny rejs na 10w Stoczni „Carl Vaughan
metrowym jachcie „Tanasza Na szerokich wodach
III” na St. Maarten. By³a równie¿ asystentem techPolska Ustka” i op³ynê³a œwiat, pokonuj¹c ponicznym przy projekcie transatlantyckich regat
nad 26 tys. mil morskich i 3 oceany. Wyprawa
samotników Mini Transat (Francja-Brazylia) na
trwa³a dwa lata i cztery miesi¹ce, od lipca 2007 r.
jachcie 6,5 m. Natasza Caban jest pierwszym
do 1 grudnia 2009 r. Na morzu musia³a pokopolskim cz³onkiem klasy Mini 6.5. Uczestninaæ ¿ywio³, w³asn¹ s³aboœæ, zmêczenie i choczy³a w s³ynnych regatach Sydney-Hobart w 2002
roby oraz niebezpieczeñstwa innego rodzaju,
roku, gdzie zajê³a 5-te miejsce. W czasie swej
np. piratów, przed którymi w krytycznej sytuwizyty w PZ nr 6 opowiedzia³a m³odzie¿y jak
acji uratowa³a j¹ zimna krew. Natasza rozporealizowaæ swe marzenia poprzez jasno wytyczê³a swój rejs na Hawajach, a po drodze odczony cel, gotowoœæ do poœwiêceñ, umiejêtnoœæ
wiedzi³a m. in. Vanuatu, Port Moresby, Darwin,
zdobywania œrodków i sponsorów, sprawne poWyspy Kokosowe, Reunion, Kapsztad, Wyspê
ruszanie siê w przestrzeni medialnej. Dla NaŒw. Heleny, Panamê, Wyspy Galapagos i Martaszy ¿eglowanie jest sposobem na ¿ycie i niekizy. Nie tylko ¿eglowa³a, ale równie¿, we
powtarzaln¹ metod¹ na poznanie samej siebie,
wspó³pracy z Fundacj¹ „Mimo Wszystko”,
œwiata i ludzi. ¯eglarka zachêca³a równie¿ m³oprzygotowa³a i zrealizowa³a dwie akcje charydzie¿ do nauki jêzyków obcych oraz uprawiatatywne. Podczas dwóch postojów na trasie
nia sportu, a szczególnie popularyzowa³a
swojego rejsu zaprosi³a na pok³ad „Tanaszy”
¿eglarstwo jako szko³ê charakteru, wytrwa³opodopiecznych fundacji, spe³niaj¹c w ten spoœci i cierpliwoœci.
sób ich marzenia o egzotycznej podró¿y i ¿eglowaniu. Natasza Caban po³owê ¿ycia spêdzi³a
A.G.B.

Festiwalowy mural
w Oœwiêcimiu
W czwartek 16 czerwca o godzinie 17.00
podczas II Life Festival w Oœwiêcimiu ods³oniêty zostanie okolicznoœciowy mural stworzony przez jednego z najwybitniejszych wspó³czesnych polskich malarzy i grafików - Edwarda Dwurnika. Projekt zosta³ przygotowany
specjalnie z okazji II Life Festival.
Edward Dwurnik to jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowoœci polskiej sztuki wspó³czesnej
- niepokorny i prowokacyjny, zmienny, nieprzewidywalny i pe³en diabelskiego poczucia humoru. Jego prace budz¹ poruszenie i wywo³uj¹ skrajne emocje, tak¿e wœród twórców najm³odszego
pokolenia. Mural stworzony z okazji II Life Festival, swoj¹ tematyk¹ bêdzie nawi¹zywa³ do przes³ania imprezy - propagowania pokoju, prze³amywania barier i stereotypów kulturowych, a tak¿e
przekazywania ducha tolerancji.
- Oœwiêcim to specyficzne miejsce, kojarzy siê
z Muzeum i z holocaustem. Od razu pomyœla³em,
¿e powinienem namalowaæ przedwojennych grajków, którzy graliby na kontrabasach - mówi artysta. - Okaza³o siê, ¿e motywacj¹ organizatorów
festiwalu jest odczarowanie tego miejsca. Chcieliby, ¿eby Oœwiêcim sta³ siê normalnym miastem,
nie tylko z traum¹ tego obozu. Stanê³o na tym, ¿e
bêd¹ to m³odzi ludzie, graj¹cy na piêknych, pomarañczowych kontrabasach. Te wszystkie postaci i instrumenty bêd¹ na tle mojego ukochanego
b³êkitu pruskiego. Edward Dwurnik bez wahania
przyj¹³ propozycjê udzia³u w Life Festivalu, idea
przyœwiecaj¹ca wydarzeniu jest mu bardzo bliska. - Wydaje mi siê, ¿e to jest œwietna inicjatywa, bo to miejsce jest przecie¿ niesamowitym,
dwudziestowiecznym symbolem. Bardzo dobrze,
¿e Life Festival bêdzie w Oœwiêcimiu i przyci¹gnie tam ludzi. Prawdopodobnie bêd¹ oni odwiedzaæ te¿ muzeum - mówi artysta. Life Festival to
przede wszystkim wydarzenie muzyczne. Jako
jedna z najbardziej presti¿owych i wielokulturowych imprez w Polsce, gromadzi artystów pochodz¹cych z ró¿nych krajów i kontynentów. W tym
roku w imprezie wezm¹ udzia³ mi.in. James Blunt,
Matisyahu, RotFront, T. Love, Blue Cafe, Kana
i Dunkelbunt. G³ównym celem festiwalu jest przes³anie budowy œwiata wolnego od rasizmu i antysemityzmu w ca³ym bogactwie jego ró¿norodnoœci kulturowych. Do tegorocznej edycji festiwalu, organizatorzy zaprosili jednak równie¿ wybitnych przedstawicieli innych dziedzin sztuki.
O kolejnych artystach II Life Festival Oœwiêcim
bêdzie mo¿na przeczytaæ ju¿ wkrótce.

Wiktoria Sawicka
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Sam zobacz, beze mnie jesteœ do niczego...
Rozmowa z Barbar¹ Chrz¹szcz-Noworyt¹,
psychologiem, terapeutk¹ uzale¿nieñ.
Katarzyna Senkowska: Jakiœ czas temu rozmawia³yœmy o wychowaniu dzieci, z którymi
trudno na co dzieñ sobie poradziæ. Niektóre
b³êdy wychowawcze pozostaj¹ jednak zupe³nie osobnym tematem.
Barbara Chrz¹szcz-Noworyta: Do podstawowych obowi¹zków rodzica nale¿y dba³oœæ o zaspokojenie potrzeb fizycznych dziecka, jego
obrona przed krzywd¹ fizyczn¹, jednak równie
wa¿ne pozostaj¹ potrzeby psychiczne, emocjonalne, a mianowicie potrzeba mi³oœci, akceptacji, uwagi, przywi¹zania, o których niestety czêsto siê zapomina lub spycha je na dalszy plan.
Nies³ychanie istotna jest wiêc tak¿e ochrona
dzieci przed krzywd¹ uczuciow¹ - a tej paradoksalnie niekiedy dopuszczaj¹ siê sami rodzice,
nierzadko nie zdaj¹c sobie z tego sprawy. Czêsto zdarza siê tak, ¿e troszcz¹c siê tylko o potrzeby bytowe (dobra szko³a, dodatkowe lekcje,
³adne ubrania, zabawki i ksi¹¿ki), rzadko zastanawiaj¹ siê nad potrzebami psychicznymi swojej pociechy, uznaj¹c je za ma³o istotne. Zazwyczaj wynika to z faktu, ¿e rodzice nie traktuj¹
swoich dzieci z szacunkiem, doœæ œmieszna wydaje im siê myœl, ¿e one tak samo jak doros³y
maj¹ do niego prawo, podobnie jak i do w³asnej
indywidualnoœci, bycia sob¹, wyznawania w³asnych pogl¹dów, rozwijania swoich (niejednokrotnie odmiennych od ¿yczeñ rodziców) zainteresowañ. Takich opiekunów, którzy nie spe³niaj¹ swojej roli, a przez swoje metody powoduj¹ wiele konsekwencji psychicznych, czêsto
odleg³ych w czasie, nazywamy rodzicami toksycznymi. Jest to bardzo ogólne okreœlenie. Z regu³y niewiele siê o tym mówi i ma³o jest artyku³ów na ten temat, bo w powszechnym odczuciu
jest tak, ¿e przecie¿ rodzic to autorytet. Jego zachowanie nie podlega krytyce - nie ocenia siê
jego postêpowania, chyba, ¿e dotyczy to przypadków skrajnej przemocy. Same dzieci rzadko
siê skar¿¹, bo najczêœciej s¹ przekonane, ¿e takie stosunki w domu to norma, ¿e tak w³aœnie
ma byæ. Kiedy dziecko dorasta, nawet jeœli dostrze¿e b³êdy rodziców, zazwyczaj zaczyna je
usprawiedliwiaæ. Czasem po to, by swoim cierpieniom jakoœ nadaæ sens - dziêki temu wyros³em/am na ludzi! Z tych w³aœnie powodów niewiele wiemy o toksycznych rodzicach, mimo ¿e
czêsto czyjeœ dzieciñstwo staje siê przez nich
prawdziw¹ gehenn¹.
K. S.: To chyba bardzo ogólne pojêcie. Czy
mo¿na wyró¿niæ jakieœ typy tego rodzaju
rodziców?
B. Ch-N.: Typologia jest spraw¹ umown¹. Do
jednego z typów rodziców toksycznych mo¿na
zaliczyæ tych nadmiernie kontroluj¹cych i nadopiekuñczych. Maj¹ oni silne przekonanie, ¿e
syna/córkê trzeba za wszelk¹ cenê chroniæ, nie
mo¿na pozwoliæ mu/jej na poniesienie pora¿ki,
bo wówczas dozna urazu psychicznego. Z tego
wzglêdu nie pozwalaj¹ oni podejmowaæ dziecku wyzwañ, otaczaj¹ je ci¹g³¹ ochron¹, wyrê-
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czaj¹, w czym tylko siê da. Tacy rodzice, bawi¹c siê na przyk³ad z dzieckiem, nie chc¹, by
przegrywa³o, dlatego udaj¹, zmieniaj¹ zasady, by
tylko odnios³o sukces. Dziecko rodziców nadopiekuñczych traktowane jest jak pêpek œwiata,
¿yje tylko dla mamy czy taty. Nie uzyskuj¹c
mo¿liwoœci sprawdzenia siebie, nie zbuduje poczucia w³asnej wartoœci, nie bêdzie ono wiedzia³o, do czego jest zdolne i na co je staæ. Taka opieka to w praktyce „ochrona” przed rozwojem,
w ten sposób nie uodpornimy ma³ego cz³owieka na najmniejsze nawet trudnoœci, z którymi bêdzie musia³ siê on zmierzyæ w doros³ym ¿yciu.
W spo³eczeñstwie takie dzieci nie poradz¹ sobie z problemami. Tymczasem w³aœnie dom powinien byæ œrodowiskiem, w którym dziecko
bezpiecznie mo¿e ponosiæ pora¿ki. Trzeba je
uczyæ, ¿e pomy³ki, b³êdy czy nieszczêœcia s¹
czymœ naturalnym, nale¿y tylko wyci¹gn¹æ z nich
wnioski, by nastêpnym razem lepiej sobie z nimi
poradziæ.

B. Ch-N.: Nastêpny typ stanowi¹ rodzice stosuj¹cy przemoc psychiczn¹ - upokarzaj¹, krytykuj¹, poni¿aj¹, oczerniaj¹ dzieci. Wbrew pozorom, bardzo du¿o jest takich rodzin. Myœlê, ¿e
niektórym przychodz¹ w tym kontekœcie na myœl
tylko jakieœ ciê¿kie wyzwiska lub wulgaryzmy,
tymczasem najczêœciej wcale tak nie jest. Ty
fajt³apo! Ty leniu! Czy naprawdê nie zdajemy
sobie sprawy, ¿e nazywane w ten sposób dzieci
w³aœnie takie siê przez to stan¹? Jak maj¹ uwierzyæ, ¿e mog¹ byæ inne, skoro w³aœni rodzice tak
je postrzegaj¹. (Na to akurat jest prosta recepta:
kiedy dziecko zrobi coœ Ÿle, jest z³oœliwe/leniwe/itp., trzeba nazwaæ czyn, a nie wyzywaæ
sprawcê). Równie destrukcyjnie dzia³a wyœmiewanie siê z malucha lub nastolatka. Zdarzaj¹ siê
nawet matki i ojcowie, którzy z irytacj¹ pytaj¹:
czemu takie dziecko mi siê urodzi³o?! ¯a³ujê,
¿e ciê mam. Gdyby nie ty, by³/a/bym szczêœliwa. Takie dzieci nie maj¹ poczucia w³asnej wartoœci - sk¹d, jak mia³yby je wytworzyæ? W póŸniejszym okresie mo¿na spodziewaæ siê u nich
zachowañ autodestrukcyjnych, a nawet sk³onnoœci samobójczych i nienawiœci do siebie samej/samego.
K. S.: Czy mo¿na stwierdziæ, ¿e jakiœ rodzaj
zachowañ jest charakterystyczny dla matek
b¹dŸ ojców?

K. S.: Co tkwi u podstawy takich zachowañ?
Sk¹d wynika chêæ nadmiernej kontroli i obawa przed zdrow¹ samodzielnoœci¹ dziecka?
B. Ch-N.: Bardzo czêsto powodem takich zachowañ jest czysty egoizm, pragnienie przywi¹zania dziecka do siebie. Nierzadko „toksyczne”
staj¹ siê matki niespe³nione w ma³¿eñstwie. Nie
maj¹ dobrych relacji z mê¿em, wiêc koncentruj¹
siê na dziecku, podobnie jak rodzice samotni.
To jak zabezpieczenie - przywi¹zanie dziecka
jest równe z przekonaniem, ¿e ono nigdy nie
odejdzie, nie opuœci. W konsekwencji takie dzieci, gdy dorosn¹, nie umiej¹ stworzyæ dojrza³ych
relacji z partnerem, ca³y czas ¿yj¹ ¿yciem rodziców. Mimo, ¿e s¹ kochane w ma³¿eñstwie, nie
czuj¹ wiêzi z ma³¿onkiem. Pod has³em „to dla
Twojego dobra” dzia³a zakamuflowana kontrola, która czêsto nie s³abnie nawet po wyprowadzeniu siê z domu - tak, oczywiœcie, ¿e mo¿esz
wyjechaæ... ale wiesz, ¿e ja sobie bez ciebie nie
poradzê! Dziecko, które bardzo kocha, mo¿e
poddaæ siê podobnemu szanta¿owi. Nietrudno
przewidzieæ skutki takiego postêpowania matki
lub ojca. Ich dzieci raczej nigdy nie staja siê indywidualnymi jednostkami, mentalnie na zawsze
pozostaj¹ czêœci¹ rodzica.
K. S.: Jak dalej klasyfikowaæ kolejne zachowania szkodliwe dla rozwoju dziecka? W jaki
sposób jeszcze postêpuj¹ toksyczni rodzice?

B. Ch-N.: Czasem „toksyczne wychowanie” stosuje tylko jeden rodzic, niejednokrotnie zaœ oboje. Jeœli chodzi na przyk³ad o „hartowanie”, czêœciej jest ono domen¹ ojców. Surowe wychowanie, ¿adnych przytulañ i czu³oœci, by nie wyros³o na miêczaka - by wyrós³ z niego/niej
dobry cz³owiek. Du¿o w takich przypadkach
zale¿y od matki - jeœli ona nie reaguje, nie zaprzecza, jedynie s³uchaj¹c przykrej krytyki
dziecka na ka¿dym kroku, wówczas daje przyzwolenie na to, aby czu³o siê ono pozbawione
rodzicielskiego zainteresowania i uczucia. Samotne w swoim cierpieniu traci poczucie bezpieczeñstwa, poczucie w³asnej wartoœci. Matka
dziecka, które jest notorycznie zniewa¿ane, musi
mieæ œwiadomoœæ, ¿e przyjmuj¹c biern¹ postawê, zaniedbuje emocjonalnie córkê lub syna pozbawiaj¹c go/j¹ szczêœliwego dzieciñstwa. Postawê nadopiekuñcz¹, nadmiernie kontroluj¹c¹
wobec dziecka przyjmuj¹ z kolei znacznie czêœciej matki, choæ nie jest to regu³¹.
K. S.: W dzisiejszych czasach wiele dzieci ma
gêœciej zape³nione grafiki swoich dni, ni¿ prezesi ogromnych firm. Posy³anie syna czy córki na szereg zajêæ dodatkowych wynika czêsto z pragnienia, by zapewniæ mu/jej mo¿liwie jak najlepszy start w ¿yciu. Taka sytuacja równie¿ stwarza chyba jednak pewne
zagro¿enia...?
B. Ch-N: Naturalnie. Kolejni toksyczni rodzice
(podkreœlam, ¿e te osobne wyró¿nienia s¹
uproszczone w celu nakreœlenia problemu, najczêœciej wszystkie wymienione „typy” siê
przenikaj¹) próbuj¹ ustawiæ dziecku przysz³oœæ
w najdrobniejszych szczegó³ach, bo przecie¿
wiedz¹ wszystko najlepiej, wiêc opieraj¹c siê na
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tym oczywistym fakcie - maj¹ absolutn¹ w³adzê
i decyduj¹ o wszystkim. Ich dziecko ma najczêœciej po brzegi wype³niony plan zajêæ - prywatne lekcje angielskiego, niemieckiego, basen,
szko³a muzyczna czy inne przewidziane przez
rodziców przyjemnoœci. W takim domu pozornie nic z³ego siê nie dzieje, ale dziecko odczuwa pustkê i jest osamotnione. W grê wchodz¹
te¿ naturalnie niespe³nione ambicje - jeœli komuœ
nie uda³o siê zostaæ lekarzem, to dziecko spe³ni
jego oczekiwania i dlatego ju¿ od najm³odszych
lat jest „kierowane” pod k¹tem przysz³ego zawodu, choæby jego w³asne zainteresowania by³y
ca³kiem inne. Czasem rodzice je nawet wyœmiewaj¹, bagatelizuj¹ lub otwarcie siê im sprzeciwiaj¹. Zaznaczam, ¿e jest to doœæ trudna kwestia, poniewa¿ rodzic oczywiœcie powinien braæ
udzia³ w decydowaniu o przysz³oœci dziecka, ale
trzeba braæ pod uwagê zarówno jego mo¿liwoœci jak i pragnienia, nie mo¿na autorytarnie narzucaæ rozwi¹zañ. W przysz³oœci mo¿e siê to
bowiem okrutnie zemœciæ: Nienawidzê swojej
pracy, ale wy chcieliœcie, bym zosta³ tym, kim
jestem. Trzeba przedstawiaæ wiêc argumenty,
a nie swoje ¿yczenia. Przekonywaæ, ale nie na
zasadzie bo ja tak chcê. Nale¿y kierowaæ siê
równie¿ wyczuciem i rozs¹dkiem. Autorytet powinien opieraæ siê na mi³oœci, a nie poczuciu si³y
i zale¿noœci. Istnieje wiele wskazówek dotycz¹cych wychowywania dziecka, jednak chyba nie
sposób okreœliæ zasad, których nie mog³aby podwa¿yæ jednostkowa, wyj¹tkowa sytuacja. To nie
prawa fizyki, ¿ycie pisze swoje scenariusze i oprócz
jasnych wytycznych nale¿y kierowaæ siê równie¿ wyczuciem i intuicj¹. Z pewnoœci¹ w wyj¹tkowych sytuacjach lepiej nagi¹æ zasady,
ni¿ traktowaæ syna czy córkê z podejœciem
s³u¿bisty. Niektórzy rodzice pope³niaj¹ ten
b³¹d i w rezultacie dziecko staje siê jedynie
obiektem, który ma spe³niaæ konkretn¹ listê
oczekiwañ. W ca³ym procesie wychowawczym
jego poczucie indywidualnoœci, które powinno
stopniowo siê rozwijaæ, po prostu zanika.
K. S.: Przygl¹daj¹c i przys³uchuj¹c siê niektórym opiniom mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e
dziecko bywa niekiedy pojmowane jako istota, która dopiero w przysz³oœci tak naprawdê
nauczy siê prze¿ywaæ emocje...?
B. Ch-N.: Wiele problemów wynika z podejœcia
niektórych ludzi do osoby dziecka. Nie traktuj¹
malucha jak pe³noprawnego cz³owieka, tylko jak
jego „zaczyn” - coœ, z czego dopiero za ileœ lat
rozwinie siê ktoœ rozumny. Niestety, niekiedy
i w domu i szkole wcale nie próbuje siê zrozumieæ dziecka - jakby w domyœle zak³adaj¹c, ¿e
jest ma³e i g³upie, nie mo¿e wiêc posiadaæ skomplikowanych uczuæ. Pamiêtajmy, ¿e dziecko nie
jest niczyj¹ w³asnoœci¹ - jest darem, który „dostaje siê” po to, by wychowaæ je na wartoœciow¹
osobê - nie dla nas, ale dla œwiata, dla innych
ludzi, nauczyæ, by dba³o o potrzeby drugiego
cz³owieka, by by³o po prostu dobre. Nie bêdzie
¿y³o na pustyni, tylko wœród ludzi w³aœnie. Musi
wiêc wiedzieæ, co jest dobre a co z³e. I tu, oprócz
piêknych s³ów, musimy œwieciæ przyk³adem
w codziennym ¿yciu. Dziecko przyjmuje nasze
standardy moralne jako normê. Jeœli dla nas jakieœ drobne oszustwa nie maj¹ wiêkszego zna-

czenia, nie oczekujmy, ¿e nasz syn czy córka
wyrosn¹ na uczciwych ludzi. K³amstwo, oszustwo nie jest dobre, ale nie jest te¿ z³e, skoro
mama i tata tak postêpuj¹. Nawet jeœli je pope³niê - co z tego. Wychowywanie dziecka to
ogromna odpowiedzialnoœæ. ¯eby by³o ono skuteczne, trzeba miêdzy innymi wprowadziæ system kar i nagród, jak równie¿ modelowaæ zachowanie dzieci poprzez w³asne postêpowanie.
Mówi¹c o emocjach dzieci nale¿y uœwiadomiæ
sobie, ¿e problemy, które z perspektywy doros³ego wydaja siê œmieszne, dla dziecka mog¹ stanowiæ ogromne zmartwienie lub napawaæ je lêkiem. Uwaga: niewa¿ne jest, co powoduje problem, wa¿ne natomiast, jakie emocje mu towarzysz¹. Na przyk³ad ktoœ z domowników wybiera
siê na jakiœ prosty zabieg do szpitala - jeœli dziecko uchwyci jakieœ strzêpki rozmów, mo¿e ³atwo
dopowiedzieæ sobie resztê (du¿o gorsz¹ wersjê
ni¿ w rzeczywistoœci) i „gryŸæ siê” w samotnoœci ogromnym strachem o kochan¹ osobê. Myœlê, ¿e wystarczy³oby siêgn¹æ pamiêci¹ w przesz³oœæ, a ka¿dy z nas znalaz³by podobn¹ sytuacjê ze swojego dzieciñstwa. Dziœ nasze niegdysiejsze obawy wydaj¹ siê takie g³upiutkie i naiwne, ale towarzysz¹ce im wtedy uczucia mog³y byæ istnym koszmarem.
K. S.: Na tym tle najbardziej oczywistym
szkodliwym zachowaniem wydaje siê przemoc
fizyczna w stosunku do dziecka...
B. Ch-N.: Wœród toksycznych rodziców s¹ i tacy,
którzy stosuj¹ przemoc fizyczn¹ i seksualn¹, (co
na ogó³ spotyka siê z potêpieniem). W takich ludziach z regu³y jest bardzo du¿o z³oœci - podobnie dziecko doœwiadczaj¹ce przemocy, jeœli nie
podda siê jakiejœ terapii, wyrasta najczêœciej na
osobê z zburzonym funkcjonowaniem emocjonalnym. Wiadomo, ¿e na dziecku najproœciej
bezkarnie wy³adowywaæ frustracje - bo nie zaatakuje, nie odda, kiedy siê je skrzywdzi i raczej nikomu siê nie poskar¿y (komu?). Uszkodzenia psychiki s¹ w takich sytuacjach ogromne. Skutkiem stosowania przemocy jest brak
poczucia bezpieczeñstwa, obni¿ona samoocena,
lêk, problemy z koncentracj¹, uwag¹, pamiêci¹,
stany depresyjne, a w doros³ym ¿yciu poczucie
bezwartoœciowoœci w³asnej osoby. Tacy ludzie
czuj¹ siê niekochani, nie osi¹gaj¹ spe³nienia
zawodowego, nie potrafi¹ byæ asertywni, czêsto
nie uk³ada siê im w ¿yciu. Doznaj¹c przemocy,
same powielaj¹ ten sposób zachowania wobec
swoich partnerów i dzieci.

K. S.: Co siê dzieje, jeœli do podobnych zachowañ dochodz¹ jeszcze inne k³opoty w rodzinie?
B. Ch-N.: Jeœli pojawia siê na przyk³ad problem
alkoholowy, jest jeszcze gorzej - tam dzieci bior¹
na siebie role doros³ych, to one staj¹ siê opiekunami swoich rodziców. Dobrze obrazuje tak¹ sytuacjê film „Kochankowie mojej mamy” z Krystyn¹ Jand¹ w roli matki alkoholiczki. Takie dzieci pozbawione s¹ dzieciñstwa, bo musz¹ siê kimœ
opiekowaæ, braæ odpowiedzialnoœæ za doros³ych.
Czêsto maj¹ poczucie winy, chocia¿ to rodzice
robi¹ z³e rzeczy, nie one. Kiedy dorosn¹, ci¹gle
bêdzie im towarzyszyæ przekonanie, ¿e nadal
musz¹ siê o kogoœ troszczyæ - nigdy nie bêd¹
mog³y siê rozluŸniæ czy zrelaksowaæ. W doros³ym ¿yciu takie dzieci czêsto wybieraj¹ sobie
partnerów, którymi musz¹ siê opiekowaæ. Czasem oprócz tego, ¿e doœwiadczaj¹ przemocy
i bólu fizycznego, nosz¹ tajemnicê, przecie¿ nie
podziel¹ siê tym, jak to w domu wygl¹da. Oczywiœcie dochodzi te¿ wstyd, poczucie pustki i osamotnienia. Niekiedy nie umiej¹ sobie poradziæ
w szkole z rówieœnikami, s¹ wyœmiewane - próbuj¹ siê broniæ, a ¿e nie maj¹ zasobu umiejêtnoœci zaradczych, bij¹, wyzywaj¹ i stosuj¹ agresjê
w ramach samoobrony, co z kolei jest przyczyn¹
ich konfliktów w œrodowisku szkolnym.
K. S.: W najogólniejszym zarysie - jak na tym
tle postêpowaæ z ma³ym cz³owiekiem?
B. Ch-N.: Wa¿ne, by stawiaæ przed dzieckiem
wyzwania adekwatne do jego umiejêtnoœci. Wtedy wyroœnie ono na cz³owieka z prawid³ow¹ samoocen¹. Jeœli rodzice wyznaczaj¹ zbyt ambitne cele, dziecko cierpi podwójnie - obni¿a siê
jego samoocena, a poza tym ma poczucie, ¿e zawiod³o rodziców i nie mo¿e spe³niæ ich oczekiwañ. Bardzo istotne jest to, by nie sk¹piæ pochwa³, ale te¿ nie chwaliæ na wyrost. W ¿adnym
razie nie nale¿y k³amaæ, bo nasze s³owa uznania
strac¹ zupe³nie wartoœæ, jeœli nie trzeba bêdzie
w ¿aden sposób na nie zapracowaæ. Nie nazywaæ genialnym czegoœ, co jest tylko dobre i wartoœciowe, chocia¿ powinno daæ siê odczuæ, ¿e
dostrzega siê te¿ ma³e sukcesy. Chwaliæ wysi³ki
bardziej ni¿ same nominalne osi¹gniêcia. Uczyæ
dawania, nie tylko brania. Pamiêtaæ o tym, ¿e
dzieci maj¹ prawo do rozwoju i takiego wychowania, które pozwoli im na trwanie w przekonaniu, ze s¹ kimœ wa¿nym, ¿e zas³uguj¹ na mi³oœæ i szacunek.

Katarzyna Senkowska

Og³oszeni
a drobne
Og³oszenia
• Montaż i konserwacja anten RTV-sat. Tel.: 33 8107 022, 604 836 409.
• Sprzedam lokal użytkowy o pow. 45 m2 w Brzeszczach, al. Dworska 6/3 (Blok Pomowski). Cena 21 tys. (do
negocjacji). Tel. 608 329 494.

• LOMBARD przy ul. Dworcowej 34 (budynek Agencji Mieszkaniowej). Przyjmuję w zastaw telefony komórkowe, złoto, sprzęt RTV. W sprzedaży tanie komórki, rowery, sprzęt RTV. Tel.: 698 896 719.
• Sprzedam polanę w lesie o pow. około hektara w Jawiszowicach. Tel.: 32 623 25 82, 667 877 875.

• Sprzedam mieszkanie w Brzeszczach przy ul. Łokietka 48 m2. Cena do negocjacji. Tel.: 606 570 482.
• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 17 ar w Jawiszowicach. Tel.: 666 453 612.
• Sprzedam mieszkanie własnościowe o pow. 35 m2 z piwnicą przy ul. Narutowicza. Tel. : 692 539 962.
• Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m2 przy ul. Mickiewicza. Tel.: 601 183 884.
Odg³osy Brzeszcz
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Kultura

Kalendarium przedsiêwziêæ
w maju
9 maja godz. 17.00 (Biblioteka Główna)
Baśniowe Czytanki - zapraszamy dzieci od lat 6.
10 maja godz. 16.00-19.00 (Hala Sportowa)
Projekt KULTUROSKOP - Street dance - warsztaty
taneczne prowadzi Mateusz Nowak - mistrz Polski
w dancehall. Udział bezpłatny. Zapisy pok. 34 w OK.

17 maja godz.15.00-19.00 (Świetlica os. Paderewskiego) - Projekt KULTUROSKOP - warsztaty taneczne choreoterapia - tańce w kręgu - zajęcia prowadzi Anna
Roth - pedagog, nauczyciel dyplomowany, instruktor
improwizacji tańca i symboliki ciała. Oferta dla nauczycieli, pedagogów i instruktorów. Udział bezpłatny. Zapisy pok. 34 w OK.

12 maja godz. 16.00-18.30 (Hala Sportowa)
Projekt KULTUROSKOP - Street dance - warsztaty
taneczne prowadzone przez choreografa Agatę Zeliszek. Udział bezpłatny. Zapisy pok. 34 w OK.

17 maja godz. 13.15 (Biblioteka Publiczna w Jawiszowicach) - Z Mikołajkiem poznajemy odkrycia i wynalazki - Bawiliśmy się świetnie, czyli szalone pomysły i wynalazki naukowców.

12 maja godz. 13.00 (Sala widowiskowa)
I Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” pod
patronatem Burmistrza Teresy Jankowskiej
Organizator: Doradca metodyczny języka polskiego
Jolanta Hodur, współpraca Ośrodka Kultury Brzeszcze. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych oraz Gimnazjum 1 i 2 w Brzeszczach. Podsumowanie konkursu 19 maja godz. 14.00.

18 maja godz.15.00-18.00 (Sala widowiskowa OK.)
Projekt KULTUROSKOP - Prowadzi grupa teatralnohappenerska PRÓG z Wadowic. Proponujemy: warsztaty teatralne, akrobatyczne, bębniarskie, dramaturgii,
charakteryzacji, żonglerki.

12,14, 19 maja godz. 16.00-20.00 (przed budynkiem
OK lub Piwnica Free Culture)
Serce dla zwierząt - zbieramy suchą karmę dla zwierząt, koce, pledy, kawałki wykładziny, smycze, obroże,
kagańce, szelki, szczotki, miski. Organizowana przez
grupę Rewolucja Świadomości oraz Piwnicę Free Culture. Akcja w ramach obchodów Dnia Dobrych Uczynków. Zebrane dary zostaną przekazane do Przytuliska
dla zwierząt - Przystań Ocalenie w Ćwiklicach oraz do
schroniska w Oświęcimiu.
14 maja godz. 9.00 (Stadnina koni na Nazieleńcach)
Polska biega - ogólnopolska akcja biegowa.
Start i meta: stadnina koni Nazieleńce. Rejestracja od
godz. 9.00, start: godz.10.00, dystans: ok. 4 km.
Udział bezpłatny. Szczegóły na www.ok.brzeszcze.pl
16 maja godz. 17.00 (Biblioteka Główna)
Z Julką i Julkiem poznajemy świat - zapraszamy dzieci w wieku 5-7 lat.

19 maja godz. 19.00 (Biblioteka Główna)
Strachy na lachy - w ramach zakończenia cyklu spotkamy się z detektywem. Zapraszamy dzieci z klas III-VI.
19 maja godz. 17.00 (Biblioteka Publiczna w Przecieszynie) - Z Julkiem i Julką poznajemy świat - zapraszamy dzieci w wieku 5-7 lat.
20 maja godz. 16.00
Języka fani na szlak! - gra miejska dla uczestników
projektu „Języka fani”.
21 maja (Hala Sportowa w Brzeszczach)
Festiwal tańca „Rytmy ulicy Brzeszcze 2011” w ramach
projektu KULTUROSKOP
W programie:
7.30 - 9.00 Rejestracja uczestników, próby zespołów
9.00 - ELIMINACJE
14.00 - 15.30 Przerwa obiadowa, obrady jury
16.00 - Gala finałowa.
22 maja godz. 15.30 (Kościół pw. św. Urbana)
Majówka w ogrodach plebańskich organizowana przy

współudziale Święta Ogrodów.
VI festiwal organizowany przez Ogród Botaniczny, Stowarzyszenie „Ogrody Sztuki”, Klub Muzyki Współczesnej „Malwa” w Krakowie, Ośrodek Kultury Brzeszcze.
W programie:
godz.16.30 Nabożeństwo majowe
godz.17.00 Msza święta
Od godz.15.30-19.00 (ogrody plebańskie)
Sprawnościowy tor przeszkód, wystawa, kiermasz roślin ogrodowych, kompozycji kwiatowych, degustacja
potraw i napojów, malowanie na szkle motywów kwiatowych oraz sztuka układania bukietów, wystawa malarstwa plastyków amatorów, koncert zespołu parafialnego z kościoła NS Pana Jezusa z Bielska-Białej, kiermasz rozmaitości organizowany przez Gimnazjum nr 2
23 maja godz. 17.00 (Biblioteka Główna)
Międzypokoleniowe potyczki językowe - pomiędzy
klubem „Rozmowy nie tylko o książkach”, a młodzieżą z SP nr 2 w ramach projektu „Języka fani”.
24 maja - Zlot Młodego Ekologa
Organizatorzy: Stowarzyszenie Ekologiczne BIOS,
Rada Sołecka - Jawiszowice, Agencja Komunalna,
Ośrodek Kultury Brzeszcze.
26 maja godz. 17.00 (Biblioteka Publiczna w Skidziniu) - Co Basia na to - spotkania dla dzieci w wieku
przedszkolnym wraz z rodzicami lub dziadkami.
28 maja (OK w Brzeszczach)
Parada talentów - konkurs na największą indywidualność artystyczną Brzeszcz, organizowany w ramach
obchodów Dnia Dziecka.
W programie:
godz.15.00 (sala widowiskowa) prezentacje konkursowe w kategorii: śpiew, taniec, pokazy akrobatycznosportowe, recytacja, parodia zespołów, kabarety
godz.17.30 (plener przed budynkiem OK) gry, konkursy, zabawy z nagrodami, miasteczko rowerowe.
Ponadto: urządzenia rekreacyjne; zjeżdżalnia, zamek
dmuchany, suchy basen.
Organizatorzy: OK Brzeszcze, Samorządy Osiedlowe nr
1, nr 2, nr 8.
29 maja godz. 15.00 (Sala widowiskowa)
Najpiękniejsze melodie na Dzień Matki - program estradowy w wykonaniu zespołu Tęcza.

ZAPOWIEDZI NA CZERWIEC
3 czerwca godz. 16.30 (Sala widowiskowa OK.)
Nie daj plamy baw się z nami! - podsumowanie projektu „języka fani”. Ogłoszenie wyników konkursów
oraz plebiscytu na najpopularniejsze przysłowie.
4 czerwca (Świetlica os. Szymanowskiego)
Dzień Dziecka
5 czerwca godz. 15.00 (Boisko przy SP nr 2)
Mecz piłki nożnej w ramach programu: Razem zmieniajmy świat - razem pomagajmy innym. Impreza
pod honorowym patronatem Burmistrza Brzeszcz.
Program:
15.00 Mecz Szpiczaści-Składaki
16.30 Występ Laureatów konkursu „Zaczarowanej
Piosenki” Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
16.45 Wręczenie pucharu
17.00 Pokaz ratownictwa medycznego
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17.15 Występ Laureatów konkursu „Zaczarowanej Piosenki” Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
17.40 Występ Zdzisława Bagudy - Brzeszczańskiego
reprezentanta w programie „Bitwa na Głosy” w grupie
Haliny Młynkowej
18.00 Zakończenie imprezy
Ponadto:
Bezpłatne badania i konsultacje z lekarzami Śląskiego
Centrum Chorób Serca, nauka pierwszej pomocy, stoiska NGO, trampolina, dmuchana zjeżdżalnia, stoiska
sponsorowane oraz wiele innych atrakcji i niespodzianek! Organizatorzy: Rafał Andreas, Fundacja Urszuli
Smok „Podaruj Życie”, Fundacja Śląskiego Centrum
Chorób Serca, Akcja Tak dla Transplantacji, OK, SP nr
2, Gmina Brzeszcze, Maltańska Służba Medyczna z
Kęt, Grupa Ratownictwa Medycznego przy OSP w Jawiszowicach. Patroni medialni: Radio Kraków, TVP Kraków.

7, 8, 9 czerwca godz. 15.00-18.00 (Świetlica os.
Szymanowskiego)
Projekt KULTUROSKOP - warsztaty teatralno-happenerskie. Udział w warsztatach bezpłatny. Zapisy
pok. 34 w OK w Brzeszczach.
8 czerwca godz. 15.00-18.00 (Świetlica os. Szymanowskiego)
Małopolski Dzień Uczenia się w Brzeszczach szczegóły w placówkach OK w Brzeszczach
11 czerwca (Park Osiedlowy ul. Dworcowa) Festiwal Teatrów Ulicznych
W programie m.in.: Serce Don Juana Scena Kalejdoskop z Krakowa, Maska Teatr Nikoli z Krakowa,
Miasto Ognia Teatr Prawdziwy Butryma z Bielawy.
Ponadto: Teatr Gry i Ludzie z Katowic, Grupa teatralno-happenerska Próg z Wadowic, teatry ognia.

Kultura

Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK

31 maja godz. 17.00 (Plac zabaw, os. Słowackiego)
Europejski Dzień Sąsiada
Organizatorzy: Wspólnota Mieszkaniowa os. Słowackiego, PUB Klinika, Ośrodek Kultury Brzeszcze.
31 maja godz. 9.30 (Sala widowiskowa OK.)
Dzieciaki Ekologiczne - zakończenie i podsumowanie
projektu, wręczenie nagród dla laureatów w konkursach plastycznym i fotograficznym.
PIWNICA FREE CULTURE - Zapraszamy codziennie od 16.00-20.00 (prócz środy)
Zapraszamy na rozgrywki w tenisa stołowego, szachy,
bierki. Cyklicznie odbywają się zbiórki XIII drużyny harcerskiej Widmo. Wpuśćmy wiosnę do piwnicy! Wiosenne odnawianie pomieszczeń Piwnicy Free Culture. Jeśli
po remoncie została w Twoim domu farba, która nie
będzie już potrzebna, zapytaj rodziców czy możesz ją
przynieść do nas. Chcemy odnowić ściany Piwnicy Free
Culture przy Twoim udziale! Staniesz się sponsorem
i twórcą artystycznych działań, a Twoje imię pozostanie na pomalowanym przez Ciebie fragmencie ściany... do następnego malowania:)
UWAGA!!! Kontynuacja akcji Nakrętka oraz Telefon.
Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do
organizowanych akcji.
WYSTAWY:
26.04-22.05 Wystawa pokonkursowa „Paw jawiszowicki”
27.05-13.06 Wystawa prac plastycznych Joanny Kozłowskiej i Pawła Kozłowskiego

Repertuar
6-08.05.2011
godz. 17.00, 18.30 GNOMEO I JULIA
godz. 20.00 JASKINIA ZAPOMNIANYCH SNÓW
9.05.20011 nieczynne
10-12.05.2011
godz. 18.00 GNOMEO I JULIA
godz. 20.00 JASKINIA ZAPOMIANYCH SNÓW
13-15.05.2011
godz.17.00 RIO
godz.18.30 GNOMEO I JULIA
godz. 20.00 JESTEM BOGIEM
16.05.2011 nieczynne
17-18.05.2011
godz. 18.00 RIO
godz. 20.00 JESTEM BOGIEM
19.05.2011
Kino Seniora
godz. 16.00 CHANEL I STRAWIŃSKI
godz.18.00 RIO
godz. 20.00 JESTEM BOGIEM
20-22.05.2011
godz.16.00, 18.30, 21.00 PIRACI Z KARAIBÓW: NA
NIEZNANYCH WODACH
23-26.05.2011
godz.18.00, 20.30 PIRACI Z KARAIBÓW: NA NIEZNANYCH WODACH
27-29.05.2011
godz.17.30, 20.00 PIRACI Z KARAIBÓW: NA NIEZNANYCH WODACH
30.05.2011 nieczynne
31.05-02.06.2011
godz. 16.30, 18.00 KUNG FU PANDA 2 3D
godz. 20.00 PIRACI Z KARAIBÓW: NA NIEZNANYCH
WODACH

Brzeszcze Bór
13.05 Warsztaty plastyczne - rękodzieło artystyczne
z kory kokosowej (16.00).
16.05 Spotkanie z książką z udziałem przedszkolaków
z Boru (11.00).
20.05 Wyjazd do Gospodarstwa Szkółkarskiego Kapias w Goczałkowicach (14.45).
04.06 Rodzinny Dzień Dziecka oraz 25-lecie DL
w Brzeszczach-Borze.
Szczegóły dotyczące poszczególnych zajęć w DL
Wilczkowice:
16.05 Warsztaty plastyczne - na szkle malowane
(17.00).
20.05 Wyjazd do Gospodarstwa Kapias w Goczałkowicach (14.45).
25.05 Pokaz kulinarny (15.00).
27.05 Spotkanie z książką dla uczniów kl I Szkoły
Podst. (8.00).

Przecieszyn
Biblioteka zaprasza:
16.05 Spotkanie pod literką dla przedszkolaków
(10.00).
19.05 „Rozczytaj swoje dziecko z Julką i Julkiem”(17.00).
30.05 „Dzień Matki w bibliotece” - spotkanie dla mam
z małymi dziećmi (17.00). Szczegóły na plakatach.
Huragan Babski zaprasza na spotkania w czwartki
(17.00).
Zespół Przecieszynianki zaprasza na spotkania we
wtorek (17.00).

Zasole

20.05 „Święto kwitnącej azalii” - wyjazd do gospodarstwa ogrodniczego „Kapias” w Goczałkowicach (15.00).
W każdy poniedziałek zajęcia taneczne:
godz. 15.00-16.00 grupa starsza,
godz. 16.00-17.00 grupa młodsza.
W każdy czwartek Klub Aktywnych Panów (17.0020.00).
Wtorki, środy i piątki zajęcia świetlicowe (16.00-20.00).
Klub Seniora zaprasza w czwartki (14.00-16.00).

Os .Paderewskiego
12.05 Warsztaty ceramiczne dla pań.
17.05 Warsztaty Taneczne Choreoterapia - Tańce
w Kręgu. Warsztaty dla pań.
19.05 Wyjazd do Gospodarstwa Szkółkarskiego Kapiasów w Goczałkowicach na Dni Otwarte Ogrodów.
1.06 Dzień Dziecka na oś. Paderewskiego.
5.06 4 Wystawa Terrarystyczna Zwierząt Egzotycznych.

Jawiszowice
12.05 Warsztaty taneczne w ramach projektu Kulturoskop.
20.05 ,,Kwiaty dla mamy” - zajęcia florystyczne dla
dzieci (12.30).
26.05 Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gliwicach na
operetkę pt. ,,Wesoła wdówka”.
1.06 ,,Dzień Dziecka na sportowo - zabawnie i zdrowo” (14.00).
Od poniedziałku do środy w godz od 10.00-13.00 spotkania dla najmłodszych dzieci w Klubie Malucha.
W każdy czwartek godz.15.00 ćwiczenia dla pań ,,Pilates”.

19.05 Rozgrywki sportowe na boisku, pieczone kiełbaski (17.00).
20.05 Wyjazd do ogrodu Kapias w Goczałkowicach (16.00)
Wtorki, czwartki - aerobic (18.50).
Piątki - zajęcia taneczne (od 16.00).

Skidziñ
13.05 „Potyczki moli książkowych” - konkurs literacki dla dzieci (16.00).
18.05 Spotkanie biblioteczne dla dzieci
przedszkolnych (9.30).
20.05 Wyjazd do gospodarstwa ogrodniczego „Kapias” w Goczałkowicach (14.15).
Szczegóły na plakatach.
26.05 „Basia i mama w pracy” - kolejne spotkanie dla dzieci przedszkolnych z rodzicami, dziadkami, starszym rodzeństwem
z cyklu: „A co Basia na to?”(17.00).
Wtorki - aerobic dla pań (18.30).
Środy - próby okolicznościowe zespołu Skidzinianie (19.00).

Os. Szymanowskiego
11.05 Warsztaty wyplatania z gałązek brzozowych (16.00).

Odg³osy Brzeszcz

maj 2011

21

Czytelnictwo

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

Wanda Chotomska

nam Ÿle, gdy mamy problem,
gdy poszukujemy odpowiedzi
na jakieœ pytanie. Dlatego musimy czytaæ i ksi¹¿ka obroni siê
wed³ug mnie zawsze. Wierzê
g³êboko, ¿e ksi¹¿ki nigdy nic
nie zast¹pi, nawet audiobook,
który te¿ jest wspania³ym wynalazkiem. Ksi¹¿ki z papieru
bêd¹ drukowane i czytane do
koñca œwiata. Jestem o tym
przekonany.

Je¿eli to co czytamy w dzieciñstwie ma wp³yw na to, jacy
jesteœmy w przysz³oœci, warto
poznawaæ ulubione ksi¹¿ki, te
wyj¹tkowe, zapamiêtane na
wiele, wiele lat.
Tym razem do rozmowy o czytaniu i ulubionej ksi¹¿ce z dzieciñstwa, zaprosiliœmy £ukasza
Wierzbickiego - redaktora, biografistê, autora ksi¹¿ek dla dzieci, podró¿nika.
£ukasz Wierzbicki

Ulubiona ksi¹¿ka z dzieciñstwa i dlaczego ta?
„Kubuœ Puchatek” i „Chatka Puchatka” Alana
Alexandra Milne to jest moja ulubiona pozycja
i zawsze do niej chêtnie wracam. Pewnie dlatego jak pisa³em „Afrykê Kazika” to ch³opiec,
który wystêpuje na pocz¹tku tej ksi¹¿ki ma na
imiê Krzyœ. Tak sobie pomyœla³em, ¿e przyjaciel Kubusia Puchatka to taka literacka postaæ,
wiêc ten ch³opiec to te¿ niech bêdzie Krzyœ.
Dlaczego warto czytaæ?
Trzeba czytaæ. S³ysza³em kilka razy opinie, ¿e
trzeba wykszta³ciæ nawyk czytania, ale wed³ug
mnie nawyk nie jest najlepszym s³owem. Czytanie to pasja, to jest coœ co wype³nia nam ¿ycie,
tak jak rozmowy z ludŸmi, podró¿e, praca, odpoczynek, tak czytanie musi byæ czymœ co
wzbogaca nas wewnêtrznie, urozmaica nasze
¿ycie, bawi nas - je¿eli siêgniemy po ksi¹¿kê
która s³u¿y rozrywce, wzrusza - je¿eli ktoœ lubi
siê wzruszaæ i czytaæ o romantycznych historiach, uczy i pomaga podejmowaæ w³aœciwe
decyzje w ¿yciu. Ksi¹¿ki to przyjaciele, to nauczyciele, którzy pomagaj¹ nam wtedy, gdy

Czytam teraz
Ostatnio czyta³em du¿o ksi¹¿ek historycznych,
poniewa¿ pracowa³em nad ksi¹¿k¹ dla dzieci,
poœwiêcon¹ œredniowiecznej podró¿y do Mongolii. Pomimo, ¿e to ksi¹¿ka dla dzieci, ale jednak historyczna, stara³em siê dowiedzieæ jak
najwiêcej, poznaæ realia tamtego œwiata, wiêc
czyta³em relacje Wilhelma z Rubruk, relacje
Marco Polo z jego podró¿y do Chin i relacje
Benedykta Polaka i Carpiniego - te ksi¹¿ki
wci¹¿ s¹ tam gdzieœ otwarte na ró¿nych stronach, gdzieœ na moim biurku. Jednoczeœnie, trochê dla rozrywki, trochê dla odpoczynku czytam w tej chwili „Pierœcieñ Rybaka” - ksi¹¿kê,
któr¹ poleci³ mi mój teœæ (mo¿e w rewan¿u za
moje propozycje, które poleciliœmy mu ostatnio z ¿on¹). Powieœæ historyczna ale jednoczeœnie krymina³ i powieœæ przygodowa. Gdy poznam historiê przedstawion¹ w ksi¹¿ce siêgnê
do encyklopedii, ¿eby sprawdziæ czy tak by³o
naprawdê. Powieœæ, która rozgrywa siê w Watykanie i opowiada historiê, jak to siê sta³o, ¿e
w pewnym momencie dziejów mieliœmy dwóch
papie¿y i jakie w zwi¹zku z tym panowa³o zamieszanie. A ¿e jestem dopiero na 40 stronie to

wiele wiêcej o tej ksi¹¿ce nie jestem w stanie
powiedzieæ. Ale wci¹gnê³a mnie i jak tylko
wrócê do domu bêdê czyta³ dalej.
Wywiad z £ukaszem Wierzbickim mo¿na obejrzeæ na stronie internetowej OK (www.ok.brzeszcze.pl) w zak³adce BIBLIOTEKA.
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)

Gadu gadu z...
Mart¹ Fox
Goœciem pierwszego
spotkania z cyklu „Wêdruj¹ca kawiarenka literacka” by³a Marta Fox.
Wybór nie by³ przypadkowy. Pani Marta przez
wiele lat pracowa³a jako nauczycielka jêzyka
polskiego i bibliotekarka w liceum. By³a te¿
dziennikarzem, w wieku 37 lat opublikowa³a
swój pierwszy utwór literacki. Obecnie jest ju¿
autork¹ oko³o 30 ksi¹¿ek dla m³odzie¿y i doros³ych, które mo¿na wypo¿yczyæ w Bibliotekach
Publicznych Oœrodka Kultury. Marta Fox od
kilku lat prowadzi te¿ blog internetowy. Jest
wiêc kobiet¹ o której na pewno mo¿na powiedzieæ, ¿e „BABA POTRAFI”.

W przys³owiu si³a
Zanim zosta³y zapisane, kr¹¿y³y w formie ustnej, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Podobno niektóre sta³y siê nawet m¹droœci¹ narodu. Na pewno s¹ znakomitym materia³em do æwiczeñ gramatycznych, stylistycznych, czêsto maj¹ znaczenie przenoœne i dlatego ucz¹ odczytywania „drugiej
warstwy tekstu”. Mowa o przys³owiach. Czy wci¹¿ je znamy, uwa¿amy za trafne, nadal aktualne?
Zapraszamy do udzia³u w plebiscycie: wybierz swoje ulubione przys³owie - takie, które najczêœciej
cytujesz, które uwa¿asz za wyj¹tkowo trafne i wci¹¿ aktualne. Zabawa przy tym - zapewniona! Wype³nij kupon i zostaw w bibliotece. Wœród uczestników plebiscytu rozlosujemy nagrody.
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podpis

Pe³n¹ relacjê ze spotkania mo¿na obejrzeæ na naszej stronie internetowej a tak¿e przeczytaæ na
blogu Marty Fox.
Projekt BABA POTRAFI wspó³finansowany ze
œrodków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013

Krymina³y

Pajdokraci siê kszta³c¹ - cz. 2
Najwiêcej frajdy maj¹ natomiast studenci
Uniwersytetu Rolniczego - prawdopodobnie jest
to jedyna studnia naziemna. Tam szczêœliwcy
zg³êbiaj¹ tajniki farmerowania (B³a¿ej), ucz¹ siê
jazdy konnej na prawdziwych koniach (Magdalena), doj¹ kozy i króliki (Jakub), buduj¹ zameczki
dla pszczó³ek (Natalia), ganiaj¹ boso-weso³o po
polach uprawnych i siej¹ trawy na chlebek (Szymon). W wolnym czasie czesz¹ we³nê owieczkom i tresuj¹ psy pasterskie (Bartosz), a tak¿e
przyklejaj¹ poro¿a jelonkom (Martyna). Mo¿liwe, ¿e w ogóle istnieje opcja farmerowania leœnego, które zak³ada opiekê nad lasem i jego dzikimi mieszkañcami, w tym bia³ymi misiami
(Piotr). W zimie dokarmia siê wiêc sarenki, dziki
i renifery, wolontariusze mog¹ nawet zabraæ czêœæ
uszczêœliwionych zwierzaków do domów na przechowanie (Natalia), (w za³o¿eniu do wiosny, chyba ¿e siê przywi¹¿¹). Po indologii dostaje siê licencjê na za³o¿enia farmy indyków (Jakub). Studenci domowej farmerystyki pilnuj¹ równie¿, by
kury nie pozostawia³y swoich jajek bez opieki
i karmi¹ robakami ma³e ¿ó³te kurczaczki (Kacper). Inne specjalnoœci sadz¹ jab³onki, œwierki
(Maria), buszkpany (Szymon), rodendorony (Adrian) oraz palmy, do których nie wolno wbijaæ
¿adnych gwoŸdzi (bo zainteresuje siê tym ochro-

na œrodowiska) (Maksymilian).
Specjaliœci wiêksi potrafi¹ równie¿ obs³ugiwaæ kombajny i jeŸdziæ nimi po zwyk³ych drogach
(Marcin), specjaliœci mniejsi pozostaj¹ na poziomie traktorów
(B³a¿ej). Do zadañ ekstremalnych (zapewne w formie seminariów) nale¿y tak¿e zabijanie karpi
(Magdalena). Niezwykle kusz¹ce s¹ równie¿ tytu³y zawodowe, które uzyskuje siê po latach wytê¿onej pracy - po geodezji zostaje siê wiêc geodeonem, czyli rodzajem kowboja (Stanis³aw), po
medycynie - medycynolologiem (Kacper). Corocznie wszyscy zbieraj¹ siê tak¿e na juwenalia,
czyli rozgrywki Juventus Turyn (Bartosz), a tak¿e rajd przez ca³e miasto, czyli konkurs peda³owania studentów pedagogiki (Kornelia). Co jakiœ
czas pojawiaj¹ siê te¿ wyczekiwane przez wszystkich sesje, czyli chodzenie w szpilkach i szminkach po wybiegu (Barbara) (w ¿ywym proteœcie
mêska czêœæ zgromadzonych oœwiadczy³a natychmiast, ¿e w sesji udzia³u braæ wcale nie bêdzie).
Za to czekaj¹ ich wiêc poprawki, czyli dok³adki
obiadów na sto³ówkach (Eryk).
Celem ostatecznych d¹¿eñ i wysi³ków jest MAGISTER - tytu³ po¿¹dany przez wszystkie przedszkolaki bez wyj¹tku ze wzglêdu na swe powi¹-

KRONIKA
31 marca do Komendy Stra¿y Miejskiej w Brzeszczach wp³ynê³o zawiadomienie o kradzie¿y wózka dwuko³owego z posesji przy ul. Obozowej
w Brzeszczach na szkodê 77-letniego mieszkañca Brzeszcz. Sprawcy kradzie¿y zostali zatrzymani ju¿ nastêpnego dnia przez patroluj¹cych
stra¿ników, jednak okaza³o siê, i¿ skradzione mienie znajduje siê ju¿ w rêkach innych sprawców.
Prowadzone dalsze czynnoœci doprowadzi³y do
ustalenia osób w których posiadaniu znajdowa³o
siê skradzione mienie. Zatrzymani mê¿czyŸni to
26 i 39-letni mieszkañcy Brzeszcz. Zebrane dowody podczas zatrzymania pozwoli³y ustaliæ, i¿
w/w mê¿czyŸni parê dni wczeœniej pod nieobecnoœæ mieszkañców posesji przy ul. Wodnej w Brzeszczach, dokonali penetracji niezabezpieczonego budynku w wyniku czego skradli modem
bezprzewodowy blueconnect o wartoœci oko³o
240 PLN.
*****
12/13 kwietnia stra¿nicy miejscy ujêli i przekazali policjantom 27-letniego mieszkañca Jawiszowic podejrzanego o posiadanie narkotyków. Do
zdarzenia dosz³o ok. godz. 21.40 na ul. Ofiar
Oœwiêcimia, gdzie policjanci udali siê w zwi¹zku ze zg³oszeniem kradzie¿y z w³amaniem do
koparki marki Hitachi, z której sprawcy wypompowali ok. 30 l paliwa. Kiedy policjanci dotarli
na miejsce, obok koparki zauwa¿yli dwa plastikowe kanistry, w których znajdowa³o siê ok. 30 l
paliwa, natomiast w pobliskich zaroœlach dostrzegli dwie uciekaj¹ce osoby. Natychmiast o kierunku ich ucieczki powiadomili inne s³u¿by, w tym
stra¿ników miejskich, którzy na ul. Wypoczynkowej zauwa¿yli samochód marki Audi, a w nim
27-letniego mieszkañca Brzeszcz, odpowiadaj¹cego rysopisowi jednego z uciekinierów, od którego wyraŸnie czuæ by³o woñ paliwa. W zwi¹zku

zania z magi¹. Ów stopieñ naukowy podtrzymuje u nawet w najbardziej sceptycznych
i racjonalnie myœl¹cych radnych wiarê, ¿e
pomimo niektórych niepokoj¹cych sygna³ów
(z sesji grudniowej: jak ten Miko³aj to robi?!),
czary jednak istniej¹ - no przecie¿ jednak
musz¹, skoro nawet niektórzy doroœli tak staraj¹ siê o to by zostaæ magistrem. Tu radni
jak nigdy solidaryzuj¹ siê i g³êboko rozumiej¹
starania rodziców, cioæ, wujków czy starszego rodzeñstwa - no przecie¿ kto by nie chcia³ potrafiæ
czarowaæ… Mêska czêœæ zebranych kurtuazyjnie
dostrzeg³a tak¿e potrzebê s³owotwórczej odmiany tego mêskobrzmi¹cego wyrazu - dziewczyny
oczywiœcie zostaj¹ wiêc magistralkami. Nieco
mniejsz¹ popularnoœci¹ cieszy siê tytu³ im¿ymiera, gdy¿ nawet umiejêtnoœæ pomierzenia wszystkiego na œwiecie (od mikrologów, czyli najmniejszych ¿yj¹tek, a¿ do wielorybów) nie mo¿e konkurowaæ z rzucaniem zaklêæ.
Pozostaje jedynie ¿yczyæ, by ów ogromny zapa³ na
pocz¹tku œcie¿ki edukacyjnej nigdy nie opuœci³ najm³odszych adeptów nauk, a nielubiane czerwone
paski zamiast zniechêcaæ, dodawa³y skrzyde³ przysz³ym im¿ymierom, magistrom i magistralkom.

Kancelistka Dzieciêcej WyobraŸni
Katarzyna Senkowska

KRYMINALNA

z tym powiadomili policjantów. W trakcie przeszukania pojazdu policjanci ujawnili narkotyki
w postaci 0,9 g marihuany i 3,5 g amfetaminy.
Ponadto ujawnili, i¿ mê¿czyzna nie posiada
uprawnieñ do kierowania, dokumentów od pojazdu i aktualnego OC. Dalsze czynnoœci w tej
sprawie prowadz¹ Policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach.
*****
14 kwietnia stra¿nicy miejscy z Brzeszcz zatrzymali na gor¹cym uczynku dwóch podejrzanych o spowodowanie ciê¿kiego uszczerbku na
zdrowiu mê¿czyzn. Wszystko rozegra³o siê kilka
minut po godzinie 19.00 przed blokiem na ul. K.
Wielkiego, gdzie dwóch nietrzeŸwych mê¿czyzn
- Jacek M. (lat 43) oraz Artur L. (lat 23) - próbowali dostaæ siê do klatki schodowej bloku zak³ócaj¹c spokój poprzez natarczywe u¿ywanie domofonu. Na zwrócon¹ uwagê przez mieszkañca
bloku Józefa W. (lat 69) podejrzani stali siê coraz
bardziej agresywni. Zaczêli u¿ywaæ wulgarnych
s³ów i zastraszaæ. W pewnym momencie zaatakowali od ty³u mê¿czyznê przewracaj¹c go dwukrotnie w wyniku czego 69-latek dozna³ otarcia
naskórka oraz niedotlenienia miêœnia sercowego.
Zaraz po incydencie sprawców zatrzyma³a stra¿
miejska, która umieœci³a mê¿czyzn w Izbie WytrzeŸwieñ. Poszkodowany mê¿czyzna zosta³ przewieziony do Szpitala Powiatowego w Oœwiêcimiu, gdzie niestety zmar³ w wyniku zawa³u serca. Obecnie trwaj¹ czynnoœci wyjaœniaj¹ce maj¹ce na celu ustalenie przebiegu zdarzeñ.
*****
W nocy z 19 na 20 kwietnia patrol stra¿y miejskiej zatrzyma³ na gor¹cym uczynku sprawców
dewastacji przystanku autobusowego na ul Dworcowej w Brzeszczach. Mê¿czyŸni w wieku od 20
do 28 lat, mieszkañcy Brzeszcz i Jawiszowic, pró-

bowali zabawiæ siê niszcz¹c pojemnik na odpady
zabudowany w wiacie przystankowej. Badanie
stanu trzeŸwoœci wykaza³o u zatrzymanych ponad dwa promile alkoholu.
*****
20 kwietnia w Jawiszowicach policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkañca Jawiszowic, podejrzanego o uszkodzenie mienia wartoœci 12 tys.
z³. Do zdarzenia dosz³o o godz. 7.20 na ul. Farackiej, gdzie jak ustalili policjanci, 41-latek podpali³ samochód marki Renault w³asnoœci mieszkañca Bierunia.
*****
23 kwietnia o godz. 19.50 w Jawiszowicach na
ul. Turystycznej dosz³o do wypadku drogowego
w którym, jak wstêpnie ustalili policjanci, kieruj¹cy motocyklem marki Yamaha 35-letni mieszkaniec miejscowoœci Góra najecha³ na samochód
marki Opel Vectra, którym kierowa³ 35-letni
mieszkaniec Brzeszcz. W wyniku wypadku obra¿eñ cia³a w postaci z³amania rêki dozna³ motocyklista, natomiast jego 12-letnia pasa¿erka dozna³a ogólnych pot³uczeñ.
*****
25 kwietnia o godz. 14.00 w Brzeszczach na ul.
Ofiar Oœwiêcimia dosz³o do wypadku drogowego w którym mieszkaniec Jastrzêbia Zdroju, kieruj¹c samochodem marki Toyota Corolla straci³
panowanie nad pojazdem i zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu gdzie zderzy³ siê z motocyklem trójko³owym, którym kierowa³ mieszkaniec Bierunia, a nastêpnie zderzy³ siê z jad¹cym za motocyklem Fiatem Seicento, którym kierowa³ mieszkaniec Brzezinki. W wyniku wypadku obra¿eñ cia³a dozna³y trzy osoby z których jedna, tj. pasa¿er
Seicento, helikopterem zosta³ przetransportowany do krakowskiego szpitala.

Opr
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Mini przewodnik dla
przysz³ych studentów
Trwa pisanie matur. Wyniki bêd¹ znane
pod koniec czerwca, jednak ju¿ teraz warto
zastanowiæ siê, jak zorganizowaæ swój czas na
studiach.
Wybór odpowiedniego kierunku jest naturalnie spraw¹ najwa¿niejsz¹. Jednak nieraz zdarza
siê tak, ¿e punktów rekrutacyjnych nie wystarcza
i nieszczêsny maturzysta nie dostaje siê na wymarzone studia. Nie jest to jednak koniec œwiata, zdeterminowani powinni próbowaæ a¿ do skutku. Aby
nie traciæ roku, mo¿na wybraæ alternatywny kierunek lub zacz¹æ naukê w bezp³atnej szkole policealnej. Mo¿na te¿ podj¹æ pracê, zapisaæ siê na kurs
jêzyka obcego, albo wyjechaæ za granicê.
- Po maturze wyjecha³am do Irlandii. Pracowa³am
tam jako au-pair i opiekowa³am siê trojgiem dzieci. Trafi³am na mi³¹ rodzinê, zdoby³am doœwiadczenie i podszkoli³am jêzyk. Dosta³am œwietne referencje - mówi Kinga, studentka I roku filologii
angielskiej z jêzykiem francuskim.
Studia to nie szko³a œrednia. Na twarzy wielu studentów maluje siê zaskoczenie, gdy po raz pierwszy widz¹ swój plan zajêæ. Æwiczenia i wyk³ady
trwaj¹ dwa razy tyle co lekcja - 1,5 h. Pomiêdzy
zajêciami, trwaj¹cymi czêsto od samego rana do
wieczora zdarzaj¹ siê d³ugie przerwy. Nale¿y tak¿e obaliæ mit, ¿e student uczy siê tylko przed sesj¹.
Na studiach odbywaj¹ siê kolokwia, czyli sprawdziany z mniejszych partii materia³u. Systematycznoœæ to mniej pracy przed egzaminami, jednak czasem trudno jest siê do tego zmobilizowaæ. Œrednio
tylko po³owa zdobywanej wiedzy jest przekazywana na zajêciach, reszty trzeba siê dowiedzieæ
samemu. Uczy to kreatywnego myœlenia i samodzielnoœci, dlatego warto zaprzyjaŸniæ siê z bibliotek¹, ¿eby wiedzieæ jak i czego
w niej szukaæ. Drugi kierunek?
Dlaczego nie! Sprawa op³at za
studiowanie drugiego kierunku
nadal nie jest jasna, ostatnio jednak coraz wiêcej osób siê na to
decyduje, co wcale nie oznacza
siedzenia ca³ymi dniami nad
ksi¹¿kami. Wa¿ne s¹ dobre chêci, umiejêtne rozplanowanie czaUpragniony indeks
su i zaradnoœæ. Œwiadomoœæ
rozwoju w ró¿nych dziedzinach daje wiele satysfakcji. Wyjazd na studia to prze³omowy czas w ¿yciu. Pierwszym powa¿nym problemem jest znalezienie odpowiedniego lokum - mo¿e to byæ akademik, mieszkanie wynajmowane ze znajomymi
czy stancja. Kasia, studentka filologii polskiej,
przestrzega:
- Przed dokonaniem ostatecznej decyzji, warto rozwa¿yæ kilka propozycji, dok³adnie obejrzeæ wszystkie zakamarki wybranego mieszkania i porozmawiaæ z przysz³ymi wspó³lokatorami o organizacji
codziennych spraw, bo ka¿dy jest inaczej wychowany i ma inne przyzwyczajenia.
Co jeœæ, ¿eby prze¿yæ? W tej kwestii jest wiele
mo¿liwoœci. Dla smakoszy obiadków mamy najlepsz¹ rad¹ jest przywo¿enia „wa³ówki” z domu.
Smaczne i tanie jedzenie serwowane jest te¿ w barach mlecznych i sto³ówkach studenckich - za oko³o 8 z³ mo¿na zjeœæ dwudaniowy, syc¹cy obiad.
Dla mi³oœników kulinariów najlepsze bêdzie sa-
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Kupcie los
Czytaj¹c felietony i listy umieszczone na
pierwszych stronach ostatnich numerów „Odg³osów Brzeszcz” mam wra¿enie, ¿e oto jesteœmy
œwiatkami powstania nieformalnego ruchu spo³ecznego pod nazw¹, PJN, czyli Przecieszyn jest
najwa¿niejszy. Ka¿da forma aktywnoœci spo³ecznej cieszy, pisa³em o tym rok temu, gdy determinacja mieszkañców Przecieszyna uchroni³a ich
szko³ê przed pomys³ami likwidacji. Dziwi tylko
fakt, ¿e radni, którzy jeszcze rok temu obra¿aj¹c
siê na mieszkañców so³ectwa opuszczali demonstracyjnie zebranie dzisiaj wyg³aszaj¹ i pisz¹ p³omienne mowy oraz oœwiadczenia. Mleko siê rozla³o, z jednej strony dyskusyjne pomys³y na projekty przeniesienia imprez lokalnych pod strzechy (bez przenoœni), z drugiej strony szkoda œrodków zewnêtrznych. Jestem pewny, ¿e mieszkañcy Przecieszyna bez podpowiadaczy i moderatorów znajd¹ rozwi¹zanie i bêd¹ mogli zrealizowaæ
projekt, który skonsumuje unijne dotacje i bêdzie
s³u¿y³ wszystkim mieszkañcom wsi. Jest taki stary dowcip o ¿ydzie, który mia³ pretensje do Boga,
¿e nigdy nie wygra³ na loterii, Bóg w odpowiedzi
zagrzmia³ z wysoka: ¯yd ty mi daj szanse, ty kup
los. Ten kawa³ z d³ug¹ ju¿ brod¹ przypomina mi
siê zawsze, gdy uczestniczê w dyskusji o wykorzystaniu œrodków zewnêtrznych przez nasz¹
gminê. Mo¿na czêsto odnieœæ wra¿enie, ¿e gmina pogranicza województwa niedostrzegana jest

z grodu Kraka i omijana przy dzieleniu
unijnych œrodków,
a tak naprawdê? Rok
2011 jest ostatnim
rokiem funkcjonowania rz¹dowego Narodowego Projektu Budowy Dróg Lokalnych zwanego popularnie „Schetynówkami”, gmina
zg³osi³a akces do projektu powiatowego, lecz
w³asnego w przeciwieñstwie do wiêkszoœci
gmin nie z³o¿y³a. Bie¿¹cy rok jest równie¿
ostatnim, w którym samorz¹d województwa
i rz¹d w 66% dofinansowuj¹ budowê tzw. Orlików, czyli kompleksów sportowych dla dzieci i m³odzie¿y, wyposa¿onych w boisko ze
sztuczna nawierzchni¹. W przygotowaniu jest
program dofinansowania tworzenia sztucznych lodowisk na bazie istniej¹cych ju¿ Orlików. Wszystkie gminy, które z³o¿y³y wnioski
po raz pierwszy otrzyma³y dofinansowanie,
niestety gmina Brzeszcze nie z³o¿y³a wniosku.
Trzeci rok z rzêdu samorz¹d województwa dofinansowuje remonty stra¿nic OSP w ramach
programu „Stra¿nice Ma³opolskie” w roku bie¿¹cym ponad sto gmin otrzyma wsparcie finansowe, nasza gmina nie z³o¿y³a wniosku.
Chcia³oby siê jak w przytoczonym powy¿ej
dowcipie zagrzmieæ z wysoka, dajcie szansê
z³ó¿cie wniosek.
Z.F
Z.F..

Wiklinowe cuda

modzielne przyrz¹dzanie posi³ków. To dobra okazja do tego, ¿eby w koñcu nauczyæ siê gotowaæ.
Ostatecznie od czasu do czasu mo¿na zjeœæ zupkê
6 kwietnia w œwietlicy na osiedlu Paderewchiñsk¹ czy kanapkê z mas³em, jednak wszyscy
skiego w ramach projektu KULTUROSKOP
wiedz¹, ¿e nie zast¹pi¹ one
odby³y siê warsztaty wikliniarskie.
prawdziwego obiadu.
Na koniec parê s³ów o rozrywBlisko 20 pañ, które zdecydowa³y siê wzi¹æ
kowej stronie studenckiego
udzia³ w spotkaniu przez ponad 2 godziny wy¿ycia. Studia nie s¹ tylko po to,
plata³o wiklinowe cuda. W mi³ej atmosferze, pe³¿eby siedzieæ z nosem w ksi¹¿ne zapa³u i chêci do pracy uczestniczki warsztakach. Uczyæ siê trzeba, ale wartów znakomicie radzi³y sobie z umiejêtnoœci¹ preto dobrze zagospodarowaæ wolcyzyjnego przeplatania wikliny i tworzenia z niej
ny czas na wyjœcia z przyjació³ozdób zaproponowanych przez instruktorów.
mi, rozwijanie swoich pasji i zaGor¹co zachêcamy wszystkich do udzia³u w kobawê. Historie o imprezach, na
lejnych warsztatach. Z pewnoœci¹ ka¿dy znajdzie
których dziej¹ siê niewiarygodne rzeczy, zazwycoœ dla siebie.
A.A.
czaj nie s¹ przesadzone. Te
najhuczniejsze maj¹ miejsce w maju - podczas Juwenaliów, kiedy studenci
chocia¿ na chwilê mog¹
zapomnieæ o zbli¿aj¹cej
siê sesji. Studia to najlepszy czas na zdobywanie
wiedzy, poszerzanie hory- Od 2 kwietnia w Domu
zontów, poznawanie no- Ludowym w Brzeszwych ludzi, zwiedzanie czach-Borze trwa kurs
nieznanych miejsc, a tak¿e tañca towarzyskiego.
zabawê. Warto to wykorzy- Wszyscy uczestnicy s¹
staæ, ¿eby w doros³e, samo- niezwykle zaanga¿owadzielne ¿ycie wejœæ z baga- ni i bardzo zadowoleni
¿em nowych doœwiadczeñ z osi¹ganych rezultai mnóstwem wspomnieñ.
tów. Kolejna edycja
wkrótce!
MG

Kurs tañca
towarzyskiego
DL Brzeszcze Bór

MG

Nie tylko pisanki
Sól tobie w oczach, kamieñ w zêbach. Jak ziemia woskowi nie szkodzi, tak twoje oczy
niech nie szkodz¹ pisankom.*
Pisanki, kraszanki, rysowanki, oklejanki rodzajów i sposobów zdobienia jaj wielkanocnych jest co niemiara. Przekona³y siê o tym
osoby, które 6 kwietnia wziê³y udzia³ w warsztatach etnograficzno-plastycznych w Zasolu,
przygotowanych w ramach projektu KULTUROSKOP. Zajêcia poprowadzi³a adiunkt
muzealny Muzeum im. Aleksandra K³osiñskiego w Kêtach Alicja Skrudlik-Pilch.
W religii chrzeœcijañskiej jajo zosta³o skojarzone ze œwiêtem
Zmartwychwsta³ego Chrystusa,
który „wsta³ z grobu jak z jaja
kurczê”, natomiast w wielu mitologiach istniej¹ opowieœci o jaju,
z którego powsta³ œwiat. Ten
dawny symbol stworzenia, rodzenia siê, powrotu wiosny, jako znak Wielkanocy przyszed³ z Niemiec i prawdopodobnie
wzi¹³ siê z koœcielnego zakazu spo¿ywania jaj
w czasie Wielkiego Postu i upragnionego ich
powrotu na sto³y w czasie Œwi¹t. W ludowych
wierzeniach jajo by³o lekarstwem na chorobê,
urok, chroni³o przed po¿arem, pomaga³o zdobyæ upatrzon¹ dziewczynê albo ch³opaka, zapewnia³o urodzaj, szczêœcie czy pomyœlnoœæ.
Przez lata, na ziemiach polskich, w zale¿noœci
od rejonu wykszta³ci³y siê ró¿ne techniki zdobienia pisanek. Te najstarsze, odnalezione
w Opolu w wyniku badañ archeologicznych pochodz¹ z X wieku i zdobione by³y technik¹ wo-

W Jajuszowicach
W Niedzielê Palmow¹ 17 kwietnia w Jawiszowicach odby³a siê kolejna edycja Kiermaszu Ozdób Wielkanocnych oraz wystawa prac
nades³anych na konkurs „Jajuszowickie Jajo
i Paw Jawiszowicki”.
Okolicznoœciowe œwiêto
wsi cieszy siê powszechnym zainteresowaniem
w krêgach pobliskiej spo³ecznoœci, czego dowodem jest fakt, i¿ organizowane jest nieprzerwanie od szeœciu lat. Pomys³
dotycz¹cy imprezy zrodzi³ siê w ramach projektu „Szum we Wsi” realizowanego w latach 20052006 przez Oœrodek Kultury w Brzeszczach oraz Kiermasz
Radê So³eck¹ Jawiszowic. Zasadniczym celem
przedsiêwziêcia by³o ukazanie atrakcyjnoœci terenów gminy i rozpowszechnianie lokalnej historii oraz tradycji. W tym miejscu warto przypomnieæ kilka faktów dotycz¹cych powstania wsi.
Jawiszowice to prawdopodobnie najstarsza miejscowoœæ w gminie Brzeszcze. Ju¿ w 1326 roku
posiada³a w³asny koœció³, który niestety sp³on¹³.

Kultura
skow¹ (batikow¹). Uczestniczki warsztatów
przekona³y siê, jak wiele potrzeba wprawy
i opanowania aby ozdobiæ jajko szpilk¹ z rozgrzanym woskiem. Nie³atw¹ metod¹ by³o równie¿ wyskrobywanie kwiatów na opolskich kraszonkach, natomiast z oklejaniem jajek kolorow¹ w³óczk¹ czy sitowiem (z sitowia zdejmowano zewnêtrzn¹ warstwê i wydobywano miêkki rdzeñ roœliny nazywamy dusz¹) zmaga³y siê
tylko najzrêczniejsze i najcierpliwsze z Pañ. Do
zdobienia jaj mo¿emy u¿yæ praktycznie wszystkiego - bibu³y, naklejek z kolorowego papieru,
makaronu, serwetek, koronek - liczy siê przecie¿ inwencja twórcza! Pomimo nowo nabytej
wiedzy teoretyczno-praktycznej, najpopularniejszymi pozostan¹ oczywiœcie
„domowe malowanki” kraszanki (zwane tak¿e byczkami) gotowane w barwnym
wywarze z roœlin (³upiny
cebuli, sok z buraka, kora
drzew), które od wielu pokoleñ ciesz¹ oczy na wielkanocnym stole.

Ma³gorzata Chrzanowska
* Na Podlasiu, w niektórych wsiach, kobiety zajmuj¹ce siê zdobieniem jaj zbiera³y siê
w jednej izbie, do której wzbraniano wstêpu
mê¿czyznom. Gdy któryœ z nich przypadkiem
czy celowo wszed³ do wnêtrza, kobiety wypêdza³y go i zaciera³y œlady po intruzie spluwaj¹c ukradkiem lub rzucaj¹c za siebie odrobinê soli. We wsiach jeszcze dalej ku wschodowi le¿¹cych, odczyniano urok, który móg³
rzuciæ mê¿czyzna, posypuj¹c sol¹ pisanki i jajka jeszcze nie ozdobione, a tak¿e przybory do
„pisania”.
Wed³ug legendy zosta³ podpalony przez syna organisty, którego nastêpnie wzburzeni parafianie
spalili na stosie. Na pami¹tkê tego zdarzenia usypano kopiec i wybudowano kapliczkê. Do dziœ
jednym z najcenniejszych skarbów Jawiszowic
jest wzniesiony w 1692 roku, a wpisany na listê
zabytków ju¿ w 1969 r. - koœció³ p.w. œw. Marcina z Tours. To w³aœnie przed tym koœcio³em zorganizowana by³a wystawa nagrodzonych prac oraz
licznych jarmarcznych kramów, prezentuj¹cych asortyment przyby³ych
organizacji i instytucji z terenów
gminy Brzeszcze.
Ale wróæmy do
pocz¹tków. Niezwykle wa¿nym momentem dla spo³ecznoœci Jawiszowic by³o otrzymanie w³asnej pieczêci z wizerunkiem pawia. Dziœ pieczêæ podziwiaæ mo¿na na starych dokumentach urzêdowych. Odruchowo kojarzony z Jawiszowicami paw sta³ siê
wiêc przewodnim motywem konkursu. Natomiast
geneza oryginalnych nazw „Jawiszowicki Paw
i Jajo Jawiszowickie” wywodzi siê z przekazów

Brzeszczañskie
zespo³y regionalne
w Krakowie
17 kwietnia w Niedzielê Palmow¹ w Krakowie odby³y siê Targi Wielkanocne.
Jak co roku, w samo po³udnie ulic¹ Floriañsk¹
przeszed³ barwny Korowód Palmowy zorganizowany przez stowarzyszenie folklorystyczne Teatr Regionalny. Pod Sukiennicami zespo³y regionalne z gminy Brzeszcze zaprezentowa³y siê
w czêœci artystycznej. Jako pierwszy na scenie
pojawi³ siê zespó³ „Têcza”, który przy akompaniamencie akordeonu zaœpiewa³ kilka pieœni religijnych. Nastêpnie wyst¹pili „Paœwiszczanie”
z Zasola, a „Brzeszczanki” w krótkiej inscenizacji przypomnia³y historiê wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wystêpy zespo³ów z Brzeszcz zakoñczy³y
siê wspólnym muzykowaniem „Jawiszowianek”
i „Przecieszynianek”. Œpiewy przyci¹ga³y uwagê wielu przechodniów. Ze szczególnym
zainteresowaniem wystêpom przygl¹dali siê
obcokrajowcy. S³oneczna pogoda przywiod³a
na Rynek wielu spacerowiczów,
którzy
w œwi¹tecznej atmosferze mogli zakupiæ wielkanocne ozdoby, sfotografowaæ siê z krakowiakiem i zobaczyæ Krakowskie palmy
najwy¿sze palmy. Na
zg³odnia³ych czeka³ kês swojskiej kie³basy i pajda chleba ze smalcem.
MG
s³ownych, które opowiada³y o kobietach sprzedaj¹cych jajka na targu w Bielsku i przez to ¿artobliwie nazywanych - Jajuszowiankami z Jajuszowic. Prezentowane pawie i jaja, wszystkie szalenie kolorowe i przykuwaj¹ce uwagê wykonano
najró¿niejszymi technikami. Wyszywane, malowane, pieczone, z filcu, z drewna, z wosku - pomys³owoœæ artystów nie zna granic! Swoje wyroby zaprezentowali przedstawiciele Warsztatów
Terapii Zajêciowej im. Brata Alberta, Szko³y Podstawowej, Ko³a Gospodyñ Wiejskich i Ko³a Pszczelarzy z Jawiszowic, Stowarzyszenia Przyjació³
Kaniówka, Skansenu Pszczelarskiego z Grojca,
a tak¿e osoby prywatne i wielu innych. Zgromadzeni na Placu œw. Marcina oprócz nagrodzonych
„eksponatów jajuszowickich”, podziwiaæ mogli
wystawê fotograficzn¹ prac wykonanych w ramach konkursu „Na najpiêkniejsz¹ pisankê z solnego jajka” organizowanego przez Muzeum ¯up
Krakowskich w Wieliczce. Piêkna, wiosenna pogoda wzmaga³a apetyt na przedœwi¹teczne zakupy. We³niane „ubranka” na jajka, wielobarwne palmy, woskowe œwiece i figurki, papierowe
³ab¹dki oraz inne zakupione rêkodzie³a bêd¹
teraz wspania³¹ ozdob¹ wielkanocnych sto³ów
i koszyczków. Wszystkim uczestnikom konkursu i osobom, które wziê³y udzia³ w kiermaszu
dziêkujemy i ¿yczymy weso³ych œwi¹t i mokrego dyngusa.

Ma³gorzata Chrzanowska
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Sport

II Wiosenny Turniej Pi³ki Siatkowej
16 kwietnia w hali sportowej w Brzeszczach odby³ siê II Wiosenny Turniej Pi³ki Siatkowej organizowany przez Samorz¹d Osiedlowy nr 4 i nr 7 w Brzeszczach, Oœrodek
Kultury i Œwietlica na os. Szymanowskiego.
Turnieje pi³ki siatkowej maj¹ swoj¹ tradycjê
od 12 lat w okresie jesiennym. Od dwóch lat, na
proœbê uczestników, turniej organizowany jest dodatkowo na wiosnê. Tak jak w poprzednich latach, tak i teraz frekwencja by³a bardzo wysoka.
Zg³osi³o siê 96 uczestników z Brzeszcz, Oœwiêcimia i Kêt. Do rozgrywek przyst¹pi³o 15 zespo³ów w dwóch kategoriach wiekowych:
I - szko³y podstawowe i gimnazja,
II - powy¿ej 16 lat.

Jakub Baszak,
Szymon Wadoñ,
Krystian Wykrêt,
Maciej Wojtas.
II miejsce zajê³a dru¿yna „Bydemy chceli to wygramy” z Brzeszcz, a III miejsce dru¿yna „Bez
szóstego”.
W kategorii m³odszej - szko³y podstawowe i gimnazja I miejsce i Puchar zdoby³a dru¿yna „Gimnazjum nr 2” z Brzeszcz, w sk³adzie:
Sebastian Moroñczyk,
Jakub Sza³aœny,
Micha³ Lachendro,
Damian Czul,
£ukasz Czul,

Mecze prowadzone by³y systemem „ka¿dy z ka¿dym”. W pierwszej grupie by³o 6 dru¿yn i przeprowadzono 15 meczy, natomiast w grupie II - 9
dru¿yn i rozegrano 18 meczy. O zwyciêstwie decydowa³a iloœæ wygranych meczy. Od godziny
9.00 do 16.00 toczy³a siê sportowa rywalizacja
zgodnie z zasad¹ fair play o puchar Przewodnicz¹cego Samorz¹du Osiedlowego nr 4 - S³awomira Drobnego i Przewodnicz¹cego Samorz¹du
Osiedlowego nr 7- Arkadiusza Roszaka.
W kategorii powy¿ej 16 lat Puchar zdoby³a dru¿yna „S¹ gorsi” z Kêt, w sk³adzie:
Arkadiusz B³asiak,
Jakub Zwoliñski,
Marek Faron,
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Dominika Wójcik,
Mateusz Gajewski,
Mateusz Kapuœciñski.
II miejsce zajê³a dru¿yna „Gimnazjum nr 1”
z Brzeszcz, a III miejsce dru¿yna „Actimella”.
Dru¿yny, które zajê³y miejsca 1-3, otrzyma³y medale i dyplomy, pozostali uczestnicy pami¹tkowe
dyplomy za udzia³. Jako wspó³organizator Turnieju jestem podbudowana kulturalnym zachowaniem m³odzie¿y. Ka¿dy wykaza³ siê spokojem,
opanowaniem, du¿ym zaanga¿owaniem, zdyscyplinowaniem i gr¹ fair play. Organizatorzy dziêkuj¹ za bezinteresown¹ pomoc w przeprowadzeniu Turnieju sêdziom: Danielowi Pochopieñ i Tomaszowi Siewior, a tak¿e p. Zofii Gembala, Katarzynie Roszak, Zygmuntowi Foryckiemu, Wojciechowi Siuta i Rados³awowi Kacorzyk.

Hanna W³odarczk

Sport

Wiosna na start
Wraz z nastaniem wiosny rozpocz¹³ siê sezon biegów maratoñskich.
17 kwietnia nasi brzeszczañscy maratoñczycy
wystartowali w maratonie w Krakowie i Wiedniu.
W krakowskich zawodach udzia³ wziêli:
Katarzyna Marciñczyk-Jarek K40-12M 03:50:56,
Leonard Kopijasz M60-3M 03:11:00,
Dariusz Papuga M40-143M 3:24:53,
Tadeusz Sambak M40-57M 03:06:55,
Marek PrzewoŸnik M40-25M 02:54:36,
Pawe³ Dziatkowiec M40-400M 04:06:59,
Rafa³ Korczyk M40-634M 04:22:34.
W sumie MARATON KRAKÓW ukoñczy³o
3199 zawodników. Wielka szkoda, ¿e nasi maratoñczycy wystartowali jako zawodnicy stowarzyszenia ZADYSZKA OŒWIÊCIM, zamiast reprezentowaæ gminê Brzeszcze.

Wiosn¹ miêœnie lepiej
rosn¹!
U nas czeka na Ciebie bogata oferta, mi³e
towarzystwo i niskie ceny!
Zapraszamy do Hali Sportowej w Brzeszczach
- ul. Ofiar Oœwiêcimia 49.
Szczegó³owy opis zajêæ na www.ok.brzeszcze.pl
/hala sportowa

Si³ownia
Zajêcia indywidualne pod opiek¹ instruktora mo¿liwoœæ porady i rozpisania indywidualnego
treningu. Wyposa¿enie si³owni: 1 sala - urz¹dzenia kulturystyczne - trening body building - atlas,
³aweczki rzymskie, ³aweczki skoœne, gryfy, hantle, brama, „twister”, itp.,
2 sala - trening aerobowy/kondycyjny - rowerki,
orbitreki, stepery, itp.

W MARATONI E WIEDEÑ wystartowa³ Krzysztof Badera, z czasem 02:56:29 uplasowa³ siê na
231 miejscu w kat. M-50 11M. Bieg ukoñczy³o
5940 zawodników. W sumie na dystansach 21
km,10 km, 4,2 km, 1,5 km i maratonie wystartowa³o 32 tys.biegaczy. Szczególnie imponuj¹ca
wygl¹da³a meta. Wbiega³o siê po czerwonym
dywanie pomiêdzy kolumnami do parku przylegaj¹cego do cesarskiej posiad³oœci Hofburg. Maraton ¿ywio³owo dopingowali wiedeñczycy oraz
grupy miêdzynarodowe.

K.B.

Sekcja wspinaczki ska³kowej
Zajêcia pod opiek¹ wykwalifikowanego instruktora - zapewniamy sprzêt.
Grupy do 12 osób.
Ka¿dy stopieñ zaawansowania, dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Ka¿de
zajêcia trwaj¹ 2 godziny.
Step - gimnastyka z wykorzystaniem specjalnej platformy do æwiczeñ oraz
przyrz¹dów typu: taœmy, ciê¿arki, dyski, ma³e pi³ki. Zajêcia bardzo dynamiczne i urozmaicone, zarówno elementy tañca jak i body shape.
Gimnastyka - brzuch, biodra, uda, poœladki - æwiczenia na newralgiczne
partie kobiecego cia³a, kszta³tuj¹ce i ujêdrniaj¹ce, zwalczaj¹ce cellulitis.
Elementy body shape, jogi, body balance, æwiczeñ Pilatesa oraz streching /
rozci¹ganie miêœni/. Wprowadzane æwiczenia z u¿yciem taœm gumowych.
ZUMBA latino - najmodniejszy obecnie trend fitness, poprzez zabawê do
porywaj¹cej muzyki spalamy kalorie, kszta³tujemy wytrzyma³oœæ i koordynacjê. To trzeba prze¿yæ, bo trudno to opisaæ.
Pi³ki - spokojniejsze zajêcia, wspaniale kszta³tuj¹ce wszystkie grupy
miêœni, wykonywane przy pomocy du¿ych (œrednica 65 cm) pi³ek tak¿e
pi³eczek ovo ball (26x16 cm). Gimnastyka ta mobilizuje g³êbokie miêœnie odpowiedzialne za prawid³ow¹ pozycjê cia³a - zmniejsza problemy
z krêgos³upem.
Nordic Walking - trening z wykorzystaniem specjalnych kijków prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów, nauka i doskonalenie prawid³owej techniki, æwiczenia wzmacniaj¹c, streching. Zajêcia w terenie.
Od czerwca zaczynamy wielk¹ promocjê letni¹ - wszystkie zajêcia z instruktorami bêd¹ w ni¿szych cenach, dodatkowo istnieje mo¿liwoœæ wykupienia specjalnych karnetów wakacyjnych, dziêki którym mo¿ecie æwiczyæ
przez ca³e wakacje po najni¿szych mo¿liwych kosztach. Od czerwca bêd¹
tak¿e wiêksze grupy na zajêciach ze stepu (do 24 os. w grupie). Szczegó³y
wkrótce na naszej stronie i w hali sportowej.

Beata Jagie³³o
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