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50-lecie nadania praw miejskich
Brzeszczom
Warto podkreœliæ, ¿e dzisiejszy Jubileusz œwiêtujemy równie¿ w ramach projektu „Multimedialne obchody 50-lecia nadania praw miejskich narzêdziem promocji Gminy Brzeszcze” dofinansowanego ze œrodków UE w ramach Programu
Operacyjnego RYBY 2007-2013. Specjalnie na
tê okazjê zosta³a wykonana panoramiczna ekspozycja, nakrêcono film promocyjny, stworzono
wirtualny spacer i panoramê oraz kalendarze promocyjne, wybite zosta³y tak¿e pami¹tkowe monety. W ramach roku jubileuszowego pragniemy
te¿ zwróciæ siê do mieszkañców, równie¿ tych
najm³odszych, z pytaniem, jak wyobra¿aj¹ sobie
Miasto i Gminê Brzeszcze w roku 2022, czyli ju¿
lub dopiero za 10 lat. Chcemy, by ich podpowiedzi stanowi³y drogowskazy do budowania nowej
Strategii Rozwoju Gminy Brzeszcze.
Wspomnê równie¿, ¿e jubileusz 50-lecia nadania
praw miejskich stanowi te¿ wyraz szacunku i podziêkowanie dla radnych, naczelników, burmistrzów, dyrektorów i pracowników zak³adów pracy i instytucji, prezesów firm i organizacji poza-

Zasole

rz¹dowych, dla wszystkich mieszkañców, dla których „œwiadomoœæ w³asnej przesz³oœci pomaga
w³¹czyæ siê w d³ugi szereg pokoleñ, by przekazaæ nastêpnym wspólne dobro - Ojczyznê” i „aby
swój w³asny wysi³ek w³o¿yæ w lepsz¹ przysz³oœæ”. (JP II)
Jak ju¿ wspomnia³am, wyj¹tkowe daty powinny
sk³aniaæ do refleksyjnej zadumy nad histori¹,
w czym pomocne s¹ badania od lat prowadzone
przez historyków na temat naszej gminy. Siêgaj¹c do Ÿróde³ pisanych ustalono, ¿e istnienie
Brzeszcz potwierdzone zosta³o w ju¿ 1443 r., zaœ
s¹siednich wsi kolejno w: 1326 r. - Jawiszowice,
1445 r. - Przecieszyn, 1454 r. - Skidziñ, 1457 r. Wilczkowice. Wszystkie te miejscowoœci wchodzi³y w sk³ad ksiêstwa oœwiêcimskiego. W 1563
r. i 1564 r. najpierw sejm, a póŸniej król Zygmunt
August, wydali akty inkorporacyjne, które formalnie uzna³y ksiêstwo oœwiêcimskie i zatorskie za
czêœci sk³adowe Korony Polskiej. W 1457 r. wraz
z wykupem ksiêstwa wieœ Brzeszcze sta³a siê w³asnoœci¹ króla polskiego. By³a ona oddana w dzier¿awê przedstawicielom rodów szlacheckich, m.in.
Jakubowi z Dêbna (XV w.), Myszkowskim (XVXVI w.), Komorowskim (XVII w.) i Ma³achow-
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Szanowni Pañstwo,
50-lecie nadania praw miejskich to data szczególna. W³aœnie nam, Mieszkañcom Gminy
Brzeszcze ¿yj¹cym w 2012 roku, przypada zaszczyt œwiêtowania okr¹g³ych urodzin naszego miasta. Pó³wiecze stanowi jedynie krótki
wycinek w kilkusetletniej historii, jednak sam
Jubileusz jest okazj¹ do spojrzenia w przesz³oœæ, zw³aszcza po to, by czerpaæ z niej naukê, by doceniæ wszystko, co ju¿ wypracowali
poprzednicy, a jednoczeœnie wyraŸniej poczuæ
ci¹¿¹c¹ na nas odpowiedzialnoœæ i czerpaæ inspiracjê do dzia³añ na rzecz rozwoju spo³ecznoœci lokalnych teraz i w przysz³oœci. Ów nierozerwalny trójstronny zwi¹zek przesz³oœci,
przysz³oœci i dnia dzisiejszego dobrze odzwierciedla wizja zapisana w Strategii Rozwoju
Gminy Brzeszcze na lata 2005-2015. Przedstawia ona bowiem Brzeszcze jako gminê o wiejskich walorach i miejskich standardach, przywi¹zan¹ do tradycji, zdecydowan¹ i zorientowan¹ na rozwój.

Wilczkowice

Odg³osy Brzeszcz

wrzesieñ 2012

1

Z perspektywy czasu

fan Habsburg podarowa³ czêœæ swego maj¹tku,
w tym Brzeszcze, Polskiej Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie.
Od samego pocz¹tku ludnoœæ Brzeszcz trudni³a
siê rolnictwem, hodowl¹ byd³a i owiec. Od koñca XV w. istotne by³o prowadzenie gospodarki
stawowej, któr¹ zainteresowany by³ dwór królewski i dzier¿awcy. W po³owie XIX w., brzeszczanie wydobywali na Borze rudê ¿elaza, któr¹
wywozili do huty w Wêgierskiej Górce. Prze³omowym wydarzeniem w dziejach naszej miejscowoœci by³o odkrycie z³ó¿ wêgla i uruchomienie w 1907 roku kopalni, któr¹ stale rozbudowywano, co powodowa³o naturalny nap³yw ludnoœci. Dla przybywaj¹cych do pracy górników
i pracowników dozoru wraz z rodzinami wybudowano osiedla mieszkaniowe - tzw. Star¹
i Now¹ Koloniê, i Koloniê Urzêdnicz¹. Prê¿nie
rozwija³o siê równie¿ budownictwo jednorodzinne. W 1914 r. przeprowadzono czêœciow¹ elektryfikacjê i kanalizacjê wsi.
Mieszkañcy Brzeszcz byli i s¹ ludŸmi aktywnymi. W ci¹gu zaledwie dwóch lat (1874-1876) wybudowali koœció³. Od 1857 r. utrzymywali szko³ê. W 1884 r. za³o¿yli Kó³ko Rolnicze, a w 1887 r.
zainicjowali dzia³alnoœæ Stra¿y Po¿arnej. W 1907 r.
zosta³ za³o¿ony Oddzia³ Towarzystwa Szko³y Ludowej, który prowadzi³ bibliotekê z czytelni¹,
dwie ochronki, kursy dokszta³caj¹ce. W 1910 r.
za³o¿ono gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokó³”, od tego¿ samego roku dzia³a³ amatorski
Teatr W³oœciañski. Po wybuchu I wojny œwiatowej w 1914 r. powsta³ w Brzeszczach oddzia³ Powiatowego Komitetu Narodowego, który organizowa³ werbunek do tworzonych Legionów.
£¹cznie z Brzeszcz wyruszy³o 75 ochotników. Na
pocz¹tku 1918 r. cz³onkowie Polskiej Organizacji Wojskowej przejêli z r¹k austriackich kopalniê i podporz¹dkowali Brzeszcze Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie.
W okresie miêdzywojennym brzeszczanie aktywnie dzia³ali w organizacjach o ró¿norodnym charakterze, w tym m.in. w: Zwi¹zku Legionistów,
Zwi¹zku Strzeleckim, Przysposobieniu Wojskowym, Ligi Obrony Przeciwlotniczej. £¹cznie
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funkcjonowa³o w Brzeszczach blisko 20 rozmaitych organizacji spo³ecznych, kulturalnych,
sportowych i religijnych. Po klêsce wrzeœniowej
1939 r. ziemia oœwiêcimska zosta³a wcielona do
III Rzeszy. W maju 1940 r. na przedmieœciach
Oœwiêcimia Niemcy za³o¿yli obóz koncentracyjny. Granica „interesów obozowych” przebiega³a
na obrze¿u wsi, pozostawiaj¹c po stronie Bór,
Budy i Nazieleñce. W 1942 r. Niemcy rozpoczêli
budowê podobozu „Budy” oraz „Jawischowitz”.
Brzeszczanie i mieszkañcy okolicznych wsi pomimo niebezpieczeñstwa osadzenia w obozie lub
œmierci do koñca nieœli pomoc wiêŸniom.
W pobli¿u Brzeszcz dzia³a³y oddzia³y Armii Krajowej, Batalionów Ch³opskich
i Gwardii Ludowej PPS (póŸniej, czyli
15 kwietnia 1967 r. Brzeszcze zosta³y odznaczone Krzy¿em Grunwaldu za ofiarn¹
pomoc mieszkañców wiêŸniom obozu).
W styczniu 1945 r. Armia Czerwona rozpoczê³a ofensywê, która zmusi³a Niemców do odwrotu, a 18 i 19 stycznia do
ewakuacji obozu Auschwitz-Birkenau.
Na cmentarzu w Brzeszczach znajduje siê
grób 18 ofiar pochowanych tu¿ po przemarszu kolumny ewakuacyjnej. Niemcy opuœcili
Brzeszcze 29 stycznia 1945 roku. Ju¿ w grudniu
1945 roku maj¹tek Polskiej Akademii Umiejêtnoœci zosta³ jej odebrany przez w³adze komunistyczne, a jego czêœæ podzielona w ramach reformy rolnej miêdzy miejscow¹ ludnoœæ. Na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych rozpoczêto na terenie Jawiszowic budowê tzw. starych bloków.
W 1954 r. Brzeszcze uzyska³y prawa osiedla, a 7
lipca 1962 r. Rozporz¹dzeniem Prezesa Rady
Ministrów prawa miejskie. W tym czasie czêœæ
terenów nale¿¹cych do Jawiszowic zosta³a w³¹-

czona do nowo powsta³ego miasta. Fakt powstania miasta wywo³a³ w miejscowym œrodowisku
wiele komentarzy. W oczach antagonistów dyskwalifikowa³y Brzeszcze jako miasto brak rynku
i targowiska, a predestynowa³y liczba ludnoœci (10
tys. mieszkañców), 30 km sieci wodoci¹gowej,
11 km sieci kanalizacyjnej, 5 km sieci gazowej,
150 km punktów œwietlnych, w³¹czenie do sieci
komunikacyjnej PKP, PKS, MPK, 2 szko³y podstawowe, 3 przedszkola, Zasadnicza Szko³a Górnicza, Zak³adowy Dom Kultury, 2 kina, kilka
œwietlic, 2 biblioteki, 2 parki, stadion sportowy,
oœrodek zdrowia, liczne sklepy, apteki.
Ostatnie 50 lat istnienia gminy to zmiany systemu spo³eczno-gospodarczego, zmiany administracyjne, wejœcie do Unii Europejskiej. Dziœ w mieœcie mieszka 11 513 osób, a w gminie 21 513. Do
7 przedszkoli, 6 szkó³, 2 gimnazjów uczêszcza
2471 m³odych mieszkañców. Aktywnie dzia³a ok.
50 organizacji pozarz¹dowych i grup nieformalnych w których mieszkañcy aktywnie realizuj¹
swoje pasje i rozwi¹zuj¹ problemy. Na terenie
naszej gminy dzia³a 1275 podmiotów gospodarczych. Mamy ok. 147 km sieci wodoci¹gowej
z przy³¹czami, ok. 70 km sieci kanalizacyjnej,
188 km sieci gazowej, 1728 punktów œwietlnych,
68 km dróg gminnych, 30 km dróg powiatowych,
12 km dróg wojewódzkich. Zadania gminy realizuje Urz¹d Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi: Gminnym Zarz¹dem Edukacji, Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej, Oœrodkiem Kultury,
Stra¿¹ Miejsk¹, Agencj¹ Komunaln¹ i Agencj¹
Mieszkaniow¹.

Burmistrz Brzeszcz
Teresa Jankowska
Bibliografia:
Jacek Lachendro „Zarys historii Brzeszcz”,
„Odg³osy Brzeszcz”, wydanie specjalne czerwiec 2002.
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skim (XVIII w.). W 1772 r., czyli po pierwszym
rozbiorze, Brzeszcze wesz³y w sk³ad Austrii. Dobra królewskie przej¹³ rz¹d austriacki i w 1778 r.
sprzeda³ wieœ Fryderykowi Duninowi i jego ¿onie
Zofii z Ma³achowskich. Szesnaœcie lat póŸniej
w³aœcicielem Brzeszcz zosta³ W³och Dominik
Gherii - lekarz ostatniego króla Polski Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. Po œmierci Gherriego w 1814 r. wieœ odziedziczy³a jego wychowanica Wiktoria z Klosów Dembiñska-Mieroszewska. W 1882 r. Brzeszcze przesz³y w rêce
Habsburgów z ¯ywca. W 1924 roku Karol Ste-

Pierwsza dziesi¹tka
Badacze z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytutu Spraw Publicznych UJ na
zlecenie Urzêdu Marsza³kowskiego przygotowali raport na temat warunków ¿ycia w regionie. Wziêli
pod lupê 57 ma³opolskich miast. Sprawdzili stan œrodowiska (np. ile metrów kw. parku przypada na
jednego mieszkañca i jaki procent ludnoœci jest obs³ugiwany przez oczyszczalniê œcieków), stan mieszkalnictwa w miastach, czyli ile mieszkañ przypada na 1 tys. mieszkañców, ile wynosi przeciêtnie
powierzchnia mieszkania i ile mieszkañ ma ³azienkê, toaletê oraz centralne ogrzewanie. W rankingu
brane by³o pod uwagê te¿ m.in. jaki procent mieszkañców korzysta z gazu, ile aptek przypada na 10
tys. mieszkañców, liczba miejsc w przedszkolach na 1 tys. dzieci w wieku od trzech do szeœciu lat i ile
wynosz¹ wydatki na kulturê w przeliczeniu na mieszkañca. Badacze przyjrzeli siê równie¿ komunikacji i infrastrukturze. Brzeszcze znalaz³y siê na 8. miejscu.

Historia

W historii górniczych miejscowoœci jest
wiele przyk³adów wsi, które uzyska³y pozycjê
miasta dziêki istniej¹cym na ich terenach kopalniom. Gdy na danym terenie zak³adano kopalniê, nastêpowa³ nap³yw robotników, którzy
zarówno budowali zak³ad, jak i pracowali przy
wydobywaniu wêgla. Rozwój techniki wydobycia, pozwalaj¹cy na intensyfikacjê prac oraz
eksploatacjê nowych pok³adów wymaga³ zatrudniania coraz wiêkszej iloœci pracowników.
Teren, na którym powstawa³a kopalnia najczêœciej nie móg³ dostarczyæ odpowiedniej iloœci
ludzi, dlatego rozpoczyna³ siê proces nap³ywania pracowników z odleglejszych terenów. Ludzie ci musieli gdzieœ mieszkaæ, dlatego te¿
zaczynano budowê osiedli robotniczych. W miarê rozwoju zak³adu oraz nap³ywu robotników,
osiedla te powiêksza³y siê, wznoszono nowe
wielorodzinne budynki. Powstawa³a ca³a infrastruktura, maj¹ca obs³ugiwaæ osiedla, ich
mieszkañców, zapewniaæ porz¹dek, spokój, ale
tak¿e rozrywkê. Taki proces urbanizacyjny w linii prostej prowadzi³ do uznania dotychczasowej wsi za na tyle rozwiniêt¹ gospodarczo, aby
mog³a zostaæ uznana za miasto. Tak w³aœnie
by³o w przypadku Brzeszcz, które z typowo
rolniczej miejscowoœci w ci¹gu kilku dziesiêcioleci rozwinê³y siê na tyle, aby po niemal
szeœædziesiêciu latach od powstania kopalni
uzyskaæ prawa miejskie.

Je¿eli chodzi o œrodki i przedsiêwziêcia, które
zosta³y podjête przez w³adze w celu nadania
Brzeszczom praw miejskich, to kluczowe znaczenie posiada³o osiedle robotnicze wybudowane w latach piêædziesi¹tych na terenie ówczesnych Jawiszowic (a które obecnie znajduje siê w granicach Brzeszcz) - osiedle, które dzisiaj okreœla siê
popularnym mianem „Stare Bloki”. Za ka¿dym
razem, kiedy poruszano sprawê przemianowania
Brzeszcz na miasto, pojawia³a siê równie¿ sprawa tego osiedla, które w powszechnym mniemaniu brzeszczañskich w³adz powinno - razem z kopalni¹ le¿¹c¹ na terenie Jawiszowic - nale¿eæ do
Brzeszcz. By³o to przyczyn¹ sporu z Jawiszowicami, które rozumia³y wagê, jak¹ nadawa³o im
posiadanie w swych granicach tak du¿ego skupiska ludzi, zatrudnionych w przewa¿aj¹cej czêœci
w górnictwie, jednej z kluczowych ga³êzi przemys³u Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ponadto znaczenie Osiedla ZOR lub DBOR1 - jak
ówczeœnie by³o nazywane - podnosi³a równie¿
liczba mieszkañców. Liczba ta na pocz¹tku lat
szeœædziesi¹tych, razem z wielorodzinnymi budynkami znajduj¹cymi siê w okolicach szybu
kopalnianego w Jawiszowicach, wynosi³a ok.
4000 ludzi, czyli prawie 2/3 liczby mieszkañców
samych Brzeszcz. Nic wiêc te¿ dziwnego w tym,
¿e w pierwszej kolejnoœci przy³¹czono te tereny
do Brzeszcz, dopiero póŸniej nast¹pi³o nadanie
praw miejskich.

Brzeszcze na prze³omie XIX i XX wieku - tu¿
przed za³o¿eniem kopalni - liczy³y ok. 1500
mieszkañców. 60 lat póŸniej - tu¿ przed nadaniem praw miejskich - liczba ta wynosi³a ok.
5900. By³ to wiêc wzrost czterokrotny, niespotykany w innych okolicznych wsiach. Po w³¹czeniu jawiszowickiego osiedla mieszkaniowego iloœæ mieszkañców podnios³a siê do ok. 10 000.
Prognozowano wtedy, ¿e w 1965 r. Brzeszcze
bêdzie zamieszkiwaæ 17 500 ludzi, natomiast
w 1980 r. - a¿ 22 000 ludzi! Jak czas pokaza³,
prognozy te okaza³y siê grubo zawy¿one, jednak wtedy traktowano je ca³kiem powa¿nie.
Nadanie Brzeszczom praw miejskich oraz planowanie du¿ych inwestycji mia³o zapewniæ tej
wielkiej liczbie mieszkañców odpowiednie warunki bytowe. G³ównym pracodawc¹ w Brzeszczach by³a kopalnia. W koñcu lat piêædziesi¹tych zatrudnia³a ponad 6 tysiêcy ludzi. Najwiêcej pracowników mieszka³o w Brzeszczach (ok.
1200) oraz w Jawiszowicach - ok. 950 (wiêkszoœæ z nich by³a mieszkañcami tamtejszego
osiedla robotniczego), ponadto ok. 400 w pobliskich miejscowoœciach - Przecieszynie, Skidziniu, Wilczkowicach i Zasolu. Jednak znakomita wiêkszoœæ pracowników kopalni doje¿d¿a³a do pracy z miejsc oddalonych nieraz
o kilkadziesi¹t kilometrów. Rozbudowa wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Brzeszczach oraz Jawiszowicach mia³a zmieniæ te proporcje. Dane statystyczne jednoznacznie wskazywa³y na to, ¿e Brzeszcze zas³u¿y³y na status
miasta.

Wobec powy¿szego warto rozpocz¹æ omawianie
przebiegu nadania praw miejskich Brzeszczom od
roku 1955. Wtedy to WRN2 w Krakowie wydzieli³a Jawiszowice z Osiedla Brzeszcze, ale „bez
terenów o powierzchni 111,95 ha, obejmuj¹cych
zabudowania przemys³owe oraz obszar Osiedla
Robotniczego […]”. Tak wydzielona miejscowoœæ
utworzy³a osobn¹ gromadê. Jawiszowice ju¿ od
d³u¿szego czasu d¹¿y³y do usamodzielnienia siê
wzglêdem Brzeszcz, wydarzenie to by³o wiêc d³ugo oczekiwane - jednak ze wzglêdu na wspomniane 111 hektarów, nie sta³o siê ukoronowaniem
tych d¹¿eñ.
Wkrótce po og³oszeniu uchwa³y WRN w Krakowie odby³o siê zebranie obywatelskie w Jawiszowicach, na którym jednog³oœnie uchwalono wniosek nastêpuj¹cej treœci: „My obywatele Gromady
Jawiszowice w zrozumieniu praw nadanych nam
przez Konstytucjê oraz przez Partiê i Rz¹d Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej postanawiamy
walczyæ o nasze prawa czyli o pozostawienie naszej gromady w starych, s³usznych granicach,
kwestionowanych przez jednostki z Rady Osiedlowej i Powiatowej. Zobowi¹zujemy siê wykazaæ naszej W³adzy Ludowej, ¿e potrafimy gospodarzyæ i spe³niaæ swe obowi¹zki wobec Polski
Ludowej, jednak bêdziemy interweniowaæ o nasze s³uszne prawa”. Mieszkañcy Jawiszowic bardzo powa¿nie potraktowali sprawê swoich granic. Przy Prezydium GRN w Jawiszowicach powo³ano specjalny Komitet ds. Granic Jawiszowic,
którego celem by³o odzyskanie owych 111 hektarów. Komitet ten, razem z Prezydium GRN oraz

Gromadzkim Komitetem Frontu Narodowego,
interweniowa³ kilkadziesi¹t razy na wszystkich
szczeblach w³adzy i we wszystkich znacz¹cych
instytucjach. Wysy³ano pisma oraz rezolucje do
Prezydium PRN w Oœwiêcimiu, Prezydium WRN
w Krakowie, Rady Ministrów PRL, Pos³a na Sejm
dr Antoniego Grzywy (wybranego z tamtejszego
okrêgu), Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego3 , w³adz centralnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego oraz Stronnictwa Demokratycznego, interweniowano nawet u samego premiera Józefa Cyrankiewicza. Warto przypomnieæ,
¿e interwencje by³y wielokrotnie powtarzane.
Ponadto kilkakrotnie wysy³ano delegacje do
WRN w Krakowie oraz do Rady Ministrów. Starano siê równie¿ o audiencjê u premiera Cyrankiewicza. Czynnoœci te podejmowano bezustannie przez blisko dwa lata, czyli a¿ do pozytywnego za³atwienia sprawy. A nast¹pi³o to 29 listopada 1957 r., kiedy to Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów wy³¹czono z Brzeszcz „tereny o powierzchni 111,95 ha po³o¿one na po³udnie od granicy katastralnej Brzeszcze-Jawiszowice” i w³¹czono je do Jawiszowic.
By³ to jednak po³owiczny i krótkotrwa³y sukces.
Na horyzoncie pojawia³a sprawa nadania Brzeszczom praw miejskich, która z koñcem lat piêædziesi¹tych nabra³a tempa. Mo¿na by³o siê wtedy spodziewaæ, ¿e ju¿ wkrótce kwestia przynale¿noœci osiedla robotniczego znów powróci. Ale
jak siê okaza³o, kilka lat wystarczy³o, aby w³adze Jawiszowic inaczej odnios³y siê do kwestii
przynale¿noœci nie tylko spornych terenów, ale
ca³ej miejscowoœci.
Sprawa przemianowania Brzeszcz z osiedla na
miasto pojawia³a siê kilkakrotnie podczas obrad
ORN w Brzeszczach. Konkretne propozycje
pierwszy raz pad³y na sesji 4 marca 1959 r. Dyskutowano wtedy m.in. nad sprawozdaniem z dzia³alnoœci Prezydium, w której to dyskusji pojawi³
siê postulat wyst¹pienia do PRN w Oœwiêcimiu
z wnioskiem o nadanie Brzeszczom praw miejskich oraz zwo³ania wspólnego zebrania mieszkañców Brzeszcz i Jawiszowic w celu nawi¹zania wspó³pracy w sprawie zmiany granic miêdzy
tymi miejscowoœciami. Zobowi¹zano wtedy Prezydium do przygotowania odpowiedniej uchwa³y, dotycz¹cej zasadnoœci nadania Brzeszczom
praw miejskich. Prezydium jednak nie by³o tak
entuzjastycznie nastawione jak Rada. Sprowadzi³o ca³¹ sprawê do zwyk³ej zmiany nazwy, nie widz¹c ¿adnych korzyœci p³yn¹cych z ustanowienia Brzeszcz miastem. Zwracano równie¿ uwagê
na sam wygl¹d Brzeszcz, które nie mia³y nawet
porz¹dnych dróg, a które ka¿de miasto powinno
przynajmniej w czêœci posiadaæ. Nie widziano
równie¿ mo¿liwoœci rozbudowy Brzeszcz, zwracaj¹c uwagê na szkody górnicze, jako dostateczn¹
przeszkodê w budowaniu piêtrowych budynków.
Prezydium wypowiedzia³o siê równie¿ na temat
wspólnego zebrania mieszkañców Jawiszowic
i Brzeszcz, twierdz¹c w zasadzie, ¿e nie ma sen-
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su podejmowaæ takiej inicjatywy z powodu pretensji tych pierwszych do tych drugich.
Do sprawy wrócono ponownie kilka miesiêcy
póŸniej, na posiedzeniu, które odby³o siê 29 maja
1959 r. Po d³u¿szej dyskusji (w której pojawia³y
siê równie¿ g³osy krytyczne, wyra¿aj¹ce obawy
co do wiêkszych obowi¹zków, jakie miasto musia³o wype³niaæ) zdecydowano siê przyj¹æ uchwa³ê, na mocy której postanowiono zwróciæ siê
do Prezydium PRN w Oœwiêcimiu z wnioskiem
„o utworzenie miasta Brzeszcze w miejsce dotychczasowego osiedla Brzeszcze”. W uzasadnieniu uchwa³y znalaz³ siê równie¿ apel do mieszkañców okolicznych miejscowoœci, tj. Jawiszowic, Przecieszyna i Wilczkowic, aby podjêli oni
odpowiednie uchwa³y o po³¹czeniu siê z Brzeszczami w jeden organizm administracyjny. Zwracano uwagê, ¿e miejscowoœci te zatracaj¹ swój
dotychczasowy rolniczy charakter, liczba ich
mieszkañców zwiêksza siê, zagêszcza siê równie¿
zabudowa. W zawi¹zku z tym ich mieszkañcy
korzystaj¹ z urz¹dzeñ socjalnych (opieka zdrowotna), gospodarczych (ujêcie wody pitnej, stacja gazowa) i kulturalnych (kino) nale¿¹cych do
Brzeszcz, jednoczeœnie nie ponosz¹c kosztów ich
utrzymania. Obawiano siê oczywiœcie niezrealizowania tego gor¹cego apelu. Liczono siê zapewne nie tylko z negatywn¹ opini¹ w³adz wy¿szych,
ale tak¿e z umiarkowanym entuzjazmem mieszkañców pozosta³ych miejscowoœci. Dlatego te¿
wysuniêto dwie alternatywne mo¿liwoœci dotycz¹ce granic przysz³ego miasta. Pierwsza zak³ada³a utworzenie miasta Brzeszcze w granicach
z 1957 r., tzn. razem z nale¿¹cymi wówczas do
Jawiszowic osiedlem robotniczym oraz terenem,
na którym znajdywa³a siê czêœæ kopalni. Drugi
wariant zak³ada³ utworzenie miasta Brzeszcze
w po³¹czeniu w Jawiszowicami, Przecieszynem
oraz Wilczkowicami.
Zanim sprawa ponownie wróci³a pod obrady
ORN, zwo³ano zebranie tzw. „aktywu spo³ecznego” (czyli najbardziej zaanga¿owanych spo³ecznie mieszkañców) Brzeszcz i Jawiszowic w celu
przedstawienia planów po³¹czenia tych miejscowoœci oraz utworzenia z nich miasta. Dalszym
punktem mia³a byæ organizacja osobnych zebrañ
ogólnych mieszkañców Jawiszowic oraz Brzeszcz,
którzy mieli wypowiedzieæ siê na temat rozwi¹zañ forsowanych przez ORN. Zebrania te zosta³y
zwo³ane na polecenie Prezydium PRN w Oœwiêcimiu, które uzale¿ni³o podjêcie odpowiednich
kroków w³aœnie od stanowisk tych dwóch miejscowoœci. Nie zorganizowanie zebrañ tego typu
by³o g³ówn¹ przyczyn¹ braku skutecznoœci poprzedniej uchwa³y odnoœnie Brzeszcz. Zebranie
aktywu spo³ecznego Osiedla Brzeszcze i Gromady Jawiszowice odby³o siê 20 lutego 1960 r. Pomimo górnolotnych deklaracji, mówi¹cych, ¿e
nale¿y porozumieæ siê „odrzucaj¹c na bok wszelkie antagonizmy i ciasne pojêcia”, „aktyw spo³eczny” by³ daleki od wypracowania wspólnego
stanowiska. Przedstawiciele Jawiszowic wcale nie
byli tak entuzjastycznie nastawieni do planowanego przedsiêwziêcia, jakby siê mog³o wydawaæ.
Zwracano uwagê, ¿e realizacja tych planów nic
nie da rolniczej czêœci wsi, obawiano siê wiêkszych podatków, ale chyba najbardziej bano siê
utraty zysków p³yn¹cych z „dobrego w blokach
gospodarzenia przez gromadê” [Jawiszowice]4.
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Zarzucano Brzeszczom, ¿e najbardziej zale¿y im
na osiedlowej czêœci wsi. Jeden z mieszkañców
Jawiszowic stwierdzi³, ¿e „w tej chwili sprawa
tak wygl¹da i¿ Brzeszcze chc¹ zabraæ „bloki” w swe
granice, a reszty gromady nie chc¹ jako nie pasuj¹cej do nowego garnituru”. Sprzeciwiano siê oraz
podœmiewano z inicjatywy nadania Brzeszczom
praw miejskich, zadaj¹c pytanie „co to za cel byæ
miastem, jak [Brzeszcze] s¹ tak rolnicze jak Jawiszowice”. Ironizowano na temat przysz³ego
miasta, mówi¹c, ¿e „mamy pe³no b³ota a chcemy
miasto - bo u nas w Polsce to ka¿dy chce siê ³adnie ubraæ, a po b³ocie chodziæ”. Same Brzeszcze
wzbrania³y siê przed przy³¹czeniem Jawiszowic
na si³ê, pozostawiaj¹c to „zdrowemu rozs¹dkowi
aktywu Jawiszowic, który w œwietle perspektyw
rozwoju winien to rozpatrzyæ”. Podsumowuj¹c
dyskusje stwierdzono, ¿e tak czy inaczej Brzeszcze bêd¹ wnioskowaæ o przemianowanie na miasto. W kwestii granic wspólnego stanowiska nie
wypracowano. Ujêto j¹ w dwóch alternatywnych
punktach: albo nale¿y postulowaæ o przy³¹czenie
do Brzeszcz osiedla robotniczego nale¿¹cego do
Jawiszowic albo postulowaæ o po³¹czenie Brzeszcz
i Jawiszowic w ca³oœci.
Zebranie ogólne w Brzeszczach odby³o siê ju¿
nastêpnego dnia i przychylnie ustosunkowa³o siê
do planów utworzenia miasta i przy³¹czenia spornych terenów do Brzeszcz. Natomiast analogiczne zebranie w Jawiszowicach odby³o siê dopiero
na pocz¹tku marca. Mimo, i¿ nie zachowa³ siê
protokó³ z tego zebrania, mo¿na poœrednio okreœliæ, jakie nastroje na nim panowa³y. W tym miejscu nale¿y wyjaœniæ, ¿e sama GRN w Jawiszowicach oraz jej Prezydium rozumia³o wagê problemu. Zdawano sobie równie¿ sprawê z tego, ¿e
zastosowanie któregoœ z proponowanych rozwi¹zañ by³o nieuniknione, ¿e nie mo¿na by³o obroniæ ówczesnego stanu granic. Na posiedzeniu
GRN 26 lutego 1960 r. podjêto uchwa³ê, w której
stwierdzono, ¿e „w pe³ni docenia [siê] i aprobuje
plany perspektywiczne rozbudowy terenu
Brzeszcz i Jawiszowic i stworzenia w przysz³oœci oœrodka miejskiego z centrum na osiedlu
w Jawiszowicach”. Zamêt oraz niezadowolenie budzi³y jednak ró¿ne zakulisowe dzia³ania,
a czarê goryczy przela³a akcja zbierania na
Osiedlu ZOR podpisów pod petycj¹ w sprawie
w³¹czenia tego¿ Osiedla do Brzeszcz. Akcja ta
zosta³a zainicjowana na pocz¹tku 1960 r. i spotka³a siê z ostrym sprzeciwem jawiszowickich
w³adz, które widzia³y w niej jawn¹ prowokacjê. Zdecydowanie potêpiono tak¹ zakulisow¹
inicjatywê, okreœlono j¹ jako bezprawn¹ i ³ami¹c¹
zasady praworz¹dnoœci, które zosta³y okreœlone w Konstytucji. Domagano siê od w³adz powiatowych (bezskutecznie zreszt¹) zbadania
sprawy i ukarania prowodyrów tego przedsiêwziêcia. Zapewne takie dzia³ania by³y przyczyn¹ ostrych spiêæ na po³¹czonym zebraniu,
odbytym kilka dni wczeœniej. W³adze Jawiszowic, widz¹c w któr¹ stronê zmierza rozwój tego
terenu, chcia³y braæ udzia³ w przekszta³ceniach,
jednak na równych zasadach, jako partner oraz
jako jeden z inicjatorów i organizatorów rozbudowy miejskiego oœrodka górniczego w po³¹czonych Brzeszczach i Jawiszowicach. Najbardziej obawiano siê, aby nie potraktowano
Jawiszowic jako zwyk³ej czêœci sk³adowej przysz³ego miasta Brzeszcze.

Wspomniane ogólne zebranie mieszkañców Jawiszowic zwo³ywano w duchu porozumienia. Na
posiedzeniu Prezydium GRN w Jawiszowicach
z 5 marca 1960 r., omawiaj¹c przygotowanie zebrania, zwracano uwagê, ¿e sprawa jawiszowickiego osiedla ju¿ zbyt d³ugo stanowi „koœæ niezgody” i nale¿y do³o¿yæ wszelkich starañ, aby
ostatecznie rozwi¹zaæ ten problem. Konkluduj¹c
stwierdzono, ¿e niezwykle istotnym jest, aby podjêta „uchwa³a by³a realna i mia³a podstawy ekonomiczno-gospodarcze oraz nawi¹zywa³a do planu perspektywicznego rozwoju terenu Jawiszowic/Brzeszcz”. Kilka dni po zebraniu odby³a siê
nadzwyczajna sesja GRN, której celem by³o zatwierdzenie wniosku zebrania wiejskiego. Podjêta uchwa³a pozwala stwierdziæ, ¿e zebranie wiejskie przychylnie odnios³o siê do planów po³¹czenia Jawiszowic i Brzeszcz. Uchwalono aby „w³¹czyæ w przysz³y oœrodek miejski ca³y teren gromady Jawiszowice, bez jakichkolwiek zmian gromady Jawiszowice”. Zaznaczono jednak, ¿e ma
siê to odbyæ „na równych i wspólnych prawach”.
Postulowano równie¿, aby ca³¹ administracjê
przysz³ego miasta zlokalizowaæ na jawiszowickim osiedlu. Zdawano sobie sprawê, ¿e nie mo¿na dopuœciæ do straty osiedla oraz kopalni. W grê
wchodzi³o wtedy ju¿ tylko po³¹czenie Jawiszowic i Brzeszcz w jeden organizm miejski. Postulowano wiêc powrót do sytuacji sprzed 1955 r.,
kiedy te dwie miejscowoœci by³y w jednej jednostce administracyjnej5 .
By³o ju¿ jednak za póŸno. Posiedzenie ORN
w Brzeszczach, którego g³ównym celem by³o ponowne podjêcie uchwa³y o przemianowaniu
Brzeszcz z osiedla na miasto, oby³o siê 23 lutego. Mo¿liwe, ¿e widz¹c postawê Jawiszowic
wzglêdem swoich planów nie czekano, a¿ wypowie siê tamtejsze zebranie ogólne. Nie postulowano ju¿ po³¹czenia obydwóch miejscowoœci, jak
to mia³o miejsce rok wczeœniej. Zwracano uwagê, ¿e mieszkañcy jawiszowickiego osiedla, jako
w wiêkszoœci pracownicy kopalni, ci¹¿¹ do
Brzeszcz, natomiast „po³¹czenie ca³ej gromady
Jawiszowice z Brzeszczami by³oby krzywdz¹ce
dla ludnoœci Jawiszowic ze wzglêdu na du¿e oddalenie”. Niemniej jednak, tak jak wczeœniej zapowiedziano, zdecydowano siê wyst¹piæ z wnioskiem o przemianowanie Brzeszcz na miasto, ale
w granicach z 1957 r. Przyjêta uchwa³a by³a w treœci prawie identyczna z t¹, któr¹ podjêto w maju
1959 r., jednak dodatkowo postulowano o w³¹czenie do przysz³ego miasta osiedla ZOR. Wyjaœniono równie¿, ¿e teren o który siê upominano,
zosta³ w 1957 r. wy³¹czony z Brzeszcz i w³¹czony do Jawiszowic. Na odpowiedŸ w³adz powiatowych nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Odpowiednie kroki zosta³y podjête 4 marca 1960 r., kiedy
to odby³o siê nadzwyczajne posiedzenie Prezydium PRN w Oœwiêcimiu w ca³oœci poœwiêcone
sprawie zmiany granic oraz przemianowaniu
Brzeszcz na miasto. Po krótkiej i jednomyœlnej
dyskusji podjêto uchwa³ê, która wyrazi³a pozytywn¹ opiniê w sprawie przy³¹czenia osiedla ZOR
do Brzeszcz oraz w sprawie nadania Brzeszczom
miana miasta. Zdecydowano siê wyst¹piæ z odpowiednim wnioskiem do Prezydium WRN w Krakowie o nadanie sprawie dalszego biegu. Warto
równie¿ podkreœliæ, ¿e zobowi¹zano siê do wykonania niniejszej uchwa³y do 5 marca, tzn.,
¿e wniosek ten zosta³ niemal natychmiast wys³a-
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ny do Krakowa. W uzasadnieniu uchwa³y powo³ywano siê na zgodê ORN w Brzeszczach odnoœnie granic oraz na z³o¿one podpisy mieszkañców Osiedla ZOR na petycji w sprawie przy³¹czenia do Brzeszcz (w³aœnie te podpisy w Jawiszowicach wzbudzi³y oburzenie). Zwracano uwagê, ¿e pieni¹dze uzyskane z osiedla by³y wykorzystywane przez Jawiszowice na utrzymanie rolniczej czêœæ wsi, natomiast samo osiedle zaniedbywano. Ponadto w ostatnim punkcie uzasadnienia - ale wydaje siê najistotniejszym - podniesiono kwestiê, ¿e w³¹czenie spornych terenów do
Brzeszcz umo¿liwi podniesienie tej miejscowoœci do rangi miasta.
Stanowiska w³adz powiatowych nie zmieni³o
posiedzenie Prezydium GRN w Jawiszowicach,
na którym zajêto stanowisko odnoœnie po³¹czenia Jawiszowic i Brzeszcz. Na posiedzeniu Prezydium PRN, zwo³anym 18 marca, nie zdecydowano siê zmieniaæ swojego zdania zawartego
w uchwale z 4 marca, a jedynie przes³aæ protoko³y z zebrania wiejskiego oraz zebrania Prezydium
GRN w Jawiszowicach do Prezydium WRN „w celu
wykorzystania”. Przez d³u¿szy czas na posiedzeniach ORN w Brzeszczach nie podejmowano tematu miasta oraz granic. Poniewa¿ nic siê nie
dzia³o, 1 sierpnia 1961 r. zdecydowano siê podj¹æ kolejn¹ uchwa³ê, w której postanowiono ponownie zwróciæ siê do Prezydium WRN w Krakowie za poœrednictwem Prezydium PRN w Oœwiêcimiu z wnioskiem o przemianowanie osiedla
Brzeszcze na miasto oraz o w³¹czenie osiedla
ZOR wraz z kopalni¹ i przyleg³ymi koloniami do
przysz³ego miasta. W tym czasie na szczeblu powiatowym sprawa nabra³a ju¿ tempa. W lipcu
1961 r. Prezydium PRN w Oœwiêcimiu wyst¹pi³o
z pismem do w³adz wojewódzkich z planem
zmian terytorialnych w powiecie. Przedstawiono
m.in. plan po³¹czenia Osiedla Brzeszcze z mieszkaniowym osiedlem w Jawiszowicach oraz Przecieszynem, jednoczeœnie nadaj¹c tak utworzonym
Brzeszczom charakter miejski. W uzasadnieniu
zwrócono uwagê, ¿e znakomita wiêkszoœæ mieszkañców terenów przysz³ego miasta Brzeszcze
by³a zatrudniona w Kopalni. Podniesiono równie¿ kwestiê istnienia dwóch zak³adów gospodarki komunalnej (w Jawiszowicach i Brzeszczach),
których dzia³alnoœæ siê dublowa³a, czêsto dochodzi³o równie¿ do konfliktów, poniewa¿ oba zak³ady korzysta³y z tych samych urz¹dzeñ. Nastêpnym punktem by³a kwestia wiêkszego zaanga¿owania GRN w Jawiszowicach w sprawy Osiedla
ZOR, na czym cierpia³a rolnicza czêœæ Jawiszowic6. Jeœli chodzi o Przecieszyn, to zwracano
uwagê na du¿y odsetek mieszkañców zatrudnionych w Kopalni oraz na to, ¿e miejscowoœæ ta
gospodarczo ci¹¿y³a w stronê Brzeszcz. Podsumowuj¹c wyra¿ono opinie, ¿e takie po³¹czenie
da³oby gwarancjê odpowiedniego rozwoju przysz³ego miasta Brzeszcze. Wówczas miasto liczy³oby prawie 10 500 mieszkañców. Pomys³ z w³¹czeniem Przecieszyna do Brzeszcz móg³ zostaæ
podyktowany tym, i¿ obawiano siê, ¿e same
Brzeszcze wraz z czêœci¹ Jawiszowic nie bêd¹
posiada³y odpowiedniej „mocy przetargowej”
w oczach w³adz wojewódzkich. Planowano zapewne, aby liczba mieszkañców przekroczy³a 10
tysiêcy, czego nie osi¹gniêtoby w samych Brzeszczach i jawiszowickim osiedlu. Jednak kiedy 29
sierpnia 1961 r. podjêto odpowiedni¹ uchwa³ê na

posiedzeniu Prezydium PRN w Oœwiêcimiu, nie
przedstawiano planu w³¹czenia Przecieszyna
w przysz³e miasto. W uchwale tej przedstawiono
propozycje zmian w podziale administracyjnego
powiatu oœwiêcimskiego, które wys³ano do WRN
w Krakowie. W sprawie Brzeszcz postulowano,
aby zaliczyæ je w poczet miast oraz w³¹czyæ w ich
granice administracyjne osiedle robotnicze nale¿¹ce go Jawiszowic.
W Krakowie zaakceptowano takie rozwi¹zanie
i przes³ano je dalej - do Warszawy. Jeszcze w tym
samym roku Rada Ministrów w czêœci zadoœæ
uczyni³a temu wnioskowi. Rozporz¹dzeniem z 7
listopada 1961 r. wy³¹czono z Jawiszowic osiedle mieszkaniowe oraz tereny przemys³owe i w³¹czono je do Brzeszcz. Teraz wystarczy³o ju¿ tylko czekaæ na nastêpne decyzje z Warszawy. Nieca³y rok póŸniej kolejnym Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów (której Prezesem by³ wtedy Józef Cyrankiewicz) z 7 lipca 1962 r. Osiedle
Brzeszcze zaliczono w poczet miast.

Micha³ Jarnot
1. Skrót od Zak³ady Osiedli Robotniczych oraz
Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych, które by³y
odpowiedzialne za budowê osiedli wielorodzinnych na terenie Polski.
2. W artykule zosta³y u¿yte nastêpuj¹ce skróty dla
organów w³adzy, które ówczeœnie istnia³y w Polsce: WRN - Wojewódzka Rada Narodowa, PRN Powiatowa Rada Narodowa, ORN - Osiedlowa
Rada Narodowa, GRN - Gromadzka Rada Narodowa. Dla terenu, którego dotyczy tekst by³y to
kolejno: WRN w Krakowie, PPR w Oœwiêcimiu,
ORN w Brzeszczach i GRN w Jawiszowicach.
Ka¿da z tych rad posiada³a organ wykonawczy Prezydium. Na szczeblu wojewódzkim i powiatowym rady narodowe zosta³y powo³ane w 1950 r.,
w miejsce zlikwidowanych urzêdów wojewódzkich
i starostw powiatowych i przejê³y ich kompetencje. Ni¿sze szczeble administracji zosta³y objête
podobn¹ reform¹ w 1954 r., przy czym dla
Brzeszcz i Jawiszowic wprowadzono nastêpuj¹ce zmiany: Brzeszcze i Jawiszowice, jako jedna jednostka administracyjna, zyska³y status
Osiedla. Sytuacja taka istnia³a do 1955 r., kiedy to Jawiszowice od³¹czono od Osiedla Brzeszcze i utworzono z nich osobn¹ Gromadê z w³asn¹
Rad¹ Narodow¹. Przed 1954 r. Brzeszcze, Jawiszowice, Przecieszyn, Skidziñ i Wilczkowice tworzy³y jedn¹ gminê.
3. By³ to póŸniejszy Front Jednoœci Narodu.
4. Nale¿y siê zastanowiæ czy faktycznie w Jawiszowicach dobrze „gospodarzono”, je¿eli weŸmie
siê pod uwagê fakt, ¿e po przeprowadzonej kontroli finansowej w Prezydium GRN w marcu
1960 r. stwierdzono, ¿e na odcinku gospodarki
bud¿etowej i rachunkowoœci finansowej Prezydium GRN w Jawiszowicach nale¿y do najgorszych jednostek [w powiecie].
5. Warto wspomnieæ, ¿e kiedy zabiegano o od³¹czenie Jawiszowic od Osiedla Brzeszcze w 1955 r.,
wielokrotnie podnoszono kwestiê z³ego administrowania oraz nierównego traktowania Jawiszowic przez w³adze w Brzeszczach.
6. Jak widaæ, argumentacja u¿ywana przez Prezydium PRN w Oœwiêcimiu czêsto wyklucza³a siê
nawzajem.

Sto lat temu…
W latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych XIX w. wydano w Warszawie 23 tomy
„S³ownika geograficznego Królestwa Polskiego
i innych krajów s³owiañskich”, gdzie w kolejnoœci alfabetycznej zamieszczono encyklopedyczne wiadomoœci o ówczesnych ziemiach polskich trzech zaborów. Znalaz³y siê tam tak¿e informacje o Brzeszczach, Jawiszowicach, Przecieszynie, Skidziniu, Wilczkowicach i Zasolu.
Niestety, autorzy S³ownika nie uniknêli, nieraz powa¿nych pomy³ek przy uk³adaniu treœci
hase³. Trudno zreszt¹ mieæ do nich pretensje, gdy¿
zestawili olbrzymi materia³ z ponad 900 tys. km2
- od Kaniowa nad Wis³¹ do Kaniowa nad Dnieprem! W takiej sytuacji unikniêcie b³êdu jest niemo¿liwoœci¹. Œwiadom niedostatków formy i treœci S³ownika zdecydowa³em siê na opublikowanie interesuj¹cych nas fragmentów, gdy¿ mimo
wszystko stanowi¹ one ciekawe Ÿród³o [informacji] do dziejów naszej okolicy. Oryginalny tekst
mo¿na znaleŸæ na stronach Ma³opolskiej Biblioteki Cyfrowej.1 Polecam!
Brzeœcie albo Brzeszcze (z Zieleñcem, Nazieleñcami i Budami), wœ, pow. bialski w Galicyi, ma
2882 mr rozl[eg³oœci], w tem 1743 mr roli ornej,
226 dm, 1493 mk, par[afia] w Oœwiêcimiu, szko³a ludowa jednoklasowa. Le¿y B. nad rzek¹ Bia³¹
[!] przy samej kolei pó³nocnej cesarza Ferdynanda, w glebie ¿ytniej, ma gorzelniê. Obszar dworski nale¿y do majoratu arcyksiêcia Albrechta.
Jawiszowice mylnie Jajuszowice, wœ na lewym
brzegu Wis³y, w pow. bialskim przy granicy Szl¹ska [!] pruskiego, ma parafiê rz.-kat., szko³ê ludow¹ jednoklasow¹ i stacyê kolei ¿elaznej cesarza Ferdynanda (przystanek miêdzy Oœwiêcimiem
a Dziedzicami, o 74 km od Krakowa). Jawiszowice le¿¹ w równinie miêdzyrzecznej Wis³y
i So³y, w ziemi urodzajnej. Zabudowania wiêkszej posiad³[oœci] le¿¹ miêdzy dworcem kolei
¿elaznej a wsi¹, koœció³ w œrodku wsi. Jawiszowice maj¹ 1411 rz.-kat., 6 ewang[elickich], 9 izrael[ickich], mieszk[añców]. Obszar wiêkszej posiad³oœci arcyks. Albrechta wyn[osi] 444 mr roli,
95 mr ³¹k i ogrodów, 83 mr pastwisk i 607 mr
lasu szpilkowego; mniejsza pos[iad³oœæ]: 1176 mr
roli, 73 mr ³¹k i ogrodów, 141 mr pastwisk i 84
mr lasu. Gospodarstwo stawowe. Koœció³ drewniany zbud[owany] w 1504 r. przechowuje metryki urodz[enia]. Od 1754 r. D³ugosz (LB II 150)
pisze, ¿e wieœ J., w³asnoœæ Korony Polskiej, le¿y
w parafii Rachwa³owice.
Przecieszyn w XV w. Przeczyeschyn, w XVI w.
Przeciessin, wœ w pow. bialskim, w równinie, 266
m n.p.m. na lewym brzegu So³y. Graniczy na zach.
z Brzeszczem [!], na wsch. ze Skidziniem, na p³n.
z Wilczkowicami. Na p³d. zaœ ma du¿y las zw[any]
Pañskim albo Bestwiñskim, który dzieli j¹ od Wilamowic. Wœ liczy 49 dm, 305 mk rz.-kat., par[afia]
w Oœwiêcimiu (8,3 km). Posiad³oœæ wiêksza arcyks.
Albrechta ma obszaru 179 mr roli, 25 mr ³¹k, 10 mr
pastwisk i 45 mr lasu; pos[iad³oœæ] mn[iejsza]: 206
mr roli, 11 mr ³¹k, 42 mr pastw[isk] i 5 mr lasu. Na
obszarze P. jest folwark Nadsolna. Za D³ugoszem
(LB II 224) P. posiadali Skidziñscy (Szkedzenscy)
Marek, Jan i Micha³, póŸniej Luboñscy. W 1581 r.
by³y 2 ³any kmiece, 5 zagród z rol¹, 2 komorników i 1 rzemieœlnik (Pawiñski, Ma³op. 99)
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Skidziñ, Skidzyn, Skiedzeñ, w XV w. Skiedzen,
w 1581 Skidzieñ (Pawiñski, Ma³op., 97), wœ
w pow. bialskim, na lewym brzegu So³y, 12,1
km na p³d. od Oœwiêcimia, w równinie 249 m
n.p.m. wzniesionej. Staro¿ytna, u D³ugosza (LB
II 224) Skedzen, u Pawiñskiego Skidzieñ zwana. Wioska ma 51 dm i 303 mk (140 mê¿[czyzn]
i 163 kob[iet]), miêdzy którymi jest 294 rz.-kat.
i 9 izrael[ickich].
Wiêksza posiad³oœæ w XV i XVI w. Skidzieñskich
nale¿a³a potem do klucza ³odygowieckiego i z tym
kluczem zostaje teraz w posiadaniu arcyks. Albrechta. Ma ona 191 mr roli, 52 mr ³¹k, 26 mr
pastwisk, 134 mr lasu; pos[iad³oœæ] mn[iejsza]
wyn[osi]: 202 mr roli, 8 mr ³¹k, 45 mr pastwisk,
37 mr lasu. Parafia rz.-kat. w Oœwiêcimiu. S. graniczy na wsch. przez rzekê z Grójcem, na p³n.
z Wilczkowicami, na p³d. z £êkami, a na zachód
z Przecieszynem.
Wilczkowice, wœ w pow. bialskim, na lewym
brzegu So³y, przy goœciñcu z Oœwiêcimia do
Bia³ej, wzn[iesiona] 249 m n.p.m. Sk³ada siê
z 30 dm, ma 141 mk rz.-kat., par[afia] w Oœwiêcimiu [...]. Posiad³oœæ tabularna arcyks. Albrechta wyn[osi] 11 mr roli, 36 mr stawów i moczarów; pos[iad³oœæ] mn[iejsza]: 112 mr roli,
6 mr ³¹k, 36 mr pastwisk. Za D³ugoszem (LB
II 225) dziedziczy³ tê wieœ Micha³ Rajski, który sam ³any kmiece uprawia³, a prepozyturze
oœwiêcimskiej zamiast dziesiêciny p³aci³ 3 fertony. W spisie poborowym z 1581 r. (Pawiñski, Ma³op., 97) nie ma tej osady, prawdopodobnie zaliczono j¹ do Rajska. W. granicz¹ na
p³n. z Rajskiem, na zach. z Budami i Brzeszczem [!], a na p³d. z Przecieszynem.
Zasole albo Zasolany, trzy wólki w pow. bialskim
(Galicya), na lewym brzegu So³y. Jedna nale¿y
do miasta Oœwiêcimia i liczy 38 dm i 283 mk (135
mê¿[czyzn], 148 kob[iet]); druga do Bielan: ma
42 dm i 255 mk (118 mê¿[czyzn], 137 kob[iet]);
trzecia do £êk i ma 36 dm, 176 mk (91
mê¿[czyzn], 85 kob[iet]).
Do przytoczonego powy¿ej tekstu przyda³by siê
niew¹tpliwie komentarz, wyjaœniaj¹cy i prostuj¹cy niektóre dane ze S³ownika, ¿e np. Brzeszcze
nie le¿¹ nad rzek¹ Bia³¹, ¿e Jawiszowice maj¹
koœció³ z 1692, a nie z 1504 r., a D³ugoszowe
Jawiczowice to Jawczyce k. Piñczowa (LB II
150!), ¿e w 1581 r. w Przecieszynie by³o 8 ³anów
kmiecych, a nie 2... itp. Powstrzymam siê jednak
od takiego komentarza bêd¹c przekonany, i¿ przerós³by on objêtoœci¹ niniejszy artyku³, zak³ócaj¹c niepowtarzaln¹ atmosferê obcowania z dziewiêtnastowiecznym tekstem.

Rozmowa z Ann¹ Malinowsk¹, wieloletni¹ pracownic¹ i dyrektork¹ MGOKu/OK.
Katarzyna Senkowska: Gdzie szukaæ pocz¹tków zorganizowanej dzia³alnoœci kulturalnej
na terenie Brzeszcz?
Anna Malinowska: Zak³adowy Dom Kultury,
który mieœci³ siê w budynku tzw. Rotundy naprzeciw dzisiejszej bramy kopalnianej, powsta³ po
wojnie. Najpierw by³ tam hotel i ju¿ wtedy funkcjonowa³a w nim œwietlica. Zaraz w 1945 r. utworzono te¿ bibliotekê, w³aœciwie od tego wiele siê
zaczê³o. Wtedy Mieczys³aw Faltus wróci³ z Mauthausen - dosta³ siê do obozu podczas wojny, bo
wczeœniej studiowa³ nauki spo³eczne w Poznaniu. Wspólnie z panem Koconiem zbierali po

domach ksi¹¿ki, które zasili³y, a w³aœciwie zapocz¹tkowa³y biblioteczne zbiory. Do roku 1957
w budynku funkcjonowa³a tak¿e œwietlica pod
kierownictwem pana Augustyna Z³otka. Ju¿ wczeœniej by³ tam te¿ teatr (nale¿y pamiêtaæ, ¿e tradycje sceniczne s¹ bardzo mocne w Brzeszczach,
pocz¹wszy od Towarzystwa Robotniczego, œwietlicy TSL i Teatru W³oœciañskiego przed wojn¹).
Pani Irena Kahankowa robi³a choreografiê do
przedstawieñ, a zaraz po wojnie wystawiono nawet jase³ka, wtedy w³adze jeszcze na to pozwala³y. T³umy ludzi przychodzi³y. Na prze³omie 1956/
1957 r. przemianowano œwietlicê na Klub, czyli
placówkê o wiêkszej randze. Zaraz po wojnie
zaczê³o funkcjonowaæ tam te¿ kino „Kultura”.
W 1959 r. Mieczys³aw Faltus zosta³ szefem ZDK
(w latach 1946-1959 pracowa³ w Zarz¹dzie G³ównego Zwi¹zku Zawodowego Górników pe³ni¹c

funkcjê kierownika do spraw kultury okrêgu katowickiego, a wczeœniej chrzanowskiego). Formy artystyczne, które wprowadza³ na grunt
brzeszczañski, by³y wiêc rodem ze Œl¹ska (np.
film ilustruj¹cy bez dŸwiêku sprawy, do których
dekoracja by³a czysto umowna. Przyk³adowo plener pokazywaliœmy na ekranie i na tle tego odgrywaliœmy nasz¹ akcjê, tak zrobiliœmy te¿ z obozem koncentracyjnym w programie z oryginalnymi pieœniami obozowymi). W Klubie rozwija³y siê ró¿norodne formy pracy, za³o¿ono tam klub
szachistów, uczono szyde³kowania, haftu, itp.
Du¿o dzieci przychodzi³o. By³ te¿ ju¿ zespó³ mandolinowy prowadzony przez pana Antoniego Dawida, ówczesnego kapelmistrza orkiestry dêtej.
W latach ’80 dzia³a³y równie¿ ko³a zainteresowañ, np. go³êbiarze, teatr lalek, zespo³y taneczne, wokalne. Kino „Wis³a” znajdowa³o
siê w Klubie Górniczym prowadzonym
przez Zygmunta Rybczyñskiego, powsta³ym w parku na Osiedlu (póŸniejsza harcówka, oddana harcerzom w latach ’80, a w ’90 przekazana MGOK).
Dzia³a³ tam tak¿e teatr poezji prowadzony przez Tadeusza Tomalê, wystawiano
teatrzyki dla dzieci. Biblioteka natomiast
znajdowa³a siê w jednym z budynków
obok, tam gdzie dziœ ma siedzibê Bank
Spó³dzielczy.
K.S.: Kiedy i gdzie rozpoczê³a Pani
pracê zwi¹zan¹ z dzia³alnoœci¹ kulturaln¹? Jak
wygl¹da³y pocz¹tki Pani œcie¿ki zawodowej?
A.M.: W 1960 r. podjê³am pracê w ZDK. Kulturalno-oœwiatowe liceum gliwickie, do którego
uczêszcza³am, by³o sponsorowane m. in. przez
Zwi¹zek Zawodowy Górników w Katowicach,
wiêc pracê mieliœmy zabezpieczon¹, przy czym
ka¿dy z nas deklarowa³, ¿e podejmie j¹ w placówkach kulturalno-oœwiatowych ZZG. Poniewa¿ w Brzeszczach nie by³o ze znalezieniem takiej problemu, trafi³am do ZDK. Swój sta¿ zaczê³am od przejœcia przez wszystkie dzia³y, na
pocz¹tku pracowa³am w bibliotece, a póŸniej jako
instruktor kulturalno-oœwiatowy, równoczeœnie
zajmowa³am siê konferansjerk¹. Od 1965 r., czyli odk¹d zdoby³am trzeci stopieñ choreografa,
podjê³am pracê z zespo³ami tanecznymi, które

Wojciech Janusz
Objaœnienie niektórych skrótów:
dm - domy
LB - D³ugosz J., Liber beneficiorum dioecesis
cracoviensis (Ksiêga posiad³oœci diecezji krakowskiej)
mk - mieszkañcy
mr - morgi (1 mr polska = ok. 56 arów; 1 mr austriacka = 57,5 ara; 1 mr pruska = 25,5 ara)
Pawiñski, Ma³op. - Pawiñski A., Polska XVI w.
pod wzglêdem geograficzno-statystycznym. Ma³opolska. •ród³a dziejowe. Warszawa 1886 r.
rz.-kat. - rzymsko-katolicki
wœ - wieœ
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dzia³a³y w Klubie na osiedlu i w samym ZDK.
By³y to w wiêkszoœci zespo³y estradowe, przejê³am je po pani Zofii Mentelskiej. W 1968 r. powsta³ ju¿ olbrzymi zespó³ miêdzypokoleniowy
(póŸniej wy³oni³a siê z niego s³ynna Górnicza Jesieñ. Nazwê tej grupie nada³a Febronia Wójcikowa, potem opiekê nad zespo³em przej¹³ Teodozjusz Kubaszewski, a od 1982 r. znowu ja). Pracowaliœmy równie¿ z m³odzie¿¹, w ZDK wielu
nauczycieli by³o zatrudnionych jako instruktorzy
godzinowi, m. in. pani Irena Kahanek, pani Maria Siuta, pan Wojciech Wojnarowski i pani Maria Bialikiewicz. Powstawa³y scenariusze widowisk dzieciêcych, w³aœnie z tych olbrzymich form
Brzeszcze zas³ynê³y w okolicy. Pierwszym takim
przedstawienie by³ „S³owacki wiecznie ¿ywy”, do
którego choreografiê u³o¿y³y panie Siutowa i Kahankowa. Pó³ szko³y by³o w to zaanga¿owane.
K.S.: Kto móg³ wystêpowaæ w zespole, sk¹d
czerpali Pañstwo pomys³y i materia³ do
przedstawieñ?

Poety” czy „Ojczyzna moja”, aran¿owanych przez
Feliksa Chowañca. Re¿yseri¹ tych przedstawieñ
zajmowa³ siê Ryszard Malinowski - szef radiowêz³a kopalnianego. W przygotowaniach aktywnie uczestniczy³ te¿ Augustyn Z³otek.
K.S.: Kto jeszcze bra³ aktywny udzia³ w rozwoju brzeszczañskiej kultury w tamtym czasie,
jakie inne przedsiêwziêcia by³y realizowane?
A.M.: W 1973 r. Mieczys³aw Faltus przeszed³ na
emeryturê. Wczeœniej, jeszcze w 1962 r., kierownictwo Klubu na osiedlu obj¹³ Teodozjusz Kubaszewski, jako instruktor godzinowy w ZDK pracowa³ równie¿ Aleksander Momot. Panowie za³o¿yli nawet kwartet wokalny (Momot, Kubaszewski, Stanis³aw Saduœ i Czes³aw Czerwik),
który dawa³ wspania³e popisy na niezliczonych
konkursach piosenki górniczej (równie¿ obowi¹zkowych konkursach piosenki radzieckiej). Zupe³nie osobno funkcjonowa³ tak¿e zespó³ muzyczny, do tego orkiestra dêta i ca³y chór pod kierownictwem Krzysztofa Borzêdowskiego. Jeœli natomiast chodzi o bibliotekê w ZDK, pracowa³a tam
najpierw Aleksandra Czerwik, a potem Leokadia
Saduœ. Warto wspomnieæ równie¿, ¿e doœæ cieka-

A.M.: Zanim ktoœ dosta³ siê do zespo³u tanecznego, musia³ przejœæ przez kurs rytmiczno-taneczny. Wybieraliœmy stamt¹d najlepszych, wspomniana wczeœniej pokoleniówka z³o¿ona by³a z samych asów. Scenariusze
przedstawieñ z regu³y pisa³ pan Faltus.
W 1965 r. wspólnie z Józefem Korczykiem i Febroni¹ Wójcikow¹ objechaliœmy ca³¹ gminê robi¹c nagrania na temat tradycji i póŸniej na tej podstawie
przygotowywaliœmy widowiska. Zebrane przez nas materia³y stanowi³y autentyki niezwyk³ej i jedynej w swoim rodzaju wartoœci: by³a to mieszanka folkloru z ca³ej Polski, za prac¹ przybywali
tu przecie¿ ludzie z daleka, z lubelskiego, rzeszowskiego czy cieszyñskiego.
Jest jednak jedna szczególna piosenka,
typowo brzeszczañska, zaczyna siê Oœrodek górniczy w ¯egiestowie, przed wystepem (podczas tournee
po sanatoriach górniczych)
„Zaœpiewaj¿e mi, dziewczyno, pop³ynie œpiewka dolin¹…” utrzymana w nostalgiczwie wygl¹da³y wtedy Dni Górnika tradycyjnie
nej tonacji molowej. Pozna³am j¹ dziêki pani
organizowane przy Barbórce. O 6.00 rano orkieKonstancji Baranowej, która mia³a wtedy 81 lat.
stra górnicza przechodzi³a ulicami miasta, a o 10.00
W gromadzeniu tak cennych dla nas informacji
zaczyna³a siê wielka uroczystoœæ w Domu Kulpomagali nam równie¿ pañstwo Anna i Józef W³osztury, podczas której wrêczano ordery, odznaczekowie. Z zebranych nagrañ powsta³y widowiska
nia, szable. Czêœæ artystyczna trwa³a do 12.00,
potem wraz z orkiestr¹ przechodziliœmy na cew formie obrazów: „Kupa³a”, „Na przyzbie”, pochowniê na wspólny obiad. Tam znów wystêpy
tem „Narodziny kopalni” (ca³oœæ nosi³a tytu³ „Jak
zespo³ów, przy sto³ach gromadzi³o siê 800-1000
drzewiej dawniej bywa³o”), obejmuj¹ce w³aœciosób. Po obiedzie ok. 17.00 wszyscy przenosili
wie ca³¹ historiê Brzeszcz, ukazuj¹ce dawne ¿ycie
siê do kawiarni w ZDK i tam bal górniczy trwa³
brzeszczan. Program ten wystawiliœmy na 10-ledo 4.00-5.00 nad ranem. Pracownicy kopalni bacie nadania praw miejskich, czyli w 1972 roku.
wili siê z ca³ymi rodzinami. Kiedyœ znów przyjeJeœli chodzi o sam zespó³, to formalnie powsta³
cha³ premier Józef Cyrankiewicz, by nadaæ
on w 1968 r. i obejmowa³ 3 grupy dzieci: od 8 do
Brzeszczom Order Krzy¿a Grunwaldu. Oczywi10 lat, potem 10-14 i trzecia 14-18 lat, nastêpnie
œcie wszystko odbywa³o siê w Domu Kultury,
grupê m³odzie¿ow¹ 18-25, potem grupê tzw.
z tym, ¿e ochrona nie chcia³a mnie wpuœciæ do
„œredniaków” 30-45 i w koñcu 3-4 grupy emerybudynku, musieli mnie najpierw wylegitymowaæ
tów. W sumie 120 cz³onków nie licz¹c statystów.
i obszukaæ. Wspomnê jeszcze, ¿e w ZDK dzia³aDo tego gra³a orkiestra dêta pod batut¹ Józefa
³o sporo zespo³ów muzycznych. By³a tzw. orkieSobczyka, który prowadzi³ równie¿ zespo³y esstra salonowa, która towarzyszy³a w bardziej wytradowe, muzyczne, grupy wokalne oraz kapele
kwintnych programach, by³y zespo³y muzycznoludowe. Wspó³pracowa³ z nami tak¿e lwowiak
rozrywkowe, które gra³y na dansingach z dobryKrzysztof Borzêdowski. Trzeba przyznaæ, ¿e do
mi solistami - Józefem Korczykiem, Marianem
pracy zabrali siê autentyczni profesjonaliœci, nie
Spisakiem czy Januszem Pestem. Funkcjonowaby³o tam przypadkowych ludzi. Wystawialiœmy
³a tak¿e pracowania fotograficzna pod kierownicwtedy te¿ „Krakowiaków i Górali” oraz aran¿atwem Jerzego Jenderki. Jeœli chodzi o czasy niecje muzyczne do widowisk, takich jak „Droga

Teodozjusz Kubaszewski z uczniem

co póŸniejsze, nie mo¿na nie wspomnieæ o Kazimierze Sekule pracuj¹cej w MGOK, inicjatorce
i za³o¿ycielce grupy nieprofesjonalnej twórczoœci literackiej „Pióromani”, która niestrudzenie organizowa³a imprezy poetyckie, pocz¹wszy od pisania scenariuszy, poprzez re¿yseriê, scenografiê,
a nawet i wykonawstwo. Gromadzi³a ko³o siebie
zarówno trudn¹ m³odzie¿ jak i osoby w dojrza³ym wieku.
K.S.: Wspomina³a Pani równie¿ o kinie?
A.M.: Wtedy kina dzielono na pañstwowe,
zwi¹zkowe i pozapañstwowe. Kino „Wis³a”, od
1986 r. dzia³aj¹ce w MGOK, by³o w najni¿szej
grupie (kin pozapañstwowych), mimo ¿e ze
wzglêdu na wyposa¿enie mogliœmy byæ zaklasyfikowani wy¿ej. Wi¹za³o siê to niestety z tym, ¿e
filmy dostawaliœmy najpóŸniej. Kierownikiem
kina by³a wtedy Bronis³awa Gibas, robi³a cuda,
by taœmy by³y u nas jak najwczeœniej. PóŸniej
nast¹pi³ jeszcze trudniejszy okres - ogólny regres
w kinach, placówki zaczê³y plajtowaæ. W latach
85-90 na rynek weszli dystrybutorzy (wczeœniej
by³ tylko jeden dystrybutor - OPRF). Bilety jednak zaczê³y byæ tak drogie, ¿e kina znalaz³y siê
w bardzo trudnej sytuacji. Frekwencja spada³a,
nie tylko w Brzeszczach, ale w ca³ej Polsce. Trzeba wzi¹æ pod uwagê równie¿ fakt, ¿e w niegdysiejszym kinie w ZDK wejœcia dla ludzi z Brzeszcz
by³o za darmo, bo kopalnia wykupywa³a ca³e
spektakle, mieliœmy zawsze komplet jako kino
zwi¹zkowe. To by³a inna sytuacja, takie kina by³y
zaraz „po” kinach pañstwowych. W nowym kinie rozruch pomóg³ nam zorganizowaæ kierownik kina z Czechowic, on otworzy³ drogê do dystrybutorów, to by³a wtedy nowoœæ.
K.S.: Jako Dyrektor przyjê³a Pani dzisiejszy
budynek Oœrodka Kultury?
A.M.: W 1982 r. dostaliœmy wylakierowane
mury na zewn¹trz, ale w œrodku chodzi³o siê
jeszcze po deskach. Usterki pojawia³y siê na
ka¿dym kroku. Scena by³a kompletnie niewyposa¿ona, proste pud³o sceniczne - bez wyci¹gu, bez kurtyny, bez œwiate³, a to wszystko dzia³o siê tu¿ po stanie wojennym, kiedy nawet
gwoŸdzia nie mo¿na by³o kupiæ. Co jednak najgorsze, w czasie stanu wojennego zawieszono
ca³¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹, wszystko trzeba
by³o podnosiæ z ruiny, wiele rzeczy tworzyæ
zupe³nie od pocz¹tku. Wiele lat i wysi³ków
kosztowa³o nas wszystkich stopniowe usuwanie tych problemów. Powoli, krok po kroku
urz¹dzaliœmy siê tutaj buduj¹c to, czemu wszyscy jako pracownicy MGOK ca³ym sercem byliœmy oddani.

Katarzyna Senkowska
Odg³osy Brzeszcz
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Nazwy mówi¹
Niemiecki jêzykoznawca Wilhelm von
Humboldt powiedzia³: Przez nazwy miejscowe, najstarsze i najtrwalsze pomniki dziejowe, dawno wymar³y naród opowiada swe
dzieje. Zachodzi tylko pytanie, czy jego g³os
pozostaje jeszcze dla nas zrozumia³y?
Problem tkwi w tym, ¿e czêsto (choæ nie
zawsze) im starsza nazwa, tym mniej jest dla
nas zrozumia³a. A przecie¿ próba zrozumienia „naszych” nazw miejscowych mo¿e staæ
siê ciekaw¹ rozrywk¹ historyczn¹. Piszê „rozrywk¹” dlatego, ¿e wyniki takich dociekañ
nale¿y traktowaæ z pewn¹ doz¹ ostro¿noœci,
poniewa¿ mog¹ okazaæ siê bardziej intryguj¹ce ni¿ sama nazwa! Jednak tam, gdzie brakuje
Ÿróde³ historycznych, nazwom miejscowoœci,
przy wszystkich zastrze¿eniach, co do sposobu ich wykorzystania przez historyka, trudno
odmówiæ pe³nienia roli Ÿród³a (szczególnie
jeœli chodzi o nazwy wzmiankowane na piœmie
jeszcze w œredniowieczu, czyli przynajmniej
500 lat temu).
Jaka jest chronologia „naszych” nazw miejscowych? Nazwa Brzeszcze zosta³a zapisana
w 1438 r., a Jawiszowice - w 1326. Datowanie pozosta³ych nazw stanowi pewien problem, pomimo tego, ¿e wiemy z ca³¹ pewnoœci¹, i¿ Przecieszyn jest wzmiankowany po raz
pierwszy w 1445 r., choæ mo¿na przesun¹æ te
datê na rok 1438; Skidziñ pojawia siê w Ÿród³ach od 1359 r., a Wilczkowice - w 1457 r.1,
ale ju¿ w 1317 r. na dokumencie ksiêcia
oœwiêcimskiego pojawia siê postaæ Jakusza de
Schina, czyli Szyny albo Szyna. Brak takiej
miejscowoœci na œredniowiecznej mapie Polski budzi podejrzenie, ¿e nazwa ta zosta³a zapisana w formie szcz¹tkowej. A wiêc i ów Jakusz móg³ pochodziæ tak z Pszczyny (b³êdnie
zapisanej), jak i z Przecieszyna! Albo i z innej miejscowoœci...
Taki sam k³opot sprawi³ mi niejaki Jescon de
Scedna z 1365 r., którego miejsce pochodzenia kojarzy siê ze Skidziniem, czyli Ski(e)dniem,
jak mówi¹ starsi ludzie. Podobieñstwo do formy Scedna jest widoczne, gorzej jednak z prawdopodobieñstwem takiego zapisu nazwy Skidziñ. Nawet w œredniowieczu nie zniekszta³conoby bowiem do tego stopnia nazwy miejscowoœci, z którego wywodzi³ siê wysoki urzêdnik ksi¹¿êcy, a ten¿e Jeszko (poza t¹ wzmiank¹
nieznany), by³ przecie¿ starost¹ oœwiêcimskim.
Nazwa „de Scedna” pozostawa³aby nadal zagadk¹, gdyby nie dokument ksiêcia oœwiêcimskiego Jana I z 1359 roku, na którym wyst¹pi³
Stachno de Skedna. Badaj¹cy ten dokument
P. Stanko nie ma w¹tpliwoœci, ¿e chodzi o „nasz”
Skidziñ. 2
Jeszcze bardziej powik³any jest „przypadek”
Wilczkowic. Bo w 1272 r. ksi¹¿ê opolski powierzy³ niejakiemu Hermanowi Surnagel
swoj¹ wieœ Raysko od granic Franciszka (dziœ
P³awy) do granic Grêbusza, które mo¿na by
identyfikowaæ z Wilczkowicami, gdyby nie
wymieniana póŸniej w Ÿród³ach Niwa Grybu-
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szowska we wsi Zaborze po³o¿ona na drugim
brzegu So³y. Tak wiêc wzmianka o granicach
Grêbusza zdaje siê poœwiadczaæ istnienie w 1272 r.
raczej Zaborza (lub wymienionych w 1457 r.
Szparowic, które póŸniej zaginê³y) ani¿eli
Wilczkowic. Niemniej warto by³oby tê kwestiê jeszcze rozwa¿yæ.
Nazwa Zasole nie wystêpuje w ogóle w dokumentach œredniowiecznych, co nie znaczy, ¿e
na tym terenie nikt wtedy nie mieszka³. £êki
s¹ bowiem wymienione ju¿ 1445 r., a nic nie
przeszkadza³o tej wsi posiadaæ swoje grunty
za So³¹. Na tych gruntach w³aœnie kiedyœ zamieszkali ludzie, których w £êkach nazwano
zasolanami, co jeszcze sto lat temu przejawia³o
siê w u¿ywaniu nazwy Zasolany obok nazwy
Zasole zdobywaj¹cej stopniowo przewagê.
Dziœ £êki-Zasole to wieœ w granicach gminy
Brzeszcze, zaœ dawn¹ przynale¿noœæ do wsi
£êki widzimy wci¹¿ w jej nazwie, która chyba szybko nie ulegnie zmianie. Tym sposobem
zdo³aliœmy nie tyle zadatowaæ pierwsz¹
wzmiankê o Zasolu (z racji moich zainteresowañ, Ÿród³a œredniowieczne s¹ mi bardziej
znane ni¿ póŸniejsze), co wyjaœniæ znaczenie
tej nazwy. Pozostaje pytanie, sk¹d wziê³y sw¹
nazwê inne nasze miejscowoœci?
Brzeszcze s¹ nazw¹ topograficzn¹, okreœlaj¹c¹ miejsce, na którym w du¿ych iloœciach
rós³ b r z o s t - gatunek wi¹zu (³ozy) o ³aciñskiej nazwie Ulmus campestris, wystêpuj¹cy
na polach, w okolicy równinnej, p³askiej (³ac.
campester). Mo¿na domniemywaæ, ¿e nazwa
Brzeszcze jest wczeœniejsza od tak zwanej w tym
miejscu osady. Nieco wiêcej mo¿na powiedzieæ o pozosta³ych nazwach. Jawiszowice
i Wilczkowice s¹ nazwami patronimicznymi,
oznaczaj¹cymi pierwotnie potomków cz³owieka, którego imiê tkwi w nazwie miejscowej.
Takie nazwy powstawa³y najczêœciej miêdzy
IX a XII wiekiem. Jawiszowice wiêc by³y najpierw nazw¹ ludzi wywodz¹cych siê od jakiegoœ J a w i s z a, a dopiero potem nazw¹ miejsca przez nich zamieszkanego. Mimo ró¿nych
pisowni tej nazwy w XIV i XV w. (Januszowice, Janiszowice, Jakuszowice) dominuj¹c¹
od samego pocz¹tku jest forma Jawiszowice.
Na tej samej zasadzie co Jawiszowice powsta³a
nazwa Wilczkowice. Oznacza³a ona potomków
cz³owieka o imieniu Wilczek (takie imiona
by³y czêste jeszcze w XII w., potem staj¹ siê
przezwiskami i nazwiskami, np. ¯uk, B¹k,
Wróbel). Przecieszyn i Skidziñ to chyba najciekawsze nazwy miejscowe. Nale¿¹ one do
typu nazw dzier¿awczych, a wiêc okreœlaj¹
pierwotnego w³aœciciela danego terenu. Koñcówki -in, -yn ju¿ dla XIV w. uwa¿ane s¹ za archaiczne [...]. St¹d w naprawdê zamierzch³ych
czasach teren nale¿¹cy do P r z e c i e s z a,
nazwano Przecieszyn. Niestety, imiê pierwotnego w³aœciciela miejsca, zwanego Skidziñ,
nawet dla jêzykoznawców, pozostaje niejasne.
By³ nim Skida lub Kida, ale wystêpowanie takich imion nigdzie nie jest potwierdzone.
Przy okazji zauwa¿ymy, ¿e imiona Jawisz i Wilczek, Przeciesz(a) i Skida (?) ju¿ od XIII w.

nale¿¹ do rzadkoœci. Ich zaœ obfitoœæ w nazwach miejscowych na tak ma³ym obszarze
pozwala s¹dziæ, i¿ nazwy te pochodz¹ z czasów, gdy owe imiona by³y powszechnie u¿ywane. Wskazuj¹ wiêc na istnienie tu osad wiejskich, skupionych wokó³ Oœwiêcimia, o metryce siêgaj¹cej byæ mo¿e czasów plemiennych
lub panowania pierwszych Piastów. Problem
ten czeka jeszcze na próbê opracowania, chocia¿ ju¿ teraz wydaje mi siê stosowne zasygnalizowaæ jedn¹ ciekawostkê nazewnicz¹ z terenu Moraw, a mianowicie miejscowoœæ Osvetimany, niedaleko Uherskieho Hradiszca.
Zwróci³ na ni¹ uwagê prof. H. £owmiañski poszukuj¹cy „zaginionych” plemion zamieszkuj¹cych ziemie polskie w IX i X w. Jego ustalenia zosta³y przez historyków skrytykowane
jako zbyt hipotetyczne, nie poparte innymi
dowodami, prócz jêzykowych (nazewniczych). Warto jednak¿e hipotezê tê przytoczyæ,
gdy¿ nieoczekiwanie odpowiada ona naszym
wczeœniejszym domys³om! Najpierw wypada
wyjaœniæ, ¿e tworzenie nazw miejscowych u naszych po³udniowych s¹siadów nastêpowa³o
tak samo jak u nas3 (nasze jêzyki ró¿nicuj¹ siê
dopiero od X-XII w.). A w ca³ej S³owiañszczyŸnie zachodniej do XII w. ¿ywy by³ typ
tzw. nazw jenieckich (niewolnych), np. Krakowiany na Mazowszu, Mazowszany w Krakowskiem czy Pomorzany w Wielkopolsce itp.
Okreœla³y one ludzi pochodz¹cych z Pomorza
lub Mazowsza a zamieszkuj¹cych inn¹ dzielnicê. Stanowi¹ one œlad przymusowych przesiedleñ ludnoœci w wyniku walk miêdzydzielnicowych, który przetrwa³ w nazwie miejscowej do dziœ. Na tej samej zasadzie musia³a
powstaæ nazwa miejscowoœci Osvetimiany
(Oœwiêcimiany) na Morawach, zamieszka³ej
pierwotnie przez brañców wojennych z okolic
Oœwiêcimia! Po³udniowa nasza granica nie by³a
bowiem w czasach tworzenia siê pañstwowoœci polskiej tak spokojna, jakby siê to wydawa³o na podstawie podrêczników szkolnych. Jednoczeœnie nazwa Osvietimany potwierdza³aby fakt
istnienia w Kotlinie Oœwiêcimskiej zorganizowanego osadnictwa sprzed XI-XII wieku.
Jak widaæ, nazwy miejscowe opowiadaj¹ nam
rzeczywiœcie dzieje „dawno wymar³ego narodu”, a jêzykoznawcy uczynili tê mowê zrozumia³¹. Zaœ rol¹ historyka, a przede wszystkim
archeologa, jest opowieœci te potwierdziæ albo
„miêdzy bajki w³o¿yæ”. Na razie jednak wygl¹da na to, ¿e „miêdzy bajkami” nale¿a³oby
umieœciæ te pogl¹dy, wed³ug których a¿ do
XIII w. miêdzy Wis³¹ a So³¹ by³a tylko gêsta
puszcza i mokrad³a.

Wojciech Janusz
1 Zob. Przemys³aw Stanko, Siedem wieków
Skidzinia, Brzeszcze 2009
2 Tam¿e, s. 21-22
3 Przegl¹daj¹c œredniowieczne czeskie i morawskie Ÿród³a historyczne, napotka³em bliŸniacz¹ nazwê Jawiszowic - Jevyszowice na
Morawach, co potwierdza³oby czesko-polsk¹
proweniencjê patronimu Jawisz /Jewysz - dowód wspólnych korzeni tych narodów.
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„W koñcu to by³o tylko kilka rodzin”
¯ydzi w Brzeszczach w latach 1918-1945
Brzeszcze w 1921 r. liczy³y 3505 mieszkañców. Dziesiêæ lat póŸniej liczba ta wynosi³a
4138. Szacuje siê, ¿e w 1939 r. miejscowoœæ zamieszkiwa³o 4500 osób. Przed wojn¹ ¯ydzi
stanowili oko³o 0,4 proc. ludnoœci wsi. Mieszkali w czêœci górniczej, prawdopodobnie z powodu wiêkszej akceptacji ze strony osób pochodz¹cych z ró¿nych œrodowisk.
Brzeszcze nale¿a³y do ¿ydowskiej gminy wyznaniowej w Oœwiêcimiu. Warto podkreœliæ, ¿e
mieszkañcy wsi odznaczali siê tolerancj¹ religijn¹.
Nigdy nie dochodzi³o do sporów na tle wyznaniowym. Ewentualne konflikty pojawia³y siê jedynie
podczas „targowania siê” o cenê towaru. Przyjrzyjmy siê zatem historii ¯ydów brzeszczañskich.
O rodzinie Barberów niestety niewiele wiadomo. Na pewno prowadzili karczmê. By³ to d³ugi, drewniany budynek mieszcz¹cy siê przy obecnej ul. D¹browskiego. ¯ydzi ci wyprowadzili siê
z Brzeszcz ju¿ na pocz¹tku XX w. Najwiêksz¹,
najbogatsz¹, a zarazem najbardziej znan¹ rodzin¹
byli natomiast Finderowie. Ich dom znajduje siê
do dziœ przy obecnej ul. Koœciuszki. Mieli telefon z numerem 3. Znane s¹ ich imiona: Jakub (ojciec), nie zachowa³y siê dane dotycz¹ce imienia
matki, córki Olga, Helena, Regina, synowie Artur, Zygmunt i Henryk. Rodzina prowadzi³a wytwórniê win owocowych i soków (jab³ka kupowali od okolicznych ch³opów, byæ mo¿e czêœæ
sk³adników by³a przywo¿ona z Oœwiêcimia z „Wytworni Wódek i Likierów” Jakuba Haberfelda),
a tak¿e sk³ad piwa. Pani Zdzis³awa Chowañcowa
twierdzi, ¿e zawsze by³y z tym problemy, gdy¿
zlatywa³y siê tam pszczo³y z okolicznych pasiek
i wiele z nich siê otru³o, dlatego te¿ czêste by³y
skargi pszczelarzy na brak czystoœci w zak³adzie
Findera. Rodzina mia³a te¿ niewielki sklep, w którym sprzedawano m. in. towary w³asnej produkcji. Tam ekspedientk¹ by³a Olga. Jak wspomina
pani Justyna Faruga: „Do Findera chodzi³o siê
kupowaæ wino, bo mia³ najtañsze. W koñcu sam
produkowa³”. Pani Zdzis³awa Chowañcowi dodaje, ¿e nie wypuœcili stamt¹d klienta, zanim ten
czegoœ nie kupi³. Zatrudniali osobê do pomocy.
W rozlewni sezonowo pracowa³o kilku ludzi.
Mieli samochód do przewozu towarów, tzw. „finderówkê”. Elegancki ubiór Finderów podkreœlaj¹
wszystkie moje rozmówczynie. Jakub Finder zawsze chodzi³ w bia³ej, wyprasowanej koszuli, by³
cichy, zrównowa¿ony. ¯ona te¿ by³a zadbana. Jak
relacjonuje pani Zdzis³awa, wszystkie córki nale¿a³y do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”.
S³ynê³y ze swojej urody. Henryk studiowa³ medycynê w Krakowie, a Zygmunt (czyli Zyga),
podobnie jak wczeœniej starszy brat, uczêszcza³
do oœwiêcimskiego liceum, a tak¿e udziela³ siê
w Robotniczym Klubie Sportowym. Wed³ug
Zdzis³awy Chowañcowej prawdopodobnie jeden
z braci mia³ w przysz³oœci przej¹æ rozlewniê. Jak
twierdzi pani Zdzis³awa, w roku 1934 Finderowie dobudowali do swojego domu bo¿nicê. Prawdopodobnie by³ to dom modlitwy. W ka¿d¹ sobotê przyje¿d¿ali do nich krewni, aby wspólnie siê
modliæ. Jednak rodzina ta nie by³a ortodoksyjna.
Zachowywali wprawdzie wszystkie œwiêta i tra-

dycje, ale np. nie chodzili w cha³atach, nie nosili
jarmu³ek ani pejsów, kobiety nie goli³y g³ów.
Przestrzegali szabasu. W domu prawdopodobnie
mówiono po polsku.
Rodzina Barberów przyjecha³a do Brzeszcz w latach ‘30, prawdopodobnie z Wieliczki. Wynajmowali pokoik w domu pañstwa Siutów (obecna
ul. Koœciuszki), a sklep mieli u pañstwa Moroniów (przy tej samej ulicy). W dokumentach zachowa³y siê ich w miarê dok³adne dane personalne: Isser i Anna Barber oraz córka Sabina (urodzona w Wieliczce 23 stycznia 1931 r.). Dziewczynka by³a grzeczna, dobrze siê uczy³a. Niewiele
chorowa³a, w ca³ym roku szkolnym opuœci³a tylko 44 godziny. Uczêszcza³a do klasy Ib. Jak wspomina pani Justyna, „pani Barberowa by³a bardzo
elegancka, paznokcie pomalowane na czerwono,
wyprasowana bia³a koszula. On te¿ zawsze uczynny, elegancki. Handlowali niæmi, materia³ami,
gotowymi ubraniami”. Zyski ca³y czas inwestowali. Sklep dobrze pamiêta równie¿ pani Stanis³awa Moroñczykowa:
- W 1939 r. na wiosnê mia³am kupiony p³aszczyk,
szaliczek, berecik, ¿eby by³o gustownie. To w³aœnie u nich kupi³am. Jak szuka³yœmy z mamusi¹
pierwszy raz, to nie by³o, a jak drugi raz, to by³o
wiêcej o dwa, trzy wa³ki u³o¿one. Tam mo¿na by³o
kupiæ makatki albo kawa³ek jakiegoœ materia³u.
Wtedy by³y modne takie wyszywane makatki na
œcianê, to tam te wzorki u nich siê w³aœnie odbija³o. W sklepie nie by³o drogo. Uczennice w³aœnie u nich zaopatrywa³y siê w nici i materia³y na
prace rêczne.
- Poza tym mo¿na by³o sobie za³o¿yæ „konto” i kupowaæ „na ksi¹¿eczkê”, a dopiero póŸniej p³aciæ.
Nie byli ortodoksyjni, w domu prawdopodobnie
mówili po polsku. Byli cenieni i szanowani, po
prostu lubiani - dodaje Justyna Faruga.
Kolejna rodzina to Bergerowie, którzy prowadzili
du¿y sklep wielobran¿owy. Jakub Berger zajmowa³ siê handlem towarami mieszanymi oraz sprzeda¿¹ wina i piwa. Przez pewien czas trudni³ siê
nawet wypiekiem i sprzeda¿¹ tortów. Jeden kawa³ek mo¿na by³o nabyæ ju¿ za 10 gr. W Brzeszczach popularne by³o stwierdzenie, i¿: „U Bergera mo¿na kupiæ wszystko, od soli, zapa³ek po
rower, radio”. Bergerowie zajmowali siê te¿ skupem obligacji pañstwowych. Dla mieszkañców
wsi by³o to bardzo wygodne, gdy¿ najbli¿szy tego
typu punkt znajdowa³ siê dopiero w Oœwiêcimiu.
Posiadali te¿ niewielkie gospodarstwo rolne, a tak¿e wynajmowali transport konny. Konie i wozy
do tego celu trzymali w dwóch budynkach: stajni
i wozowni. Mieli telefon z numerem 5. Wiadomo
o dwójce dzieci, Salomei i Samuelu. Samuel
udziela³ siê w Robotniczym Klubie Sportowym.
Wszyscy mówili czyst¹, nienagann¹ polszczyzn¹.
Na ul. Piastowskiej, w miejscu gdzie obecnie jest
Dom Stra¿aka, sta³ parterowy, murowany dom.
Tam w³aœnie mieszka³ I. (brak dok³adnego imienia) Schmeidler. Prowadzi³ rzeŸniê. By³ ortodoksyjny, chodzi³ w czarnym cha³acie, mia³ jarmu³kê, pejsy. Jeszcze przed wojn¹ wyprowadzi³ siê
z Brzeszcz, ostatnia wzmianka o nim pochodzi

z 1930 r. W Ksiêdze Adresowej Polski na lata 1926/
27 widnieje jeszcze brzeszczañski ¯yd H. Weitzenblum, który prowadzi³ sklep z towarami ro¿nymi, a tak¿e rzeŸniê. Przez krotki okres w Brzeszczach na Kolonii Urzêdniczej mieszka³ te¿ lekarz
J. Pomerantz (dok³adne imiê nieznane). Nie mo¿na te¿ zapominaæ o domokr¹¿czyni, zwanej przez
mieszkañców Rózi¹, która na kilka lat przed wojn¹
otwar³a nawet swój sklep z materia³ami. W 1939 r.
mia³a ok. 50 lat. S¹ jeszcze informacje z lat ‘20
o rzeŸnikach - A. Heillenderze i A. Zeilenderze.
Pozostaje pytanie: co sta³o siê z brzeszczañskimi
¯ydami? Sprzeczne s¹ relacje co do tego, kiedy
wywo¿ono ich z Brzeszcz. Prawdopodobnie czêœæ
uciek³a jeszcze przed wkroczeniem Niemców.
Reszta zosta³a wywieziona, podobnie jak ¯ydzi
oœwiêcimscy, do gett w Chrzanowie, Bêdzinie
i Sosnowcu na wiosnê 1941 r. (np. Finderowie).
Ale tego, co faktycznie siê z nimi sta³o, w wiêkszoœci przypadków pewnie nie dowiemy siê nigdy. Znane s¹ losy tylko kilkorga z nich.
Olgê Finder podczas wojny przypadkowo spotka³a Zdzis³awa Chowañcowa. Mia³o to miejsce
na terenie sosnowieckiego getta:
- Razem z kole¿ank¹ pojecha³yœmy po kapelusz dla siostry do Sosnowca. Kole¿anka gdzieœ
posz³a, nie powiedzia³a mi gdzie, tylko wyjaœni³a „teraz musisz tu zostaæ. Mo¿esz po tej ulicy spacerowaæ” i wskaza³a kierunek. „Na tamt¹
ulicê nie wolno ci iœæ. Je¿eli bêdziesz spacerowa³a po tych dwóch ulicach, to mo¿esz, tylko
pamiêtaj - wskaza³a mi tak¹ wysok¹ wie¿ê, chyba z zegarem - gdybyœ zab³¹dzi³a, to tam siê
kieruj. Tam siê spotkamy”. Spacerowa³am wiêc
po tej ulicy, wesz³am do kilku sklepów, potem
jednak straci³am orientacjê i posz³am t¹ ulic¹,
gdzie nie nale¿a³o. Zdumia³o mnie, bo tam t³um
ludzi szed³, ale nie spieszyli siê. Naraz s³yszê
za sob¹ g³os „Co pani tu robi?”. Ogl¹dam siê,
a tam Finderówna. Zna³yœmy siê doœæ dobrze.
Ja j¹ pytam „A pani co tu robi?”. Rozmawia³a
tak ze mn¹ id¹c z mê¿czyzn¹. Jeszcze przedtem s³ysza³am jak jedno z nich powiedzia³o, ¿e
„Cierpienia fizyczne s¹ niczym wobec psychicznych cierpieñ”. Odeszli - nie wiem, ze dwa
kroki - a tu nagle ktoœ mnie chwyta za prawe
ramiê. „Co ona do pani mówi³a?” Popatrzy³am
w górê, bo g³os z góry by³. Okaza³o siê, ¿e to
by³ wysoki SS-man. Zapyta³ najczystsz¹ polszczyzn¹. Ja odpowiedzia³am na to, ¿e zapyta³a mnie, co ja tu robiê”. „To niech pani st¹d
ucieka”. „Proszê pana ja siê tu zgubi³am”. „No
w³aœnie, niech pani st¹d ucieka”. I posz³am.
Pamiêtam jeszcze, ¿e ta Finderówna by³a bardzo ³adnie ubrana, ³adne buciki, ³adny kostiumik, zgrabniutka taka. Czyli tam jeszcze nie
by³o mo¿e im tak Ÿle. Nie wygl¹dali na wyniszczonych na razie. A ¿e to by³o getto, zda³am
sobie z tego sprawê dopiero po wojnie.
Jednak ca³a rodzina Finderów zginê³a. Prze¿y³
tylko Henryk. Po wydostaniu siê z Oœwiêcimia
wróci³ na krótko do Brzeszcz. Dom przekaza³
zaprzyjaŸnionej rodzinie, sam wyjecha³ do USA.
Z ca³ej rodziny Bergerów Auschwitz prze¿yli tylko Samuel i jego matka. Niestety, obydwoje zostali zamordowani w 1946 r. Co do okolicznoœci
ich œmierci istniej¹ sprzeczne informacje. Dzisiaj
w Brzeszczach nie mieszka ¿aden ¯yd.

£ukasz W³osiak
Odg³osy Brzeszcz
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Œwiadkowie Jehowy
Œwiadkowie Jehowy to miêdzynarodowa,
niedochodowa organizacja religijna o zasiêgu
ogólnoœwiatowym, powszechnie znana dziêki
dzia³alnoœci kaznodziejskiej. Funkcjonuje
w 236 krajach (równie¿ w pañstwach wyznaniowych, gdzie jest to zakazane). Iloœæ zdeklarowanych Œwiadków Jehowy na œwiecie dochodzi do oko³o 8 milionów, w Polsce 130 tysiêcy,
w Brzeszczach natomiast 150.
- Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e oficjalnie
do Œwiadków Jehowy zalicza siê osoby
ochrzczone, a my nie chrzcimy niemowl¹t. Nasze dzieci chodz¹ z nami na zebrania, ale przyjm¹
chrzest, kiedy same siê na to zdecyduj¹. Ja na
przyk³ad zrobi³em to w wieku 16 lat - wyjaœnia
Tomasz Skita³, jeden ze Œwiadków Jehowy, po
czym dodaje:
- W Brzeszczach funkcjonuj¹ dwa zbory - Pó³noc i Po³udnie. We wszystkich zborach na œwiecie Œwiadkowie Jehowy zbieraj¹ siê na cotygodniowych zebraniach, gdzie otrzymuj¹ praktyczne rady oparte na Biblii. W sobotê lub niedzielê
w ka¿dym zborze wyg³aszany jest 30-minutowy
wyk³ad biblijny. Mówca na podstawie Pisma
Œwiêtego podaje rady dotycz¹ce naszego ¿ycia
lub objaœnia proroctwa odnosz¹ce siê do naszych
czasów. Odczytuje wersety, a s³uchacze staraj¹ siê
œledziæ je we w³asnych Bibliach. Po wyk³adzie
odbywa siê godzinne studium „Stra¿nicy”, polegaj¹ce na wspólnym omówieniu artyku³u z czasopisma Stra¿nica (wydanie do studium). Udzia³
w dyskusji mog¹ braæ wszyscy obecni. Analiza
ta pomaga dostrzec praktyczn¹ wartoœæ wskazówek ze S³owa Bo¿ego. W ka¿dym z przesz³o
100000 zborów na ca³ym œwiecie analizowany
jest ten sam materia³.
Na swoich zebraniach Œwiadkowie Jehowy doskonal¹ umiejêtnoœæ nauczania. Poza weekendem
spotykaj¹ siê te¿ w wybrany wieczór w œrodku
tygodnia. Korzystaj¹ wtedy z trzyczêœciowego
programu. Pierwsza czêœæ to 30-minutowe zborowe studium Biblii, prowadzone w formie pytañ i odpowiedzi. Ma ono pog³êbiaæ zrozumienie
zasad i proroctw biblijnych. Przez kolejne pó³
godziny odbywaj¹ siê zajêcia teokratycznej szko³y
s³u¿by kaznodziejskiej. Rozpoczynaj¹ siê one
omówieniem fragmentu Biblii, z którym obecni
zapoznali siê w domu. Nastêpnie osoby zapisane
do tej szko³y przedstawiaj¹ krótkie pokazy i przemówienia. Potem prowadz¹cy udziela wskazówek, które pomagaj¹ ulepszaæ umiejêtnoœæ czytania i nauczania. Ostatnia czêœæ programu to zebranie s³u¿by. Trwa ono tak¿e 30 minut i sk³ada
siê z przemówieñ, pokazów i wywiadów, dziêki
którym obecni ucz¹ siê, jak przekazywaæ innym
prawdy biblijne.
- W wielu krajach organizujemy naukê czytania
i pisania, by ludzie mogli poznaæ w³asny egzemplarz Pisma Œwiêtego. Nasze dzieci nie uczêszczaj¹ na zajêcia z religii w szko³ach, dlatego rodzice ucz¹ je w domach prawd biblijnych ju¿ od
najm³odszych lat. Wydajemy dwa czasopisma
o najwiêkszym nak³adzie na œwiecie, ka¿de ponad 40 milionów egzemplarzy co miesi¹c. S¹ to
„Stra¿nica” (nieprzerwanie ukazuje siê od ponad
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130 lat) i „PrzebudŸcie siê”. Literatura, któr¹
wydaj¹ Œwiadkowie Jehowy, ukazuje siê w ponad 600 jêzykach, równie¿ w jêzyku migowym.
Tworzymy ogólnoœwiatow¹ spo³ecznoœæ bratersk¹, bez jakichkolwiek uprzedzeñ. Ponadto
nie ma u nas podzia³u na duchownych i laików,
nie ma zwierzchników duchowych. S¹ jedynie
starsi zborów, którzy sprawuj¹ przewodnictwo
i troszcz¹ siê o duchowe potrzeby wspó³wyznawców - t³umaczy pan Tomasz.
Nowo¿ytna historia organizacji Œwiadków Jehowy siêga koñca XIX wieku. Wtedy to w Stanach
Zjednoczonych Charles Taze Russell rozpocz¹³

Grupa miejscowych œwiadków Jehowy wyruszaj¹ca do
ewangelizacyjnej

swoj¹ dzia³alnoœæ jako badacz Pisma Œwiêtego,
zbieraj¹c wokó³ siebie grupê poszukiwaczy prawdy biblijnej. Poœwiêcali oni czas na wspólne studiowanie Biblii, uznaj¹c j¹ za jedyny autorytet.
- Z regu³y wybierali sobie jakiœ temat i szukali
wszystkich wersetów biblijnych, które siê do niego odnosi³y, nastêpnie spisywali je razem, wyci¹gali wnioski i tak powstawa³ pogl¹d, w który
wierzyli, bez nalecia³oœci tradycji pogañskiej.
Twierdzili, ¿e Biblia jako dzie³o Bo¿e sama siebie najlepiej t³umaczy - stwierdza Tomasz Skita³.
- Russell bada³ ró¿ne nurty, ró¿ne wierzenia i zrozumia³, ¿e chocia¿ ka¿de spoœród rozmaitych
wyznañ wiary zawiera³o jakieœ elementy prawdy, to jednak podczas wieluset lat do chrystianizmu przeniknê³y nauki pogañskie, które by³y
sprzeczne z Pismem Œwiêtym.
Œwiadkowie Jehowy obchodz¹ tylko jedno œwiêto - Pami¹tkê Œmierci Jezusa Chrystusa. Przypada ona 14 miesi¹ca Nissan (wg kalendarza
¿ydowskiego, który dawniej obowi¹zywa³, ten
miesi¹c jest ruchomy, ma to zwi¹zek z cyklem
ksiê¿ycowym. Podobnie w koœciele katolickim
œwiêto to jest „przesuwane” (- ale zawsze na pi¹tek, sobotê, niedzielê - natomiast Œwiadkowie Jehowy zgromadzaj¹ siê bez wzglêdu na dzieñ tygodnia dok³adnie 14. Nissan po zachodzie s³oñca, poniewa¿ ¯ydzi mierzyli doby inaczej - od
zachodu do zachodu s³oñca). Spotkanie na Pami¹tce trwa mniej wiêcej oko³o godziny, poprzedzone jest trzytygodniow¹ ogólnoœwiatow¹ kampani¹ zapraszania na t¹ uroczystoœæ (w tym równie¿ mieszkañców gminy Brzeszcze).
- Ostatnio na przyk³ad zorganizowaliœmy spotkanie w OSP w Brzeszczach, przyby³o na nie ok.
230 osób, w tym 150 Œwiadków i 80 goœci. Wyg³oszone zosta³o przemówienie biblijne na temat

wartoœci ofiary Chrystusa. Wspólnie wspominaliœmy to co dzia³o siê w ostatnich chwilach, kiedy Jezus z³o¿y³ swoje ¿ycie w ofierze za ludzi,
jak i ogromn¹ mi³oœæ okazan¹ ludzkoœci. Na Pami¹tce obecne s¹ symbole cia³a i krwi Chrystusa,
podobnie jak to by³o podczas ostatniej wieczerzy
- wyjaœnia pan Tomasz.
- Warto wspomnieæ, ¿e nie ma u nas sakramentów, choæ nale¿y zaznaczyæ, ¿e np. do kwestii
ma³¿eñstwa podchodzimy bardzo powa¿nie. Niedopuszczalne jest ¿ycie ze sob¹ przed œlubem,
¿ywimy bowiem przekonanie, ¿e ma³¿eñstwo jest
darem od Stwórcy i dopiero po œlubie mo¿na pe³noprawnie z niego korzystaæ. W kwestiach formalnych w tym wzglêdzie Œwiadkowie Jehowy
respektuj¹ postanowienia urzêdników pañstwowych stanu cywilnego.
W codziennym ¿yciu Œwiadkowie
Jehowy staraj¹ siê zachowywaæ równie¿ inne przykazania biblijne, np.
mi³uj bliŸniego swego i nie zabijaj.
Trafiaj¹ przez to do wiêzieñ w wielu
krajach, poniewa¿ odmawiaj¹
szkoleñ wojskowych, a tak¿e udzia³u w wojnach. Nie wyobra¿amy sobie, by walczyæ z naszymi braæmi,
którzy s¹ innej narodowoœci. Tak by³o
np. podczas II wojny œwiatowej. Za
odmowê wst¹pienia do armii Hitlera
dzia³alnoœci Œwiadkowie Jehowy byli wiêzieni
w obozach koncentracyjnych oznaczeni fioletowym trójk¹tem. Jesteœmy równie¿
neutralni politycznie.
Œwiadkowie Jehowy wierz¹ w istnienie tzw.
dwóch nadziei, czyli jedni ludzie maj¹ nadziejê
niebiañsk¹ (ich liczba jest ograniczona), a drudzy ziemsk¹.
- Uwa¿amy, ¿e Bóg przywróci rajskie warunki
jakie panowa³y na ziemi na samym pocz¹tku.
Powo³a³ w tym celu pewn¹ „instytucjê” - Królestwo Bo¿e. Ludzie przecie¿ prosz¹ w modlitwie:
„przyjdŸ królestwo Twoje” - nie modl¹ siê „zabierz nas do królestwa”, tylko „przyjdŸ tu, na
ziemiê”. Wierzymy w spe³nienie tych s³ów. Na
pocz¹tku Adam i Ewa mieli siê rozmna¿aæ, mieli nape³niæ ziemiê doskona³ym potomstwem. To
zamierzenie Bo¿e wcale siê nie zmieni³o, tylko
odwlek³o siê w czasie w wyniku postêpowania
naszych prarodziców. Ludzie maj¹ w sercach
pragnienie ¿ycia, od zawsze szukaj¹ recepty na
d³ugie ¿ycie tu na ziemi i gdyby tylko mogli byæ
w pe³ni si³, nie chorowaæ, nikt nie chcia³by umieraæ. W g³êbi serca pragn¹ ¿ycia wiecznego, bo
jak mówi Biblia o ludziach: Bóg „czas niezmierzony w³o¿y³ w ich serca”. W Biblii pojawia siê
konkretna liczba osób (144000), które bêd¹
w niebie. Ci wybrani ludzie maj¹ tam byæ po to,
by wejœæ w sk³ad „niebiañskiego rz¹du”, którym
jest Królestwo Bo¿e. Jezus powo³a³ ich jako
wspó³w³adców, by doprowadziæ ziemiê do rajskich warunków, a to dziêki ofierze okupu Jezusa, która umo¿liwia pojednanie ludzi z Bogiem. Jako król oczyœci On ziemiê ze z³a i doprowadzi ludzkoœæ do doskona³oœci - wyjaœnia
Pan Tomasz. - W odró¿nieniu od np. katolików
nie wierzymy równie¿ w duszê nieœmierteln¹.
Pismo Œwiête wcale nie uczy, jakoby cz³owiek
mia³ nieœmierteln¹ duszê. Zgodnie z Bibli¹, gdy

cz³owiek umiera, wraca do prochu ziemi, nie ma
¿adnej œwiadomoœci. Biblia dusz¹ nazywa ca³ego cz³owieka. Z biegiem czasu ju¿ po œmierci Jezusa wypaczono prawdê biblijn¹, ³¹cz¹c j¹ z koncepcj¹ platoñsk¹, wed³ug której dusza jest czymœ
odrêbnym od cia³a, niewidzialnym i nieœmiertelnym. Fascynacja filozofi¹ greck¹ odwiod³a od
Biblii, która przecie¿ mówi o ¿yciu wiecznym na
ziemi i zmartwychwstaniu.
Niektóre pogl¹dy Œwiadków Jehowy ludziom z zewn¹trz mog¹ wydawaæ siê doœæ kontrowersyjne. Nale¿y do nich np. kwestia transfuzji krwi.
- Pierwsz¹ spo³ecznoœci¹, której Bóg pozwoli³
jeœæ miêso, byli Noe i jego rodzina. Bóg powiedzia³, ¿e mog¹ jeœæ miêso, ale wykrwawione.
Podobnie do Izraelitów Bóg powiedzia³, ¿e nie
mog¹ jeœæ krwi. By³a to tak powa¿na sprawa, ¿e
za z³amanie jej grozi³a œmieræ. Izraelici sk³adali
ofiary ze zwierz¹t za grzechy, krew by³a przeznaczona tylko na o³tarz i prowadzi³a do wiêkszej ofiary - tej, któr¹ z³o¿y³ Jezus Chrystus.
Dlatego Bóg Jehowa nie pozwoli³ jej bezczeœciæ,
np. poprzez spo¿ywanie. Gdy Chrystus przyszed³
na ziemiê od stuleci funkcjonowa³a ju¿ religia
¿ydowska, ale on za³o¿y³ now¹ wywodz¹c¹ siê
z niej. Pojawi³y siê wiêc dylematy, równie¿ te
natury praktycznej: których przepisów z Prawa

Moj¿eszowego przestrzegaæ? Czy np. nale¿y
obrzezywaæ chrzeœcijan? W wyniku dyskusji
aposto³owie i starsi w Jerozolimie podjêli oficjaln¹ decyzjê. Co ciekawe, nadal podtrzymano
sprawê krwi. Powiedziano, ¿e chrzeœcijanie maj¹
„powstrzymywaæ siê od krwi” i postawiono tê
sprawê na równi z ba³wochwalstwem i rozpust¹.
Z krwi¹ zwi¹zane jest przebaczenie grzechów,
to œwiêtoœæ w oczach Boga, dlatego nie spo¿ywamy potraw z krwi¹. Jeœli chodzi o kwestiê
transfuzji, pomimo ¿e jej nie przyjmujemy, pragniemy jak najlepszej opieki medycznej. Nie
pozostajemy przy tym bierni i wspieramy postêp bezkrwawej medycyny. W Polsce coraz
wiêcej szpitali podejmuje siê takich zabiegów,
nale¿y do nich tak¿e szpital w Oœwiêcimiu podkreœla Tomasz Skita³.
- Na koniec chcia³bym jeszcze dodaæ, ¿e - wbrew
doœæ powszechnemu pogl¹dowi - nie ustalamy
daty koñca œwiata postrzeganego jako zniszczeni
ziemi. To nie o to chodzi. Biblia mówi o koñcu
œwiata, ale w kontekœcie koñca niegodziwych ludzi, mówi o Armagedonie (to s³owo wystêpuje
w Biblii tylko raz), wojnie Boga z Szatanem i tymi
którzy go popieraj¹. Armagedon, choæ ma ró¿ne
dzisiaj skojarzenia, jest wydarzeniem pozytywnym, stanowi pocz¹tek czegoœ nowego, tak jak

Koœció³ Wolnych Chrzeœcijan
Koœció³ Wolnych Chrzeœcijan w RP to
ewangelikalny koœció³ protestancki w Polsce.
W naszym kraju liczy on trzy tysi¹ce wiernych,
którzy gromadz¹ siê w 40 zborach, przy czym
najbli¿sze znajduj¹ siê w Piasku, Oœwiêcimiu,
Miko³owie, Tychach i Katowicach. W Brzeszczach spotkania KWCh (placówka misyjna Syloe - 10 cz³onków) odbywaj¹ siê w domu przy
ul. Willowej 12.
W 1909 r. w Polsce organizowano ju¿ regularne spotkania KWCh, nied³ugo potem powsta³ zbór
w Boguminie, po 1921 r. równie¿ w Krakowie, Tarnowie, Nowym S¹czu, Lublinie czy Chorzowie.
W czasie II wojny œwiatowej czêœæ zborów zawiesi³a dzia³alnoœæ. 3 maja 1947 r. Koœció³ Wolnych
Chrzeœcijan wszed³ w sk³ad Zjednoczenia Wolnych
Chrzeœcijan, a 24 maja 1947 r. Zjednoczenie Wolnych Chrzeœcijan wesz³o w sk³ad Zjednoczonego
Koœcio³a Ewangelicznego. W roku 1981 w Polsce
ponownie utworzono zwi¹zek wyznaniowy pod
nazw¹ Koœcio³a Wolnych Chrzeœcijan.
- Dok³adnie koœció³ wywodzi siê z grupy protestanckich braci z Plymouth w Anglii, którzy
spotykali siê na studium biblijnym na pocz¹tku XIX wieku. Na podstawie lektury S³owa
Bo¿ego doszli do przekonania, ¿e chrzest dzieci oraz podzia³ wiernych na kler i „œwieckich”
jest niebiblijny i od³¹czyli siê od koœcio³a protestanckiego, rejestruj¹c siê jako KWCh - wolny od koœcielnych nakazów - wyjaœnia pan
Andrzej, cz³onek KWCh.
- Jedynym autorytetem jest wiêc S³owo Bo¿e.
Nie ma u nas podzia³u na duchownych i laików.
Wed³ug doktryny wierz¹cy powinni byæ „duchowi”, czyli pe³ni Ducha Œwiêtego, by reprezentowaæ Boga w œwiecie i zwiastowaæ Jego
zbawienie. Nie ma te¿ hierarchii w³adzy, bo wed³ug cz³onków KWCh wszyscy s¹ równi przed

Bogiem. Jest natomiast podzia³ ze wzglêdu na
pe³nion¹ s³u¿bê i odpowiedzialnoœæ (starsi zboru oraz diakoni). Przewodnicz¹cym Rady Koœcio³a w Polsce jest Jerzy Karze³ek, który
mieszka w Skoczowie. Zazwyczaj gromadzimy
siê w ka¿d¹ niedzielê rano na nabo¿eñstwie, ok.
9.00-10.00 (dok³adna pora zale¿y od miasta)
a w tygodniu spotykamy siê na studium biblijnym.
Jeœli chodzi o Brzeszcze, zbór przy ul. Klonowej funkcjonowa³ ju¿ przed wojn¹. Obecnie nie
ma tam ju¿ zboru, a jedynie placówka misyjna
Syloe podlegaj¹ca zborowi w Oœwiêcimiu.
Cz³onkowie spo³ecznoœci spotykaj¹ siê w ka¿d¹
niedzielê o godz. 10.00 przy ulicy Willowej 12.
Jak sami mówi¹, poœwiêcaj¹ wtedy czas wielbieniu Boga w modlitwie i pieœniach oraz s³uchaniu S³owa Bo¿ego.
- Doktryna KWCh opiera siê na pojêciu ³aski,
która zbawia ludzi (zamiast dobrych uczynków).
Wierzymy w Boga trójjedynego (Ojca, Syna i Ducha).Wierzymy, ¿e dusza ludzka jest nieœmiertelna i po œmierci cz³owiek wiecznie bêdzie ¿y³
w obecnoœci Boga, jeœli na ziemi podj¹³ decyzjê
oddania swego ¿ycia Zbawicielowi, albo wiecznoœæ spêdzi w miejscu oddzielonym od Niego,
czyli w piekle. Nie wierzymy natomiast w czyœciec. Uznajemy tylko autorytet S³owa Bo¿ego,
bez tradycji, która mo¿e zafa³szowywaæ Prawdê.
Uwa¿amy, ¿e zbawienie mo¿na osi¹gn¹æ tyko
prze zaufanie Jezusowi, przez to, ¿e On umar³
za grzechy wszystkich ludzi, a konkretnie za
moje w³asne, ka¿dego indywidulnie - wyjaœnia
pan Andrzej i dodaje: - Nie wierzymy w poœredników - szanujemy wiêc Mariê, czcimy J¹, ale
nie modlimy siê do niej. W rozumieniu biblijnym œwiêtym jest ka¿dy zbawiony cz³owiek,
który zaufa³ Panu Jezusowi i przez to jest „oddzielony od œwiata” czyli „œwiêty” - ¿yj¹cy zgod-

kiedyœ potop biblijny. Ze spe³niaj¹cych siê proroctw biblijnych i wydarzeñ œwiatowych jasno
wynika, ¿e ¿yjemy w szczególnym okresie w „dniach
ostatnich” - jak to nazywa Biblia, które rozpoczê³y siê w 1914 roku. Jezus powiedzia³, ¿e „dni
ostatnie” bêd¹ przypominaæ czasy Noego, w których ludzie byli tak zajêci doczesnymi sprawami, ¿e nie zwrócili uwagi na ostrze¿enia Bo¿e,
wrêcz szydzili z Noego, który ich ostrzega³ g³osz¹c jakieœ 50-60 lat. Dzisiaj ludzie równie¿ s¹
tak zajêci sprawami doczesnymi, ¿e nie zwracaj¹
uwagi na powagê czasów, w których ¿yjemy.
Choæ Jezus powiedzia³, ¿e „O dniu owym nie wie
nikt, ani anio³owie, ani Syn tylko sam Ojciec”, to
poda³ z³o¿ony znak koñca, po którym jego naœladowcy mieli wiedzieæ, ¿e Bo¿a interwencja jest
blisko. Wi¹¿e siê on z postawami wspó³czesnych
nam ludzi oraz wydarzeniami takimi jak: wojny,
wielkie trzêsienia ziemi, zarazy, g³ód… i wiele
innych, a wszystko to jak podaj¹ ewangelie „w jednym miejscu po drugim”. Wyczekuj¹c przysz³ych wydarzeñ oraz w trosce o pomyœlnoœæ
ka¿dego cz³owieka, Œwiadkowie Jehowy s¹ pilnie zajêci g³oszeniem dobrej nowiny o Królestwie Bo¿ym po ca³ej ziemi, co te¿ jest elementem tego znaku, o którym wspomnia³ Jezus - podsumowuje pan Tomasz.

Katarzyna Senkowska
nie z nauk¹ Pana Jezusa. Nie uznajemy kultu
cz³owieka. Naszym zdaniem Koœció³ jest powszechny, wiêc nie ma w nim ró¿nic ze wzglêdu na wiek, rasê, p³eæ. Bóg widzi ludzi umar³ych lub ¿ywych, ze wzglêdu na to, czy przyjêli
go do serca i czy s¹ dzieæmi Bo¿ymi czy te¿ nie.
Ka¿dy kto przyjmuje Jezusa, staje siê ¿ywym
cz³owiekiem w oczach Boga, na ziemi do¿ywa
staroœci, a potem idzie do nieba - t³umaczy dalej
pan Andrzej, po czym dodaje: - Warto równie¿
wspomnieæ, ¿e s¹ u nas dwa sakramenty: chrzest
i Pami¹tka Œmierci Pana Jezusa. Pami¹tkê przyjmujemy pod dwoma postaciami: chleba i wina.
W zale¿noœci od zboru, niektórzy robi¹ to co
niedzielê, u nas akurat dwa razy w miesi¹cu.
Wspominamy w ten sposób œmieræ Pañsk¹ i czcimy przymierze obmywaj¹ce ludzi z ich grzechów. Natomiast chrzest, o którym ju¿ wspomnia³em, nie jest wed³ug nas do zbawienia niezbêdny, aczkolwiek jest wyrazem pos³uszeñstwa
Panu Jezusowi. Przez chrzest - ca³kowite zanurzenie w wodzie - wierz¹cy pragnie wyznaæ
przed œwiatem, ¿e oddaje swoje ¿ycie Bogu, ¿e
chce do Niego d¹¿yæ, odcina siê od diab³a i œwiata. Przyjmujemy chrzest œwiadomie, czyli od
wieku, kiedy cz³owiek mo¿e sam podj¹æ decyzjê o wyznaniu przed œwiadkami, ¿e nale¿y do
Jezusa. Z wody wychodzi wiêc „nowonarodzony” cz³owiek, który chce ¿yæ dla Chrystusa.
KWCh wspó³pracuje z innymi organizacjami, które koncentruj¹ sw¹ dzia³alnoœæ na g³oszeniu S³owa Bo¿ego, np. misja wœród m³odzie¿y Word of
Life (S³owo ¯ycia) z siedzib¹ w Zgierzu, Spo³ecznoœci Ewangelizacji Dzieci z siedzib¹ w Pszczynie oraz wspólnie z Chrzeœcijañsk¹ fundacj¹
Elim z Wis³y oraz Teen Challenge (Chrzeœcijañsk¹
Misj¹ Spo³eczn¹ z Broczyny) prowadzi misje
wœród uzale¿nionych, staraj¹c siê wyci¹gn¹æ ich
z na³ogów, pomóc odnaleŸæ sens i cel ¿ycia.

Katarzyna Senkowska
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Plan etapowego i perspektywicznego zespo³u
Brzeszcze-Jawiszowice

Powy¿sze zdjêcie to fragment planu, który stanowi za³¹cznik do Planu etapowego i perspektywicznego zespo³u Brzeszcze-Jawiszowice, opracowanego w 1959 r. przez Zygmunta Pajdaka i Henryka Zawadowskiego. Powsta³ on w zwi¹zku z dynamicznym rozwojem tych dwóch miejscowoœci,
który by³ wynikiem istnienia na tym terenie kopalni. Jego najwa¿niejsze za³o¿enia dotyczy³y utworzenia z Brzeszcz i Jawiszowic jednego miasta oraz dalszej rozbudowy wielorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego, g³ównie w okolicach przystanku kolejowego. Najciekawsze zmiany dotyczy³y nowobudowanego osiedla. Mia³o ono znajdowaæ siê po obu stronach ul. Dworcowej (czyli równie¿ na
terenie obecnego parku), przez co ulica ta mia³a staæ siê wewnêtrzn¹ drog¹ osiedlow¹. Poniewa¿ uwa¿ano j¹ za nie przystosowan¹ do zwiêkszaj¹cego siê ruchu na trasie Oœwiêcim-Pszczyna, planowano
wybudowaæ nowy trakt powy¿ej Osiedla, który mia³ ³¹czyæ siê ze zmodyfikowan¹ drog¹ na Oœwiêcim
(dzisiaj ul. Ofiar Oœwiêcimia) oraz przed³u¿on¹ drog¹ od Jawiszowic (dzisiaj ul. Turystyczna). Ponadto warto zwróciæ uwagê na planowan¹ lokalizacjê budynków u¿ytecznoœci publicznej.
Nazwy ulic odnosz¹ siê do czasów wspó³czesnych.
Zdjêcie pochodzi z zasobu Archiwum Pañstwowego w Katowicach Oddzia³ w Oœwiêcimiu, sygnatura
16/38/3815.
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Podziêkowanie
Sk³adamy serdeczne podziêkowania Panu Jerzemu Zajdzie za wieloletni¹ i bezinteresown¹ wspó³pracê z gazet¹. Dziêki niemu wiele wydarzeñ z ¿ycia naszej gminy opisywanych
na ³amach „Odg³osów Brzeszcz”
uœwietnionych zosta³o piêknymi, niepowtarzalnymi zdjêciami.
Redakcja

PARAFIA ŒW. MARCINA W JAWISZOWICACH
Erygowana przed 1325 rokiem (najstarsza w gminie brzeszcze)
Proboszcz: ks. dr Henryk Z¹tek
Urodzi³ siê 28 grudnia 1959 w Kêtach. W roku 1985 ukoñczy³ Wy¿sze Seminarium Duchowne w Krakowie i przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k kard.
Franciszka Macharskiego.
W parafii pe³ni pos³ugê od 2000 roku.
Wikariusz: ks. Bogus³aw Szwanda (wyœw. w 2006 r.; w parafii od 2011 r.).
Narodowy Instytut Dziedzictwa wpisa³ 9 stycznia 1969 roku nasz koœció³
parafialny p.w. œw. Marcina do Rejestru zabytków nieruchomych w województwie ma³opolskim. Numer rejestracyjny - A-81 z 9.01.1969.

PARAFIA
ŒW. URBANA
Erygowana w 1904 roku. Parafia liczy dziœ ok. 5,5 tys. wiernych.
Proboszcz: ks. Kazimierz Kulpa,
Kapelan Honorowy Ojca Œwiêtego
(Pra³at)
Urodzi³ siê 13 lutego 1949 r. w S³opnicach. W roku 1974 ukoñczy³ Seminarium Duchowne w Krakowie
i przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k
kardyna³a Karola Wojty³y. W parafii w pe³ni pos³ugê od 1989 roku.

PARAFIA MATKI BOSKIEJ
CZÊSTOCHOWSKIEJ
Erygowana w 1985 roku. Parafia liczy dziœ ok.
1 tys. wiernych.
Proboszcz: ks. Jacek Przyby³a. Urodzi³ siê 19
czerwca 1957 w £odygowicach. W roku 1985
przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. W parafii pe³ni pos³ugê od 2004 roku.

Wikariusze:
ks. Marcin Naglik, (wyœw. w 2010 r., w parafii od 2010 r.)
ks. £ukasz Listwan (wyœw. w 2012, w parafii od 2012 r.)
W parafii dzia³a Chór Urbanum pod kierownictwem Krzysztofa Matyszkowicza; dziêki staraniom prof. Kazimierza Bielenina w maju 2008 dzwon z koœció³ka œw. Otylii w Brzeszczach
(sprowadzony z Wiesbaden Bierstadt) zosta³ oficjalnie przekazany parafii œw. Urbana.

KAPLICA ŒW. BARBARY W BORZE - poœwiêcona 4 grudnia 1992 r.

K APLICA M ATKI B OSKIEJ K RÓLOWEJ
POLSKI W ZASOLU - poœwiêcona w 1992 r.

PARAFIA MATKI BO¯EJ BOLESNEJ
W JAWISZOWICACH
Erygowana w 1983 roku. Parafia liczy dziœ ponad 10 tys. wiernych.
Proboszcz: ks. kan. Franciszek Janczy
Urodzi³ siê 12 grudnia 1943 w Sromowcach Wy¿nych. Ukoñczy³ krakowskie seminarium i w 1966 r. przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k abp Karola
Wojty³y. W parafii w pe³ni pos³ugê od 1994 r.
Wikariusze:
ks. Miros³aw W¹drzyk (wyœw. w 1991 r., w parafii od 2007 r.)
ks. Andrzej Ciesielski (wyœw. w 1992 r., w parafii od 2010 r.)
ks. Filip Glanowski (wyœw. w 2007 r., w parafii od 2010 r.)
ks. Tomasz £ata (wyœw. w 2006 r., w parafii od 2012 r.)
diakon Jaros³aw Jarco na rocznej praktyce duszpasterskiej
Pod kierownictwem ks. Miros³awa W¹drzyka dzia³a Grupa Teatralna
Czwarta Œciana; Chór Canticum Novum prowadzi p. Zdzis³aw Ko³odziej odznaczony Orderem Pro Ecclesia et Pontifice; jesieni¹ odbywaj¹
siê w koœciele tradycyjne Niedziele Organowe; w œwi¹tyni znajduje siê
relikwia w postaci krwi b³ogos³awionego Jana Paw³a II.
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Kopalnia Brzeszcze jako najwiêkszy zak³ad
pracy na terenie gminy wpisa³a siê w ¿ycie lokalnej spo³ecznoœci - wiêkszoœæ mieszkañców
czy ich rodzin by³a lub jest na sta³e z nim zwi¹zana. Prawie 110 lat istnienia kopalni to etap
bujnego rozwoju i cywilizacyjnych przeobra¿eñ. Udzia³ w tworzeniu bogatej historii KWK
„Brzeszcze” maj¹ pokolenia górników, dla których praca by³a i jest wyborem ¿yciowej drogi, sposobem na realizacjê osobistych planów
i aspiracji.
W 1903 r. budowê kopalni Brzeszcze rozpocz¹³
w³aœciciel ziemski dr Alfred Rapaport-Porada, jednak eksploatacja ruszy³a dopiero w 1907 r., kiedy
C.K. Starostwo Górnicze w Krakowie zatwierdzi³o Statut „STEINKOHLEN-GEWERSCHAFT
Brzeszcze”, czyli Gwarectwo Wêglowe Brzeszcze. Ju¿ w 1908 r. wydobyto 41.226 ton wêgla.
5 lat póŸniej kopalniê wykupi³ rz¹d austriacki.
W czasie I wojny œwiatowej zak³ad zosta³ zmilitaryzowany, a po zakoñczeniu okupacji przejêty
przez rz¹d polski jako jedyna kopalnia pañstwowa w okresie miêdzywojennym.
W 1920 r. kopalnia Brzeszcze jako pierwsza w Polsce wprowadzi³a system œcianowy pod³u¿ny, d³ugimi œcianami na zawa³ wraz ze stosowaniem wrêbiarek ³añcuchowych elektrycznych. W 1939 r.
kopalnia (po³¹czona z Ruchem II na poziomie
430 m) by³a przygotowana do wydobywania ponad 1,5 miliona ton rocznie. W okresie II wojny
œwiatowej zak³ad nale¿a³ do Rzeszy Niemieckiej.

Oprócz górników do pracy zatrudniano wiêŸniów z obozu w Oœwiêcimiu.
W tym czasie wydobyto 7.433 mln ton
wêgla, ale nie prowadzono ¿adnych robót przygotowawczych i wyprzedzaj¹cych. Wydobycie oparto jedynie na
najlepszych pok³adach, co spowodowa³o, ¿e po wojnie kopalnia d³ugo nie
mog³a dojœæ do normalnej produkcji.
Gwa³towny rozwój nast¹pi³ dopiero po
1957 r., gdy zaczêto wprowadzaæ nowoczesn¹ mechanizacjê (przenoœniki
œcianowe pancerne, odstrzeliwanie
urobku sprê¿onym powietrzem metod¹
„AMSTRONG”). W 1959 r. uruchomiono œcianê
zmechanizowan¹ z kombajnem angielskim
„TREPANER”, przenoœnikiem œcianowym „PYTHON”, stojakami hydraulicznymi „DOWTY”
oraz hydraulicznymi przesuwniami przenoœnika.
W 1973 r. rozpoczêto budowê nowego poziomu
wydobywczego (640 m) oraz szybu Andrzej V
do poziomu 740 m. Jednoczeœnie powsta³ Zak³ad
Przeróbki Mechanicznej Wêgla Ruchu I z zamkniêtym obiegiem wodno-mu³owym. Dziêki
tym inwestycjom wydobycie wzros³o dwukrotnie. W 1980 r. przez kraj przetoczy³a siê fala strajków, które nie ominê³y równie¿ kopalni Brzeszcze. Pomimo wielu przeszkód w 1986 r. ukoñczono budowê szybu materia³owo-zjazdowego
Andrzej VIII, dr¹¿onego do g³êbokoœci 1040 m,
jednak najpowa¿niejsz¹ innowacj¹ wprowadzon¹
w ramach restrukturyzacji, by³a zmiana modelu
kopalni z dwu- na jednoruchow¹. W 1990 r. opracowano równie¿ koncepcjê techniczn¹ rozwoju,
uwzglêdniaj¹c wyczerpywanie siê zasobów w polu
Ruchu II na poziomie wydobywczym 512 m i przesuwaniem siê frontu eksploatacyjnego w kierunku Ruchu I z jednoczesnym schodzeniem z eksploatacj¹ na wiêksze g³êbokoœci. Nastêpstwem
przejêcia programu dojœcia do uproszczonego modelu kopalni jednoruchowej by³a modernizacja
urz¹dzenia wyci¹gowego na szybie Andrzej V, polegaj¹ca na zastosowaniu skipów o zwiêkszonej
³adownoœci 28,5 ton. W po³owie lat ‘80 rozpoczêto budowê szybu wentylacyjnego „Andrzej
IX”, któr¹ ukoñczono w 2002 r.

GS „Samopomoc Ch³opska”
W 2010 r. Gminna Spó³dzielnia „Samopomoc Ch³opska” w Brzeszczach obchodzi³a swoje 65-lecie.
Spó³dzielnia rozpoczê³a dzia³alnoœæ 20 sierpnia 1945 r., kiedy to 54 za³o¿ycieli podpisa³o deklaracjê przyst¹pienia do Spó³dzielni „Samopomocy Ch³opskiej” w Brzeszczach. W budynku
„Piast” przy ul. Koœciuszki mieœci³ siê sklep z podstawowymi artyku³ami. Pierwsze lata by³y
okresem organizowania bazy gospodarczej (maj¹tku), który pochodzi³ g³ównie od cz³onków. Na
koniec 1947 r. spó³dzielnia liczy³a ju¿ 657 cz³onków i dysponowa³a dwoma parcelami, obiektami, stawami i innym maj¹tkiem. Przejêto równie¿
spó³dzielnie z Jawiszowic i Przecieszyna, a od
1947 r. nazwê zmieniono na Gminna Spó³dzielnia „Samopomoc Ch³opska” powiat Bia³a z udzia³ami. Zosta³a ona równie¿ zarejestrowana w S¹dzie Powiatowym w Wadowicach. Pierwszym
prezesem spo³ecznego Zarz¹du Spó³dzielni by³
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Kazimierz Bielenin, sekretarzem Wojciech Dadak,
a skarbnikiem Franciszek Stawowczyk. Kolejnymi prezesami zostali Ludwik Senkowski, Franciszek Kopiasz, Józef Walczyk, Zygmunt Was, Julian Wawro, Jan Stanek, Jan Grzywa, Antoni Faruga, Emilia Czak i W³adys³aw Wawro. W 1957 r.
Emilia Czak ponownie zosta³a prezesem i kierowa³a Spó³dzielni¹ do 1973 r. Przez kolejne cztery
lata funkcjê tê pe³ni³a El¿bieta Danielczyk, a przez
nastêpne trzy Jozef KoŸbia³. W 1980 r. prezesem
zosta³a Maria Juszczak, a w 1986 r. Jan Kasperczyk. W 1949 r. spó³dzielnia przekaza³a stawy
hodowlane Pañstwowemu Gospodarstwu Rybnemu i od tamtej pory w g³ównej mierze zajmowa³a
siê handlem, a póŸniej produkcj¹ masarsk¹ i piekarsk¹. Dziêki swym cz³onkom Spó³dzielnia gromadzi³a coraz wiêkszy maj¹tek i mog³a przenosiæ placówki handlowe z obiektów dzier¿awionych do w³asnych. Rok 1976 rozpoczyna ciê¿ki
okres zmian, poniewa¿ z powodu podzia³u terytorialnego kraju nastêpuje po³¹czenie Spó³dziel-

Nale¿y podkreœliæ, ¿e do 31 marca 1993 r. kopalnia Brzeszcze funkcjonowa³a jako samodzielne
przedsiêbiorstwo pañstwowe, natomiast po 1
kwietnia 1993 r. zosta³a jedn¹ z oœmiu kopalñ,
które wesz³y w sk³ad spó³ki akcyjnej Skarbu Pañstwa o nazwie NSW z siedzib¹ w Tychach. 1 lutego 2003 r. zak³ad wszed³ w sk³ad grupy kopalñ
i zak³adów KW S.A. w Katowicach. Po po³¹czeniu w 2005 r. kopalni Brzeszcze z kopalni¹ Silesia zak³ad górniczy przyj¹³ nazwê KWK „Brzeszcze-Silesia” i sta³ siê dwuruchowym przedsiêbiorstwem. W wyniku podjêtej przez Zarz¹d KW S.A.
decyzji o sprzeda¿y Ruchu II Silesia, kopalnia
wróci³a do poprzedniej nazwy KWK „Brzeszcze”
i nadal jest oddzia³em KW S.A. w Katowicach.
Kopalnia eksploatuje z³o¿e usytuowane w po³udniowym skrzydle Niecki G³ównej Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego. Powierzchnia obszaru górniczego kopalni wynosi 26,9 km2 i mieœci siê miêdzy rzek¹
So³¹, rzek¹ Wis³¹, obszarem Czeczott i uskokiem
Jawiszowickim. Zak³ad jest g³ównym pracodawc¹
na terenie gminy Brzeszcze, aktualnie zatrudnia 3111
osób. Dziêki zastosowaniu nowych technologii
i rozwi¹zañ organizacyjnych zwiêkszono wydajnoœæ, poprawiono parametry wêgla oraz zminimalizowano wysi³ek ludzki, a tym samym zwiêkszono
bezpieczeñstwo pracy. Niestety, natura bywa nieprzewidywalna… 21 maja 2012 w KWK „Brzeszcze” nast¹pi³ po¿ar endogeniczny (podziemny samozap³on wêgla), który w znacznym stopniu zak³óci³ plany produkcyjne. Do momentu po¿aru bardzo dobry wêgiel wydobywano ze œciany, która
praktycznie dawa³a po³owê wydobycia zak³adu.
W pierwszych dniach wrzeœnia w KWK „Brzeszcze” oddano jednak do eksploatacji now¹ œcianê
nr 121. Rytmiczna praca maszyn i urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad wyposa¿enia tej œciany zapewnia spokojn¹ realizacjê zadañ wydobywczych na
poziomie 2,5 tys. ton/dobê.
Obecnie w sk³ad dyrekcji KWK „Brzeszcze”
wchodz¹: Dyrektor Kopalni Janusz Adamowicz,
Dyrektor, ds. Produkcji Piotr Œleziak, Dyrektor ds.
Pracy Jan Parcer oraz Dyrektor ds. EkonomicznoKsiêgowych Zofia Ligêza-Stopczyñska.

Maria Dom¿a³
ni z Gminn¹ Spó³dzielni¹ MiedŸna. Siedziba mieœci siê w Brzeszczach, a dzia³aniem spó³dzielnia
obejmuje so³ectwa gmin MiedŸna i 6 so³ectw
gminy Brzeszcze. W tym okresie przeprowadzane zostaj¹ du¿e inwestycje. Po³¹czone Spó³dzielnie funkcjonowa³y do roku 1982, po czym dokona³ siê ponowny podzia³. W latach 1984-1990
Spó³dzielnia w dalszym ci¹gu realizowa³a zamierzenia podejmowane jeszcze w 1959 r. (zwi¹zane z budow¹ w³asnej piekarni, masarni i wytwórni wód gazowanych). Powy¿sze przedsiêwziêcia przeprowadzane by³y w trudnym czasie, a ich
ukoñczenie sta³o siê mo¿liwe tylko dziêki du¿emu zaanga¿owaniu pracowników i dzia³aczy.
Obecnie Spó³dzielnia liczy 77 cz³onków, zatrudnia 78 pracowników, dysponuje równie¿ maj¹tkiem trwa³ym o wartoœci 24 mln z³ oraz osi¹ga
roczne obroty w granicach 9 mln z³.
W latach 1992-2010 Spó³dzielni prezesowa³ Stanis³aw Walkowicz, obecnie owo stanowisko zajmuje Stanis³aw Zaj¹c, natomiast pracami Rady
Nadzorczej kieruje Zofia Przyby³owska.

Katarzyna Senkowska

„Spo³em” PSS „Górnik” w Brzeszczach
14 stycznia 2011 r. „Spo³em” PSS „Górnik”
w Brzeszczach obchodzi³a swój 65. jubileusz istnienia. Dorobek spó³dzielni jest zas³ug¹ wielu
pokoleñ pracowników i cz³onków, którzy przez
lata z wielkim wysi³kiem tworzyli jej wizerunek.
Inicjatorem za³o¿enia spó³dzielni by³a grupa górników KWK Brzeszcze i ich rodzin, którzy w kwietniu 1945 r. podjêli decyzjê o zorganizowaniu spó³dzielni handlowej, zapewniaj¹cej zaopatrzenie w ¿ywnoœæ i podstawowe towary gospodarstwa domowego miejscowej ludnoœci. Sukcesem wspó³za³o¿ycieli spó³dzielni
sta³o siê jej zarejestrowanie w S¹dzie Okrêgowym w Wadowicach 14 stycznia 1946 r. - dzieñ
ów przyjêto jako oficjaln¹ datê powstania spó³dzielni pod nazw¹ Powszechna Spó³dzielnia
Spo¿ywców „Górnik” z odpowiedzialnoœci¹
udzia³ami w Brzeszczach. Pierwszym Prezesem
spó³dzielni by³ Rudolf Wysogl¹d. Od 1955 r.
funkcjê Prezesa Zarz¹du piastowali kolejno: Stanis³aw Jonkisz, Tadeusz Gacek, Zdzis³aw Obidziñski, Jan Durczak, Aniela Siwiec, Krystyna
Bzibziak, Mieczys³awa Papuga, Barbara Ga³uszka-PrzewoŸnik (obecny Prezes).
Najwiêkszy rozwój spó³dzielni pod wzglêdem
inwestycyjnym nast¹pi³ od po³owy lat ’60 XX
w., kiedy to zakupiono lub wybudowano 10 nowych obiektów handlowych, dwa zak³ady gastronomiczne, piekarniê, magazyn m¹ki i budynek biurowy. Najtrudniejsze dla „Spo³em” PSS
„Górnik” by³y lata 1974-1983. Wskutek dyrektyw wydanych na szczeblach centralnych spó³dzielnia utraci³a wtedy samodzielnoœæ. W 1976 r.
zmuszona by³a oddaæ na rzecz Wojewódzkiego
Handlu Wewnêtrznego dwa pawilony handlowe
oraz zmodernizowane na w³asny koszt wynajmowane lokale handlowe bez zwrotu poniesionych kosztów. W latach ‘80 nast¹pi³ wreszcie
okres stopniowego przywracania demokracji wewn¹trzspó³dzielczej. Tylko dziêki wysi³kowi
spó³dzielców, w szczególnoœci Pani Krystyny
Bzibziak, która z wielkim zaanga¿owaniem walczy³a o od³¹czenie Rejonu Brzeszcze od Oddzia-

³u „Spo³em” PSS Pszczyna, 16 marca 1984 r.
na Zgromadzeniu Przedstawicieli powo³ano
samodzieln¹, samorz¹dn¹ i samofinansuj¹c¹ siê
„Spo³em” Powszechn¹ Spó³dzielniê Spo¿ywców „Górnik” w Brzeszczach. Przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej zosta³ Edward Merta,
natomiast stanowisko Prezesa Zarz¹du objê³a
Krystyna Bzibziak. 31 grudnia 1984 r. zatrudnienie wynosi³o 316 pracowników. Dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ prowadzono w 17 sklepach, trzech
zak³adach gastronomicznych, dwóch piekarniach i jednej przetwórni miêsa. Odzyskanie samodzielnoœci otwar³o drogê do wszelkich dzia³añ, umo¿liwiaj¹cych rozwój spó³dzielni.
Wœród zrealizowanych w latach 1985-1992 inwestycji nale¿y wymieniæ: oddanie do u¿ytku
piekarni osiedlowej przy ul. Dworcowej, dobudowê drugiego skrzyd³a biurowca przy ul.
Lipowej, przejêcie od KWK Brzeszcze pawilonu handlowo-us³ugowego na Osiedlu Paderewskiego, wybudowanie pawilonu handlowego przy zajezdni autobusowej KWK, wybudowanie magazynu m¹ki przy ul. Koœciuszki, wykupienie od KWK Brzeszcze sklepu nr 10 przy
ul. Drobniaka, zakupienie od WPHW Katowice pawilonu przy ul. Narutowicza oraz nabycie prawa w³asnoœci z tytu³u zasiedzenia gruntu i budynku „Bergerówka” przy ul. Ofiar
Oœwiêcimia.
Zas³u¿ony udzia³ w pomna¿aniu i ulepszaniu
maj¹tku trwa³ego spó³dzielni mia³a Mieczys³awa Papuga - Prezes Zarz¹du spó³dzielni w latach 1994-2006. Mimo i¿ by³y to czasy nie³atwe, Mieczys³awa Papuga czuwa³a nad dobr¹
kondycj¹ firmy wprowadzaj¹c inwestycje w nowoczesne metody zarz¹dzania, oparte o systemy informatyczne. Wi¹za³o siê to z zakupem
sprzêtu oraz programów komputerowych dla
sklepów oraz biura. W okresie kadencji Mieczys³awy Papugi jako Prezesa Zarz¹du, na rynku
wtórnym w drodze przetargu zakupiono 2 u¿ywane pawilony handlowe przy ul. Pi³sudskiego
oraz £okietka. Ponadto nabyto budynki handlowe od gminy Brzeszcze przy ul. Koœciuszki i £okiet-

DANE STATYSTYCZNE POWIATOWEGO URZÊDU PRACY NA TEMAT GMINY BRZESZCZE
Czas pozostawania bez pracy

ka. Zakupiony zosta³ równie¿ lokal handlowy
przy ul. Dworcowej. W 1996 roku sp³onê³o 2/3
powierzchni pawilonu handlowego „Feniks”,
któr¹ w ci¹gu piêciu miesiêcy spó³dzielnia odbudowa³a przy zastosowaniu nowych technologii i du¿o lepszych materia³ów budowlanych.
Wizerunek placówek z roku na rok ulega³ poprawie. Ujednoliceniu uleg³a wizualizacja zewnêtrzna i wewnêtrzna sklepów wed³ug standaryzacji i kolorystyki „LUX”. Coraz wiêcej œrodków finansowych przeznaczano na modernizacjê obiektów, remonty placówek, zakupy wyposa¿enia technicznego.
Warto równie¿ dodaæ, ¿e za szczególne zas³ugi
w kierowaniu spó³dzielni¹ pani Mieczys³awa znalaz³a siê wœród grona laureatów nagrody Prymus
2001. Osi¹gniêciem zas³uguj¹cym na szczególne
wyró¿nienie by³o uzyskanie w 2004 r. funduszów
unijnych na sfinansowanie zakupu œrodków trwa³ych. Szerokie dzia³ania w zakresie przedsiêbiorczoœci zosta³y docenione przez w³adze gminy w 2004 r. „Spo³em” PSS „Górnik” zosta³a odznaczona nagrod¹ Burmistrza „Oskardy 2004” w dziedzinie przedsiêbiorczoœci. Ponadto spó³dzielnia
zdoby³a statuetki: Lider Regionu Ma³opolski
Kupiec Roku 2002, Gazele Biznesu 2002, 2008,
2009, Z³ota Firma 2002 Województwa Ma³opolskiego, Eurofirma 2009 Województwa Ma³opolskiego. Dziêki ogromnemu wysi³kowi, odpowiedzialnoœci i rozwadze cz³onków oraz pracowników spó³dzielni, m¹drym decyzjom w³adz, spó³dzielnia posiada dziœ znacz¹cy potencja³ gospodarczy. Politykê priorytetowego rozwoju spó³dzielni wzorem Mieczys³awy Papugi oraz jej poprzedników kontynuuj¹ obecne w³adze „Spo³em”
PSS „Górnik”. Aktualnie spó³dzielnia prowadzi
dzia³alnoœæ detaliczn¹ w 18 placówkach, produkcjê piekarsk¹ w jednej w³asnej piekarni oraz us³ugi
gastronomiczne w dwóch obiektach - restauracji
„S³owiañska” oraz pizzerii - kawiarni „Jubileuszowa”. Jest wiarygodnym partnerem handlowym, potrafi¹cym skutecznie konkurowaæ na lokalnym rynku i sprostaæ wymaganiom klientów. Na koniec
czerwca 2012 roku spó³dzielnia zrzesza³a 410 cz³onków, natomiast stan zatrudnienia wynosi³ 189 osób.

Izabela Kiepura-Filip

LICZBA

LUDNOŒCI W POSZCZEGÓLNYCH

MIEJSCOWOŒCIACH

Dane z UG Brzeszcze
Stan na 1 wrzeœnia 2012 r.
Wiek

Wykszta³cenie

Sta¿ pracy

Popularne imiona: Emilia, Julia, Oliwia, Lena,
Wiktoria Antoni, Szymon, Tymoteusz
Imiona nietypowe: Emma, Miya, Taida, Alan,
Arjun, Gabriel, Leon, Olaf
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NAZWY
BRZESZCZE
Dębnik
Po³o¿enie: Teren eksploatacji piasku i ¿wiru, miêdzy oczyszczalni¹ œcieków, przejazdem kolejowym a ul. œw. Wojciecha.
Pochodzenie: Ros³y tam dêby.
Doły
Po³o¿enie: Teren wzd³u¿ ul. Piastowskiej pomiêdzy ul. J. Sobieskiego i H. D¹browskiego (pierwsze sio³o brzeszczañskie).
Pochodzenie: 1. Teren zamieszka³y przez biedotê, w którym wystêpowa³y naturalne zag³êbienia
w gruncie; 2. Kapusta by³a podstaw¹ ¿ywienia
biedoty. Kiszono du¿e iloœci w beczkach, które
zakopywano w ziemi, w do³ach, poniewa¿ kurne
chaty nie mia³y piwnic.
Dynelizna/Danelizna
Po³o¿enie: Teren folwarku przy ul. Siedliska.
Przed wojn¹ na polach l¹dowa³y tam samoloty.
Pochodzenie: Prawdopodobnie od nazwiska w³aœciciela i administratora folwarku, jednego z dwóch
nale¿¹cych do dworu Dynela.
Dzielca
Po³o¿enie: Teren pomiêdzy pastwiskiem Bagno i ul.
œw. Wojciecha do torów.
Pochodzenie: Prawdopodobnie od podzia³u terenu przez kolej.
Finderówka
Po³o¿enie: Budynek przy ul. Koœciuszki.
Pochodzenie: Od nazwiska w³aœciciela Jakuba
Findera. W budynku mieœci³ siê wyszynk i sprzeda¿ wódki na wynos. Wytwórnia likierów znajdowa³a siê w innym obiekcie.
Goje
Po³o¿enie: Teren na Borze, s¹siaduj¹cy z Lachowicami przy granicy z Harmê¿ami.
Pochodzenie: Od zagajnika, który otacza³ dom
rodzinny p. Chowañców.
Górki
Po³o¿enie: Teren pomiêdzy ul. Pszczyñsk¹, œw.
Wojciecha, przejazdem kolejowym do oczyszczalni œcieków.
Pochodzenie: Teren ten górowa³ nad do³ami po
wydobywanej rudzie ¿elaza.
Klińca
Po³o¿enie: Teren pomiêdzy ul. œw. Anny, ul. Nazieleñce i przejazdem kolejowym.
Pochodzenie: Teren przypominaj¹cy kszta³tem
klin.
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Koło
Po³o¿enie: Dwie ³¹ki w dwóch ró¿nych zakolach
Wis³y.
Pochodzenie: Od pó³okr¹g³ego zakola Wis³y.
Bagno
Po³o¿enie: £¹ki pomiêdzy ulicami: Lipow¹ do
torów i do Bugaja.
Pochodzenie: Od mokrade³ i bagien (pod³o¿a
torfowe).
Barwołd
Po³o¿enie: Pocz¹tek Nabrze¿y, okolice Ÿróde³ka
w £¹¿ku (Ÿróde³ko wci¹¿ istnieje, ale dziœ znajduje siê na obrze¿ach zbiornika retencyjnego).
Pochodzenie: Od niemieckich s³ów „bär wald” las niedŸwiedzi.
Barberówka
Po³o¿enie: Ul. D¹browskiego, dziœ parking OSP.
Pochodzenie: Miejsce, na którym sta³ szynk, którego w³aœcicielem by³ Barber.
Ber
gierówka
Bergierówka
Po³o¿enie: Budynek przy ul. Ofiar Oœwiêcimia
na zakoñczeniu ul. Koœciuszki.
Pochodzenie: Od nazwiska w³aœciciela Samuela
Bergiera.
Buczoki
Po³o¿enie: Miêdzy Wilczymi Do³ami (s¹siedztwo
z Wilczkowicami) a Budami.
Pochodzenie: (1.) Od buczenia byd³a. (2.) Na
³¹kach pas³y siê bukaty (byd³o rzeŸne), prowadzone traktem na Kraków, a dla op³acenia myta
zatrzymywane na postój na Budach. Ju¿ w XV w.
ksi¹¿ê Janusz pobiera³ tam myto. (3.) Tereny s³u¿y³y do „zimnego chowu” byd³a.
Budy
Po³o¿enie: Na linii drogi prowadz¹cej z Brzeszcz
do Oœwiêcimia, po lewej stronie, naprzeciwko
Buczoków do przejazdu kolejowego w stronê
Boru.
Pochodzenie: Od bud (szop) stawianych dla byd³a, prowadzonego traktem na Kraków i zatrzymywanego na postój na Budach.
Burkówka
Po³o¿enie: Budynek przy ul. Pszczyñskiej, obecnie blok PSM.
Pochodzenie: Do koñca I wojny œwiatowej mieszka³a tam rodzina Burków. Budynek s³u¿y³ wczeœniej jako „filancówka” (stra¿ graniczna pomiêdzy zaborem pruskim i austriackim). Po I wojnie
œwiatowej przeszed³ na w³asnoœæ kopalni.

Kolonia Urzędnicza
Po³o¿enie: Teren pomiêdzy ulicami: Parkow¹,
Matejki, Sienkiewicza, do ul. Koœciuszki.
Pochodzenie: Budynki o charakterze willowym z ogródkami z pocz. XX w. dla nadzoru
kopalni.

Przy Dworze
Po³o¿enie: Zabudowania GS, lewa strona ul. Koœciuszki naprzeciwko Urzêdu Gminy.
Pochodzenie: Od dworu, który zosta³ zburzony
na prze³omie lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX w. Obecnie na tym miejscu znajduje
siê parking Urzêdu Gminy.

Koński Cmentarz
Po³o¿enie: Teren w kszta³cie trójk¹ta nad „Jeziorem”, a drog¹ do Chobota, poni¿ej znajduje siê
Jezioro Husarkowe.
Pochodzenie: Miejsce grzebania zwierz¹t.

Podżarze
Po³o¿enie: Tereny kopalni i ³¹k po obu stronach
ulicy Leœnej.
Pochodzenie: Od nachylenia terenu pomiêdzy
polami uprawnymi a terenem zamieszka³ym.
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Porąbki
Po³o¿enie: Nazwa terenu w okolicy ul. Daszyñskiego (przy fiñskich domkach).
Pochodzenie: Najprawdopodobniej „po wyrêbie
dêbów”.
Potoki
Po³o¿enie: Teren obecnego szybu od skrzy¿owania
ulic Siedliska z Szybow¹ w kierunku ul. Nosala.
Pochodzenie: Najprawdopodobniej p³ynê³y tutaj
potoki do M³ynówki.
Przebór
Po³o¿enie: Teren na po³udnie od Ma³ego Boru,
przy ul. Kolejowej.
Pochodzenie: Od po³o¿enia „przed borem”.
Przedkole
Po³o¿enie: Rejon pól uprawnych przy drodze
Olszynki w kierunku So³y.
Pochodzenie: Od po³o¿enia - przed Ko³em.
Przedwieśnik
Po³o¿enie: Obecnie ul. Przedwieœnik i przyleg³e
tereny.
Pochodzenie: Teren „przed wsi¹”. Kiedyœ staw
(XVIII w.).
Na Przycznym
Po³o¿enie: Teren obecnie pod osadnikiem.
Pochodzenie: Od prostopad³ego po³o¿enia do
pozosta³ych pól.
Przyrwy
Po³o¿enie: Teren pomiêdzy stawami: Granicznik,
Stanis³aw, Przygodnik, a terenem zwanym „przy
Herbie”.
Pochodzenie: Najprawdopodobniej od obrywania siê ziemi ze wzglêdu na bagnist¹ konsystencjê gruntu.
Rogalec
Po³o¿enie: Teren Zielonej na granicy z Przecieszynem.
Pochodzenie: Od kszta³tu rogala.
Siedliska
Po³o¿enie: Teren pomiêdzy ulicami: Ofiar Oœwiêcimia, Piekarsk¹ i Siedliska.
Pochodzenie: Od osady przy folwarku.
Stawisko
Po³o¿enie: Teren miêdzy ul. Zaborze i Nazieleñce.
Pochodzenie: Od powstania stawu podczas obfitych opadów deszczu, obecnie teren zalany.
Stawki
Po³o¿enie: Koñcówka ulicy S³owiañskiej do torów.
Pochodzenie: Od wystêpuj¹cych ma³ych stawów.
Str
uga
Struga
Po³o¿enie: Teren pomiêdzy czêœci¹ ul. Polnej i ul.
Koœciuszki, w kierunku przejazdu kolejowego.
Pochodzenie: Od licznych strumyków p³yn¹cych
w kierunku Wis³y.
Szałas
Po³o¿enie: Teren na granicy Wilczkowic, Szczotek i Siedlisk.
Pochodzenie: Od sza³asu przy m³ynie p. Chowañców.

NAZWY
Szczotki
Po³o¿enie: Teren pomiêdzy ul. Nosala i Ofiar
Oœwiêcimia.
Pochodzenie: Od sitowia - szczotek.
Wilcze Doły
Po³o¿enie: Teren wzd³u¿ ul. Ofiar Oœwiêcimia,
od ul. Piekarskiej do Buczaków.
Pochodzenie: Od do³ów dr¹¿onych jako zasieki
na wilki, póŸniej przeciwko z³odziejom.
Zabrzeże
Po³o¿enie: W¹ski teren nad Wis³¹ za osadnikiem,
pomiêdzy £ê¿nikiem a £¹¿kiem.
Pochodzenie: Zabrze¿e, czyli za brzegiem; prawdopodobnie Wis³a zmienia³a koryto na zachód
w stronê Œl¹ska; pola dochodzi³y do brzegu.
Zar
udzie
Zarudzie
Po³o¿enie: Tereny pomiêdzy ul. Pszczyñsk¹ i Wis³¹,
od przejazdu kolejowego wzd³u¿ granicy gminy
oraz dolnym odcinkiem ul. œw. Wojciecha, ul.
Pszczyñskiej w kierunku Wis³y.
Pochodzenie: Przypuszczalnie od do³ów po wydobywanej rudzie ¿elaza.
Zasiucia
Po³o¿enie: Teren pomiêdzy obecnymi ulicami:
Pañsk¹, Chopina, Koœciuszki, Piastowsk¹.
Pochodzenie: Tereny nale¿¹ce do rodziny Siutów.
Zielona
Po³o¿enie: Lewa strona od ul. Koœciuszki: Chopina, Sienkiewicza, os. Szymanowskiego.
Pochodzenie: Od zielonych ³¹k.
JAWISZOWICE
WISZOWICE
JA
Jaźnik
Po³o¿enie: Teren przyleg³y do stawów rybnych
Du¿y JaŸnik i Tesznowiec.
Pochodzenie: Od jazu spiêtrzaj¹cego wody strumyka, które napêdza³y ko³o m³yñskie.
Korczok
czok
Kor
Po³o¿enie: Teren po stawie rybnym miêdzy torami kolejowymi a ul. JaŸnik.
Pochodzenie: Podczas karczowania terenu wybierano w tym miejscu ziemiê pod nasyp kolejowy w rejonie Trzech Mostów. Po wybraniu ziemi
w dole utworzono staw. Nazwa pochodzi od karczowania pni.
Trzciniec
Po³o¿enie: Miêdzy stawem JaŸnik a torami kolejowymi Trzy Mosty.
Pochodzenie: Podmok³e ³¹ki, pola uprawne poroœniête dawniej trzcin¹.
Kamieniec
Po³o¿enie: Lewa strona drogi za mostem w kierunku JaŸnika.
Pochodzenie: Wystêpuj¹ w tym miejscu pok³ady
¿wiru i piasku. W czasie budowy drogi ¿elaznej
wybierano tam ¿wir na nasypy kolejowe. Jeszcze
po II wojnie œwiatowej eksploatowano w tym
miejscu ¿wir. Nazwa pochodzi od kamienistego
i piaszczystego terenu.
Lisica
Po³o¿enie: Teren poni¿ej Trzciñca do ul. Pszczyñ-
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skiej, miêdzy torami kolejowymi a Wis³¹.
Pochodzenie: Teren, na którym ongiœ ¿y³a dzika
zwierzyna, m.in. lisy.
Tesznowiec
Po³o¿enie: Teren po³o¿ony miêdzy torami kolejowymi a ul. £owieck¹ przyleg³¹ do Janowca.
Pochodzenie: Staw rybny i okolice stawu prawdopodobnie nazywane by³y „te¿ nowy”.
Koło
Po³o¿enie: Zakole starego koryta Wis³y pod
Lisic¹.
Pochodzenie: Stare koryto tworzy³o zakole.
Zapłocie
Po³o¿enie: Teren wzd³u¿ ul. Pocztowej.
Pochodzenie: Pola po³o¿one za op³otkami.
Lipowiec
Po³o¿enie: Teren przyleg³y do Kobylca.
Pochodzenie: Teren ten dawniej porasta³y lipy.
Kobylec
Po³o¿enie: Tereny znajduj¹ce siê miêdzy ul. Kobylec a ul. £êck¹.
Pochodzenie: W tej okolicy odbywa³ siê pochówek koni - tzw. cmentarz koñski. Dawniej teren
zadrzewiony, dzisiaj s³abo poroœniêty drzewami.
Nawsie
Po³o¿enie: Teren miêdzy ul. £êck¹ a ul. Pocztow¹.
Pochodzenie: Najstarsza czêœæ Jawiszowic.
Pozosta³oœci dawnych zabudowañ drewnianych.
Brzeskie Podlesie
Po³o¿enie: Teren miêdzy ul. Drobniaka i terenami wokó³ kopalni w Jawiszowicach.
Pochodzenie: Od terenów zalesionych, przyleg³ych do granic Brzeszcz.
Farackie
Po³o¿enie: Teren przyleg³y do granicy z Dankowicami.
Pochodzenie: Teren stanowi¹ lasy, ³¹ki i pola
uprawne, czêœciowo nale¿¹ce do parafii Jawiszowice. Nazwa pochodzi od s³owa „fara”.
Olszyny
Po³o¿enie: Teren pomiêdzy ulicami: Bielsk¹, Olszyny i Witosa.
Pochodzenie: Od porastaj¹cych dolinê olch.
Kozia Górka
Po³o¿enie: Strome zbocze Kêpy opadaj¹ce do ul.
Kaczej.
Pochodzenie: Na tym terenie hodowano kozy.
Kępa
Po³o¿enie: Miêdzy ul. Olszyny a ul. Kozia Górka.
Pochodzenie: Najwy¿ej po³o¿ony teren w Jawiszowicach.
Potok na Nawsiu
Po³o¿enie: Potok p³yn¹cy od ul. Kaczej w kierunku Wis³y.
Pochodzenie: Potok zbieraj¹cy wody z pobliskich
pól i deszczowe na Nawsiu. W rejonie ul. Kaczej
by³y stawki rybne i ³¹ki. Hodowano kaczki.

Czworaki
Po³o¿enie: Teren miêdzy ul. Kacz¹ a ul. Kusociñskiego.
Pochodzenie: Teren, na którym by³y wybudowane domy dla robotników dworskich - fornali.
Domy te by³y nazwane czworakami.
Cymboł
Po³o¿enie: Pola uprawne przylegaj¹ce do pól
dworskich.
Pochodzenie: Od przezwiska nadanego przez fornali w³aœcicielom gruntów przy czworakach.
Podlesie Bielańskie
Po³o¿enie: Tereny przy granicy z Bielanami.
Pochodzenie: Tereny poroœniête by³y lasami liœciasto-iglastymi. Obecnie pola uprawne, ³¹ki,
szcz¹tkowo zadrzewione.
Podlesie W
ilamowskie
Wilamowskie
Po³o¿enie: Tereny przy granicy z Wilamowicami.
Pochodzenie: Tereny te poroœniête by³y lasami
liœciasto-iglastymi. Obecnie pola uprawne, ³¹ki,
szcz¹tkowe zadrzewione.
Szczotki
Po³o¿enie: Teren miêdzy ul. Szczotki, Przeczn¹,
do ul. Bielañskiej.
Pochodzenie: Od ja³owych ³¹k i pastwisk poroœniêtych nisk¹, ostr¹ traw¹.
Niwy
Po³o¿enie: D³ugie i krótkie kawa³ki pól w rejonie Kobylca.
Pochodzenie: Pola uprawne podzielone na niwy
(kawa³ki).
Stawek
Po³o¿enie: Dawniej ksi¹¿êcy stawek, obecnie pola
uprawne.
Pochodzenie: Stawek by³ w³asnoœci¹ ksi¹¿¹t Rudziñskich. Obecnie rozparcelowane pola.
Kleparz
Po³o¿enie: Teren przyleg³y do ul. Kleparz.
Pochodzenie: Klepano rêcznie jêczmieñ na kaszê.
Małe Doły
Po³o¿enie: Dolina biegn¹ca od ul. Przecznej do
torów kolejowych.
Pochodzenie: Dawniej do³ami tymi sp³ywa³y
wody do Wis³y. Obecnie teren podmok³y, przez
który przebiega rów deszczowy. Znajduj¹ siê
tam stawy rybne, nale¿¹ce do miejscowych
rolników.
Duże Doły
Po³o¿enie: Szeroka dolina biegn¹ca od Bielan
w kierunku Wis³y.
Pochodzenie: Przypomina koryto rzeki. Wysokie
brzegi, miêdzy którymi p³ynie strumyk wodny.
Teren stanowi zag³êbienie (pradolina) przypominaj¹ca do³y.
Pod Lipą
Po³o¿enie: Koniec ul. Nawsie ³¹cz¹cy siê z ul.
Westerplatte.
Pochodzenie: Od starej lipy, przy której od wielu
lat znajduje siê gospodarskie zabudowanie.
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Potok
Po³o¿enie: Rów deszczowy biegn¹cy miêdzy ul.
Pocztow¹ a ul. Przeczn¹.
Pochodzenie: Dawny potok, dziœ rów deszczowy.
Piaski
Po³o¿enie: Tereny dzisiejszych ulic: Piaski, Kusociñskiego, Wodnej.
Pochodzenie: Od piaszczystych pól.
SKIDZIŃ
Bugaj
Po³o¿enie: Teren przy skrzy¿owaniu ulic Oœwiêcimskiej, Wyzwolenia, Wypoczynkowej, przy
kapliczce œw. Jana Nepomucena.
Pochodzenie: Nieznane.
Kuźnia
Po³o¿enie: Teren przy skrzy¿owaniu ulic Oœwiêcimskiej i Piwnej, w kierunku po³udniowym,
obecnie przystanek MPK.
Pochodzenie: Do lat ‘70. XX wieku sta³a w tym
miejscu kuŸnia.
Dwór
Po³o¿enie: Teren przy skrzy¿owaniu ulic Oœwiêcimskiej i Piwnej, w kierunku pó³nocnym.
Pochodzenie: Teren dworu - budynki i ogród.
Hektary
Po³o¿enie: Teren wzd³u¿ ul. Solnej w kierunku
Wilczkowic.
Pochodzenie: W czasie parcelacji gruntów po II
wojnie œwiatowej wielu mieszkañców wsi Skidziñ
dosta³o równo po 1 hektarze gruntów.
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Pochodzenie: Nazwa pochodzi od nazwiska w³aœciciela dworku, p. Chrapka.
Folwark
Po³o¿enie: Teren na wzniesieniu granicz¹cy
z Bobrkiem.
Pochodzenie: Miejsce, na którym sta³ folwark,
zaplecze dworu w Skidziniu.
Par
cele
Parcele
Po³o¿enie: Id¹c od Brzeszcz prawa strona ul.
Wyzwolenia od ul. Granicznej
Pochodzenie: W 1923 r. arcyksi¹¿ê Karol Habsburg przeprowadzi³ bezp³atn¹ parcelacjê dóbr
ziemskich w Przecieszynie pomiêdzy 75 górników przyby³ych ze Œl¹ska do pracy w kopalni.
Chałupy
Po³o¿enie: Tereny po drugiej stronie ul. Wyzwolenia naprzeciw Parcel, w kierunku Siedlisk
Pochodzenie: Od ma³ych gospodarstw, usytuowanych nieregularnie na tych terenach. Podobno
zamieszkiwali je ludzie, którzy byli stró¿ami mienia arcyksiêcia.
ZASOLE
Góra
Po³o¿enie: Czêœæ wsi od budynku starej szko³y
do granicy z Zasolem Bielañskim.
Pochodzenie: Teren po³o¿ony wy¿ej.
Dół
Po³o¿enie: Czêœæ wsi od budynku starej szko³y
do granicy ze Skidziniem.
Pochodzenie: Teren po³o¿ony ni¿ej.

Podlipie
Po³o¿enie: Teren wzd³u¿ obecnej ul. Podlipie,
w stronê So³y.
Pochodzenie: Nieznane, przypuszczalnie ros³y
tam kiedyœ lipy.

Górka
Po³o¿enie: Lewa strona ul. Armii Krajowej wzd³u¿
ca³ej jej d³ugoœci, do zabudowañ p. Kózków.
Pochodzenie: Teren usytuowany wy¿ej ni¿ reszta wsi.

Na Gr
oblach
Groblach
Po³o¿enie: Teren za obecnym budynkiem przedszkola w stronê M³ynówki.
Pochodzenie: Dawniej znajdowa³y siê tam stawy
poprzedzielane groblami.

Czejowiec
Po³o¿enie: Teren znajduj¹cy siê pomiêdzy ul.
£êck¹ a polami Gospodarstwa Rolnego z Osieka, Regulówk¹ - do granicy Skidzinia.
Pochodzenie: By³ kiedyœ czêœci¹ gospodarstwa pañstwa Rudziñskich, która zosta³a sprzedana, czêœciowo rozparcelowana, czyli wystrzy¿ona.

PRZECIESZYN
Pustki
Po³o¿enie: Tereny po³o¿one za Cha³pami.
Pochodzenie: Nazwa ta funkcjonowa³a kiedyœ
i okreœla³a niezamieszka³e, puste tereny za Cha³pami.
Nowsie
Po³o¿enie: Tereny po³o¿one za Pustkami.
Pochodzenie: Nazwa gruntów nieuw³aszczonych
wspólnoty ziemskiej przeznaczonej do wypasania trzody.
Zielona
Po³o¿enie: Droga za przejazdem z ul. Przecieszyñskiej w prawo prowadzi³a na Zielon¹
Pochodzenie: Teren zrekultywowany przez kopalniê Brzeszcze, obecnie roœnie tam las.
Chrapkowizna
Po³o¿enie: Tereny na obrze¿ach Przecieszyna,
granicz¹ce ze Skidziniem.
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Na Dziewięć
Po³o¿enie: Teren ci¹gn¹cy siê od ³uku ul. Za³êcze do granicy Skidzinia.
Pochodzenie: To area³ sk³adaj¹cy siê z 9 zagonów.
Na Kącie
Po³o¿enie: Dalszy teren ko³o ul. Za³êcze wciœniêty
pomiêdzy Na Dziewiêæ i Doliny.
Pochodzenie: Teren wciœniêty w k¹t.
Doliny
Po³o¿enie: Obszar od terenu Na K¹cie w kierunku Olszynika.
Pochodzenie: Teren obni¿ony - w dolinie.
Podlesie
Po³o¿enie: Po drugiej stronie ul. Za³êcze naprzeciwko terenu Na K¹cie w stronê ul. £êckiej.
Pochodzenie: Rós³ tutaj niewielki zagajnik.

Na Długim
Po³o¿enie: Od Podlesia w kierunku zabudowañ
i ul. £êckiej.
Pochodzenie: Zagony by³y bardzo d³ugie.
Paświska
Po³o¿enie: Teren po obu stronach ul. £êckiej - po
jednej stronie od M³ynówki do ul. Wypoczynkowej (tzw. czêœæ Pod lasem), po drugiej stronie od
M³ynówki do ul. Kostka Jagie³³y. Ta druga czêœæ
przedzielona by³a ciekiem wodnym, teren w kierunku pól uprawnych zwano ¯abiñcem, gdy¿
dawniej by³ siedliskiem ¿ab.
Pochodzenie: Teren (pastwiska), na którym wypasane by³o byd³o.
Lisisko
Po³o¿enie: Po prawej stronie (za lasem) do drogi
prowadz¹cej do zabudowañ RSP Jawiszowice Filia Zasole, i do granicy lasu.
Pochodzenie: Teren po wyciêtym lesie.
Sześć mor
gów
morgów
Po³o¿enie: Teren, gdzie obecnie stoi ferma drobiu.
Pochodzenie: Area³ tego gruntu to owe szeœæ
morgów.
Pańskie pola lub Hektary
Po³o¿enie: Teren od drogi do RSP - w dalszym
ci¹gu prawej strony ul. £êckiej do ul. Armii Krajowej i na ca³ej jej d³ugoœci do zabudowañ p. Stok³osów i Noworytów.
Pochodzenie: Teren by³ w³asnoœci¹ p. Rudziñskich, a przy parcelacji spowodowanej reform¹
roln¹ wiêksi gospodarze wioski otrzymywali
dzia³ki wielkoœci 1 ha.
Między Mostkami
Po³o¿enie: Po obu stronach ul. Kostka Jagie³³y,
od mostka na M³ynówce do tzw. Górki.
Pochodzenie: Od mostka na M³ynówce.
Szyje
Po³o¿enie: Teren po³o¿ony miêdzy M³ynówk¹
a ulic¹ Kostka Jagie³³y, zabudowaniami p. Mertów, a pastwiskiem w tzw. Górze.
Pochodzenie: Teren ma kszta³t szyi.
Zor
emby
Zoremby
Po³o¿enie: Teren przy ul. Z³ote £any - od drogi
do posesji nie¿yj¹cego ju¿ p. Œliwki do zabudowañ p. Dziubków (w³¹cznie) i do terenu zadrzewionego nad So³¹.
Pochodzenie: Teren wykarczowany, w pospolitym jêzyku: wyr¹bany.
Przy Dużym Dole
Po³o¿enie: Od granicy Zarembów, ulicy Z³ote
£any i drogi prowadz¹cej do tzw. Goi.
Pochodzenie: Od po³o¿enia przy dole - naturalnym zbiorniku wodnym.
W Gojach
Po³o¿enie: Teren po prawej stronie ul. Z³ote
£any - od p. Lewandowskich w kierunku So³y,
odgrodzony od strony So³y pasem zadrzewionym, w potocznym jêzyku zw.„gojami”.
Pochodzenie: Teren zadrzewiony, potocznie nazywany „gojami”, drzewo potocznie to „goj”.

NAZWY
W Kole
Po³o¿enie: Przy z³¹czeniu ul. Z³ote £any i ul.
Radosnej (lewa strona).
Pochodzenie: Teren przypominaj¹cy ko³o.
Pod Sadem
Po³o¿enie: Lewa strona ul. Radosnej do tzw. „Ko³a”.
Pochodzenie: Teren po³o¿ony poni¿ej sadu nie¿yj¹cych ju¿ p. Koz³ów.
Pod pasieką
Po³o¿enie: Od terenu „Pod sadem” w stronê ul.
Jasnej prowadz¹cej do ¿wirowiska nad So³¹.
Pochodzenie: Najprawdopodobniej od wystêpuj¹cej przy sadzie pasieki.
Przy Krzyżu
Po³o¿enie: Teren po lewej stronie ul. Jasnej za
krzy¿em do Wysokich Nortów (wody So³y tê
czêœæ Wysokich Nortów ju¿ zabra³y)
Pochodzenie: Od stoj¹cego przy tej ulicy krzy¿a.
Olszówka
Po³o¿enie: W dalszej czêœci lewej strony ul. Jasnej - na pó³noc, do Wysokich Nortów.
Pochodzenie: Ros³a tam olszyna.
Wysokie Norty
Po³o¿enie: £¹ki po³o¿one pod kompleksem pól
uprawnych (po obu stronach ul. Jasnej) w kierunku
So³y. Wody So³y zabra³y Wysokie Norty (prawa strona) i czêœæ Wysokich Nortów (lewa strona).
Pochodzenie: Od po³o¿enia ³¹k na wzniesieniu.
Niskie Norty
Po³o¿enie: £¹ki po³o¿one poni¿ej Wysokich Nortów w kierunku So³y. Teren ten zabra³y wody So³y.
Pochodzenie: Od po³o¿enia w obni¿onym terenie.
Stojąca woda
Po³o¿enie: Teren obni¿ony - pod Niskimi Nortami (teren zabra³a So³a).
Pochodzenie: Zbiornik wodny powsta³y po wylaniu So³y (bez ujœcia).
Kaminiec lub Żwir
Żwirowisko
owisko
Po³o¿enie: Teren w bezpoœrednim s¹siedztwie
koryta So³y.
Pochodzenie: Miejsce poboru ¿wiru.
Borakowizna
Po³o¿enie: Pola po³o¿one miêdzy Olszówk¹, Wysokimi Nortami a Zostaw¹.
Pochodzenie: Od nazwiska by³ego w³aœciciela
p. Boraka.
Solisko
Po³o¿enie: Niewielka kotlina na terenie £osku.
Pochodzenie: Kotlina - pozosta³oœæ po czêsto
zmieniaj¹cym siê biegu So³y.
Na Kącik
Po³o¿enie: Niewielki teren przy ul. £êckiej przed
zabudowaniami p. Krasoñ do granicy £osku.
Pochodzenie: Teren „wciœniêty” w k¹t.
Na Niwce
Po³o¿enie: Pola uprawne miêdzy Zostaw¹, a zabudowaniami przy styku drogi bez nazwy i ul.
Ojca M. Kolbego.
Pochodzenie: Dawna nazwa zagonów „Niwa”.

MIEJSCOWE
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Na Przycznym
Po³o¿enie: Za Dominówk¹, w kierunku zachodnim, do drogi bez nazwy prowadz¹cej do Wysokich Nortów - jak gdyby przed³u¿enie ul. Kolbego.
Pochodzenie: Okoliczne pola ci¹gn¹ siê wzd³u¿ drogi, natomiast te dzia³ki po³o¿one s¹ poprzecznie.
Przy Gojach
Po³o¿enie: W s¹siedztwie terenu zadrzewionego
nad So³¹ potocznie zwanego „Gojami”.
Pochodzenie: Od po³o¿enia terenu przy „Gojach”.
Pod Brzegiem
Po³o¿enie: Po lewej stronie drogi ograniczaj¹cej
Dominówkê w jej koñcowym odcinku.
Pochodzenie: Teren po³o¿ony pod skarp¹ (brzegiem).
Piaski
Po³o¿enie: Teren po prawej stronie ul. £êckiej
w pobli¿u mostu na Sole (dzieli dzia³ka Gosp.
Rolnego Osiek), graniczy z korytem So³y.
Pochodzenie: Od wyrzuconego przez rzekê piasku.
Regulówka
Po³o¿enie: Teren zadrzewiony na granicy Skidzinia i Zasola od strony pól Gospodarstwa Rolnego Osiek.
Pochodzenie: Prawdopodobnie od przeznaczenia
drzew sadzonych w celu wzmocnienia brzegu
So³y.
Doliny Skiedziyńskie
Po³o¿enie: Od Czejowca - wzd³u¿ granicy pól
nale¿¹cych do Skidzinia - do Za³êcza.

Nazieleñce
Nazieleñce to jeden z najbardziej uroczych
zak¹tków gminy Brzeszcze. Kompleks oko³o 20
stawów, z jednej strony oparty o wa³ przeciwpowodziowy, za nim ³¹ki nad wij¹c¹ siê Wis³¹,
z drugiej strony otoczony lasami, mokrad³ami
i polami. Z ka¿dego zak¹tka przyroda a¿ prosi, ¿eby j¹ podziwiaæ.
ZnaleŸæ tu mo¿na 260 gatunków roœlin: wodnych, bagiennych, ³¹kowych i leœnych, w tym
wiele unikatowych. W stawach, których ³¹czna
powierzchnia to oko³o 180 ha, hodowane s¹ karpie, amury, to³pygi, sumy, szczupaki, sandacze i karasie. Stawy te s¹ czêœci¹ gospodarstwa hodowlanego, funkcjonuj¹cego tu ju¿ od prze³omu wieków XIII i XIV. Kiedyœ, setki lat przed powstaniem kopalni, by³y Ÿród³em dobrobytu tutejszych
mieszkañców. Popyt na „karpy i szczuki” by³
ogromny w ówczesnej stolicy - Krakowie. Ryby
jad³o siê nie raz w roku, w wigiliê, ale w pi¹tki i wiele innych postnych dni. Potem stolica przenios³a
siê do Warszawy, nast¹pi³ upadek gospodarczy
kraju, a na zamulonych stawach pas³y siê krowy.
Dopiero w po³owie XIX w. gospodarka rybacka
odrodzi³a siê. Ludnoœci do wy¿ywienia przybywa³o, a karpie by³y nie tylko postne, ale i koszerne. Do wybuchu II wojny œwiatowej w Krakowie
funkcjonowa³a fabryka konserw rybnych, do której trafia³ surowiec równie¿ z naszych stawów,
a potem wêdrowa³ na ca³y œwiat. Doskona³y
smak brzeszczañskich karpi zapewnia dobra woda
z rzeki So³y, doprowadzana do Nazieleniec kana³em M³ynówka d³ugoœci 19 km z ujêcia w Zasolu Bielañskim.

Pochodzenie: Teren obni¿ony - doliny.
WILCZKOWICE
Pańskie Pola
Po³o¿enie: Teren wzd³u¿ polnej drogi prowadz¹cej nad So³ê, obecnie teren ¿wirowni.
Pochodzenie: Tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ dworu.
Kor
ea
Korea
Po³o¿enie: Obecnie ulica Kolonia.
Pochodzenie: Rzecz dzia³a siê w czasie wojny
w Korei. S¹siedzi sprzeczali siê ze sob¹, a przechodz¹cy ulic¹ mieszkaniec krzykn¹³ do nich, ¿e
„robi¹ wojnê jak w Korei”.
Bełk
Po³o¿enie: Miejsce niedaleko stawu rybnego kopalni
Piast, w kierunku Rajska - miejsce legendarne.
Pochodzenie: Nieznane (legenda: w miejscu,
gdzie dzisiaj znajduje siê dó³ ze starymi drzewami sta³a kiedyœ karczma. W czasie jednej z zabaw przeje¿d¿a³ tamtêdy ksi¹dz z komuni¹ do
chorego. ¯aden z biesiadników nie okaza³ nale¿nego szacunku i karczma wraz z goœæmi zapad³a
siê pod ziemiê. Mówiono potem, ¿e noc¹ w tym
miejscu s³ychaæ g³osy i jêki).
Cegielnia
Po³o¿enie: Miejsce na wysokoœci ulicy M³ynarskiej, za M³ynówk¹, w kierunku Przecieszyna.
Pochodzenie: Miejsce, na którym do 1989 r. sta³a cegielnia.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ dla przyrodników s¹ jednak
ptaki. Spotkaæ tu mo¿na mnóstwo gatunków, jednak wymieñmy te najwiêksze, widoczne z daleka bez lornetki. Z dzikich kaczek najliczniej
gnieŸdzi siê krzy¿ówka, g³owienka i czernica, ale
mo¿na te¿ spotkaæ cyrankê, p³askonosa i wiele
innych. Do tego gêœ gêgawa, perkoz dwuczuby,
³yska, kokoszka wodna, kilka gatunków rybitw
i kilka kolonii mewy œmieszki. Dalej kormoran
czarny - w latach ‘60, kiedy wystêpowa³ nielicznie tylko na Mazurach, wzruszaliœmy siê ³zaw¹
piosenk¹, któr¹ œpiewa³ o nim Piotr Szczepanik.
Teraz to pospolity i wyj¹tkowo wredny szkodnik, pogromca ryb. Z rodziny czaplowatych:
gnieŸdzi siê czapla siwa, zalatuje bia³a, nadobna
i purpurowa, w okresie godowym czasem s³ychaæ
b¹ka i b¹czka. Najwiêksze zainteresowanie wœród
ornitologów wzbudza œlepowron, który u nas
gnieŸdzi siê i jest czêsty, (pospolity na wszystkich kontynentach z wyj¹tkiem Australii, ale
w klimacie cieplejszym, ni¿ nasz. Przez Bramê
Morawsk¹ przekracza pó³nocn¹ granicê swego zasiêgu i zasiedla Dolinê Górnej Wis³y). Do tego
czarne bociany, które gnie¿d¿¹ siê na drzewach
w okolicznych lasach. Na koniec do³o¿ymy or³y
bieliki, które maj¹ siedzibê w odleg³oœci kilku kilometrów w Puszczy Pszczyñskiej i s¹ na Nazieleñcach czêstymi goœæmi.
To powinno na razie wystarczyæ, resztê zobaczycie przez lornetkê. Zapraszamy na ³ono brzeszczañskiej natury, ale proszê pamiêtaæ, ¿e stawy
i groble s¹ terenem gospodarstwa hodowlanego,
wiêc prosimy, aby na nie nie wchodziæ.

Grzegorz Baczkowski
Konsultacja: T
omasz Król
Tomasz
Mapa stawów na str. 24
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2007

2002

Przebudowa skrzyżowania i budowa sygnalizacji świetlnej
na ul. Ofiar Oświęcimia w Brzeszczach wspólnie z Woj. Małopolskim
Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Mickiewicza w Brzeszczach wspólnie z Woj. Małopolskim
Przebudowa ul. Starowiejskiej w Wilczkowicach wspólnie z Pow.
Oświęcimskim
27 stycznia Otwarcie Izby Pamięci w „Willi” przy brzeszczańskim
Kole Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych
Kwiecień 40-lecie zespołu „Skidzinianie”
Czerwiec 25-lecie kapeli „Zasolanie” i 5-lecie zespołu „Paświszczanie”
Lipiec Oddanie do użytku mieszkań socjalnych przy ul. Kościuszki
Wrzesień Ustanowienie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy
Brzeszcze”
2 października Uruchomienie systemu gaśniczego w kościele
św. Marcina w Jawiszowicach
20 października Benefis Jedynki (SP nr 1) podsumowujący obchody
150-lecia szkolnictwa w Brzeszczach
8 listopada Prof. Kazimierz Bielenin pierwszym Honorowym
Obywatelem Gminy Brzeszcze
12 listopada Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 10. rocznicę wizyty
ks. prof. Józefa Tischnera w Brzeszczach
26 listopada Zakończenie remontu Łaźni Obozowej w części
historycznej parku miejskiego przy ul. Dworcowej
7 grudnia Pierwsze Barbórkowe Potyczki Gawędziarzy „Brzeszczanie
kontra sąsiady zza miedzy”

Poszerzenie cmentarza komunalnego w Brzeszczach
Gmina otrzymała dotację na modernizację basenu kąpielowego
25 maja Nadanie Gimnazjum nr 1 sztandaru
5 czerwca Nadanie imienia Wandy Chotomskiej ZSP nr 1
w Przecieszynie

2003

1 lutego Kopalnie pięciu spółek węglowych weszły
w skład „megakoncernu” pod szyldem „Kompania
Węglowa S.A.”.
1 kwietnia Zapłon metanu w kopalni w pokładzie 364 w KWK
„Brzeszcze”
2 lipca Otwarcie bezkolizyjnego ronda na miejscu skrzyżowania drogi
woj. 949 z drogą pow. i gminną w Jawiszowicach
16 sierpnia OSP Jawiszowice otrzymała wóz pożarniczy Fiat Dukato
Wrzesień Powstanie Klubu, a potem Stowarzyszenia Amazonek
w Brzeszczach
4 października Odsłonięcie tablicy w Brzeszczach-Borze upamiętniającej zamordowanie 90 więźniarek KL Auschwitz
11 listopada Odsłonięcie pomnika przed kościołem św. Urbana poświęconego brzeszczanom walczącym o niepodległość i granice Rzeczypospolitej w latach 1914-21
Grudzień 100-lecie kopalni Brzeszcze
8 grudnia Przekazanie lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostkom straży pożarnej w Skidziniu i w Brzeszczach

2 004

11 stycznia Obchody 100-lecia erygowania parafii św. Urbana
w Brzeszczach
1 czerwca Otwarcie basenu „Pod Platanem” przy ul. Ofiar Oświęcimia
25 czerwca Ostatni Dzwonek w SP nr 3 im. Więźniów Oświęcimia
Wrzesień 120 lat Kółka Rolniczego w Brzeszczach
Wrzesień Przekazanie gminie przez Kompanię Węglową trzech nieruchomości (hali
przemysłowej oraz dwóch budynków przy ul. Kościuszki)
1 września Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przed kościołem św. Urbana poświęconej
mieszkańcom gminy Brzeszcze walczącym o niepodległość w okresie drugiej wojny
światowej
16 października Pierwszy Powiatowy Marsz Życia i Nadziei zorganizowany przez Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach

20 05

1 styczeń Decyzja Zarządu KW S.A. o połączeniu w jeden zakład
kopalń KWK „Brzeszcze” i „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach
Luty Wydanie przez Stowarzyszenie BRZOST „Szkiców z przeszłości Brzeszcz,
Jawiszowic, Przecieszyna, Skidzinia, Wilczkowic i Zasola”
2 kwietnia Śmierć Jana Pawła II
14 maja Wóz pożarniczy typu lekkiego dla OSP Brzeszcze-Bór
Sierpień Oddanie do użytku trzeciego ronda w gminie (w sołectwie Skidziń)
28 sierpnia Jubileusz 60-lecia działalności Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska”
10 września Pierwszy Rock Reggae Festiwal
17 października Rezygnacja burmistrz Brzeszcz Beaty Szydło z zajmowanego
stanowiska po wyborze na posła
Grudzień Zaprzysiężenie Teresy Jankowskiej na burmistrza Brzeszcz

2006

Styczeń 160-lecie szkolnictwa w Jawiszowicach - inauguracja
projektu „Szum we wsi”
Marzec 15-lecie Klubu Seniora w Jawiszowicach
Lipiec Lokalny Informator Telewizyjny „Obiektyw” rozpoczyna działalność
Październik Inauguracja Uniwersytetu Każdego Wieku w Brzeszczach
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2008

Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Skidziniu (Olszenik)
wspólnie z Pow. Oświęcimskim
Przebudowa ulicy Kosynierów w Brzeszczach wspólnie z KWK
„Brzeszcze”
Adaptacja budynku w Zasolu na mieszkania komunalne
25 stycznia 15-lecie działalności artystycznej chóru „Canticum Novum” przy parafii MBB w Jawiszowicach-Osiedlu
Kwiecień Gmina Brzeszcze podpisała akt partnerstwa
z włoską gminą Londa
Kwiecień Przekazanie aportem do Agencji Komunalnej
składowiska odpadów komunalnych w Jawiszowicach
19 kwietnia Otwarcie NZOZ „Zasole”
25 kwietnia Dzwon z historycznego kościoła św. Otylii po
ponad trzech wiekach powrócił do Brzeszcz
9 maja Otwarcie wyremontowanej świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Kościuszki prowadzonej przez FPS w Brzeszczach
17 maja 60-lecie OSP Skidziń
6 czerwca 30-lecie PZ nr 7 SAiZ w Jawiszowicach (POM)
7 września 60-lecie działalności Koła Łowieckiego „Ryś”,
oddanie do użytku strzelnicy myśliwskiej w sąsiedztwie
jawiszowickiej leśniczówki
15 września Srebrny jubileusz parafii Matki Bożej Bolesnej
w Jawiszowicach-Brzeszczach Osiedlu
15 listopada 30. rocznica tragedii w Wilczym Jarze koło Oczkowa - autobusy wiozące górników na ranną zmianę wpadły do
Jeziora Żywieckiego; śmierć poniosło 30 osób
17 listopada Jubileusz 40-lecia Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Brzeszcze
21 grudnia Koncert artystów Filharmonii Lwowskiej na
25-lecie działalności OK w Brzeszczach
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Modernizacja drogi woj. nr 933 Oświęcim - Chrzanów
w granicach administracyjnych gminy Brzeszcze wspólnie
z Woj. Małopolskim
Przebudowa ul. Bielskiej w Jawiszowicach wspólnie z Pow. Oświęcimskim
Przebudowa ul. Topolowej w Przecieszynie wspólnie z KWK „Brzeszcze”
Przebudowa ul. Kościelnej w Brzeszczach wraz z oświetleniem wspólnie
z Wojewodą Małopolskim (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych), Pow. Oświęcimskim, Agencją Komunalną, RPWiK Tychy
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bór w Brzeszczach
Luty 25-lecie działalności Klubu Seniora Stokrotka
24 kwietnia Prof. Kazimierz Bielenin patronem PZ nr 6, odsłonięcie
tablicy pamiątkowej
Czerwiec 80 lat istnienia Orkiestry Dętej KWK „Brzeszcze”
Czerwiec 25-lecie zespołu Brzeszczanki
4 czerwca 20. rocznica pierwszych demokratycznych wyborów
zorganizowana przez Stowarzyszenie BRZOST
7 czerwca Wybory do Parlamentu Europejskiego
Lipiec XV Lipcowe Niedziele Organowe w parafii Matki Bożej Bolesnej
w Jawiszowicach
2 sierpnia Jubileusz 55-lecia istnienia jednostki OSP Zasole
1 września 10-lecie Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach
8 września Inauguracja obchodów 650-lecia Skidzinia
30 września Podsumowanie projektu „Trasa Pamięci”
24 października Order Pro Ecclesia et Pontifice dla Zdzisława Kołodzieja,
organisty i dyrygenta chóru „Canticum Novum”
11 listopada 60-lecia Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach
Grudzień Otwarcie części historycznej parku miejskiego przy
ul. Dworcowej

2 0 11

Remont drogi pow. nr 1868 od drogi woj. DW 933
w Rajsku do drogi woj. nr 949 w Zasolu wspólnie z Pow. Oświęcimskim
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Brzeszczach
Przebudowa kapliczki św. Anny Samotrzeć w Brzeszczach
14 stycznia Jubileusz 65-lecia „Społem” PSS „Górnik” w Brzeszczach
1 lutego 17 brzeszczan niosących pomoc więźniom KL Auschwitz odznaczonych przez prezydenta Orderami Odrodzenia Polski
5 lutego 50-lecie KGW Przecieszyn
17 maja Międzynarodowe obchody Dnia Europy w brzeszczańskim OK
18 maja Zakończenie realizacji projektu SOWA
28 maja 50-lecie KGW Jawiszowice
4 czerwca 25-lecie DL w Brzeszczach-Borze
23 lipca 65-lecie OSP Przecieszyn
13 sierpnia 55. rocznica powołania jednostki OSP Brzeszcz-Bór
22 września Obchody jubileuszu 100-lecia SP w Przecieszynie
Październik 10-lecie Stowarzyszenia Ekologicznego Gminy Brzeszcze
BIOS
8 października Oddanie do użytku placu zabaw dla dzieci na Starej
Kolonii sfinansowanego przez Fundację Muszkieterów
10 listopada 50-lecie KGW w Brzeszczach
11 listopada Poświęcenia nowych dzwonów w parafii św. Marcina
w Jawiszowicach
11 listopada Jubileusz 10-lecia Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca
„Iskierki”
12 listopada Obchody 45-lecia działalności Klubu Honorowego Dawcy
Krwi w Brzeszczach
19 listopada Zmarł prof. Kazimierz Bielenin
22 listopada Otwarcie nowej placówki „Społem” PSS „Górnik” w Zasolu
przy ulicy Wypoczynkowej

2 0 10

Adaptacja budynku po byłej wymiennikowni na świetlicę os. Paderewskiego
w Jawiszowicach (dofin. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)
Dotacja do rozdysponowania na obszarze objętym LSR na projekty lokalnych podmiotów przyznana gminom: Brzeszcze, Oświęcim, Chełmek, Kęty Lokalnej Grupy
Działania „Dolina Soły” w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dotacja (23.750.386 zł) dla Lokalnej Grupy Rybackiej „Dolina Soły i Wieprzówki”
SOWA - Szkolny Ogród Wiedzy Aktywnej (program gimnazjalny)
Styczeń 30-lecie zespołu „Przecieszynianki”
12 lutego Wprowadzenie cyfrowej technologii w Kinie „Wisła” działającym przy OK
w Brzeszczach w ramach Małopolskiej Sieci Kin Cyfrowych
10 kwietnia Katastrofa smoleńska, 70. rocznica zbrodni katyńskiej - ogólnopolska
akcja „Katyń… ocalić od zapomnienia”
Maj Powódź w gminie Brzeszcze, wylały rzeki Wisła i Soła
15 lipca 600. rocznica bitwy pod Grunwaldem i 100. rocznica odsłonięcia Pomnika
Grunwaldzkiego w Brzeszczach
Wrzesień 65-lecie najstarszej w gminie szkoły średniej (ówczesnej PZ nr 6 SZiO)
Wrzesień 20. rocznica powołania samorządu terytorialnego w Polsce
4 września 30. rocznica działalności DL Skidziń
25 września Obchody 100-lecia powstania harcerstwa w Polsce, 75-lecia powstania
harcerstwa w Brzeszczach oraz 71. rocznica rozpoczęcia działalności harcerskiej
w Jawiszowicach
2 października Podsumowanie obchodów jubileuszu 725-lecia istnienia Jawiszowic
5 grudnia Wybory samorządowe w gminie Brzeszcze. Teresa Jankowska burmistrzem
9 grudnia Podpisanie umowy przez Kompanię Węglową i Przedsiębiorstwo
Górnicze Silesia związanej ze sprzedażą części przedsiębiorstwa KWK
„Brzeszcze-Silesia” Ruch II „Silesia”

2 0 12

Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 949
(ul. Łęcka) z drogą pow. nr 1868K (ul. Kostka Jagiełły i Wypoczynkowa) w Zasolu wspólnie z Woj. Małopolskim i Pow.
Oświęcimskim
Zagospodarowanie parku miejskiego w Brzeszczach - etap III.
Dofinansowanie ze środków LGR Dorzecze Soły i Wieprzówki
Budowa I etapu kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Piecowisko”
w Wilczkowicach (dofinansowanie LGD Dolina Soły)
2 lutego 50-lecie SP nr 2
28 kwietnia Ekshumacja 12-osobowej niemieckiej mogiły
w Jawiszowicach
19 maja Otwarcie nowej siedziby Biblioteki Publicznej OK
w budynku „Willi” przy ulicy Ofiar Oświęcimia
21 maja Pożar w KWK „Brzeszcze” na głębokości 640-900 m
26 maja 50-lecie KGW w Borze oraz zespołu „Borowianki”
9 czerwca Obchody 125-lecia OSP Brzeszcze
26 czerwca Ks. proboszcz Franciszek Janczy oraz p. Ewa
Hebda uhonorowani Złotym Krzyżem Zasługi
15 lipca Odsłonięcie nowej płyty nagrobnej na mogile ofiar
Marszu Śmierci
21 lipca 90-lecie OSP Jawiszowice

Odp do pyt. ze str. 23:
1. a; 2. a; 3. a; 4. b; 5. b; 6. a; 7. c; 8. b; 9. b;
10. c; 11. a; 12. a; 13.b; 14. c; 15. c; 16. b;
17. a; 18. b; 19. c; 20. a, 21. b, 22. c; 23. a
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Nasze kontakty zagraniczne

Z syryjskiej Mohardy do polskich Brzeszcz
Rozmowa z doktorem Asaadem Moskinem, lekarzem od ponad 15 lat pracuj¹cym w gminie
Brzeszcze.

K.S.: Od lat prowadzi Pan intensywn¹ praktykê lekarsk¹, mo¿na powiedzieæ, ¿e doskonale zna Pan nasz¹ spo³ecznoœæ. Czy brzeszczanie s¹ hipochondrykami?

Katarzyna Senkowska: Od jak dawna przebywa Pan w Polsce?
Dr Asaad Moskin: W Polsce jestem od listopada
1981 roku. Wtedy podj¹³em studia na Wydziale
Medycznym Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach. Najpierw musia³em przejœæ tzw. rok zerowy,
czyli jako obcokrajowiec przede wszystkim uczy³em siê jêzyka, potem nadszed³ czas na regularne
studia medyczne. Zosta³em tam dobrze przyjêty,
zarówno przez wyk³adowców jak i kolegów.
K.S.: Dlaczego wybra³ Pan w³aœnie polsk¹
uczelniê?
Dr A.M.: Wczeœniej, wiele lat temu, mój wujek
ukoñczy³ w Polsce studia, z tym ¿e on potem wróci³ do kraju. Ja zosta³em.
K.S.: Co w takim razie sk³oni³o Pana do osiedlenia siê w Brzeszczach?
Dr A.M.: Zakocha³em siê w dziewczynie, która
wkrótce póŸniej zosta³a moj¹ ¿on¹. Zdecydowaliœmy siê za³o¿yæ rodzinê i zamieszkaæ tu, bo
st¹d pochodzi Ewa. Tutaj równie¿ spotka³em siê
z ¿yczliwoœci¹ ludzi, nie mogê narzekaæ.
K.S.: Kiedy zdecydowa³ Pan, ¿e chce zostaæ
lekarzem?
Dr A.M.: Nie pamiêtam, kiedy zdecydowa³em,
to by³o bardzo dawno temu. Chyba nie myœla³em
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mo¿e po prostu nie pojawi³o siê nic, co by mi
specjalnie przeszkadza³o. Codziennie widzê powoli dokonuj¹ce siê jakieœ zmiany, mogê tylko
mieæ nadziejê, ¿e wyjd¹ na dobre.

Dr A.M.: (Œmiech) Nie, raczej nie. Powiedzmy,
¿e spokojnie mieœcimy siê w œredniej krajowej.
K.S.: Gdzie spêdzi³ Pan wakacje, jak lubi Pan
odpoczywaæ?
o tym jeszcze jak by³em dzieckiem, wtedy po prostu gra³em w pi³ê z kolegami na podwórku. Ta
decyzja przysz³a póŸniej.
K.S.: Co by³o najtrudniejsze na pocz¹tku?
Dr A.M.: Przyjecha³em akurat kilka tygodni przed
wprowadzeniem stanu wojennego. Wszystkie
trudnoœci wi¹za³y siê g³ównie z tym faktem i dotyka³y tak samo mnie jak i innych studentów czy
ka¿dego przeciêtnego Polaka. Przyjecha³em do
obcego kraju, ale jako cz³owiek m³ody, a taki
mo¿e ³atwo i szybko przystosowaæ siê do nowych
warunków. Tak samo by³o potem kiedy zamieszkaliœmy w Brzeszczach. Pamiêtam tylko, ¿e na
samym pocz¹tku trochê dokucza³o mi zimno,
by³em przyzwyczajony do innych temperatur.
Teraz cierpiê od upa³ów dok³adnie tak samo jak
ka¿dy mój pacjent czy pacjentka.
K.S.: Co zmieni³by Pan w gminie, w swoim otoczeniu, gdyby móg³?
Dr A.M.: Nie zastanawia³em siê nigdy nad tym -

Dr A.M.: W tym roku nie wyjechaliœmy na d³u¿sze wczasy. Czas wolny, o ile ju¿ siê trafi, spêdzam z rodzin¹. Czasem wyje¿d¿amy zobaczyæ
jakieœ nowe miejsce, ale przecie¿ g³ównie chodzi
o to, by po prostu pobyæ ze sob¹.
K.S.: Ma Pan dwóch synów: Habiba i Dominika. Czy poza imieniem tego starszego wprowadza Pan do ¿ycia rodzinnego jakieœ tradycje wyniesione z w³asnego domu?
Dr A.M.: Tak naprawdê nie ma a¿ tak wielkich
ró¿nic, oczywiœcie poza takimi sprawami jak
np. jêzyk. Wychowa³em siê w syryjskiej Mohardzie, która le¿y na równinie oddzielonej
górami od Morza Œródziemnego. Miasto liczy
ok. 30 tysiêcy mieszkañców i stanowi enklawê
chrzeœcijanizmu (podobnie jak kilka innych
miast w Syrii). Nie ma wiêc a¿ tylu „nowoœci”
jeœli chodzi o tradycje… no mo¿e poza tym, ¿e
¿ona gotuje czasami potrawy typowe dla kuchni arabskiej.

Katarzyna Senkowska

Quiz

Quiz dotyczący gminy Brzeszcze
1. Jak¹ nazwê nosi basen w Brzeszczach:
a) basen „Pod Platanem”
b) basen „Pod Dêbem”
c) basen „Pod Kasztanem”
2. W którym roku Brzeszcze zosta³y odznaczone Orderem Krzy¿a Grunwaldu III Klasy za
pomoc niesion¹ wiêŸniom KL Auschwitz:
a) 1967
b) 1970
c) 1969
3. Brzeszcze otrzyma³y prawa miejskie w roku:
a) 1962
b) 1960
c) 1965
4. Drewniany koœció³ w Jawiszowicach, jeden
z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Ma³opolsce, pochodzi z:
a) XV wieku
b) XVII wieku
c) XIX wieku
5. Rada Miejska w Brzeszczach sk³ada siê z:
a) 19 radnych
b) 21 radnych
c) 25 radnych
6. Z jakim wydarzeniem historycznym zwi¹zane jest podanie o zasadzeniu w Brzeszczach
przy zbiegu ulic Lipowej, Sobieskiego i Piastowskiej trzech lip?
a) Z przemarszem wojsk Jana III Sobieskiego na odsiecz Wiednia
b) Ze œlubem Kazimierza Jagielloñczyka
c) Z wyzwoleniem spod okupacji
7. Górnicze osiedle mieszkaniowe w Brzeszczach, tzw. Stara Kolonia, powsta³a:
a) w pierwszej po³owie XIX wieku
b) pod koniec XIX wieku
c) w pierwszej po³owie XX wieku

9. Pierwszym dyrektorem kopalni Brzeszcze w
latach 1903-1907 by³:
a) Jan Nosal
b) Franciszek Drobniak
c) Arnold Rapaport
10. Dominik Gheri by³:
a) pierwszym w³aœcicielem kopalni Brzeszcze
b) dzia³aczem PPS w okresie miêdzywojennym
w Brzeszczach
c) w³aœcicielem Brzeszcz w latach 1794-1814
11. Co w drugiej po³owie XIX wieku wydobywano na Borze?
a) Rudê ¿elaza
b) Rudê siarki
c) Rudê o³owiu
12. Wymieñ ¿yj¹cego patrona jednej ze szkó³
w gminie Brzeszcze:
a) Wanda Chotomska
b) Jan Twardowski
c) Helena P³otnicka
13. W którym roku w ramach nowego podzia³u
administracyjnego Brzeszcze znalaz³y siê w powiecie oœwiêcimskim i województwie ma³opolskim?
a) 1995
b) 1999
c) 2001
14. W którym roku Polska Akademia Umiejêtnoœci przesta³a byæ w³aœcicielem Brzeszcz?
a)1900
b)1985
c)1945
15. Kto by³ w³aœcicielem kopalni w Brzeszczach
w okresie miêdzywojennym?
a) Jan Nosal
b) Henryk Vonstehenbaunen
c) Pañstwo polskie

8. Herb miasta Brzeszcze przedstawia:
a) ¿ó³tego or³a na zielonym tle
b) ¿ó³tego or³a na niebieskim tle
c) niebieskiego or³a na ¿ó³tym tle

16. W którym roku powsta³a w Brzeszczach
pierwsza szko³a jednoklasowa?
a) 1800
b) 1857
c) 1901
17. W którym roku ukaza³ siê pierwszy numer
Odg³osów Brzeszcz?
a) 1992
b) 1995
c) 2005
18. W którym roku oddano do u¿ytku basen
k¹pielowy?
a) 1960
b) 1970
c) 1980
19. Która partia by³a najpopularniejsza w Brzeszczach w okresie miêdzywojennym?
a) SDKPiL
b) BBWR
c) PPS
20. Z jakim wydarzeniem historycznym zwi¹zany jest po¿ar w koœciele œw. Otylii?
a) Z potopem szwedzkim
b) Z wojn¹ trzynastoletni¹
c) Z wojn¹ siedmioletni¹
21. Które so³ectwo ma najwiêcej mieszkañców?
a) Przecieszyn
b) Jawiszowice
c) Skidziñ
22. Jak nazywa siê kino w Brzeszczach?
a) Odra
b) Warta
c) Wis³a
23. Niemcy opuœcili Brzeszcze:
a) 27 stycznia 1945
b) 8 marca 1946
c) 15 kwietnia 1944

Znajdź brakujące elementy
herbu Brzeszcz

Prawid³owe odp. do quizu na str. 21
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