NR 4 (309) – KWIECIEŃ 2007 – CENA 2 ZŁ (W TYM VAT)
INDEKS 358800 . ISSN 1232-4973

WYSTAWA GRAFIK
SALVADORA DALI W OCK

Głos Ziemi Oświęcimskiej |1
1

„Jan Paweł II jest pośród nas”

Z kolekcji Tadeusza Firczyka

kard. S.Dziwisz

Biały Marsz w Oświęcimiu
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Za pan brat z alkoholem
Fot. A. Kapela

Młodzież sięgała i wciąż
sięga po „owoc zakazany” – po napoje alkoholowe, a także środki
psychoaktywne.
To problem małych
i dużych miast, problem
rodziców, opiekunów,
problem środowiska.
Młodzi ludzie nadużywają środków odurzających z myślą, że panują
nad wszystkim, jednak ta
świadomość
jest tylko pozorna.
A dlaczego omijają
zakazy i ostrzeżenia?

Jak często sięgacie po napoje alkoho-

tego, że tak wielu młodych sięga po al-

lowe?

kohol skłania na pewno fajna zabawa.

M.K. i T.R.: Przeważnie w weekend, kie-

Dzięki temu człowiek potrafi się lepiej

dy to wybieramy się na imprezę. Jednak

bawić i zaaklimatyzować.

nie jest to reguła, bo niejednokrotnie wypijamy co nieco w ciągu tygodnia, tak na roz-

Ile razy sięgnęliście po jakikolwiek

luźnienie, odreagowanie, czasem zapo-

trunek przez ostatnie pół roku?

mnienie.

T.R.: Nie wiem, tego się nie liczy. M.K.:
Pół roku, to jest sześć miesięcy, zakła-

Co skłania do picia?

dając, że każdy miesiąc ma cztery week-

M.K. i T.R.: Zawsze jest jakaś okazja,

endy, każdy weekend trwa od piątku do

czy to urodziny znajomego, jakiś kłopot,

niedzieli, czyli na pewno przez 72 dni

wyjście na imprezę, czy też jakieś wa-

sięgnąłem po alkoholowy trunek, a co

gary, przywitanie kogoś, czy też poże-

poza tym wypadło, to trudno powiedzieć.

gnanie... Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie „dlaczego?”. Do
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Jeżeli mielibyście przeliczyć jeden

OD(GŁOS)Y MIASTA
Problem nadużywania i w ogóle używania środków
psychoaktywnych, a w tym alkoholu, spróbowała
naświetlić pedagog resocjalizacji i profilaktyki społecznej – Magdalena Dudek.

– O atrakcyjności alkoholu czy nar-

wające substancji psychoaktywnych, a to

sekwencje używania owych środków.

kotyków wśród dzieci i młodzieży

dość powszechne). Funkcją używania

Dlatego też najlepszym wyjściem jest

świadczy czynnik banalny, aczkolwiek

staje się tu więc niezwykle ważna w tym

niesięganie po środki odurzające. Nie-

powszechny – czyli ciekawość. Młody

wieku korzyść „bycia jednym z nich”.

stety żaden program profilaktyki w szko-

człowiek, pozostając na etapie budowa-

Często chodzi o wyrażanie protestu prze-

le ani żaden trening umiejętności wycho-

nia swej tożsamości, przeżywa czas swo-

ciwko temu, czego się doświadcza (np.

wawczych dla rodziców, nie da gwaran-

istych eksperymentów. Dotyczą one róż-

konflikty rodzinne). Jednak tutaj należy

cji, że nasze dziecko nie postanowi

nych płaszczyzn – wyglądu, zachowań...

wykazać się silną wolą i umiejętnością

spróbować, jak to jest być pod wpływem

Jeżeli w jego otoczeniu znajdą się sub-

pokazania innym, że można inaczej, że

jakiegoś środka odurzającego. Rodziciel-

stancje psychoaktywne, to w sposób

można bawić się i pokonać problemy bez

ska odpowiedzialność nakazuje, aby

oczywisty będzie zainteresowany rów-

alkoholu, z umysłem jasnym i czystym.

mieć orientację w temacie, ale przede

nież takim doświadczeniem. Innymi sło-

Oczywiście czynniki te nie wyczerpują

wszystkim rozmawiać, rozmawiać, roz-

wy – atrakcyjne jest wszystko, co nowe.

tematu. O atrakcyjności substancji psy-

mawiać... między sobą, a rozmawiać, to

Alkohol i narkotyki też, mimo tego iż ich

choaktywnych decydują bowiem ich wła-

znaczy także słuchać. Należy pamiętać,

atrakcyjność jest tylko pozorna. Warto

ściwości, indywidualne cechy jednostki,

że w takich rozmowach ważne jest nie

wspomnieć również o pozornej atrakcyj-

które sięgają po te substancje. Wiedza o

tylko to, co ty mówisz, ale i to, co po-

ności alkoholu pod kątem zmiany samo-

tych substancjach daje jasne wskazów-

zwolisz powiedzieć swojemu dziecku.

poczucia i postrzegania rzeczywistości.

ki, które pozwalają budować rozsądną

Oczywiście pamiętajmy o tym, że nigdy

Chodzi tu o niezwykle uzależniający po-

profilaktykę. Każdy, kto sięgał po jaki-

nie pozostajemy sami z takimi proble-

tencjał alkoholu, który odcina od rzeczy-

kolwiek środek odurzający, ma mniej lub

mami, gdyż w dzisiejszych czasach mo-

wistości, kształtuje nierealne, ale poten-

bardziej wyrobione przekonanie o tym,

żemy uzyskać fachową pomoc, czy to

cjalne doświadczenia (np. poczucie

jak on może zadziałać. Nastolatek sięga-

w szkole naszego dziecka, czy też w

mocy). Nie bez znaczenia jest tu również

jący po „cudowną chemię” wierzy, że nie

ośrodkach specjalistycznych. Przede

aspekt społeczny używania, szczególnie

stanie się nic złego. Ta wiara jest tak sil-

wszystkim należy nie ukrywać proble-

zaś „wspólnego używania” – pomaga in-

na, jak silne są młodzieńcze uniesienia

mu, jeżeli ma on już miejsce, a zapo-

tegrować i utożsamiać się z grupą rówie-

entuzjazmu, czy buntu. Jednak jak się

biegać, jeżeli nie jest jeszcze na to za

śniczą (jeżeli grupę, do której pretendu-

okazuje, nigdy nikt nie jest w stanie prze-

późno.

je młody człowiek, stanowią osoby uży-

widzieć do końca, jakie mogą być kon-

weekend na ilość wypitego alkoholu?

nicy, czy też pijecie bez umiaru?

jemy. Jednak zawsze coś nam wyskoczy.

M.K. i T.R.: Zależy na ile osób i czy jest

M.K. i T.R.: My, owszem, umiemy przy-

Chociaż zdarzało się i tak, że mówiliśmy

jakaś konkretna impreza. Ale można za-

stopować, ale niejeden nie wie, kiedy

sobie, że idziemy na trzeźwo się bawić i

łożyć, że na głowę przypada litr wódki.

przestać. Mimo iż kolejnego dnia mówi

tak też się działo. Nie piliśmy nic.

„ja już więcej nie piję”, okazuje się, że
Czym jest dla Was alkohol i co to zna-

to tylko puste słowa bez pokrycia. Nie

A po ile Wy macie lat?

czy pić według Ciebie?

tylko młodzi, ale przecież starsi również

M.K. i T.R.: My mamy po 20 lat. Jed-

T.R.: Alkohol jest czymś, co pozwala na

nie czują niejednokrotnie umiaru.

nak nie ma rozgraniczenia na wiek, bo

lepszą zabawę. Wszystko zależy od tego,

piją młodsi, zarówno chłopcy, jak i

ile kto potrafi wypić, po prostu wszyst-

Czyli mimo tego, że widzicie starszych

ko zależy od organizmu człowieka. Dla

pijanych ludzi, niejednokrotnie alkoho-

mnie jedno czy też trzy piwa, to zapew-

lików, i tak sięgacie po alkohol? Czy nie

A co na to rodzice?

ne nie jest jeszcze picie, ale to też

jest to dla Was żadnym ostrzeżeniem,

M.K. i T.R.: W domach nie pijemy, bo

wszystko zależy od dnia.

aby przystopować?

rodzice by na to nie pozwolili. Staramy

M.K. i T.R.: Nieraz zdarzały się takie

się zachowywać pozory.

Czy macie poczucie jakiejkolwiek gra-

sytuacje, że obiecaliśmy sobie, że nie pi-

dziewczyny, ogółem wszyscy.

A. Kapela
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Tekst sponsorowany

Terapia kwiatowa dr. Bacha
Kiedy boli głowa, sięgamy po tabletkę i mamy problem…
z głowy. Skołatane nerwy koi herbatka ziołowa, a skutki stre-

Telesfor,
Bliźniak i Kleks

su usuwa aromatyczna kąpiel, relaksujący masaż. Sposoby
znane i stare jak świat. Co jednak poradzić, gdy bolą nas…
przykre emocje, doskwiera trudny charakter? Jak wyleczyć
poczucie winy, zranioną miłość, zazdrości, złość, brak tolerancji? Czy to w ogóle możliwe?
Siedemdziesiąt lat temu angielski lekarz, bakteriolog i

Odegrał wiele ról, kilka ostatnich to postacie księży,

homeopata, Edward Bach (1886-1936), po latach poszukiwań

miłych, uprzejmych i przyjacielskich, kiedy trzeba men-

wyselekcjonował 38 kwiatów roślin dziko rosnących, krzewów

torskich. Patrzy na mnie z pierwszej strony poczytnej ga-

i drzew. Przygotował z nich ekstrakty działające na różne sta-

zety, która ujawniła szczegóły dotyczące jego współpracy

ny psychiki. Leczył nimi siebie, rodzinę, znajomych, swoich

z SB – to jeszcze jedna rola, w jakiej wystąpił Maciej Da-

pacjentów. Terapii kwiatowej poświęcił całe życie.

mięcki – TW Bliźniak. Patrzy znad opuszczonych okula-

Ekstrakty Bacha wspomagają tradycyjne leczenie. Są pomoc-

rów, jakby zdziwiony, że ktokolwiek wie coś na ten temat.

ne w terapii psychologicznej i leczeniu psychiatrycznym. Dzia-

„Ja pierniczę. Moje.” – zareagował na pokazane mu do-

łają zarówno na powierzchniowe nastroje i emocje, jak i na bar-

kumenty, do których wcześniej nie chciał się przyznać.

dzo głęboko zakorzenione schematy, przyzwyczajenia, skutki

Ja też pierniczę, szczególnie to powtarzające się ostat-

traumatycznych (nawet bardzo odległych w czasie) przeżyć i

nio wrażenie, że rzeczy nie dzieją się naprawdę. Oto z

doświadczeń. Leczenie esencjami trwa – w zależności od stanu i

zakamarków umysłu wyciągam ślady „Pory na Telesfo-

cech indywidualnych – od kilku godzin do kilku miesięcy. Esen-

ra”. Może te smoki nie były wcale smokami, tylko jakimiś

cje może zażywać każdy, niezależnie od wieku. Można je stoso-

TW Telesforem i TW Teodorem, które sączyły w mój dzie-

wać bezpiecznie zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, kobiet w

cięcy umysł politycznie właściwe treści? Jakby nie patrzeć,

ciąży i niemowląt.

to były peerelowskie kukiełki…
Ja pierniczę… jeszcze ten Brzechwa… Tfuu, jaki tam

Najpopularniejsze esencje: *Kroplik – strach, lęk o znanym podłożu (przed kon-

Brzechwa, Lesman! Liga Polskich Rodzin w końcu ujaw-

kretną osobą, sytuacją) * Grab – brak motywacji do działania, odkładanie spraw na

niła prawdziwą twarz tego, kto zatruwał umysły dzieci i

później * Oliwka – brak energii, wyczerpanie fizyczne i psychiczne * Goryczka –

robi to nadal, bo jak wiadomo, artysta nie wszystek umie-

zniechęcenie, rozgoryczenie * Modrzew europejski – niskie poczucie własnej warto-

ra, jego dzieło żyje i z półek emanuje niewłaściwym prze-

ści, brak wiary w siebie * Wiąz angielski – przytłoczenia obowiązkami * Sosna –

kazem. Zastanawiam się, co zrobić ze starym egzempla-

ciągłe poczucie winy * Cykoria – poczucie braku miłości i zainteresowania innych,

rzem „Akademii Pana Kleksa” – dać na makulaturę czy

nadmierna zaborczość.

od razu na stos – zawsze to pewniejszy sposób eliminacji,
bo a nuż Kleks, zakamuflowany rabin, znajdzie drogę do
jakiejś niewinnej duszyczki, łypiąc okiem z kontenera na
makulaturę. Cóż to dla niego, skoro potrafił oko wysłać w

Kroplik (Mimulus)

Więcej informacji
o ekstraktach dr. Bacha:
www.drbach.pl, www.gtn.com.pl

kosmos. Strach mnie ogarnia, jak bardzo mogę mieć spaczony umysł przez wierszyki, które czytałam codziennie.
A jak do tego dołożę „Lokomotywę” i „Ptasie radio” Ju-

BEATA KOZŁOWSKA
Gabinet Terapii Naturalnych,

liana Tuwima, to jestem pewna, że umysł mój nadaje się

32-600 Oświęcim,

do kasacji.

ul. Szpitalna 20/6,

Nie, to chyba nie dzieje się naprawdę… To nie może

Tel.: 0/512 483 671

się dziać naprawdę! Uszczypnijcie mnie i niech to przestanie mi się śnić. Może tylko z wyjątkiem wiosny i bociaremontowały gniazda i przyglądają się okolicy z wysoko-

Konkurs!

ści słupa, dachu czy innego strategicznego miejsca,

Na osoby, które do 4 maja dostarczą do redakcji GZO prawidłową odpowiedź, czeka

wsparte na lewej lub prawej nodze. Fajnie mają te bocia-

szansa wylosowania bezpłatnej wizyty w Gabinecie Treapii Naturalnych.

nów, które osiedliły się tam, gdzie zazwyczaj. Nieco od-

ny, pierniczą cały ten zgiełk.
Jaki ekstrakt wyleczy arachnofobię (lęk przed pająkami)?
Kamila Drabek
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EWELINA MIŁOŃ, mieszkanka Oświęcimia, studentka
V roku Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej w Krakowie,
wzięła udział w uroczystej sesji Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Genewie z okazji Międzynarodowego
Dnia Upamiętnienia Ofiar Holokaustu. Jej wystąpienie
przyjęto w Genewie gromkimi brawami.

Johannes Döscher, Bartłomiej Szafrański, Ewelina Miłoń

Oświęcimianka w ONZ
Jak doszło do tego, że pojawiłaś się w

Przedstawiłam moje związki z Oświę-

ONZ, Adam Rapacki. Pani ambasador

cimiem i Domem Spotkań. Mówiłam o

Izraela przy ONZ popłakała się, gdy

Uczestniczyłam w obchodach Dnia

tym, że dla młodego człowieka nie jest

przemawiałam, więc mogę stwierdzić,

Upamiętnienia Ofiar Holokaustu – usta-

łatwo żyć w mieście, w którym podczas

że moje słowa wzruszyły wiele osób i

nowionego przez Organizację Narodów

II wojny światowej powstała „fabryka

zostały bardzo dobrze przyjęte. Podej-

Zjednoczonych – na specjalne zaprosze-

śmierci”. Apelowałam, by nie zapomina-

rzewam, że wrażenie zrobiło na nich w

nie pani Marie Heuze, szefowej Cen-

no, że żyjemy w normalnym mieście, któ-

dużej mierze to, iż tak młoda osoba jak

trum Informacyjnego ONZ w Genewie,

re nazywa się OŚWIĘCIM NIE AU-

ja, w tak prosty sposób mówi o tak trud-

które skierowano do Międzynarodowe-

SCHWITZ, a były obóz to część historii

nych sprawach.

go Komitetu Oświęcimskiego. W dele-

naszego miasta. Mówiłam, że żyjąc w

gacji znalazłam się wraz z oświęcimskim

Oświęcimiu, musimy poznać jego histo-

Bije od Ciebie optymizm, jesteś spon-

licealistą Bartkiem Szafrańskim oraz

rię, zaakceptować i pojednać się z nią,

taniczna i żywiołowa. Co chciałabyś

aktualnie pracującym w MDSM wolon-

bo jak napisał Henryk Kichka „to lekcja

powiedzieć młodym oświęcimianom,

tariuszem z Niemiec – Johannesem

historii, której świat nie potrzebuje po-

swoim rówieśnikom. Czy wierzysz, że

Döscherem i Joanną Dyduch – kierow-

nownie brać”. O tym, że w Oświęcimiu

to miasto może stać się miastem z przy-

nikiem działu pedagogicznego. Dołą-

istnieją instytucje takie jak MDSM, któ-

szłością, a nie tylko z przeszłością?

czyli do nas również uczniowie szkoły

re uczą historii w sposób wyjątkowy. Ra-

Trudno jest przekonywać młodych,

zawodowej Volkswagen Coaching

zem z moimi kolegami z Niemiec i in-

upartych ludzi. Jednak historii tego

GmbH z Niemiec, pod opieką pani Ines

nych państw niejeden raz stawaliśmy

miasta nie wymażemy, musimy ją za-

Doberansky.

„twarzą w twarz” z byłymi więźniami. Te

akceptować, a co najważniejsze – sza-

świadectwa, rozmowy, ta żywa historia –

nować ją. Recepty nie ma, ale tak na-

Kogo reprezentowałaś, występując w

to była nie tylko nauka, ale także ogrom-

prawdę, to od młodych właśnie zależy,

tym wyjątkowym miejscu?

ny ładunek emocji. Spotkania pozwoliły

jak potoczą się losy Oświęcimia. To od

nam poznać takie wartości jak szacunek,

nas zależy, jak żyć będziemy. Wiado-

tolerancja, wybaczenie.

mo, że łatwiej uciec, ale czy ktoś obie-

Genewie, w siedzibie ONZ?

Reprezentowałam dwie instytucje:
MDSM i MKO, ale także młodych ludzi z Oświęcimia. Ludzi, którzy się tu-

cywał, że będzie łatwo? Przecież do

taj urodzili, którzy dbają o istnienie te-

Jak przyjęto Twoje wystąpienie w

pięknych, wartościowych rzeczy docho-

matyki holocaustu i dla których histo-

ONZ?

dzi się drogą trudną i ciężką. Życzę

ria zagłady, historia Auschwitz jest

Może to zabrzmi nieskromnie, ale

więc naszej młodzieży, żeby znalazła w

wiele osób gratulowało mi wystąpienia.

sobie dużo odwagi i siły, a na pewno

Był wśród nich m. in. światowej sławy

jeszcze ludzie usłyszą o młodych z

Czego dotyczyło Twoje przemówie-

historyk, profesor I. Cotler, ambasador

Oświęcimia.

nie, które wygłosiłaś przed liczącym

Izraela przy biurze ONZ w Genewie –

800 osób audytorium?

I. Levanon oraz polski ambasador przy

bardzo ważna.

Karo
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Basen i hotel już mamy
Miasto zamierza stworzyć kompleks sportowo-rekreacyjny
z prawdziwego zdarzenia.
Miasto kupiło basen i hotel. Aktual-

nawcze, co pozwala na zastosowanie

wym długoletnim okresie spowoduje

nie władze przygotowują się do prze-

tego prawa w praktyce – dodaje. Wza-

zwiększenie majątku miasta poprzez

kształcenia starego kompleksu w nowo-

jemna współpraca jednostek samorządu

jego nieodpłatne przekazanie. Teraz

czesne centrum sportowo-rekreacyjno-

terytorialnego (gminy, powiatu, samorzą-

miasto musi skupić się na wyborze part-

konferencyjne. Niepewna sytuacja

du województwa) z podmiotami prywat-

nera prywatnego w trybie przepisów

oświęcimskiego sportu w końcu ma się

nymi przy realizacji zadań publicznych

ustawowych. Przygotowanie takiej umo-

ustabilizować.

oznacza wykorzystanie doświadczeń,

wy nie jest łatwe, bowiem jest ona za-

Umowa dotycząca zakupu obu

umiejętności oraz pieniędzy sektora pry-

wierana na 20 lub 30 lat i właśnie dlate-

obiektów została podpisana z likwida-

watnego. Strony takiej umowy współpra-

go miasto musi przewidzieć wszystkie

torem Spółki Sport-Olimp. Basen i ho-

cują i uzupełniają się wzajemnie. Każda

ewentualne sytuacje, jakie mogą wynik-

tel wraz z działką o powierzchni prawie

strona bierze na siebie tę część ryzyka

nąć podczas jej trwania. W krajach Eu-

4,2 ha miasto kupiło za 2,7 mln zł. Bio-

inwestycyjnego, do którego jest lepiej

ropy zachodniej taki system funkcjonu-

rąc pod uwagę fakt, że według operatu

przygotowana. Interes podmiotu publicz-

je od blisko 30 lat. Aby skorzystać z do-

szacunkowego, sporządzonego przez

nego realizuje się w przeniesieniu czę-

świadczenia naszych zachodnich

olimpijskiego ma zostać dobudowany

ści ryzyka inwestycyjnego i finansowa-

partnerów, w połowie miesiąca w nie-

aquapark. Ponadto mieszkańcy mogą li-

nia przedsięwzięcia na podmiot prywat-

mieckim mieście Stralsund organizowa-

czyć również na sauny, wielofunkcyjną

ny. Gmina oczekuje również efektywne-

ne będzie trzydniowe szkolenie dotyczą-

halę sportową z możliwością bieżącego

go wykonania inwestycji i zarządzania

ce tej kwestii, takiego partnerstwa i tego

dostosowywania do różnych dyscyplin

nią, a po jej umówionym okresie użyt-

typu obiektów. W ramach wyjazdu za-

sportowych, sale do gry w squasha, kor-

kowania wybudowanych obiektów, zwy-

planowano spotkanie z władzami tam-

ty do tenisa, sale fitness z gabinetami

kle jest to od 20 do 30 lat, przeniesienia

tejszego miasta. Uczestnikami szkolenia

odnowy biologicznej, ścianę wspinacz-

ich nieodpłatnie na rzecz gminy.

będą urzędnicy, dyrektorzy szkół, pra-

rzeczoznawcę majątkowego, wartość
rynkowa tych nieruchomości to ponad
4,5 mln zł – dla Oświęcimia była to dobra transakcja. Przypomnijmy, że w
maju ubiegłego roku miasto kupiło już
lodowisko.
– Obiekty sportowe, jak i hotel będą
na razie administrowane przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji – informuje
Janusz Marszałek, prezydent Oświęcimia. Teraz priorytetowym zadaniem magistratu jest dążenie do utworzenia centrum sportowo-rekreacyjno-konferencyjnego. Jak mówią plany, mają tam
znaleźć się sale konferencyjne oraz zaplecze hotelowe. Co ciekawe, do basenu

– Partner prywatny ma przy tym obo-

cownicy MOSiR-u i przedstawiciele

wiązek utrzymania obiektów w bardzo

Rady Sportu. Zaproszenie trafiło rów-

– Zamierzamy zrealizować tę inwe-

dobrym stanie. Wszystko po to, by po

nież do radnych miejskich, Państwowej

stycję w ramach partnerstwa publiczno-

zakończeniu umowy mogły być one

Wyższej Szkoły Zawodowej i Starostwa

prywatnego – tłumaczy włodarz miasta.

wciąż efektywnie wykorzystywane –

Powiatowego w Oświęcimiu. Oby zdo-

– Owo partnerstwo już uregulowano w

mówią w magistracie.

byta w czasie wyjazdu wiedza była przy-

kową, jak i również zaplecze gastronomiczne.

Polsce ustawą z 28 lipca 2005 roku, ale

Model partnersko-publiczno-pry-

dopiero w połowie 2006 roku wydano do

watny proponowany w Oświęcimiu jest

niej ministerialne rozporządzenia wyko-

rodzajem partnerstwa, które w końco-

8 |Głos Ziemi Oświęcimskiej

datna. Na razie nie wiadomo, kiedy
kompleks miałby być gotowy.
(kaman)

OD(GŁOS)Y MIASTA

W cieniu Krakowa
Prawie 6,9 miliarda dolarów firmy

go mogło znaleźć zatrudnienie. Zainwe-

10,4 miliona dolarów zainwestowała

zagraniczne zainwestowały w latach

stowane pieniądze w przeliczeniu na

spółka Rail Polska, która kontrolowana

1989-2005 na terenie obecnego woje-

jednego mieszkańca to kwota 984 dola-

jest przez amerykańską firmę Rail Word.

wództwa małopolskiego. Wynika tak z

rów na „głowę”. Powiat oświęcimski

Spółka ta przejęła firmę Kolex z Włosie-

raportu przygotowanego pod koniec

uplasował się na dziewiątym miejscu

nicy, która działając w ramach Firmy

ubiegłego roku przez Instytut Geografii

pod względem udziału zainwestowa-

Chemicznej „Dwory”, zajmuje się kole-

i Gospodarki Przestrzennej UJ w Kra-

nych pieniędzy kapitału zagranicznego

jowymi przewozami towarowymi. Z firm

kowie. Największą obecnie realizowaną

w całym województwie małopolskim, a

zagranicznych, które inwestują w całym

inwestycją zagraniczną na terenie wo-

więc wyprzedziliśmy takie powiaty jak

kraju, a które posiadają swoje oddziały u

jewództwa małopolskiego jest budowa

suski czy wadowicki. Na całą kasę za-

nas, na rynku budownictwa działa hisz-

nowej walcowni gorącej blach w Mitkal

inwestowaną w województwo małopol-

pańska firma Ferrovial, następnie nie-

Steel Poland oddział w Krakowie. Na-

skie – 2,2 proc. trafiło do kasy powiatu

miecki Kaufland – supermarket w Oświę-

kłady tej inwestycji mogą sięgnąć na-

oświęcimskiego. Największą inwestycję

cimiu, a także stacje benzynowe należą-

wet 350 milionów dolarów.

w części Podbeskidzia należącej do wo-

ce do niemieckiej firmy Aral, także ze

Zatrzymajmy się jednak na terenie

jewództwa małopolskiego wykonała w

swoją placówką w Oświęcimiu. Dalej,

powiatu oświęcimskiego. Wartość

Oświęcimiu firma Praxair z USA. Wybu-

niemiecki Zehnacker, należąca do nie-

wszystkich inwestycji w powiecie do

dowała ona od podstaw wytwórnię ga-

go firma Aspen zajmuje się sprzątaniem

roku 2005 to niebagatelna suma 151 mln

zów technicznych. W sumie Amerykanie

obiektów i organizacją zbiorowego

dolarów. W Krakowie dla porównania

na ten cel zainwestowali 29,5 miliona do-

żywienia, ma swój oddział w Oświęci-

wartość inwestycji w tym samym czasie

larów. Po kilku latach wytwórnię przeję-

miu. Nie da się ukryć, że Oświęcim na

wyniosła ponad 4 mld dolarów. Dzięki

ła firma British Oxygen Corporation z

współpracy z zagranicznymi inwestora-

inwestorom zagranicznym ponad 2,4 tys.

Wielkiej Brytanii, która do tej pory zain-

mi korzysta (szczegóły w tabeli).

osób na terenie powiatu oświęcimskie-

westowała blisko 28 mln dolarów. Ponad

RC

Wartość zagranicznych inwestycji w podbeskidzkich powiatach należących
do województwa małopolskiego w porównaniu z Krakowem

Kraków

1.Wartość

pow. oświęcimski

pow. suski

pow. wadowicki

4 mld 673 mln

151mln

9,9 mln

46,3 mln

68,1 proc.

2,2 proc.

0,1 proc.

0,7 proc.

6177

984

121

300

2,7 proc.

0,1 proc.

1,4 proc.

wszystkich
inwestycji
w dolarach
2.Procent
inwestycji
w skali
woj. małopolskiego
3.Zainwestowane
dolary w przeliczeniu
na mieszkańca
4. Procent mieszkańców

58,3 proc.

zatrudnionych w firmach
zagranicznych
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„Polski
Robinson”
Ostatnio odwiedził mnie kumpel ze Szkoły Podstawowej numer 9, który przyjechał na Święta Wielkanocne
i zaczął swoją opowieść:
„W Londynie praca leży na ulicy. Wystarczy się tylko
schylić – mówili koledzy. I faktycznie nie okłamali mnie.
Odkąd przyjechałem, wiecznie się schylam.

Mieszkaniowa podkowa

Najpierw schylałem się za pomidorami, następnie…
schylałem się za sałatami, ale pewna pani doktor z uniwersytetu normę zawyżała, największe sałaty z mojej zbierackiej sałacianej ścieżki podkradała, wiec normy nie wyrabiałem I się zdenerwowałem, bo coraz mniej funciaków

W Oświęcimiu nadal panuje ogromne zapotrzebowanie
na mieszkania. Na osiedlu Stare Stawy stanie trzeci blok
wybudowany przez Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

dostawałem. Rzuciłem te warzywa, wybrałem zwierzęta.
Na początku przyszły krówki, potem świnki, a w końcu
owce, a owce, jak to owce, często milczą i nawet film o tym
podobno nakręcili. Ja go nie widziałem, bo do kina nie
chodzę. Nie mam na to czasu. Pracuję. Rzuciłem tę wiochę
i pojechałem do miasta. Do Londynu pojechałem. Podobno piękne to miasto i pełno w nim parków, zabytków i muzeów. Ale tam nie chodzę. Nie mam na to czasu. Pracuję.
Myślałem, że w mieście przynajmniej schylać się nie
będę, ale się nie udało. Schylałem się dalej. Za pustakami, za cegłami, za workami, za deskami, za szklankami,
za garnkami, ścierkami, szmatami się schylałem. Za kuflami, za śmieciami. Ale tak sobie myślę, że zawsze to
miastowe się schylanie lepsze, jakieś takie się schylanie
ważniejsze, w końcu światowe się schylanie. Żadna tam
wiocha.
Podobno niektórzy Polacy się nie schylają. Ale tych,
co się w Londynie nie schylają, to ja tu nie znam. A znam
to, co widzę. A jak nie widzę, to nie wierzę. Więc nie wierzę, że są. Taka jest moja filozofia. I poza tym wszystko
jest mi tu obce.
Pracujemy cały czas, bo pracujemy dla funtów. To nasza filozofia. Liczymy funty w drodze do pracy, w przerwach pracy, liczymy pieniądze w drodze z pracy, w metrach, w busach. I w pociągach. Te zamyślone polskie twarze obliczają tysiące i miliony funtów w każdej minucie
londyńskiego dnia”.
„A możecie nie pracować?” – zapytałem. „Możemy” –
odpowiedział. „Możemy nie pracować w Polsce”.

Mieszka mi się tutaj bardzo dobrze  przekonuje z zadowoleniem Piotr Sztuczka, mieszkający w jednym z bloków TBS
(na zdjęciu). – Minusem jest jedynie wysoki czynsz. Z roku na
rok pnie się w górę – dorzuca lokator.
Miasto przymierza się do wzniesienia na tamtym osiedlu
kolejnego bloku komunalnego, a już niebawem wybudowany
będzie tam kolejny blok TBS. Piotr Sztuczka cieszy się, że osiedle cały czas się rozwija. Dodaje jednak, że powinno się jak
najszybciej zmodernizować ulicę przy Sadowej. – Ta droga jest
wąska i dziurawa – żali się. Niedawno pojawiła się jednak szansa
na zmianę tej sytuacji, bowiem miasto znalazło pieniądze na
modernizację tego traktu.
W dwóch dotąd oddanych blokach TBS jest w sumie 180
mieszkań. W największym bloku, gdzie aktualnie mieści się siedziba spółki i lokale użytkowe, mieszka 120 rodzin. Do użytku
oddano go w 2004 roku. Rok wcześniej gotowa była pierwsza
dwukrotnie mniejsza nieruchomość. Mieszkań niebawem przybędzie, bo spółka szykuje się do budowy trzeciego bloku. Aby
móc zamieszkać w lokalu oferowanym przez OTBS, poza odpowiednimi zarobkami, ubiegający się o to nie mógł mieć mieszkania własnościowego w Oświęcimiu. Poza miastem owszem.
Pierwszeństwo w zasiedlaniu mają i tak oświęcimianie. Dlatego nie wykluczone, że w planowanym bloku, który najprawdopodobniej będzie miał symbol F, zamieszkają wyłącznie osoby
mieszkające w Oświęcimiu. Blok ma mieć kształt podkowy. Ma
liczyć 76 mieszkań. Wstępnie szacuje się, że jego budowa pochłonie 8 mln złotych. Jeżeli wszystko pójdzie po myśli inwestorów, to pierwsi lokatorzy będą mogli wprowadzić się tam już
pod koniec 2008 roku.

Paweł Chowaniec

10
10|
GłosZiemi
ZiemiOświęcimskiej
Oświęcimskiej
10
10|Głos

(kaman)

OD(GŁOS)Y MIASTA
Niecodzienne powroty

Pieski z nadajnikami
Czworonogi zostaną oznakowane specjalnymi kodami.
To element programu zapobiegającego bezdomności zwierząt.

W czerwcu swój przyjazd do Oświęcimia zapowiedzieli byli mieszkańcy
miasta, pochodzenia żydowskiego,
którzy po II wojnie światowej
osiedlili się w belgijskiej Antwerpii.

Oświęcim odwiedzą po latach, zachęceni przez włodarza miasta, który z
przestawicielami społeczności żydowskiej, w tym m. in. z Saulem Huttererem urodzonym w 1920 roku w grodzie
nad Sołą, spotkał się podczas niedawnego pobytu w Belgii.
– To było bardzo ciekawe i wzuszające spotkanie. Mieszkańcy przedwoFot. maki

jennego Oświęcimia z rozrzewnieniem
wspominali lata swojej młodości, bli-

Proces znakowania piesków będzie
polegać na wprowadzeniu im pod skórę

zajmowali się lekarze weterynarii – do-

skie im miejsca. Chcieli wiedzieć, jak

daje Wasztyl.

wygląda obecnie miasto. Wspominali

piętnastocyfrowego kodu identyfikacyj-

Liczba takich zabiegów bezdom-

też swoich przyjaciół. Teraz będą mo-

nego. Będzie on zawierał informacje o

nych zwierząt przebywających w schro-

gli skonfrontować swoje wspomnienia

czworonogu oraz dane jego właściciela.

nisku będzie uzależniona od ilości pie-

i odnaleźć dawnych kolegów. To będzie

Wprowadzenie chipu jest bezbolesne,

niędzy, corocznie przeznaczanych na

taka sentymentalna podróż, ważna dla

można to wykonać na przykład podczas

ten cel w budżecie miasta. Szacunko-

naszych dalszych wspólnych kontaktów

szczepień. Taki zabieg, jak i sam chip

wy koszt oznakowania psów zamknie

– uważa prezydent Janusz Marszałek.

nie są szkodliwe dla organizmu zwie-

się w kwocie 84 tys. zł. W tym roku mia-

To nie był jedyny punkt pobytu w

rząt. Wzbudzenie mikroprocesora nastę-

sto przeznacza na to 12 tys. zł. Przy tym

Belgii. W Parlamencie Europejskim,

puje pod wpływem działania czytnika.

temacie powrócił problem budowy

podczas specjalnej prezentacji pt.

Poza samym znakowaniem psów pro-

schroniska dla bezdomnych psów,

„Oświęcim-miasto pokoju. Auschwitz-

gram zapobiegający bezdomności zwie-

wspólnego dla całego powiatu. Aktual-

symbol światowego ludobójstwa” z

rząt zakłada również finansowanie za-

na baza jest niewystarczająca, a do mia-

udziałem przedstawicieli mediów, hi-

biegów sterylizacji lub kastracji bez-

sta coraz częściej zwracają się gminy z

storyków, polityków i belgijskiej mło-

domnych zwierząt przebywających w

powiatu oświęcimskiego o przyjęcie

dzieży, prezydent Janusz Marszałek

schronisku, poszukiwanie dla nich no-

bezdomnych psów z ich terenu. Miasto

przedstawił miasto Oświęcim, jego hi-

wych właścicieli, usypianie ślepych

ma jednak ograniczone możliwości,

storię i współczesne oblicze, a także

miotów bezdomnych psów i kotów ze

gdyż jednorazowo w schronisku może

wyjaśnił różnice w nazewnictwie

schroniska.

przebywać tylko 15 psów. W sprawie

Oświęcim i Auschwitz. Z kolei Lucyna

– Poszukiwanie nowych właścicie-

budowy nowego schroniska zorganizo-

Filip, historyk z Państwowego Muzeum

li dla zwierząt ma odbywać się poprzez

wano ostatnio pilotażowe spotkanie.

Auschwitz-Birkenau, promowała swoją

m. in. ulotki, plakaty, organizowanie

Obecni byli przedstawiciele gmin Zator,

książkę pt. „Żydzi w Oświęcimiu”. Były

„Dni otwartych schroniska”, zawiera-

Przeciszów, Brzeszcze, Osiek i Chełmek.

też rozmowy w Ambasadzie Polskiej z

nie umów o bezpłatną adopcję – mówi

Wszyscy wyrazili chęć uczestnictwa w ta-

ambasadorem Iwo Byczewskim, z by-

Mirosław Wasztyl, zastępca prezyden-

kim przedsięwzięciu. Pod koniec miesią-

łymi więźniami KL Auschwitz oraz wi-

ta Oświęcimia. – Znakowanie zwierząt

ca ma odbyć się drugie spotkanie doty-

zyta w Żydowskim Muzeum Deporta-

jest dobrowolne i bezpłatne. Procesem

czące tego tematu. Być może właśnie

cji w Mechelen (Malines). Nathan Ra-

wprowadzania mikroprocesora pod

wtedy zapadnie wstępna decyzja doty-

met, dyrektor muzeum, przekazał

skórę psów oraz ich rejestrację na

cząca lokalizacji planowanego schroni-

prezydentowi Marszałkowi album z

wniosek właściciela, a także steryli-

ska.

osobistą dedykacją.

zacją i kastracją psów oraz kotów będą

(kaman)
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Niebezpieczne ogrzewanie
czywa na właścicielach i zarządcach bu-

dynku, jak również powodować może

dynków. – Po przeprowadzeniu kontroli

zatrucia produktami spalania z urządzeń

spisywany jest protokół. Jeśli są tam wy-

zasilanych gazem – alarmuje Ryszard

kazane pewne nieprawidłowości, to pro-

Dudek, specjalista ds. kontrolno-rozpo-

tokół powinien zostać do nas przesłany.

znawczych z Państwowej Straży Pożar-

Obowiązek usunięcia problemów spo-

nej w Oświęcimiu. Pamiętajmy, że kon-

czywa na właścicielach i zarządcach

trolę stanu technicznego instalacji ga-

budynków – tłumaczy Marian Jankow-

zowych muszą przeprowadzać osoby

ski, powiatowy inspektor Nadzoru Bu-

posiadające kwalifikacje wymagane

dowlanego w Oświęcimiu. Straż pożar-

przy wykonywaniu dozoru nad eksplo-

na w Oświęcimiu apeluje o ostrożność.

atacją urządzeń, instalacji oraz sieci ga-

Trzeba przede wszystkim pamiętać o

zowych. Do kontroli stanu techniczne-

Stare i bardzo często niesprawne in-

zapewnieniu drożności kratek i przewo-

go przewodów kominowych uprawnio-

stalacje grzewcze są niebezpieczne. Po-

dów wentylacyjnych, gdyż jest to waru-

ne są osoby posiadające kwalifikacje

twierdzeniem tego może być pożar, któ-

nek konieczny do prawidłowego funk-

mistrza w rzemiośle kominiarskim w od-

ry ostatnio wybuchł w jednej z kamie-

cjonowania instalacji gazowych. – Nie-

niesieniu do przewodów dymowych oraz

nic w centrum miasta. Śmierć poniosła

zapewnienie odpowiedniego przekroju

grawitacyjnych przewodów spalinowych

wówczas starsza kobieta. Najprawdopo-

przewodów wentylacyjnych powoduje

i wentylacyjnych. W tych kwestiach

dobniej przyczyną pożaru był wybuch

ograniczenie wymiany powietrza w po-

ostrożności nigdy za wiele. Zadbajmy o

sadzy kominowej. Musimy być bardzo

mieszczeniach, co bezpośrednio prowa-

nasze bezpieczeństwo.

czujni. Warto pomyśleć o zakupie eko-

dzi do zagrożenia wybuchem gazu w bu-

Stare instalacje grzewcze mogą
zagrażać naszemu zdrowiu i życiu.
Właśnie dlatego konieczna jest ich
regularna konserwacja i kontrola.
Władze miasta starają się zachęcić
mieszkańców do korzystania z
ekologicznych źródeł ciepła i wyeliminowania zanieczyszczeń powietrza. Najgorzej sytuacja wygląda w
Starym Mieście.

logicznych urządzeń grzewczych, które
są nie tylko gwarantem bezpieczeństwa,
ale również mają pozytywny wpływ na
środowisko. Aktualnie właściciele lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 1,5 tys. zł.
– Takie dofinansowanie obejmuje likwidację pieców węglowych i kotłów
węglowych centralnego ogrzewania i ich
zamianę na piece gazowe, na olej opałowy lekki lub piece elektryczno-węglowe ekologiczne ze świadectwem badań
energetyczno-emisyjnych oraz zainstalowanie w nowych budynkach pieców
na olej, gazowych, elektrycznych lub innych ekologicznych źródeł – wyjaśnia
Katarzyna Kwiecień, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Oświęcimiu. – Jednak w tym drugim przypadku dofinansowanie dotyczy pieców zamontowanych po 1 lipca 2006 roku. Już teraz
zrealizowaliśmy kilkanaście wniosków
– dodaje. W przypadku jeżeli nie zdecydujemy się na taką ewentualność, koniecznością jest bieżąca kontrola urządzeń grzewczych. Taki obowiązek spo-
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Pomagają, bo… chcą
Maltańska Służba Medyczna to grupa paramedycznych stowarzyszeń katolickich, których
głównym celem jest bezinteresowna pomoc bliźniemu. Jej działalność realizowana jest
przede wszystkim poprzez nieocenioną charytatywną pracę członków na płaszczyźnie
pomocy humanitarnej i medycznej.
– Jestem w Maltańskiej Służbie

tin Preuss jest naszym przyjacielem. Już

wanego w drugą rocznicę śmierci papie-

Medycznej od mniej więcej półtora roku.

na początku naszej działalności, gdy

ża Jana Pawła II.

O moim wstąpieniu zadecydowała chęć

otrzymaliśmy pierwszy dar, było powie-

– W zasadzie karetka ma wszystko

zrobienia kursu pierwszej pomocy.

dziane, że karetka to rzecz bardzo waż-

oprócz defibrylatora, ale już czynimy sta-

Uznałem, że jest mi to bardzo potrzeb-

na dla służb ratunkowych. Ostatnio ofia-

rania, aby to urządzenie ratujące życie

ne. Nie bez znaczenia była także wola

rowano nam samochód do przewozu

również się w niej znalazło. Samochód

pomagania innym ludziom. Jestem ra-

osób niepełnosprawnych, no i nadarzy-

wyposażony jest zgodnie z ustawą o ra-

czej altruistom i lubię pomagać – mówi

ła się kolejna okazja – mówi komendant

townictwie medycznym – zachwala An-

Oskar Stefaniak, młody maltańczyk z

Maltańskiej Służby Medycznej i zara-

drzej Dziędziel. Dzięki zastosowaniu

Oświęcimia, który planuje na stałe zwią-

zem ratownik medyczny oświęcimskie-

dużego kontenera przestrzeń medycz-

zać swoją przyszłość z ratownictwem

go pogotowia Andrzej Dziędziel.

na ambulansu jest olbrzymia, co zauwa-

medycznym.

Uroczystość oficjalnego przekazania

Od niedawna oświęcimski oddział

i poświęcenia ambulansu rozpoczęła

Maltańskiej Służby Medycznej może

msza święta w kościele pod wezwaniem

służyć potrzebującym jeszcze skutecz-

Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

żył ordynator szpitalnego oddziału ratunkowego lekarz Grzegorz Górecki.
W grodzie nad Sołą zjawił się także
Marcus Wicke z firmy ProCurand, pro-

niej. Stało się to za sprawą prezentu,

– Niech ta karetka stanie się jeżdżą-

który sprawili im członkowie niemiec-

cym pomnikiem miłości. Pomnikiem,

kiej organizacji Malteser Hilfsdienstd

który będzie spieszył z pomocą drugie-

– Zastanawiamy się nad organizacją

Amberg-Sulzbach. Przekazali oni oświę-

mu człowiekowi – mówił podczas kaza-

w Oświęcimiu pomocy dla osób star-

cimianom dar w postaci kilkuletniej ka-

nia salezjanin, ksiądz Andrzej Gołębiow-

szych na wzór tej orgaznizacji, być może

retki „Mercedes Sprinter”. Pieniądze na

ski.

w ramach partnerstwa publiczno-pry-

wadzącej w Niemczech domy pomocy
dla osób starszych.

jej zakup zostały zebrane podczas akcji

Specjalistyczny samochód będzie

watnego. Tym bardziej że takiej pomo-

„Pro bono – pro bene”, czyli 80 uczyn-

wykorzystywany głównie jako zabezpie-

cy potrzebuje coraz więcej osób, a my

ków na 80. urodziny Ojca Świętego Be-

czenie podczas imprez masowych na te-

mamy jedynie zakład prowadzony przez

nedykta XVI, które przypadają 16 kwiet-

renie Oświęcimia i powiatu oraz w trak-

siostry serafitki, gdzie może być obję-

nia tego roku.

cie corocznej pieszej pielgrzymki do

tych opieką całodobową tylko 50 kobiet

– Dostaliśmy ambulans chyba z tego

Częstochowy. Po raz pierwszy maltań-

– informuje prezydent Janusz Marsza-

powodu, że szef stowarzyszenia Malte-

czycy mogli sprawdzić walory ambulan-

łek.

ser Hilfsdienstd Amberg-Sulzbach Mar-

su podczas Białego Marszu zorganizo-

JZ
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Trzynastego, w piątek – zapraszamy!
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu zaprasza uczniów
i mieszkańców na Dni Otwarte Uczelni, które odbędą się 13 i 14 kwietnia.
Imprezie patronuje Głos Ziemi Oświęcimskiej.

– Celem nadrzędnym Dni Otwartych

rzystów, by mogli zwiedzić uczelnię i

organizowanych w PWSZ w Oświęcimiu

zapoznać się z pełną ofertą PWSZ. O

jest promocja nauki, potrzeby uczenia się,

tym, jaki kierunek studiów wybrać, ja-

chęci podnoszenia swoich kwalifikacji, po-

kie kryteria trzeba spełnić, by dostać się

znawania i odkrywania nowych ścieżek.

na wymarzony kierunek studiów, jakie

Jest to szczególnie istotne dla młodzieży

stypendia można otrzymać w PWSZ

klas maturalnych, która stoi w przeded-

Oświęcim, a także jak studiując realizo-

niu ważnego wyboru – wyboru swojej

wać swoje pasje i w jakich miejscach

dzający szkołę obejrzą przygotowaną

przyszłości edukacyjnej, a tym samym –

odbywać praktyki zawodowe, opo-

przez studentów prezentację multime-

zawodowej. Dni Otwarte, organizowane

wiedzą gospodarze Dni Otwartych – stu-

dialną oraz film o uczelni, otrzymają tak-

w oświęcimskiej uczelni po raz pierwszy,

denci PWSZ w Oświęcimiu.

że różnorodne materiały promocyjne

mają pomóc w dokonaniu tego wyboru –

W sobotę, 14 kwietnia w godz. 9.00-

informuje rzecznik prasowy PWSZ w

12.00 do odwiedzenia siedziby szkoły

Zapraszamy do siedziby szkoły przy

Oświęcimiu, Monika Bartosz.

zaproszeni zostali rodzice uczniów oraz

ul. Kolbego 8 w Oświęcimiu. Więcej in-

13 kwietnia, w piątek, w godz. 10.00-

wszyscy mieszkańcy, którzy chcą bliżej

formacji na www.pwsz-oswiecim.pl/.

15.00 szkoła zaprasza wszystkich matu-

poznać oświęcimską placówkę. Odwie-

Karo

jakoby Zofia Kossak przed wojną gło-

niec oświadczeniem, w którym wyra-

siła rasistowskie poglądy w kwestii

żają żal i smutek z powodu oskarżeń

żydowskiej.

skierowanych przeciwko katolickiej pi-

(ulotki, foldery) oraz słodkie upominki.

Pamięć i sprzeciw

– To całkowicie nieodpowiedzialna

sarce.

wypowiedź. Jest upokarzająca, nie-

Sesję uświetnił występ uczniów z

prawdziwa, godząca w dobre imię za-

Miejskiego Gimnazjum nr 4 im. Zofii

Zofia Kossak to niezwykła, katolic-

równo Zofii Kossak, jak i polskiego pa-

Kossak w Oświęcimiu, przedstawiający

ka pisarka. Jej czynne zaangażowanie

triotyzmu – stwierdza oburzony Ziemo-

życie i działalność konspiracyjną patron-

w groźne działania, mające na celu oca-

wit Gawski, przewodniczący Zarządu

ki oraz sytuację polskich Żydów podczas

lenie wielu żydowskich rodzin podczas

Głównego Katolickiego Stowarzyszenia

niemieckiej okupacji.

zawieruchy II wojny światowej, bardzo

Civitas Christiana.

często kończyło się sukcesem. Wyra-

Swoje referaty wy-

zem wdzięczności za jej czyny było uho-

głosili podczas sesji dr

norowanie jej w 1985 roku medalem

Stanisław Michałow-

Sprawiedliwych Wśród Narodów Świa-

ski, prezes Towarzy-

ta.

stwa im. Zofii Kossak w
Pamięci Zofii Kossak była poświę-

Górkach Wielkich oraz

cona sesja naukowa, która odbyła się

Jerzy Robert Nowak,

w Oświęcimskim Centrum Kultury.

stały komentator wyda-

Była to odpowiednia okazja do sprzeci-

rzeń politycznych w

wu, wyrażonego przez obecnych na se-

Radiu Maryja. Zarów-

sji gości z całego kraju, wobec artykułu

no oni, jak i pozostali

Alicji Całej. Otóż autorka w zamieszczo-

uczestnicy sesji nauko-

nym w żydowskim miesięczniku „Mi-

wej złożyli swe podpi-

drasz” artykule stawia zarzuty o tym,

sy pod wydanym na ko-
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Aby upamiętnić odważne czyny Zofii
Kossak ratującej życie wielu Żydów
i by zgodnie sprzeciwić się oskarżeniom jej osoby o rasizm, zorganizowano w Oświęcimiu sesję naukową.
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Lider drużyny Szymon
Janiga wraz z Mateuszem
Kubkiem, Natalią Zarębską
i Pauliną Gworek z Powiatowego Zespołu nr 3 Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu
to zwycięzcy tegorocznego
V Konkursu Wiedzy o
Powiecie Oświęcimskim.

Fot. Kliw

Z powiatem w roli głównej
Finał konkursu rozegrano w PZ nr

wiedzę z zakresu samorządu lokalne-

sce wywalczyła drużyna gospodarzy –

2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzo-

go, a i zdarzały się też zagadnienia eko-

popularnego „Chemika”.

stwa Sportowego i Technicznych w

logiczne. Wobec takich pytań drużyny

Warto było dobrze przygotować się

Oświęcimiu. Do rywalizacji przystąpi-

musiały wykazać się naprawdę szeroką

do tego konkursu i wziąć w nim udział,

ło jedenaście drużyn uczniów ze szkół

wiedzą i nie zawsze znały odpowiedź.

na zwycięzców czekały bowiem atrak-

ponadgimnazjalnych naszego powiatu

Przerwę pomiędzy dwiema turami

cyjne nagrody. Oprócz wręczanych lau-

wyłonionych we wcześniejszym etapie

pytań urozmaicono pokazem samoobro-

reatom zaraz po zakończeniu rywaliza-

eliminacyjnym.

ny w wykonaniu uczniów klasy o cha-

cji encyklopedii i albumów, podczas

Dopingowani przez swoich nauczy-

rakterze paramilitarnym, a swoje umie-

najbliższej sesji Rady Powiatu w Oświę-

cieli i dyrektorów uczniowie zmagali się

jętności zaprezentowały zespoły cheer-

cimiu lider drużyny z PZ nr 3 otrzyma

z wieloma pytaniami na temat powiatu

leaders i breakdance z PZ nr 2.

zestaw kina domowego lub aparat cy-

oświęcimskiego. Niektóre z nich były

Obok wymienionej już zwycięskiej

frowy do wyboru, a jego szkoła wzbo-

bardzo wnikliwe i szczegółowe, doty-

drużyny PZ nr 3, na drugim miejscu

gaci się o sprzęt audio-wideo, z kolei

czyły między innymi historii poszcze-

uplasowali się reprezentanci PZ nr 1

reprezentantka zespołu PZ nr 1 dosta-

gólnych gmin i czasów obecnych, cha-

Szkół Ogólnokształcących im. St. Ko-

nie pamięć do komputera typu flesh.

rakterystycznych miejsc, obejmowały

narskiego w Oświęcimiu, a trzecie miej-

Kliw

Tylko do północy
Przy okazji marcowej podwyżki cen

ły skasowane (lub wydrukowane w

ny o 19.00 może na nim jeździć tylko

MZK Oświęcim wprowadziło nowe typy

przypadku ich zakupu u kierowcy). Po-

przez najbliższych pięć godzin, a chcąc

biletów czasowych, z których można

dobnie jest z tak zwanymi biletami ro-

poruszać się pojazdami miejskiego

korzystać przez cały dzień, niezależnie

dzinnymi – z tą różnicą, iż są one waż-

przewoźnika po północy, musi zakupić

od ilości przesiadek.

ne jedynie w weekendy i święta. Po-

nowy. Szczegółowe informacje o nowej

czątkowo kasy fiskalne w autobusach

taryfie znajdują się na stronie interne-

Mowa tu o biletach jednodniowych

MZK wybijały na takich biletach okres

towej Miejskiego Zakładu Komunika-

dla jednej osoby, które zachowują waż-

ważności na 24 godziny, jednak w po-

cji – www.mzk.oswiecim.pl/.

ność na terenie administracyjnym mia-

łowie marca zostało to zmienione. Dla

sta do północy w dniu, w którym zosta-

przykładu pasażer kasujący bilet dzien-
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Wieczór Dobrych
Duchów – doroczna
impreza organizowana przez Międzynarodowy Dom Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu, podczas której
tradycyjnie honorowane są osoby wspierające jego działalność,
darczyńcy i przyjaciele Domu, upłynął tym
razem w cieniu
wachlarza.

W pierwszym rzędzie od lewej:
Thomas Gläser, Andrzej Jakubowski, Katarzyna Brzozowska, Eugeniusz Daczyński

Duchy z wachlarzami
W starożytności wachlarz był wyróż-

W kategorii „Polityk” uhonorowano

nych w MDSM-ie gości w podróż w

nikiem władców, w Korei – atrybutem

dra Thomasa Gläsera, konsula general-

„Inną stronę świata”. Było to możliwe

uczonych, w Japonii – obdarowywano

nego Niemiec w Krakowie za łączenie

dzięki ognistej grupie Viva Flamenco.

nim urzędników i przyjaciół. Wręczony

funkcji dyplomaty z wrażliwością na

Ta czołowa polska grupa grająca mu-

tego piątkowego wieczoru każdej pani,

problematykę historyczną Auschwitz i

zykę etniczną, inspirowaną przede

która pojawiła się w progach MDSM-u,

potrzeby Oświęcimia oraz wspieranie

wszystkim folklorem Andaluzji, z wy-

pachnący drzewem sandałowym – miał

swym autorytetem przedsięwzięć orga-

korzystaniem egzotycznych instrumen-

przypominać o szerokim wachlarzu moż-

nizowanych przez Dom Spotkań, ze

tów m.in. gitary flamenco, cajon, sita-

liwości, jakie MDSM oferuje wszystkim

szczególnym uwzględnieniem wyda-

ry, przeniosła gości do gorącej Hiszpa-

swoim gościom i przyjaciołom. Był zna-

rzeń roku jubileuszowego.

nii i pachnących kadzidłem Indii.

kiem uznania, szacunku, respektu i

W kategorii „Wierny Gość” statuet-

Uroku całemu występowi dodawały

kę odebrał Eugeniusz Daczyński, eme-

dwie piękne tancerki, hipnotyzujące

Do grona „Dobrych Duchów” MDSM-

rytowany oświęcimski listonosz. – Za

gości ekspresyjnym wykonaniem tań-

u w tym roku dołączyli: w kategorii „Biz-

wieloletnie uczestnictwo i współudział

ców flamenco i tańca hinduskiego.

nes” – Katarzyna Brzozowska, dyrektor

w wydarzeniach kulturalnych Domu,

– Te zaczarowane chwile są dla Pań-

Banku Przemysłowo-Handlowego, za wie-

aktywny udział i zaangażowanie w dys-

stwa. Spotkania i przyjaźnie to dwa cele,

loletnie, rzeczowe wsparcie MDSM-u,

kusjach problemowych, życzliwość wo-

które zbudowały ten Dom i które budują

życzliwość dla edukacyjnych realizacji

bec działań Domu i za to, że pan Euge-

go – mówił Leszek Szuster, dyrektor

MDSM-u oraz biznes z ludzką twarzą.

niusz od wielu lat żyje tym, co w Domu

MDSM-u.

wdzięczności.

Statuetkę Dobrego Ducha odebrał

się dzieje – podkreślił Leszek Szuster.

Przewodnicząca Zarządu Fundacji

również „Opiekun” – doktor Andrzej Ja-

Statuetkę Dobrego przyznano tak-

na rzecz MDSM Alicja Bartuś nawiąza-

kubowski za wieloletnią opiekę medyczną

że pani Doris Lemmermeier, dyrektor

ła do słów Wisławy Szymborskiej: „tyle

nad gośćmi i pracownikami MDSM-u –

współzarządzającej Polsko-Niemiecką

jesteśmy warci, ile nas sprawdzono”,

dyspozycyjność, gotowość i chęć niesie-

Współpracą Młodzieży, która jednak

podkreślając: – A jesteście bardzo wiele

nia pomocy w trudnych sytuacjach, a tak-

nie była obecna na spotkaniu.

warci! – i dziękowała wszystkim dar-

że obecność w działalności edukacyjnokulturalnej Domu.
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Gospodarze wieczoru: Leszek Szuster i Alicja Bartuś porwali zgromadzo-

czyńcom i przyjaciołom Domu.
Karo

OD(GŁOS)Y MIASTA

Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24
tel./fax (033) 842 25 75, 842 44 61
www.ock.org.pl, e-mail:ock@ock.org.pl

12.04 godz. 14:00 XIV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii” – finał

Uniwersytet Trzeciego Wieku

konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

10.04 godz. 16:00 „Osobliwości polskiej grafii i ortografii. Historia i współcze-

13.04 godz. 14:00 i 16:30 „Technika i interpretacja w piosence” – warsztaty

sność” – mówi dr Jarosław Pacuła

wokalne – prowadzi Danuta Jeziorowska

11.04 godz. 12:00 zajęcia w pracowni konserwacji zabytków Muzeum Narodowego

14.04 godz. 10:00 i 12:30 „Technika i interpretacja w piosence” – warsztaty

w Krakowie oraz udział w spektaklu „Sen nocy letniej”

wokalne – prowadzi Danuta Jeziorowska

11.04 godz. 13:00 otwarcie wystawy prac grupy tkactwa artystycznego „Osnowa”

16.04 godz. 17:00 Koncert laureatów eliminacji powiatowych 52. Ogólnopolskiego

w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej w Żywcu

Konkursu Recytatorskiego

17.04 godz. 16:00 „Sighowie – uczniowie Księgi Pani” – mówi dr Przemysław

20.04 godz. 14:00 i 16:30 „Technika i interpretacja w piosence” – warsztaty

Piekarski

wokalne – prowadzi Danuta Jeziorowska

24.04 godz. 15:30 „Wtajemniczenie w malarstwo – problemy konserwacji”, cz. V –

20.04 godz. 17:30 „Jak pracowaliśmy nad filmami” – otwarcie wystawy fotogra-

mówi dr Janusz Wałek

ficznej dokumentującej przebieg warsztatów filmowych odbywających się w ramach
projektu „Wiosenne filmowanie”

lektorat języka angielskiego: poniedziałki – gr. 1 godz. 12:00, gr. 2 godz. 13:00

21.04 godz. 10:00 i 12:30 „Technika i interpretacja w piosence” – warsztaty

zajęcia na basenie: poniedziałki godz. 14:00

wokalne – prowadzi Danuta Jeziorowska

warsztaty artystyczne: środy godz. 9:30

22.04 godz. 10:00 XX Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty

zespół wokalny: środy godz. 16:00

Małopolski 2007” – koncert finałowy, w kategorii tańca, dla uczestników z terenu

ćwiczenia rehabilitacyjne: czwartki godz. 10:15 i 11:00

województwa małopolskiego
24.04 godz. 14:00 XIV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii” –

Oświęcimski Klub Fantastyki

podsumowanie konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

Gramy prawie we wszystko

wręczenie nagród

soboty, godz. 16:00, sala dydaktyczna OCK

Galeria „Tyle światów”
do 9.04 „Kochać człowieka” – wystawa pokonkursowa V Ogólnopolskiego Biennale
Fotografii „Kochać człowieka”
10.04-15.05 „Boska komedia” – wystawa grafik Salvadora Dali
Wystawy
do 9.04 „Zofia Kossak” – wystawa prezentująca życie Zofii Kossak
do 9.04 „Batikowe pejzaże” – wystawa prac dzieci z sekcji plastycznej OCK
10.04-25.04 „Kochać człowieka” – wystawa pokonkursowa V Ogólnopolskiego
Biennale Fotografii „Kochać człowieka”
20.04-13.05 „Jak pracowaliśmy nad filmami” – wystaw fotograficzna dokumentująca przebieg warsztatów filmowych odbywających się w ramach projektu „Wiosenne filmowanie”
26.04-10.05 „Na horyzoncie” – wystawa malarstwa i rysunku Agnieszki Zoń
Odbiór nagród do 30 dni od ukazania się wyników losowania
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Podwójne zaproszenie do kina „Luna” otrzymuje
p. Zbigniew Krawczyński z Oświęcimia,
a do DKF-u „Reksio”
p. Grzegorz Szadkowski z Oświęcimia.

Gratulujemy!
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Nie

Czyściec – upadły anioł

Czyściec – drzewo
pokuty

Boski Dali
W dniach od 10 kwietnia do 15 maja w galerii „Tyle
światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury prezentowana
będzie wystawa grafik jednego z najwybitniejszych i
najznakomitszych artystów świata – Salwadora Dali.
Wystawa pt. „Boska Komedia” zło-

1952 Dali wykonał 100 ilustracji, z któ-

żona jest ze 100 oryginalnych drzewo-

rych każda odpowiada jednej pieśni

rytów ilustrujących, pochodzące z 1321

utworu. Jedna ilustracja dotyczy pieśni

roku jedno z najsłynniejszych arcydzieł

wstępnej, kolejne (po 33) ilustrują Pie-

światowej literatury, czyli „Boską Kome-

kło (Inferno), Czyściec (Purgatorio) i Raj

dię” Dantego Alighieri.

(Paradiso).

Salvador Dali otrzymał w 1950 roku,

Wydanie „Boskiej Komedii”, wzboga-

od włoskiego rządu, zlecenie zilustrowa-

cone dziełami Salvadora Dali, uznawa-

nia ekskluzywnego wydania „Boskiej

ne jest za jedno z najznakomitszych dzieł

Komedii” z okazji siedemsetnych uro-

ilustratorskich tego artysty.
adam

dzin Dantego Alighieri. W latach 1951-

Oświęcimscy żacy mają
powody do zadowolenia.
Pierwszy klub studencki
w mieście otwarto. Można
powiedzieć, że miejsce
przy ulicy Dąbrowskiego
15, w którym mieściła się
słynna galeria Pro Arte,
zachowało swą „kulturalną duszę”.
Nazwa nowego klubu – Antidotum
– wybrana została w SMS-owym konkursie. W pierwszym etapie mieszkańcy Oświęcimia przysyłali swoje propozycje, których było około dwustu. Z nich
wybrano pięć najlepszych, na które oddawano głos w drugim etapie. I tak spośród propozycji: Antidotum, Charlie,
Dziekan, Spoko Strefa oraz z racji tego,
że niegdyś w tym miejscu była siedziba ORMO, właśnie ORMO jako Ośro-

Piekło – bluźniercy
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Piekło – lichwiarze

dek Rozrywki Młodzieży Oświeconej,

GŁOŚNIK KULTURALNY

tylko nauką student żyje
to jednak, że do Antidotum mogą przy-

Inicjatywom, które wiążą się z rozwo-

chodzić tylko osoby ze studencką legi-

jem życia studenckiego w Oświęcimiu,

tymacją.

przychylne są też władze miasta.

Studenci Państwowej Wyższej

– Jestem przekonany, że jest to bar-

Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu

dzo dobry pomysł i że nasi studenci z

cieszą się, że w mieście powstał wła-

PWSZ, ale również studenci innych

śnie z myślą o nich lokal. Nie przeszka-

uczelni, którzy wracają do rodzinnych

dza im też, że jest on zlokalizowany w

domów na weekend będą korzystali z

Starym Mieście, a nie w pobliżu uczel-

tego lokalu. Myślę, że stanie się on ulu-

ni i zapowiadają, że będą częstymi go-

bionym klubem studentów – mówi pre-

śćmi klubu. Są ciekawi, jak będzie się

zydent Oświęcimia, Janusz Marszałek.

rozwijać klub Antidotum, ale mają tak-

Antidotum otwarto niedawno, a sze-

że swoje pomysły na to, co można by

fostwo już myśli o poszerzeniu swojej

tam robić, by klub nie był studencki tyl-

oferty. Mają w zamiarze rozwinąć ga-

ko z nazwy.

stronomię i serwować między innymi

– Na naszej uczelni działa kółko ka-

pizzę, po to żeby studenci mogli w do-

baretowe i filmowe. Efekty tego, co tam
się robi, można pokazywać właśnie tutaj, w klubie studenckim – zauważa Jakub Przewoźnik, student oświęcimskiej
PWSZ.
Swojego zadowolenia z okazji
otwarcia klubu nie krył również rektor
PWSZ w Oświęcimiu, prof. Lucjan Sunajwiększą liczbą głosów wybrano Antidotum. I tak zostało.

chanek.
– Klub jest naturalnym krokiem w

– Bardzo się cieszę, że spośród nie-

rozwoju edukacji i kultury w Oświęci-

mal dwustu propozycji wygrała właśnie

miu i całym powiecie. Zawsze jak po-

moja. Przechodząc teraz ulicą, będę

wstaje gdzieś wyższa uczelnia albo tam,

czuł satysfakcję, widząc szyld z nazwą

gdzie one już egzystują, tworzy się pew-

wymyśloną przeze mnie. To nie jedyna

ne środowisko. To środowisko studenc-

moja propozycja, bo Bakałarz też był

kie jest nieprawdopodobnie ważne, bo

mój, ale ta nazwa nie przeszła. Myślę,

to są ludzie młodzi, którzy widzą świat

że Antidotum będzie dla studentów

inaczej, którzy mają pomysły i będą

czymś w rodzaju odskoczni od zakuwa-

przyszłością tego narodu. I dlatego ich

nia, że będzie to dobre miejsce do wy-

zaangażowanie na każdej płaszczyźnie

luzowania się, zapomnienia, ale też na-

jest ważne. Mogłoby się wydawać, że

brania sił i chęci do dalszej nauki –

klub nie jest w stosunku do nauki taki

mówi Marek Jarnot, autor zwycięskiej

ważny. Otóż jest to nieprawda. To

nazwy.

wszystko musi być ze sobą jednoznacz-

Właściciel klubu chce, żeby jego lo-

nie splecione, nie można żyć samą

kal tętnił życiem studenckim. Dlatego

nauką. A kultura jest nie tylko roz-

już teraz zapowiada, że w Antidotum

rywką, ona jest przecież kształceniem

będą organizowane różnego rodzaju

człowieka, jest jego modelowaniem. Z

imprezy: koncerty, wieczory poetyckie,

największą satysfakcją witam takie ini-

występy kabaretów, na które – co waż-

cjatywy. Sądzę, że będzie tutaj napraw-

ne – studenci będą mieli bezpłatny

dę wysoka kultura. Taka, która stanie

wstęp. Żacy mają także 20 procent zniż-

się też przykładem dla innych, nie tyl-

ki na wszystkie napitki i zagryzki, któ-

ko ze studenckiego środowiska – prze-

re są oferowane w klubie. Nie oznacza

konuje prof. Lucjan Suchanek.

„(...) nie
można żyć
samą
nauką” –
przekonuje
rektor
PWSZ
Fot. Kliw

brej atmosferze usiąść i zjeść coś za rozsądne pieniądze, na przykład w czasie
dłuższej przerwy między zajęciami. Ma
też nadzieję, że jako klub studencki Antidotum zaistnieje na oświęcimskich juwenaliach i deklaruje, że przyłączy się
także finansowo do ich organizacji.
Warto wspomnieć jeszcze o tym, że
w klubie Antidotum jest całkowity zakaz palenia tytoniu, co wynika z chęci
promowania kultury niepalenia wśród
młodych ludzi. Pozwolę sobie napisać,
że jestem za...
Kliw
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Amor po raz
piętnasty

Kulturalny terminarz
Do 17 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia do udziału w XV Ogólnopolskich Spotkaniach Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...”
2007 (18-19 maja 2007 roku).
Do 20 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia do udziału w eliminacjach
rejonowych III Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnej Twórczości Patriotycznej (14 maja 2007 roku).
Do 30 kwietnia przyjmowane są prace do udziału w VI Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym „Darujmy światu pokój” (podsumowanie konkursu 14 czerwca 2007 roku).
Do 10 maja przyjmowane są prace do udziału w XI Powiatowym Konkursie Plastycznym „Moje marzenia” (podsumowanie konkursu 31 maja
2007 roku).
Do 15 maja przyjmowane są prace do udziału w konkursie plastycznym „Smoki i potwory z legend całego świata” (podsumowanie konkursu
4 czerwca 2007 roku).

18 i 19 maja w Oświęcimskim Centrum
Kultury będą się odbywały XV Ogólnopol-

Do 11 czerwca przyjmowane są prace do udziału w XIII Ogólnopol-

skie Spotkania Recytatorów i Śpiewających

skim Konkursie Literackim „Pisanie dobre na chandrę” 2007 (podsumo-

Poezję „Amor sprawił...” pod patronatem Pre-

wanie konkursu – wrzesień 2007 rok).

zydenta Miasta Oświęcim.
„Amor sprawił...”, konkurs adresowany

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów.

do młodzieży i dorosłych pragnących w maju

Regulaminy dostępne w OCK i na stronie www.ock.org.pl/.

mówić i śpiewać o miłości, na dobre wpisał
adam

się w kalendarz ważniejszych imprez kulturalnych organizowanych w Oświęcimiu.
Stworzył własny niepowtarzalny styl, stał się
imprezą z tradycjami.
Konkursowi od kilku już lat towarzyszą

Ten los…

koncerty w wykonaniu jurorów. W 2000 roku
dla publiczności i uczestników „Amora” za-

Uczestnicy sekcji plastycznej Młodzieżowego Domu

śpiewał Jacek Wójcicki. W 2001 roku z pie-

Kultury w Oświęcimiu od lat biorą udział w tyskim

śniami Jana Kantego Pawluśkiewicza wystą-

międzynarodowym konkursie plastycznym „Ludzie

piła Beata Rybotycka. W roku 2002 zespół
„Pod Budą”. XI Spotkaniom towarzyszył kon-

ludziom zgotowali ten los”.

cert Michała Bajora. Podczas XII Amora był
z nami ponownie Jacek Wójcicki. XIII edy-

W tegorocznej IX edycji nagro-

wolnicza praca jako wstrząsający i

cję konkursu uświetnili: Magda Umer i Ma-

dzono pracę Magdaleny Klimkie-

skuteczny instrument ludobójstwa

ciej Kozłowski. W ubiegłym roku do Oświę-

wicz, wyróżniono Anny Żubrowskiej

oraz solidarność pomiędzy więźniami

cimia zawitał Jan Peszek i „Stare Dobre Mał-

i zakwalifikowano do wystawy pra-

różnych narodowości i wyznań. Na

żeństwo”.

ce Agnieszki Jaszczyk, Magdaleny

konkurs wpłynęły 992 prace mło-

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyj-

Klimkowicz oraz Pauliny Lasatowicz.

dych osób z Polski, Czech, Włoch i

mowane są do 17 kwietnia. Zapraszamy mó-

Wszystkie te prace powstały pod

Rosji.

wiących i śpiewających o miłości. Regulamin

okiem Władysławy Kapcińskiej.

dostępny jest w Oświęcimskim Centrum Kul-

wanego przez MDK w Tychach była

tury i na stronie www.ock.org.pl/.
adam
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Tematyką konkursu organizozagłada narodu żydowskiego, nie-

Kliw
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Zapraszamy
6.04 godz. 10.00
Świąteczny Turniej Szachowy – zapraszamy
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych
MDK ul. K. Olszewskiego 1
18-19. 04 godz. 9.00
Powiatowe eliminacje XXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Szkół Podstawowych
18.04 (środa) – zapraszamy uczniów klas IIII
19.04 (czwartek) – zapraszamy uczniów klas
IV-VI
OCK ul.Śniadeckiego 24
28.04 godz. 9.00

Tatrzański motyw

Powiatowe eliminacje XXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Młodzieży
Gimnazjalnej

Krakowski teatr „Groteska” był miejscem uroczystego

MDK ul. K. Olszewskiego 1

wręczenia nagród dzieciom, które zwyciężyły w konkursie
plastycznym po raz drugi organizowanym przez Fundację

Pokój światu 2007

dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Oświęcimskie Centrum Kultury i StowaW gronie pięciu laureatów znalazła się oświęcimianka Marta Ki-

szkoły, w których się uczą mali arty-

rzyszenie Dom Otwarty zapraszają dzieci i

ści, dostały odtwarzacze DVD.

młodzież do udziału w VI Ogólnopolskim

nalska (na zdj. w środku), uczest-

Nagrodzone prace zostały opu-

Konkursie Plastycznym „Darujmy światu

niczka zajęć plastycznych w Mło-

blikowane w książce zatytułowanej

pokój”. Prace konkursowe przyjmowane będą

dzieżowym Domu Kultury w

„Od Wawelu po Giewont. Legendy,

do 30 kwietnia.

Oświęcimiu. W konkursie mogły

baśnie, opowiadania”. Praca przed-

Konkurs „Darujmy światu pokój” przygo-

wziąć udział dzieci ze szkół podsta-

stawiająca masyw Giewontu autor-

towano z myślą o młodych ludziach zaintere-

wowych z czterech województw:

stwa Marty Kinalskiej jest ilu-

sowanych tajnikami sztuk plastycznych, któ-

małopolskiego, podkarpackiego,

stracją do znajdującego się w niej

rzy za pomocą dowolnej techniki pragną wy-

świętokrzyskiego i śląskiego. Mło-

opowiadania Jana Kasprowicza „O

powiedzieć się na temat otaczającej

dych laureatów nagrodzono upo-

śpiących rycerzach w Tatrach”.

rzeczywistości i podpowiedzieć nie tylko doro-

minkami rzeczowymi, a dodatkowo

słym, ale również swoim rówieśnikom, jak poKliw

stępować, by uczynić świat piękniejszym i spokojniejszym, dobrym i przyjaznym.

Na piętrze

Prace z poprzednich edycji konkursu prezentują twórczość plastyczną dzieci i młodzie-

Wystawa pt. „Malarstwo” prezen-

ży, będącą reakcją, przestrogą i protestem

towana jest w Galerii

przeciwko złu dziejącemu się na świecie,

„Na piętrze”.

przeciwko przemocy, twórczość afirmującą
życie, miłość, przyjaźń, radość. Wskazują, jakie znaczenie dla dzieci i dorosłych całego

Rysunki i prace malarskie autorstwa

świata ma pokój oraz poszanowanie drugiego

Stanisława Łabzy można oglądać do 10

człowieka, niezależnie od jego koloru skóry,

maja. Na wystawę w Centrum Organi-

rasy, wyznawanej religii.

zacji Pozarządowych przy ul. Partyzan-

Zapraszamy do udziału w konkursie i do

tów 1 zaprasza Regionalne Stowarzy-

zapoznania się z jego regulaminem, który

szenie Twórców Kultury „Grupa na

dostępny jest na stronie www.ock.org.pl/.

Zamku”.

adam
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V Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka”
I nagroda oraz DYPLOM RADY ARTYSTYCZNEJ ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW
Krzysztof Gołuch – Knurów (ŁUKASZ)
za zestaw „Niepełnosprawni – okruchy
dnia”
II nagroda
Tomasz Liboska – Goleszów (LIPA 76)
za zestaw „Śląscy hodowcy ptaków”
III nagroda
Paweł Kosicki – Poznań (KOSIK40) za
zestaw „W strefie słowa”
Wyróżnienia:
Witold Jurkiewicz – Bydgoszcz (IGOR)
za zestaw „Kresy-Polesie”, Monika
Stachnik-Czapla – Kraków (BOBIK) za
pracę „Kochać inaczej”, Marcin Liberski – Katowice (MILO 79) za zestaw
„Promyk”, Attila Husejnow – Warszawa
(MAIRJ) za pracę „Zabawa z dzieckiem
– obóz uchodźców”, Bartłomiej Pawelec
– Kowary (PABAK 33) za 2 prace: „Nowy
świat” i „Tak mija czas”, Paweł Janczaruk – Zielona Góra (RAN-044) za 2 zestawy: „Przyleciał” i „Podwójnie spalo-

„Śląscy hodowcy ptaków” Tomasz Liboska, Goleszów

ny”, Katarzyna Wolna – Katowice (CLAIR VOYANTE) za zestaw „Krzesło w
bieli”.

V Ogólnopolskie Biennale
Fotografii „Kochać człowieka” 2007 zrealizowano przy
wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu i Urzędu
Miasta w Oświęcimiu
Organizator:
Oświęcimskie Centrum
Kultury
Patronat:
Rada Artystyczna Związku
Polskich Artystów Fotografików

„Podwójnie spalony” Paweł Janczaruk, Zielona Góra
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By trwać
Do udziału w V Ogólnopolskim Biennale Fotografii „Kochać człowieka”, objętym patronatem Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików,
109 autorów nadesłało 258 prac – pojedynczych fotografii lub zestawów –
razem 421 fotografii.
Komisja w składzie: Andrzej Zygmuntowicz – przewodniczący Rady Ar-

nale wśród fotografików ucieszyła ju-

wiązuje do Festiwalu Filmów Niepro-

rorów.

fesjonalnych „Kochać człowieka”. Odbywa się od 1999 roku co dwa lata i

tystycznej Związku Polskich Artystów

przenosi ideę festiwalu na inne formy

Fotografików, Andrzej Baturo – wice-

Kochać człowieka to... pokazać ulot-

przewodniczący Rady Artystycznej

ne chwile, przemijający czas, biegnące

Związku Polskich Artystów Fotografi-

myśli, by żyły swoim życiem. By trwa-

Biennale ma charakter otwarty i jest

ków, Wojciech Plewiński – Okręg Kra-

ły. By mimo tego wszystkiego co ludzi

dostępne dla wszystkich fotografują-

kowski Związku Polskich Artystów Fo-

łączy i co ludzi dzieli, mogły naszkico-

cych. Biorą w nim udział twórcy z całej

tografików, przyznała I, II i III nagrodę,

wać obraz ludzkiej kondycji. By nie tyl-

Polski legitymujący się wieloma osią-

siedem wyróżnień oraz zakwalifikowała

ko „tu i teraz”, ale „zawsze i wszędzie”

gnięciami, jak również osoby stawiają-

do udziału w pokonkursowej wystawie

ukazywały to co ważne, co nigdy nie

ce pierwsze kroki w sztuce uwiecznia-

77 prac, w tym zestawów, 43 autorów.

przeminie, dzięki czemu byliśmy, jeste-

nia postaci i zdarzeń na światłoczułej

śmy i będziemy.

kliszy.

Pokonkursowa wystawa prezentowana będzie do 25 kwietnia w galerii

Ogólnopolskie Biennale Fotografii

„Tyle światów” OCK. Popularność bien-

„Kochać człowieka” programowo na-

artystycznego wyrazu.

adam

„Niepełnosprawni – okruchy dnia” Krzysztof Gołuch, Knurów
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Galicjanie przyjmują gości
Wśród rozmaitych zachowanych do

skie domy otworzyły swe podwoje dla

w czasie wizyty ustąpić ulubionym

naszych czasów przekazów z epoki – li-

przybyłych z prowincji wielbicieli twór-

zwierzętom przywiezionym przez gości.

stów, pamiętników, zapisków i wspo-

czości mistrza słowa… A gdy w Krako-

Przybywającym w gościnę należały

mnień cnota gościnności kultywowana

wie koncertował słynny Ignacy Pade-

się więc najlepsze miejsca przy stole,

na swój sposób we wszystkich środo-

rewski większość publiczności na jego

uwzględnienie w menu posiłków ich

wiskach była jedną z najczęściej pod-

występach stanowili nie krakowscy

gustów kulinarnych (o czym pani domu

kreślanych zalet. Lubiano się wzajem-

melomani, ale przyjezdni z Tarnowa,

powinna się dyskretnie dowiedzieć).

nie odwiedzać – zarówno z uroczystych

Oświęcimia, Bochni, Nowego Sącza i

Uprzyjemnienie im pobytu proponowa-

okazji, jak i bez szczególnego powodu

wielu innych, nie tak odległych galicyj-

niem rozmaitych rozrywek od gier to-

– po prostu by pobyć chwilę w swoim

skich miast i miasteczek.

warzyskich poczynając, na uczestnic-

towarzystwie.

twie w życiu kulturalnym danej miej-

Ci, którzy mieszkali w miastach –

Dekalog gościnnej pani domu…

scowości kończąc. Zapraszano też

szczególnie na tyle dużych, że znajdo-

O tym, jak przyjmować gości, mło-

podczas pobytu gości w domu osoby

wały się tam rozmaite urzędy, instytu-

de dziewczęta uczyły się zarówno od

szczególnie interesujące, światłe, bądź

cje i szkoły – przynajmniej kilka razy

matek, jak i wertując kobiece czasopi-

takie, które – jak sądzono – mogłyby

do roku gościli krewnych i znajomych

sma – z popularnym przez wiele dzie-

znaleźć wspólny język z gośćmi… O to

z prowincji. Przybysze dobrze wiedzie-

siątków lat w trzech zaborach tygodni-

też dbały troskliwe panie domu.

li, że czeka na nich gościnny pokój (czy

kiem ,,Bluszcz” na czele. Pisano tam

bodaj kanapa w saloniku), dobry posi-

wiele o sposobach urządzania nawet

łek, a w razie potrzeby i rozsądna rada

niezbyt obszernego domu, tak aby po-

Ważne miejsce w życiu towarzyskim

– w którym banku można złożyć prośbę

mieścili się tam i inni przybysze, poda-

Galicjan – szczególnie należących do

o kredyt na dobrych warunkach, gdzie

wano przepisy na szybkie potrawy, któ-

środowisk mieszczańskich i inteligenc-

szukać dobrego adwokata, lekarza czy

re urozmaicić miały codzienne menu w

kich zajmowały też wybrane dni przy-

odpowiedniej dla dzieci szkoły.

razie wizyty gości. A popularne pod-

jęć gości.

„Przyjmujemy w czwartki…”

Z kolei mieszkający w mia-

Posiadanie stałego dnia

stach zapraszani w rewanżu

przyjęć w swoim saloniku było

na wiejskie wywczasy latem,

marzeniem każdej młodej i

z góry cieszyli się na kilka czy

mającej pozycję społeczną

kilkanaście dni spędzonych

mężatki. Z jakąż dumą jedna

wśród zieleni, czasem i uroz-

czy druga niedawno poślubio-

maiconych sielskimi rozryw-

na pani mogła zapraszając

kami w rodzaju grzybobrania,

znajomych do odwiedzin wy-

łowienia raków w czystych

powiedzieć słowa „Proszę nas

wodach rzek czy stawów, da-

odwiedzić, przyjmujemy w

lekimi spacerami.

czwartki…”

Odwiedzano się też po-

Te ustalone salonowe wi-

wszechnie z okazji świąt reli-

zyty składano zwykle między

gijnych czy patriotycznych ob-

17 a 20 godziną. Pani domu

chodów, aby wspólnie obej-

sama nalewała herbatę czy

rzeć

popularną

sztukę

kawę, a pokojówka donosiła

teatralną, posłuchać gry znanego wir-

ręczniki savoir-vivre’u poświęcały całe

tacę z tartinkami (tak nazywano wów-

tuoza albo prelekcji znakomitego pisa-

rozdziały radom, jak sprostać wymo-

czas małe kanapki), kruchymi ciastecz-

rza.

gom gościnności we własnym domu

kami, kandyzowanymi owocami. Am-

Kiedy w 1899 roku Henryk Sienkie-

oraz jak zachowywać się właściwie pod-

bicją każdej gospodyni było, aby w jej

wicz wygłaszał odczyty w gmachu kra-

czas wizyty w cudzym. Generalną za-

salonie rozmowy były interesujące i w

kowskiej Akademii Nauk – przy ul.

sadą było, że „gość ma zawsze we

miarę możliwości niedotyczące wyłącz-

Sławkowskiej felietonista ,,Czasu”

wszystkim pierwszeństwo”. Nawet

nie codzienności, lecz nowin ze świata

pisał, że wszystkie gościnne krakow-

czworonożni domowi faworyci powinni

kultury, zagadnień społecznych, nawet
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Listy z daleka
Aneks do „spisu lokatorów” dwu kamienic przy ulicy Jagiełły
– tematu z poprzedniego odcinka „kadrów”.
politycznych – w tym ostatnim temacie panią
Państwo Bireccy – sąsiedzi z

mnie część kopert z „zaprzyjaźnione-

Chętnie zapraszano też okazjonalnych

pierwszego piętra, o których już kie-

go kraju”. W kwalifikacyjnym wybo-

gości, którzy z racji swego stanowiska czy

dyś wspominałem, jako pierwszych

rze kilku z nich stosowałem jedno

uzdolnień byli szczególną atrakcją.

domu powinien wspierać małżonek.

posiadaczach telewizora w naszej ka-

żelazne kryterium geograficzne: im

Prowadząca przez wiele lat salon Eliza

mienicy. Pan domu, zwany „panem

list był z dalsza, tym był bardziej inte-

Pareńska, żona profesora uniwersytetu, dba-

Florkiem” – nauczyciel w szkole sa-

resujący!

ła, by na jej czwartkach w domu Pareńskich

lezjańskiej; pani domu, zwana „panią

I tak wybrałem korespondentki –

przy ulicy Wielopole w Krakowie zawsze by-

Zosią” – „przy mężu”, mistrzyni to-

wszystkie listy, które trafiły do mnie

wali modni czy dobijający się sławy artyści.

warzyskich przyjęć i sztuki kulinar-

były od dziewcząt – z dalekich sybe-

To tu właśnie znajdował pierwszych nabyw-

nej. Dzieci – Maryla i Zdziś. Dla Ma-

ryjskich miast nad wielkimi syberyj-

ców na swoje obrazy Stanisław Wyspiański,

ryli, gdy rozpoczęła edukację w szko-

skimi rzekami: z Irkucka nad Angarą,

a Józef Mehoffer – zamówienia na portrety.

le ekonomicznej, pisywałem różne

Krasnojarska nad Jenisiejem i Cha-

Z kolei u malarza Wojciecha Kossaka i

okolicznościowe wierszyki akademij-

barowska nad Amurem! Korespon-

jego żony Marii z Kisielnickich w ,, Kossa-

no-gazetkowe. „Furorę” zrobiła nasza

dentki złaknione kontaktu z „zacho-

kówce” przy ówczesnym placu Latarnia (dziś

„wspólna” recenzja, jako wypracowa-

dem”, którym byliśmy dla nich, to stu-

plac Kossaka) na „artystycznych środach”

nie lekcyjne, z będącego wówczas na

dentka pedagogiki, bibliotekarka i

bywali nie tylko malarze, ale i literaci. Nie-

ekranach kin filmu „Anna Karenina”

początkująca aktorka. Ta ostatnia wy-

młody już, ale wielce popularny Adam Asnyk

wg powieści L. Tołstoja, ze znakomitą

stępowała wówczas w irkuckim te-

czytał swoje wiersze, a sam Henryk Sienkie-

kreacją Tatiany Samojłowej w roli ty-

atrze w sztuce Arbuzowa „Irkucka hi-

wicz będący przejazdem w Krakowie za-

tułowej. Ze Zdzisiem, też dla potrzeb

storia”, co uznałem za szczególnie...

szczycił gospodarzy i gości odczytaniem jed-

szkolno-lekcyjnych, odbywałem cy-

eufoniczne!

nej ze swych nowel. Zachwycił się też sub-

kliczne prasówki, omawiające aktual-

O czym „rozmawialiśmy” w li-

telną urodą 12-letniej wówczas starszej

ne wydarzenia ze świata polityki i go-

stach? O wysokich i podniosłych spra-

Kossakówny Lilki – komplementując dziew-

spodarki. Dzięki niemu, pośrednio,

wach ze starannym omijaniem zagad-

czynkę, że wygląda jak Litka z „Rodziny Po-

nawiązałem interesującą korespon-

nień politycznych. Z Nataszą z Cha-

łanieckich”. Lilka zbyt młoda, aby znać tę

dencję... z dalekim światem! A było

barowska – pamiętam – również o

obyczajową powieść dla dorosłych, dygnęła

tak: jeden z uczniów szkoły salezjań-

książce Arseniewa opisującej życie sy-

zażenowana, za to jej matka Maria Kossako-

skiej wygrał konkurs z wiedzy o Kra-

beryjskich traperów na pograniczu

wa zarumieniła się z dumy, że sławny pisarz

ju Rad, zorganizowany przez Towa-

rosyjsko-chińskim, według której w

porównał jej córeczkę do subtelnej i uroczej

rzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

kilka lat potem A. Kurosawa nakręcił

bohaterki swojej książki.

– rzeczywiście kiedyś takie było i dzia-

oskarowy film pt. „Dersu Uzała”.

Bogna Wernichowska

BOGNA WERNICHOWSKA
absolwentka Wydziału
Prawa UJ, krakowska
dziennikarka, autorka
wielu książek o tematyce
historyczno-obyczajowej.
Pasjonują ją „rzeczy
dawne” oraz wszystko, co
niezwykłe
i tajemnicze...

łało. Główną w nim nagrodą był wy-

Korespondencja najpierw częsta

jazd do ZSRR. Będąc tam ów laureat

i ożywiona, choć listy nad kontynen-

udzielił wielu wywiadów dla młodzie-

tami wędrowały dwa miesiące, z cza-

żowej prasy i radia, podając swój do-

sem słabła i więdła, by wreszcie, po

mowy adres. Rezultatem owego przy-

około dwóch latach, lekko i niezau-

jaznego, choć nieostrożnego gestu,

ważalnie zaniknąć.

była istna lawina listów ze wszystkich

Dziś tamte dziewczęta to dojrza-

zakątków Związku Radzieckiego z

łe i stateczne panie, a Rosja to już nie

ofertą nawiązania korespondencji i

ZSRR, choć jeszcze nie całkiem ów

zawiązania przyjaźni. Sam rzeczony

zachód z tamtych dalekich marzeń

laureat nie był w stanie ze zrozumia-

syberyjskich dziewcząt.

nych względów, „przerobić” korespondencyjnie owej listowej powodzi,

Państwo Biereccy i Maryla już nie
żyją, a Zdziś opuścił Oświęcim.

dzielił się więc nią z chętnymi do wejścia w tę sprawę. Za pośrednictwem
Zdzisia, kolegi laureata, trafiła do

Andrzej Winogrodzki
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Kobiet@ w sieci (26)

Cuda naszego świata
Starożytni Grecy wybrali siedem cu-

fla, Wielki Mur w Chinach, Kreml w

sposób jej budowy. Przygotował i opu-

dów znanego im świata. Dlaczego nie

Moskwie, Macchu Picchu w Peru. Na

blikował w Internecie symulację kom-

pójść za ich przykładem? Może warto

liście nie ma żadnego polskiego obiek-

puterową, dzięki której każdy zaintere-

upamiętnić kilka najwspanialszych

tu…

sowany może poznać efekty jego ba-

dzieł ery nowożytnej na tysiące lat, tak

Wielu może oburzać pomysł nowej

dań. Teoria Houdina jest inna od

jak się to stało z nieistniejącymi już dziś

edycji siedmiu cudów świata i pewnie

dotychczasowych – dowodzi istnienia

sześcioma cudami: kolosem rodyjskim

co jakiś czas pojawiają się takie głosy.

dwóch ramp, zewnętrznej i wewnętrz-

na Rodos, wiszącymi ogrodami Semi-

Według mnie jest to ciekawa inicjaty-

nej, dzięki którym można było wybudo-

ramidy w Babilonie, latarnią morską

wa. Każdy czas ma swoje znaki, dlacze-

wać tak potężny obiekt. Podaje też

go ich nie wyróż-

mniejszą niż wcześniej szacowano ilość

nić?

robotników pracujących przy budowie –
4 tysiące ludzi. Mieli oni budować pira-

Piramida Che-

midę w tempie 33 bloków na godzinę (je-

opsa

den blok ważył 2,5 tony), co wydaje się

Ostatni z cu-

trudne do uwierzenia, biorąc pod uwagę

dów starożytno-

nawet obecne warunki. Jednak teoria

ści wciąż budzi

Houdina pozostaje hipotezą, jedną z wie-

zainteresowanie

lu. Na stronie http://www.construire-la-

badaczy. Tajem-

grande-pyramide.fr można przeczytać o

nice

piramidy

szczegółach projektu w dwóch wersjach

Cheopsa pozo-

językowych: francuskiej i angielskiej.

stają

niewyja-

Znajduje się tam również link do trój-

śnione. Francu-

wymiarowej symulacji procesu powsta-

ski

architekt,

wania piramidy. Polecam, bo całość jest

Jean-Pierre Ho-

bardzo dobrze przygotowana i zilustro-

udin, jest przeko-

wana.

nany, że poznał
Wybory nowych cudów świata

Faros w Aleksandrii, posągiem Zeusa
w Olimpii, mauzoleum w Halikarnasie,
świątynią Artemidy w Efezie oraz siódmym, jedynym, który przetrwał do dziś:
piramidą Cheopsa w Egipcie.
W 2001 roku, z inicjatywy Bernarda
Webera, szwajcarskiego podróżnika i
reżysera, rozpoczęło się typowanie listy nowożytnych cudów świata. Od tego
czasu można głosować na stronie:
www.new7wonders.com. Obecnie jest
tam 21 propozycji wyselekcjonowanych
spośród wielu zgłaszanych przez internautów z całego świata. Ogłoszenie listy nastąpi 07.07.2007 roku w Lizbonie.
Wśród nominowanych znajdują się
m.in. Akropol w Atenach, pałac Alhambra w Granadzie (Hiszpania), statua
Chrystusa z Rio (Brazylia), wieża Eif-
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Ostatni etap budowy piramidy Cheopsa

Kamila Drabek
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DKF „Reksio”
12.04 godz. 18:30
„Pachnidło”
„Pachnidło”, film prod. francusko-hiszpańskoniemieckiej z 2006 roku, reż. Tom Tykwer, 147

Kino „Luna”

min
19.04 godz. 18:30
„Volver”
„Volver”, film prod. hiszpańskiej z 2006 roku,
reż. Pedro Almodovar, 121 min

6-8.04 kino nieczynne

26.04 godz. 18:30

9-12.04

„Szef wszystkich szefów”
szefów”, film prod. duńsko-

godz. 16:00, 18:00, 20:00

szwedzkiej z 2006 roku, reż. Lars von Trier, 99

„300”

min
13-19.04
cena karnetu: 30 zł

godz. 16:00, 18:00

cena biletu: 10 zł

„Smocze opowieści”
godz. 20:00
„300”
20-26.04
godz. 16:00
„Sposób na rekina”
godz. 18:00, 20:00
„Prosto w serce”

Projekcje filmów fabularnych w OCK
w ramach projektu „Wiosenne filmowanie” współfinansowanego z programu Unii Europejskiej „Młodzież”

20.04 godz. 18:00
„Transylwania”
„Transylwania”, film prod. francuskiej z 2006 roku, reż. Tony Gatlif, 103 min

27.04 godz. 18:00
„Plac Zbawiciela”
Zbawiciela”, film prod.
polskiej z 2006 roku, reż. Joanna
Kos-Krauze i Krzysztof Krauze,
94 min
13.04 godz. 18:00
„Guzikowcy”
„Guzikowcy”, film prod. czeskiej
z 1997 roku, reż. Petr Zelenka,
102 min

wstęp wolny
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300

Prawdziwa
historia

Dark Messiah of Might and Magic
Komiksowe adaptacje nie
przestają absorbować twórców fil-

Jak z tytułu już wynika, zapowiadana rewolucja rozgrywa się w znanym świecie Might and Magic. Doskonale zna-

mowych. Po całej galerii rysunkowych postaci nadal pojawiają się

ne „Heroes of...” sprzedawało się jak świeże bułeczki, a na samym patencie upieczono jeszcze potem niejedno pieczywo. W

ich kontynuacje, które choć niekoniecznie powalają, a jeszcze rza-

osiemnaście lat po zakończeniu ostatniej Sagi wcielamy się w
postać Saretha – młodego adepta magii i miecza.

dziej pobudzają, to jednak komiks
na ekranie trzyma się twardo. Po
przepełnionym okrucieństwem Sin
City przyszedł czas na 300.

w prawdziwie
komiksowej

Historia tej garstki wojowników Sparty broniącej wrogowi

perspektywie

dostępu na tereny ojczyzny jest
wszystkim znana. W krwawej bi-

Wiele krzyku

Gra to efekciarski FPP z elementami akcji w stylu hollywoodzkim. Zaczynamy tutorialem, penetrując podziemia, gdzie

o wielkiej pro- poznajemy arkana magii i pierwsze kroki z ostrymi narzędziadukcji, która mi. Można się trochę powspinać i kilka razy skoczyć. Obsługa
jest generalnie banalna i szybko wdrażamy się w klawiszologię.
jest całkiem
Już na początku możemy rozgryźć system walki wręcz, który
normalna
wymaga zdecydowanie szybszego machania niż np. Oblivion.
Można parować i ciąć, a także (uwaga!) zadawać specjalne

twie polegli co do jednego, powstrzymując nadciągającą armię perską. Ta właśnie historia jest pierwowzorem komiksu

ciosy, które uśmiercają. Przeciwnika można także kopnąć, a gdy poturla się po ziemi,
dobić go zamaszystym pchnięciem. W grze wykorzystano także możliwości interakcji z

Franka Millera, a z tego zaś skorzystał reżyser Zack Snyder.
Film to naprawdę spektakularne widowisko kinowej

otoczeniem. Przecinane liny uruchamiają mechanizmy, przygniatając przeciwnika ciężarami. Zniszczone podpory zawalają stosami gratów, podniesione beczki można cisnąć

sztuki – tutaj jednak należy podkreślić, że głównie ze względu
na bardzo umiejętne i przede wszystkim udane przeniesienie

w przeciwników. Ale to nie wszystko. Od czasu do czasu mogą pojawić się na ścianach
ostre przedmioty. Ustawiamy się naprzeciw takiej ściany, przeciwnik staje przed nami,

technik komiksowych na ekran. Charakteryzacja bohaterów,
kostiumy, ujęcia i praca kamery – wszystko zdaje się przypo-

wymierzamy kopniak i... niczym w Indiana Johnes, nasz wróg kończy życie na nastroszonej kolcami ścianie. Tak, tego typu akcji jest więcej, ale warto wspomnieć także o magii.

minać, że tak naprawdę to historia z papierowych kartek, a
dialogi aż chciałoby się wkleić w „dymki”. Niezwykły rozmach,

Zdobywając punkty doświadczenia, możemy rozwijać bohatera, podnosząc atrybuty fizyczne i magiczne. Jest strzelanie z łuku, stamina, czary i kilka innych, ale rozwój boha-

swoboda i barwny świat to główne atuty 300. Wskazana tutaj
byłaby wcześniejsza lektura oryginalnego komiksu, jednak bez

tera jest dość prosty i nie ma się co nad nim długo rozwodzić. Ważne jest to, że można
używać czarów w sposób równie łatwy jak miecza, a efekty połączone z interaktywnym

tego projekcja jest także interesująca. Film jest bardzo naładowany emocjami, duża ekspresyjność oraz pozerstwo –

otoczeniem mogą być interesujące. Jest tutaj np. telekineza, która pozwala ciskać rzeczami na odległość. Generalnie jest fajnie.

wszystko w szatach komiksowej opowieści. Film w technice
wykonania porównywalny mógłby być jedynie z Sin City, po-

Grafika i dźwięk stoją na przyzwoitym poziomie, ale – moim zdaniem – obyło się
bez rewelacji. Widać, że silnik (Half Life 2) ma już swoje lata. Jeżeli dodać tutaj fakt, że

dobnie jak tam, nie brakuje mu scen wypełnionych okrucieństwem i rządzą krwi. Wszystko jest mocno przerysowane.

pełne detale pożerają całkowicie wydajność, bilans jest raczej na minus. Patrz – wymagania.

Wybierając się na 300 trzeba mieć świadomość, że
jest to kino bardzo specyficzne, nie dość że komiksowe, to

Nie wnikając już głębiej, czas podsumować. DMOM&M jest grą oryginalną z
ciekawymi pomysłami. Nie zabija rozwiązaniami ani gameplay'em, ale można pograć.

jeszcze bazujące na autentycznej historii. Z takiej mieszaniny
powstał twór bardzo ciekawy i oryginalny, ale na pewno nie

Czasami fajnie i bezmyślnie można poszatkować kilka postaci na różne sposoby, z zaskoczenia rzucić czar i... tyle. Nie spędziłem nad nią zbyt wiele czasu, bo mnie nie wcią-

dla każdego. Jeszcze raz jako przykład można przywołać Sin
City, jednak rozmach, z jakim wykonał swe dzieło Snyder, jest

gnęła. Myślę, że warto spróbować tej gry, ale nie należy spodziewać się zapowiadanego
przełomu. Taka dosłowna mieszanka magii i miecza w średnim wydaniu.

znacznie większy.
jas

jas
Reżyseria: Zack Snyder
Scenariusz: Kurt Johnstad, Michael Gordon

Rozsądne wymagania sprzętowe:
Procesor – Pentium 4 3.2 GHz

Zdjęcia: Larry Fong
Muzyka: Tyler Bates

Pamięć – 1 GB RAM
Grafika – karta grafiki 256MB (GeForce FX5900 lub lepsza)

Czas trwania: 117'

HDD – 7 GB
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„TW Ludka”
Kto lubi political fiction, z pewnością sięgnie

rów, europejskim antykwariuszem, odwiedza-

po powieść Piotra Wojciechowskiego pt. „Do-

jącym aukcje dzieł sztuki w poszukiwaniu po-

czekaj nowiu”. Jednak poza polityką, sensacją

łówki rodzinnej ikony i wyjątkowej perły, która

i spiskową teorią dziejów, które stają się kanwą

ją zdobiła. Oboje mają uratować Rosję, w cywi-

fabuły, pojawia się tu jeszcze dodatkowy ele-

lizowany sposób wprowadzić ją do Europy. Ro-

ment: igraszka opowiadacza z czytelnikiem,

sję targaną wewnętrznymi konfliktami i walką

opowiadacza, który ujawnia swoją obecność w

o władzę. Prawowici następcy tronu mogą do-

niektórych momentach opowieści oraz dowodzi

prowadzić do demokratycznych przemian, cy-

swego panowania nad światem przedstawio-

wilizować kraj, otworzyć go na świat.

nym, bo prowadzi dwa równoległe wątki rzeczywistości.

Piotr Wojciechowski
„Doczekaj nowiu”

W drugim wątku głównym bohaterem jest
Michał, dawny chłopak Ludki, który wyjechał

Pierwszy to historia Ludmiły Sobieskiej, cór-

do USA na studia. Jest świetnym studentem do

ki Polki, która podczas studiów doktoranckich

momentu oskarżenia o plagiat pracy naukowej.

w Związku Radzieckim związała się z potom-

Popełnił go z premedytacją, czy intryga została

kiem sławnego rodu Godunowów, zamęczone-

ukartowana po to, aby znalazł się w trudnej sy-

go, zabitego przez sowietów. Ludka nie znała

tuacji i musiał przyjąć proponowane warunki?

swojego ojca, nic o nim nie wiedziała, nosiła

Dostaje szansę udziału w tajemniczej wyprawie,

nazwisko panieńskie matki, która wróciła do

w której przydają się jego żeglarskie umiejęt-

Polski bez doktoratu – związek z Pawłem Go-

ności. Niespodziewanie pojawia się tam jego

dunowem uniemożliwił jej bowiem kontynuowa-

siostra, wcześniej martwa, z ciałem poświęco-

nie kariery naukowej. Wiele lat później, młoda

nym na organy dla potrzebujących. W jaki spo-

piękna dziewczyna, po nieudanym związku z

sób znalazła się żywa na jachcie? Co jest u celu

Michałem (bohater równoległego wątku), od-

podróży?

najduje się w sekcie. Powtarza mantry w aśra-

Wątki powieściowe rozwijają się, wzajemnie

mie i ślepo służy guru do momentu, gdy policja

przenikając tu i tam, ale pozostają równoległe,

robi nalot na sektę i aresztuje ich pod zarzutem

osobne, jak światy przyrodnie, o których opo-

posiadania narkotyków. Te ostatnie zostały pod-

wiada towarzysz rejsu Michała. Światy, które

rzucone. Wszystko po to, aby można się było

mogłyby się rozwinąć, gdyby w przeszłości do-

przejąć potomkinię sławnych rodów, księżnicz-

konać innego wyboru niż miał miejsce. Zasko-

kę Godunow, dla której przygotowana jest spe-

czyła mnie ta powieść... Zaskoczyła bardzo po-

cjalna przyszłość. Ludka przechodzi szkolenie i

zytywnie – pomysłem, stylem i oryginalnością

zostaje tajną agentką. Jej celem jest związać się

narracji.
Kamila Drabek

z Dymitrem Romanowem, z rodu ostatnich ca-

Universal rządzi

Mika
„Life In Cartoon Motion”

Świat jest uniwersalny i uniwersalna muzy-

mu umiejętności śpiewania, jest całkiem niezłym

ka będzie przez Universal rządzić, powiedzieli

wokalistą, tylko – jak dla mnie – za cienko i za

szefowie tej wytwórni i wypromowali Mike. Skro-

wysoko podnosi głos, ale bez jaj – ilość płyt też

jono go w pełni profesjonalnie, nawiązując do

podnosi się, więc jest ogólna radość: słuchaczy,

Robbiego Williamsa i Jamesa Blunta ze stylizacją

muzyka, producentów i szefów Universalu. Nie

na lata 80.

będę tego psuł. Na jego krążku jest jeszcze „Bil-

Jego najnowszy singiel „Relax, Take It Easy”

ly Brown”, „Big Girl”, „Stuck In The Middle”,

zdobywa kolejne listy przebojów rozgłośni radio-

„Happy Ending” i „Ring Ring. Ja zakładam, że

wych, wiec był to strzał w dziesiątkę. Album „Life

za trzy lata będzie inny Mika, a jak ktoś ma inne

In Cartoon Motion” rozpoczyna „Grace Kelly”,

zdanie, to chętnie się założę o płytę, można dzwo-

potem mamy „Lollipop”, „My Interpretation”,

nić (ring–dzynk).

„Love Today”.
Mika jest w porządku, nie można odmówić

Paweł Chowaniec
Radio Planeta FM
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Kadeci Niwy Oświęcim odpadli w ćwierćfinałowym turnieju mistrzostw Polski

Emocje pod koszem
W hali sportowej popularnego „Chemika” walczono o awans do półfinału ko-

Fan-club
„Korzenia” nie
doczekał się
na medal Pawła
w finale 200
metrów
motylkiem
Fot. (zyg)

szykarskich mistrzostw Polski w kategorii
kadetów. Niestety, gospodarzom nie udało się awansować. Wynagrodziły to wielkie emocje, których w Oświęcimiu nie brakowało.
W pierwszym spotkaniu Niwa zagrała z chorzowskimi Hajdukami. Tym razem nie udało się powtórzyć wyniku osiągniętego podczas memoriału im. Stefana Piotrowskiego, kiedy oświęcimianie
wygrali. W ćwierćfinałach mistrzostw
Polski lepsi byli rywale, a mecz zakoń-

W jednym z oświęcimskich pubów fan-club „Korzenia” dopingował
oświęcimskiego pływaka startującego w mistrzostwach świata

Ten niesamowity Phelps

czył się zwycięstwem Hajduków 85:73.
Spotkanie było niezwykle zacięte. Dopie-

– Żona gra w totolotka, dlatego cią-

el Phelps pływa jak natchniony.

ro w ostatniej kwarcie goście rozstrzy-

gle mamy nadzieję na wyjazd za Paw-

Ma świetny start i później kontroluje

gnęli pojedynek na swoją korzyść. W in-

łem na Igrzyska Olimpijskie do Pekinu

wyścig – oceniła finał Dorota Korze-

nym meczu pierwszego dnia turnieju

– uśmiecha się ojciec Pawła Korzeniow-

niowska.

STK Szczecin pewnie wygrał z Truso

skiego – Jan Korzeniowski. Mistrzo-

W podobnym tonie wypowiadał się

Elbląg 96:74. W drugim dniu imprezy

stwa świata w australijskim Melbour-

Jan Korzeniowski. – Paweł jest niezwy-

podopieczni Wojciecha Porębskiego ule-

ne fan-club „Korzenia” oglądał przed

kle ambitnym zawodnikiem, nazywa-

gli Truso 54:73, natomiast w pojedynku

telebimem w jednym z oświęcimskich

nym „walczakiem” i wiem, że zakła-

dwóch dotąd niepokonanych ekip Haj-

pubów.

daną pracę przed mistrzostwami

duki pokonały STK Szczecin 90:77. Tym

Największe nadzieje wiązano

w Melbourne wykonał w stu procen-

samym, bez względu na wynik ostatnie-

ze startem wychowanka Unii Oświę-

tach. Gdzieś musiały zostać popełnio-

go meczu z Elblągiem, chorzowianie za-

cim w finale na 200 metrów stylem

ne błędy szkoleniowe już w samym

pewnili sobie awans. Dwa dotychczaso-

motylkowym. Paweł bronił tytułu mi-

przygotowaniu startowym. Ewidentnie

we zwycięstwa wyraźnie uśpiły chorzo-

strza świata. Tym razem gorący do-

brakowało mu świeżości. Właściwe

wian.

spotkaniu

ping nie pomógł. Triumfował Micha-

wnioski muszą zostać wyciągnięte.

z Elblągiem wydawało się, że wygrają

el Phelps, a wygrał w wielkim stylu,

To samo tyczy Otylii Jędrzejczak, któ-

bez problemów, ale skazywana na poraż-

poprawiając przy okazji rekord świa-

ra widząc, że nie ma szans w finale

kę drużyna z północy Polski po drama-

ta. Korzeniowski był dopiero szósty.

na 200 dowolnym całkowicie odpuści-

tycznej końcówce zwyciężyła Hajduki

Po finale ponad 40 osób brawami po-

ła, oszczędzając siły na inny dystans.

69:65.

dziękowało za walkę, ale dominowa-

Paweł przygotowywał się wydolnościo-

ło uczucie niedosytu.

wo z naciskiem na ostatnią „pięćdzie-

W niedzielnym

W ostatnim meczu turnieju oświęcimianie podejmowali STK Szczecin. Wy-

Występ syna bardzo przeżywała

siątkę”. Miała być jego najmocniejszą

nik tego meczu decydował, czy to szcze-

mama. Dorota Korzeniowska żałowa-

bronią, a była jedną ze słabszych.

cinianie, obok chorzowian, awansują

ła, że Pawłowi nie udało się pobić re-

Po ostatnim nawrocie zachowywał jesz-

do półfinałów. Musieli wygrać z Niwą.

kordu życiowego. – Musi być jakiś po-

cze szanse na medal, ale decydującą

Po trzech kwartach prowadzili z oświę-

wód tego, że podczas najważniejszej

długość basenu popłynął dużo słabiej.

cimianami różnicą 20 punktów. Tymcza-

imprezy w roku nie poprawia się wła-

Potwierdziło się to, o czym przed sa-

sem w decydującej kwarcie Niwa przy

snego rekordu życiowego. Przy takim

mym finałem mówił Paweł. Phelps jest

ogłuszającym dopingu fanów doprowa-

nakładzie pracy wynik musi rozczaro-

rzeczywiście poza zasięgiem. Pozosta-

dziła do dogrywki. W doliczonym czasie

wywać. Paweł zrobił wszystko, co w je-

wia konkurencję daleko z tyłu – twier-

oświęcimianie wykazali swą wyższość

go mocy, a jednak zabrakło przełoże-

dzi Jan Korzeniowski.

i zwyciężyli 93:90.

nia na końcowy rezultat. To jest sport,
(zyg)
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OD(GŁOS)Y SPORTU
Hokeiści TH Unii Oświęcim dwukrotnie pokonali janowian i utrzymali pozycję zajmowaną przed fazą play off

Unia siódma
Oświęcimska Unia na zakończenie

śmy tyle, na ile nas było stać. Siódma

hokejowego sezonu 2006/07 dwukrotnie

pozycja odzwierciedla nasze możliwości

pokonała Naprzód Janów i ostatecznie

w tym sezonie – dodaje Jozef Contofal-

ukończyła rozgrywki na siódmej pozy-

sky.

Mecze o siódme miejsce:
TH Unia Oświęcim – Akuna Naprzód Janów 7:4 (2:0, 2:0, 3:4)
Bramki: 1:0 Stachura (Modrzejewski)

cji. Po zwycięstwie 7:4 na własnej tafli,

Unia po raz ostatni zameldowała się

4, 2:0 Adamus (Połącarz) 14, 3:0 S. Ko-

podopieczni Jozefa Contofalskego wy-

na siódmym miejscu na zakończenie se-

walówka (Radwan) 26, 4:0 Modrzejew-

grali na „Jantorze” 6:3.

zonu w 1988 roku, kiedy wygrała z gdań-

ski (Wojtarowicz) 29, 4:1 Kulik (Gąska)

Wielkiego hokeja kibice nie ogląda-

skim Stoczniowcem. Wówczas dopiero

42, 5:1 Radwan (Chmelo) 46, 5:2 Fonfa-

li, bo i stawka spotkań była marna. Obie

zaczynała budować swoją potęgę. Teraz

ra (Jóźwik, Marznica) 47, 5:3 Zimka

drużyny przystąpiły do tych gier w moc-

jest w zupełnie innym punkcie.

(Krzysteczko) 47, 5:4 Jóźwik (Elżbieciak)

no okrojonych składach.

Ostatni mecz na „Jantorze” z Na-

50, 6:4 Modrzejewski (Radwan, Mortka)

– Po ostatniej porażce z THK Toruń,

przodem przebiegał zgodnie ze scenariu-

chcieliśmy rozstrzygnąć losy rywaliza-

szem oświęcimskiego pojedynku. W Ja-

UNIA Szałaśny (Witek) – Chmelo,

cji z Naprzodem w dwóch terminach.

nowie hokejowych emocji było jak na le-

P. Noworyta, Sękowski, Stachura, Woj-

Cieszę się, że ten cel udało się zreali-

karstwo, ale za to kibiców rozgrzały

tarowicz – Gabryś, A. Kowalówka, Mo-

zować – mówi słowacki trener Unii, Jo-

bokserskie pojedynki. Po walce Dariusza

drzejewski, S. Kowalówka, Klisiak – Ci-

zef Contofalsky. – Kiedy przychodziłem

Halucha (Naprzód) z Markiem Modrze-

nalski, Mortka, Radwan, Bibrzycki,

do Oświęcimia, zespół był na przed-

jewskim (Unia) obaj krewcy hokeiści

Adamus oraz Połącarz, R. Noworyta,

ostatnim miejscu w tabeli, a widmo

musieli wcześniej udać się pod prysznic.

Rudnicki i Ryczko.

spadku wisiało nad drużyną. Zaczęli-

Arbiter łaskawszy był dla Michała Ko-

śmy regularnie wygrywać i szybko

tlorza (Naprzód) i Jakuba Radwana

uciekliśmy z barażowej pozycji. Zajęli-

(Unia). Ci zawodnicy za pojedynek

Bramki: 1:0 Pohl (Fonfara) 8,

śmy pierwsze miejsce w grupie słab-

na pięści ukarani zostali karami dwie

1:1 Wojtarowicz (Stachura) 18, 1:2 Woj-

szej, wygrywając wszystkie mecze

plus dwie minuty. Ze sportowych wyda-

tarowicz 19, 2:2 Fonfara (Pohl) 21,

na własnym lodzie. Uratowaliśmy eks-

rzeń na pierwszy plan wysuwają się dwie

2:3 Klisiak (S. Kowalówka) 24, 2:4 S. Ko-

traligę dla Oświęcimia, i biorąc pod

efektowne bramki Rafała Bibrzyckiego,

walówka 29, 2:5 Rudnicki (Radwan) 35,

uwagę wszystkie przeciwności losu, jest

który po podaniach Jakuba Radwana

3:5 Kulik 38, 3:6 Bibrzycki (Radwan) 59.

to nasz duży sukces. W play off zrobili-

dwukrotnie trafił z pierwszego krążka.

51, 7:4 Stachura (Radwan) 59.

Akuna Naprzód Janów – TH Unia
Oświęcim 3:6 (1:2, 2:3, 0:1)

(zyg)

Dwumeczem
z Naprzodem Janów
zamknęli
oświęcimianie
hokejowy sezon.
Fot. (zyg)
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Fot. kaman

OD(GŁOS)Y SPORTU

Małopolskie
talenty
Ponad tysiąc wykonawców – solistów,

łowe w Oświęcimiu i Piekarach. Swe ta-

rach – dla form muzycznych. Koncert

duetów i zespołów – wzięło udział w eli-

lenty prezentują młodzi artyści regio-

odbędzie się 21 kwietnia o godzinie

minacjach powiatowych XX Małopol-

nu małopolskiego zainteresowani róż-

10:00 w Centrum Edukacyjnym „Rado-

skiego Festiwalu Form Muzycznych i

nymi formami muzyki i tańca, na co

sna Nowina” w Piekarach (k. Krakowa).

Tanecznych „Talenty Małopolski 2007”.

dzień ćwiczą zaś w szkołach, świetli-

Dla form tanecznych koncert odbędzie

Eliminacje dla uczestników z terenu po-

cach, domach kultury i innych placów-

się 22 kwietnia o godzinie 10:00 w

wiatu oświęcimskiego odbyły się w

kach kulturalno-oświatowych.

Oświęcimskim Centrum Kultury.

Oświęcimskim Centrum Kultury.

Najlepsi wykonawcy, w każdej ka-

Eliminacje powiatowe XX Małopol-

Konkurs rozgrywany jest w dwóch

tegorii, wyłonieni w Oświęcimiu przez

skiego Festiwalu Form Muzycznych i

kategoriach wiekowych (do 14 lat i 15-

jury, które dokonało oceny według po-

Tanecznych „Talenty Małopolski 2007”

21 lat) dla dwóch form: muzycznej i ta-

wszechnie stosowanych kryteriów arty-

wsparło finansowo Starostwo Powiato-

necznej. Festiwal odbywa się etapami

stycznych, zostaną zaproszeni do udzia-

we w Oświęcimiu.

– eliminacje powiatowe i koncerty fina-

łu w koncertach finałowych w Pieka-

maki

Młodzicy Unii Oświęcim wicemistrzami Polski

Stoczniowiec poza zasięgiem
Na lodowisku Podhala w Nowym Tar-

żyna z Warszawy. – Wygrywaliśmy z ni-

wrotny do zamierzonego. Na szczegól-

gu rozegrano finałowy turniej hokejowych

mi wcześniej w lidze i potwierdziliśmy

ne słowa uznania zasłużył nasz pierw-

mistrzostw Polski w kategorii młodzików.

swoją wyższość także w walce o finał –

szy atak. Damian Piotrowicz, Paweł Fie-

Oświęcimska Unia w gronie ośmiu zespo-

mówi trener Ireneusz Jarosz. – Mecz

dor i Robert Sporysz zdobywali zdecy-

łów zajęła drugie miejsce. Wicemistrzo-

dobrze się ułożył. Po 37 minutach pro-

dowaną większość bramek. Trzeba także

stwo Polski zespołu prowadzonego przez

wadziliśmy 3:0 i powinniśmy spokoj-

pochwalić wszystkie pary obrońców –

Ireneusza Jarosza to duży sukces biało-

nie kontrolować wydarzenia na lodzie.

niebieskich.

Tymczasem dwie przypadkowe bram-

powiedział trener Jarosz.

W finałowych zawodach drużyny po-

ki podziałały mobilizująco na przeciw-

Brązowe medale wywalczyła KTH

dzielono na dwie czterozespołowe gru-

nika i w trzeciej tercji zrobiło się nagle

Krynica, gromiąc w meczu o trzecie

py. W pierwszej fazie turnieju Unia spo-

3:3. Odpowiedzieliśmy kolejnymi trze-

miejsce warszawski MUKS 11:2.

tkała się z Toruniem, Sosnowcem i Stocz-

ma trafieniami i srebro mieliśmy już

Młodzicy Unii Oświęcim: Konrad

niowcem Gdańsk. Oświęcimianie nie

w kieszeni. Pierwsza tercja finałowego

Walichrad, Miłosz Palka, Robert Spo-

mieli najmniejszych problemów z poko-

spotkania ze Stoczniowcem zakończyła

rysz, Przemysław Kurzak, Tomasz Jur-

naniem dwóch pierwszych rywali. Po roz-

się remisem 1:1, a na początku drugiej

czak, Igor Tarłowski, Michał Hoder,

gromieniu Torunia 13:3, byli bardzo bli-

straciliśmy gola po uderzeniu z „nie-

Adam Żogała, Michał Majkut, Filip Fo-

sko ustrzelenia „dwucyfrówki” w meczu

bieskiej”. Stocznia poszła za ciosem

lażyński, Przemysław Trębacz, Paweł

z Sosnowcem. Ostatecznie skończyło się

i odskoczyła na 1:5. Nie rezygnowali-

Wądra, Marcin Laszczak, Łukasz Pą-

wynikiem 9:1. W ostatnim grupowym

śmy i zniwelowaliśmy różnicę do sta-

zik, Paweł Fiedor, Kevin Szacel, Da-

pojedynku Unia uległa późniejszym mi-

nu 4:6, by na 3 minuty przed końcem

mian Piotrowicz, Bartosz Gabryś, To-

strzom z Gdańska 2:6.

grać w podwójnej przewadze. Krążek

masz Kwadrans, Krzysztof Włodar-

W półfinale rywalem młodych hoke-

nie chciał jednak wpaść do bramki. Wy-

czyk, Grzegorz Burda.

istów z nadsolańskiego grodu była dru-

cofaliśmy bramkarza, ale efekt był od-
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(zyg)

OD(GŁOS)Y MIASTA

reklama modułowa – cena za 1 moduł (6*3,5 cm)
cena netto

cena z VAT

strony reklamowe czarno-białe
20,00

24,40

25,00

30,50

50,00

61,00

Rabaty:

strony tekstowe czarno-białe

2 emisje – 10 %
4 emisje – 20 %
6 emisji – 30 %

2,3,4 strona okładki kolor

ogłoszenia drobne – cena za 1 słowo
zwykłe
zwykłe w ramce
zwykłe w kontrze

0,41
0,51
0,61

UŁ Y
D
W
MO MO
1 KLA m
c
RE 21

0,50
0,62
0,74

2

zamieszczanie gotowych materiałów reklamowych
(wkładkowanie ulotek)
do wielkości A4
powyżej wielkości A4

50,00
80,00

61,00
97,60

KRZYŻÓWKA NR 4/07

kupon

4

Przy akcjach reklamowych – rabaty specjalne!

Cennik reklam i ogłoszeń

Poziomo:

Pionowo:

1)Na końcu lassa;

A)Na święconkę;

2)Rodzaj ściegu;

* Dren;

* Kara pieniężna;

B)Ubytek na skutek

3)Kurtka punka;

przesypywania;

4)Fotografia;

C)Gratka, uciecha;

* Odpady z tartaku;

* Aktor dramatyczny;

5)Witka;

D)Teren uprawy wino-

6)Dodatek do garnituru;

gron;

* Grządka kwiatowa;

E)Dworzec kolejowy;

7)Figura geometryczna,

* Podoficer na okręcie;

deltoid;

F)Dzianina maszynowa;

8)Śpiewane w tawernie;

G)Handluje rzeczami z

* Żałobny utwór lirycz-

kradzieży; * Dodatkowa

ny;

walka szermierzy;

9)Wybory na dyrektora;

H)Opera Paderewskie-

10)Rzymski bożek miło-

go;

ści; * Dłużnik wekslowy;

I)W ręku Neptuna;

11)Wolny bieg konia;

* Miasto na Ukrainie;

12)Siedziba dowództwa;

J)Tępa część siekiery;

13)„...posłów greckich”;

K)Imię Młynarskiej;

14)Mętlik, zamęt;

* Hatteria, prajaszczur;

15)Rzeź;

L)Świńska trawa;

16)Tarcza Zeusa ;

Ł) Pełna uczniów;

17)Niski stan wód;

M)Ubóstwo;
N)Gatunek trawy;
O)Alkaloid z herbaty;
P)Bohater „Przedwiośnia”.

Litery uporządkowane od 1 do 19 utworzą rozwiązanie, na które wraz z kuponem nr 4 czekamy do 4 maja 2007 r. Prawidłowe rozwiąznie krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: „Śmiałych sam Bóg
ratuje”. Nagrodę pieniężną w wysokości 40 zł wylosowała pani Maria Malinkiewicz z Zatora. Gratulujemy! Odbiór nagród do 30 dni od dnia ukazania się wyników losowania.
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O(GŁOS)ZENIA
Maria Giżycka
zamieszkała w Oświęcimiu
przy ul. Czarnieckiego 18/3
podaje do wiadomości,
ŻE NIE ODPOWIADA ZA DŁUGI
MĘŻA ANDRZEJA.
Adecco Poland Sp z o.o.
oddział w Czechowicach południowych
ZATRUDNI kandydatów na stanowiska
produkcyjne na 3 zmiany.
Praca w firmie motoryzacyjnej
na umowę o pracę od zaraz.
CV prosimy kierować:
Adecco Poland Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 21
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel./fax: 032 737-99-40
lub e.matejko@adecco.pl

Przypominamy
KWIECIEŃ – Miesiąc Pamięci Narodowej

Z WIOSNĄ...
Motylek wiosny
już usiadł na łące,
mocniej i raźniej
dogląda ziemi słońce.
Choć wciąż tak bywa,
że szronem błyszczy rano,
lecz już z obłoków
zagląda Wielkanoc.
W żałobny Piątek
łza płynęła szczera,
lecz ją radością
otarła Niedziela!
Andrzej Winogrodzki
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1-7.04

Tydzień Czystości Wód

6.04

BookCrossing – Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek

7.04

Światowy Dzień Zdrowia (Służby Zdrowia), Dzień Pamięci o Holocauście

8.04

Międzynarodowy Dzień Romów

10.04

Dzień Służby Zdrowia (Polska)

11.04

Światowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona, Dzień Radia,
Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

12.04

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki

13.04

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia

14.04

Dzień Ludzi Bezdomnych (Polska)

15.04

Międzynarodowy Dzień Kombatanta, Dzień Trzeźwości

16.04

Dzień Sapera

17-24.04 Tydzień dla Serca
18.04

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

20.04

Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy

22.04

Międzynarodowy Dzień Ziemi

23.04

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

24.04

Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży,
Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych

25.04

Dzień Sekretarki, Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

26.04

Matki Boskiej Dobrej Rady, Dzień Drogowca i Transportowca

27.04

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy

29.04

Międzynarodowy Dzień Tańca

V Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka”
Patronat:

Organizator:

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu, Urzędu Miasta w Oświęcimiu
oraz Województwa Małopolskiego:
Oświęcimskie Centrum Kultury składa podziękowania Restauracji „Skorpion”
za wsparcie wernisażu V Ogólnopolskiego Biennale Fotografii „Kochać
Patroni medialni:

człowieka”
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ZAPRASZAMY
pn.-pt. 9-17, sobota 9-13
Oświęcim, ul. Jagiełły 15, tel. (033) 842-43-34
ul. Nojego 1, tel. (033) 842-32-58
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