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Blisko, coraz bli¿ej

Brzeszczañskie sylwetki

5 wrzeœnia w siedzibie stowarzyszenia
„BRZOST” odby³o siê, z inicjatywy prof. dr
hab. Kazimierza Bielenina, spotkanie poœwiê-
cone pamiêci polskich ¿o³nierzy, którzy pocz¹t-
kiem wrzeœnia 1939 r. zginêli w potyczce z nie-
mieckim okupantem na £ê¿niku. Zgromadze-
ni przeszli potem na miejsce potyczki, gdzie od
dwóch lat stoi symboliczny krzy¿ z nazwiska-
mi poleg³ych.

Do siedziby sto-
w a r z y s z e n i a
„BRZOST” przybyli:
burmistrz Brzeszcz,
dyrektorzy i ucznio-
wie szkó³ gminnych,
nauczyciele historii
oraz m³odzie¿ i na-
uczyciele Powiato-
wego Zespo³u nr 6
Szkó³ Zawodowych
i Ogólnokszta³c¹cych
im. prof. Kazimierza
Bielenina w Brzeszczach, proboszcz parafii pw.
œw. Urbana, radni, przedstawiciele organizacji
spo³ecznych i mieszkañcy Brzeszcz. Stan zdro-
wia profesora nie pozwoli³ mu na przybycie
z Krakowa. Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê
na £ê¿niku. M³odzie¿ zapali³a znicze, ks. pro-
boszcz Kazimierz Kulpa poprowadzi³ modlitwê
za zmar³ych, a wieczorem odprawi³ mszê œw.
w intencji polskich ¿o³nierzy.
3 wrzeœnia 1939 r. na nadwiœlañskiej ³¹ce, zwa-
nej £ê¿nik, w potyczce z okupantem zginê³o 11
polskich ¿o³nierzy. W dwa dni póŸniej 5 wrze-
œnia 1939 r. zostali oni pochowani na miejsco-

wym cmentarzu. Pochówku dokona³ ks. Zyg-
munt Boratyñski, proboszcz parafii pw. œw. Urba-
na w Brzeszczach. Uczestniczyli w nim przedsta-
wiciele niemieckich w³adz wojskowych, zastêpca
wójta Mieczys³aw Romanowski oraz nieliczni
brzeszczanie. Dlaczego nieliczni? Otó¿ 2 wrze-
œnia, na drugi dzieñ po wybuchu II wojny œwia-
towej, wiêkszoœæ mieszkañców Brzeszcz opu-

œci³a swoje domy i ci¹-
gn¹c swój dobytek na
wozach, wózkach, nios¹c
„tobo³ki” ucieka³a przed
okupantem.
- Jedni dotarli pod Kra-
ków, inni pod Sando-
mierz, jeszcze inne rodzi-
ny a¿ pod wschodni¹ gra-
nicê Polski. Z tu³aczki
wracali do swoich do-
mostw po paru dniach, ty-
godniach, a nawet miesi¹-
cach - rozpoczê³a spotka-
nie 5 wrzeœnia br. w sie-

dzibie „BRZOSTU” Barbara W¹sik, prezes sto-
warzyszenia „BRZOST”.
- Wróciliœmy w dniu, kiedy na cmentarzu pocho-
wano 11 polskich ¿o³nierzy. Z m³odszym bratem
Jankiem pobiegliœmy na £ê¿nik. Zobaczy³em pole
rozjechane g¹sienicami czo³gów. Z pastwiska za-
bra³em saperkê, nale¿¹c¹ do jednego z poleg³ych
¿o³nierzy, która przez wiele nastêpnych lat s³u-
¿y³a mi w pracach wykopaliskowych na terenie
Gór Œwiêtokrzyskich, a któr¹ dzisiaj przykazujê
stowarzyszeniu „BRZOST” - Barbara W¹sik
zacytowa³a wypowiedŸ profesora Kazimierza

Pamiêci 11 polskich ¿o³nierzy

(ci¹g dalszy na str. 8)

Nowe formy g³osowania

Prezentujemy kolejne sylwetki ludzi,
którzy tworzyli nasz¹ rzeczywistoœæ:

Aniela Siwiec,
Antoni Faruga,
W³adys³aw Wawro.

Budowanie zdrowych relacji z najbli¿-
szymi osobami wiêkszoœci z ludzi zapewnia
najcenniejsze wartoœci w ¿yciu. Tym razem
skupimy siê na zwi¹zkach On - Ona, gdy¿
czêsto porozumienie miêdzy partnerami/
ma³¿onkami (lub jego brak) warunkuje at-
mosferê w ca³ej rodzinie.

Ju¿ od prawie 110 lat kopalnia Brzesz-
cze wpisana jest w krajobraz ziemi brzesz-
czañskiej. Zosta³a zbudowana przez ludzi
którzy wraz z ni¹ wzrastali i w niej kszta³-
towali swój charakter oraz odpowiedzial-
ne podejœcie do pracy.

PaŸdziernik to piêkny miesi¹c. Liœcie
drzew i krzewów przebarwiaj¹ siê na ¿ó³to
i czerwono, dojrzewaj¹ póŸne odmiany ja-
b³oni i grusz, zbiera siê orzechy. Bez wat-
pienia jest to równie¿ okres intensywnej
pracy w ogrodzie i sadzie.

Na miejscu potyczki na £ê¿niku od dwóch lat stoi
symboliczny krzy¿
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Podczas paŸdziernikowych wyborów
do Sejmu i Senatu mo¿na g³osowaæ przez
pe³nomocnika. Nowoœci¹ jest natomiast
g³osowanie korespondencyjne.
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Gdy rozum œpi, budz¹ siê demony

Jak mo¿na zdefiniowaæ pojêcie sekty,
czym charakteryzuje siê taka grupa?
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Felieton

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d

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

Mi³o nam Pañstwa poinformo-
waæ, i¿ w zwi¹zku z rozstrzygniê-
ciem konkursu Kalejdoskop Inicja-
tyw na najlepsz¹ inicjatywê zorga-
nizowan¹ w 2010 roku przez orga-
nizacje pozarz¹dowe i podmioty
prowadz¹ce dzia³alnoœæ po¿ytku
publicznego, decyzj¹ Zarz¹du Po-
wiatu w Oœwiêcimiu Fundacja Po-
mocy Spo³ecznej w Brzeszczach
zdoby³a pierwsz¹ nagrodê za pro-
jekt „Jubileusz Fundacji - 20 lat
blisko cz³owieka”. Gratulacje i wy-
ró¿nienie z r¹k Starosty Oœwiêcim-
skiego Józefa Krawczyka oraz Pre-
zydenta Miasta Oœwiêcim Janusza
Chwieruta w imieniu Fundacji ode-
bra³a prezes Danuta Zalwowska.

- Nie by³oby NAS bez WAS - nagro-
da ta jest sukcesem wszystkich, któ-
rzy wspieraj¹ Lokalny Fundusz Sty-
pendialny wraz z dystrybucj¹ artyku-
³ów ¿ywnoœciowych dla potrzebuj¹-
cych mieszkañców powiatu. Swoj¹
obecnoœci¹ i uczestnictwem w Pik-
niku Organizacji Pozarz¹dowych,
który odby³ siê 2 wrzeœnia, zaszczy-
cili imprezê podopieczni Fundacji
wraz z rodzinami oraz wa¿ni przed-
stawiciele wspieraj¹cy i wspó³pracu-
j¹cy z Fundacj¹ na czele z burmistrz
Brzeszcz Teres¹ Jankowsk¹, za co
serdecznie dziêkujemy!

Skoñczy³y siê wakacje, które
m³odzie¿ spêdza³a ró¿nie. Jedni
woleli zachowywaæ siê kulturalnie,
a drudzy wrêcz odwrotnie. Ci pierw-
si korzystali na przyk³ad z oferowa-
nych przez gminê rozmaitych rozry-
wek i atrakcji. Z kolei druga czêœæ
niepe³noletnich nastolatków, wspo-
magana ró¿nego rodzaju u¿ywkami,
bawi³a siê ³ami¹c prawo i nara¿aj¹c
na pewne niebezpieczeñstwa. Byæ
mo¿e przyczyn¹ tego jest niedosta-
teczna kontrola rodziców oraz ich
nieœwiadomoœæ zwi¹zana z tym,
gdzie ich dziecko spêdza czas. Przy-
k³adem jest zachowanie grupy nasto-
latków, która spotyka³a siê w Brzesz-
czach czy Jawiszowicach pod du¿y-

mi sklepami i pod¹¿a³a w stronê
Wis³y. Tam w tzw. „dziurze” dosko-
nale siê bawi³a, podczas gdy ich ro-
dzice myœleli pewnie, ¿e ich pocie-
chy œpi¹ w swoich ³ó¿kach, namio-
tach, b¹dŸ u kolegi czy kole¿anki.
Na spotkaniach by³o bardzo g³oœno
i weso³o za spraw¹ ró¿nego rodza-
ju alkoholu, papierosów itp. Nasu-
wa siê pytanie, sk¹d mieli te u¿yw-
ki? Wiem, ¿e w grupie nie ma osoby
pe³noletniej. W zwi¹zku z zaistnia³¹
sytuacj¹ pragnê prosiæ Stra¿ Miejsk¹
i Policjê, by funkcjonariusze czasa-
mi sprawdzali, co dzieje siê po godz.
22.00 w Brzeszczach-Jawiszowicach
w okolicy rzeki Wis³y.

Burmistrz Brzeszcz informuje, ¿e od 3 paŸdziernika 2011 r. udo-
stêpniliœmy Pañstwu stronê internetow¹ Cmentarzy Komunalnych w gmi-
nie Brzeszcze. W serwisie mo¿na znaleŸæ wszystkie niezbêdne informacje
dotycz¹ce naszych cmentarzy. Zapraszamy do zapoznania siê z zawartoœci¹
strony i skorzystania z interaktywnych planów cmentarzy. Oddajemy do Pañ-
stwa dyspozycji system GROBONET 2.2 umo¿liwiaj¹cy odnalezienie swo-
ich bliskich w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na
dok³adnej mapie. Wyniki poszukiwañ mo¿na wydrukowaæ lub zapisaæ na kom-
puterze. Serwis dostêpny jest pod odnoœnikiem zamieszczonym na oficjalnej
stronie internetowej gminy: http://www.brzeszcze.pl.

Prezes FPS w BrzeszczachPrezes FPS w BrzeszczachPrezes FPS w BrzeszczachPrezes FPS w BrzeszczachPrezes FPS w Brzeszczach
Danuta ZalwowskaDanuta ZalwowskaDanuta ZalwowskaDanuta ZalwowskaDanuta Zalwowska

Nagroda dla Fundacji

brzeszczaninbrzeszczaninbrzeszczaninbrzeszczaninbrzeszczanin

Informacja

Zabawy nastolatków

Jeden z niewielu
Przed nami kolejna imprezka demokratyczna pod tytu³em „Wybory parla-

mentarne 2011”.  Odnoszê ostatnio wra¿enie, ¿e co chwilê kogoœ do czegoœ wy-
bieramy. Nic dziwnego, ¿e nic konkretnego nie mo¿e siê wydarzyæ. Kto bêdzie na
tyle rozs¹dny, odwa¿ny i nieegoistyczno-pazerny, by myœleæ i dzia³aæ dalekosiê¿-
nie oraz d³ugofalowo, jeœli ma perspektywê bycia u ¿³obu tylko 4 lata. Pomimo, ¿e
wiemy to dawno, to jednak przychodzi ten dzieñ wyboru, a my idziemy, chc¹c
wierzyæ, ¿e jednak to nie tylko puste s³owa czy czcze obietnice. A potem tylko
zostaje ws³uchiwanie siê i ewentualne dawanie wiary w ró¿ne t³umaczenia, ¿e to
jednak jeszcze nie czas, okolicznoœci nie sprzyjaj¹, czynniki zewnêtrzne uniemo¿-
liwiaj¹, nie teraz, mo¿e po wyborach... I tak co kadencjê. Czasem jakieœ pozorne
ruchy w stronê obywatela zostaj¹ wykonane, jednak bez g³êbokich systemowych
zmian nic szczególnego nie wydarzy siê, bo to niemo¿liwe. Czeka nas ten sam
marazm. Mo¿na siê ewentualnie w w¹skim gronie, czy to na spêdach rodzinnych
czy na kole¿eñskich spotkaniach, posprzeczaæ kto jest „g³upszy”, kto robi wiêksz¹
„wiochê”, a komu nale¿a³oby zaaplikowaæ d³ugotrwa³¹ psychoterapiê, najlepiej
w odosobnieniu. Moim zdaniem PO jak zwykle przodowa³o w dzia³aniach PR.
Bardzo dobry pomys³ z akcj¹ autobus Tuska - nie ¿eby oryginalny, ale chyba
przyczyniaj¹cy siê do polepszenia wizerunku premiera. Do tego dobrze skrojony
serwis internetowy akcji, video blog oraz mnóstwo zdjêæ z uœmiechniêtymi i dziê-
kuj¹cymi najjaœniejszemu premierowi obywatelami z wielu zak¹tków Polski. Du¿y
plus pijarowcom PO za dobre wykorzystanie i po³¹czenie ogólnie znanych i wszyst-
kim dostêpnych metod. Ca³oœæ platformerskiej kampanii zosta³a zaburzona przez
samobójcz¹ próbê dokonan¹ przez zdesperowanego by³ego pracownika urzêdu
skarbowego. Przed aktem samospalenia samobójca zostawi³ list do premiera,
w którym deklaruje, ¿e g³osowa³ na PO oraz ¿e przez doœæ nieciekawe sprawy
zwi¹zane z jego prac¹ zawodow¹ (próbowa³ ujawniæ przekrêty w urzêdzie skar-
bowym, ale jak pisa³ w liœcie, nikt z wa¿niejszych decydentów nie by³ zaintereso-
wany spraw¹), popad³ w tarapaty finansowe i straci³ zaufanie do rz¹du i pañ-
stwa. Opozycja raczej nie bêdzie wykorzystywaæ tej ludzkiej tragedii do walki,
gdy¿ spo³ecznie nie spotka³oby siê to z dobrym odbiorem. W chwili, gdy piszê te
s³owa, Tusk wróci³ do swoich woja¿y i jako tako sprawa zosta³a wyjaœniona -
ponoæ na zg³oszenia samobójcy o nieprawid³owoœciach by³o zleconych wiele kon-
troli, które nic nie wykaza³y. Mnie zastanawia sam fakt aktu desperacji, który nie
do koñca wykazuje cechy protestu, demonstracji. Do tej pory znane nam s¹ akty
samospalenia, które by³y samobójstwami „w sprawie”, radykalnymi protestami,
w wiêkszoœci o charakterze politycznym, jak choæby czyn mnicha Thich Quang
Duc, który protestowa³ przeciwko represjonowaniu buddyzmu w Wietnamie czy
bli¿ej naszej historii - akt Ryszarda Siwca demonstruj¹cego sprzeciw wobec m.in.
interwencji Wojska Polskiego w Czechos³owacji. Niedosz³e samobójstwo przed
kancelari¹ premiera nie posiada wyraŸnie charakteru protestu. Jest bardziej krzy-
kiem nieradz¹cego sobie z emocjami, pogubionego cz³owieka, który poprzez b³êdne
konstrukty poznawcze, w samobójstwie upatrzy³ sobie rozwi¹zanie swoich pro-
blemów. Na szczêœcie zosta³ uratowany i byæ mo¿e dziêki temu bêdzie mia³ mo¿li-
woœæ ponownego przyjrzenia siê ca³oœci swojego ¿ycia i problemów z nowej per-
spektywy - a to paradoksalnie mo¿e okazaæ siê jednym z niewielu plusów kolej-
nych demokratycznych wyborów.
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Samorz¹d

Podczas paŸdziernikowych wyborów do
Sejmu i Senatu mo¿na g³osowaæ przez pe³no-
mocnika. Nowoœci¹ jest natomiast g³osowanie
korespondencyjne.

G³osowanie korespondencyjne przez wybor-
ców niepe³nosprawnych, przewidziane w Kodek-
sie Wyborczym, bêdzie rozwi¹zaniem stosowanym
po raz pierwszy. Korespondencyjnie g³osowaæ
mo¿e wy³¹cznie wyborca niepe³nosprawny o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepe³nospraw-
noœci. W gminie Brzeszcze, w ustawowym termi-
nie do 19 wrzeœnia, dwóch wyborców zg³osi³o chêæ
skorzystania z tego uprawnienia. Wyborca niepe³-
nosprawny g³osuj¹cy korespondencyjnie otrzyma
z urzêdu gminy najpóŸniej na 7 dni przed dniem
wyborów pakiet wyborczy zawieraj¹cy: kopertê
zwrotn¹, kartê lub karty do g³osowania, kopertê na
kartê lub karty do g³osowania, instrukcjê g³osowa-
nia korespondencyjnego, nak³adki na karty do g³o-
sowania sporz¹dzone w alfabecie Braille’a - je¿eli
wyborca za¿¹da³ ich przes³ania - oraz oœwiadcze-
nie o osobistym i tajnym oddaniu g³osu na karcie
do g³osowania. Po wype³nieniu kart zgodnie z in-
strukcj¹, przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze
pakiety wybiorcze, które dostarczane bêd¹  w ko-
pertach o w³aœciwej obwodowej komisji wybor-
czej i wrzucane do urn. Zg³oszenie chêci g³osowa-
nia korespondencyjnego wy³¹cza mo¿liwoœæ g³o-
sowania przez pe³nomocnika. Burmistrz Brzeszcz
wyznaczy³ dla celów g³osowania korespondencyj-
nego Obwodow¹ Komisjê Wyborcz¹ nr 3 w Brzesz-
czach przy ul. Narutowicza 1. Wyborca niepe³no-
sprawny mo¿e g³osowaæ przy u¿yciu nak³adki na
karty do g³osowania sporz¹dzonych w alfabecie
Brailla. Nak³adki dla osób niewidomych i niedo-
widz¹cych bêd¹ w wyborach parlamentarnych za-
stosowane po raz pierwszy.
Wyborcy zamierzaj¹cy g³osowaæ w lokalu wybor-
czym przy u¿yciu nak³adek sporz¹dzonych w al-
fabecie Braillea mieli czas na zg³oszenie siê Bur-
mistrza Brzeszcz do 26 wrzeœnia. Tego dnia min¹³
równie¿ termin zapisywania siê na g³osowanie
w lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepe³-
nosprawnych. Wyborca niepe³nosprawny - a tak¿e
ten, który najpóŸniej w dniu g³osowania koñczy
75 lat - mo¿e udzieliæ pe³nomocnictwa do g³oso-
wania w jego imieniu. Pe³nomocnikiem mo¿e byæ

tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej
samej gminie, co udzielaj¹cy pe³nomocnictwa do
g³osowania lub posiadaj¹ca zaœwiadczenie o pra-
wie do g³osowania. Pe³nomocnikiem nie mo¿e byæ
cz³onek komisji obwodowej w³aœciwej dla obwo-
du g³osowania osoby udzielaj¹cej pe³nomocnictwa;
mê¿owie zaufania oraz kandydaci do Sejmu i Se-
natu. Pe³nomocnictwo do g³osowania mo¿na przy-
j¹æ tylko od jednej osoby. W przypadku, gdy co
najmniej jedn¹ osob¹ udzielaj¹c¹ pe³nomocnictwa
jest wstêpny, zstêpny, ma³¿onek, brat, siostra lub
osoba pozostaj¹ca w stosunku przysposobienia,
opieki albo kurateli w stosunku do pe³nomocnika,
pe³nomocnictwo mo¿na przyj¹æ od dwóch osób.
Akt pe³nomocnictwa sporz¹dza Burmistrz
Brzeszcz lub upowa¿niony pracownik urzêdu gmi-
ny. Wniosek wyborcy, po sporz¹dzenie aktu pe³-
nomocnictwa, nale¿a³o wnieœæ najpóŸniej w 10.
dniu przed dniem wyborów.
Akt pe³nomocnictwa do g³osowania jest sporz¹-
dzany w miejscu zamieszkania wyborcy udziela-
j¹cego pe³nomocnictwa do g³osowania, chyba, ¿e
wyborca zwróci siê we wniosku, aby czynnoœci
sporz¹dzenia aktu dokonaæ w innym miejscu, pod
warunkiem, ¿e bêdzie to na obszarze gminy. Wy-
borca mo¿e cofn¹æ udzielone pe³nomocnictwo
najpóŸniej na 2 dni przed dniem wyborów sk³ada-
j¹c stosowne oœwiadczenia wójtowi gminy, w któ-
rej sporz¹dzono akt pe³nomocnictwa do g³osowa-
nia lub dorêczaj¹c takie oœwiadczenie w³aœciwej
obwodowej komisji wyborczej w dniu g³osowa-
nia. Udzielenie pe³nomocnictwa nie wyklucza rów-
nie¿ osobistego g³osowania wyborcy, o ile wcze-
œniej nie g³osowa³ pe³nomocnik, co jest równo-
znaczne z cofniêciem pe³nomocnictwa. Cofniêcie
pe³nomocnictwa odnotowywane jest w spisie wy-
borców. Pe³nomocnictwo do g³osowania wygasa
z mocy prawa w przypadku œmierci lub utraty pra-
wa wybierania przez udzielaj¹cego pe³nomocnic-
twa do g³osowania lub pe³nomocnika.
W gminie Brzeszcze w trakcie wyborów prezy-
denckich przez pe³nomocnika zag³osowa³o 9
wyborców (w I turze 4, w II turze 5). Podczas
wyborów samorz¹dowych z tego uprawnienia
skorzysta³o 11 wyborców (w I turze 8, w II turze
3). Z instytucji pe³nomocnika - jak równie¿ z na-
k³adek w jêzyku Braille’a - mog¹ skorzystaæ je-
dynie osoby g³osuj¹ce w kraju; nie bêdzie to mo¿-
liwe w g³osowaniu przeprowadzanym za granic¹.

Burmistrz Brzeszcz informuje, ¿e podane
zosta³y do publicznej wiadomoœci, poprzez wy-
wieszenie na tablicach og³oszeñ w siedzibie Urzê-
du Gminy w Brzeszczach przy ul. Koœcielnej 4,
nastêpuj¹ce wykazy:
1. Nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego, ozna-
czonej numerem dzia³ki 1/37 o pow. 689 m2, po-
³o¿onej w Jawiszowicach przy ul. Ga³czyñskiego.
2. Nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego, ozna-
czonej numerem dzia³ki 1189/38 o pow. 2549 m2,
po³o¿onej w Brzeszczach przy ul. Nosala.
3. Nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y
w drodze bezprzetargowej, oznaczonej numerem
dzia³ki 1494/33 o pow. 72 m2, po³o¿onej w Jawi-
szowicach przy ul. Siennej.
Wykazy podlegaj¹ wywieszeniu na okres 21 dni.

Burmistrz Brzeszcz  informuje, ¿e 8 wrze-
œnia 2011 r. podany zosta³ do publicznej wiado-
moœci, poprzez wywieszenie na tablicach og³o-
szeñ w siedzibie Urzêdu Gminy w Brzeszczach
przy ul. Koœcielnej 4, wykaz nieruchomoœci
przeznaczonych do oddania w dzier¿awê z prze-
znaczeniem na cele rolne. Wykazem zosta³y
objête ni¿ej wymienione nieruchomoœci po³o¿o-
ne w Brzeszczach, oznaczone numerami dzia³ek
pgr 1280/145 o ³¹cznej pow. 2452 m2, pgr 1273/4
o pow. 290 m2, pgr 810/4 o pow. 6198 m2, pgr
1222/3 o pow. 16 163 m2, pgr 1228 o pow. 5744 m2

i pgr 1086 o pow. 4992 m2 oraz po³o¿one w Jawi-
szowicach oznaczone numerami dzia³ek pgr 623/
2 o pow. 7500 m2 i pgr 605 o pow. 8712 m2.

Wykazy podlegaj¹ wywieszeniu na okres 21 dni.

W tym roku koñczy siê czteroletnia kaden-
cja ³awników s¹dów okrêgowych i rejonowych.
NajpóŸniej w paŸdzierniku Rada Miejska po-
winna dokonaæ wyboru ich nastêpców. W gmi-
nie Brzeszcze powinno zostaæ wy³onionych piê-
ciu ³awników do S¹du Rejonowego w Oœwiêci-
miu do orzekania w sprawach rodzinnych i dwóch
do S¹du Rejonowego w Chrzanowie do orze-
kania w sprawach z zakresu prawa pracy. Zg³o-
szone zosta³y tylko cztery kandydatury.

Opiniowaniem kandydatów na ³awników w na-
szej gminie zajmuje siê specjalnie powo³any do
tego celu zespó³ radnych. Jego przewodnicz¹cym
jest Miros³aw Bukowski, a cz³onkami Wies³aw
Albin i S³awomir Drobny. Zadaniem zespo³u jest
przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej,
przed przyst¹pieniem do wyborów, opinii o zg³o-
szonych kandydatach, w szczególnoœci w zakre-
sie spe³nienia przez nich wymogów okreœlonych
w ustawie. Obs³ugê techniczn¹ i  administracyjn¹
zespo³u zapewnia burmistrz Brzeszcz. £awników
do s¹dów okrêgowych oraz do s¹dów rejonowych
wybieraj¹ radni w tajnym g³osowaniu. Kandyda-
tów zg³aszano do 30 czerwca. Przypomnijmy, ¿e
³awnikiem mo¿e byæ wybrany ten, kto posiada
obywatelstwo polskie i korzysta z pe³ni praw cy-
wilnych i obywatelskich, posiada nieskazitelny
charakter, ukoñczy³ 30 lat, a nie przekroczy³ 70.
Mieszkaniec, który chce zostaæ ³awnikiem, musi
byæ zatrudniony, prowadziæ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ lub mieszkaæ w miejscu kandydowania co
najmniej od roku. Wymagane jest tak¿e co najmniej
wykszta³cenie œrednie i stan zdrowia pozwalaj¹cy
na pe³nienie swoich obowi¹zków. Do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy ³awnikiem po-
winna byæ wybrana osoba wykazuj¹ca szczególn¹
znajomoœæ spraw pracowniczych. Funkcji tej nie
mog¹ pe³niæ osoby zatrudnione w s¹dach po-
wszechnych i innych s¹dach oraz w prokuraturze,
wchodz¹ce w sk³ad organów od których orzecze-
nia mo¿na ¿¹daæ skierowania sprawy na drogê po-
stêpowania s¹dowego, funkcjonariusze policji oraz
inne osoby zajmuj¹ce stanowiska zwi¹zane ze œci-
ganiem przestêpstw i wykroczeñ, adwokaci i apli-
kanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcow-
scy, duchowni, ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie woj-
skowej, funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej, radni
gminy, powiatu i województwa. Nie mo¿na byæ
³awnikiem jednoczeœnie w wiêcej ni¿ jednym s¹-
dzie. Kandydatów mogli zg³aszaæ radom gmin pre-
zesi w³aœciwych s¹dów, stowarzyszenia, inne or-
ganizacje spo³eczne i zawodowe, zarejestrowane
na podstawie przepisów prawa, z wy³¹czeniem
partii politycznych oraz co najmniej piêædziesiê-
ciu obywateli maj¹cych czynne prawo wyborcze,
zamieszkuj¹cych stale na terenie gminy dokonu-
j¹cej wyboru. W obecnej kadencji z naszej gminy
wœród wybranych ³awników byli: do orzekania w
sprawach karnych Rozalia Kolasa, Adam Stawo-
wy, Ewa Hebda, Stanis³aw Ku³ach; do orzekania
w sprawach rodzinnych Barbara Chrz¹szcz-Nowo-
ryta, Celina Korczyk, Bo¿ena Kochman do orze-
kania w sprawach z zakresu prawa pracy: Kazi-
mierz Gawron, Jan Kulig, Gra¿yna Siuta.

Wybory ³awników
w niepe³nej obsadzie

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Nowe formy g³osowania

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Informacja Informacja
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W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê pytania-
mi o dofinansowanie wykonania przydomo-
wych oczyszczalni œcieków oraz pod³¹czeñ bu-
dynków do zbiorczego systemu kanalizacyj-
nego w ramach programu og³oszonego w lip-
cu br. przez Narodowy Fundusz Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŒiGW),
informujê, i¿:
 
1. Program zak³ada, ¿e wnioskodawc¹ mo¿e byæ
jednostka samorz¹du terytorialnego (np. gmina
Brzeszcze) lub podmiot realizuj¹cy w jej imieniu
zadania zwi¹zane z kanalizacj¹, ale ostatecznymi
odbiorcami s¹ w³aœciciele domów, którzy do tej
pory nie byli pod³¹czeni do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego.
2. Program zosta³ og³oszony w po³owie roku, dla-
tego te¿ brak œrodków na jego realizacjê w tego-
rocznym bud¿ecie gminy. Koszty realizacji ewen-
tualnego projektu w naszej gminie mog¹ zostaæ
uwzglêdnione dopiero w bud¿ecie na 2012 rok.
Okres realizacji programu przewidziany zosta³ na
lata 2011-2015, przy czym nabór wniosków ma
charakter ci¹g³y - do wyczerpania œrodków prze-
znaczonych na dany rok.
3. W paŸdzierniku br. zostanie z³o¿ony wniosek
o dofinansowanie ze œrodków Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budo-
wy kanalizacji zbiorczej w Przecieszynie (Po³u-
dnie) oraz przy ul. Turystycznej w Jawiszowicach
na kwotê ok. 1,7 mln z³ oraz tzw. karta informa-
cyjna do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej na budowê kana-
lizacji przy ul. Pszczyñskiej i Wspólnej w Brzesz-
czach, równie¿ na kwotê ok. 1,7 mln z³.
4. Przygotowanie konkretnego projektu w ramach
niniejszego programu wymaga opracowania ana-

Urz¹d Gminy w Brzeszczach informuje, ¿e
od 19 paŸdziernika 2011 r. do 18 paŸdziernika
2012 r. obowi¹zywaæ bêdzie nastêpuj¹ca taryfa
dla zbiorowego odprowadzania œcieków na sie-
ci kanalizacji sanitarnej stanowi¹cej w³asnoœæ
gminy Brzeszcze:
- 1 m3 odprowadzanych œcieków - 5,57 z³ netto,
- uzgodnienie projektu przy³¹cza kanalizacyjne-
go - 30,00 z³ netto,
- odbiór przy³¹cza kanalizacyjnego - 80,00 z³ netto,
- op³ata abonamentowa za dodatkowy punkt po-
miarowy wody wykorzystywanej na cele gospo-
darcze lub przemys³owe - 5,00 z³ netto/odbiorcê
us³ug za okres rozliczeniowy.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e Rada Miejska
w Brzeszczach podjê³a uchwa³ê o dop³acie do ta-
ryfy za zbiorowe odprowadzanie œcieków na sie-
ci stanowi¹cej w³asnoœæ gminy Brzeszcze w wy-
sokoœci 0,71 z³ netto do 1 m3 œcieków. Dop³ata
obowi¹zywaæ bêdzie w okresie od 19 paŸdzier-
nika 2011 r. do 18 paŸdziernika 2012 r.

lizy obszarów gminy, w tym równie¿ ewentual-
nej zmiany granic aglomeracji. Przydomowe
oczyszczalnie mog¹ byæ budowane i dofinanso-
wane tylko na obszarach, na których:
- nieop³acalna jest budowa zbiorczego systemu
kanalizacyjnego,
- nie ma mo¿liwoœci pod³¹czenia do istniej¹cego
zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
- do 2020 roku nie zosta³a zaplanowana budowa
zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
Dodatkowym ograniczeniem na terenie naszej
gminy jest wysoki poziom wód gruntowych, któ-
ry w wielu miejscach wyklucza lub znacznie ogra-
nicza budowê przydomowych oczyszczalni. Oce-
niana jest równie¿ gotowoœæ projektu do realiza-
cji, analiza kosztów, efekty ekologiczne, co czy-
ni przygotowanie projektu czasoch³onnym. Wa-
runkiem jest równie¿ budowa systemu oczysz-
czalni przydomowych obs³uguj¹cych minimum
50 gospodarstw lub budowa minimum 50 sztuk
pod³¹czeñ do sieci kanalizacyjnej.
5. W najbli¿szych dniach zostan¹ podjête dzia³a-
nia maj¹ce na celu aktualizacjê programu budowy
zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie,
której elementami bêdzie optymalizacja wielkoœci
aglomeracji oraz pozyskanie œrodków zewnêtrz-
nych na budowê kanalizacji. Wspomniany program
NFOŒiGW zostanie zbadany pod k¹tem jego u¿y-
tecznoœci dla budowy zbiorczego systemu kanali-
zacyjnego w gminie. Podsumowuj¹c, aktualnie nie
przygotowujemy projektu budowy przydomowych
oczyszczalni lub pod³¹czeñ budynków do zbior-
czego systemu kanalizacyjnego, jednak¿e nie wy-
kluczamy jego z³o¿enia, jeœli zaktualizowany pro-
gram budowy zbiorczego systemu kanalizacyjne-
go w gminie wyka¿e jego zasadnoœæ.

Ka¿dy, kto w ci¹gu dziesiêciu minut od zg³o-
szenia siê w jednostce policji z informacj¹ o po-
pe³nionym przestêpstwie nie zostanie przyjêty, za
poœrednictwem oficera dy¿urnego mo¿e poskar-
¿yæ siê komendantowi tej jednostki lub jego za-
stêpcy. Jeœli i tu napotka trudnoœci, mo¿e dzwo-
niæ na numer 723 693 402 do dy¿uruj¹cego poli-
cjanta Wydzia³u Kontroli Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Krakowie. Numer ten jest przezna-
czony dla wszystkich, którzy czekaj¹ na przyjê-
cie zawiadomienia o przestêpstwie d³u¿ej ni¿ 10
minut. Idea pomys³u „Telefon 10 minut” ma na
celu podniesienie standardu œwiadczonych przez
policjê us³ug.

3 wrzeœnia nast¹pi³o oficjalne otwarcie
nowej siedziby Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Oœwiêcimiu.

Na uroczystoœæ przybyli miêdzy innymi mi-
nister MSWiA Jerzy Miller, Wojewoda Ma³opol-
ski Stanis³aw Kracik, Marsza³ek Województwa
Ma³opolskiego Marek Sowa, Zastêpca Komen-
danta G³ównego PSP Marek Kowalski, komen-
danci miejscy i powiatowi PSP województwa ma-
³opolskiego oraz burmistrzowie i wójtowie po-
wiatu oœwiêcimskiego, w tym równie¿ Teresa Jan-
kowska. 4 wrzeœnia z kolei nowa jednostka zo-
sta³a otwarta dla wszystkich, którzy mieli ochotê
obejrzeæ nowoczesny sprzêt i budynek oraz za-
poznaæ siê ze specyfik¹ pracy stra¿aków. Z za-
proszenia skorzysta³o oko³o 2 tysiêcy osób. Nie-
przewidzian¹ atrakcj¹ sta³y siê wyjazdy wozów
do prawdziwych akcji ratowniczo-gaœniczych.
Wszystkie zg³oszenia z terenu gminy Brzeszcze
s¹ rejestrowane w oœwiêcimskiej jednostce. Stam-
t¹d alarmowane s¹ odpowiednie OSP. PSP przy-
chodzi z pomoc¹, gdy zagro¿enie przerasta si³y
miejscowych jednostek lub kiedy pojawia siê
potrzeba u¿ycia specjalistycznego sprzêtu.

Nowa jednostka PSP

KSKSKSKSKS

Informacja

Telefon 10 minut

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Burmistrz informuje

TTTTTeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowska

8 paŸdziernika (sobota) o godzinie 11.00
fundacja zaprasza na otwarcie placu zabaw
na Starej Kolonii zarówno dla swoich pod-
opiecznych jak i dla wszystkich dzieci potrze-
buj¹cych miejsca do bezpiecznej zabawy. Pro-

Zaproszenie jekt placu zabaw jest inicjatyw¹ Fundacji, za³o-
¿yciela Fundacji, partnerów handlowych oraz
Samorz¹du. Za okazan¹ pomoc w przeprowadze-
niu ca³ego przedsiêwziêcia i zrozumienie zaist-
nia³ej sytuacji serdecznie dziêkujê.

Danuta ZalwowskaDanuta ZalwowskaDanuta ZalwowskaDanuta ZalwowskaDanuta Zalwowska
Prezes FundacjiPrezes FundacjiPrezes FundacjiPrezes FundacjiPrezes Fundacji
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Radni w formie uchwa³y udzielili pomocy
finansowej dla województwa ma³opolskiego na
realizacjê „Studium lokalizacyjno-funkcjonal-
no-ruchowego rozwoju uk³adu komunikacyj-
nego powiatu oœwiêcimskiego”. Upowa¿nili oni
burmistrza Brzeszcz do zaci¹gniêcia zobowi¹-
zania finansowego do kwoty 17 tys. 550 z³ na
lata 2012-2014. Zobowi¹zanie ma zostaæ sfi-
nansowane z dochodów w³asnych gminy
Brzeszcze w latach 2012-2014.

Jak t³umaczy burmistrz Brzeszcz Teresa
Jankowska, kwota 17 tys. 550 z³ zostanie prze-
znaczona na dofinansowanie zadania inwesty-
cyjnego województwa ma³opolskiego „Studium
lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowe rozwoju
uk³adu komunikacyjnego powiatu oœwiêcim-
skiego”. Dokument bêdzie realizowany przez
samorz¹d województwa w ramach umowy z jed-
nostkami samorz¹du terytorialnego, w tym rów-
nie¿ i nasz¹ gminê. Studium bêdzie podstaw¹
przy opracowywaniu wniosków na du¿e pro-
jekty dotycz¹ce rozwi¹zañ systemowych dróg
naszego regionu. W Studium zawarte bêd¹ m.in.
wnioski ze szczegó³owej analizy stanu istnie-
j¹cego oraz dotychczasowych opracowañ pro-
jektowych, a tak¿e prowadzonych i planowa-
nych dzia³añ inwestycyjnych w obszarze po-
wiatu. Dokument ma przygotowaæ samorz¹d
województwa na przyjêcie œrodków Unii Eu-
ropejskiej w latach 2014-2020 na du¿e przed-
siêwziêcia regionalne.

Podczas sierpniowej sesji Rady Miej-
skiej w Brzeszczach zosta³a podjêta uchwa-
³a w sprawie „Aktualizacji Programu Ochro-
ny Œrodowiska dla gminy Brzeszcze na lata
2010-2013 wraz z perspektyw¹ na lata 2014-
2017” oraz „Aktualizacji Planu Gospodarki
Odpadami dla gminy Brzeszcze na lata 2010-
2013 wraz z perspektyw¹ na lata 2014-2017”.
Oba dokumenty zawieraj¹ równie¿ prognozy
oddzia³ywania na œrodowisko.

Aktualizacja Programu Ochrony Œrodowiska
zawiera takie elementy jak ochrona dziedzictwa
przyrodniczego, zrównowa¿one wykorzystanie
materia³ów, wody i energii, œrodowisko i zdro-
wie, dalsza poprawa jakoœci œrodowiska i bezpie-
czeñstwa ekologicznego.
Aktualizacja programu to przede wszystkim
przedstawienie zadañ, które zostan¹ zrealizowa-
ne w najbli¿szych 8 latach w celu zapewnienia
bezpieczeñstwa ekologicznego gminy i tworze-
nia podstaw do zrównowa¿onego rozwoju spo-
³eczno-gospodarczego. Planowane nak³ady na
realizacjê zadañ w³asnych gminy w latach 2010-
2017 na ochronê œrodowiska szacuje siê na oko³o
40 mln z³. Najwiêksze œrodki maj¹ zostaæ prze-
znaczone na ochronê przyrody i gospodarkê wod-
no-œciekow¹.
Aktualizacja Programu zawiera omówienie uwa-
runkowañ finansowych gminy Brzeszcze. Na
podstawie bud¿etów gminy z ostatnich lat, planu
bud¿etu na rok 2010 i szacunkowych kosztów
zaproponowanych zadañ nakreœlono ogóln¹ sy-
tuacjê finansow¹ gminy, przeprowadzono progno-
zê bud¿etow¹ oraz przeanalizowano mo¿liwoœci
w zakresie realizacji najwa¿niejszych zadañ. Ana-
liza ta pokazuje, jak du¿e powinno byæ zaanga-
¿owanie œrodków finansowych pochodz¹cych
z zewn¹trz na realizacjê zaplanowanych dzia³añ.
Zosta³y przedstawione potencjalne i mo¿liwe do
pozyskania Ÿród³a bezzwrotnego, a tak¿e prefe-
rencyjnego i komercyjnego dofinansowania.
Jak wynika z dokumentu, najwa¿niejszymi pro-
blemami ekologicznymi na terenie gminy Brzesz-
cze s¹ z³y stan dróg, nieuporz¹dkowana gospo-
darka wodno-œciekowa oraz niska œwiadomoœæ
ekologiczna mieszkañców.
Przeprowadzona analiza stanu zanieczyszczenia
powietrza wykaza³a, ¿e na terenie gminy Brzeszcze
w celu zmniejszenia emisji szkodliwych substancji
wskazane s¹ dzia³ania d¹¿¹ce do poprawy czysto-
œci atmosfery. W zakresie ochrony powietrza atmos-
ferycznego gmina realizuje na bie¿¹co zadania po-
legaj¹ce na termomodernizacji budynków komunal-
nych bêd¹cych w jej zarz¹dzie. W celu zmniejsze-
nie zanieczyszczeñ liniowych planuje siê zmoder-
nizowaæ kilkadziesi¹t kilometrów dróg gminnych.
W celu poprawy jakoœci wód powierzchniowych,
niezbêdna jest likwidacja niekontrolowanych zrzu-
tów œcieków bytowych do rzek p³yn¹cych przez te-
ren gminy, niezwykle wa¿nym w tym zakresie za-
daniem jest inwentaryzacja stanu technicznego
zbiorników bezodp³ywowych (szamb), które obec-
nie funkcjonuj¹ na terenach nieskanalizowanych.
Bardzo czêsto zbiorniki te s¹ nieszczelne i staj¹ siê
Ÿród³em zanieczyszczenia wody.
W rolnictwie nale¿y siê skupiæ na stosowaniu
najlepszych dostêpnych praktyk rolniczych, co

powinno doprowadziæ ograniczenia ³adunków
zanieczyszczeñ odprowadzanych do odbiorników.
G³ównymi celami w zakresie gospodarki odpa-
dami na terenie gminy s¹: doskonalenie systemu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz
redukcja strumienia odpadów komunalnych zmie-
szanych kierowanych na sk³adowisko. Wziêto pod
uwagê koniecznoœæ:
- rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych, w oparciu o zbieranie selektywne z wy-
korzystaniem systemu workowego,
- wydzielanie odpadów wielkogabarytowych ze
strumienia odpadów komunalnych,
- wydzielania odpadów budowlano-remontowych
ze strumienia odpadów komunalnych,
- wydzielanie odpadów niebezpiecznych ze stru-
mienia odpadów komunalnych,
- odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegaj¹-
cych biodegradacji wydzielonych ze strumienia
odpadów komunalnych,
- rozwoju systemu selektywnej zbiórki odpadów
opakowaniowych.
Dziêki realizacji tych celów mo¿liwe bêdzie ob-
jêcie wszystkich mieszkañców zorganizowanym
wywozem odpadów, co przyczyni siê do uatrak-
cyjnienia terenu gminy, spe³nienia wymagañ
prawnych dotycz¹cych iloœci odpadów podda-
nych recyklingowi, a tak¿e do zmniejszenia lub
wyeliminowania zjawiska powstawania dzikich
wysypisk, co przyczynia siê tak¿e do ogranicze-
nia zanieczyszczenia innych komponentów œro-
dowiska, takich jak woda i gleba.
W zakresie ochrony gleb u¿ytkowanych rolniczo
wa¿nym celem do realizacji jest racjonalne go-
spodarowanie zasobami glebowymi i ich ochro-
na przed degradacj¹. Zadaniem przyczyniaj¹cym
siê do ograniczenia zanieczyszczenia gleb nawo-
zami mineralnymi jest coroczna kontrola stoso-
wanych nawozów i œrodków ochrony roœlin do-
konywana przez samych rolników. Badanie po-
ziomu pH i zawartoœci metali ciê¿kich daje mo¿-
liwoœæ porównania wyników i okreœlenia, w ja-
kim kierunku zmierza stan œrodowiska.
W zakresie ochrony przyrody najwy¿szy poziom
walorów przyrodniczych na terenie gminy Brzesz-
cze wyznaczaj¹ obszary NATURY 2000.
Dla ochrony ca³oœci dziedzictwa przyrodniczego
gminy oraz kszta³towania systemu terenów zie-
leni nale¿y podj¹æ nastêpuj¹ce cele:
- utrzymanie walorów i funkcji obszarów objê-
tych ochron¹ prawn¹,
- obejmowanie ochron¹ prawn¹ obszarów i obiek-
tów najbardziej wartoœciowych przyrodniczo,
- dostosowanie terenów leœno-wodnych do pe³-
nienia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej,
- tworzenie terenów zieleni urz¹dzonej (skwery,
zieleñce); zagospodarowanie zieleni¹ otoczenia
gminnych obiektów u¿ytecznoœci publicznej oraz
rewitalizacja wybranych cennych zespo³ów i za-
³o¿eñ zieleni w obiektach zabytkowych do celów
rekreacyjno-wypoczynkowych,
- wspieranie proekologicznych dzia³añ lokalnych
nadleœnictwa Andrychów w realizacji obecnie
obowi¹zuj¹cych planów urz¹dzania lasu oraz
„programów ochrony przyrody”,
- zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej eksten-
sywnie u¿ytkowanych agrocenoz, kompleksów
stawów,

- wdra¿anie przedsiêwziêæ rolno-œrodowiskowych
na obszarach wiejskich w ramach Planu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 2007-2013, promocja
agroturystyki, kwalifikowanych form rekreacji
(wêdkarstwo), turystyki pieszej, rowerowej, ukie-
runkowanej na aktywny odbiór walorów przyrod-
niczych i krajobrazowo-kulturowych (œcie¿ki
przyrodniczo-dydaktyczne; punkty atrakcyjnych
stanowisk roœlin i siedlisk zwierz¹t), wsparcie
dzia³añ organizacji ekologicznych, instytucji na-
ukowych w zakresie ochrony czynnej wybranych
gatunków fauny i flory (m.in. ochrona siedliska
ptaków, ochrona siedlisk roœlin chronionych, ak-
cje edukacyjne w szko³ach, promuj¹ce np. ideê
„opiekunów przyrody”).
W³aœciwie ukierunkowana edukacja ekologiczna
mieszkañców przyczyni siê do zwiêkszenia efek-
tywnoœci prowadzonych dzia³añ na rzecz ekologi-
zacji, co zapewni ograniczenia niskiej emisji szko-
dliwych substancji, zmniejszenie ³adunku zrzutu
œcieków surowych do rzek i potoków, a tak¿e pozy-
skanie wiêkszej iloœci surowców wtórnych i zmniej-
szenie iloœci odpadów trafiaj¹cych na sk³adowisko.
Realizacja zadañ zaproponowanych w niniejszej
aktualizacji ma przyczyniæ siê do zwiêkszenia
atrakcyjnoœci gminy Brzeszcze, polepszenia wa-
runków ¿ycia i zdrowia mieszkañców, a tak¿e
poprawy jakoœci walorów œrodowiskowych i sku-
teczniejszej ochrony terenów prawnie chronio-
nych oraz tych o walorach przyrodniczych i re-
kreacyjno-wypoczynkowych.

(Ÿród³o: „Aktualizacja POŒ dla Gminy Brzeszcze”)

Wa¿ny dokument przyrodniczy

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Przyst¹pili do Studium

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ
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Samorz¹d

Od lutego bie¿¹cego roku gmina Brzesz-
cze bierze udzia³ w projekcie pod nazw¹ „De-
cydujmy Razem. Wzmocnienie mechani-
zmów partycypacyjnych w kreowaniu, wdra-
¿aniu polityk publicznych oraz podejmowa-
niu decyzji publicznych”. Jako jedna z czte-
rech w Ma³opolsce anga¿uje mieszkañców do
tworzenia lokalnej polityki.

„Decydujmy razem” to systemowy projekt
partnerski realizowany przez siedmiu partne-
rów: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (li-
dera partnerstwa) oraz Stowarzyszenie Cen-
trum Aktywnoœci Lokalnej, Fundacjê Rozwo-
ju Demokracji Lokalnej, Instytut Spraw Pu-
blicznych, Fundacjê Inicjatyw Spo³eczno-Eko-
nomicznych, Fundacjê Partnerstwo dla Œrodo-
wiska oraz Fundacjê Fundusz Wspó³pracy. Za-
³o¿eniem projektu jest, by samorz¹dy stworzy-
³y grupê liderów spo³ecznych pochodz¹cych
z ró¿nych œrodowisk i ugrupowañ oraz wspól-
nie pracowa³y nad dokumentami programowy-
mi dla swojej gminy lub powiatu. Partycypa-
cja oznacza, ¿e w decydowaniu o najwa¿niej-
szych sprawach spo³ecznoœci lokalnych mog¹
uczestniczyæ wszyscy, którzy ich wagê do-
strzegaj¹ i rozumiej¹. W marcu w gminie
Brzeszcze zosta³ zrekrutowany tzw. Zespó³ Par-
tycypacyjny, którego cz³onkami s¹ przedsta-
wiciele oœwiaty, kultury, pomocy spo³ecznej,
samorz¹dów, Rady Miejskiej, so³tysi oraz lo-
kalni liderzy. Powo³ano te¿ koordynatora
gminnego i animatora, którzy czuwali nad
przebiegiem prac. Ponadto w ka¿dym spotka-
niu Zespo³u Partycypacyjnego uczestniczy³
ekspert z tematyki integracji spo³ecznej. Ak-
tywnie w Zespole pracuje ponad dwadzieœcia
osób, tworz¹c dla gminy program wsparcia
rodziny na lata 2012-2016. Zespó³ spotka³ siê
ju¿ czterokrotnie. Efekty zostan¹ przedstawio-
ne szerszej spo³ecznoœci w paŸdzierniku bie-
¿¹cego roku. Dotychczas wypracowane przez

Zespó³ treœci przesy³ane by³y do osób zainte-
resowanych tematyk¹ Programu, które zg³o-
si³y siê w procesie rekrutacji, a nie mog³y
wzi¹æ bezpoœrednio udzia³u w pracach Zespo³u
Partycypacyjnego. Ka¿dy zapis dokumentu
zosta³ poprzedzony diagnoz¹ potrzeb wybra-
nych œrodowisk z terenu Gminy. Zespó³ Par-
tycypacyjny wybra³ piêæ wa¿nych dla spo-
³ecznoœci Brzeszcz obszarów: niepe³nospraw-
noœæ, rodzina dysfunkcyjna, rodzicielstwo za-
stêpcze, dojrzewanie i czas wolny oraz opieka
nad dzieckiem do lat 3. Zapraszamy wszystkich
mieszkañców do konsultowania wyników prac
Zespo³u, wnoszenia uwag do tworzonego doku-
mentu. Konsultacje odbêd¹ siê w paŸdzierniku.
Treœæ tworzonego Programu bêdzie umieszczo-
na na stronie internetowej Gminy www.brzesz-
cze.pl w zak³adce „Decydujmy Razem”. Wszel-
kie uwagi mo¿na zamieszczaæ na specjalnie
utworzonym dla potrzeb programu forum dys-
kusyjnym oraz przesy³aæ na adres e-mail: de-
cydujmyrazem@um.brzeszcze.pl. Na stronie in-
ternetowej Gminy s¹ podane numery telefonów
do koordynatora i animatora projektu, którzy
s³u¿¹ Pañstwu informacj¹. Wybrane obszary
bêd¹ konsultowane w spo³ecznoœciach najbar-
dziej zainteresowanych. Projekty dotycz¹ce
niepe³nosprawnoœci bêd¹ przedstawiane rodzi-
nom, których cz³onkami s¹ osoby niepe³no-
sprawne, za poœrednictwem organizacji tj.
Warsztat Terapii Zajêciowej w Jawiszowicach

Szanowni Mieszkañcy gminy Brzeszcze, za-
praszamy do bezp³atnego skorzystania z porad
prawnych i obywatelskich z ró¿nych dziedzin
prawa w tym m.in. z zakresu prawa cywilnego,
prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeñ
spo³ecznych oraz z zakresu œwiadczeñ socjalnych.
Zwi¹zek Centralny Dzie³a Kolpinga w Polsce
uprzejmie informuje, i¿ w ramach realizowane-
go projektu „Bli¿ej Obywatela - poradnictwo
prawne i obywatelskie w powiecie oœwiêcim-
skim” w Urzêdzie Gminy w Brzeszczach przy
ulicy Koœcielnej 4 zostan¹ zorganizowane Dni
Porad Obywatelskich.
Zainteresowanych zapraszamy w dniach:
18 paŸdziernika 2011 r. (wtorek) w godzinach
11.00-17.00
19 paŸdziernika 2011 r. (œroda) w godzinach
9.00-15.00.

Pocz¹tkiem wrzeœnia przez okres dwóch ty-
godni policjanci i stra¿nicy miejscy w ramach
ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do szko-
³y” w pobli¿u szkó³ na terenie gminy, w wyzna-
czonych godzinach strzegli dzieci pod¹¿aj¹ce do
i ze szko³y. Akcja ma przyczyniæ siê do wzrostu
bezpieczeñstwa i œwiadomoœci najm³odszych
uczestników ruchu drogowego.

Obecnoœæ funkcjonariuszy porz¹dku publicz-
nego na przejœciach dla pieszych przy szko³ach
mia³a zwróciæ kierowcom uwagê na usytuowa-
nie przejœcia w bliskoœci placówek szkolnych.
Rzeczywiœcie da³o siê odczuæ, zdaniem komen-
danta Stra¿y Miejskiej w Brzeszczach, spowol-
nienie ruchu w tych rejonach. Od doros³ych pie-
szych egzekwowali zgodnego z przepisami i za-
sadami bezpieczeñstwa korzystania z przejœæ dla
pieszych, a najm³odszym pomagali w przecho-
dzeniu przez popularn¹ „zebrê”, przypominaj¹c
podstawowe zasady bezpieczeñstwa.
- W sierpniu dokonaliœmy przegl¹du oznakowa-
nia poziomego i pionowego przejœæ dla pieszych
w otoczeniu wszystkich szkó³ podstawowych oraz
dodatkowych zabezpieczeñ na terenach przyszkol-
nych, jak barierki, ³añcuchy, progi zwalniaj¹ce -

mówi komendant Stra¿y Miejskiej Krzysztof To-
karz. - Sprawdzaliœmy stan techniczny wygrodzeñ
przyszkolnych, boisk szkolnych, chodników i jezd-
ni w otoczeniu placówek oœwiatowych.
Funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej przeprowadzi-
li równie¿ analizê wypadkowoœci i kolizji dro-
gowych przy szko³ach, w efekcie czego w czte-
rech najbardziej niebezpiecznych dla uczniów
miejscach gminy, stanê³y niebieskie znaki infor-
macyjne „Automatyczna kontrola prêdkoœci”.
Usytuowane zosta³y w bezpoœrednim s¹siedz-
twie ci¹gów pieszych, którymi poruszaj¹ siê dzie-
ci do i ze szko³y. Na ul. Bielskiej w Jawiszowi-
cach od ronda przy szkole do granicy z Danko-
wicami, w Brzeszczach na ul. Piastowskiej od
skrzy¿owania z ul. Ofiar Oœwiêcimia do okolicy
Gimnazjum nr 2 oraz na ul. Koœciuszki od ul.
Parkowej do ul. Piastowskiej, w Zasolu na d³u-
goœci ul. Kostka Jagie³³y.
Dope³nieniem akcji „Bezpieczna droga do szko-
³y” bêdzie impreza edukacyjna dla uczniów
wszystkich klas I szkó³ podstawowych pn. „Kac-
per - dziecko bezpieczne na drodze”. Jak co roku
stra¿nicy miejscy zabezpiecz¹ dzieci w elementy
odblaskowe i fluorescencyjne. Bêdzie to równie¿
czas edukowania w zakresie wychowania komu-
nikacyjnego w formie zabawy.

Fundacji im. Œw. Brata Alberta, Powiatowy Œro-
dowiskowy Dom Samopomocy - filia w Brzesz-
czach, Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz
Dzieci Niepe³nosprawnych „Olimp”. Projekty
dotycz¹ce rodzicielstwa zastêpczego bêd¹ kon-
sultowane w szczególnoœci przez rodziny za-
stêpcze mieszkaj¹ce na terenie gminy Brzesz-
cze. Obszar rodziny dysfunkcyjnej zostanie
przedstawiony przede wszystkim przedstawi-
cielom instytucji pomocowych, natomiast tema-
tyka czasu wolnego i dojrzewania oraz opieki
nad dzieckiem do lat 3 przedstawiona zostanie
na otwartych spotkaniach z mieszkañcami Gmi-
ny. Po wprowadzeniu poprawek, sugerowanych
przez mieszkañców, Program Wsparcia Rodzi-
ny na lata 2012-2016 zostanie przed³o¿ony
Radzie Miejskiej w Brzeszczach.
Projekt „Decydujmy Razem” jest przedsiêwziê-
ciem pilota¿owym. Po zakoñczeniu Pilota¿u, Fun-
dacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, wykorzy-
stuj¹c zdobyte doœwiadczenia, opracuje model
partycypacyjnego tworzenia lokalnych polityk
publicznych a nastêpnie podejmie wraz z Mini-
sterstwem Rozwoju Regionalnego oraz innymi or-
ganizacjami realizuj¹cymi projekt dzia³ania ma-
j¹ce na celu upowszechnienie tego modelu na te-
renie ca³ego kraju. Zaproszenie mieszkañców do
wspó³tworzenia lokalnej polityki s³u¿y wcze-
œniejszemu i trafniejszemu diagnozowaniu pro-
blemów oraz tworzeniu zrozumia³ych i akcep-
towanych przez spo³eczeñstwo strategii dzia³a-
nia. Zapraszamy zatem Pañstwa do dialogu
opartego na partnerskich regu³ach wspó³pracy
i wspó³odpowiedzialnoœci. Teraz jest czas, by
powiedzieæ g³oœno „To lubiê!”.

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Bezpiecznie do szko³y

Bezp³atne porady
prawne i obywatelskie

W gminie Brzeszcze Decyduj¹ Razem

Animator partycypacji spo³ecznejAnimator partycypacji spo³ecznejAnimator partycypacji spo³ecznejAnimator partycypacji spo³ecznejAnimator partycypacji spo³ecznej
Beata KomenderaBeata KomenderaBeata KomenderaBeata KomenderaBeata Komendera

Konsultacje nt. „Opieka nad dzieckiem do lat 3” i „Czas wolny” odbêd¹ siê 20 paŸdziernika
(godz. 17.00, przy ul. Mickiewicza, budynek SO nr 1) oraz 24 paŸdziernika (godz. 17.00, Œwie-
tlica na Os. Szymanowskiego).
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Radni z Brzeszcz podjêli uchwa³ê o prze-
kazaniu 20 tys. z³ na zakup nowej karetki dla
Szpitala Powiatowego w Oœwiêcimiu.

Do w³adz gminy Brzeszcze z proœb¹ o zakup
nowej kartki pogotowia ratunkowego zwrócili siê
Dyrekcja Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej
oraz Zarz¹d Powiatu w Oœwiêcimiu.
- Nowa karetka specjalistyczna bêdzie stacjono-
waæ m.in. w Brzeszczach. Z bud¿etu naszej gminy
na zakup nowego pojazdu przeznaczono 20 tys.
z³. Sprawny tabor sanitarny Szpitala Powiatowe-
go w Oœwiêcimiu pozwoli skróciæ czas dojazdu i
poprawi poczucie bezpieczeñstwa medycznego
mieszkañców naszej gminy - mówi burmistrz Te-
resa Jankowska. Obecnie w strukturach ZZOZ w
Oœwiêcimiu funkcjonuj¹ 4 zespo³y ratunkowe po-
siadaj¹ce kontrakt z Narodowym Funduszem Zdro-
wia (2 karetki specjalistyczne oraz 2 podstawowe).
W ubieg³ym roku karetki specjalistyczne zrealizo-
wa³y 6591 wyjazdów, a do kwietnia br. 2368. Na-
tomiast karetki podstawowe w 2010 r. zrealizowa-

Ju¿ od po³owy wakacji czêsto odbierali-
œmy telefony z pytaniami o szkolenia ofero-
wane w ramach projektu Ma³opolskie Oœrodki
Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej. Niniejszym
og³aszamy, ¿e mo¿na siê ju¿ zg³aszaæ do jesien-
nej edycji szkoleñ:

- ABC Ekonomii Spo³ecznej (dla osób niezrze-
szonych w organizacjach pozarz¹dowych, któ-
re s¹ zainteresowane zagadnieniami ekonomii
spo³ecznej,
- ABC Lidera Ekonomii Spo³ecznej (dla cz³on-
ków i pracowników organizacji pozarz¹dowych
nieprowadzacych dzia³alnoœci gospodarczej).
Oba cykle szkoleñ kompleksowo obejmuj¹ zagad-
nienia zwi¹zane z tworzeniem i rozwojem orga-
nizacji pozarz¹dowych i innych podmiotów eko-
nomii spo³ecznej. Zajêcia dotyczyæ bêd¹ takich
zagadnieñ, jak zarz¹dzanie zasobami ludzkimi
oraz finansami w organizacji, tworzenia diagno-
zy spo³ecznoœci lokalnej, podstawowych za³o¿eñ
ekonomii spo³ecznej w teorii i praktyce. Ka¿dy
szkolenie zak³ada realizacjê 40 godzin zajêæ (5
dni x 8 godzin), przeprowadzonych w okresie paŸ-
dziernik/listopad 2011 r. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹
w Wadowicach. Szczegó³owe programy szkoleñ
dla osób fizycznych i przedstawicieli organizacji
s¹ ró¿ne. Formularze zg³oszeniowe mo¿na nad-
sy³aæ do 19 (ABC LIDERA ES) oraz 26 wrzeœnia
(ABC ES).
 

Biuro Regionalne MOWES w Oœwiêcimiu pro-
wadzone przez Fundacjê Biuro Inicjatyw Spo³ecz-
nych w Krakowie
www.mowes.pl

Jeœli chodzi o gminê Brzeszcze, w obecnym
roku szkolnym do pierwszej klasy szko³y pod-
stawowej uczêszcza 25. szeœciolatków. Odpo-
wiednio: w SP 1 oœmioro, w SP 2 dziesiêcioro,
w SP Jawiszowice troje, podobnie jak w SP
Przecieszyn, oraz jedno dziecko w SP Skidziñ -
podaje dyrektor Gminnego Zarz¹du Edukacji
w Brzeszczach Bo¿ena Sobociñska.

- Obni¿enie wieku rozpoczêcia
nauki w szkole w ostatnim okresie
budzi ogromne emocje. Swoje sta-
nowisko musia³abym rozpatrywaæ
zarówno z punktu widzenia rodzi-
ca jak i pracownika oœwiaty. Bar-
dzo uwa¿nie œledzê wszelkie dys-
kusje dotycz¹ce kolejnej reformy
naszej oœwiaty. W ostatnich dniach
na blogu minister Hall ukaza³a siê
jej wypowiedŸ dotycz¹ca ewentu-
alnej kwestii przesuniêcia obowi¹z-
ku wczeœniejszego rozpoczêcia
nauki do 2013 r. z mo¿liwoœci¹ pójœcia do szko-
³y w 2012 r. dzieci urodzonych od stycznia do sierp-
nia, a dzieci urodzone od wrzeœnia do grudnia by³y-
by objête tym obowi¹zkiem w 2013 roku. Na pew-
no jest to lepsze rozwi¹zanie ni¿ pos³anie wszyst-
kich 5-cio 6-ciolatków w 2012 r. do szko³y. Z na-
szej placówki naukê we wrzeœniu 2011 r. rozpoczê-
³o 40 siedmiolatków oraz oœmioro szeœciolatków.
W przysz³ym roku szkolnym naukê rozpocznie 80
dzieci 5-cio i 6-cioletnich. To prawie 100% wiêcej.
Czy nie spowoduje to ró¿nego rodzaju problemów,
miêdzy innymi lokalowych? W jednej z wypowie-
dzi pani Hall przeczyta³am, ¿e obni¿enie wieku
szkolnego przyczyni siê do lepszego wyposa¿enia
szkó³…. Pracujê w naszej gminie 10 lat na stanowi-
sku dyrektora i z ca³ym przekonaniem mogê stwier-
dziæ, ¿e nie znam dyrektora, który nie stara siê aby
jego placówka by³a jak najlepiej wyposa¿ona, bez-
pieczna i przyjazna dzieciom. Przedszkole jest na-
tomiast pierwszym etapem edukacji w którym sta-
ramy siê wspomagaæ dziecko w rozwoju, budowaæ
jego system wartoœci, by orientowa³o siê w tym, co

dobre a co z³e, staramy siê kszta³towaæ u dzieci od-
pornoœæ emocjonaln¹, konieczn¹ do racjonalnego
radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, roz-
wijamy umiejêtnoœci niezbêdne w relacjach z inny-
mi ludŸmi oraz wprowadzamy dziecko w œwiat wie-
dzy o œwiecie przyrodniczym i technicznym. Dziec-
ko 3-letnie, przychodz¹c do przedszkola, powinno
mieæ warunki mo¿liwie jak najbardziej zbli¿one do

œrodowiska rodzinnego, a wiêc przede
wszystkim powinno czuæ siê bezpiecz-
ne, akceptowane, wyposa¿enie sal
winno zachêcaæ do zabawy, do rozwi-
jania zainteresowañ, poszerzania wia-
domoœci i umiejêtnoœci. Wszystkie
placówki przedszkolne staraj¹ siê za-
pewniæ te standardy. Wspieraj¹ nas
w tych dzia³aniach w³adze oraz rodzi-
ce. Je¿eli rodzice s¹ zadowoleni z na-
szych dzia³añ, chc¹ by ich dziecko jak
najd³u¿ej mog³o korzystaæ z takiej
opieki. Bior¹c wszystko pod uwagê
trudno mi wyraziæ jednoznaczn¹ opi-

niê na temat obni¿enia wieku szkolnego. Uwa¿am,
¿e powinniœmy jeszcze raz przeanalizowaæ wszyst-
kie za i przeciw, maj¹c na uwadze to, co jest w tych
rozwi¹zaniach najwa¿niejsze: DOBRO DZIECKA
- stwierdza Ma³gorzata Moroñczyk, dyrektorka
Przedszkola pod Kasztanami w Brzeszczach.

Podobnie jak argumenty za i przeciw wprowadze-
niu 6-latków do szkó³, tak i zdania samych rodzi-
ców na ten temat s¹ podzielone:
- Nie zdecydowa³am siê na pos³anie syna do szko-
³y „wczeœniej”, czyli w wieku 6 lat. Moim zda-
niem taki maluch potrzebuje jeszcze atmosfery
i opieki, któr¹ mo¿e zapewniæ mu przedszkole, nie
szko³a. Zauwa¿y³am, ¿e w ostatnich latach zaczê-
³o przewa¿aæ myœlenie, ¿e im „wiêcej, szybciej
i wczeœniej” informacji, nauki i wiedzy, tym le-
piej. Mam wra¿enie, ¿e nietrudno odgadn¹æ, czym
kieruje siê dziœ wielu  rodziców - chc¹ przecie¿ jak
najlepiej dla swoich pociech, czasem wiêc maj¹
obawy, ¿e ich dzieci pozostan¹ w tyle grupy pod
wzglêdem umiejêtnoœci, na przyk³ad czytania, pi-

sania, liczenia itp. Chc¹ zapewniæ jak najlepszy
start, to zrozumia³e. Bêd¹c matk¹ trojga ch³opców
o ró¿nych charakterach, zdolnoœciach i stopniach
zami³owania do nauki (z czego dwóch starszych
ma ju¿ za sob¹ wiek przedszkolny) uwa¿am jed-
nak, ¿e wa¿niejsze dla dziecka jest d³u¿sze przy-
gotowanie psychiczne i emocjonalne do podjêcia
nauki. Rozwoju dziecka nie mo¿na popêdzaæ, bo
z tego rodz¹ siê problemy z nauk¹, przyswajaniem
wiadomoœci. Zostawiam wiêc Maciusia w „starym”
systemie licz¹c, ¿e to zaprocentuje na d³u¿sz¹ metê
- mówi Izabela, mama Marcina, Szymka, Maæka
i ma³ej Oli. Z kolei Boles³aw, tata Joasi twierdzi:
- Asia w grudniu skoñczy szeœæ lat. Córka przez
pe³ne trzy lata uczêszcza³a do przedszkola. W ostat-
nim roku wychowawcy grup piêciolatków prowa-
dzili obserwacje pod k¹tem gotowoœci dzieci do
nauki szkolnej. Oceniano umiejêtnoœci oraz emo-
cjonalne zachowanie. Dzieci wypad³y zaskakuj¹-
co pozytywnie, jednak tylko rodzice czwórki dzieci
z Asi grupy podjêli decyzjê o rozpoczêciu nauki
szkolnej przez swoje pociechy. Czy decyzja oka¿e
siê s³uszna, bêdzie wiadomo dopiero po pewnym
czasie - mówi Boles³aw, tata Asi.

Trudno nie zgodziæ siê z ostatnim stwierdzeniem -
na pierwsze efekty reformy przyjdzie nam pocze-
kaæ jeszcze parê lat. Pozostaje jedynie mieæ na-
dziejê, ¿e podejmowane przez doros³ych dzia³ania
w przysz³oœci przynios¹ dzisiejszym maluchom
korzyœci zamiast szkody.

³y 4282 wyjazdy, a do koñca kwietnia 2011 - 1487.
- Nasz tabor samochodowy jest mocno wyeks-
ploatowany i to obecnie stanowi najwiêkszy pro-
blem w prawid³owym funkcjonowaniu zespo³ów
wyjazdowych ratownictwa medycznego. Od 1 lip-
ca br. w wyniku wieloletnich starañ otrzymali-
œmy zgodê Wojewody Ma³opolskiego na urucho-
mienie pi¹tej karetki wyjazdowej w Zatorze i
zmianê lokalizacji miejsc ich stacjonowania. Pod-
staw¹ decyzji Wojewody jest fakt, ¿e powiat
oœwiêcimski jest jednym z najludniejszych i naj-
bardziej rozleg³ych w Ma³opolsce, a czas dojaz-
du pomocy do najodleglejszej miejscowoœci wy-
nosi ok. 30 minut. Od lipca funkcjonowaæ bêdzie
w naszym Zespole 5 karetek posiadaj¹cych kon-
trakt z NFZ rozlokowanych w 4 miejscowoœciach
powiatu tj. w Oœwiêcimiu, Kêtach, Brzeszczach i
Zatorze. W zwi¹zku z tym zwróciliœmy siê do
w³adz gminy Brzeszcze o wsparcie i przekazanie
œrodków finansowych na ten cel. Szacunkowy
koszt ambulansu sanitarnego z wyposa¿eniem to
ok. 350 tys. z³ - informuje dyrektor ZZOZ w
Oœwiêcimiu Sabina Bigos-Jaworowska.

Fabiola Switalla - KorczykFabiola Switalla - KorczykFabiola Switalla - KorczykFabiola Switalla - KorczykFabiola Switalla - Korczyk

MOWES

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Pieni¹dze na karetkê

Szeœciolatek z tornistrem

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Samorz¹d
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ARNIKA ul. S³owackiego 4
7.10 - 14.10
SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
21.10 - 28.10
SYNAPSA ul. £okietka 39
28.10 - 4.11
ZDROWIE ul. Ofiar Oœwiêcimia 31
1.10 - 7.10
14.10 - 21.10

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

Dy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptek
w paŸdziernikuw paŸdziernikuw paŸdziernikuw paŸdziernikuw paŸdzierniku

Trudno powstrzymaæ siê od komentarza, ale
jak tu komentowaæ wypowiedŸ pani profesor uwa-
¿anej za autorytet socjologiczno-polityczny, któ-
ra dokona³a swoistej samooceny mówi¹c „na
niczym siê nie znam, ale mówiê o wszystkim”.
W ten sposób uzmys³owi³a nam, ¿e nadu¿ywa
autorytetu naukowego i politycznego, nie mó-
wi¹c ju¿ o etyce pos³annictwa „osoby uczonej”.
Liderzy polityczni, którym specjalistka przypi-
suje fachowoœæ diagnozowania oraz pe³n¹ umie-
jêtnoœæ wyleczenia Rzeczypospolitej, powinni
siê zastanowiæ, czy w opinii spo³ecznej nie
stan¹ siê niedouczonymi znachorami, którzy
œwietnie zadymiaj¹ i odurzaj¹, a po zdobyciu
w³adzy roz³o¿¹ rêce zrzucaj¹c winê za swoj¹
niemo¿noœæ na zaniedbania poprzedników. Dzi-
siaj jasnym celem ludzi uœmiechaj¹cych siê do nas
z plakatów i autorytatywnie przekonywuj¹cych nas
w prasie, radiu i telewizji jest w³adza. Rozpisa-
ne przez liderów scenariusze z w¹tpliwymi m¹-
droœciami powtarzaj¹ solo i w chórkach mniej lub
bardziej wypacykowani aktorzy polityczni, aby
stwarzaæ dobre wra¿enie. Podobnie jak pani pro-
fesor mówi¹ autorytatywnie o wszystkim, na
wszystkim siê znaj¹? W dyskusjach, które trud-
no nazwaæ kulturalnymi dialogami, ka¿dy argu-
ment na nie to „pan/pani k³amie”, a argument na
tak - „my wiemy jak to zrobiæ, ale powiemy po
wyborach, poniewa¿ wróg nie konkurent politycz-
ny przyw³aszczy sobie nasze unikalne rozwi¹za-

nia”. My, klientela wyborcza, mamy w to uwie-
rzyæ. Magowie polityczni stosuj¹ zasadê „po-
wtarzaj ka¿de k³amstwo sto razy, za sto pierw-
szym bêdzie to ju¿ prawda”; jak mówi³ klasyk:
„ciemny naród to kupi”. Niestety wierzymy
k³amstwom, które serwuj¹ nam kandydaci za
nasze pieni¹dze. Czêœæ „naszych” liderów sko-
rzysta³a z przyk³adu Rosji, (a raczej jej przy-
wódców) otaczaj¹c siê atrakcyjnymi pannami.
Robi¹ to w lepszym stylu, ale i tak jest to przy-
pinanie kwiatków do znoszonego ju¿ ko¿ucha.
Liderzy uk³adaj¹c listy wyborcze rozdali karty. To
od nich zale¿a³o, jakie miejsce zajm¹ poszcze-
gólni kandydaci (najlepsze dla tych, którzy naj-
œciœlej realizuj¹ napisane scenariusze i mówi¹ to,
co chce partia - quod vide: myœli prezes) a ich
w³asne myœlenie i osobowoœæ s¹ na urlopie, bo
przecie¿ partia wie lepiej. My niestety wybie-
ramy partie, nie ludzi - co cztery lata wydaje
siê nam, ¿e zmieniamy graczy. Tymczasem gra-
czy zmieniaj¹ liderzy. My g³osuj¹c jedynie to
akceptujemy. Nasz udzia³ w grze politycznej to
podatkowe sponsorowanie graczy, którzy po
zwyciêstwie dziel¹ pulê, a my mo¿emy to tyl-
ko obserwowaæ i wnioskowaæ. Zapominamy
jednak i o wnioskach, ³api¹c siê u³udnych obie-
canek, podobno programowych. Niestety, wspo-
mniane programy to najczêœciej nieczytelne
tomy, których nie czytaj¹ nawet kandydaci,
gdy¿ nie „rozmawiaj¹” o nich w kampanii. Aby
to zmieniæ, musimy zag³osowaæ nie na listy, ale na
ludzi. Im wiêcej nas skorzysta z prawa wybor-
czego, tym szybciej nasza demokracja bêdzie
obywatelska, a nie partyjna. Id¹c do lokalu wy-
borczego zastosujmy w praktyce motto ks. prof.
Józefa Tischnera: „Nie s³uchajmy tych, którzy
z racji funkcji uwa¿aj¹, ¿e maj¹ prawo „kie-
runkowaæ” nasze g³osy”.

Józef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef Stolarczyk

Czas pustos³owia
Sumienie to zmys³ do czytania
drogowskazów.
Tylko ono wie, na który drogo-
wskaz zwróciæ uwagê tu i teraz

ks. prof. Józef Tischner

Bielenina z wrzeœnia 2009 r. Wtedy to z inicjaty-
wy profesora Bielenina po raz pierwszy odby³o
siê spotkanie poœwiêcone pamiêci ¿o³nierzy pole-
g³ych w potyczce z okupantem. W symbolicznym
miejscu, wskazanym przez profesora, zosta³ wko-
pany przy u¿yciu saperki brzozowy krzy¿, a na
nim zawis³a tabliczka z nazwiskami poleg³ych. Za-
p³onê³y znicze, a ks. Kazimierz Kulpa, proboszcz
parafii pw. œw. Urbana, poprowadzi³ modlitwê.

Nowe fakty na 72. rocznicê
Od tego wydarzenia minê³y dwa lata. Profesor
poœwiêci³ je na wnikliw¹ analizê  materia³ów do-
kumentuj¹cych wydarzenia sprzed 72 lat. Zawar³
j¹ w tekœcie, odczytanym przez burmistrz Brzeszcz

• Sprzedam dom w Jawiszowicach o powierzchni
150 m2; działka 9,3 ara; tel.: 602 652 429.

• Montaż i konserwacja anten RTV-sat.; tel.:
33 810 70 22, 604 836 409.

• Niemiecki - korepetycje, przygotowanie do ma-
tury i egzaminów A1, A2, B1, B2, C1; tel.:
513 161 756.

• Uwaga!!! Skup złota: stara biżuteria, złoto den-
tystyczne (z zębami), zegarki, monety, sztabki. Naj-
lepsze ceny - Złotnik Jubiler (Pasaż Biedronka).

• Oddam w najem lub sprzedam dom w Brzesz-
czach; cena wynajmu: 1 tys. zł za miesiąc, do
uzgodnienia; tel.: 502 316 636; 602 258 839.

• Profesjonalne korepetycje z matematyki dla
uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
i studentów w przystępnej cenie. tel.: 695 978 615.

Og³oszeniOg³oszeniOg³oszeniOg³oszeniOg³oszeniaaaaa drobne drobne drobne drobne drobne

Teresê Jankowsk¹ 5 wrzeœnia br. w „BRZOŒCIE”.
Tekst autorstwa prof. Kazimierza Bielenina w ca-
³oœci zosta³ zamieszczony we wrzeœniowym nu-
merze „Odg³osów Brzeszcz”. Na co profesor zwra-
ca w nim uwagê?
- Musimy sobie zdaæ sprawê z pewnych faktów
historycznych, z tego ¿e uczestniczymy w bar-
dzo wa¿nych wydarzeniach wyjaœniaj¹cych po 72
latach niejasnoœci, które pojawi³y siê na pomni-
kach historycznych w Brzeszczach i Rajsku -
mówi³a podczas spotkania Teresa Jankowska.
Te nieprawid³owoœci pokazuje wystawa zatytu-
³owana „Pamiêci 11 polskich ¿o³nierzy”, opraco-
wana na podstawie materia³ów przes³anych do
„BRZOSTU” przez profesora.
- Profesor Kazimierz Bielenin zwraca nasz¹
uwagê na tablicê umieszczon¹ na pomniku
znajduj¹cym siê na miejscowym cmentarzu
komunalnym. Jest ona poœwiêcona „Poleg³ym
w dniach 4 i 5 wrzeœnia w Rajsku ¿o³nierzom -
bohaterom o wolnoœæ Ojczyzny w walce z na-
jeŸdŸc¹ hitlerowskim w 1939 r.” Na tej tablicy
w wykazie kilkudziesiêciu ¿o³nierzy poleg³ych
w bitwie w Rajsku zamieszczone s¹ równie¿
nazwiska 11 polskich ¿o³nierzy, którzy 3 wrze-
œnia zginêli na £ê¿niku. Tê sam¹ nieœcis³oœæ
wskazuje profesor na tablicy, która znajduje siê
w Rajsku i jest zatytu³owana „Polegli w boju
pod Rajskiem w dniach 4 i 5 wrzeœnia 1939 r.”
- mówi³a Barbara W¹sik.

Profesor wskazuj¹c te nieœcis³oœci sugeruje, ¿e
ówczesne spo³eczeñstwo najpewniej nie zna³o
informacji zawartej w Archiwum Parafii z 5
wrzeœnia 1939 r. Dopiero w 2004 r. ukaza³a siê
ona w opublikowanym „Kalendarium parafii œw.
Urbana w Brzeszczach”.
Analizuj¹c zaœ napisy na pomnikach poleg³ych
¿o³nierzy Wojska Polskiego, wybudowanych na
cmentarzu w Brzeszczach w 1962 r. i w Rajsku
w 1964 r., profesor zauwa¿a, ¿e ju¿ w tytule na-
pisu pomnika na cmentarzu w Brzeszczach
brzmi¹cym: „Poleg³ym w dniach 4 i 5.09 w Raj-
sku” mog³a siê znaleŸæ nieprecyzyjna data tego
historycznego wydarzenia (4 i 5.09), jak rów-
nie¿ w³¹czenie do listy poleg³ych tam ¿o³nierzy
tak¿e tych, którzy polegli w Brzeszczach - w in-
nym miejscu i czasie. W Rajsku w 25. rocznicê
tego wydarzenia, przy napisie tytu³owym nowej
tablicy informacyjnej wprowadzono korektê -
„Bój pod Rajskiem 4 wrzeœnia 1939 r.”. Na
brzeszczañskim cmentarzu tablica jak dot¹d po-
zosta³a niezmieniona.
- Myœlê, ¿e profesor poruszaj¹c te fakty apelu-
je do lokalnych historyków. Chce, by dotarli
do dokumentów, które wska¿¹ prawdziwe daty
potyczki na £ê¿niku i boju pod Rajskiem -
mówi Teresa Jankowska, burmistrz Brzeszcz.-
Zachêcamy te¿ mieszkañców do przesy³ania
wspomnieñ z tego okresu na adres redakcji „Od-
g³osów”.Spotkanie w BRZOŒCIE poœwiêcone pamiêci ¿o³nierzy

poleg³ych na £ê¿niku

(ci¹d dalszy ze str. 1)
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W tym roku przypada 72. rocznica wy-
buchu konfliktu, który poch³on¹³ najwiêcej
ofiar w wysoce cywilizowanym XX wieku.

1 wrzeœnia 2011 faktycznie jest piêknym
dniem przemijaj¹cego lata. W³aœnie zakoñczy-
³y siê przedpo³udniowe uroczystoœci rocznicy
wybuchu II Wojny Œwiato-
wej. Pod pomniki w parku
przy kopalni, na cmentarzu
w Brzeszczach oraz w jawi-
szowickim Kó³ku przyby³y
delegacje w³adz, samorz¹-
dów i zwi¹zków, by z³o¿yæ
kwiaty i ho³d poleg³ym.
Wielka szkoda, ¿e nie po-
jawi³ siê nikt z niezrzeszo-
nych mieszkañców, jednak
œrodek tygodnia pracy i roz-
poczynaj¹cej siê nauki nie
sprzyja uczestnictwu w tego typu spotkaniach.
Chyba jednak dobrze siê sk³ada, ¿e tak wa¿na
data zbiega siê z pierwszym dniem roku szkol-
nego. Na akademiach nie powinno zabrakn¹æ
najprostszych s³ów wdziêcznoœci dla tych, któ-
rzy oddali swoje szczêœcie, ¿ycie za to, byœmy

Wiêkszoœæ mieszkañców ma³ych gmin, ta-
kich jak Brzeszcze, s³yszy w wieku dziewiêtna-
stu lat frapuj¹c¹ diagnozê - czas na studia.

Szczelnoœæ granic bezpiecznego œwiata zo-
staje tym samym poddana ocenie i uznana osta-
tecznie za negatywn¹. Czy tego pragnie czy nie,
mieszkaniec odleg³ych, spokojnych krain zmu-
szony zostaje przez wspó³czesn¹ cywilizacjê do
podjêcia wyzwania, jakie niesie ze sob¹ prze-
prowadzka do du¿ego miasta. Przeprowadzka
oznacza wyjœcie na sta³e z ogrodu i pozbycie
siê ogrodowych z³udzeñ, zapachów i wyobra-
¿eñ o tym, co jawi siê za zakrêtem. Beton, ha-
³as i masowoœæ liczona w setkach tysiêcy wita
od progu miasta. Anonimowoœæ prze³amywana
zostaje ma³ymi oznakami podobieñstwa: oto i stu-
denci ze swymi baga¿ami, oto i niespe³nieni
artyœci, tam zaœ turyœci lub „zwykli” ludzie, któ-
rzy doskonale wiedz¹ dok¹d zmierzaj¹. Miasto
dzieli siê na dzielnice, osiedla, ulice - one wy-
znaczaj¹ stopieñ poczucia bezpieczeñstwa, jaki
bêdzie zdolny wypracowaæ w sobie przybysz.
Miasto z góry ostrzega, ¿eby nie powiedzieæ
straszy, jakby wola³o pozytywnie rozczarowaæ
po czasie. I pozytywnie rozczarowuje. Zagu-
bionego przybysza spotyka uprzejmy przecho-
dzieñ, który chêtnie wska¿e drogê, zafrapowa-
ny pasa¿er autobusu wysadzi w po¿¹danym
miejscu, a nawet zaczeka dla pewnoœci, ¿e za-
gubiony odejdzie pewnie we w³aœciw¹ stronê.
Nieœwiadomego przybysza omin¹ zagro¿enia,
o jakich opowiadaj¹ rodowici mieszkañcy. Nie
straci portfela za spraw¹ kieszonkowca, nie za-
straszy go narkoman, nie pobij¹ skini w bramie
kamienicy. Pozostawiaj¹c sw¹ g³owê w chmu-
rach rozci¹gaj¹cych siê nad rodzinnym ogrodem
przybysz przetrwa, co wiêcej zapozna siê z mia-
stem tak szczerze i ochoczo, i¿ tych dwoje przy-
padnie sobie do gustu i jeszcze za sob¹ zatêskni.
Ale to ju¿ inna historia.

dziœ rano mogli znów spokojnie odprowadziæ
do przedszkoli dzieci, wnuki, zacz¹æ naukê
w kolejnej klasie czy kontynuowaæ pracê po let-
nim urlopie. 72 lata temu ludzie w Brzeszczach
gor¹czkowo myœleli o czymœ zupe³nie innym -
zbroiæ siê czy uciekaæ, ratowaæ siebie i rodzi-
nê? Jak podj¹æ beznadziejny opór? Gdzie s¹

nasi ¿o³nierze? Gdzie s¹
oni, jak daleko? Kiedy
przekrocz¹ rzekê? Kto
nimi dowodzi? W powie-
trzu mo¿na dziœ wyczuæ
ch³ód zbli¿aj¹cej siê je-
sieni - w 1939 roku ludzie
z niejasnym trwo¿liwym
przeczuciem oczekiwali
nadejœcia si³y, która mia³a
zamieniæ tê ziemiê w pie-
k³o ludobójstwa, jakiego
nie zna³a nawet wczeœniej-

sza wielka wojna. Niektórzy uciekli w pop³o-
chu - nie ka¿dy rodzi siê bohaterem i na pewno
nie nam oceniaæ. Wielu podjê³o jednak stra-
ceñcz¹ walkê. Szczególnie dziœ i na zawsze:
czeœæ Ich pamiêci.

Uczta dla ducha i ucha

1 wrzeœnia naukê w gminnych szko³ach roz-
poczê³o 1777 uczniów. W placówce prowadzo-
nej przez powiat oœwiêcimski - Powiatowy Ze-
spó³ nr 6 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³-
c¹cych - 918 dziewcz¹t i ch³opców.

W szko³ach podstawowych w tym roku szkol-
nym uczy siê razem 1179 uczniów, w tym 202
pierwszoklasistów, wœród nich przewa¿aj¹ sied-
miolatki. W gimnazjach naukê podjê³o 598
uczniów. Do przedszkoli uczêszcza 710 milusiñ-
skich. Jedyna od tego roku szkolnego powiatowa
placówka oœwiatowa w naszej gminie (po ³¹cze-
niu PZ nr 6 i PZ nr 7) - Powiatowy Zespó³ nr 6 -
uroczyst¹ inauguracjê roku szkolnego zorganizo-

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego
2011/2012 mia³a miejsce w sali gimnastycznej
Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach, gdzie 1 wrze-
œnia o godzinie 12.00 zgromadzili siê uczniowie,
nauczyciele, rodzice, a tak¿e zaproszeni goœcie:
burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska, przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Jacek Wawro, dyrektor
GZE Bo¿ena Sobociñska, prezes ZNP Wies³awa
Ma³ecka, dyrektor OK Ma³gorzata Wójcik oraz
dyrektorzy placówek oœwiatowych gminy Brzesz-
cze i proboszczowie: ks. Franciszek Janczy oraz
ks. Kazimierz Kulpa. Specjalnymi goœæmi byli
kombatanci W³adys³aw Paszek i Zdzis³aw Cu-
krowski. Uroczystoœæ po³¹czona by³a z obchoda-
mi 72. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej.
Iwona Matusik, która od 1 wrzeœnia objê³a funk-
cjê dyrektora Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach, po-
wita³a zaproszonych goœci oraz nauczycieli i m³o-
dzie¿. W swej wypowiedzi nawi¹za³a do motta
szko³y: ,,Odwa¿ siê byæ m¹drym”. Nastêpnie Te-
resa Jankowska dokona³a uroczystej inauguracji

Inauguracja roku szkolnego

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

wa³a w sali widowiskowej Oœrodka Kultury. To
jedyna w gminie sala, która pomieœci³a uczniów
klas pierwszych.
Dyrektor szko³y Anna Kasprzyk-Ha³at przed-
stawi³a m³odzie¿y sylwetkê patrona szko³y pro-
fesora Kazimierza Bielenina. Przybli¿y³a zasa-
dy funkcjonowania w PZ nr 6, szczególny na-
cisk k³ad¹c na zachowanie uczniów i zasady
bezpieczeñstwa. Rok szkolny w „Szóstce” roz-
poczêto w 7 oddzia³ach - w 4 Zasadniczych
Szko³ach Zawodowych i 3 Technikum. Poza
tym do szko³y po raz pierwszy przyszli s³ucha-
cze klas dla doros³ych, tj. Technikum Uzupe³-
niaj¹cego i Szko³y Policealnej.

roku szkolnego 2011/2012, ¿ycz¹c uczniom wie-
lu sukcesów i satysfakcji ze zdobywania wiedzy.
W II czêœci uroczystoœci uzdolnieni uczniowie
kl. 2 b pod kierunkiem Jolanty Hodur przedsta-
wili monta¿ s³owno-muzyczny oraz prezentacjê
multimedialn¹ poœwiêcon¹ rocznicy wybuchu II
wojny œwiatowej. Program artystyczny dostar-
czy³ m³odzie¿y i doros³ym wielu wzruszeñ, by³
niezwykle interesuj¹c¹, poruszaj¹c¹ lekcj¹ histo-
rii i patriotyzmu. Nastrój tego dnia szczególnie
podkreœli³a pieœñ M. Grechuty pt. ,,Ojczyzna” oraz
piêkna dekoracja przygotowana przez Ma³gorzatê
Moroñ-KuŸmiñsk¹. Po czêœci artystycznej Iwona
Matusik powita³a uczniów klas I i przedstawi³a
nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Na-
stêpnie m³odzie¿ wraz z wychowawcami uda³a
siê do sal lekcyjnych na pierwsze w nowym roku
szkolnym spotkanie. Od 2 wrzeœnia w Gimnazjum
nr 2 w Brzeszczach oraz w pozosta³ych szko³ach
rozpoczê³a siê wiêc intensywna nauka, która,
mamy nadziejê, przyniesie uczniom i nauczycie-
lom wiele satysfakcji i sukcesów.

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

A lato by³o piêkne tego roku

Nowy 1 wrzeœnia

GGGGGGGGGG

Czeœæ pamiêci Poleg³ych

Poza œwiatem

Monika BednarczykMonika BednarczykMonika BednarczykMonika BednarczykMonika Bednarczyk

OrganizatorzyOrganizatorzyOrganizatorzyOrganizatorzyOrganizatorzy

Niezmiernie mi³o nam powiadomiæ, ¿e w Ko-
œciele Matki Bo¿ej Bolesnej (Jawiszowice-Brzesz-
cze Osiedle) odbywaj¹ siê kolejne ju¿ koncerty
z serii Jesiennych Niedziel Organowych. Mistrzów
muzyki (J. S. Bach, S. Moniuszko, F. A Guilmant, D.
Buxterhude, J. Haydn, J. Halvorsen, F. Handel, G.
Bovet) w doskona³ym wykonaniu mo¿na by³o po-
s³uchaæ 18, 25 wrzeœnia oraz 2 paŸdziernika. Ser-
decznie zapraszamy na fina³owy koncert, który od-
bêdzie siê 9 paŸdziernika o godzinie 19.00.
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W sierpniu 2007 r. w g³owach kilku 16-lat-
ków zrodzi³ siê pomys³ zorganizowania kon-
certu charytatywnego. Cel co prawda nie zo-
sta³ osi¹gniêty, mo¿e wtedy zabrak³o jeszcze
zdolnoœci organizacyjnych, jednak wokó³
wspólnej idei zgromadzili siê ju¿ w³aœciwi lu-
dzie, a to, jak czas pokaza³, by³o w tamtym
momencie najwa¿niejsze.

Katarzyna Senkowska: Jak siê to wszystko za-
czê³o, sk¹d inwencja?

- Zawsze na koniec wakacji jakieœ takie dziwne
pomys³y powstaj¹… przygotowania do utworze-
nia grupy trwa³y ju¿ przez ca³y wrzesieñ, a ofi-
cjalnie ruszyliœmy dok³adnie 1 paŸdziernika.
By³o nas wtedy piêcioro: Marysia Miko³ajek,
Angelika Trynduœ, Wojtek Mazgaj, £ukasz Ra-
dos, i ja - wspomina Rafa³ Andreas, jeden z za-
³o¿ycieli grupy.
- Pocz¹tkowym zamys³em by³o zorga-
nizowanie koncertu, jednak szybko sku-
piliœmy siê na innych dzia³aniach, na
pocz¹tku w obrêbie w Gimnazjum nr 2
w Brzeszczach. Pierwsza by³a akcja Gro-
sik, chyba jedyna na której po prostu zbie-
raliœmy pieni¹dze (po 1, 2 i 5 gr). Potem
ju¿ postanowiliœmy, ¿e fundusze bêdzie-
my uzyskiwaæ tylko oferuj¹c coœ w za-
mian (jak WOŒP), na przyk³ad organizu-
j¹c dyskoteki z p³atnym wstêpem. Chcie-
liœmy w ten sposób podziêkowaæ za szla-
chetne gesty, ale równie¿ pokazaæ, ¿e po-
maganie innym jak najbardziej wi¹¿e siê
z dobr¹ zabaw¹! No i oczywiœcie po to,
by zara¿aæ tym myœleniem jak najwiê-
cej ludzi - wyjaœnia £ukasz Rados, za³o¿yciel
Charytatywnych.

K. S.: Mieliœcie wtedy po 16 lat. Korzystaliœcie
z pomocy doros³ych?

- Jasne, na przyk³ad przy wsparciu nauczycieli
zainicjowaliœmy tradycjê wieczorku poetyckiego.
Szczególnie pomaga³a nam wychowawczyni Bo-
¿ena Klamra (która jest honorowym cz³onkiem
grupy), zarówno w przebijaniu siê przez g¹szcz
organizacyjnych spraw, jak i jako osoba posiada-
j¹ca samochód s³u¿y³a bezcennym transportem.
Przeprowadziliœmy na przyk³ad akcjê S³odki
Dzieñ - zamys³ by³ taki, ¿e bêdziemy sprzedawaæ
ciasta przez jeden dzieñ w szkole. To niestety nie
wysz³o, bo mieliœmy za du¿o chêtnych, wiêc prze-
ci¹gnê³o siê a¿ na 4 dni! Rekord w jednej klasie
to 12 ciast na 20 uczniów, a jeœli wszystkim po-
zwolilibyœmy upiec, to pewnie do tej pory byœmy
sprzedawali. Ca³e przedsiêwziêcie opiera³o siê na
ludziach, my tylko dawaliœmy sam sygna³ do dzia-
³ania. W ostatniej klasie od marca g³ówn¹ akcj¹
sta³y siê egzaminy gimnazjalne, wiêc na 1,5 mie-
si¹ca musieliœmy zawiesiæ dzia³alnoœæ, co napraw-
dê trudno by³o wytrzymaæ. Dyrekcja nam po pro-
stu zabroni³a - œmieje siê Rafa³.

- Loteria fantowa by³a pierwsz¹ wiêksz¹ akcj¹,
bo wymaga³a wyjœcia poza teren szko³y w celu
zebrania fantów od ró¿nych instytucji. Robiliœmy
w trakcie ferii zimowych, dostaliœmy a¿ 250 na-

gród od sponsorów. Ma³o by³o firm, które odmó-
wi³y, w³aœciwie nie pamiêtam, by taka siê zda-
rzy³a. Jak ktoœ nie móg³ w jednym terminie, to
ju¿ na nastêpn¹ akcjê zg³asza³ siê sam, z czymœ
innym. Zawsze coœ dawali, ka¿dy na miarê swo-
ich mo¿liwoœci; ksi¹¿ki, sprzêt komputerowy. To
uœwiadomi³o nam, ¿e firmy naprawdê chc¹ po-
magaæ, nigdy nie potraktowano nas niegrzecznie,
nikt nas nie wygoni³, wszêdzie spotkaliœmy siê
z dobrym przyjêciem. Z wieloma od razu nawi¹-
za³a siê d³u¿sza wspó³praca. Po wyjœciu z gimna-
zjum wszystkie akcje by³y przecie¿ ju¿ tylko na
bazie sponsorów - wspomina £ukasz. - Z samych
pocz¹tków dobrze wspominam te¿ Happening
S³oneczny - zorganizowaliœmy go wyj¹tkowo nie
po to by zbieraæ pieni¹dze, ale by pokazaæ siê,
zasygnalizowaæ, ¿e jesteœmy. To by³o 2-godzin-
ne spotkanie przy muzyce i zabawy dla dzieci.
Co nas zaskoczy³o, ludzie przychodzili do nas,
bawili siê z nami ale te¿ pytali, gdzie mog¹ wrzu-
caæ pieni¹dze. Chcieli jednak od razu pomagaæ,

tak wiêc akcja promocyjna zamieni³a siê w cha-
rytatywn¹. Wtedy zebraliœmy du¿o krytyki od
rówieœników - ¿e siê „nie uda, w ci¹gu trzech dni?!
Dajcie spokój…”. Oczywiœcie wszyscy kochani
krytykanci byli pierwszymi, którzy nam poma-
gali - „Stary, ja przyniosê wam te sto³y, ale i tak
siê nie uda!” Wszystko siê uda³o. To by³o zawsze
motywuj¹ce i konstruktywne.

K. S.: Dzia³aliœcie przez ca³y czas w sta³ym
sk³adzie?

- Nie, na odwrót - sk³ad grupy w³aœciwie stale siê
zmienia³. Doszed³ na przyk³ad Mateusz Krzem-
pek oraz Bartek Ko³odziej. Nie ukrywam, ¿e ta
dzia³alnoœæ zabiera mnóstwo czasu, by³y te¿ pro-
blemy ze spotkaniami w jednym terminie. Nie-
którzy formalnie odchodzili wiêc z grupy, jednak
wszyscy pozostawali w kontakcie i w du¿ych
przedsiêwziêciach mogliœmy na nich liczyæ.
Mimo wiêc tego, ¿e faktycznie nas by³a garstka,
mieliœmy mnóstwo ludzi gotowych pomagaæ.
Anga¿owa³o siê na przyk³ad ca³e gimnazjum, ca³a
szko³a sz³a za nami - nie tylko nasi znajomi, ale
tak samo inni uczniowie, ich rodzice, te¿ nauczy-
ciele, pracownicy. I to wcale nie by³o tak, ¿e ró-
wieœnicy mówili „Ok., bêdê wam pomagaæ, bo
urwê siê z lekcji”. Nie! To by³a zawsze kwestia
poœwiêcenia swojego wolnego czasu, wiêkszoœæ
akcji które organizowaliœmy odbywa³a siê po
szkole lub na przerwach. Wokó³ nas gromadzili
siê wiêc automatycznie jedynie ci, którzy napraw-

dê chcieli coœ dobrego zrobiæ. I by³o ich tak wie-
lu! - stwierdza Rafa³.

K. S.: Na co konkretnie zbieraliœcie pieni¹dze?
Z tego co mi wiadomo, chêtnie w³¹czaliœcie siê
te¿ w wiêksze akcje?

- W gimnazjum zbieraliœmy na dwa domy dziec-
ka, potem na zasadzie pomocy pewnym rodzinom
z gminy Brzeszcze, w których znalaz³ siê ktoœ
chory. Co do du¿ych przedsiêwziêæ, w³¹czyliœmy
siê we wspó³organizacjê WOŒPu na terenie gmi-
ny, stworzyliœmy stronê internetow¹ sztabu, któ-
ra jest co roku aktualizowana. Poza WOŒPem
byliœmy te¿ wspó³organizatorami akcji Stop Po-
wodziom. Do³¹czyli wtedy do nas ludzie z Poko-
jowego Patrolu, przyjechali znajomi z Czecho-
wic, Gocza³kowic, Piaska, Oœwiêcimia, poniewa¿
tu w³aœnie znajdowa³ siê jedyny sztab w powie-
cie (by³a ich ograniczona iloœæ). Nasz 25-osobo-
wy sk³ad zebra³ 18 tysiêcy, a na fina³ach 100-oso-

bowy sk³ad zbiera ok. 36 tysiêcy. Taki wy-
nik to zas³uga ludzi i wolontariuszy.

K. S.: Co siê zmieni³o po zakoñczeniu gim-
nazjum?

- Kiedy skoñczyliœmy gimnazjum, pojawili siê
oficjalnie wolontariusze, czyli nasi koledzy ze
szkolnej ³awki czy z osiedla. Pozytywnie zdzi-
wi³o mnie ogromne zaanga¿owanie, zg³osi³y
siê nawet osoby z Oœwiêcimia. Nie chodzili
z nimi do szko³y, nie znaliœmy siê wczeœniej,
po prostu pewnego dnia przysz³y. Do dzisiaj
z nami s¹, mamy kontakt i nam pomagaj¹.
W trakcie imprezy to w³aœnie wolontariusze
wykonuj¹ najciê¿sz¹ pracê - noszenie sprzê-
tu, sprzeda¿ biletów, przygotowanie stoisk

i zaplecza. Trzymaj¹ wszystko w ryzach. Na przy-
k³ad Wojtek - skoñczy³ dzia³anie w grupie, ale za-
wsze przychodzi w dniu akcji i pomaga, a ¿e kawa³
byczka z niego, zawsze bardzo siê przydaje. Mamy
wielu znajomych, którym proponowaliœmy wejœcie
do grupy, ale nie chcieli ze wzglêdu na czas - na-
uka, praca, dom. S¹ jednak przy nas zawsze, kiedy
ich potrzebujemy. Przecie¿ w tym wszystkim chy-
ba najbardziej cieszy fakt, ¿e tak wielu ludzi za-
czê³o siê zastanawiaæ nad tym jak mog¹ pomóc
i co siê dooko³a nich dzieje, kto tej pomocy po-
trzebuje. Wokó³ nas rozmawiali o tym, myœleli
i najwa¿niejsze - dzia³ali lub w³¹czali siê w dobre
inicjatywy - opowiada £ukasz.

K. S.: Jakie trudnoœci najczêœciej siê pojawia³y,
by³o coœ, z czym nie mogliœcie sobie poradziæ?

- Najwiêkszych trudnoœci nigdy nie napotykali-
œmy ze strony ludzi, nieraz tylko z pogod¹ by³o
ró¿nie, co ma znaczenie w przypadku akcji ple-
nerowych. Nie odwo³aliœmy jednak nigdy ¿adnej
imprezy - tyle wysi³ku kosztowa³a nas organiza-
cja, ¿e woleliœmy, by przysz³o 5 osób ni¿ nikt.
Burza solidnie dokopa³a nam na koncercie Anji
Orthodox, w deszczu trzeba by³o prêdko chowaæ
namioty i ca³y sprzêt. Znów bez pomocy ludzi
nie dalibyœmy sami rady - mówi Rafa³. - Szcze-
gólnym wydarzeniem by³ te¿ organizowany ze
Szko³¹ Podstawow¹ nr 2 w Brzeszczach dwudnio-
wy wakacyjny koncert dla Soni i £ukasza, dosyæ
du¿o pieniêdzy zebraliœmy. Niestety tym dzieciom

Z potrzeby serca
WYWIAD

Charytatywni z przyjació³mi
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jako jedynym nie uda³o siê pomóc, nie zd¹¿yli-
œmy. Sonia zmar³a 1,5 tygodnia póŸniej, £ukasz
w nastêpnym roku… By³o nam nies³ychanie ¿al,
ale przecie¿ wiadomo, ¿e na takie sytuacje te¿ trze-
ba byæ przygotowanym. Czasem po prostu nic nie
da siê zrobiæ, choæby nie wiem jak bardzo mocno
siê chcia³o. Staramy siê koncentrowaæ na fakcie,
¿e wiêkszoœæ naszych podopiecznych, jak ich na-
zywamy, dostaje konkretn¹ pomoc, jest przez to
szczêœliwsza i do dzisiaj hula!

K. S.: Dlaczego decydujecie siê na rozwi¹zanie
grupy?

Zdecydowaliœmy oficjalnie rozwi¹zaæ grupê ze
wzglêdów „technicznych”, czyli g³ównie braku
czasu, czêœæ z nas na przyk³ad wyje¿d¿a na studia.
Teraz to bêdzie taki trójk¹t Kraków - Brzeszcze -
Czechowice, a potem Bielsko. Odleg³oœci s¹ znacz-
ne. Ale na pewno nie odcinamy siê od ca³ej dzia-
³alnoœci, nie ma mowy! Mamy zamiar anga¿owaæ
siê w inne przedsiêwziêcia. Niemniej uwa¿amy, ¿e
z tego wzglêdu najbardziej w porz¹dku bêdzie
og³osiæ formalne rozwi¹zanie grupy.

K. S.: Na pewno ka¿de wydarzenie by³o na swój
sposób wyj¹tkowe, ale jakie spoœród nich szcze-
gólnie zapad³y wam w pamiêæ?

- Najzabawniejsz¹ akcj¹ by³o chyba robienie
na drutach. Nie by³a dochodowa, jej celem
by³o zrobienie jak najd³u¿szego szalika. Po-
ci¹gnê³y siê a¿ 3 edycje, w³¹czono wiele szkó³

z gminy. Najd³u¿szy szalik osobiœcie przeka-
zaliœmy Jurkowi Owsiakowi i wystawiono go
na licytacje. Nie byle jaki dar - blisko 300
metrów szalika na 40 oczek! Do Brzeszcz
przywieŸliœmy za to pozdrowienia od Jurka dla
ca³ej gminy. Na pewno jeszcze koncert majo-
wy w zesz³ym roku Anji Orthodox z zespo³u
Closterkeller i wystêpy zespo³ów lokalnych.
Ten dzieñ by³ magiczny - frekwencja nie by³a
wielka, ale by³ cudowny kontakt z widowni¹.
Bardzo kameralnie - wspomina Rafa³.
- Dla mnie wa¿ny by³ jeszcze Dzieñ Pamiêci
Ryœka Rydla - gimnazjaliœci wyst¹pili z w³a-
snymi interpretacjami D¿emu. By³a te¿ poezja
(niepublikowane teksty Ryœka) i projekcja fil-
mu „Skazany na bluesa”. Dzieñ Kobiet by³ na-
szym uk³onem w stronê Pañ, bo wtedy akurat
sk³ad grupy by³ ca³kiem mêski. W Oœrodku
Kultury zagra³ zespó³ Dukat, kawiarenka te¿
³adnie wysz³a i puœciliœmy film „Lejdis” - do-
daje £ukasz.

K. S.: Staracie siê robiæ wiele dobrego dla in-
nych, co nie przechodzi bez echa. Jesteœcie
rozpoznawalni (domyœlam siê, ¿e to te¿ poma-
ga w tego typu dzia³alnoœci) i doceniani…?

- Zdobyliœmy nagrodê Mieæ WyobraŸniê Mi³o-
sierdzia sk³adaj¹c wspólny projekt z Têcz¹. Wy-
grywa³o 5 grup z ca³ej Ma³opolski, po 1 z ka¿de-
go okrêgu. No a jakiœ czas póŸniej oczywiœcie
Oskardy… te wyró¿nienia s¹ dla nas bardzo mo-
tywuj¹ce i dodaj¹ skrzyde³ do dalszej pracy.

K. S.: Koñczycie oficjaln¹ dzia³alnoœæ - macie
jakichœ „nastêpców”?

- Mam ogromn¹ nadziejê, ¿e d³ugofalowe skutki
poka¿e dopiero za kilka lat program Serce sercu.
W jego ramach uda³o siê stworzyæ podgrupy w szko-
³ach na terenie gminy dzia³aj¹ce tak jak my na
pocz¹tku. Prowadziliœmy to przez 1,5 roku. Z tych
grup w³aœnie rekrutuj¹ siê wolontariusze. Ziarno
zosta³o zasiane - mówi £ukasz.
- Podsumowuj¹c, jestem bardzo dumny z im-
prez które zapocz¹tkowaliœmy, trwaj¹ do dziœ i za-
pisa³y siê w historii szko³y, a nawet gminy. Mi³o
wspominam wspó³pracê z innymi grupami i in-
stytucjami, jak dzia³aj¹ca przy Gimnazjum nr
2 w Brzeszczach Grupa Têcza, wolontariusze
z ówczesnego PZ7 czy Oœrodek Kultury, Szko³a
Podstawowa nr 2 i GZE. Wszyscy wokó³ jednej
idei. Coraz wiêcej ludzi, na przekór z³ym progno-
zom, deklaruje „Te¿ chcê coœ zrobiæ” zamiast
obojêtnego „To nie moja sprawa”. Cudze nie-
szczêœcie to zawsze jest wspólna sprawa, bo na-
prawdê nie wiadomo, kiedy TY te¿ bêdziesz
w potrzebie - dodaje Rafa³.
- Ja chcia³bym jeszcze na koniec dodaæ, ¿e kie-
dykolwiek ktoœ mówi, ze m³odzie¿ jest be i fe,
to zapraszamy do nas, poka¿emy kronikê i przed-
stawimy wszystkich którzy nam pomagali -
g³ównie wspania³ych, m³odych ludzi którzy po-
œwiêcali swój w³asny czas by kogoœ drugiego
uratowaæ lub by ¿y³o mu siê lepiej - koñczy
£ukasz.

PaŸdziernik to piêkny miesi¹c. Liœcie drzew
i krzewów przebarwiaj¹ siê na ¿ó³to i czerwono,
dojrzewaj¹ póŸne odmiany jab³oni i grusz, zbie-
ra siê orzechy. Bez w¹tpienia jest to równie¿ okres
intensywnej pracy w ogrodzie i sadzie.

Po zbiorach i opadniêciu
liœci nale¿y dok³adnie je wy-
grabiæ i usun¹æ wszystkie cho-
re owoce. Zabezpieczymy siê
w ten sposób przed choroba-
mi i szkodnikami, które bar-
dzo czêsto zimuj¹ w pozosta-
wionych resztkach roœlin-
nych. W dalszym ci¹gu nale-
¿y równie¿ likwidowaæ chwa-
sty, o których bardzo czêsto
o tej porze roku zapominamy - a przecie¿ wysia-
ne nasiona bez problemu przezimuj¹ i na wiosnê
mamy zielon¹ „niespodziankê”. Wszystkie zimu-
j¹ce roœliny w ogrodzie nale¿y podsypaæ nawo-
zami fosforowymi i potasowymi. Najlepiej zasto-
sowaæ siarczan potasu i superfosfat. Odpowied-
nia zawartoœæ fosforu w glebie wp³ywa na pod-
niesienie jakoœci i iloœci plonów w przysz³ym
roku, przyspiesza tak¿e owocowanie. Ponadto
fosfor i potas zwiêkszaj¹ mrozoodpornoœæ roœlin
wieloletnich. Na prze³omie wrzeœnia i paŸdzier-
nika czêsto obserwuje siê tak¿e zaniedbane roœli-
ny balkonowe, czy to surfinie, czy te¿ pelargo-
nie. Mimo ch³odniejszych nocy roœliny te powin-
ny przecie¿ piêknie rosn¹æ, a¿ do mocniejszych
przymrozków. Niestety, czêsto ju¿ na pocz¹tku
wrzeœnia zostaj¹ zaniedbywane, przestaj¹ byæ re-
gularnie podlewane i nie s¹ zasilane nawozami,

w wyniku czego staj¹ siê ¿ó³te, blade, zaschniête,
jednym s³owem brzydkie - a przecie¿ w³aœnie te
roœliny o tej porze roku czêsto lepiej siê czuj¹,
gdy¿ nie jest ju¿ tak gor¹co, a powietrze jest bar-
dziej wilgotne (co ogranicza wystêpowanie przê-

dziorka). Mszyca te¿ ju¿
raczej nie atakuje. Mog¹
za to pojawiæ siê choro-
by grzybowe, a zw³asz-
cza m¹czniak, ale obec-
nie s¹ dostêpne bardzo
skuteczne fungicydy
(nale¿y jednak prawi-
d³owo dobraæ œrodek do
choroby, w³aœciwe stê-
¿enie i odpowiedni¹
porê!) i czêsto wystarczy

dos³ownie jeden oprysk, by przed³u¿yæ ¿ywotnoœæ
naszych roœlin o miesi¹c lub d³u¿ej. Nie zapomi-
najmy równie¿ o stosowaniu ró¿nych nawozów,
najlepiej mieæ co najmniej dwa lub trzy ró¿ne
z ró¿nych firm. W ten sposób dostarczymy wszyst-
kie sk³adniki pokarmowe potrzebne roœlinie, która
bêdzie kwit³a piêknie i d³ugo, nawet do listopada.
Pocz¹tek jesieni jest te¿ bardzo dobrym momen-
tem na sadzenie ró¿. Jeœli chcemy mieæ w przy-
sz³ym roku piêkn¹ ró¿an¹ rabatê, nale¿y pomy-
œleæ o tym ju¿ teraz. Niezwykle wa¿ne jest kupie-
nie zdrowego materia³u, najlepiej bezpoœrednio
od producenta, a nie w supermarkecie. Zalet¹ je-
siennego sadzenia jest dobre przekorzenienie siê
roœlin, a to owocuje wczeœniejszym i lepszym
kwitnieniem w nastêpnym roku. Warto dobrze
dobraæ odmiany i kolory roœlin, gdy¿ ró¿e mog¹
rosn¹æ w tym samym miejscu kilkanaœcie, a na-

wet kilkadziesi¹t lat. Warto poœwiêciæ trochê czasu
i uwagi na wczeœniejsze i odpowiednie przygo-
towanie pod³o¿a. Roœliny te lubi¹ gleby glinia-
sto-piaszczyste, dobrze uprawione. Na glebach
piaszczystych i suchych oraz mokrych i torfowych
zazwyczaj rosn¹ bardzo Ÿle, czêsto gin¹, dlatego
je¿eli mamy zbyt ciê¿k¹ glebê, dodajmy do niej
piasek i odkwaszony torf lub odpowiedni substrat
torfowo-kokosowy. Z kolei przy zbyt lekkim pod-
³o¿u - glinê i tak¿e substrat torfowy. W ten spo-
sób dostarczamy niezbêdn¹ próchnicê. Ziemiê
nale¿y bardzo g³êboko przekopaæ, nawet do 40
cm. Nie stosujemy œwie¿ego obornika! Stanowi-
sko powinno byæ s³oneczne lub lekko pó³cieni-
ste. Nie sadŸmy roœlin na zboczach o nachyleniu
po³udniowym, gdy¿ s¹ one zbyt gor¹ce i suche.
Podobnie ró¿e pn¹ce najlepiej siê czuj¹ przy œcia-
nie wschodniej lub zachodniej. W³aœciwy wybór
stanowiska i dobre przygotowane gleby to ju¿
po³owa sukcesu, jednak przed sadzeniem nale¿y
tak¿e dobrze nawil¿yæ roœliny. Najlepiej zamo-
czyæ je w wodzie na kilka lub nawet kilkanaœcie
godzin. Tu¿ przed sadzeniem ogl¹damy korzenie
i skracamy je ostrym sekatorem do d³ugoœci 20-
25 cm, usuwamy uszkodzone czêœci. Nastêpnie
delikatnie rozk³adamy w do³ku i obsypujemy zie-
mi¹, mocno ubijaj¹c i obficie podlewamy. Ró¿e
niskopienne wielkokwiatowe sadzimy w rozsta-
wie 30-50 cm, a pienne pojedynczo lub co 60-
100 cm. Wa¿ne jest tak¿e w³aœciwe zabezpiecze-
nie roœlin przed mrozami, gdy¿ pierwsza zima jest
dla nich najniebezpieczniejsza. Dziêki tym
wszystkim zabiegom w nastêpnych latach bêdzie-
my mogli siê cieszyæ piêknymi kolorami i wspa-
nia³ym ró¿anym zapachem.

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Jesieñ w naszym ogrodzie
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Wed³ug najnowszego raportu GUS opu-
blikowanego w 2010 r., w Polsce w 2008 roku
zarejestrowane by³y 163 koœcio³y i zwi¹zki
wyznaniowe.

Ostatnie badania* wykaza³y, i¿ uwa¿a siê po-
wszechnie, ¿e do sekt trafiaj¹ ludzie prze¿ywaj¹-
cy trudnoœci ¿yciowe (98%), naiwni (84%), wra¿-
liwi (66%), niewykszta³ceni (49%), niezaradni
¿yciowo (32%). Jednoczeœnie respondenci twier-
dzili i¿ sami s¹ odporni na werbunek ze strony
sekt. Tymczasem tak naprawdê to w³aœnie inteli-
gentni, wykszta³ceni, trzeŸwo i racjonalnie my-
œl¹cy ludzie mog¹ byæ dla sekty najlepszym na-
bytkiem, „najwartoœciowszymi” cz³onkami.

Wyjaœnieñ w tej kwestii udziela ks. Andrzej Wo³-
piuk, konsultant do spraw sekt i nowych ruchów
religijnych diecezji bielsko-¿ywieckiej.

Katarzyna Senkowska: Jak mo¿na zdefiniowaæ
pojêcie sekty, czym charakteryzuje siê taka
grupa?

Ks. Andrzej Wo³piuk: Sekta to okreœlenie dla
wielu trudne do zdefiniowania i przyjêcia. W pra-
wie pañstwowym nie istnieje pojêcie „sekty”, nie
wprowadza ono równie¿ definicji „nowego ruchu
religijnego”. Zamiast tego pojawiaj¹ siê okreœle-
nia takie jak koœcio³y, zwi¹zki lub mniejszoœci
wyznaniowe. Jakiœ czas temu pad³ pomys³ wpro-
wadzenia pojêcia grupy czy kultu destrukcyjne-
go lub manipulacyjnego (które doskonale oddaje
skutki ich dzia³añ), jednak projekt nie przeszed³
przez postêpowanie sejmowe, wiêc nadal poru-
szamy siê w bardzo rozmytym tematycznie za-
kresie. W literaturze anglojêzycznej istnieje rów-
nie¿ pojêcie denominacji - grupy, która nie jest
ju¿ sekt¹, a nie jest jeszcze koœcio³em, najbli¿sze
polskie t³umaczenie brzmia³oby zwi¹zek wyzna-
niowy. (St¹d mówi siê na przyk³ad, ¿e baptyœci
to denominacja chrzeœcijañska). Podstawowym
wyró¿nikiem jest niew¹tpliwie fakt, ¿e zwi¹zek
z tego typu grupami jest niebezpieczny, np. na
p³aszczyŸnie duchowej, intelektualnej, zdrowot-
nej, moralnej, materialnej, psychicznej. Samo s³o-
wo sekta wywodzi siê z ³ac. ‘sequor’ - iœæ, pod¹-
¿aæ za kimœ, czyli sekta to droga, któr¹ siê pod¹-
¿a, sposób postêpowania. Inna definicja wi¹¿e
pojêcie z ³ac. ‘secare’ - oddzieliæ, obcinaæ - gene-
ralnie grupy tego rodzaju od³¹czaj¹ siê od wiêk-
szej wspólnoty i tworz¹ w³asne wyznanie. Na
czele stoi za³o¿yciel lub inny szef (np. jego uczeñ
lub potomek), guru, mistrz, który g³osi swoje na-
uki odwo³uj¹c siê zazwyczaj do prze¿ytego oso-
bistego objawienia. Cechy charakterystyczne de-
strukcyjnej grupy kultowej to przede wszystkim
nieograniczona w³adza przywódcy, brak toleran-
cji dla krytycznych pytañ, brak uzasadnionego
powodu by odejœæ, grupa staje siê Ÿród³em wszel-
kiej wiedzy o œwiecie, brak spo³ecznej kontroli
finansów, manipulowanie poczuciem winy oraz
d³awienie indywidualnoœci. Sekta wytwarza tak-
¿e dualizm pojêciowy, czyli my - zbawieni, do-
brzy, oœwieceni kontra wszyscy pozostali - ciem-
ni, potêpieni, Ÿli lub w najlepszym wypadku ok³a-
mywani. Naturalnie wi¹¿e siê to z kolejnymi an-
tynomiami œwiata: wewn¹trz grupy jest szczêœcie,

raj i zbawienie, poza grup¹ -  potêpienie, nieszczê-
œcie, z³o. Oficjalna doktryna „w skrócie” przed-
stawia siê z regu³y bardzo ogólnikowo i jest oparta
na „mi³oœci, dobroci, zjednoczeniu, wzajemnej
pomocy, szerzeniu wiedzy, ho³dowaniu wy¿szym,
niematerialnym wartoœciom w imiê dobra, pos³u-
szeñstwie liderowi i wskazaniom/naukom grupy”.
Wiêkszoœæ ludzi zgadza siê przecie¿ z takimi za-
³o¿eniami, wczytuj¹c siê w ulotkê lub prowadz¹c
pogawêdkê z przedstawicielem sekty nie dostrze-
¿e niczego, co mog³oby wzbudziæ czujnoœæ. Scho-
dy pojawiaj¹ siê póŸniej. Najwa¿niejsze, by ja-
sno zdaæ sobie sprawê, ¿e kierownictwo sekty nie
jest zbiorem niegroŸnych i nieszkodliwych „na-
wiedzeñców”, czy osób przejawiaj¹cych dewia-
cyjne prze¿ywanie religijnoœci. Nie. Grupy o tym
charakterze s¹ zazwyczaj œwietnie zorganizowa-
ne i maj¹ do perfekcji opanowane techniki mani-
pulacyjne. To doskonali psychologowie - nie od-
strasz¹ nikogo, nie nazw¹ siê „sekt¹”, nie ujaw-
ni¹ do koñca swoich celów i dzia³añ dopóki nie
posi¹d¹ pewnoœci, ¿e cz³owiek nie jest ju¿ w sta-
nie uwolniæ siê spod ich wp³ywu.

K.S.: Na jakiej podstawie wyró¿nia siê sekty,
co decyduje o uznaniu danego od³amu koœcio-
³a za grupê destrukcyjn¹?

Ks. A.W.: W koœcio³ach zachowana zostaje suk-
cesja, czyli nastêpstwo biskupów - w wyznaniu
prawos³awnym, katolickim, starokatolickim, unic-
kim, ka¿dy biskup mo¿e wskazaæ swoich poprzed-
ników, a¿ do aposto³ów. Wyj¹tek stanowi¹ koœcio-
³y protestanckie, nie s¹ jednak sekt¹, bo zacho-
wuj¹ dogmaty chrzeœcijañskie. W nurcie prote-
stanckim, który jest najbardziej zró¿nicowany,
wyró¿niamy od³amy takie jak: anglikanizm, kal-
winizm, zwinglianizm, hugenotów, husytów, lu-
teran. Z tych g³ównych powsta³y nowe, które jesz-
cze dalej odbi³y siê od protestantyzmu (baptyœci,
metodyœci, prezbiterianie) i znajduj¹ siê na gra-
nicy koœcio³a i sekty. Ciê¿ko ustaliæ, co jest sekt¹
ze wzglêdu na modê poprawnoœci politycznej,
prawa antydyskryminacyjne broni¹ce mniejszo-
œci, w tym te¿ wyznaniowych (dyskusje tocz¹ siê
na kilku polach, na przyk³ad du¿o ludzi twierdzi,
¿e Miêdzynarodowe Towarzystwo Œwiadomoœci
Kryszny, zwane w skrócie „Hare Kryszna”, jest
sekt¹, choæ teza ta ma równie¿ wielu przeciwni-
ków). W ka¿dym wypadku najlepszym dowodem
oddzia³ywania s¹ œwiadectwa osób, które by³y
w tego rodzaju grupach, opowiadaj¹ co siê z nimi
dzia³o i przez co przeszli. Nie istnieje tak¿e for-
malna ogólnoœwiatowa lista sekt - niektóre reli-
gie*, np. buddyzm czy hinduizm, dopuszczaj¹
przecie¿ istnienie sekt, bo to s³owo znaczy „szko-
³a” medytacji, ka¿dy jogin zak³ada w³asn¹ szko-
³ê. To sekta, ale bez elementu negatywnego. Jed-
ne wyznania nie dopuszczaj¹ nurtów poza orto-
doksj¹, u innych jest to naturalne zjawisko.

K.S.: Kto jest szczególnie nara¿ony na oddzia-
³ywanie sekt? Czy istniej¹ grupy ludzi których
to zagro¿enie w ¿adnym stopniu nie dotyczy?

Ks. A.W.: Ka¿dy cz³owiek mo¿e zostaæ zwerbo-
wany do sekty ulegaj¹c manipulacji. Pewne wra-
¿enie niektórych, ¿e oni by w ¿yciu w takie „bzdu-

ry” nie uwierzyli, jest nies³ychanie zwodnicze
i zupe³nie b³êdne. Ilu ludzi wesz³o w kontakt
z sekt¹ z dobrotliw¹ pob³a¿liwoœci¹ przys³uchu-
j¹c siê nowym naukom… Sekty dzia³aj¹ podob-
nie jak reklama, na zasadzie prostych elementów
psychomanipulacyjnych wywieraj¹ wp³yw na
cz³owieka. Bez z³udzeñ - ka¿dy cz³owiek jest
podatny na manipulacjê, poniewa¿ ka¿dy ma
marzenia i idea³y, czymœ siê w ¿yciu kieruje i do
czegoœ d¹¿y. Sekta, jeœli ju¿ je odkryje, wykorzy-
stuje tê wiedzê bardzo umiejêtnie i bez ¿adnych
skrupu³ów. Naturalnie czêsto naj³atwiejszym
³upem s¹ m³odzi ludzie w swoim okresie „œwia-
topogl¹du wichrowatego” („prze¿ywaj¹cy czas
burz i naporów”), poszukuj¹cy autorytetu, budu-
j¹cy to¿samoœæ (wszystkie subkultury na tym
powstaj¹), tak¿e ludzie starsi, czêsto zapomniani
przez bliskich, stoj¹cy w obliczu œmierci, prze-
¿ywaj¹cy kryzys ¿yciowy, czy duchowy z przy-
czyn traumatycznych wydarzeñ (z którym nie
potrafi sobie poradziæ). Czêœæ ludzi zostaje sku-
szona obietnic¹ sukcesu ekonomicznego, jak na
przyk³ad w przypadku grupy Amway (Warto obej-
rzeæ film „Witajcie w ¿yciu” dostêpny na Youtu-
be, oficjalnie blokowany przez tê firmê, nie mo¿-
na go publikowaæ ani rozprowadzaæ). Rekrutacja
najczêœciej jest zakamuflowana - mo¿e odbywaæ
siê podczas festynów, tematycznych spotkañ z kul-
turami, wymiany opinii na ró¿nych forach inter-
netowych, obozów, wyjazdów, wycieczek, kur-
sów jogi,  przyjaznej pogawêdki w parku, Mor-
moni oferuj¹ na przyk³ad bezp³atne kursy jêzy-
kowe i wyjazdy zagraniczne, sekta Rodzina - spo-
tkania i pogadanki na tematy zapobiegania nar-
komanii i AIDS. Jak widaæ niekiedy pod p³asz-
czem bardzo szlachetnych inicjatyw mo¿e kryæ
siê grupa werbunkowa. Sekty czêsto ukrywaj¹ siê
pod szyldem organizacji fasadowych, ich przy-
wódcy to niejednokrotnie bardzo majêtne i wp³y-
wowe osoby. W³asnoœci¹ Koœcio³a Zjednoczenio-
wego s¹ dwie gazety: „Segye Times” w Seulu oraz
„Washington Times” wraz z tygodnikiem „Insi-
ght” w Waszyngtonie1 .

K.S.: Jak wyt³umaczyæ popularnoœæ niektó-
rych ugrupowañ tego typu? Na podstawie
udzielonych przez ksiêdza informacji mo¿-
na sobie wyobraziæ, co zatrzymuje w nich
ludzi, co ich jednak przyci¹ga do sekt nowych
wyznawców?

Ks. A.W.: Jako ludzie z natury jesteœmy podatni
na manipulacjê, sekty programowo wykorzystuj¹
ten fakt. Na podobnej zasadzie wierzymy w ho-
roskopy czy jesteœmy zabobonni. Takie myœlenie
ma g³êbsze wyt³umaczenie psychologiczne -
zwalnia cz³owieka z odpowiedzialnoœci za jego
czyny. Jeœli coœ siê nie uda, wydarzy siê jakieœ
z³o, to odpowiedzialny jest ktoœ inny lub coœ in-
nego. Magicznego myœlenie (amulet ochroni mnie
od z³ego) przejawia siê tak¿e w podejœciu do wiary
(bêdê nosi³ krzy¿yk, i to mnie uchroni od z³ego).
To wszystko wynika z analfabetyzmu religijne-
go, oparciu siê na czystym fideizmie (czyli po-
gl¹dem zak³adaj¹cym prymat wiary nad pozna-
niem rozumowym), bez intelektualnego zg³êbia-
nia podstaw wiary, co stwarza niebezpieczeñstwo
¿ycia poza realnoœci¹. Poza tym ludzi od zawsze
fascynuje nieznane i tajemnicze, jednoczeœnie
czêsto siê tego obawiaj¹, pragn¹ jakoœ oswoiæ

Gdy rozum œpi, budz¹ siê demony
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obc¹ dla nich sferê rzeczywistoœci. Tê sk³onnoœæ
równie¿ wykorzystuj¹ sekty co jakiœ czas og³a-
szaj¹c daty koñca œwiata. Ostatnio modne s¹
przepowiednie majów i Nostradamusa, myœlê,
¿e rok 2012 bêdzie bardzo niespokojny pod tym
wzglêdem. Jeœli proroctwa siê nie spe³niaj¹ i za-
miast zapowiadanej apokalipsy nic siê nie dzie-
je, pozostaj¹ dwie drogi wyt³umaczenia przed
wyznawcami: koniec œwiata siê dokona³, tylko
w wymiarze którego ludzie nie zauwa¿yli albo
wydaæ oœwiadczenie podobne s³ów pastora
Campinga; gdy 21 maja tego roku œwiat nie leg³
w gruzach, wielebny przeprosi³ za pomy³kê i poda³
now¹ datê, tym razem 21 paŸdziernika. Nawie-
dzony, nieszkodliwy wariat? Niekoniecznie,
masê ludzi sprzeda³o dla jego sprawy ca³e ma-
j¹tki. W 2000 sekta Antrovis og³osi³a, ¿e nast¹-
pi koniec œwiata i jej wyznawcy zostan¹ zabrani
przez ufoludki w kosmos. Z takimi przepowied-
niami trzeba uwa¿aæ i najbezpieczniej wybraæ
dzieñ niezbyt odleg³y (by nie os³abiaæ zdeter-
minowanie i strachu ludzi), jednak nie za bliski,
bo w przypadku jeœli nic siê nie stanie, guru
mo¿e straciæ wiarygodnoœæ. Trzeba zdaæ sobie
sprawê z tego, ¿e skutecznoœæ uzale¿nienia po-
lega przede wszystkim na tym, ¿e cz³onkom
grup psychomanipulacyjnych nigdy nie przyj-
dzie do g³owy, bez pomocy kogoœ spoza gru-
py, ¿e s¹ kontrolowani.

K.S.: Które sekty maj¹ swoje oœrodki w Polsce?

Ks. A.W.: Po ’89 roku Polska otworzy³a grani-
ce równie¿ dla przedstawicieli wyznawców sekt,
jednak równoczeœnie zwiêkszy³ siê te¿ dostêp
do informacji, co z pewnoœci¹ pomaga w walce
z nimi. Ka¿d¹ organizacjê mo¿na ³atwo spraw-
dziæ w Internecie, najczêœciej maj¹ w³asne stro-
ny. Powstaj¹ równie¿ bazy danych na ten temat,
lubelskie lub dominikañskie. Jeœli chodzi o „mod-
ne” sekty zachodnie, jakieœ 2-3 lata temu rozpi-
sywano siê o wejœciu koœcio³a scjentologiczne-
go do Polski, jednak sekta by³a ju¿ wtedy na
os³abionej pozycji, poniewa¿ ju¿ ujawniono afe-
ry narkotykowe, handel broni¹ itp. Obecnie gru-
pa prowadzi akcje do¿ywiania dzieci w Afryce
by poprawiæ swój wizerunek (ich najwiêksz¹
nadziej¹ jest Will Smith, John Travolta jest ju¿
wiekowy, blask Toma Criuse’a przygas³, a wia-
domo, ¿e sekta, mimo ¿e prawdopodobnie jest
najbogatsz¹ grupa destrukcyjna na œwiecie, po-
trzebuje nie tylko pieniêdzy ale tak¿e znanych
i lubianych autorytetów). U nas mo¿na ich spo-
tkaæ pod nazw¹ Humanitarni Wolontariusze
Scjentolodzy, charakteryzuj¹ siê ¿ó³tymi koszul-
kami. (Przyk³adowo z kolei Mormoni s¹ zazwy-
czaj bardzo elegancko ubrani). Najpowszechniej
znani s¹ chyba Œwiadkowie Jehowy, to du¿a gru-
pa, w Polsce liczy oko³o 120-130 tysiêcy. Mo¿-
na ich spotkaæ rozdaj¹cych broszurki lub puka-
j¹cych do drzwi domów. Zasypuj¹ rozmówcê cy-
tatami z Biblii, jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e naj-
czêœciej s¹ to s³owa zupe³nie wyrwane z kon-
tekstu (przez co trac¹ swój oryginalny sens) oraz
dobrane w ten sposób, by podeprzeæ z góry okre-
œlone tezy. Jeœli ktoœ ma rozeznanie w Piœmie
Œwiêtym, bêdzie potrafi³ prowadziæ z nimi rze-
czow¹ dyskusjê, jednak w przeciwnym razie
mo¿e ulec wra¿eniu dog³êbnej znajomoœci S³o-
wa Bo¿ego Œwiadków Jehowy. Coraz bardziej

niepokoj¹cym staje siê fakt du¿ej popularnoœci
grup opartych o ró¿ne objawienia prywatne
(które przedstawiaj¹ siê jako g³os samego Boga
i roszcz¹ sobie prawo do bycia jedyn¹ prawd¹
objawion¹) - do których przy³¹cza siê wielu lu-
dzi schodz¹cych przez to na manowce wiary -
odchodz¹c od autentycznego nauczania Koœcio-
³a. W Polsce istniej¹ równie¿ placówki New Age
- nurtu „nowej jednocz¹cej, kosmicznej religii”.
Za³o¿eniem wyznawców by³o zmiksowanie
wszystkich wielkich religii w jeden koktajl i po-
wybierania z nich najlepszych (zdaniem za³o-
¿ycieli) elementów. Pojawi³ siê te¿ kultu UFO,
tzw. Raelianie. W Irlandii mamy koœció³ Jedi,
który skupia 500 tys. cz³onków. Obiecuje swo-
im cz³onkom takie zdolnoœci jakie mieli rycerze
z Gwiezdnych Wojen. Osobnym tematem jest po-
pularnoœæ ró¿nego rodzaju przepowiedni, horo-
skopów, wró¿ek, tarocistów, czy choæby nosze-
nie ró¿nych amuletów. I straszno i œmieszno, jak
mówi³ To³stoj... Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e pomi-
mo i¿ w Polsce nie ma ¿adnej legalnie zareje-
strowanej organizacji zrzeszaj¹cej wyznaw-
ców szatana, ani innej opieraj¹cej siê na ide-
ologii satanistycznej, to jednak nale¿y zaakcen-
towaæ, ¿e sataniœci w Polsce istniej¹ - czego do-
wodem s¹ strony internetowe, czy popularnoœæ
muzyki odwo³uj¹cej siê do tych wierzeñ i s¹ rów-
nie¿ niezwykle niebezpieczni (ze wzglêdu g³ów-
nie na kult z³a i przemocy).

Czasem cz³owiekowi z zewn¹trz mo¿e wydawaæ
siê dziwne, ¿e wyznawca nie mo¿e opuœciæ sek-
ty. Postronny obserwator czêsto nie bierze pod
uwagê procesów, którym poddany jest cz³onek
grupy destrukcyjnej. Przede wszystkim sekta dba
o to, by by³ pozbawiony czasu na samodzielne
myœlenie, organizuj¹c spotkania wed³ug œciœle
ustalonego harmonogramu. Czas wype³niaj¹ kil-
kugodzinne modlitwy oraz spe³nianie nakazu g³o-
szenia nauk innym. Szybko przychodzi wycieñ-
czenie organizmu, spada racjonalna zdolnoœæ oce-
ny sytuacji i pogl¹dów. Do tego ma³a iloœæ snu,
d³ugie powtarzanie tych samych sekwencji (man-
tra), dieta pozbawiona sk³adników od¿ywczych.
Ka¿dy z nas mo¿e spotkaæ siê z prób¹ zwerbo-
wania do sekty. Jeœli mamy podejrzenia, ¿e ten
w³aœnie cel stoi za pogawêdk¹ ze znajomym czy
przyjacielem, najlepiej zadaæ kilka pytañ, które
pozwol¹ zorientowaæ siê w sytuacji:
- Czy próbujesz mnie namówiæ, bym wst¹pi³ do ja-
kiejœ organizacji? Jak d³ugo sam do niej nale¿ysz?
- Czy mo¿esz podaæ nazwy innych organizacji
zwi¹zanych z twoj¹ grup¹?
- Kto stoi na jej czele? Z jakiego wywodzi siê
œrodowiska i jakie ma kwalifikacje? Czy by³ kie-
dykolwiek karany?
- Jakie s¹ przekonania grupy, do której nale-
¿ysz? Czy wierzycie, ¿e cel uœwiêca œrodki?
Czy k³amstwo jest w pewnych okolicznoœciach
dopuszczalne?
- Czego oczekuje siê od kogoœ kto wstêpuje do
organizacji?
- Czy muszê porzuciæ szko³ê lub pracê, ofiaro-
waæ pieni¹dze i wszystko, co posiadam, albo ze-
rwaæ z rodzin¹ i przyjació³mi, którzy mog¹ byæ
przeciwni mojej przynale¿noœci do grupy?
- Czy s¹ ludzie którzy krytykuj¹ grupê a jeœli tak
to za co?
- Jakie uczucia budz¹ w tobie byli cz³onkowie

twojej organizacji?
- Czy próbowa³eœ kiedyœ usi¹œæ i porozmawiaæ
z którymœ z nich, by dowiedzieæ siê, co sk³oni³o
go do odejœcia? Jeœli nie - dlaczego?
- Czy za utrzymywanie kontaktu z by³ymi cz³on-
kami mog¹ Ciê spotkaæ nieprzyjemnoœci ze stro-
ny grupy?
- Co w postêpowaniu grupy i przywódcy najmniej
ci odpowiada? Wymieñ chocia¿ trzy takie rze-
czy***.

W przypadku, gdy nasze przeczucia siê po-
twierdz¹ i oka¿e siê, ¿e zagro¿ony jest ktoœ z bli-
skich nam osób, nale¿y przede wszystkim nie
wpadaæ w panikê i staraæ siê rozpoznaæ zjawi-
sko. Wa¿ne, by nie wp³ywaæ negatywnie na
kontakt, nie wybuchaæ „to bzdury, wybijê ci
to z g³owy!!!”. Zamiast tego spokojnie zbieraæ
informacje, wypytywaæ cz³onka sekty i prowa-
dziæ w³asne poszukiwania. W ¿adnym razie nie
dawaæ pieniêdzy i, co wcale nie najmniej istotne,
byæ przygotowanym na du¿e zmiany w swoim
¿yciu. W przypadku w¹tpliwoœci najlepiej popro-
siæ o pomoc specjalistów z Oœrodków Antysek-
towych, których w Polsce dzia³a kilkanaœcie.

*M. Rubaj, Sekty jako zagro¿enie rozwoju m³o-
dzie¿y, praca magisterska napisana pod kierun-
kiem dr J. Michalskiego, Akademia Pedagogi-
ki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w War-
szawie, Warszawa-Dêblin 2001. Materia³ nie-
publikowany.
**Buddyzm okreœla siê te¿ jako filozofiê ¿ycia,
nie religiê.
*** P. Królak, Sekty - co warto o nich wiedzieæ?
Gliwice 2006.

Bibliografia tematu:
M. Gajewski, Sekty i nowe ruchy religijne,
Salwator, 2009.
P. Królak, Sekty - co warto o nich wiedzieæ?,
Gliwice 2006.
P. T. Nowakowski, Sekty - co ka¿dy powinien wie-
dzieæ, oprac. dostêpne w Internecie.
Z. Paw³owicz, „Leksykon Koœcio³ów, ruchów reli-
gijnych i sekt w Polsce”, Biblioteka Niedzieli, 2008.
S³ownik sekt nowych ruchów religijnych i okulty-
zmu, praca zbiorowa, Vacatio 2009.
A. Wo³piuk, Przyczyny i motywy przynale¿noœci
do sekt i nowych ruchów religijnych, Wydawnic-
two Naukowe PAT, 2006.

Strony www:
www.sekty.net
www.bielsko.psychomanipulacja.pl

1Za: http://www.psychomanipulacja.pl/art/kosciol-
zjednoczenia-charakterystyka-i-przekroj.htm

Podziêkowanie
Serdeczne podziêkowania za uczestnic-

two w uroczystoœci pogrzebowej i zamó-
wione msze œwiête za

Œp. Wiktora Chwa³czyñskiego

sk³ada ¿ona Czes³awa z Rodzin¹.
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Kultura

¯ycie jest niekiedy nag³ym upadkiem. I rów-
nie nag³¹, okaleczon¹, nie do przekazania
wiedz¹. Mo¿e dlatego nale¿y pamiêtaæ tylko
o samym locie. Ktoœ wszed³ na szczyt wie¿y.
Przypi¹³ skrzyd³a. Z drewna lipowego lub ja-
worowego. Ktoœ przypi¹³ skrzyd³a. Z w³asnych
i cudzych marzeñ. (S.K.)

Jako humanistce (¿e
pozwolê sobie na chwilê
zaw³aszczyæ to zaszczytne
miano) doœæ trudno mi
opisaæ to, co wydarzy³o siê
w Brzeszczach pewnego
wietrznego jesiennego wie-
czoru. Jasne - mogê zacz¹æ
„8 wrzeœnia w Parku przy
ulicy Dworcowej…”, ale wspomniane wydarze-
nie po prostu nie mieœci siê w takich ramach.
Wszystko za spraw¹ aktorów z zespo³u Teatru Gry
i Ludzie z Katowic, którzy przedstawili balladê
o lotniku, prostym cieœli i ludowym artyœcie ze
wsi Kaczówka, Janie Wnêku.
Zjawiaj¹c siê na miejscu o umówionej 20.00 z nie-
pokojem spogl¹da³am w ciemne ju¿, zachmurzo-
ne niebo. Co jakiœ czas zrywa³ siê wiatr i roz-
dmuchiwa³ p³omienie ogni zapalonych wzd³u¿
„sceny”. Naprzeciw publicznoœci ustawiono
ogromn¹ bramê zza której mo¿na by³o dostrzec
potê¿n¹ wie¿ê koœcio³a. Przed murami oczom
zgromadzonych ukazywa³y siê ró¿ne postacie
zamieszkuj¹ce wioskê - nie zabrak³o sta³ych by-
walców karczmy, ich przedsiêbiorczych ¿on, za-
jêtych wiejskimi pracami - sianiem, praniem, tar-
gowaniem i doprowadzaniem mê¿ów do stanu

przydatnoœci (choæby jako ko³ek podtrzymuj¹-
cy sznur z mokr¹ bielizn¹). Niebawem scenê za-
ludni³y te¿ zjawy innego typu - wysoko nad g³o-
wami widowni wirowa³y równie¿ duchy. W jed-
nej chwili sta³o siê jasne, ¿e wietrzna pogoda
zamiast przeszkadzaæ, nadaje widowisku najw³a-

œciwszy dla niego cha-
rakter. Nie pad³o wiele
s³ów, jednak publicznoœæ
wpatrywa³a siê jak urze-
czona w ruchy postaci do-
skonale splecione z mu-
zyk¹. Maciej Nogieæ, re-
¿yser przedstawienia,
stworzy³ jedyn¹ w swo-
im rodzaju mozaikê snu
i jawy, gdzie przeplataj¹

siê ze sob¹ ludzkie tradycje zwi¹zane z porami
roku oraz ¿ycie codzienne na wsi. Wszystkie te
motywy otaczaj¹ g³ównego bohatera, Jana. M³o-
dy ch³opak jest zafascynowany zjawiskiem lotu,
bardzo chce wzbiæ siê w powietrze, podobnie
jak dzikie gêsi, uskrzydlone nasiona lipy, liœcie,
czy wiórki drewna pozosta³e z pracy nad jego
rzeŸbami. W jego snach pojawiaj¹ siê w¹tpliwo-
œci i nadzieje - czy silne pragnienie dorastaj¹ce
w duszy, by unieœæ siê ponad ziemiê, to inspira-
cja boska czy podszepty diab³a? Piêkna walka
z ograniczeniami czy te¿ pycha ponad ludzk¹
miarê? Zainteresowanie aspiracjami cieœli oka-
zuje miejscowy ksi¹dz. Dziêki pomocy duchow-
nego udaje siê spe³niæ marzenie o locie z wie¿y
koœcio³a. Przedstawienie koñczy siê tym w³aœnie
radosnym wydarzeniem. W rzeczywistoœci Jan
zgin¹³ latem 1869 roku odnosz¹c obra¿enia po

upadku. W rzeczywistoœci to Niemca Lilientha-
la œwiat uznaje za pioniera lotnictwa (zgin¹³ po-
dobnie jak Wnêk w 1896 roku). „I niech tak zo-
stanie. Legendy s¹ bowiem ciekawsze od praw-
dziwych historii, a loty ch³opskich Ikarów bar-
dziej inspiruj¹ wyobraŸniê ni¿ eksperymenty in-
¿ynierów i konstruktorów”.

Wczeœniej tego samego dnia w Oœrodku Kultury od-
by³y siê warsztaty z aktorami Teatru Gry i Ludzie.
- Zajêcia by³y niezwykle ciekawe, pracowaliœmy
g³ównie nad ruchem scenicznym tworz¹c pod
okiem profesjonalistów etiudy. Na pewno wiele
na tym skorzystaliœmy, a zdobyte doœwiadcze-
nia wykorzystamy w pracy nad kolejnymi spek-
taklami. Zdradzê, ¿e planujemy równie¿ wyst¹-
piæ w Brzeszczach - opowiada Anna Chodacka
z Grupy teatralnej Verbum z Oœwiêcimia.
- Zgromadzona publicznoœæ w parku mia³a oka-
zjê zobaczyæ nastrojowy i poetycki spektakl,
wype³niony sugestywn¹ muzyk¹ i kunsztown¹
gr¹ aktorów. Kameralne grono z zaciekawieniem
i skupieniem obejrza³o historiê o cz³owieku, któ-
ry przekroczy³ w³asne ograniczenia, wyrastaj¹c
tym samym ponad spo³ecznoœæ. Mam nadziejê,
¿e przedstawienie sk³oni³o widzów do g³êbszej
refleksji i wprawi³o w zadumê. Dziêkujê wszyst-
kim, którzy mimo ch³odu przybyli na wieczorny
spektakl by doœwiadczyæ niezwyk³ego kontaktu
z teatrem plenerowym. Najbardziej ucieszy³y
mnie nies³abn¹ce brawa, które nagrodzi³y impo-
nuj¹c¹ grê i ekspresjê aktorów. Bardzo dziêkuje-
my równie¿ artystom z Teatru Gry i Ludzie z Ka-
towic oraz Instytutowi Teatralnemu z Warszawy,
¿e wybrali w³aœnie Brzeszcze jako punkt docelo-
wy na trasie projektu „Teatr Polska”.

Projekt integracyjno-edukacyjny, realizo-
wany na przestrzeni maja i sierpnia przez pla-
cówki dzia³aj¹ce na rzecz dzieci niepe³nospraw-
nych, znalaz³ swój fina³ na „Pikniku Œrednio-
wiecznym”. 10 wrzeœnia nad sztucznym zale-
wem przystani rybackiej Towarzystwa Wêd-
karskiego Sazan w Wilczkowicach bawili siê
podopieczni placówek z rodzinami i za-
proszeni goœcie.

Przedsiêwziêcie realizowane w ramach
projektu „Rodzina w kryzysie” adresowa-
ne by³o do podopiecznych Stowarzyszenia
Rodziców na rzecz Dzieci Niepe³nospraw-
nych „Olimp” w Brzeszczach, Warsztatów
Terapii Zajêciowej im. Brata Alberta w Ja-
wiszowicach, Œrodowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Kêtach z placówk¹ w Brzesz-
czach. Zak³ada³o ono dzia³ania edukacyj-
ne, rehabilitacyjne i integracyjne skierowa-
ne do osób niepe³nosprawnych intelektu-
alnie oraz chorych psychicznie.
Napisany przez terapeutów placówek projekt pn.
„Œredniowiecze” mia³ na celu, jak sama nazwa
wskazuje, przybli¿enie podopiecznym historii
i kultury naszego kraju w epoce œredniowiecza.
- Podczas licznych pogadanek, prezentacji, zajêæ
tkackich, spotkañ poetyckich czy warsztatów ce-
ramicznych przybli¿aliœmy naszym wychowan-
kom ¿ycie okresu œredniowiecza - mówi dyrek-

tor Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Kê-
tach Renata Englart-Janosz. - Poznawali oni ¿ycie
w œredniowiecznym zamku i ludzi na wsi, litera-
turê, sztukê i sylwetki wybitnych postaci œrednio-
wiecza. Na zajêciach plastycznych malowali wi-
zerunki rycerzy, zamki i zagrody œredniowiecz-
ne. Tworzyli mapê polskich zamków z tego okre-

su, które jeszcze dziœ mo¿na odwiedziæ. Goto-
wali potrawy, potem je smakowali. Pokazaliœmy
wychowankom jak dawno temu leczy³o siê cho-
rych. Ka¿dy móg³ nie tylko zobaczyæ, ale do-
tkn¹æ, spróbowaæ, pobawiæ siê. A fina³em tych
dzia³añ jest dzisiejszy piknik. W jego organiza-
cji wspomóg³ nas Oœrodek Kultury za co ser-
decznie dziêkujemy.

Piknik integracyjny nad zalewem przystani rybac-
kiej w Wilczkowicach zgromadzi³ a¿ 140 osób -
uczestników zajêæ, ich rodziny i zaproszonych
goœci. Aby przybyli na niecodzienne spotkanie
poczuli ducha epoki œredniowiecza, trzeba by³o
ogromnego wk³adu nie tylko r¹k ludzkich. Nad-
wiœlañska Spó³ka Energetyczna w Brzeszczach
sponsoruj¹c wynajem obiektu sprawi³a, ¿e na te-
renie przystani wszyscy mogli siê bawiæ. Deko-
racjê wykonali terapeuci PŒDS w Kêtach z Pla-
cówk¹ w Brzeszczach oraz Dru¿yna Wojów Wi-
œlañskich „Krak”.
Zapowiada³o siê mi³e, pe³ne atrakcji popo³udnie,
i takie te¿ by³o. Podopieczni na kiermaszu wysta-
wili przeró¿ne prace wykonane w trakcie projek-
tu, w zabawie integracyjnej zdobywali wiedŸmo-
wy skarb, w ramach hipoterapii brali udzia³ w za-
jêciach jeŸdzieckich, cieszyli siê nagrodami zdo-
bytymi w loterii fantowej i tañczyli przy rytmach
muzyki. Wiele emocji dostarczy³a im zabawa
z dru¿yn¹ wojów „Wiœlañski Krak”, która roz³o-
¿y³a swoje obozowisko w bezpoœrednim s¹siedz-
twie imprezy. Uczestnicy pikniku mogli nie tylko za-
poznaæ ze sprzêtem obozowym, zbrojowni¹, przy-
mierzyæ rynsztunek woja, ale i zobaczyæ pokazy
walk i musztry, i mody œredniowiecznej, warsztat
tkacki, stanowisko katowskie i tor ³uczniczy.
Organizatorzy zadbali te¿ o poczêstunek. Wszyscy
zajadali siê kie³baskami z grilla, grochówk¹ przy-
gotowan¹ przez panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w Brzeszczach. By³o te¿ pyszne ciasto i napoje.

Ballada o rozedrganym wiatrem marzeniu
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Na œredniowiecznym pikniku
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Uczestnicy pikniku stanêli do pami¹tkowej fotografii

F
ot

.:
 M

. S
to

pa
, B

rz
es

zc
ze

 n
a 

¿y
w

o



Odg³osy Brzeszcz     paŸdziernik 2011 15

Reklama



16 Odg³osy Brzeszcz    paŸdziernik 2011

Ju¿ od prawie 110 lat kopalnia Brzeszcze
wpisana jest w krajobraz ziemi brzeszczañskiej.
Zosta³a zbudowana przez ludzi którzy z ni¹
wzrastali i w niej kszta³towali swój charakter
oraz odpowiedzialne podejœcie do pracy. Za³o-
ga jest podstawowym dobrem tego typu zak³a-
du i mo¿e to brzmieæ jak slogan, ale w przy-
padku kopalni Brzeszcze to stwierdzenie oczy-
wistego faktu.

Zawsze mo¿na wyobraziæ sobie lepiej wykszta³-
conych i przygotowanych pracowników, zintegro-
wanych  i skupionych wokó³ celu nadrzêdnego,
jakim jest wydobycie wêgla w kopalni. Ale za³o-
ga KWK Brzeszcze jest t¹ osi¹gaj¹c¹ coraz lep-
sze wyniki produkcyjne. Doœwiadczenie i znajo-
moœæ górniczego rzemios³a jest atutem nie do
przecenienia w górniczej rzeczywistoœci. Posia-
da je G³ówny In¿ynier Górniczy Janusz Adamo-
wicz, który z kopalni¹ Brzeszcze jest zwi¹zany
od 20 lat.

Maria Dom¿a³: Pytanie natury nieco bardziej
osobistej - jakie s¹ Pana rodzinne zwi¹zki
z kopalni¹?

Janusz Adamowicz: Górnictwo wybra³em nie-
przypadkowo, bowiem pochodzê z rodziny typo-
wo górniczej. Na kopalni pracowa³ mój dziadek,
wujkowie, a ojciec by³ cz³onkiem dozoru w KWK
Brzeszcze. Zatrudniona tam by³a nawet moja
mama. Na ka¿dym spotkaniu rodzinnym, jak to
siê ¿artobliwie mówi, „wêgiel wysypywa³ siê
oknami”. W zwi¹zku z tym mo¿na powiedzieæ,
¿e górnictwo mam w³aœciwie we krwi. Nic wiêc
dziwnego, ¿e po ukoñczeniu szko³y œredniej wy-
bra³em studia na Wydziale Górniczym AGH, które
ukoñczy³em w 1991 r. Dziœ mogê stwierdziæ, ¿e
by³ to dobry wybór. W tym te¿ roku podj¹³em
pracê w kopalni Brzeszcze. Od tego czasu prze-
szed³em wszystkie szczeble kariery górniczej,
zarówno w oddziale wydobywczym jak i robót
przygotowawczych. Szczególnie ceniê sobie 4,5-
letni¹ pracê na stanowisku KRG ds. wydobycia.
Obecnie od prawie 5 lat pe³niê funkcjê KDRG i I
z-cy KRZG.

M. D.: Kierowany przez Pana dzia³ TG reali-
zuje zadania produkcyjne w zakresie roczne-
go wydobycia wêgla, wykonania robót przy-
gotowawczych, przygotowania czynnego fron-
tu wydobywczego oraz zlikwidowania zbêdne-
go. Panie In¿ynierze, minê³y trzy kwarta³y bie-
¿¹cego roku - jak przebiega realizacja za³o¿o-
nych planów produkcyjnych?

J. A.:  Mo¿na powiedzieæ, ¿e po up³ywie 3 kwar-
ta³ów tego roku wykonanie wszystkich zadañ pro-
dukcyjnych, w tym najwa¿niejszego, tj. wydoby-
cia wêgla, przebiega prawid³owo i jest zgodne,
a nawet lekko przekracza plany na³o¿one na nasz¹
kopalniê. Staramy siê te¿ na bie¿¹co likwidowaæ
œciany, w których zakoñczono ju¿ eksploatacjê,
jak równie¿ wyrobiska, których u¿ytecznoœæ ju¿
siê zakoñczy³a. Nie mamy pod tym wzglêdem
¿adnych zaleg³oœci. Nale¿y tu jednak podkreœliæ,
¿e pozosta³ nam jeszcze 4. kwarta³, który w roku
2011 mo¿e nie byæ ³atwy dla naszej kopalni ze

wzglêdu na trudne przefrontowania robót wydo-
bywczych przypadaj¹ce akurat na ten okres. Po-
mimo to uwa¿am, ¿e wykonanie rocznego planu
jest niezagro¿one.

 M. D.: Rozumiem, ¿e w Pañskiej pracy nie-
zmiernie wa¿na jest umiejêtnoœæ planowania
i przewidywania. W Pana te¿ gestii le¿y ci¹g³e
czuwanie nad sprawnoœci¹ urz¹dzeñ wydobyw-
czych, zarówno umo¿liwiaj¹cych pracê na dole
- zapewniaj¹cych wentylacjê jak i odwadnia-
j¹cych kopalniê. Jaka jest zatem dyspozycyj-
noœæ maszyn urabiaj¹cych i wydobywczych?
Czy kopalnia przygotowana jest na zwiêksze-
nie wydobycia, zak³adaj¹c, ¿e koniunktura
nadal bêdzie sprzyja³a produkcji wêgla?

J. A.: Specyfik¹ kopalni „Brzeszcze” jest jej wy-
soka metanowoœæ. W zwi¹zku z tym nale¿y przede
wszystkim zagwarantowaæ bezpieczeñstwo lu-
dziom pracuj¹cym pod ziemi¹. Niezbêdna jest
w tym przypadku œcis³a wspó³praca Kierownic-
twa kopalni z kadr¹ in¿ynieryjno-techniczn¹ oraz
za³og¹ Technicznie KWK „Brzeszcze” jest przy-
gotowana do eksploatacji wêgla i chocia¿ dyspo-
zycyjnoœæ maszyn urabiaj¹cych oraz wydobyw-
czych jest pe³na, to jakiœ gwa³towny wzrost wy-
dobycia by³by przedsiêwziêciem trudnym. Nie
mniej jednak Kierownictwo kopalni i za³oga  po-
dejmuj¹ dzia³ania maj¹ce na celu zwiêkszenie wy-
dobycia wêgla. Nale¿y tu podkreœliæ, ¿e dzia³a-
nia te musz¹ byæ rozwa¿ne i prowadzone tak, ¿eby
nie pozbawi³y kopalni ci¹g³oœci frontu eksploata-
cyjnego. Chodzi nam o to, ¿eby wydobycie by³o
stabilne i zapewnia³o produkt o okreœlonych, do-
brych parametrach jakoœciowych. Chcemy jednak
podejmowaæ dzia³ania id¹ce w tym kierunku,
poniewa¿ wiêksze wydobycie to wiêksze przy-
chody, a tak¿e pewniejsza pozycja kopalni.
Zreszt¹ co tu du¿o mówiæ, kopalnia jest po to,
¿eby wydobywaæ wêgiel.

M. D: Dobrym prognostykiem na przysz³oœæ
jest nie tylko solidna za³oga, która zna siê na
górniczym fachu, ale równie wa¿ne s¹ inwe-
stycje zwi¹zane z udostêpnieniem i przygoto-
waniem do wydobycia pok³adów wêgla. Jak
zatem Pana zdaniem rysuj¹ siê perspektywy
funkcjonowania kopalni w najbli¿szym czasie?

J. A.: Myœlê, ¿e coraz lepiej. Na kopalni ca³y czas
prowadzone s¹ szeroko pojête dzia³ania maj¹ce
na celu poszukiwanie i przekwalifikowywanie na
mo¿liwe do wydobycia zasoby wêgla. Przyk³a-
dem mo¿e byæ np. w³¹czenie do eksploatacji jesz-
cze w tym roku pok³adu 401, który do tej pory
by³ nieprzemys³owy (na pocz¹tek dwie œciany).
Dowodem na skutecznoœæ tych dzia³añ niech bê-
dzie fakt, ¿e od 7 lat, pomimo wydobycia 2 mln
ton rocznie, zasoby w KWK „Brzeszcze” s¹ na
tym samym poziomie, co oznacza, ¿e wci¹¿ wy-
szukujemy i siêgamy po wêgiel wczeœniej nie bra-
ny pod uwagê. Taka w³aœnie racjonalna gospo-
darka z³o¿em to jeden z najwa¿niejszych celów
realizowanych w kopalni. Drugim niezwykle
wa¿nym aspektem tego zagadnienia jest termino-
we udostêpnianie z³o¿a i oddanie go do eksplo-
atacji. Realizacj¹ tego zadania zajmuj¹ siê oddzia-

³y robót przygotowawczych i zbrojeniowych, któ-
re s¹ moim przys³owiowym „oczkiem w g³owie”,
poniewa¿ brak frontu wydobywczego to chyba
najczarniejszy sen ka¿dego g³ównego in¿yniera
górniczego. Aby kopalnia Brzeszcze mog³a fe-
drowaæ jeszcze d³ugie lata, wa¿nym jest uwzglêd-
nienie nastêpuj¹cych czynników: projektowanie
przysz³ych rozcinek tak, by spe³nia³y warunki sta-
wiane przez zmieniaj¹ce siê przepisy górnicze,
nale¿y braæ pod uwagê aspekty zwi¹zane z ochron¹
powierzchni i rozbudow¹ infrastruktury (droga
S1), wspó³pracê z w³adzami gminy (któr¹ mo¿na
uznaæ za wzorow¹ i ¿yczy³bym ka¿dej kopalni,
aby tak w³aœnie wygl¹da³a), poprawiæ sytuacjê
w zakresie odtwarzania zasobów ludzkich i wie-
le innych. To wszystko pozwala wed³ug mnie spo-
kojnie patrzeæ w przysz³oœæ, zarówno t¹ blisk¹
jak i bardziej odleg³¹.

M. D.: Kopalnia jest bardzo skomplikowanym
tworem. Praca przy produkcji, na ka¿dym sta-
nowisku niesie okreœlone trudnoœci technicz-
ne, organizacyjne i ludzkie. Ró¿na jest ich skala
i zakres odpowiedzialnoœci. Czy Pan jako
G³ówny In¿ynier Górniczy czuje ciê¿ar podej-
mowanych decyzji - przecie¿ od nich zale¿y bez-
pieczeñstwo ludzi na dole, funkcjonowanie
poszczególnych oddzia³ów, a w koñcowym
efekcie wyniki produkcyjne i ekonomiczne.

J. A.: Tak, ta presja jest bardzo du¿a. Praca na tym
stanowisku to nie tylko praca in¿ynierska, ale te¿
po czêœci menad¿erska. To przede wszystkim pra-
ca z ludŸmi. Zarz¹dzanie nimi, ale tak¿e dbanie
o ich bezpieczeñstwo. Ka¿da podejmowana decy-
zja musi byæ rozpatrywana pod wzglêdem zapew-
nienia pe³nego bezpieczeñstwa pracownikom je re-
alizuj¹cym. To absolutny priorytet kopalni Brzesz-
cze. Zawsze staram siê, by decyzje, zw³aszcza te
kluczowe, by³y dobrze przemyœlane. S¹ one prze-
wa¿nie konsultowane w gronie doœwiadczonych
wspó³pracowników i na tej podstawie wypraco-
wuje siê najlepsze rozwi¹zania. Muszê przyznaæ,
¿e za³oga KWK Brzeszcze jest otwarta na  wszel-
kiego rodzaju nowatorskie rozwi¹zania technicz-
ne, s¹ to ludzie, którzy doskonale sobie radz¹ na-
wet w nieprzewidywalnych sytuacjach. G³ówny
In¿ynier Górniczy to spore wyzwanie, jednak co-
dzienne podejmowanie decyzji dostarcza mi du¿o
satysfakcji - a pos³uguj¹c siê cytatem z pewnego
polskiego filmu, po prostu lubiê tê robotê!

Pewnie wiêkszoœci z nas fizyka, matematy-
ka  i chemia ze szko³y nie kojarz¹ siê najlepiej.
Trudne reakcje i skomplikowane zadania ze-
psu³y ju¿ sporo krwi niejednemu uczniowi.
Z drugiej strony doskonale wiadomo, ¿e to w³a-
œnie na tych dziedzinach opiera siê funkcjono-
wanie dzisiejszego œwiata. Jak wiêc pokazaæ,
¿e wcale nie gryz¹, a nawet s¹ interesuj¹ce?
Przez zabawê i doœwiadczenie - tak w³aœnie
zamierzali to zrobiæ organizatorzy Pierwszego
Pikniku Naukowego.

G³ównym pomys³odawc¹ i gospodarzem im-
prezy by³ Powiatowy Zespó³ Nr 6 Szkó³ Zawo-
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Patrzymy w przysz³oœæ

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

Naukowy kosz piknikowy
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Edukacja

Kolejny rok szkolno-przedszkolny rusza,
a wraz z nim pojawia siê ca³y pêczek bogatych
ofert zajêæ, korepetycji i innych dodatków, które
organizuj¹ czas wolny maluchów i nastolatków.

Jeœli porównaæ aktualn¹ ofertê zajêæ pozalek-
cyjnych (czy te¿ w ogóle pozaszkolnych) do tej
sprzed 20 lat, ró¿nice s¹ olbrzymie. Dziœ wybór
jest naturalnie o niebo wiêkszy, poczynaj¹c od
korepetycji przedmiotowych, jêzykowych, przy-
gotowuj¹cych do egzaminów, a¿ po ró¿norodne
zajêcia ruchowe. Ustalaj¹c dziecku tygodniowy
plan zajêæ warto pamiêtaæ jednak o tym, by w do-
brej wierze nie przesadziæ z nawa³em przyjem-
noœci, by planowanych atrakcji nie zamieniæ
w mêczarnie. Prze³adowany grafik dziecka wy-
nika zazwyczaj z nadgorliwoœci rodziców. W dzi-
siejszych czasach nietrudno odgadn¹æ pobudki ta-
kich wyborów: œwiat idzie do przodu w - czasem
dos³ownie - zastraszaj¹cym tempie. Zalew infor-
macji, który g³ównie dziêki Internetowi wkracza
w ¿ycie przeciêtnej jednostki, jest kilkusetkrot-
nie wiêkszy ni¿ jeszcze kilkanaœcie lat temu. Od-
rywaj¹c siê na chwilê od oczywistych korzyœci
i mo¿liwoœci p³yn¹cych z takiego stanu rzeczy,
warto zwróciæ równie¿ uwagê na zagro¿enia, ja-
kie taki styl ¿ycia ze sob¹ niesie. Dzisiejsi m³odzi
rodzice (22-35 lat) wychowywali siê w œwiecie
p³yn¹cym o wiele spokojniejszym rytmem. Pierw-
sze gry komputerowe by³y jeszcze tylko dodat-
kiem do codziennych zabaw z okoliczn¹ dzieciar-
ni¹ na podwórku, podchodów, gry w klasy, zbija-
nego czy bitwy na œnie¿ki. Podobnie wiêkszoœæ
czasu wolnego dziecka pozostawiano do jego
dyspozycji - maluchy z zaplanowanym rozk³adem
zajêæ od rana do nocy by³y wtedy rzadkoœcia. Kie-
dy w ostatniej dekadzie codziennoœæ nabra³a tem-
pa, doroœli dostosowali siê do niej zachowuj¹c
jednak ukszta³towane w dzieciñstwie procesy po-
znawcze. U wiêkszoœci pozosta³ wiêc chocia¿

szcz¹tkowy nawyk, by przyswajane informacje
próbowaæ gromadzic na swoim „dysku twardym”,
a nie tylko rejestrowaæ b³yskawicznie zmieniaj¹ce
siê obrazy. Wiedza o œwiecie dawkowana by³a
w taki sposób, ¿e zamiast przyt³aczaæ m³ody umys³,
pozwala³a mu wypracowaæ techniki porz¹dkowa-
nia danych i stworzyæ trwa³e podwaliny umiejêt-
noœci przyswajania dalszych informacji o coraz
szerszym zakresie. Niestety bardzo czêsto zapo-
mina siê, ¿e dzisiejsze maluchy dorastaj¹ ju¿ w zu-
pe³nie innym œwiecie, co naturalnie ma ogromny
wp³yw na kszta³towanie ich nawyków percepcji
otaczaj¹cej rzeczywistoœci. Nie bez powodu nie-
którzy psycholodzy, socjologowie czy nauczycie-
le opisuj¹ dziœ proces przyswajania danych u naj-
m³odszego pokolenia jako „kulturê obrazkow¹”.
W ekstremalnych wypadkach wygl¹da to tak, ¿e
ogrom materia³u zostaje zredukowany do najprost-
szych form (ikonek), które s¹ podawane jak na rzut-
niku w krótkich odstêpach czasu i tylko na chwilê.
Nie wspominam ju¿ o wg³êbianiu siê w UPROSZ-
CZONY schemat - w takim uk³adzie trudno zare-
jestrowaæ choæby „po ³ebkach” wszystkie migaj¹-
ce obrazki. Jak w takich warunkach wykszta³ciæ
szacunek i racjonalne podejœcie do wiedzy, jak uka-
zaæ sens rzetelnoœci pracy? Niektórzy twierdz¹
ogólnikowo: „Tak rozleg³a ogólna wiedza nie jest
niezbêdna, gdy¿ przy dzisiejszym dostêpie do in-
formacji ka¿de pytanie - wzór, datê, proces, wyda-
rzenie - mo¿na szybko sprawdziæ, nie ma sensu
zaœmiecaæ sobie g³owy”. Jak to wygl¹da w prak-
tyce i jakie efekty przynosi, mia³am okazjê prze-
konaæ siê na w³asne oczy ucz¹c w placówce z tego
typu podejœciem. Efekty d³ugofalowe (w postaci
zakresu wiedzy, umiejêtnoœci i podejœcia studen-
tów konkretnej renomowanej angielskiej uczelni)
s¹ równie… oryginalne. Wspomnê tylko, ¿e stu-
denci filologii rosyjskiej nie maj¹ pojêcia kto to
jest Wroñski z Anny Kareniny (bo czytali tylko
fragmenty, akurat „nie te”!), a dwunastolatki nie

potrafi¹ wymieniæ kontynentów. Z nat³oku ikonek
wy³ania siê wiêc mizerna „wiedza”, jednak i tak
najgorszy w tym jest wytworzony nawyk pobie¿-
nej bylejakoœci.
Zdajê sobie sprawê, ¿e to wszystko wielkie i doœæ
abstrakcyjne s³owa i pojêcia, jednak nie bez po-
wodu znalaz³y siê w tekœcie poœwiêconym proza-
icznym decyzjom na temat „kó³ek” do wyboru.
Zrozumia³e, ¿e stoj¹c w podobnej sytuacji rodzice
chc¹ dla dziecka jak najlepiej. U niektórych strach
budz¹ przypuszczenia, ¿e mo¿e… jeœli wszyscy
maj¹ tyle zajêæ… a jeœli zostanie w tyle, bêdzie
czu³o siê gorsze…albo bêdzie mniej umia³o…
ju¿ na starcie… Dlatego na wszelki wypadek
dziecko l¹duje z planem, w którym czas do jego
faktycznej dyspozycji zak³ada godziny po powro-
cie z zajêæ oko³o dobranocki, kiedy jest ju¿ tak
zmêczone, ¿e chce tylko iœæ spaæ. Niew¹tpliwie
maluch nie jest na tyle œwiadomy, by móc m¹-
drze i samodzielnie zorganizowaæ sobie ca³y czas
po lekcjach, jednak przy wyborze „dodatków”
warto wzi¹æ pod uwagê opiniê g³ównych zainte-
resowanych. Inaczej bardzo ³atwo mo¿na spowo-
dowaæ, ¿e np. „pomimo” 5-letniej nauki gry na
pianinie, rozwinie siê szczera nienawiœæ do tego
instrumentu. OdpowiedŸ na pytanie o zasadnoœæ
takiej wiedzy i umiejêtnoœci pozostaje ju¿ ka¿de-
mu z rodziców. Bez dwóch zdañ warto zachêcaæ,
pokazywaæ nowe mo¿liwoœci, a w przypadku
szczególnie uodpornionych na zdobywanie wie-
dzy postawiæ niewzruszenie kilka zadañ i wy-
zwañ, jednak do wszystkich dzia³añ nale¿y pod-
chodziæ ze zdrowym rozs¹dkiem. Czy warto daæ
siê zastraszyæ propagandzie „wiêcej, wiêcej,
szybciej, szybciej!!!” i otoczyæ dziecko nawa³em
uproszczonych schematów? Chyba jednak lepiej
z g³ow¹ wybraæ wœród bardzo bogatej oferty, by
zamiast frustracji i nawyku rozbieganej uwagi
zapewniæ mu/jej umiejêtnoœæ przyswajania wie-
dzy (zamiast jej strzêpków) oraz kolorowe wspo-
mnienia zwi¹zane z dzieciñstwem.

dowych i Ogólnokszta³c¹cych w Brzeszczach, a
patronat nad przedsiêwziêciem objê³a burmistrz
Brzeszcz Teresa Jankowska, starosta oœwiêcim-
ski Józef Krawczyk, dyrektor KWK Brzeszcze
Kazimierz Grzechnik oraz
Wy¿sza Szko³a Finansów
i Prawa w Bielsku-Bia³ej.
17 wrzeœnia o godz. 15.00
na parkingu przy potocznej
potocznie zwanej „górni-
czówce” pojawi³o siê bli-
sko 20 stanowisk prezentu-
j¹cych ró¿ne dziedziny na-
uki. Na stoisku organizato-
rów mo¿na by³o przekonaæ
siê, czym jest suchy lód i ja-
kie ma w³aœciwoœci, zoba-
czyæ doœwiadczenia z pian¹, a tak¿e dowiedzieæ
siê wielu ciekawych rzeczy na temat obowi¹zu-
j¹cych w naszym œwiecie praw fizyki. Ka¿dy móg³
równie¿ spróbowaæ swoich si³ w uk³adankach
i grach logicznych. Tak¿e do uczniów „Szóstki”
nale¿a³o stanowisko weterynaryjne, gdzie mo¿-
na by³o nauczyæ jak odpowiedni dbaæ o naszych
pupili czy spotkaæ gekona. Najwiêkszym zainte-
resowaniem, szczególnie wœród najm³odszych,
cieszy³ siê prosiaczek na smyczy. Uczniowie PZ

Nr 9 w Kêtach pokazywali m.in. jak stworzyæ gi-
gantyczn¹ bañkê i ile wa¿y kilogram na innych
planetach. Na stoisku PZ Nr 8 z Che³mka pre-
zentowana by³a luminescencja gazów i cieczy

oraz doœwiadczenia z fizy-
ki kwantowej. Ku uciesze
dzieci przedstawiciele WSFiP
z Bielska pokazywali robo-
ty zbudowane z klocków
LEGO. Nie mniejszym za-
interesowaniem cieszy³o siê
Robotowo, a w szczególno-
œci roboskorpion. Z kolei
studenci Ko³a Naukowego
KE Ignis z Wydzia³u Ener-
getyki i Paliw AGH odpo-
wiadali na pytania dotycz¹-

ce ró¿nych form wytwarzania energii i prezento-
wali je na licznych modelach. Dziêki mobilnemu
obserwatorium Stowarzyszenia Polaris mo¿na
by³o przetestowaæ teleskop, a nawet stworzyæ
w³asn¹ rakietê wodn¹ - na najlepszych czeka³y
nagrody. W przerwach  miêdzy ogl¹daniem kolej-
nych stoisk na wszystkich g³odnych wiedzy czeka³y
kie³baski i inne darmowe smako³yki przygotowane
przez sponsorów pikniku. Najd³u¿sze kolejki usta-
wia³y siê jednak nie po jedzenie, a na przeja¿d¿-

kê SEGWAY’em - pojazdem przysz³oœci. Na te-
renie imprezy nie mog³o zabrakn¹æ przedsta-
wicieli KWK Brzeszcze prezentuj¹cych sprzêt
górniczy i warunki pracy pod ziemi¹. Mo¿na
by³o zmierzyæ ciœnienie oraz uzyskaæ porady
na temat zdrowia dziêki studentkom pielêgniar-
stwa Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej
w Oœwiêcimiu. Warto wspomnieæ, ¿e tego roku
mija sto lat od otrzymania przez Mariê Sk³o-
dowsk¹-Curie Nagrody Nobla, dlatego te¿ na
pikniku pojawi³a siê wystawa poœwiêcona ¿yciu
i pracy tej jednej z najwybitniejszych postaci
polskiej nauki. G³ówn¹ atrakcj¹ imprezy by³o
natomiast wypuszczenie w powietrze 200 ba-
lonów z helem, co ucieszy³o wszystkie dzieci.
Przechadzaj¹c siê miêdzy stanowiskami mo¿-
na by³o spotkaæ patronów pikniku - najpierw
burmistrz Teresê Jankowsk¹, która by³a bardzo
zadowolona z imprezy, a nastêpnie starostê Jó-
zefa Krawczyka, któremu podoba³y siê wszyst-
kie stanowiska, jednak najbardziej do gustu
przypad³o mu to weterynaryjne. Piknik skoñ-
czy³ siê oko³o godziny 18.00, pogoda dopisa-
³a, a uczestnicy, szczególnie Ci najm³odsi, opu-
œcili parking „Szóstki” z nowymi, fascynuj¹-
cymi, naukowymi doœwiadczeniami.

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Zapêtleni w kó³kach
Jakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub Krzywolak

W oczekiwaniu na odlot
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Katarzyna Senkowska: Ostatnio pisa³yœmy
o poczuciu w³asnej wartoœci przejawiaj¹cym
siê w wielu sferach naszego ¿ycia. Budowanie
zdrowych relacji, szczególnie z najbli¿szymi
osobami, wiêkszoœci z ludzi zapewnia najcen-
niejsze wartoœci w ¿yciu - szeroko pojête szczê-
œcie osobiste. Temat jest niezwykle rozleg³y
i dotyczy w³aœciwie ka¿dego typu relacji, my
jednak skupimy siê na zwi¹zkach On - Ona,
gdy¿ czêsto porozumienie miêdzy partnerami,
ma³¿onkami (lub jego brak) warunkuje atmos-
ferê w ca³ej rodzinie.

Barbara Chrz¹sz-Noworyta: Warto zacz¹æ od
tego, ¿e nieudane zwi¹zki przysparzaj¹ wielu cier-
pieñ i gorzkich rozczarowañ, dlatego tak ogrom-
nie wa¿ne jest, by staraæ siê budowaæ dobre rela-
cje partnerskie. Czêsto zapominamy o tym, ¿e nie
da siê tego zrobiæ raz na zawsze - to przecie¿ ci¹-
g³y proces, który trwa w³aœciwie tak d³ugo jak
sam zwi¹zek z drug¹ osob¹. Praca nad nim wy-
maga wiêc nieustannego zaanga¿owania i wysi³-
ku, jednak wynikaj¹ one niejako naturalnie, bo
przecie¿ ka¿demu powinno zale¿eæ na szczêœciu
swoim i ukochanej osoby. Podkreœlam, ¿e warto
podejmowaæ starania, bo faktycznie na charakter
zwi¹zku mo¿na mieæ konkretny wp³yw. Fakt, ¿e
nie potrafimy siê czasem porozumieæ, jest do na-
prawienia i jak najbardziej le¿y w mo¿liwoœciach
sprawczych - konkretnie Jej i Jego (pod warun-
kiem, ¿e nie stoj¹ za tym jakieœ powa¿ne zabu-
rzenia). Mam wra¿enie, ¿e niektórzy traktuj¹ tego
typu trudnoœci jako problem, który istnieje nie-
zale¿nie od ich woli i chêci zmian, po prostu „stan
sta³y” (jeszcze gorzej, gdy pojawia siê przekona-
nie, ¿e jest on uwarunkowany np. u³o¿eniem pla-
net). To bardzo z³e podejœcie oparte na z³udze-
niu, taka postawa zwalnia te¿ od odpowiedzial-
noœci. Trzeba jasno stwierdziæ, ¿e za kszta³t na-
szego zwi¹zku odpowiadam ja i mój partner/ka.

K. S.: Na którym etapie zwi¹zku mo¿na mó-
wiæ o budowaniu bliskoœci? Domyœlam siê, ¿e
w ró¿nych stadiach wygl¹da to inaczej. Jakie
trzeba stworzyæ warunki do jej zaistnienia?

B. Ch-N.: W uproszczeniu wygl¹da to tak, ¿e
w pierwszym etapie zwi¹zku koncentrujemy siê
na partnerze, pojawia siê fascynacja, dominuje ci¹-
g³e myœlenie o nim, zapominamy o sobie, co jest
przejawem pewnej zale¿noœci. Drugi etap zak³ada
ju¿ obustronne wspieranie siê w d¹¿eniu do „zdro-
wej” bliskoœci. Ona z kolei wymaga zrozumienia
siebie i drugiego cz³owieka. Bliskoœæ to pojêcie
bardzo szerokie i obejmuje kilka sfer - fizyczn¹,
emocjonaln¹, intelektualn¹ oraz, w ostatecznym
wymiarze, duchow¹. Wspólny system wartoœci
przyœwiecaj¹cy celom obojga partnerów jest nie-
zwykle trwa³¹ podstaw¹ relacji. W tworzeniu in-
tymnej wiêzi g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ naturalnie
zarówno gesty, dotyk jak i wspólne prze¿ycia. Bli-
skoœæ, bo o niej g³ównie mowa, charakteryzuje siê
wiêc otwartoœci¹, akceptacj¹ i zaufaniem. D¹¿¹c
do niej, nale¿y bezwarunkowo przyj¹æ ca³¹ praw-
dê o partnerze, zaakceptowaæ go z wadami i zale-

tami. Podobnie w druga stronê - trzeba mieæ te¿
odwagê i zgodê tej drugiej osoby, by samemu/sa-
mej ca³kowicie otworzyæ siê, bez lêku, ¿e ktoœ to
wyœmieje, nie zrozumie, zlekcewa¿y. Podstaw¹
zwi¹zku jest te¿ oczywiœcie wzajemne zaufanie.
Bez niego nie da siê budowaæ bliskoœci, ono z ko-
lei rodzi siê z otwartoœci i akceptacji. To naturalne,
¿e otwartoœæ budzi lêk przed odrzuceniem, jednak
jeœli dana osoba czuje siê akceptowana, mo¿e wy-
ra¿aæ wszystkie emocje i powiedzieæ o wszystkim,
o potrzebach, nawet o najskrytszych tajemnicach,
nie boi siê oceny czy wykorzystania tych informa-
cji. Bliskoœæ nie wyra¿a siê wiêc tylko mi³oœci¹,
czu³ym przywi¹zaniem, ale przede wszystkim za-
k³ada szacunek dla drugiej osoby, a jak wiadomo,
takie poszanowanie siebie i innych nie jest mo¿li-
we bez zdrowego poczucia w³asnej wartoœci, si³y
wewnêtrznej i wiary w siebie. Jeœli tych rzeczy
brakuje, zwi¹zek nie opiera siê na akceptacji, tyl-
ko na zale¿noœci. Zdarza siê, ¿e czasami ludzie
s¹ ze sob¹ po to, by któreœ z nich zaspokoi³o jak¹œ
potrzebê, np. przynale¿noœci, dowartoœciowania
lub poczucia bezpieczeñstwa. Wtedy istnieje bar-
dzo du¿e ryzyko, ¿e taki cel sam w sobie tê rela-
cjê „rozbije”, zniszczy.

K. S.: W jaki jeszcze sposób poczucie w³asnej war-
toœci warunkuje charakter zwi¹zku z partnerem?

B. Ch-N.: Bez poczucia w³asnej wartoœci trudno
te¿ otwarcie wyraziæ niezadowolenie lub przed-
stawiæ w³asne zdanie - bo uzna mnie za g³upi¹,
nie zrozumie, ura¿ê go tym lub zwyczajnie nie
mam racji (przecie¿ nie potrafiê wymyœliæ ni-
czego m¹drego). Taka osoba ka¿de sugestie
przyjmuje jako atak, nawet gdy partner nie oce-
nia i nie upokarza jej w ¿aden sposób. Brak po-
czucia w³asnej wartoœci podkopuje te¿ zaufanie -
ja jestem niewiele wart, otaczaj¹ j¹ lepsi mê¿-
czyŸni… wyobraŸnia podpowiada wtedy ró¿ne
rzeczy, mo¿na wpaœæ w „paranojê”. Nie mo¿na
w zdrowym zwi¹zku mieæ tak¿e poczucia wyko-
rzystywania z jednoczesn¹ strat¹ czy te¿ nie-
ustannego poœwiêcania siê dla kogoœ. Ofiarowa-
nie siebie powinno dawaæ radoœæ i spe³nienie,
a dzieje siê tak tylko wtedy, gdy w zwi¹zku ist-
nieje szacunek i chêæ oraz mo¿liwoœæ dostoso-
wywania siê do wzajemnych potrzeb. W³aœciwe
wyznaczanie granic te¿ wi¹¿e siê z poczuciem
w³asnej wartoœci. By szanowaæ siebie i drugiego,
wytyczamy bowiem granice które powoduj¹, ¿e
pokazujê innemu cz³owiekowi, na co mo¿e sobie
pozwoliæ w kontaktach ze mn¹, to samo dotyczy
drugiej strony. Granice zewnêtrzne dotycz¹ kon-
taktu fizycznego i seksualnego, czyli na ile po-
zwalamy danej osobie siê do siebie zbli¿aæ i do-
tykaæ. Nie wolno zapominaæ, ¿e ka¿dy ma prawo
do tego, by o tym decydowaæ i nawet najbardziej
intymna relacja nie daje przyzwolenia na nie-
uszanowanie tego typu postanowieñ. Granica ze-
wnêtrzna dotyczy tak¿e dostêpu do rzeczy osobi-
stych, listów, pamiêtników, zdjêæ, ods³uchiwania
wiadomoœci, czytania maili. Mamy prawo do de-
cydowania o tym, czy pozwolimy komuœ doty-
kaæ rzeczy, które nale¿¹ tylko do nas.

K.S.: Co dzieje siê w przypadku gdy tych gra-
nic nie ma lub zosta³y Ÿle wytyczone?

B. Ch-N.: Jeœli nie ma jasno wytyczonych gra-
nic zewnêtrznych (s¹ jeszcze tzw. granice we-
wnêtrzne, o których powiem za chwilê), ludzie
mog¹ zachowywaæ siê wobec nas zbyt natar-
czywie, nachalnie, zbyt uczuciowo. W przypad-
ku ca³kowitego braku granic pozwalamy dru-
giej osobie na zbyt wiele lub te¿ sami za bar-
dzo siê otwieramy. By wyznaczaæ granice, trze-
ba reagowaæ gdy przekroczono nasz¹ strefê bez-
pieczeñstwa. Jeœli ktoœ przy powitaniu czule
ca³uje w policzki, a nie jest to przez nas akcep-
towane, nale¿y stanowczo zareagowaæ, gdy¿
jest to wówczas wyraz szacunku dla siebie sa-
mego, ale te¿ wyznaczenie granicy kontaktu
fizycznego z drug¹ osob¹. W zwi¹zku te grani-
ce dotycz¹ równie¿ seksualnoœci - jeœli jakaœ
forma wspó³¿ycia komuœ siê nie podoba, trze-
ba to zakomunikowaæ partnerowi, przecie¿ nie
ma telepatii. W przeciwnym razie nie wolno
potem siê d¹saæ i mieæ pretensji do niego, ¿e
sprawia przykroœæ jeœli nie wie, ¿e to robi! Trze-
ba rozmawiaæ - nawet jeœli coœ zaczê³o prze-
szkadzaæ dopiero po jakimœ czasie, nale¿y ko-
niecznie uœwiadomiæ to drugiej stronie. Grani-
ce wewnêtrzne z kolei umo¿liwiaj¹ partnerom
dzielenie siê swoimi myœlami i uczuciami, do-
tycz¹ one bowiem mówienia i s³uchania. Gra-
nice dotycz¹c¹ s³uchania wytyczamy zawsze
wtedy, gdy ktoœ zaczyna do nas mówiæ. Musi-
my wówczas pamiêtaæ, by nie braæ na siebie
odpowiedzialnoœci za to, jak partner postrzega
pewne wydarzenia, jak interpretuje rzeczywi-
stoœæ. Jeœli to co mówi nam druga osoba nie
jest zgodne z nasz¹ prawd¹, wewnêtrzna gra-
nica umo¿liwia nam zanegowanie tych infor-
macji i niedopuszczenie do siebie z³ych emo-
cji, które one wzbudzi³y. Z kolei granice doty-
cz¹ce mówienia s¹ potrzebne do tego, by prze-
kazaæ myœli i uczucia w taki sposób, który nie
jest ani wybuchowy ani obraŸliwy dla partne-
ra. Gdy te wewnêtrzne granice zostaj¹ naruszo-
ne, partnerzy zachowuj¹ siê wobec siebie w spo-
sób zbyt emocjonalny, poni¿aj¹cy, stosuj¹ ma-
nipulacjê drug¹ osob¹, czêsto obwiniaj¹ siebie
nawzajem. To wzajemne obwinianie jest szcze-
gólnym zagro¿eniem dla zwi¹zku. Kiedy bu-
dujemy dojrza³¹ relacjê, musimy mieæ œwiado-
moœæ tego, ¿e nie mo¿na zrzucaæ na nikogo od-
powiedzialnoœci za w³asne niepowodzenia czy
nieprzemyœlane decyzje - czy te¿ za brak tych
decyzji lub dzia³añ. Z drugiej strony znów od-
zywa siê tutaj poczucie w³asnej wartoœci oraz
w³aœciwie wyznaczone granice - jeœli w zwi¹z-
ku pojawia siê zupe³nie bezpodstawna kry-
tyka, nale¿y siê od niej emocjonalnie odci¹æ
i pamiêtaæ, ¿e on/ona ma prawo do swojej praw-
dy, trzeba jednak w³aœciwie oceniaæ w³asn¹
wartoœæ i umieæ odnieœæ siê do tego, co wiemy
na swój temat.

K. S.: Jak wiadomo, prze¿ycia z dzieciñstwa
warunkuj¹ doros³e postêpowanie. Jak konkret-
nie mog¹ wp³ywaæ na kszta³towanie relacji
z osob¹ w zwi¹zku?

B. Ch-N.: Zwi¹zek pomaga równie¿ poznaæ
prawdê o sobie, a niekiedy zdarzaj¹ siê osoby
z dysfunkcjonalnymi zachowaniami, które nie
chc¹ przyj¹æ prawdy na swój temat. Tymczasem
czêsto w tym tkwi rozwi¹zanie przyczyn trudno-

Rozmowa z Barbar¹ Chrz¹szcz-Noworyt¹,
psychologiem, terapeutk¹ uzale¿nieñ.

Blisko, coraz bli¿ej…
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œci w doros³ym ¿yciu, bo ich Ÿród³o zakorzenio-
ne jest w dzieciñstwie. Psychologiczna teoria
przywi¹zania zak³ada, ¿e charakter wczesnych
relacji dziecka z opiekunem warunkuje relacje
w zwi¹zkach w póŸniejszym ¿yciu. Jeœli ktoœ wy-
chowywa³ siê w rodzinie otoczony ciep³em, nie
boi siê bliskich relacji, jeœli zaœ doœwiadczy³ roz-
chwiania emocjonalnego opiekunów, by³ raz ko-
chany a raz odrzucany w zale¿noœci od nastroju
lub gdy rodzice (a zw³aszcza matka) byli ch³odni
uczuciowo, ma³o przewidywalni, ma z tym pro-
blem, unika kontaktów, choæ bardzo ich potrze-
buje, nie potrafi nawi¹zaæ relacji i jest rozdarty
emocjonalnie. Znamienne, ¿e partnerzy z trauma-
tyczn¹ przesz³oœci¹ z okresu dzieciñstwa czêsto
zachowuj¹ siê w kontaktach z drug¹ osob¹ jak
zranione dzieci, czyli niedojrzale, bo zatrzymali
siê na pewnym etapie rozwoju emocjonalnego.
Nie panuj¹ wiêc nad swoimi emocjami, s¹ nie-
przewidywalni, wybuchowi, nie potrafi¹ wyty-
czaæ granic, zadbaæ o siebie, czêsto staj¹ siê za-
le¿ni od innych, czuj¹ siê nic nie warci. Widaæ to
podczas k³ótni - tupanie nogami, obra¿anie,
trzaskanie drzwiami, rzucanie przedmiotami, itp.
W takich zachowaniach odzywaj¹ siê zranieni
ch³opcy i dziewczynki. Jeszcze inaczej postê-
puj¹ partnerzy, w których odzywa siê skrzyw-
dzone dziecko, które w dzieciñstwie odkry³o
sposoby przystosowania siê do sytuacji w ja-
kiej funkcjonowa³o. Pos³uguj¹ siê oni manipu-
lacj¹, by osi¹gn¹æ to czego chc¹. Takie osoby
nauczy³y siê w przesz³oœci, ¿e s¹ rzeczy, które
przynosz¹ ulgê - ukrywanie uczuæ, k³amstwo, kon-
trola. Tymczasem manipulacja i kontrola przekre-
œlaj¹ jak¹kolwiek bliskoœæ.

K. S.: Granice o których Pani mówi w niektó-
rych wypadkach mog¹ wydawaæ siê doœæ trud-
ne do ustalenia - jak m¹drze wyznaczyæ grani-
ce w³asnej i cudzej prywatnoœci buduj¹c bli-
skoœæ? Jak sprawiæ, by zamiast dzieliæ, ³¹czy³y?

B. Ch-N.: Ustalanie granic nie zawsze jest ³atwe
i pojawiaj¹ siê ró¿ne w¹tpliwoœci z tym zwi¹za-
ne, to naturalne. Jeœli na przyk³ad  ktoœ jest ma³o-
mówny, czy „ci¹gn¹æ” go do rozmowy? Czy to
ju¿ naruszanie prywatnoœci i jego granicy doty-
cz¹cej mówienia? Zale¿y, z czego taka postawa
wynika: z nieœmia³oœci, braku otwartoœci czy z bu-
dowania muru, choæ w zasadzie te przyczyny
nie powinny istnieæ w tak bliskiej relacji. A mo¿e
taka osoba nie posiada umiejêtnoœci mówienia
o swoich odczuciach, nie potrafi przekazywaæ
swoich myœli, pogl¹dów, bo na przyk³ad ma ma³e
zdolnoœci jêzykowe w tym zakresie? Uwa¿am, ¿e
warto wtedy rozmawiaæ t³umacz¹c, ¿e chcemy
przecie¿ jak najlepiej poznaæ tego drugiego cz³o-
wieka. Jak go dobrze zrozumieæ, wiedzieæ kim
jest, jakie ma pogl¹dy, zainteresowania, pasje,
czego nie lubi i co go rani? Wa¿ne, by zachêcaæ
takiego partnera do mówienia, daj¹c mo¿liwoœæ
pozostania sob¹ - wyjaœniaæ, ¿e wysi³ki przeka-
zywania informacji jak i naszego uwa¿nego s³u-
chania przynios¹ efekty. Bez nich natomiast zwi¹-
zek mo¿e staæ siê bardzo ubogi, takie nie „razem”,
a „obok siebie” i na pewno nie bêdzie w nim bli-
skoœci. Granice dotycz¹ce mówienia i s³uchania
pozwalaj¹ bowiem na otwartoœæ, by wzajemnie
siê poznaæ, ale te¿ nie niszczyæ negatywnymi
emocjami.

K. S.: Czego na pewno nale¿y unikaæ, jakie za-
chowania z gruntu szkodz¹ relacji?

B. Ch-N.: Na pewno w rozmowie nie wolno
dawaæ do zrozumienia, ¿e partner jest niewiele
wart. Nie k³amaæ - w ten sposób oszustwo ob-
raca siê przeciw nieszczerej osobie. Nie sk³a-
daæ obietnic bez pokrycia, poniewa¿ wtedy nie
mo¿na budowaæ zaufania. Niemo¿liwym jest
wierzyæ komuœ, kto ci¹gle zawodzi i nie sza-
nuje w³asnych s³ów. Nie da siê wbrew zdrowe-
mu rozs¹dkowi. Nie nale¿y tak¿e wyœmiewaæ
partnera, kontrolowaæ go, manipulowaæ nim,
os¹dzaæ, osaczaæ. Trzeba natomiast w ka¿dej
sytuacji traktowaæ go z szacunkiem. Nie wol-
no równie¿ wmawiaæ komuœ jego uczuæ i mo-
tywacji - Ja wiem co ty czujesz/ A, bo ty je-
steœ na mnie z³a/ Zrobi³eœ to dlatego, ¿e… Po-
wstrzymajmy siê te¿ przed dawaniem rad - le-
piej chyba tworzyæ zwi¹zek z zaradnym i od-
powiedzialnym cz³owiekiem, a nie z zagubion¹
jednostk¹, któr¹ trzeba prowadziæ za rêkê! Poza
tym doradzanie to nic innego jak próba przej-
mowania kontroli nad czyimœ ¿yciem. Nale¿y
pozostawiæ równie¿ mentaln¹  przestrzeñ part-
nerowi na jego zainteresowania, znajomych, in-
dywidualnoœæ - nigdy tego nie zabieraæ. Warto
zdaæ sobie sprawê, ¿e ograniczaj¹c w tym part-
nera/kê, zubo¿amy w³asny zwi¹zek. Chyba cie-
kawiej byæ z kimœ, kto posiada nieznane nam
umiejêtnoœci i wiedzê, ni¿ „wyhodowaæ” sobie
bezwolnego klona w³asnej osoby. Wyt³umaczê
jeszcze od razu, ¿e nawet gdybyœmy chcieli, by
partner siê zmieni³, nie mo¿emy mówiæ mu jak
ma ¿yæ i jakim ma siê staæ. Wyj¹tek od tej za-
sady stanowi¹ sytuacje, gdy narusza on nasze
granice, czyli dopuszcza siê s³ownych, fizycz-
nych i psychicznych nadu¿yæ wobec nas. Oczy-
wiœcie wtedy musi ponosiæ konsekwencje w³a-
snych zachowañ - jeœli  robi coœ, co faktycznie
niszczy zwi¹zek, powinien liczyæ siê z tym,
¿e ta druga osoba ma prawo do podjêcia de-
cyzji o rozstaniu.

K. S.: Jakie jeszcze cechy i zachowania ludzi,
oprócz wymienionych, bezwarunkowo sprzy-
jaj¹ budowie udanego zwi¹zku? Gdyby spró-
bowaæ stworzyæ zarys recepty na udan¹ rela-
cjê - czyli w skrócie: szczêœcie…?

B. Ch-N.: Relacje oparte na bliskoœci, czyli
takie które warunkuj¹ szczêœcie w zwi¹zku,
z regu³y tworz¹ ludzie, którzy widz¹ piêkno
w innych, potrafi¹ okreœliæ ich zalety, wiedz¹
jak zwiêkszyæ poczucie w³asnej wartoœci,
œwiadomie zwalczaj¹ rutynê i nudê w zwi¹z-
ku (na tym polu brak dzia³añ i zaniedbanie
potrafi¹ siê bardzo zemœciæ obracaj¹c w ni-
wecz efekt innych wysi³ków!), wspólnie siê
bawi¹ i ciesz¹ ze spêdzania razem wolnego
czasu, umiej¹ m¹drze dawaæ i braæ, akceptuj¹
siebie i rzeczywistoœæ tak¹ jaka jest, doceniaj¹
to, co mog¹ zaoferowaæ w zwi¹zku. Mo¿na
¿artobliwie powiedzieæ, ¿e myœl¹ o sobie jak
o piêknym prezencie ofiarowanym wyj¹tko-
wej, ukochanej osobie - podobnie postrzegaj¹
partnera/partnerkê. Nic dziwnego, ¿e wtedy
radoœæ z odkrywania siebie na co dzieñ wy-
pe³nia i cementuje zwi¹zek.

Cz³onkowie Klubu Seniora Grupa 21 przy
KWK „Brzeszcze” w ramach rewizyty odwie-
dzili w sierpniu przyjació³ dzia³aj¹cych w Sto-
warzyszeniu na Rzecz Rozwoju Janiewic „Na-
sza Wieœ” w Janiewicach (woj. zachodniopo-
morskie). Brzeszczanie w programie 4-dnio-
wych woja¿y po kraju odwiedzili jeszcze m.in.
Malbork, Toruñ, Szymbark, Pelplin, Gi¿ycko
i Pola Grunwaldu.

Cz³onkowie Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju Janiewic latem ub. roku zwiedzali po³u-
dniow¹ czêœæ kraju. A ¿e w programie wycieczki
znalaz³y siê równie¿ Zakopane i Oœwiêcim, za-
pragnêli nawi¹zaæ kontakt z jakimkolwiek klu-
bem seniora dzia³aj¹cym na tym terenie. Poprzez
Internet dotarli do brzeszczañskich seniorów i tak
rozpoczê³y siê kontakty Janiewiece-Brzeszcze.
Na sierpieñ tego roku seniorzy z Brzeszcz zapla-
nowali wycieczkê krajoznawczo-turystyczn¹. Na
trasie 4-dniowych woja¿y znalaz³y siê równie¿
Janiewice w gminie S³awno, w woj. zachodnio-
pomorskim. Zatrzymali siê w przyjaznym „Go-
œcinnym domu u Stefanii” w ¯ukowie.
- Ciep³o powitali nas prezes stowarzyszenia „Na-
sza Wieœ” w Janiewicach Danuta Myzik oraz wójt
gminy S³awno Ryszard Stachowiak z pracowni-
kiem Urzêdu Gminy Dari¹ Dawid-Nowack¹ -
opowiada przewodnicz¹ca Klubu Seniora w Brzesz-
czach Janina Adamska. - Czas, który up³ywa³ na
rozmowach, wymianie doœwiadczeñ zwi¹za-
nych z dzia³alnoœci¹ organizacji i kultur¹ re-
gionów, i wspomnieniach, zaowocowa³ chêci¹
dalszej wspó³pracy. Obradowaliœmy siê wza-
jemnie upominkami promuj¹cymi gminê S³aw-
no i Brzeszcze. Przy suto zastawionych przez
panie z miejscowego Ko³a Gospodyñ Wiejskich
sto³ach degustowaliœmy swojskie nalewki szefa
gospodarstwa agroturystycznego. A na czeœæ przy-
jaŸni, z lampk¹ sampana w rêku odœpiewaliœmy
tradycyjne 100 lat. ¯al by³o odje¿d¿aæ.
Potem seniorzy zgodnie z planem wycieczki od-
dali siê zwiedzaniu. Spacerowali po pla¿y w Ust-
ce, w Szymbarku zwiedzili Muzeum Sybiraków
„prze¿ywaj¹c” w bunkrze Muzeum dwuipó³mi-
nutowy pozorowany nalot. W Kêtrzynie kwaterê
Hitlera „Wilczy szaniec”, w Pelplinie Sanktu-
arium Matki Boskiej Pelpliñskiej, w Gietrzwa³-
dzie Sanktuarium Matki Bo¿ej i znajduj¹ce siê
przy nim Ÿróde³ko z uzdrawiaj¹c¹ wod¹. W Œwiê-
tej Lipce uczestniczyli we mszy œw. w Sanktu-
arium Maryjnym, s³uchaj¹c historii objawienia siê
Matki Boskiej na lipie. Po drodze zwiedzili jesz-
cze pola Grunwaldu z Muzeum Bitwy Grunwaldz-
kiej i Pomnikiem Zwyciêstwa Grunwaldzkiego.
Popatrzyli na Zamek Krzy¿acki w Malborku, kil-
ka godzin spêdzili nad jeziorem Niegocin. Na
chwilê zatrzymali siê na tamie we W³oc³awku,
w miejscu gdzie wrzucono do Wis³y cia³o ks. Je-
rzego Popie³uszki. Do Brzeszcz wrócili zmêcze-
ni, ale szczêœliwi.

¯yczenia wszelkiej pomyœlnoœci, du¿o zdro-
wia z okazji Dnia Seniora wszystkim Senio-
rom, Emerytom i Rencistom sk³ada prze-
wodnicz¹ca Klubu Seniora Grupa 21 przy
KWK Brzeszcze Janina Adamska.Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska
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ANTONI FARUGA

W latach piêædziesi¹tych Prezes G.S w Brzeszczach.
Urodzi³ siê w ch³opskiej rodzinie w Jawiszowicach.

Swoich synów rodzice przygotowali do zawodu:
Stanis³aw by³ œlusarzem, W³adys³aw pracownikiem
leœnym, tylko brat Franciszek skoñczy³ gimnazjum
w Oœwiêcimiu i by³ urzêdnikiem w KWK „Brzesz-
cze”. Antoni po ukoñczeniu szko³y podstawowej
przygotowywa³ siê do zawodu malarza w firmie
pana Wielebnowskiego w Brzeszczach. Tam
oprócz fachowej wiedzy zdobywa³ og³adê i umie-
jêtnoœæ przebywania wœród ludzi. Przed wojn¹ pra-
cowa³ w firmie Pana Gadochy w Bia³ej i w firmie
Antoniego Rezika, która specjalizowa³a siê w ma-
lowaniu koœcio³ów i w odnawianiu polichromii.
W okresie przedwojennym Pan Antoni mia³ wiele
pasji: czytanie ksi¹¿ek, wyjazdy do kina w Bia³ej,
do teatru w Krakowie. Przed wybuchem wojny
uczêszcza³ na pó³roczny kurs ratowników sanitar-
nych. Praktykê odby³ w szpitalu w Bia³ej, którego
dyrektorem by³ Zygmunt Drobniewicz. Na œwiadec-
twie widnieje podpis prof. Jana Drozdowskiego.
W trakcie kampanii wrzeœniowej w 1939 r. znalaz³
siê pod Krakowem. Kiedy przysz³a okupacja hitle-
rowska wraz z Janem Gasid³o zostali robotnikami
przymusowymi w firmie malarskiej pana Ga³¹zki
w Laband (£abêdy) ko³o Gliwic. Zmuszeni byli do
noszenia znaczka „P”. W 1941 r. Pan Antoni zacz¹³
pracê w I. G. Farbenindustrie (Zak³ady Chemiczne
w Oœwiêcimiu). Po wyzwoleniu za³o¿y³ firmê ma-
larsk¹. Nêkany domiarami podatkowymi firmê roz-
wi¹za³. Zatrudni³ siê w Gminnej Spó³dzielni Samo-
pomoc Ch³opska w Brzeszczach, najpierw jako
magazynier, póŸniej zosta³ jej prezesem. By³a to
praca jak wszystko w tamtym okresie, trudna, sta-
wiaj¹ca wiele wyzwañ. Zosta³ prezesem bez kierun-
kowego przygotowania. Móg³ bazowaæ na wspó³-
pracy wielu oddanych ludzi, którzy wiedzieli na
czym polega³y zasady handlu przed wojn¹. Po za-
opatrzenie do Bia³ej i Chrzanowa jeŸdzi³y konne
zaprzêgi. Prawie ka¿dy towar by³ deficytowy. W tym
czasie w sklepach Samopomocy Ch³opskiej praco-
wali:  W³adys³aw ¯ak, Wiktoria Górka (Grzywa),
Honorata Piwowarczyk (Gawe³ek), Anna Korczyk
(Pastuszka), Anna Danielczyk (Skrzypczyk). W biu-
rach pracowali: Pani Gatnar, Pan Jêczalik (g³ówni
ksiêgowi), Emilia Czak, Franciszek Gawlik, Jan
Grzywa, Bonifacy Baran, Edward Stawowy, Anna
Pomietlarz (Stawowy), Józefa Bogoniowska, Dio-
nizy Baran, Danuta Cembala (Nocoñ), Zofia Waw-
ro (Biesik), Wanda Korczyk (Adamiec), Bronis³a-
wa Górska (Balcarek), Irena Ce³ko (Drabek), Hele-
na Tyrna (Firganek). Zmiennoœæ kadr by³a du¿a,
poniewa¿ zarobki by³y niskie. To byli ludzie, któ-
rzy w tamtych czasach zaczynali budowaæ dobr¹
przysz³oœæ dla GS-u. Gminna Spó³dzielnia musia³a
czuwaæ nad odbiorem obowi¹zkowych dostaw zbo-
¿a, miêsa. Biura GS-u mieœci³y siê w budynku Pana
Findera, magazyn zbo¿owy w budynku gospodar-
czym dawnego dworu. W magazynach pracowali:
Pan Wadoñ i Pan W¹drzyk. Powstawa³y kolejne
sklepy i wiejskie gospody. Poprzez kursy Antoni
Faruga uzupe³nia³ swoj¹ wiedzê fachow¹. Zacho-
wa³y siê œwiadectwa z wielotygodniowych szko-
leñ w Krakowie i Rabce. Jako prezes GS-u wspó³-
pracowa³ z kierownikami szkó³ z Brzeszcz i z Jawi-
szowic: Panami Jurzakiem i Józefem Czernkiem.
Czêstym goœciem w domu Antoniego Farugi by³
ksi¹dz Jan Górski, który przyje¿d¿a³ w sprawie ma-
teria³ów budowlanych, potrzebnych na rozbudowê
szko³y w Jawiszowicach. Z pracy w GS Pan Antoni

Prezentujemy kolejne sylwetki ludzi, któ-
rzy tworzyli nasz¹ rzeczywistoœæ. Warto pa-
miêtaæ i braæ z nich przyk³ad.

ANIELA SIWIEC

Osoba, dla, której praca w „Spo³em” by³a
ca³ym ¿yciem. Urodzi³a siê 2 lipca 1925 roku
w Rajsku, gdzie ukoñczy³a szko³ê powszechn¹
i pomaga³a w pracach rodzinie. Po wybuchu II
wojny œwiatowej zmuszona zosta³a do niewol-
niczej pracy na rzecz III Rzeszy w maj¹tku
ziemskim w Skidziniu, a od grudnia 1942 r. do
lutego 1945 r. by³a pracownikiem zak³adów I.
G. Farbenindustrie Akliengesellschaft w Oœwiê-
cimiu-Dworach. Pracowa³a tam po 12 godzin
bez urlopu i dni wolnych. Do jej obowi¹zków
nale¿a³o rozwo¿enie towarów do wszystkich
obozów pracy podlegaj¹cych zak³adom. Ryzy-
kuj¹c utratê wolnoœci a nawet ¿ycia, pomaga³a
wiêŸniom obozów pracy. Te doœwiadczenia na-
uczy³y j¹ szacunku do pracy i drugiego cz³o-
wieka. Po zakoñczeniu wojny Aniela Siwiec
pracowa³a i uczy³a siê. Od lipca 1947 r. do
emerytury zatrudniona by³a w „Spo³em” w Brzesz-
czach, przez pierwsze dwa lata w ksiêgowoœci,
a potem rok jako ekspedientka w sklepie na
„Bergerówce”. W tym czasie wysz³a równie¿
za m¹¿. Braki fachowej kadry w „Spo³em” zmu-
si³ j¹ do powrotu do ksiêgowoœci, gdzie awan-
sowa³a na g³ówn¹ ksiêgow¹, a nastêpnie na
wiceprezesa. Wspólnie z zarz¹dem kierowanym
przez Jana Durczaka budowali i tworzyli sieæ
handlow¹ i us³ugow¹ na terenie naszego mia-
sta. Czasy by³y trudne. Wspólnie z zarz¹dem
walczy³a o zaopatrzenie w towary spo¿ywcze,
artyku³y gospodarstwa domowego i tabor do za-
opatrzenia. Zmagania przynosi³y rezultaty.
W 1967 r. Jan Durczak zosta³ przeniesiony do
„Spo³em” w Oœwiêcimiu, funkcjê prezesa „Spo-
³em” w Brzeszczach powierzono Anieli Siwiec,
która pomimo trudnoœci kontynuowa³a rozwój
spó³dzielni. Ukoñczono wiêc budowê nowych
sklepów przy ulicy Narutowicza, kawiarni „Ju-
bileuszowa”, a najwiêkszym sukcesem sta³o siê
zebranie wszystkich dzia³ów obs³ugi w jednym
budynku zakupionym w 1969 r. przy ulicy Li-
powej, gdzie do dziœ mieœci siê centrala „Spo-
³em”. Pracuj¹c dla „Spo³em” i miasta Aniela
Siwiec urodzi³a, wychowa³a i wykszta³ci³a dzie-
ci. Zawsze pozytywnie reagowa³a na potrzeby
szkó³, przedszkoli i organizacji brzeszczañ-
skich. Dba³a o fachowoœæ kadr „Spo³em” za-
biegaj¹c o ich wykszta³cenie. Dziêki temu mo-
g³a po 1971 r. oddaæ stery „Spo³em” Wojcie-
chowi Bale, który przed ukoñczeniem studiów
by³ jej zastêpc¹. Sama przejê³a funkcjê zastêp-
cy. Pracowa³a do roku 1980 r. Po przejœciu na
emeryturê pe³ni³a wiele spo³ecznych funkcji
w pionie handlowym nadal s³u¿¹c rad¹ i po-
moc¹. Aniela Siwiec by³a cz³owiekiem spe³nio-
nym zarówno na niwie rodzinnej, jak równie¿
zawodowej i spo³ecznej.

W£ADYS£AW WAWRO

Przewodnicz¹cy Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Brzeszczach. To za jego kadencji
Brzeszcze uzyska³y prawa miejskie w 1962 r.
Urodzi³ siê 8 grudnia 1905 r. w rodzinie rolnika-
m³ynarza w Brzeszczach. Rodzice byli w³aœcicie-
lami jedenastohektarowego gospodarstwa rolne-
go i m³yna. By³ najstarszy z oœmiorga rodzeñstwa.
Do szko³y podstawowej uczêszcza³ jeszcze w cza-
sie zaborów. Po jej ukoñczeniu zosta³ zabrany
przez brata matki do gimnazjum w Drohobyczu.
Wujek by³ tam profesorem ³aciny i greki. Gimna-
zjum nie ukoñczy³, bo jego babka Anna Wawro
z Senkowskich uzna³a, ¿e jako pierworodny syn
powinien siê przysposabiaæ do przejêcia gospo-
darstwa. Zdaniem rodzeñstwa do tej pracy siê
jednak nie nadawa³. Praca na roli nigdy go nie
poci¹ga³a. Pracê zawodow¹ w KWK „Brzesz-
cze” rozpocz¹³ w 1924 r. jako górnik pod zie-
mi¹. Obs³ugiwa³ wrêbiarkê „Suliwan”. Przy jej
obs³udze w 1938 r. urwa³o mu nogê. Rana d³ugo
siê nie goi³a, z chor¹ nog¹ we wrzeœniu 1939 r. ewa-
kuowa³ siê z rodzinami Dybu³ów, Tyrnów i Szrom-
bów a¿ do Hrubieszowa. W 1940 r. leczenie w ka-
towickim szpitalu za³atwi³a mu ¿ona Karola Sta-
wowego, która pochodzi³a z Chorzowa. Rehabi-
litacja zakoñczy³a siê pomyœlnie. Jeszcze w cza-
sie okupacji wróci³ do pracy w KWK „Brzesz-
cze”. Zosta³ zatrudniony na wadze wêglowej.
W okresie powojennym w³¹czy³ siê w ¿ycie spo-
³eczne Brzeszcz. Pe³ni³ funkcjê so³tysa i prezesa
GS. Z kopalni zosta³ oddelegowany do pracy w za-
rz¹dzie gminy. Ca³e lata szeœædziesi¹te poœwiêci³
na tworzenie gminnych struktur. Powsta³y wów-
czas Miejski Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej,
którym kierowa³ Antoni ¯ebrowski, Miejskie
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej, na
czele którego sta³ W³adys³aw Zaj¹c. Utworzono
równie¿ posterunek energetyczny, którego kie-
rownikiem by³ Jerzy Rudnicki. Ka¿dy rok przy-
nosi³ nowe, pozytywne zmiany. Rozwija³o siê bu-
downictwo mieszkaniowe, powsta³a Szko³a Pod-
stawowa Nr 2 w Brzeszczach, Pañstwowe Przed-
szkole Nr 4 w Brzeszczach („S³oneczko”). Szko-
³a Podstawowa Nr 3 im. WiêŸniów Oœwiêcimia.
16 kwietnia 1967 r. ówczesny premier PRL Józef

Brzeszczañskie sylwetki
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zrezygnowa³ w 1953 r. Zatrudni³ siê w KWK „Brzesz-
cze” w dziale budowlanym jako malarz, a póŸniej
brygadzista malarzy. Astma spowodowa³a przejœcie
na rentê. Jego pasj¹ w powojennej Polsce sta³o siê
myœlistwo. Ju¿ w 1948 r. zda³ wszystkie egzaminy
i do koñca ¿ycia pozosta³ osob¹, która bardzo
przestrzega³a i pilnowa³a zasad etyki ³owieckiej.
Wraz z Ludwikiem Szemliñskim i Romanem
Garstk¹ doprowadzi³ do budowy domku myœliw-
skiego na JaŸniku. Ta piêkna pasja rozszerzy³a bar-
dzo kr¹g jego znajomych i przyjació³. Mia³ ich w sfe-
rach naukowych (prof. Kiejstut ¯emajtis - AGH),
lekarskich, zawodowych i wojskowych. Bardzo
sobie ceni³ obcowanie z ludŸmi zasad: Micha³em
Pomietlarzem, Janem Szromb¹. Leopoldem Bacz-
kowskim, Paw³em Bystroniem, Antonim Grzyw¹ -
kolegami myœliwymi. Przez w³adze ³owieckie uho-
norowany zosta³ najwy¿szymi odznaczeniami. Do
koñca swoich dni by³ pogodny, z poczuciem humo-
ru, du¿o czyta³, swoje dzieci motywowa³ do dalszej
nauki. Zmar³ w wieku 71 lat z powodu astmy.
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Cyrankiewicz wrêczy³ osobiœcie w³adzom miasta Brzeszcze Order Krzy¿a
Grunwaldu III Klasy. To odznaczenie by³o wyrazem wdziêcznoœci dla miesz-
kañców Brzeszcz za pomoc i wsparcie okazane wiêŸniom K.L. Auschwitz.
Premier zaproponowa³ realizacjê wa¿nej dla miasta Brzeszcze inwestycji.
Mogli wybraæ budowê szko³y, szpitala b¹dŸ oœrodka zdrowia. Wybrano bu-
dowê szko³y, poniewa¿ Szko³a Podstawowa nr 2 liczy³a ju¿ ponad 1300
uczniów. Pod koniec kwietnia 1967 r. rozpoczêto gromadzenie niezbêdnej
do budowy dokumentacji, a w paŸdzierniku tego samego roku Wydzia³ Bu-
downictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Powiatowej Rady Naro-
dowej w Oœwiêcimiu zatwierdzi³ wstêpny projekt budowy. Szko³ê oddano
do u¿ytku w 1969 r., a jej kierownikiem zosta³a Maria Siuta. Za kadencji
W³adys³awa Wawro dokoñczono budowê remizy stra¿ackiej w Brzeszczach.
W remizie zapewniono mieszkanie dla kierowcy wozu bojowego. W bu-
dynku stra¿nicy znalaz³a swoj¹ siedzibê w czerwcu 1967 r. Miejska Biblio-
teka Publiczna, która mia³a ju¿ uk³ad dzia³owy, katalog alfabetyczny i rze-
czowy. W bibliotece by³ wolny dostêp czytelników do pó³ek. Ówczesne
w³adze stra¿y po¿arnej nie wyrazi³y zgody na udostêpnienie drugiego po-
koju na czytelniê. W³adys³aw Wawro posiad³ rzadk¹ w dzisiejszych cza-
sach umiejêtnoœæ: potrafi³ s³uchaæ, rozmawiaæ, dotrzymywaæ s³owa i re-
alizowaæ zaplanowane przedsiêwziêcia. Jaki by³ prywatnie? Zawsze ubrany
w elegancki garnitur, œwie¿e, modne koszule i krawat. Inwalidztwo (proteza
nogi) utrudnia³o mu ¿ycie, mimo to jeŸdzi³ na rowerze, korzysta³ ze s³u¿bo-
wych samochodów MZGM i MPGK. Umia³ integrowaæ zespó³ pracowniczy.
Nie by³o podzia³u na m³odych i starych. Szanowa³ ludzi. Prostym, nieporad-
nym pomaga³ przebrn¹æ przez zawi³oœci prawne. Petenci nie byli intruzami
w urzêdzie. Pomaga³ za³atwiaæ nieuregulowane prawo w³asnoœci, namawia³
do przeprowadzania postêpowañ spadkowych. Dba³ o m³odych nauczycieli.
Rozwi¹zywa³ ich problemy mieszkaniowe. Powo³a³ brygadê emerytowanych
górników, którzy czyœcili rowy, zasypywali dziury w jezdni. Rolnicy otrzy-
mywali zlecenia na przywóz kruszywa. Okaza³ pomoc póŸnym repatrian-
tom ze ZSRR. Za jego rz¹dów powsta³ osiedlowy park, w którym by³y ra-
baty ró¿ane, ciekawe okazy drzew, letni basen. Modernizowano budynki,
zak³adano skwery. W budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wyko-
nano instalacjê c.o., Brzeszcze zosta³y zgazyfikowane, wybudowano oczysz-
czalniê œcieków, budowano wodoci¹gi, asfaltowano drogi. W 1966 r. og³o-
szono konkurs na herb miasta Brzeszcze. Wybrany zosta³ projekt Pana Józefa
Fijasa. Uczestnikom konkursu wrêczono nagrody ksi¹¿kowe - nie by³o wte-
dy ¿adnej gratyfikacji finansowej. Kilkakrotnie projekt herbu konsultowano
z komisj¹ heraldyczn¹ w Krakowie. Jeœli chodzi o sprawy komunalne, w tam-
tym czasie poszerzono cmentarz w Brzeszczach i wybudowano wokó³ niego
trwa³e ogrodzenie. Dawny budynek dworski zosta³ zaadaptowany na biura
MPGK. Od Aleksandra Gawe³ka wykupiono dzia³kê z przeznaczeniem na
sk³adowisko odpadów komunalnych, które funkcjonowa³o przez kilkadzie-
si¹t lat. Pan W³adys³aw zawsze podkreœla³ dobr¹ wspó³pracê z dyrektorem
KWK „Brzeszcze” mgr in¿. Czes³awem Paszko. Dobre relacje s³u¿y³y roz-
wojowi gminy. Z ówczesnym proboszczem parafii œw. Urbana w Brzeszczach
tak¿e znajdowa³ wspólny jêzyk. Praca w PMRN poch³ania³a Go bez reszty.
Lubi³ zostawaæ w swoim gabinecie po godzinach, przygotowywa³ siê wtedy
do pracy na nastêpny dzieñ. W1969 r. odznaczony zosta³ Krzy¿em Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. Na emeryturê przeszed³ w 1975 r., przed
wprowadzeniem dwustopniowego podzia³u administracyjnego kraju. Prywat-
nie by³ goœcinny, troszczy³ siê o rodzinê. Krótko cieszy³ siê odpoczynkiem na
emeryturze. Zmar³ nagle na serce 17 stycznia 1978 r. Nikt oficjalnie z ówcze-
snych w³adz miejskich nie po¿egna³ Go na cmentarzu.

Anna Bawo³ekAnna Bawo³ekAnna Bawo³ekAnna Bawo³ekAnna Bawo³ek
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Zmar³a Zofia Zdrowak (Dêtkoœ)
pseud. JadŸka, Basia
Urodzi³a siê 17 czerwca 1928 roku w Brzeszczach. We wrzeœniu 1939

roku dla niej i jej rówieœników rozpoczyna³ siê kolejny rok szkolny:
- Mia³am pierwszy raz nowe ksi¹¿ki do szko³y, przesz³am do pi¹tej klasy.
Tego roku pierwszy raz by³y nowe. Któregoœ dnia przyszli SSmani, wyrzucili
wszystko z szafy - a tam by³y moje ksi¹¿ki. Jeden z nich wyrwa³ kartkê - by³
na niej orze³ - i zdepta³ j¹…. Ja nie mog³am tego znieœæ, ¿e oni mi zniszczyli
ksi¹¿ki… wtedy powiedzia³am sobie, ¿e siê na nich zemszczê. Od tego czasu
kiedy wiêŸniowie szli, stara³am siê podrzuciæ jedzenie, trochê z domu, cho-
dzi³am te¿ do ludzi ze wsi. Prosi³am, by dali kromkê czy dwie czy kawa³ek
chleba - wspomina³a Pani Zofia.

Z racji po³o¿enia domu pañstwa Zdrowaków w nied³ugim czasie po wybu-
dowaniu obozu w Oœwiêcimiu nawi¹zano pierwsze kontakty z wiêŸniami.
Rozpoczê³a siê akcja do¿ywiania pracuj¹cych (za zgod¹ przekupionych
SSmanów). Zdarza³o siê nawet, ¿e w sprzyjaj¹cych okolicznoœciach uda-
wa³o siê zorganizowaæ potajemne spotkania wiêŸniów z ich rodzinami. Pod-
czas okupacji Zofia Zdrowak nale¿a³a do Zwi¹zku Walki Zbrojnej/Armii
Krajowej, dzia³a³a na terenie oddzia³u partyzanckiego „Sosenki”. Jej g³ów-
nymi zadaniem by³o utrzymywanie ³¹cznoœci z KL Auschwitz w celu prze-
noszenia tajnej korespondencji i do¿ywiania wiêŸniów. Zosta³a zatrudniona
w w urzêdzie gminnym znajduj¹cym sie w pobli¿u obozu, co uczyni³o jej
aktywnoœæ bardziej efektywn¹ - i bardziej niebezpieczn¹. Niejednokrotnie
przygotowywa³a ubrania dla zbieg ³ych, a nawet odbiera³a niektórych ucie-
kinierów z ustalonych miejsc w terenie. W maju 1943 r. wiedz¹c, ¿e jest
poszukiwana przez gestapo, wyjecha³a na kilka miesiêcy do rodziny za-
mieszka³ej w Komorowicach. Aresztowano wtedy jej matkê Annê, jednak
po serii przes³uchañ zwolniono „podejrzan¹” do domu. Pomimo tych wy-
darzeñ rodzina nie zaniecha³a niesienia pomocy potrzebuj¹cym. 3 grudnia
1944 r. Zofia Zdrwak zosta³a wraz z rodzicami i siostr¹ aresztowana i osa-
dzona w Bloku 11 - tzw. Bloku Œmierci. Po ostatnim brutalnym przes³ucha-
niu by³a pewna, ¿e zostanie rozstrzelana.
- Nie wiedzia³am co ze sob¹ zrobiæ. Szuka³am czegoœ by daæ znaæ gdzie
jestem (…) Lepiej nie wspominaæ tego, co siê tam dzia³o. Miêdzy deskami
w pod³odze znalaz³am z³amana wsuwkê do w³osów i napisa³am na œcianie -
mam 16 lat, nazywam siê Zdrowak Zofia.
18 stycznia podczas ewakuacji obozu Zofia Zdrowak wraz z matk¹ i siostr¹
zbieg³y z kolumny transportowej (ojciec zgin¹³ w KL Mauthausen). Po
wojnie kontynuowa³a naukê. Szykanowana za przynale¿noœæ do ZWZ/AK
mia³a problemy ze znalezieniem pracy. W 1948 wysz³a za m¹¿ za Czes³awa
Dêtkosia i urodzi³a dwóch synów. Zmar³a 8 wrzeœnia 2011 roku w Oœwiêci-
miu, zosta³a pochowana na cmentarzu komunalnym w Brzeszczach.

Zosta³a odznaczona m.in. Krzy¿em Partyzanckim, Medalem Zwyciêstwa i Wol-
noœci, Krzy¿em Armii Krajowej oraz Odznak¹ Pañstwow¹ Synów Pu³ku.

Na podstawie biogramu autorstwa Jadwigi D¹browskiej oraz „Przerwanej
lekcji” Paw³a Sawickiego - http://obiektyw.ibh.pl/tv.php?V=i_055 .
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Czytelnictwo

Na jedno jedyne niepowtarzalne popo-
³udnie biblioteka w Jawiszowicach zapach-
nia³a klimatem tropikalnej Afryki, roz-
brzmia³a weso³ymi tamtamami i radosnym
œpiewem.

Mi³oœniczki - oraz jeden mi³oœnik - ksi¹-
¿ek i odkrywania nieznanych l¹dów mieli
okazjê spotkaæ siê z Basi¹ Meder, fotografk¹,
podró¿niczka i pisark¹, laureatka wielu pre-
sti¿owych nagród, które przynios³y jej opu-
blikowane zdjêcia i wydane ksi¹¿ki. „Babcia
w Afryce” oraz „Babcia w pustyni i w pusz-
czy” to ¿ywe relacje z podró¿y, któr¹ Basia
(nie myliæ z Barbar¹!) odby³a w ostatnich la-
tach bêd¹c ju¿ na emeryturze. Niezwyk³a
otwartoœæ, wyj¹tkowa serdecznoœæ goœcia za-
chêci³y do zadawania pytañ. Czas szybko mija³
na opowieœciach o dalekim l¹dzie - o ¿yciu
czêsto innym, mniej szarym i bezbarwnym, nie
zawsze naznaczonym g³odem i bied¹, jak za-
zwyczaj sugeruj¹ media. Niezwyk³e dla s³u-
chaczy obyczaje splata³y siê z tymi samymi
pragnieniami, które maj¹ kobiety w Polsce i pew-
nie na ca³ym œwiecie - by realizowaæ swoje pasje,
znaleŸæ szczêœcie w ¿yciu prywatnym i swoje
miejsce na ziemi. Basia zachêca³a szczegól-
nie do tego, by m¹drze marzyæ. Wiadomo, ¿e
raczej ¿adna z nas nie poleci na ksiê¿yc - jed-
nak Afryka i inne niezwyk³oœci wcale nie le¿¹
a¿ tak daleko, jeœli tylko znajd¹ siê w grani-
cach naszej woli i determinacji. Oprócz roz-
mowy z autork¹ mo¿na by³o równie¿ zakupiæ
jej ksi¹¿ki, cztery z nich zosta³y rozlosowane
wœród publicznoœci. Na pewno warto by³o
wybraæ siê w podró¿ z Babci¹ po afrykañskiej
ziemi, poznaæ mnóstwo otwartych, ¿yczliwych
ludzi, ich codziennoœæ, kulturê i zwyczaje od-
leg³e od serca Europy o setki kilometrów.
Warto równie¿ podj¹æ wysi³ek i walkê o reali-
zacjê swoich zamierzeñ - pierwszym krokiem,
wed³ug rady Basi, jest przekucie nieuchwyt-
nego marzenia w konkretny cel. Dalej ju¿ idzie
siê ³atwo, choæby do serca czarnego l¹du.

Projekt BABA POTRAFI wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Le-
ader Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W hotelu pod piêcioma
miliardami gwiazd

Zachêcamy równie¿ do wziêcia udzia³u w kon-
kursach pod has³em:

OBUD    W SOBIE TWÓRCÊ:

BABIM OKIEM - spróbuj utrwaliæ na fotogra-
fii miejsca szczególnie ci bliskie. Twoje „Wyspy
szczêœliwe” wi¹¿¹ce siê z prze¿yciami osobisty-
mi. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjê-
cia prezentuj¹cego miejsca z najbli¿szego otocze-
nia (teren dzia³ania LGD „Dolina So³y”).

MAKATKA DO WSPÓ£CZESNEJ KUCHNI
- wykonaj makatkê na miarê naszych czasów, któ-
ra o¿ywi wnêtrze twojej kuchni. Technika wyko-
nania: dowolna (haft, dzierganie, patchwork itp.).
Element niezbêdny: nowatorsko brzmi¹ce, dow-
cipne has³o „z ¿ycia wziête”.

ZABAWKA ZE SKRAWKA czyli bajkowe po-
stacie wyj¹tkowe - stwórz bajkow¹ zabawkê swo-

AudraAudraAudraAudraAudra

Opowieœciom o Afryce towarzyszy³y zdjêcia autorki (bibl)(bibl)(bibl)(bibl)(bibl)

Ksi¹¿ka ze zwierzakiem
Biblioteczne pó³ki pe³ne
s¹ wielu wartych uwagi
ksi¹¿ek, których bohate-
rami s¹ zwierzêta - za-
równo dla doros³ych jak

i dla dzieci. W kolejnych numerach Odg³osów
Brzeszcz bêdziemy prezentowaæ „ksi¹¿ki ze zwie-
rzakiem”, które warto przeczytaæ. W tym miesi¹-
cu wybierzemy siê do zoo:

An Vrombaut
Ma³e zoo Lucy - Zebra Zed

Lucy mieszka ko³o ZOO.
Co wieczór przed snem dziew-
czynka wymyka siê przez
okienko swojego pokoju i zje¿d¿a na ziemiê po
d³ugiej szyi ¿yrafy Georginy, a potem s³ucha opo-
wieœci, któr¹ przygotowa³y dla niej zwierz¹tka...
Bohaterowie nie s¹ idealni, pope³niaj¹ gafy, prze-
chwalaj¹ siê, wyœmiewaj¹, czasem im coœ nie
wychodzi, ale ucz¹ siê szacunku do siebie. Wspó³-
pracuj¹ i pomagaj¹ sobie nawzajem. Dziêki tym
krótkim opowiadaniom dziecku jest ³atwiej za-
akceptowaæ i przezwyciê¿yæ konflikty, jakie cza-
sem wystêpuj¹ miêdzy dzieæmi. Opowiadania po-
magaj¹ w akceptacji siebie, swego wygl¹du, od-

miennych przyzwyczajeñ i zdolnoœci. Dziecko
uczy siê, ¿e ró¿nice miêdzy ludŸmi mog¹ byæ
zalet¹, a konflikty mo¿na rozwi¹zywaæ. Zwie-
rz¹tka z Zoo Lucy mog¹ staæ siê przyjació³mi
niejednego dziecka.
(Ÿród³o: Merlin)

Durrell Gerald
Zoo w walizce

S³ynny pisarz i przyrodnik an-
gielski Gerald Durrell, autor licz-
nych, znanych na ca³ym œwiecie
ksi¹¿ek o zwierzêtach, tym razem opowiada o tym,
jak podczas pobytu w Kamerunie gromadzi³ oka-
zy egzotycznej fauny, by stworzyæ w³asne zoo,
i o perypetiach, jakich dozna³ wraz ze swymi zwie-
rzakami po powrocie do Anglii, nim uda³o mu siê
znaleŸæ dla tego zoo odpowiednie miejsce.
Ksi¹¿ka pe³na humoru i zabawnych sytuacji, prze-
nikniêta ciep³em i sympati¹ wobec zwierz¹t i lu-
dzi, zawieraj¹ca wspania³e portrety czworono¿-
nych i dwuno¿nych bohaterów oraz mnóstwo nie-
zwykle interesuj¹cych szczegó³ów z ich ¿ycia.
Bêdzie atrakcyjn¹ lektur¹ i dla m³odzie¿y, i dla
doros³ych czytelników.
(Ÿród³o: Biblionetka)

Chêtnych do spotkania z „bab¹, która potrafi” nie
brakowa³o

ich marzeñ! Technika dowolna (dzierganie, szycie,
haft, aplikacja itp.) z wybranych przez siebie mate-
ria³ów (skrawki tkanin, nici, koronki, guziki itp.).

KSI¥¯ECZKA DLA MA£EGO DZIECKA -
zdarza nam siê opowiedzieæ dziecku wymyœlon¹
przez siebie opowieœæ, która tak bardzo spodoba
siê maluchowi, ¿e mo¿e jej s³uchaæ na okr¹g³o.
Warto aby takie opowieœci pozna³y te¿ inne dzie-
ci. Zostañ autork¹ ksi¹¿eczki dla malucha: napisz
j¹ i spróbuj zilustrowaæ.

Na prace konkursowe czekamy do koñca listopa-
da 2011 r. w najbli¿szej Bibliotece Publicznej.
Szczegó³y dotycz¹ce konkursów oraz regulami-
ny dostêpne na stronie www.ok.brzeszcze.pl (za-
k³adka Biblioteka) oraz we wszystkich Bibliote-
kach Publicznych bior¹cych udzia³ w projekcie.

Nie zabrak³o autografów

Ÿ
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Kultura

Kalendarium przedsiêwziêæ
w paŸdzierniku

1 października (Hala Sportowa w Brzeszczach)
Światowy Dzień Marszu - trasa ok. 8 km, drogi asfal-
towe i gruntowe.
W programie: darmowe warsztaty Nordic Walking dla
uczestników marszu (9.00-9.45), wymarsz na trasę
(10.00), powrót do hali sportowej (ok. 11.30-12.00)
Wszystkich uczestników marszu zapraszamy na po-
częstunek. Dodatkowe atrakcje: darmowy udział w krót-
kich pokazowych zajęciach Fit Ball - na dużych piłkach,
możliwość zagrania w Speed Badmintona pod okiem
instruktora. Uwaga - impreza nie odbywa się w formie
rywalizacji, maszerujemy w miarę zwartą grupą.

1 października godz. 14.00 (Park Osiedlowy przy
ul. Dworcowej)
Święto Latawca. Konkurs na najciekawszy latawiec.
W programie m. in. prezentacje konkursowe, wręcza-
nie nagród, prażone w plenerze. Organizatorzy: SO nr
1, 2, 8, OK w Brzeszczach.

3 października godz. 17.00 (Biblioteka Główna)
(Nie)zwykłe czytanki; Zapraszamy dzieci od lat 8.

5 października godz. 17.00 (Hol dolny OK)
Projekt Kulturoskop - Festiwal Sztuk Plastycznych
(podsumowanie). W programie:
- Człowiek - studium przypadku; wystawa grafiki
Marty Firlej
- Babie lato; wystawa rękodzieła artystycznego grupy
Babskie Fanaberie
- Performance w wykonaniu grupy teatralnej Verbum
z Oświęcimia, tytuł spektaklu „Prometeusz”
- Zaklęte w glinie; kreatywny kącik artystyczny
- Podsumowanie i rozdanie nagród w konkursie foto-
graficznym Najpiękniejsze Skarby Natury w rejonie

Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK

Lokalnej Grupy Działania Dolina Soły
- Skrzynie; performance w wykonaniu Waldemara Ru-
dyka z Chełmka

10 października godz. 17.00 (sala widowiskowa OK)
Uniwersytet Każdego Wieku - spotkanie z M. C.Skło-
dowską w Roku Noblistki

17 października godz. 17.00 (Biblioteka Główna)
Julek i Julka, mali badacze, czyli spotkania dla tych,
którzy lubią wiedzieć. Zapraszamy dzieci od 5 do 7 lat.

19 października godz.17.00 (sala widowiskowa OK)
Spotkanie warsztatowe grupy Nieprofesjonalnej Twór-
czości Literackiej „Pióromani”

21 października godz.17.00 (sala nr 30)
Ćwiczenia z wyobraźni; podsumowanie konkursu Nie-
profesjonalnej Twórczości Literackiej „Pióromani”.
W programie warsztaty literackie, spotkanie z jurora-
mi, rozdanie nagród oraz promocja tomiku literackiego
„Zakodowani w Pióromanii”. Konkurs oraz tomik wy-
dany w ramach projektu Kulturoskop.

23 października godz.15.00 (sala widowiskowa OK)
Gminny Przegląd Zespołów Regionalnych działających
przy Ośrodku Kultury w Brzeszczach.

24 października godz. 17.00 (Biblioteka Główna)
Klub Rozmowy nie tylko o książkach zaprasza na spo-
tkanie pod hasłem „Na litewskich bezdrożach”.

Wystawy:
14-29 października (hol wystawowy)
Wystawa prac plastycznych Mariana Majkuta „Nad-
morskie plenery”.

os. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiego
11.10 Dekoracja jesiennego stołu - warszytaty popro-
wadzi Grażyna Copik.
14.10 Cudeńka z drucików kreatywnych - zajęcia dla
dzieci.
18.10 Warsztaty ceramiczne.
25.10 Ozdabiamy porcelanowe talerze metodą decupage.

JawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowice
13.10 Jesień wokół nas - zajęcia dla przedszkolaków.
20.10 Smacznie i zdrowo - warsztaty kulinarne dla dzieci.
27.10 Obudź wyobraźnię - warsztaty florystyczne.
- Od poniedziałku do środy spotkania w Klubie Malu-
cha dla najmłodszych dzieci (10.00-13.00).

ZasoleZasoleZasoleZasoleZasole
6.10 „Coś z niczego” - cykliczne zajęcia dla dzieci.
19.10 Warsztaty dla kobiet, szczegóły na plakatach.
20.10 „Coś z niczego” - cykliczne zajęcia dla dzieci.
We wtorki i czwartki - zajęcia aerobiku.
W każdy piątek zajęcia taneczne: grupa młodsza
(15.00); grupa starsza (16.00).
W piątki spotkanie młodzieży (17.00).
Raz w miesiącu spotkanie w Klubie Seniora.

BórBórBórBórBór
Spotkania z książką - zajęcia dla dzieci.
12.10 „Księżniczki i... szczerość, czyli co każda księż-
niczka wiedzieć powinna?” z serii „Klub Tiary” kl. II-IV
szczegóły w DL (17.00).
19.10 „Czy można polubić Koszmarnego Karolka?” z serii
„Koszmarny Karolek” kl. II-IV; szczegóły w DL (17.00).
24.10 „Zwierzak literacki” - projekt biblioteczny dla
przedszkolaków (11.30).
26.10 Warsztaty plastyczne - origami modułowe (17.00).
Kurs tańca towarzyskiego - szczegóły w DL.

WilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowice
6.10 Warsztaty plastyczne „Kwiaty z liści” dla wszyst-
kich chętnych (17.00).
10.10 „Emocjonalna biblioteka” - spotkanie pt.: „Strach”
dla klasy III szkoły podst. (10.15).
20.10 Warsztaty plastyczne „Ceramika” dla wszystkich
(17.00).

os. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiego
12.10 Gry i zabawy umysłowe, konkursy sprawnościo-
we (17.00).
15.10 Turniej piłki siatkowej na hali sportowej.
21.10 „Z ziemniakiem w roli głównej” - zajęcia pla-

styczne (16.00).
28.10 Jesienne lampiony - zajęcia plastyczne (16.00).
W poniedziałki zajęcia taneczne:
Godz. 15.00-16.00 grupa zaawansowana,
Godz. 16.00-17.00 grupa początkująca.
W czwartki Klub Aktywnych Panów (18.00-20.00).
Klub Seniora zaprasza w czwartki (14.00-16.00).

PrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszyn
Październik w Bibliotece w Przecieszynie:
27.10 „Rozczytaj swoje dziecko z Julką i Julkiem”.
Zapraszamy na kolejny cykl spotkań z bohaterami
książek A. Schmitt wszystkie dzieci w wieku 5-7 lat
wraz z opiekunami (17.00).
W czwartki zaprasza Huragan Babski (17.00).
We wtorki zaprasza  Zespół „Przecieszynianki”  (17.00).

4.10.2011
godz.16.00, 18.00, 20.00 1920 BITWA WARSZAWSKA 3 D
5.10.2011
godz.14.00, 18.00, 20.00 BITWA WARSZAWSKA 3 D
6-08.10.2011
godz.16.00, 18.00, 20.00 1920 BITWA WARSZAWSKA 3 D
9.10.2011
godz.14.00, 20.00 1920 BITWA WARSZAWSKA 3 D
godz.17.00 BEZPOŚREDNIA TRANSMISJA BALETU
Z TEATRU BOLSHOI W MOSKWIE ESMERALDA
10.10.2011 nieczynne
11.10.2011
godz.16.00, 18.00, 20.00 1920 BITWA WARSZAWSKA 3 D
12.10.2011
godz. 18.00, 20.00 1920 BITWA WARSZAWSKA 3 D
13-16.10.2011
godz. 16.00 1920 BITWA WARSZAWSKA 3D
godz. 18.00, 20.00 BABY SĄ JAKIEŚ INNE 2D
17.10.2011 nieczynne
18.10.2011
godz. 16.00 1920 BITWA WARSZAWSKA 3 D
godz. 18.00, 20.00 BABY SĄ JAKIEŚ INNE 2 D
19.10.2011
godz. 18.00 1920 BITWA WARSZAWSKA 3 D
godz. 20.00 BABY SĄ JAKIEŚ INNE 2 D
20.10.2011
godz. 16.00 1920 BITWA WARSZAWSKA 3 D
godz. 18.00, 20.00 BABY SĄ JAKIEŚ INNE 2 D
21.10.2011
godz. 16.00 SEANS SENIORA - OKRUCHY DNIA
godz. 18.00 BABY SĄ JAKIEŚ INNE 2 D
godz. 20.00 SKÓRA W KTÓREJ ŻYJĘ
22.10.2011
godz. 18.00 BABY SĄ JAKIEŚ INNE 2 D
godz. 20.00 SKÓRA, W KTÓREJ ŻYJĘ 2 D
23.10.2011
godz. 20.00 SKÓRA, W KTÓREJ ŻYJĘ 2 D
24.10.2011 nieczynne
25-27.10.2011
godz. 18.00 SKÓRA, W KTÓREJ ŻYJĘ 2 D
godz. 20.00 BABY SĄ JAKIEŚ INNE 2 D
28.10.1011
godz. 16.00, 18.00 TRZEJ MUSZKIETEROWIE 3 D
godz. 20.00 AKADEMIA ARCYDZIEŁA FILMOWEGO
- FOREST GUMP
29-30.10.2011
godz. 16.30 MINAM
godz. 18.00, 20.00 TRZEJ MUSZIETEROWIE
31.10.2011 HALLOWEEN:
godz. 19.30 NAZNACZONY
godz. 21.30 RYTUAŁ

Repertuar
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Edukacja

Joanna Piosik, nauczycielka przyrody, eko-
logii i wychowania do ¿ycia w rodzinie prze-
starza³ym metodom nauki w domu i szkole po-
wiedzia³a „Stop”. 15 wrzeœnia w Szkole Pod-
stawowej w Górze odby³a siê promocja porad-
nika jej autorstwa pn. „Niezbêdnik Ucznia”.
Poradnik s³u¿yæ bêdzie uczniom od szko³y pod-
stawowej po gimnazjum, nie tylko w powiecie
pszczyñskim.

Joanna Piosik, nauczy-
cielka w Szkole Podstawo-
wej w Górze, jest mgr geo-
grafii, absolwentk¹ Uniwer-
sytetu Œl¹skiego w Katowi-
cach, Kolegium Teologicz-
nego i Akademii Pedago-
gicznej w Krakowie, na-
uczycielem dyplomowanym
z 25-letnim sta¿em pracy.
Publikowa³a w miesiêczni-
kach „Geografia w szkole”
i „Gminne sprawy”. Jest
wspó³autork¹ ksi¹¿ki „Cz³owiek bli¿ej Ziemi”. Od
lat stosuje aktywizuj¹ce metody nauczania, za-
chêcaj¹c uczniów do œwiadomego wyboru me-
tod uczenia siê na lekcjach i w domu. Przyszed³
czas na zebranie swoich pomys³ów w ca³oœæ.
„Niezbêdnik Ucznia” ma pomóc uczniom uwie-
rzyæ w swoje mo¿liwoœci umys³owe, byæ bar-
dziej odpowiedzialnym za swój rozwój, œwia-
domie stosowaæ skuteczne metody uczenia siê.
Przy tym szybciej, twórczo i radoœniej siê uczyæ,
i osi¹gaæ lepsze wyniki. Sk³ada siê z dwóch czê-
œci. W pierwszej autorka opisuje nawyki pracy
umys³owej, w drugiej na przyk³adach prezentu-
je 21 metod skutecznego uczenia siê. To meto-
dy uniwersalne, mog¹ s³u¿yæ do nauki przyswa-
jania wiedzy wiêkszoœci przedmiotów. Zaœ sys-
tematyczna i wytrwa³a praca z nimi, zdaniem
autorki, przyniesie efekty.
- Kochani rodzice, te¿ jestem matk¹, a jako na-
uczyciel prze¿ywam te same problemy co pañ-
stwo. Chcemy, by dzieci uczy³y siê przede wszyst-
kim samodzielnie, chêtnie i twórczo. Wiem, ¿e to
trudne, ale mo¿liwe, jednak pod dwoma warun-
kami - zwraca³a siê do rodziców podczas promo-
cji „Niezbêdnika Ucznia” jego autorka Joanna
Piosik. - Po pierwsze my - nauczyciele i rodzice
musimy wype³niæ has³o, które widnieje dziœ na
tej sali, czyli bêdziemy kochaæ ale wymagaæ
i wychowywaæ jednoczeœnie. Po drugie na-
uczymy nasze dzieci uczyæ siê tych umiejêtno-
œci. A w tym ma pomóc nam Niezbêdnik, który
powsta³ z obserwacji moich uczniów, moich dzie-
ci, wszystkich trudnoœci, które prze¿ywam, po-
dobnie jak pañstwo, w przeci¹gu lat edukacji.
Uczniowie SP w Górze pracowali z poradnikiem
na lekcjach przyrody i ekologii, kilka miesiêcy
przed wakacjami, jeszcze w wersji ksero.
- Sta³o siê to mo¿liwe dziêki dyr. Zespo³u Oœwia-
ty i Wychowania w MiedŸnej Mariannie Korkosz.
Poczu³am siê zrozumianym nauczycielem, a moi
uczniowie stali siê pierwszymi recenzentami Nie-
zbêdnika - dodaje Joanna Piosik.
- Wiêkszoœæ tych metod pozna³em jeszcze w szko-
le podstawowej na lekcjach prowadzonych przez
pani¹ Piosik - wyznaje licealista Damian Faruga.

- Czêsto je stosujê, s¹ pomocne w nauce wielu
przedmiotów. Trudnych s³ówek z jêzyka angiel-
skiego uczê siê zapisuj¹c je na kartce, któr¹ no-
szê przy sobie, w wolnych chwilach wyci¹gam j¹
i czytam. Ka¿dy uczeñ, który chce mieæ dobre
wyniki w nauce, powinien j¹ mieæ. Zdanie Da-
miana podzielaj¹ uczennice kl. VI miejscowej
podstawówki Kamila ¯urek, Weronika Grabow-

ska i Kinga Faruga.
Pani Joanna bardzo ceni
sobie g³osy uczniów,
nauczycieli, psycholo-
gów, kuratora oœwiaty
i recenzentek ministe-
rialnych, m.in. dr hab.
prof. Wydzia³u Nauk
o Ziemi Uniwersytetu
Œl¹skiego Marii Zofii
Pulinowej, która w dniu
promocji odwiedzi³a
szko³ê w Górze.
- Ta ma³a ksi¹¿eczka
jest niezwykle przej-

rzysta, pisana du¿ym, wyraŸnym drukiem. Mam
tu ze sob¹ ró¿ne prace dotycz¹ce techniki pra-
cy umys³owej uczniów, ale nie tylko uczniów,
bo to co zawarte jest w ksi¹¿eczce Joasi jest
jakby dalszym ci¹giem rozwoju metod pracy
umys³owej na ró¿nych poziomach. Poprzez
szko³y podstawowe, gimnazjalne, ponadgimna-
zjalne i uczelnie te metody s¹ takie same - mó-
wi³a dr hab. prof. Maria Zofia Pulinowa. - S¹
oczywiœcie rozbudowywane, ale zasady dziec-
ko zdobywa w oparciu o tê ma³¹ ksi¹¿eczkê.
Gor¹co namawiam nie tylko uczniów, ale i stu-
dentów jeœli s¹ na sali, równie¿ rodziców, aby
zajrzeli do niej,  bo czasem mylimy siê w na-
szym dzia³aniu. To dobra ksi¹¿ka, du¿o dobre-
go wniesie w nasze ¿ycie, ¿ycie rodzin i ¿ycie
naszych uczniów.
A potem to ju¿ tylko pani Joanna dziêkowa³a
wszystkim, którzy w d³ugiej drodze od pomys³u
do wydania Niezbêdnika byli jej ¿yczliwi. Nie
sposób wymieniæ ka¿dego z nazwiska. Wielk¹
wdziêcznoœæ kierowa³a do dyrektora szko³y Lu-
cjana Kucza.
- To dyrektor trzyma³ rêkê na pulsie, wpiera³ i s³u-
¿y³ rad¹. Podpowiedzia³, ¿eby pañstwa w ano-
nimowej ankiecie zapytaæ czy jesteœcie tak¹
form¹ pomocy zainteresowani - Joanna Piosik
dziêkuj¹c na rêce dyrektora dla szkolnej biblio-
teki przekaza³a 30 egzemplarzy Niezbêdnika. -
Gor¹ce s³owa podziêkowañ kierujê do sponso-
ra - prezesa Banku Spó³dzielczego w MiedŸ-
nej. Prezes Józef Czysz zrozumia³ potrzeby
edukacyjne uczniów, dziêki temu mog³am wy-
daæ poradnik i mo¿e on byæ rozpowszechniany
w przystêpnej cenie.
Gdzie mo¿na nabyæ „Niezbêdnik Ucznia”? Za-
mawiaj¹c telefonicznie: 32 211 70 89 b¹dŸ
drog¹ mailow¹: dobraksiazka@onet.pl w firmie
„Dobra Ksi¹¿ka”, za jedyne 12 z³. Ksi¹¿eczka
wydana zosta³a nak³adem 3500 egzemplarzy.
Pani Joanna pisa³a j¹ z myœl¹ o uczniach w ca-
³ej Polsce. Chêtnie spotka siê z dyrektorami
szkó³ i rodzicami, by opowiedzieæ o efektach
stosowania poradnika na lekcjach.

Autorka „Niezbêdnika Ucznia” Joanna Piosik
prezentuje swój poradnik

Od 3 do 23 lipca uczestniczy³am w obozie
jêzykowym w Tczewie organizowanym ju¿ po
raz piêtnasty. Znalaz³am siê tam dziêki stowa-
rzyszeniu LINQUA w Brzeszczach.

Obóz otworzy³ przede mn¹ wiele mo¿liwo-
œci, jeœli chodzi o naukê jêzyka angielskiego.
Dziêki obecnoœci Amerykanów, mog³am na co
dzieñ obcowaæ z lektorami, którzy s³u¿yli nam
pomoc¹ i byli otwarci na nasze propozycje.
Prze³amaliœmy lody dziêki wspólnym dyskote-
kom i licznym zabawom - nie by³ wiêc to czas
spêdzony wy³¹cznie na nauce. Sportu równie¿
nie zabrak³o - ka¿dy uczestnik potrafi ju¿ graæ
w baseball. W³aœnie na tego typu obozach ³¹czy
siê efektywn¹ naukê z mi³ym wypoczynkiem.
Myœlê, ¿e mo¿na tam znaleŸæ sporo znajomych
i nawi¹zaæ nowe przyjaŸnie. Ka¿demu mog³a-
bym podobny wyjazd szczerze poleciæ. Nawet
teraz, gdy obóz ju¿ siê zakoñczy³, utrzymujê
kontakty z moimi amerykañskimi przyjació³mi
i doszkalam swój angielski.

17 wrzeœnia wszyscy chêtni, którzy zdecy-
dowali siê wybraæ na 27. Jesieñ Babiogórsk¹
w Zawoi-Wid³ach, mogli rozkoszowaæ siê lu-
dowymi przysmakami, rzeœkim górskim powie-
trzem, doborowym towarzystwem i ostatnimi pro-
mykami letniego s³oñca. Zanim jednak wyciecz-
ka dotar³a na imprezê, zatrzyma³a siê w parku
Czarnego Daniela, gdzie hodowca S³awomir Ku-
dzia oprowadza³ goœci i przybli¿a³ im zwyczaje
tych niezwyk³ych zwierz¹t. Najwiêksz¹ sympa-
tiê wzbudzi³a samica Baœka, która b³yskawicznie
i ochoczo opró¿nia³a podawane jej torebki ze zbo-
¿em. Do Zawoi grupa przyby³a akurat na powita-
nie redyku, czyli jesienny spêd owiec z hali. Resz-
ta dnia up³ynê³a w mi³ej atmosferze przy dŸwiê-
kach ludowych piosenek. Po raz kolejny brawa
dla organizatorów - SO nr 4 i 7.

Obóz jêzykowy Tczew

Stowarzyszenie Linqua od wielu lat wspó³pra-
cuje z Polsko-Amerykañsk¹ Fundacj¹ Wolno-
œci realizuj¹c projekty, których celem jest na-
uka jêzyka angielskiego oraz poznawanie kul-
tury, tradycji i historii krajów anglojêzycz-
nych. Uczniowie naszej gminy od czterech lat
uczestnicz¹ w obozach jêzykowych z native
speakerami ze Stanów Zjednoczonych.

Milena NiewdanaMilena NiewdanaMilena NiewdanaMilena NiewdanaMilena Niewdana
Uczennica Gimnazjum nr 2Uczennica Gimnazjum nr 2Uczennica Gimnazjum nr 2Uczennica Gimnazjum nr 2Uczennica Gimnazjum nr 2
w Brzeszczachw Brzeszczachw Brzeszczachw Brzeszczachw Brzeszczach

Kto pasie po Michale,
nie wróci na halê

KSKSKSKSKS

Niezbêdnik Ucznia

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak Baœka
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KRONIKA   KRYMINALNA

Krymina³y
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28 sierpnia w godzinach rannych w domu jednorodzinnym przy ul. Sie-
dliska w Brzeszczach wybuch³ po¿ar. Do zaprószenia ognia, najprawdo-
podobniej niedopa³kiem papierosa, dosz³o w rejonie balkonu obitego
drewnem. Sp³on¹³ dach i górna kondygnacja budynku. ¯aden z dwóch
mieszkaj¹cych w domu mê¿czyzn nie dozna³ obra¿eñ. Komisariat Poli-
cji w porê zaalarmowa³a kobieta mieszkaj¹ca w s¹siedztwie, która pierw-
sza zauwa¿y³a po¿ar.

4 wrzeœnia ok. godz. 20-tej nieznany sprawca skrad³ komórkê wartoœci 500
z³ z niezamkniêtego Opla Corsa. Do zdarzenia dosz³o na ul. Mickiewicza w
Brzeszczach. Poszkodowan¹ jest mieszkanka Brzeszcz Anna S.

Policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach ustalaj¹ szczegó³owe oko-
licznoœci wypadku na budowie. Do zdarzenia dosz³o 6 wrzeœnia o godz.
12.40 przy ul. Tysi¹clecia w Brzeszczach. Pracownik firmy budowlano-re-
montowej podczas prowadzenia prac przy ociepleniu budynku spad³ z rusz-
towania, z wysokoœci 4 metrów. 40-letniego mê¿czyznê Witolda C. z obra-
¿eniami nogi i g³owy Pogotowie Ratunkowe zabra³o do szpitala.

12 wrzeœnia o godz. 15.10 na ul. Wyzwolenia w Przecieszynie funkcjona-
riusze Policji zatrzymali 36-letniego mieszkañca Oœwiêcimia Mariusza K.,
który jecha³ rowem w stanie nietrzeŸwoœci (1,89 prom. alkoholu w wydy-
chanym powietrzu). O tej samej porze, w tym samym dniu i miejscu w rêce
stra¿ników porz¹dku publicznego wpad³ równie¿ 32-letni brzeszczanin Syl-
wester P. poruszaj¹cy siê rowerem po spo¿yciu alkoholu (1,63 prom.).

W nocy z 14 na 15 wrzeœnia z prywatnej posesji przy ul. Ofiar Oœwiêci-
mia w Brzeszczach skradziono srebrny Mercedes klasy A, z 1997 r. na
niemieckich numerach rejestracyjnych. W³aœciciel Marek P. oszacowa³
straty na 5 tys. z³. Policjanci z KPP w Oœwiêcimiu prowadz¹ poszukiwania
samochodu oraz sprawcy kradzie¿y.

16 sierpnia ok. godz. 16-tej dy¿urny Stra¿y Miejskiej otrzyma³ zg³oszenie
o trwaj¹cej awanturze domowej w jednym z mieszkañ bl. 13 przy ul. Dwor-
cowej. Na miejscu stra¿nicy ujêli 46-letni¹ Genowefê M. (4,07 prom. alko-
holu w wydychanym powietrzu). Sprawczyniê zajœcia przewieŸli do izby
wytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej. 3 dni póŸniej  ok. godz. 18.00 w mieszkaniu
w bl. 16 przy ul. Górniczej znowu awanturowa³a siê kobieta. 55-letni¹ Ma³-
gorzatê  B. (2,22 promila alkoholu ) spotka³ taki sam los.

16 wrzeœnia o godz. 13.05 na ul. Oœwiêcimskiej w Skidziniu policjanci
zatrzymali 54-letniego mieszkañca Skidzinia Leszka S., który porusza³ siê
rowerem w stanie nietrzeŸwoœci (2,63 prom. alkoholu w wydychanym po-
wietrzu). Parê godzin póŸniej na ul. 1-go Maja w Brzeszczach taki sam los
spotka³ nietrzeŸwego (1,99 prom.) 56-letniego rowerzystê bez sta³ego miej-
sca zamieszkania.

Policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach poszukuj¹ sprawców kra-
dzie¿y koparki. Do zdarzenia dosz³o w nocy z 19/20 wrzeœnia w miejsco-
woœci Skidziñ. Z placu budowy przy ul. Oœwiêcimskiej sprawcy skradli
koparkê marki Volvo typ BL 71 koloru ¿ó³tego. Firma Drog-Bud w Spytko-
wicach, w³aœciciel sprzêtu, ponios³a straty w wys. 131 tys. z³.

Sprawca rozboju z u¿yciem
niebezpiecznego narzêdzia trafi³
przed oblicze s¹du. Ugodzi³ no¿em
i okrad³ 17-letniego brzeszczanina.

Do zdarzenia dosz³o w nocy
z 10 na 11 wrzeœnia w parku przy
ul. Ofiar Oœwiêcimia w Brzesz-
czach. Do id¹cego parkiem 17-lat-
ka Krystiana R. podbieg³ nieznany

mu mê¿czyzna, kilkakrotnie ugodzi³
scyzorykiem w klatkê piersiow¹,
po czym skrad³ telefon komórko-
wy i zbieg³. Pokrzywdzonemu na
szczêœcie uda³o siê dotrzeæ do Ko-
misariatu Policji w Brzeszczach.
Wezwane Pogotowie Ratunkowe
przewioz³o go do szpitala.
Policjanci zabezpieczyli miejsce zda-
rzenia i wszczêli poszukiwania spraw-
cy rozboju. W trakcie prowadzonego
postêpowania ustalili, ¿e na m³odego
cz³owieka z no¿em rzuci³ siê 20-letni
mieszkaniec Woli Szymon P. 
Sprawcê zdarzenia funkcjonariusze
zatrzymali zaraz z rana, 12 wrze-
œnia, w miejscu zamieszkania. Tra-
fi³ najpierw do pomieszczeñ dla
osób zatrzymanych w oœwiêcimskiej
Komendzie Policji, a potem przed ob-
licze S¹du Rejonowego w Oœwiêci-
miu. S¹d wyda³ postanowienie
o trzymiesiêcznym areszcie tymcza-
sowym dla sprawcy rozboju.

76-letni brzeszczanin Wiktor C. pod¹¿a³ swoim Oplem Astra ulic¹ œw.
Wojciecha w kierunku ul. Pszczyñskiej. Wyje¿d¿aj¹c z drogi podporz¹d-
kowanej nie udzieli³ pierwszeñstwa przejazdu autokarowi.

By³o to 8 wrzeœnia zaraz z rana. W drodze towarzyszy³a mu ¿ona. Na
skrzy¿owaniu ulic Pszczyñskiej i œw. Wojciecha wjecha³ prosto pod jad¹cy
w stronê Pszczyny autokar. W stanie ciê¿kim pogotowie ratunkowe zabra³o
go do szpitala. Równie¿ jego ¿ona z licznymi po³amaniami oraz dwóch pa-
sa¿erów autokaru trafili do szpitala.
Kierowca Opla Astra nieuwagê przyp³aci³ ¿yciem. W tym samym dniu
w wyniku odniesionych obra¿eñ zmar³.

Kierowca Opla zmar³ w szpitalu

Ofiar¹ oszustów pad³a 91-let-
nia mieszkanka Brzeszcz. Policjan-
ci z brzeszczañskiego komisariatu
szukaj¹ sprawców zdarzenia.

6 wrzeœnia w godzinach po-
po³udniowych ofiar¹ oszustów
pad³a mieszkaj¹ca przy ul. Kosy-
nierów 91-letnia Stanis³awa M.
Kiedy zadzwoni³  te lefon nie
przypuszcza³a, ¿e stanie siê ofiar¹
oszustów. M³ody g³os w s³uchaw-

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak
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Znów pojawi³ siê „wnuczek”
ce, który mia³ byæ g³osem wnucz-
ki prosz¹cej o wsparcie finansowe
nie wskazywa³ na to. Podaj¹ca siê
za wnuczkê kobieta mówi³a, ¿e po-
trzebuje pieniêdzy na studia. Po-
krzywdzona zgodzi³a siê wspo-
móc j¹ po¿yczk¹. Pieni¹dze mia-
³a w domu. Niebawem pod bramk¹
zjawi³ siê nieznajomy jej mê¿czy-
zna. Jemu staruszka wrêczy³a swo-
je oszczêdnoœci. By³o tego 4 700 z³.

Nieuwagê przyp³aci³ ¿yciem

EPEPEPEPEP

EPEPEPEPEPPolicjanci ujêli sprawcê rozboju

Ugodzi³ no¿em
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Zapisy pod nr tel.: 606 335 683 lub w pi¹tki o
godz. 17.30 w Oœrodku Kultury. Szczegó³y na
stronie internetowej www. infofirma.pl/metrum

Istnienie orkiestry od lat œci-
œle wi¹¿e siê z kopalni¹ „Brzesz-
cze”, z górniczymi oraz muzycz-
nymi tradycjami naszego regionu.

Rodowód Zak³adowej Orkiestry
Dêtej KWK „Brzeszcze” siêga roku
1929. Pierwszym dyrygentem 34-
osobowego zespo³u by³ Rudolf So-
chor, nastêpnie Józef Sobczyk, An-
toni Dawid, Boles³aw Uroda, Stani-
s³aw Górka, a od 1989 roku batutê
przej¹³ Józef Obstarczyk. Zazwyczaj
s³uchacze wysoko oceniaj¹ nie tyl-
ko umiejêtnoœci gry, lecz tak¿e wy-
gl¹d estetyczny orkiestry, która
obecnie liczy 50 muzyków (pracow-
ników kopalni, emerytów i dzieci
pracowników oraz zawodowych
muzyków nie zwi¹zanych inaczej
z kopalni¹). Najstarszym cz³onkiem
orkiestry jest Jan Mika ze Starej Wsi
(klarnet), najm³odszym zaœ Maciej
Studencki z Przecieszyna (tr¹bka).
Najd³u¿szym sta¿em w orkiestrze
mog¹ pochwaliæ siê Eugeniusz
Gawlik i Kazimierz Górka. Jak
stwierdza Józef Obstarczyk, sk³ad
jest systematycznie powiêkszany i od-
m³adzany, co pozwala na wpro-
wadzanie nowego repertuaru, wzbo-
gacanie wystêpów o utwory koncer-
towe, muzykê wspó³czesn¹, big-
bandow¹, rozrywkow¹ oraz kla-
syczn¹. Orkiestra od wielu lat przy-
czynia siê do  upowszechniania kul-
tury muzycznej i umacnia wiêzi ze
spo³eczeñstwem przez udzia³ w ró¿-
norakich imprezach. Muzycy graj¹
na festynach, uroczystoœciach  pañ-
stwowych i koœcielnych, do sta³ych
wystêpów nale¿¹ koncerty z okazji
œwiêta „Barbórki”. Wydarzeniem
dla cz³onków orkiestry by³ wyjazd
w 2000 r. do Watykanu, gdzie na
Placu Œwiêtego Piotra pod batut¹
J. Obstarczyka zagrali dla Jana Paw-
³a II marsza polskiego. Zazwyczaj

grupa koncertuje na instrumentach
dêtych i perkusyjnych. DŸwiêki fle-
tów, klarnetów, tr¹bek, waltorni,
puzonów, tuby, saksofonów, perku-
sji i kornetów harmonijnie splataj¹
siê w jedn¹ ca³oœæ. Jak zapewnia ka-
pelmistrz Józef Obstarczyk, cz³on-
kowie zespo³u s¹ bardzo ze sob¹
z¿yci, w ich gronie mo¿na na przy-
k³ad spotkaæ spokrewnionych ze
sob¹ wykonawców, kultywuj¹cych
tradycje rodzinnego muzykowania.
Obecnie najliczniej reprezentowane
s¹ rody Pa³ków, Jonkiszów i Mików.
Orkiestra podczas swojej 82-letniej
dzia³alnoœci odnios³a wiele sukcesów
- jest miêdzy innymi laureatk¹ prze-
gl¹dów i konkursów organizowanych
dla orkiestr dêtych o randze krajowej.
Przyk³adowo w ubieg³ym roku w No-
wym S¹czu na Ma³opolskim Festi-
walu Orkiestr Dêtych „Echo Trom-
bity”, gdzie zaprezentowali siê naj-
lepsi z najlepszych, zespó³ przy
KWK „Brzeszcze” zdoby³ najwiêk-
sze uznanie jury zajmuj¹c pierwsze
miejsce. Warto podkreœliæ, ¿e s¹dec-
ki festiwal jest najwiêksz¹ i najstarsz¹
tego typu imprez¹ w Polsce. Tak¿e
w 2010 r. na I Powiatowym Przegl¹-
dzie Orkiestr Dêtych w Polance Wiel-
kiej brzeszczanie okazali siê najlep-
si. Niezliczona iloœæ pucharów i dy-
plomów w siedzibie orkiestry do-
brze œwiadczy o wysokim poziomie
umiejêtnoœci cz³onków grupy. Muzy-
cy z Brzeszcz nie spoczywaj¹ jednak
na laurach i ca³y czas szlifuj¹ formê
licz¹c na kolejne sukcesy. Cieszy
fakt, ¿e tradycja górnicza pozostaje
kultywowana w tak piêkny sposób.
Kapelmistrz Józef Obstarczyk jest
pewien, ¿e dziêki po³¹czeniu do-
œwiadczenia z m³odoœci¹ i tradycj¹,
orkiestra jeszcze przez d³ugie lata
bêdzie wnosi³a wiele radoœci w co-
dzienne ¿ycie mieszkañców gminy.

I duszy raŸniej, gdy orkiestra dêta
KWK Brzeszcze gra

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

Muzyczna podró¿
Wraz z pocz¹tkiem paŸdzierni-

ka rozpoczyna siê kolejny rok aka-
demicki. Studenci powróc¹ na swo-
je uczelnie, aby znowu poznawaæ
tajniki wybranych przez siebie spe-
cjalnoœci. Wiemy jednak dobrze, ¿e
cz³owiek uczy siê przez ca³e ¿ycie,
a na naukê nigdy nie jest ani za
póŸno ani za wczeœnie. Dlatego te¿
24 wrzeœnia w Brzeszczañskim
Oœrodku Kultury o godz. 17.00 ofi-
cjalnie zainaugurowany zosta³ szó-
sty rok Uniwersytetu Ka¿dego
Wieku.

Zacz¹³ siê on wydarzeniem
szczególnym, bowiem dziêki stara-
niom pañstwa Heleny i Józefa Kor-
czyków oraz dyrektor OK, a¿ z No-
wego Tomyœla w województwie
wielkopolskim, przybyli do nas
Maria i Grzegorz So³tysiakowie, by
zaprezentowaæ recital wokalny. Pani
Maria jest pianistk¹ oraz nauczy-
cielk¹ w szkole muzycznej, Pan
Grzegorz natomiast solist¹ opero-
wym, a tak¿e wyk³adowc¹ akade-
mickim. Razem tworz¹ niecodzien-
ny duet, poniewa¿ daj¹ swoje kon-
certy zupe³nie za darmo, a wszyst-
kie dobrowolne datki zostaj¹ prze-
kazane na odbudowê zniszczonego
przez powódŸ koœcio³a w Trzeœni.
Wystêp poprzedzi³a krótka czêœæ ofi-

cjalna, po której muzycy zabrali licz-
nie zgromadzon¹ publicznoœæ w nie-
zwyk³¹ muzyczn¹ podró¿. Nie tylko
mo¿na by³o us³yszeæ najwybitniejsze
dzie³a tak wielkich kompozytorów
jak Giuseppe Verdi, Franz Schubert,
Stanis³aw Moniuszko, Wolfgang
Amadeusz Mozart, Gioacchino An-
tonio Rossini, ale równie¿ dowie-
dzieæ siê wielu nieznanych faktów
i ciekawostek z ¿ycia tych wybitnych
postaci. Nie zabrak³o tak¿e muzyki
Jana Galla skomponowanej specjal-
nie do erotyków Adama Asnyka.
Koncert trwa³ prawie pó³torej godzi-
ny i mia³ zakoñczyæ siê najpiêkniej-
szym hymnem pochwalnym do Mat-
ki Boskiej, jaki kiedykolwiek po-
wsta³, czyli Ave Maria Schuberta, ale
publicznoœæ by³a tak zauroczona
umiejêtnoœciami artystów, ¿e nie mo-
g³o obyæ siê bez bisu. Ju¿ ostatecz-
nie recital zwieñczy³ utwór ukocha-
nego przez pana Grzegorza Verdie-
go. Widownia podziêkowa³a arty-
stom owacj¹ na stoj¹co. Po koncer-
cie nie spotka³em osoby, która nie by-
³aby wrêcz urzeczona wystêpem.
Wszyscy chwalili wspania³e przy-
gotowanie merytoryczne i mu-
zyczne pañstwa So³tysiaków. Do
gustu s³uchaczy przypad³a równie¿
forma recitalu - muzyka przepla-
tana wiedz¹, bo przecie¿ uczymy
siê ca³e ¿ycie.

Jakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub Krzywolak
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Sport

We wrzeœniu ruszy³a druga seria zajêæ
Cantienica® - Trening Dna Miednicy prowa-
dzonych przez Izabelê ¯ak, jedn¹ z dwóch
instruktorek tej metody w Polsce.

Cantienica® - Trening Dna Miednicy jest
bardzo popularna w Niemczech i Szwajcarii,
u nas pozostaje jeszcze niemal zupe³nie niezna-
na. Brzeszcze s¹ wiêc jednym z nielicznych
miejsc w Polsce, gdzie odby³y siê wyk³ady na
ten temat i gdzie mo¿na w takich zajêciach
uczestniczyæ.
Tym razem spotkania odbywaj¹ siê w dwóch
grupach - pocz¹tkuj¹cej i zaawansowanej. Naj-
lepsz¹ ocen¹ wystawion¹ skutecznoœci trenin-
gu jest bardzo wysoka frekwencja pañ, które
ju¿ wczeœniej z tego rodzaju æwiczeñ skorzy-
sta³y (w marcu). Œmia³o mo¿na stwierdziæ od-
czuwaln¹ ju¿ po kilku godzinach æwiczeñ ró¿-
nicê. Wiêkszoœæ ludzi nie zdaje sobie nawet
sprawy z obecnoœci miêœni, na które nastawio-
ny jest trening. Po ich aktywowaniu mo¿na roz-
pocz¹æ nad nimi pracê, która wydatnie wzmac-
nia cia³o, co naturalnie nie pozostaje bez wp³y-
wu na ducha.

- Na metodê natrafi³am kiedy sama zmaga³am
siê z k³opotami z miednic¹ i krêgos³upem. Wte-
dy wpad³a mi do r¹k ksi¹¿ka Benity Cantieni.
Cantienica® - Trening Dna Miednicy to me-
toda wzmacniaj¹ca miêœnie g³êbokie - szcze-
gólnie miêœnie dna miednicy, bioder, brzucha
i grzbietu. Za jej spraw¹ mo¿emy pozbyæ siê
takich dolegliwoœci, jak bóle krêgos³upa, bio-
der, kolan, barków, obni¿enie narz¹dów rod-
nych u kobiet, nietrzymanie moczu, jest rów-
nie¿ bardzo skuteczna w zapobieganiu przero-
stowi prostaty u mê¿czyzn, uczy prawid³owej
postawy i zapobiega, leczy zwyrodnienia sta-
wów. Wspomnê te¿, ¿e poprawia znacznie ja-
koœæ seksu (odczuwanie orgazmu u pañ i le-

czenie zaburzeñ potencji u panów). Nie ma prze-
ciwwskazañ do treningu. Æwiczyæ mo¿e ka¿dy,
bez wzglêdu na wiek i p³eæ, cia³o jest plastycz-
ne w ka¿dym wieku, trzeba tylko chcieæ! Re-
zultatem niedu¿ych wysi³ków jest znaczna po-
prawa i zachowanie sprawnoœci, wewnêtrzna
si³a, radoœæ poruszania siê bez towarzysz¹ce-
go temu wczeœniej bólu i satysfakcjonuj¹cy seks
- stwierdza mgr fizjoterapii Izabela ¯ak, in-
struktorka zajêæ prowadzonych w Brzeszczach.
- Zajmujê siê fitnessem od ponad 13 lat, ukoñ-
czy³am AWF, wiele specjalistycznych szkoleñ
i mogê z pe³nym przekonaniem powiedzieæ, ¿e
Cantienica® - Trening Dna Miednicy jest dla
mnie wielkim odkryciem. Wszystko to czego
dowiedzia³am siê od instruktorki tej metody
i czego doœwiadczam sama w efekcie æwiczeñ
œwiadczy o tym, ¿e trudno przeceniæ jak wa¿ne
s¹ miêœnie dna miednicy dla naszego zdrowia
i dobrego samopoczucia. Fitness ci¹gle siê
zmienia - pojawiaj¹ siê nowoczesne przyrz¹-
dy, nowe trendy i nazwy zajêæ, jednak trening
dna miednicy jest nie tyle dope³nieniem, ile
podstaw¹ wszystkich æwiczeñ. Dobra kondy-
cja miêœni, które wspó³dzia³aj¹ z g³êbokimi
miêœniami brzucha i grzbietu to BAZA do ka¿-
dego innego ruchu - tañca, æwiczeñ si³owych,
marszu z kijami, biegu itd., ale przede wszyst-
kim ka¿dego ruchu wykonywanego przez nas
w ci¹gu dnia. Wspomniane æwiczenia s¹ genial-
ne w swojej prostocie, nie wymagaj¹ specjali-
stycznego sprzêtu ani stroju, a na trening mo¿-
na poœwiêciæ kilka wolnych minut przy biurku
lub przed telewizorem. Kluczowy jest moment
nawi¹zania kontaktu z tymi miêœniami, co z po-
moc¹ instruktora i  minimum dobrej woli mo¿e
osi¹gn¹æ ka¿dy. Ta wiedza i umiejêtnoœci po-
zostaj¹  na ca³e ¿ycie i tylko od nas zale¿y, ile
na tym skorzystamy. A stawka jest bardzo wy-
soka - mówi Beata Jagie³³o, instruktorka szere-
gu zajêæ prowadzonych w brzeszczañskiej hali
sportowej.

W Lignano Sabiadoro we W³oszech, w dniach
10-20 wrzeœnia odby³a siê Olimpiada Wetera-
nów Europen Masters Game. Reprezentanci
naszej gminy odnieœli spore sukcesy zdobywa-
j¹c 4 medale.

Dariusz Merta w pchniêciu kul¹ i rzucie dys-
kiem zdoby³ 2 z³ote medale; Józef Lasik w trój-
skoku zdoby³ br¹zowy medal, w skoku w dal zaj¹³
4 miejsce; Krzysztof Badera w biegu na 5000 m
br¹zowy medal, w biegu na 10 000 m 5 miejsce.

Za mo¿liwoœæ uczestnictwa w Olimpiadzie dziê-
kujemy naszym sponsorom: zwi¹zkom zawodo-
wym przy KWK Brzeszcze - NSZZ Solidarnoœæ,
ZZ Kadra, ZZ Pracowników Do³owych oraz Sta-
cji Kontroli Pojazdów Sigmaz - Jawiszowice, Fir-
mie Budowlanej Marbud, Paks’d - Rajsko, Com-
bikol, Sklep Internetowy Brzeszcze, Nadwiœlañ-
skiej Agencji Turystycznej - Tychy.
Wymienieni wy¿ej sponsorzy wsparli równie¿
organizacjê II Ulicznego Biegu w Brzeszczach
na 15 km, który odby³ siê na terenie naszej gmi-
ny 20 sierpnia. Serdecznie im dziêkujemy.

10 wrzeœnia by³ deskorolkowym œwiêtem
w Brzeszczach. Zawody Skate zasilili nie tylko
licznie przybyli zawodnicy, ale i spora publicz-
noœæ wielopokoleniowa!

Pogoda dopisa³a, humory i kondycja u za-
wodników tak¿e, wiêc byliœmy œwiadkami piêk-
nego sportowego widowiska. Pomys³odawc¹ za-
wodów by³ Darek Radwan; przy wsparciu Tom-
ka Chowañca rozpoczêli dzia³ania, których fina-
³em by³ sobotni Brzeszcze Skate Jam. W zawo-
dach organizowanych przez Nieformaln¹ Grupê
Inicjatywn¹ przy partnerstwie Oœrodka Kultury
w Brzeszczach wziê³o udzia³ kilkudziesiêciu
zawodników w dwóch kategoriach wiekowych
do 16 i od 17 lat. Jury w sk³adzie: Aram Socha,
Patryk Kopczak i Kamil Capek zadecydowa³o
o przyznaniu kolejno:
kat. do 16 lat
I miejsce - Mateusz Ludwicki (Krapkowice)
II miejsce - Daniel Leœniak (Jastrzêbie Zdrój)
III miejsce - Maciej Majka (Bielsko-Bia³a)
kat. od 17 lat
I miejsce - Jakub Golañski (Sosnowiec)
II miejsce - Mateusz Kowalski (Bielsko-Bia³a)

III miejsce - Damian Bojko (Skoczów),
Best trick - Nollie Bigspin Heelflip - Damian
Bojko (Skoczów).

Dla samej siebie Olimpiada weteranów

Krzysztof BaderaKrzysztof BaderaKrzysztof BaderaKrzysztof BaderaKrzysztof BaderaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Z Olimpiady Weteranów we W³oszech Józef Lasik,
Dariusz Merta i Krzysztof Badera (od lewej) przywieŸli
4 medale

Brzeszcze Skate Jam

A. KozakA. KozakA. KozakA. KozakA. Kozak

Sponsorzy imprezy:
Youth - Bielsko-Bia³a, Intruz - Oœwiêcim, Abrys
Studio Projektowe- Brzeszcze, Wepeaceit- patron
medialny, Bolid - Katowice, ATM 4x4 akcesoria
all road - Brzeszcze, Chrom - skate shop - Cie-
szyn, Firma komputerowa Krioni - Brzeszcze,
Wikkbud - Jawiszowice, Rosner II - Jawiszowi-
ce, Firma budowlana - Adam Krajniewski -
Brzeszcze, Firma budowlano-remontowa Everest
- Brzeszcze.
Projekt logotypu i plakatu - Stary Kisiel Art
Muza - Dj Lobo, Dj Bonus
Partnerzy imprezy - Oœrodek Kultury Brzeszcze,
Grupa Ratownictwa Medycznego - Jawiszowice.
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