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Maciek Bębenek
kocha jazdę na rowerze.
Tej miłości nie zabił w nim
nawet wypadek rowerowy
Fot. Mateusz Kamiński

Wyjątkowa magia
jednośladów

czającą je siecią drogową.
Źle zaprojektowany wjazd
na ścieżkę dla jednośladów może spowodować
niebezpieczne sytuacje,
kolizje, a nawet wypadki.
Cennym dla cyklistów jest
fakt, że ścieżki mogą być

Jazda na rowerze nigdy nie była mu

go. Sportowiec mówi, że lekarze nie da-

wyznaczone poza siecią

obca. Jego ojciec Fryderyk Bębenek był

wali mu dużych szans na przeżycie. Ze

drogową. Można je po-

kolarzem szosowym.

smutkiem wyznaje, że było z nim na-

prowadzić na przykład

prawdę bardzo źle. Na szczęście wygrał

przez parki, nadrzeczne

walkę ze śmiercią.

bulwary i inne tereny,

– Do dzisiaj w domu zachowały się
dyplomy i szklane puchary mojego taty.
Miał on spore osiągnięcia. Często opo-

Życie zawdzięcza przede wszystkim

przyjazne dla zdrowia lu-

wiadał mi o swoich zawodach i wystę-

kaskowi. – Teraz nie wsiadam na rower

dzi. Trzeba jednak pamię-

pach – mówi Maciej. – Mnie osobiście

bez ochraniacza na głowę. Zdałem so-

tać o kilku priorytetowych

zawsze bardziej podobała się jazda na

bie sprawę, ile mu zawdzięczam. W tym

sprawach. Przede wszyst-

rowerze górskim. Przez pewien czas

miejscu apeluję do wszystkich cykli-

kim

pasjonowałem się również skokami na

stów, aby dla własnego bezpie-

muszą umożliwiać bez-

rowerze. Pokonywanie schodków, mur-

czeństwa zakładali kaski.

drogi

rowerowe

Większość ludzi

pieczną i wygodną jazdę

ków i innych ciekawych przeszkód spra-

Po powrocie do domu na

kocha aktywny

rowerem w każdych wa-

wiało mi bardzo dużo radości – dodaje.

pierwszą przepustkę z przeraże-

runkach: w dzień, w nocy,

Jakiś czas później jeden z kolegów

niem oglądał skrzywione koło i

sposób spędzania

Maćka dowiedział się o działającym w

amortyzator w swoim rowerze.

wolnego czasu.

mieście Oświęcimskim Towarzystwie

Miał trudności z chodzeniem i

Najczęściej jest to

Cyklistów. Bez chwili zastanowienia za-

samodzielnym wykonywaniem

pisali się. Jak mówi nasz rozmówca, jeź-

nawet najprostszych czynności.

dzie na rowerze poświęcał wówczas spo-

Po żmudnej i długiej rehabilita-

jazda na rowerze.
MACIEJ BĘBENEK

ro czasu. Aż w końcu jego wysiłek i do-

cji odzyskał nieco sił. Pracował

z Oświęcimia

bra praca zostały zauważone. Rozpoczęły

nad przywróceniem dawnej

jednośladom

się wyjazdy, zgrupowania i wyścigi.

masy ciała i sprawności fizycz-

poświęcił

w deszczu, z dzieckiem w
foteliku, a nawet z rowerową przyczepką.
Organizowany

od

Po pewnym czasie mógł już jeździć

skiej stworzyły projekt nowych szlaków

dziewięciu lat w naszym mieście Ro-

o własnych siłach. W wyprawach towa-

rowerowych połączonych z tymi istnie-

dzinny Rajd Rowerowy pokazuje, jak

rzyszył mu jednak brat. Od wypadku

jącymi. – Dokument będzie podstawą

bardzo dużą popularnością cieszy się

minęło sześć lat.

do dalszych, szczegółowych prac pro-

wśród ludzi jazda na jednośladach.

– Przez ten czas jednośladem poko-

jektowych, pozwalających na realizację

Dziewiąty rajd już 23 czerwca. Zawod-

nałem prawie 15 tysięcy kilometrów.

budowy ścieżek. Opracowanie zostało

nicy wystartują z Oświęcimia. Półmetek

Mam nadal ten sam rower. Oczywiście

przedstawione także innych zarządcom

czeka ich w śląskiej Woli. Potem cykli-

– I choć do klubu należałem tylko

nej. Nie poddawał się. Pomaga-

przez rok, to już miałem możliwość star-

ła mu w tym szaleńcza miłość do

wiele czasu,

tu w zawodach – mówi z uśmiechem na

jednośladów. I choć jeździł jesz-

ryzykując

konieczna jednak była wymiana kilku

dróg w Oświęcimiu np. Generalnej Dy-

ści z powrotem wrócą do Miasta Poko-

twarzy.

cze na wózku inwalidzkim, to

swoje zdrowie,

części. Poza tym zacząłem też pływać.

rekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Za-

ju. Imprezę oczywiście organizuje Miej-

Sport ten dodatkowo dodaje mi sił – za-

rządowi Dróg Wojewódzkich w Krako-

ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświę-

pewnia Bębenek.

wie, po to by w przypadku nowych in-

cimiu.

Sportową karierę oświęcimianina
przerwał wypadek rowerowy w czasie

mimo wszystko zdecydował się
wsiąść na rower po pół roku.

a nawet życie.
Przeżył ciężki

Jazda na rowerze jest chyba jedną

westycji uwzględniali zawarte w nim

Udział w rajdzie może wziąć każdy.

z najbardziej popularnych form aktyw-

propozycje. Koncepcje posiada również

Wiek, płeć, wyznanie czy też kolor skó-

nego wypoczynku. W Oświęcimiu po-

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu –

ry – bez znaczenia. Liczy się zabawa.

wolutku ruszyła sprawa ścieżek rowe-

powiedziała Katarzyna Kwiecień,

Najprawdopodobniej najwięcej uczest-

leżał nieprzytomny

rowych. Otóż koncepcja ich budowy

rzecznik prasowy Urzędu Miasta

ników wyruszy na rowerach górskich. Są

w szpitalu.

została już przygotowana przez bielską

Oświęcim.

to rowery wciąż cieszące się największą

jednej z edycji MTB Żywca rozgrywa-

– I mimo że bardzo się stara-

nych w Zawoi. Wtedy to, jadąc w czo-

łem, to nie potrafiłem jednak zła-

łówce peletonu, Maciek stracił panowa-

pać równowagi. Nie dałem za

nie nad kierownicą i uderzył głową w

wygraną. Kolejny raz spróbowa-

Dwa miesiące

drzewo albo głaz. Sam nie pamięta do-

łem po dziesięciu miesiącach.

kładnie, jak doszło do wypadku. Przy-

Przebywałem wtedy u swojego

tomność odzyskał dopiero w krakow-

kolegi. Poszło lepiej, przejecha-

skim szpitalu po dwóch… miesiącach.

łem nawet kilkadziesiąt metrów

Po przebudzeniu się nie pamiętał nicze-

– chwali się sportowiec.
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wypadek rowerowy.

Nie poddał się.

pracownię na zlecenie oświęcimskiego

Autorki opracowania miały twardy

magistratu. Autorki po przeprowadze-

orzech do zgryzienia. Drogi rowerowe

niu analizy układu komunikacji miej-

muszą być bowiem zintegrowane z ota-

popularnością wśród klientów.
Mateusz Kamiński
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Tekst sponsorowany

Medycyna estetyczna

Odpowiedzialni za pamięć

Ostatni etap

Kim jesteśmy po doświadczeniach II wojny światowej? Jaka jest etyka
polityczna i teologia po Auschwitz? Czy tylko wiek XX był stuleciem totalitaryzmów? W jaki sposób zapobiegać fascynacji systemami autorytarnymi?
Jak materialne pozostałości wspierają pamięć i podbudowują tożsamość?

budowy kopca Pamięci i Pojednania. Zo-

Medycyna estetyczna jest nową, bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny. Do niedawna poprawianie urody kojarzyło się z bardzo drogimi i bolesnymi zabiegami chirurgii plastycznej, tymczasem zabiegi medycyny estetycznej są
obecnie prawie bezbolesne, nie powodują konieczności czaso-

Pomiędzy

wej rezygnacji z codziennej aktywności, a ich efekty są widocz-

Zmieniła się lokalizacja planowanej
stanie on usypany przy ulicy Ostatni Etap
– poza strefą ochronną wokół byłego obozu KL Auschwitz. Nowe usytuowanie to

ne bardzo szybko.
Zabiegi w gabinecie medycyny estetycznej mają na celu likwi-

Te i inne pytania stawiali prelegen-

storycznych wydarzeń i obecnych uwi-

właściwie powrót do pierwotnej koncep-

dację niedoskonałości skóry, poprawę jej kondycji, nawilżenia i

ci występujący na konferencji „Pamięć

kłań podjęli specjaliści z kręgu różnych

cji, zgłaszanej przez Chrześcijańskie Sto-

Znowu można jeść truskawki, prawdziwe czerwone

wyglądu. Rodzaj zabiegu dobierany jest indywidualnie przez leka-

– Odpowiedzialność”, która odbyła się

dyscyplin, takich jak: historia, politolo-

warzyszenie Rodzin Oświęcimskich w

słodkości. Nie jakieś tam podrabiane, zapakowane w pla-

rza kosmetologa w zależności od problemu i oczekiwań pacjenta.

13 czerwca w Państwowej Wyższej Szko-

gia, mass media, religioznawstwo, kul-

2000 roku. Nowe-stare położenie ma

stikowy pojemnik, sklonowane na hodowlanej taśmie.

Najpopularniejszymi zabiegami usuwającymi zmarszczki są

le Zawodowej w Oświęcimiu w ramach

turologia czy filozofia. Zastanawiali się,

sprawić, by projekt prof. Józefa Szajny

Najlepsze są te z truskawkowego pola, które mijam w

zabiegi z użyciem toksyny botulinowej (BOTOX®).Toksyna bo-

obchodów Narodowego Dnia Pamięci

dlaczego młode pokolenia mają pamię-

nie budził już kontrowersji.

drodze z pracy. Czekałam na nie przez kilka miesięcy,

tulinowa jest używana w celach kosmetycznych od 1987 roku i

Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obo-

tać o Auschwitz-Birkenau. Czy dlatego,

Na ręce prezydenta Oświęcimia

znudzona przywiędłymi owocami ze sklepowych półek.

jest uważana za bezpieczną, szybką i efektywną metodę zapobie-

zów Koncentracyjnych.

że chcemy, by w ten sposób żyli ci, o któ-

przekazywane są kolejne kamienie pod

Mmm, jak dobrze jest żyć i powtarzać pewne czynności,

gania zmarszczkom mimicznym. Bardzo dobre efekty daje także

Konferencja miała na celu określe-

rych się pamięta, czy też raczej dlatego,

budowę przyszłego kopca – ostatnio

rano słyszeć ptasi budzik i widzieć słońce prześwitujące

wypełnienie zmarszczek przy użyciu kwasu hialuronowego (RE-

nie związków pomiędzy pamięcią histo-

że bez pamięci o nich i o zbrodniach na

symboliczną bryłę podarował Jan Hor-

przez żaluzje. Co roku obserwować dwa ulubione gniaz-

STYLANE®), który używany jest do wypełniania głębokich

ryczną, tożsamością zbiorową i odpowie-

nich popełnionych doświadczenie, pa-

niczek, burmistrz Terezina, gdzie rów-

da, do których wracają boćki – długodystansowcy. Po-

zmarszczek, bruzd i modelowania konturu ust. Dużą popularno-

dzialnością wspólnot za rodzące się za-

mięć i tożsamość młodych pokoleń będą

nież znajdował się obóz koncentracyjny.

prawiają trochę stary domek, co rano czyszczą pióra po

ścią cieszą się także peelingi chemiczne (np. Yellow Peel, peeling

grożenia dla pokoju. Miała stać się

pozbawione istotnego wymiaru, jakim

W 66. rocznicę uwięzienia św. Maksy-

łowach nad stawami, a potem uwijają się przy potom-

migdałowy), które odpowiednio dobrane, pozwalają skutecznie

impulsem do humanistycznej refleksji

jest świadomość tragicznego wymiaru

miliana w KL Auschwitz przekazanych

kach z otwartymi na oścież dziobami. Jakie proste i pięk-

leczyć trądzik czy skórę łojotokową, usuwać przebarwienia i bli-

nad historią, nad znaczeniem holokau-

życia, jego wartości i kruchości?

zostało pięć kamieni, wyjętych ze stare-

ne są zasady przyrody… Truskawki dojrzewają i wabią

zny potrądzikowe, spłycać drobne zmarszczki. Ostatnio wzrasta

stu w historii ludzkości, jego konse-

Podczas konferencji nastąpiło wrę-

go podjazdu klasztoru Niepokalanów,

czerwienią wszystkich koneserów smaku, bociany prze-

także zainteresowanie mezoterapią. Metoda ta polega na wstrzy-

kwencjami dla żyjących pokoleń oraz dla

czenie dyplomu „Pro Publico Bono”

po którym chodzili św. Maksymilian

latują pół świata, aby wrócić do tych samych gniazd. Ptaki

kiwaniu miejscowo na wybranym obszarze substancji aktywnych

przyszłości świata.

Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Ro-

Maria Kolbe oraz jego współbracia za-

śpiewają, nie zwracając uwagi na głośną, ekspansywną

powodujących rewitalizację skóry, poprawę jej jędrności, elastycz-

Organizatorami konferencji byli

dzin Oświęcimskich, laureatowi konkur-

konni, błogosławieni męczennicy z Nie-

konkurencję miejskich ulic. A my gonimy skądś dokądś,

ności i napięcia oraz redukcję drobnych zmarszczek.

PWSZ w Oświęcimiu wraz z Chrześci-

su na najlepszą inicjatywę obywatelską

pokalanowa: bł. Pius, bł. Antonin, bł.

W medycynie estetycznej znalazło zastosowanie także świa-

jańskim Stowarzyszeniem Rodzin

oraz otwarcie wystawy stałej „Pamięć –

Tymoteusz i bł. Bonifacy.

tło lasera. Metoda polega na emitowaniu na skórę intensywne-

Oświęcimskich oraz Instytutem Pamię-

Odpowiedzialność” w korytarzach

Na 14 czerwca w ramach 67. roczni-

go pulsu światła o odpowiednio dobranych parametrach.

ci Narodowej. Patronat nad konferencją

PWSZ w Oświęcimiu z udziałem byłych

cy deportacji I transportu polskich więź-

objął Wojewoda Małopolski.

więźniów I transportu do KL Auschwitz.

niów politycznych do KL Auschwitz za-

Efektem konferencji będzie również

planowano wmurowanie kamienia wę-

publikacja.

gielnego pod budowę kopca.

w coraz większym pośpiechu, hałasie, masowi i odrębni, zaślepieni i ogłuszeni…
W środku poprzedniego zdania zza okna dobiegł hałas. Wypadek. Spacja między wyrazami wystarczyła, aby

Urządzenie IPL (IPL – Intense Pulsed Light) jest wykorzy-

zderzyły się samochody na skrzyżowaniu ulic Olszew-

stywane do trwałego usuwania owłosienia (epilacji), zamykania

Organizatorzy nawiązywali do prze-

skiego i Słowackiego*. Pogotowie, policja. Ludzie wokół,

naczyń krwionośnych, leczenia trądzika różowatego, usuwania

słania Ojca Świętego Benedykta XVI,

na chwilę razem, choć obcy. Ile życia i śmierci, ile uśmie-

przebarwień i fotoodmładzania. Terapia jest całkowicie bezpiecz-

wyrażonego podczas wizyty w Au-

chu i bólu mieści się między słowem a słowem? Po chwili

na, a same zabiegi prawie bezbolesne.

schwitz-Birkenau w maju 2006 roku:

do sklepu na rogu. W innej części miasta, po świeżych

Gabinet Medycyny Estetycznej

nie pamięci, do którego wzywa nas to

płatkach kwiatów z dziewczęcych koszyczków, podąża

„Natura” ul. Dąbrowskiego 5 C, Oświęcim

miejsce, rodzi tu wiele inicjatyw, które

procesja.

Tel. 668 939 174, www.medestetyka.pl

mają na celu przeciwstawianie się złu
i przyczynianie się do budowania dobra”.

Dzisiejszy felieton niespodziewanie zmienił kierunek

KONKURS!

zdystansowanym ideologicznie Gombrowiczem. Nie
prześledziłam drogi Kafki pod szkolną ławkę. Ale to do-

Nagroda w konkursie to bezpłatna porada
lekarza kosmetologa i seria zabiegów laserowych.
Na poprawne odpowiedzi czekamy do 9 lipca 2007 roku.

mitomanią.

Wymień jedną z zalet medycyny estetycznej

Odpowiedź …...............................……………………………….
Kamila Drabek

*skrzyżowanie ulic Olszewskiego i Słowackiego jest jednym z niebezpiecz-

tywy badawcze pozwoliło – zdaniem organizatorów – na wzbogacenie naszej
wiedzy, pamięci historycznych dramatów i przemyśleń dotyczących przyszło-

brze, bo wierzę, że prawdziwe życie i literatura, która je
opisuje, poradzi sobie z narodową mitologią i polityczną

Spojrzenie uczonych, reprezentujących różne dyscypliny nauki i perspek-

ciach zatruwających dziecięce umysły. Nie odniosłam
się do kwestii wyższości „małego rycerza literatury” nad

kaman

„Bogu niech będą dzięki, że oczyszcza-

przerwy samochody znowu jeżdżą, a ludzie zmierzają

i nie dotarł do celu. Nie napisałam o bajkowych posta-

Karo

ści. Pomogło wyciągnąć wnioski dla narodów, które muszą zająć stanowisko w
sprawie budowania pozytywnej przyszłości – wspólnego domu – bez nego-

Imię i nazwisko …..............................…………………………..

niejszych w mieście; od lat nikt nie znalazł rozwiązania dla tego miejsca.

wania pamięci o zjawiskach takich jak
holocaust, gułag. Naukową analizę hi-

Adres ……………...........................…………....………………
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Mundurki prawie jak
w Wielkiej Brytanii
Fasony mundurków w oświęcimskich szkołach już są wybrane.
Krój i jakość ubrań podyktowała
cena. Właśnie dlatego nie będą
to eleganckie i stylowe stroje jak
na przykład w Wielkiej Brytanii.
Dzieci jednak są zadowolone.

łany zespół nauczycieli, którzy piloto-

rękawkiem. Okazuje się więc, że wygląd

wali sprawę mundurków.

polskich mundurków będzie nieco róż-

– Na początku nasz trzyosobowy ze-

nił się od tych w elitarnych szkołach

spół nauczycieli zgromadził wszystkie

Wielkiej Brytanii. Pomimo tego ucznio-

kierowane do nas oferty od producen-

wie są zadowoleni, że już od września

tów szkolnych mundurków. Z racji że ci

będą chodzić do szkoły w jednakowych

ostatni mają teraz szansę na dobry za-

ubiorach. Mówią, że dzięki temu będą

robek, to składanych ofert było napraw-

rozpoznawani, jaką szkołę reprezentują.

dę dużo. Wybraliśmy jednak te najko-

Pojawia się jeszcze tylko jeden pro-

W oświęcimskich szkołach podsta-

rzystniejsze pod względem finansowym,

blem. Chodzi o rodziców, których nie bę-

wowych i gimnazjach dyrektorzy placó-

gdyż na tę kwestię rodzice zwracali

dzie stać na zakup nawet taniego mun-

wek zorganizowali spotkania z rodzica-

szczególną uwagę – powiedział nam

durka. Otóż minister edukacji obiecał,

mi w celu wybrania idealnego fasonu

dyrektor szkoły Grzegorz Malinowski.

że około pół miliona uczniów z najuboż-

mundurka. Często brakowało porozu-

Tutaj uczniowie również będą mieli

szych rodzin może liczyć na sfinansowa-

mienia. Zdania i gusta były podzielone.

bluzy warte 54 złote. Pod koniec sierp-

nie tego zakupu z budżetu państwa. Na

– Sam pomysł wprowadzenia w

nia firma krawiecka, której oferta była

ten cel przeznaczono 50 mln zł w ramach

szkołach mundurków jest bardzo dobry.

najlepsza, pobierze od uczniów miary.

programu „Zero tolerancji dla przemo-

Różnice „klasowe” być może nie będą

W większości przypadków na razie będą

cy w szkołach”.

tak widoczne – mówi jedna z mam przy-

to jedynie bluzy albo koszulki z krótkim

kaman

Coraz częściej przestępcami
są nieletni. Ich głupie
wybryki i zachowania niosą
ze sobą wiele złego.
Z reguły przyczyną
takich postępowań
bywa brak perspektyw
i nieumiejętność zagospodarowania wolnego czasu.
Przez głupi
głupi wybryk
wybryk gimnazjalistów,
gimnazjalistów,
Przez
aż 48 osób trafiło do szpitala
z podejrzeniem zatrucia
Fot. Mateusz Kamiński

Życiowe pułapki nieletnich
Wychowanie i wpojenie mądrych

stancję chemiczną na bazie kwasu sol-

Oświęcimiu. – Na pierwszym miejscu

szłego trzecioklasisty ze Szkoły Podsta-

wartości swoim dzieciom to chyba naj-

nego. Razem z kolegą rozlali ją na szkol-

znajduje się problem rodziny. Brakuje

wowej nr 11 w Oświęcimiu. – Moim

trudniejsze zadanie każdego rodzica.

nym korytarzu. Jak mówili w czasie

wzorców postępowania. Głównie ze stro-

zdaniem fason strojów wybierać powin-

Niestety zazwyczaj młodzi ludzie dają

przesłuchania, zrobili to, bo chcieli

ny ojca. Dyscypliny potrzeba zarówno

na dyrekcja, bowiem na organizowane

się złapać w sidła rzeczywistości i nie-

sprawdzić jej zapach. W efekcie 48 osób

chłopcom, jak i dziewczynom. Koniecz-

spotkania przychodziło bardzo mało ro-

świadomi konsekwencji schodzą na złą

trafiło do szpitala z podejrzeniami zatru-

nie trzeba pamiętać również o rozmo-

dziców. Potem nieobecni mieli preten-

drogę. Statystyki policyjne nie wróżą

cia. Całą szkołę ewakuowano. Sprawcy

wach z dziećmi. Poza tym ogromny

sje, że im nie podoba się taki model albo

niczego dobrego.

przyznali się do winy.

wpływ na ich zachowania mają również

jego cena jest zbyt wysoka. W czasie

 Na przestrzeni lat liczba spraw-

Ponadto jakiś czas temu policjanci

media. Przede wszystkim Internet, te-

dyskusji zdania były podzielone. Obe-

ców utrzymuje się na podobnym pozio-

zatrzymali czterech sprawców, którzy

lewizja oraz czasopisma młodzieżowe.

szło się bez głosowania. Wybraliśmy

mie. Wysoka jest jednak liczba popeł-

pobili trzech mężczyzn, a potem ukradli

Na trzecim miejscu wymienić trzeba

jeden spośród kilku wzorów. Wszystkie

nionych czynów. Dla przykładu w 2003

im pieniądze i telefony. Spośród napast-

wpływ kultury środowiskowej. Chodzi o

były bardzo proste.

roku liczba przestępstw z udziałem nie-

ników dwóch z nich miało zaledwie 16

grupę młodzieżową. Problemem są ne-

Otóż w tej szkole uczniowie ubrani

letnich wynosiła 167 czynów popełnio-

lat. Pozostali też nie byli o wiele starsi.

gatywne przykłady innych dorosłych –

będą w bluzkę koloru khaki zapinaną

nych przez 136 sprawców, a już rok póź-

Mieli 18 i 19 lat. Wszyscy zatrzymani to

dodaje.

na guziki. Ich rodzice za taki strój za-

niej 155 nieletnich osób dopuściło się

mieszkańcy Oświęcimia. Przestępstwa

Ksiądz Robert znalazł pewne rozwią-

płacą 54 złote. Jak mówią, to dość wy-

341 przestępstw – alarmuje Małgorzata

dopuścili się przy ulicy Cichej. To szcze-

zanie problemu. Funkcjonujące przy

soka cena, biorąc pod uwagę fakt, że

Jurecka z zespołu ds. nieletnich i pato-

gólnie niebezpieczny rejon miasta. Nie

oratorium świetlica środowiskowa dla

sporo pieniędzy przeznaczą na samą

logii oświęcimskiej policji.

po raz pierwszy doszło tam do tego typu

dzieci i świetlica dla młodzieży okazały

wyprawkę. Szacują, że tylko podręcz-

Przestępstwa z udziałem młodocia-

zdarzeń. Innym przykładem może być

się być strzałem w dziesiątkę. Młodzież

niki to wydatek w granicach 150 zło-

nych powtarzają się. Często bywa, że

16-latek z Oświęcimia, który będąc pod

i dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach

tych. W oświęcimskiej SP nr 1 zarówno

igrają oni z prawem za namową swoich

wpływem alkoholu (2,83 promila)ugo-

organizowanych w ramach działających

rodzice, jak i sami nauczyciele nie mieli

starszych kolegów. Nieświadomi konse-

dził nożem innego mężczyznę. Spraw-

świetlic. Mówią, że z księdzem Rober-

wątpliwości w wyborze fasonu mundur-

kwencji starają się im zaimponować. Ich

ca wymierzył dwa ciosy. Swoją ofiarę

tem nie ma czasu na nudę i rutynę.

ka. Zebranie przebiegło sprawie i soli-

głupie zachowania nie prowadzą do ni-

ranił w głowę i w okolicę żeber.

darnie. Tam obowiązywać będzie roz-

czego dobrego. Potwierdzeniem tego

– Takie zachowania mają trzy zasad-

sca jest duże, bo wiele dzieci i młodych

może być ostatnie wydarzenie w Miej-

nicze przyczyny – informuje salezjanin

osób nie potrafi we właściwy sposób

skim Gimnazjum nr 4 w Oświęcimiu.

ksiądz Robert Bieleń, dyrektor zasolań-

wypełnić swojego wolnego czasu.

Uczeń wniósł wówczas do szkoły sub-

skiego oratorium św. Jana Bosko w

pinana grafitowa bluza opatrzona logiem szkoły. Podobnie jak w innych
placówkach, tutaj również został powo-

8 |Głos Ziemi Oświęcimskiej

Uczniowie klasy V b SP nr 1 w Oświęcimiu cieszą się, że od września będą uczyć się w mundurkach
Fot. kaman

Zapotrzebowanie na tego typu miej-

Mateusz Kamiński
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Szansa dla Grojca

Historia
zatoczyła koło

Koszmarony
Miałem sen. Miałem sen, a właściwie
koszmar. Śniło mi się liceum i ostania klasa
maturalna; siedzący w ławkach uczniowie,
skubiący brodę profesor języka polskiego i
oni. Bohaterowie niechcianych lektur. Przy-

Mimo czarnych chmur, jakie zawisły nad Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
w Grojcu, pojawiła się realna szansa na wyjście z problemu.
– Podkreślili tylko, że charakter przyszłej

mość o ostatnim – dostępnym w sprze-

z holenderską fundacją. Na jej mocy zagranicz-

placówki nie może ulec zmianie i ma ona słu-

w Powiatowym Przeglądzie

daży wydaniu „Oświęcimskiego Che-

ni partnerzy będą świadczyć pomoc, która po-

żyć ludziom chorym – mówi starosta oświę-

Zespołów Artystycznych

mika”, który przekształcono w bezpłat-

zwoli dokończyć remont pałacu w Grojcu i

cimski Józef Kała.

w Grojcu, w kategorii

ny biuletyn dla pracowników Firmy

utworzyć tam zakład opieki długoterminowej

Forma funkcjonowania tej placówki nie

Chemicznej Dwory SA. Gazeta „po-

– wyjaśnia dyrektor PZOL w Grojcu Stanisław

została jeszcze ostatecznie określona. Zgod-

Pięknie zaprezentowały się

wraca do korzeni”, gdyż przez pierw-

Skirpan. Holenderską gminę Zuidhorn odwie-

nie z wcześniejszymi zapowiedziami Staro-

też „Małe Hajduki” – wyróżnione

sze 20 lat była kierowana tylko do pra-

dziła delegacja powiatu oświęcimskiego. Trzy-

stwo Powiatowe w Oświęcimiu ma przeana-

w konkursowych zmaganiach

cowników ówczesnych Zakładów Chemicznych „Oświęcim”. Do kiosków

dniową wizytę w kraju tulipanów można na-

lizować aktualną sytuację i prognozy w za-

organizowanych przez powiat

„Oświęcimski Chemik” trafił dopiero w lutym 1983 roku. Dzisiaj to czter-

zwać sukcesem. Na specjalnym koncie ban-

kresie opieki długoterminowej w odniesieniu

oświęcimski w ramach

dzieści pięć roczników bogatej historii miasta i firmy, po których z pewno-

kowym, utworzonym na potrzeby grojeckiej

do potrzeb mieszkańców naszego powiatu

obchodów Dni Gminy Oświęcim.

ścią pozostanie luka w lokalnym rynku prasowym. Nasze redakcje lubiły

placówki, w dniu wyjazdu powiatowej delega-

oraz przygotować warunki gwarantujące do-

nieco konkurować, lecz zgodnie dzieliliśmy się – często wspólnymi – oświę-

cji było już prawie pięć tysięcy euro. Udało się

stępność i wysoką jakość świadczeń. Staro-

cimskimi czytelnikami oraz współpracownikami.

także zebrać sprzęt medyczny.

Sejatan Tempra mówił tylko półgłosem”

Redakcja GZO

sturba jej suka malowana”, o świecie „co

wreszcie. Józiu z Ferdydurke tylko smętnie
zawiesił głowę i nie w głowie mu ani pensjonarka, ani parobek ani młodziakowie, nie
mówiąc o profesorze Pimce. Zamęt, panika,
wiatr historii. Stara lichwiarka sama ostrzy
siekierę, ale ani Roskolnikow na nią nie spojrzy, ani cała nasza klasa. Tylko „Idiota” mógłby się na to zdobyć. Za oknem mokną panowie w płaszczach, czarnych cylindrach i bezskutecznie proszą woźną, aby ich wpuściła
do szkoły, ponieważ szukają Józefa K. i mają
pewne informacje, że poszukiwany właśnie
tu się ukrywa w narożnej biblioteczce.
Tylko Gustaw Herling-Grudzinski, który
przypadkowo się znalazł w tym literackim towarzystwie bohaterów uspokaja ich mówiąc,
że to nic wielkiego, że on całe swoje życie
pozostawał samotny wobec historii, przemocy, szaleństw innych i własnej skończoności.
I tu się obudziłem zlany potem, popędziłem do „Szewców” Witkacego, do „Ferdydurke” Gombrowicza, objąłem Dostojewskiego,
odkurzyłem „Proces” Kafki, i ucałowałem z
czułością „Inny Świat”.

Paweł Chowaniec
Radio Planeta FM
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zdobyły I miejsce

– Udało się podpisać umowę o współpracy

Z pozdrowieniami

cna wyśmierdzi, to może potem zapachnie”

Oświęcimskie „Hajduki”

Z łezką w oku przyjęliśmy wiado-

kucnięci w kącie.

śmierdzi aż się zaśmierdzi i niech się hen do

W dwóch zdaniach

Lody przełamane
Władze Oświęcimia skrupulatnie realizują plany stworzenia
w mieście Centrum sportowo-rekreacyjno-konferencyjnego.

sta oświęcimski powołał w tym celu zespół

Grupa „AleJakto” powstała

– Dzięki pomocy Holendrów zakład w

do spraw oceny stanu opieki długotermino-

specjalnie z okazji

Grojcu już wzbogacił się o 53 nowoczesne

wej w powiecie. Jego zadania to określenie

Konkursu Piosenki „Fabryka

łóżka, sterowane hydraulicznie oraz elektrycz-

formuły organizacyjno-prawnej dotyczącej

Humoru” w Starachowicach.

nie ze specjalnymi wkładkami i z materacami

funkcjonowania obiektu „Pałac” w Grojcu,

Warto było powołać nową forma-

przeciwodleżynowymi, wózki hydrauliczne do

także określenie możliwości pozyskania środ-

cję artystyczną, gdyż humory-

przewożenia pacjentów leżących oraz 500

ków na dokończenie inwestycji z uwzględ-

styczny występ kwartetu

kompletów odzieży medycznej dla personelu

nieniem źródeł krajowych i zagranicznych –

z Oświęcimia został nagrodzony

– cieszy się dyrektor Skirpan.

co już udało się osiągnąć poprzez współpra-

I miejscem w konkursie (ex aequo

cę z Holendrami.

ze starachowickim zespołem).

Warto dodać, iż Holendrzy nie stawiają

RC

warunków, ich pomoc jest bezinteresowna.
W tym roku ma zostać przygotowana ekspertyza techniczna. Omówiono już zasady zastosowania procedury zamówień publicznych i wyboru
partnera prywatnego w celu przebudowy istniejących obiektów sporto-

Rady Miasta wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmian w budżecie miasta
w celu utworzenia nowego zadania, czyli przygotowania ekspertyzy tech-

instrumentalną „Wariant M”,
działającą przy OCK.

Już niedługo skrzyżowanie ulic Jagiełły z Zatorską zamieni się w rondo.
Ruszy bowiem poważna inwestycja, finansowana przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad z Krakowa.

Około 150 osób długotrwale

nicznej i przeprowadzenia inwentaryzacji budowlanej obiektów sporto-

Przebudowa skrzyżowania, o którą od

go-Śniadeckiego-Szpitalnej. Realizować ją bę-

wych oraz zabezpieczenia 150 tys. zł na jego realizację w 2007 roku – in-

dłuższego czasu zabiegały władze Oświęci-

dzie Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, mia-

formuje Katarzyna Kwiecień, rzecznik prasowy magistratu. – Udało się

mia potrwa około 5 miesięcy. GDDKiA zapła-

sto dołoży 700 tys. zł.

przygotować 100 tys. zł – dodaje.

ci za nią ponad 3 mln zł.

– Prace mają szansę ruszyć w lipcu tego

Prezydent Marszałek chce, aby w ciągu trzech lat na bazie pływalni i

– Przygotowaliśmy nawet całość doku-

roku, obejmą przebudowę skrzyżowania,

hotelu powstał ośrodek sportowo-rekreacyjno-konferencyjny na wzór po-

mentacji technicznej jako wkład własny w in-

uzbrojenia podziemnego i kanalizacji deszczo-

dobnych w Europie. W planach jest też park wodny, wielofunkcyjna hala

westycję. Przetarg został już rozstrzygnięty.

wej – informuje rzecznik prasowy Urzędu

sportowa, sauny, korty tenisowe, sale fitness z gabinetami odnowy biolo-

Obecnie trwa zatwierdzanie projektu organi-

Miasta Katarzyna Kwiecień. – Jest wiele do

gicznej i sala do squasha. Od wyników ekspertyzy zależne będą dalsze

zacji ruchu – informuje zastępca prezydenta

zrobienia, dlatego tak duży udział miasta w

czynnności zmierzające do określenia niezbędnego zakresu prac adapta-

Oświęcimia Mirosław Wasztyl. Jednak budo-

tej inwestycji.

cyjno-remontowych.

wa ronda to nie wszystko. Chcemy także po-

Ponadto zostaną wybudowane dwie zato-

– Następnie poprosimy kandydatów na przyszłych operatorów projektu

prawić stan nawierzchni ulicy od skrzyżowa-

ki autobusowe oraz nowa sygnalizacja świetl-

do składania ofert, aby mieć rozeznanie, jakie jest zainteresowanie budową

nia aż do mostu – dodaje prezydent Janusz

na. Szacunkowy koszt całej inwestycji to oko-

kompleksu w Oświęcimiu – mówi Katarzyna Kwiecień. Pozytywny wynik

Marszałek.

ło 1,9 mln zł. Oba zadania wykona firma z

pozwoli zaprosić zainteresowanych do złożenia propozycji urbanistyczno-ar-

Miasto chce czynnie uczestniczyć w popra-

Oświęcimia. Prace przy budowie ronda będą

chitektonicznej zagospodarowania terenu centrum sportowego, by kolejnym

wie bezpieczeństwa na oświęcimskich drogach.

przeprowadzane etapami, by ruch na tym od-

krokiem było zlecenie przygotowania analizy ekonomiczno-finansowej.

Już w lipcu powinna ruszyć inna inwestycja dro-

cinku drogi mógł odbywać się wahadłowo.

RC

Młodzi ludzie na co dzień
związani są z grupą wokalno-

Które to już rondo...?

wych – basenu i hotelu „Olimpijskiego” oraz lodowiska.
– Ustalono, że prezydent Janusz Marszałek podczas najbliższej sesji

zespołów tanecznych.

gowa, mianowicie przebudowa ul. Dąbrowskie-

bezrobotnych znajdzie
zatrudnienie na terenie
powiatu oświęcimskiego.
Powiatowy Urząd Pracy
w Oświęcimiu w tym roku
przeznaczył na ten cel 969 tys. zł.
Wsparcie finansowe w ramach
robót publicznych popłynie
z Funduszu Pracy.
Dodatkowo PUP otrzymał
149 600 zł na zatrudnienie
bezrobotnych w ramach robót
publicznych. Od czerwca
pracę rozpoczęło 28 osób,
które zajmują się utrzymaniem
należytego stanu wałów
przeciwpowodziowych.

RC
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Ryzykanci

Strach jest ich sprzymierzeńcem. Uwielbiają
czuć w sobie wysoką
dawkę adrenaliny.
Nie myślą o zagrożeniu.
Złamania, skręcenia,
pęknięcia kości i inne
urazy są na porządku
dziennym. Mowa

„Blood group freestyler” tworzą (od lewej):
Przemysław Knapik, Mikołaj Chebunin, Szymon Kusak, Arek Harwata, Piotr Cieśla,
Rafał Szewczyk, Rafał Ciszkowicz, Łukasz Szymski, Paweł Szewczyk i Oliver Gierek
Fot. Mateusz Kamiński

o młodych osobach
trenujących nowatorską,
uliczną dyscyplinę sportową zwaną le parkour

Reklama

Fot. Mateusz Kamiński

bądź też freerunning.

tującemu kilku młodych mężczyzn spe-

jest silnie związany z filozofią Wschodu.

którzy nas popierają i mobilizują do dzia-

cjalizujących się w tego typu ekstremal-

Ma bardzo duży udział w powstaniu le

łania, nagradzając nasze akrobacje grom-

nych skokach.

parkour, ponoć często to właśnie on in-

kimi brawami – mówi Piotr Cieśla, jeden

– Bardzo nam się spodobał styl by-

spirował Davida. Sebastien Foucan ma

z najlepszych w grupie.

cia i sprawność fizyczna bohaterów

wkład przede wszystkim w rozwój filo-

Ich zdaniem chodzi tutaj o to, że

ekranizacji. Chcieliśmy być tacy sami

zofii le parkour. Wziął udział w dokumen-

sport ten jest zbyt mało rozpropagowa-

– dodają.

talnych filmach poświęconych parkour:

ny w Polsce. I choć odbywają się różne-

Jednym z najlepszych na świecie

Jump London oraz Jump Britain. Pierw-

go rodzaju zloty i spotkania fanów tej

freerunnerów jest Sebastien Foucan.

szy z filmów był napędem dla rozwoju

dyscypliny, to jednak nie każdy miesz-

Wraz z Davidem Bellem (twórcą parko-

parkour w Wielkiej Brytanii, premiera

kaniec kraju rozumie, o co dokładnie w

ur) wystąpił z grupy Yamakasi, podczas

tego filmu w TV spowodowała masowy

tym wszystkim chodzi. Zdaniem chłopa-

nagrywania filmu „Yamakasi”. Oby-

wysyp ekip ekstremalnych skoczków w

ków, w Oświęcimiu miejsc do treningów

dwaj nie chcieli, by parkour kojarzył się

Anglii. Co więcej Foucan wystąpił w 21.

nie brakuje. Najczęściej ćwiczą w okoli-

ludziom ze scenami pokazanymi w fil-

filmie z serii o Jamesie Bondzie – Casino

cy Oświęcimskiego Centrum Kultury.

mie, ich zdaniem błędnie oddającym

Royale, gdzie zagrał terrorystę Mollakę.

Ich zdaniem jest tam najwięcej możli-

ducha tego sportu.Sebastien Foucan

Była to rola doskonale przystosowana do

wych do wykorzystania przeszkód. Co

jego umiejętności,

potrzeba, żeby trenować parkour?

bowiem cała scena,

– Na pewno chęci. Poza tym niewie-

w której pojawia się

le. Sportowy stój i wygodne buty – wy-

Foucan, polega na

jaśniają.

pogoni Bonda za

Kontuzje w ich przypadku zdarzają

Salta ze schodów, skoki przez porę-

tektury. Najczęściej skacze się po róż-

stać i chciałbym, żeby parkour został

cze, a nawet akrobacje wykonywane na

Mollaką na Mada-

się często. Najczęściej zdarza się wybić

nego rodzaju schodach, murkach, porę-

utrzymany w takim znaczeniu. Trzeba

dużej wysokości to charakterystyczne

gaskarze. Ludzie

piętę, stłuc kość albo po prostu nabić

czach, a nawet dachach budynków. Sal-

sobie wyraźnie powiedzieć, co jest uży-

elementy oświęcimskiej grupy „Blood

różnie oceniają po-

sobie guza. Mimo tego nie poddają się.

ta można też wykonywać, odbijając się

teczne, a co nie, w sytuacji awaryjnej.

group freestyler”. To kilku gimnazjali-

pisy oświęcimskich

Trenują możliwie najczęściej. Nowych

o konary drzew – wyjaśniają oświęcim-

Jeżeli więc wykonujecie bezsensowne

stów i licealistów kochających niebez-

młodych akroba-

sztuczek uczą się ze stron i opisów in-

scy łowcy adrenaliny.

akrobacje na ulicy, by tylko pokazać

tów.

ternetowych. Amatorskim sprzętem do

pieczeństwo. Wszyscy trenują freerun-

Pomiędzy le parkour a freerunning

ning, czyli popisy w stylu pochodzącej

jest pewna różnica. Najprościej można

z Francji ulicznej dyscypliny sportowej

rzec, iż w tej ostatniej kładzie się nacisk

Oświęcimska ekipa „Blood group

popularnej jako le parkour.

nas od wariatów.

– Naszym marzeniem jest znalezie-

na akrobatykę. Najlepiej można ją zde-

freestyler”, powstała niespełna dwa

Krzyczą na nas,

nie sponsora. Chcielibyśmy mieć własne

swoje umiejętności nie mówcie, że jest
to parkour”.

– Często przechodnie wyzywają

nagrywania filmują swoje popisy, które
potem publikują w sieci.

– Chodzi o to, że jej uczestnicy sta-

finfiować słowami twórcy le parkour,

miesiące temu, skupia się na freerun-

rają się pokonać przeszkody stojące na

żebyśmy przestali

koszulki. Być może kiedyś wystąpimy w

Davida Bella: „Zrozumcie, że ta sztuka

ningu. Wszyscy przyznają jednak, że po-

ich drodze, w jak najszybszy i najefek-

to robić. Mówią, że

jakiejś reklamie telewizyjnej. Na razie

została zapoczątkowana przez kilku żoł-

czątkowo inspirowali się le parkourem.

towniejszy sposób. Wykorzystuje się do

zrobimy

o tym jednak staramy się nie myśleć,

nierzy w Wietnamie, by jak najskutecz-

Dyscyplina sportowa stała się popu-

tego głównie dorobek miejskiej archi-

krzywdę. Pomimo

niej uciekać lub móc się gdzieś przedo-

larna dzięki filmowi Yamakasi, prezen-

tego są też i tacy,
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sobie

nasz cel to dobra zabawa – kwitują.
Mateusz Kamiński
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Po kieliszku za kierownicą

Daria, nie trenuj
18-letnia mieszkanka Brzezinki DARIA BŁACHUT od 6 lat trenuje sztuki
walki w oświęcimskim klubie karate. Na swoim koncie ma już wiele osiągnięć, ale sport, który uprawia, to przede wszystkim sposób na relaks,
odstresowanie się, a także zdobycie większej pewności siebie
i ponadto możliwość obrony w nietypowych sytuacjach.

Tylko głupcy wsiadają za kierowni-

odnotowuje wiele zgłoszeń doty-

cę pod wpływem alkoholu. I choć

czących kradzieży i włamań.

robią to wbrew prawu, to mimo

Nieznany dotąd sprawca włamał

tego wciąż jest bardzo dużo takich

się do mieszkania przy ulicy

zdarzeń. W maju policjanci jak

Szarych Szeregów i ukradł z niego

zawsze mieli pełne ręce roboty.

aparat fotograficzny, biżuterię oraz

Kilku kierowców przesadziło z

alkohol. Straty to 4500 złotych.

ilością promili.

Czujni muszą być również zmotoryzowani. Przy ulicy Fabrycznej

30-letniego Adama L. stróże

ktoś po wybiciu szyby w samocho-

prawa zatrzymali za jazdę rowe-

dzie ukradł znajdujące się w nim

Należysz do klubu karate, a jaką gru-

ko na piersi i szczękę. Doświadczone ry-

rem w stanie nietrzeźwym na ulicy

papierosy, telefon komórkowy,

pę reprezentujesz?

walki walczyły wiele razy w takiej for-

Legionów. W jego organizmie

pieniądze i dokumenty. Właściciel

Daria Błachut: W klubie są dwie

mule, a dla mnie był to debiut. Jedną z

krążyło 1,84 promila alkoholu.

pojazdu z Bierunia oszacował, że

zasadnicze grupy. Jedna z nich ćwiczy

moich przeciwniczek była Beata Wita,

Jednośladem po pijaku jechał

stracił w ten sposób 2000 złotych.

techniki tzw. kata, a druga po prostu

którą pokonałam, mimo iż walczy w

również 33-letni Tomasz W.

Nie były to przyjemne odwiedziny

walczy. Techniki polegają na robieniu

knockdown już 4 lata. Do drugiej walki

Policja złapała go na Orłowskiego.

w Oświęcimiu. Podobne, zapewne

określonych form i prezentowaniu ich na

wyszłam kontuzjowana, ale pomimo tego

Miał we krwi 2, 54 promila. Z kolei

negatywne wspomnienia z miasta

turniejach. Oczywiście wygrywa ten, kto

zawalczyłam 6 minut, jednak o zwycię-

miano rekordzisty miesiąca

nad Sołą przywiozła ze sobą do

zaprezentuje się z większą precyzją.

stwie przesądził na jej korzyść tytuł –

przypada 39-letniemu Grzegorzowi

domu mieszkanka Bolęcina, której

Mistrzyni Polski w knockdown, który już

P. Alkomat wskazał u niego…3,48

przy ulicy Dworcowej złodziej

Jakich masz przeciwników i w jakiej

posiadała. Prawie zawsze kiedy jest re-

promila. Funkcjonariusze zatrzy-

ukradł torebkę wraz z całą zawar-

kategorii walczysz?

mis, sędziowie podają werdykt na ko-

mali go przy ulicy Zwycięstwa.

tością. Turystka straciła wszystkie

D. B.: Na turniejach dziewczyny za-

rzyść już tytułowanego. W dużym stop-

Jadąc bmw na „podwójnym gazie”

dokumenty, aparat fotograficzny i

wsze walczą z dziewczynami. Jednak

niu do moich sukcesów przyczynili się

wpadł na Marchlewskiego 27-letni

pieniądze. Po podsumowaniu strat

są tutaj kategorie wagowe do 55 kg, do

trenerzy, sensei Mariusz Pawlus oraz

Łukasz K. Miał we krwi 2,49

okazało się, że wizyta w Oświęci-

60 kg i powyżej 60 kg, a także katego-

sensei Tadeusz Bednarczyk, jak i moi ro-

promila alkoholu.

miu kosztowała ją ponad 1570

rie wiekowe, które klasyfikują zawod-

dzice, którzy pomagali mi w trudnych

gdyż są u nas dzieci w wieku przed-

zawalczyć w Pucharze Polski, który odbędzie się w Andrycho-

nika do juniorów (poniżej 18 lat) lub se-

chwilach, za co im wszystkim serdecz-

szkolnym, jak i osoby, które mają powy-

wie oraz w Oyama TOP w Jeleniej Górze.

niorów (powyżej 18 lat). Obecnie wal-

nie dziękuję.

żej 50 lat.

czę jako seniorka w kategorii do 60 kg.
Czy masz już jakieś sukcesy na swoim

Jakie warunki należy spełnić, aby móc

Wiele dziewczyn zainteresowanych

stanąć na macie i walczyć?

jest tak nietypowym sportem?

złotych.
Narkotykowe zatrzymania
Za przestępstwa narkotykowe

Oszuści w sieci

Jeżeli mogłabyś jeszcze raz wybrać dyscyplinę, w której re-

najczęściej zatrzymywani są

Robiąc zakupy w sklepach inter-

alizowałabyś się, jaka byłaby Twoja decyzja?

młodzi ludzie. 25-letni Przemysław

netowych trzeba być wyjątkowo

P. z Oświęcimia wpadł w ręce

bacznym i uważać na osoby, z

D. B.: Na pewno byłyby to sztuki walki, gdyż trenowałam

D. B.: Zdecydowanie trzeba mieć od-

D. B.: Dziewczyn w klubie jest nie-

kiedyś akrobatykę, ale nie spełniłam się w tej dziedzinie spor-

policji za posiadanie amfetaminy.

którymi dobijamy targu. Sieć to dla

D. B.: Właściwie miałam cztery tur-

powiednie predyspozycje, nie każdy

wiele. Nie mam w klubie partnerki, z

tu. Brakowało mi czegoś, co właśnie odnalazłam na treningach

Miał przy sobie 0,5 grama tego

oszustów szczególnie bezpieczne

nieje w swoim życiu. Na pierwszych za-

może walczyć. Przede wszystkim trze-

którą mogłabym walczyć, gdyż dziew-

karate. Nie wyobrażam sobie teraz takiej sytuacji, że ktoś mógł-

środka odurzającego. Z kolei

miejsce do dokonywania „przekrę-

wodach byłam w 2006 roku w Jeleniej

ba być pewnym siebie, bo jeżeli ktoś nie

czyny w większości są młodsze ode

by mi powiedzieć „Daria, nie trenuj”.

zatrzymani oświęcimianie 27-letni

tów”. Mieszkaniec Piotrowic

Górze i walczyłam w kategorii juniorów,

jest stanowczy, to całkiem możliwe, że

mnie. Mnie do klubu przyprowadził

Piotr R. i 21-letni Dariusz S.

zgłosił na policję, że podczas

zajęłam III miejsce. Występując w senio-

na macie spanikuje i nie zawalczy tak,

tata, kiedy byłam jeszcze mała i dyscy-

Czy
zy w życiu codziennym wykorzystujesz zdobyte umiejęt-

posiadali przy sobie aż… 20

jednej z aukcji internetowych

rach jako najmłodsza uczestniczka zaję-

jak walczy na treningu. Trzeba być wy-

plina ta spasowała mi na tyle, że jestem

ności?

gramów amfetaminy. Ten silnie

został oszukany. Otóż mężczyzna

łam II miejsce. Walczyłam z dziewczy-

sportowanym i dobrze rozciągniętym,

tu do dziś.

D. B.: Jedynie w obronie własnej albo też w obronie kogoś

uzależniający narkotyk jest bardzo

wpłacił 2500 złotych zaliczki na

nami bardzo doświadczonymi, gdyż

gdyż naciąg pozwala zastosować w wal-

słabszego. Zdarzyło mi się obezwładnić napastnika, który usi-

popularny wśród młodzieży. Osoby

zakup samochodu. Po wykonaniu

sama miałam dopiero co skończone 18

ce skuteczne i efektowne kopnięcia, na

Czy swoją przyszłość wiążesz ze spor-

łował nożem wymusić na mnie, abym oddała mu mp3. Dlatego

sięgające po niego nie zdają sobie

przelewu ślad po jego kontrahen-

lat, a moje przeciwniczki miały po 23 lata.

przykład w głowę.

tem?

też szczególnie dziewczyny chciałabym zachęcić do przyjścia

sprawy z zagrożenia, jakie na

cie zaginął. Nieco więcej, bo aż

D. B.: Jak najbardziej. Mam zamiar

na trening karate. Umiejętność obrony samej siebie powinna

siebie sprowadzają. Amfetamina

4000 złotych straciła mieszkanka

koncie?

W kwietniu tego roku w Brzeszczach zdobyłam I miejsce na mistrzostwach Polski

Czy aby wstąpić do klubu karate, trze-

doskonalić się w karate, gdyż w listopa-

być wystarczającym powodem do podjęcia takiej decyzji. Na

niszczy człowieka nie tylko psy-

Wiednia. Ta przelała pieniądze na

w turnieju semi-knockdown. 20 maja w

ba zaliczyć testy sprawdzające?

dzie będę zdawać na pas mistrzowski.

pewno daje to większe poczucie bezpieczeństwa, wzmacnia

chicznie, ale również fizycznie.

wskazany przez sprzedawcę

Bielsku-Białej wywalczyłam III miejsce

D. B.: Nie, jeżeli ktoś chce przyjść

Chciałabym nadal reprezentować

pewność siebie. Po treningach czuję się zrelaksowana i mam

na mistrzostwach Polski w turnieju

na trening, to po prostu bez żadnych eli-

Oświęcim i trenować z trenerem, który

większą łatwość koncentracji i radzenia sobie w życiu z codzien-

Uwaga na złodziei

się identycznie, jak w przypadku

knockdown. Pierwszy raz występowałam

minacji przychodzi i zaczyna od pod-

już mnie zna i wie, jakie są moje możli-

nymi problemami.

Komenda Powiatowa Policji w

mieszkańca Piotrowic.

w turnieju, gdzie miałam ochraniacze tyl-

staw. Nie ma znaczenia również wiek,

wości. W tym roku chciałabym jeszcze
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Rozmawiała A. Kapela

samochodu rachunek. Skończyło

Oświęcimiu w dalszym ciągu

(kaman)
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Chemikalia

Strajk lekarzy

Popularny „Chemik” w tym roku obchodzi wielki jubileusz. Równe 60 lat temu
powstał Zespół Szkół Zawodowych.

W całym kraju trwa strajk lekarzy, który nie ominął Oświęcimia,
na co miał nadzieję niejeden zniecierpliwiony już pacjent.

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

Utworzono wtedy oddział Stowarzysze-

– Strajk rozpoczął się 21 maja i

nia Inżynierów i Techników Przemysłu

trwa nadal. Z informacji, które posia-

Do tej pory pacjenci obsługiwani

Chemicznego. Najmłodsza, bo mająca „za-

dam od Komitetu Strajkowego wyni-

są w trybie tzw. ostrodyżurowym, czyli

ledwie” ćwierćwiecze Szkoła Mistrzostwa

ka, iż będzie trwał do momentu, aż

przyjmowane są osoby z zagrożeniem

Sportowego w tym roku obchodzi jubile-

rząd przedstawi takie propozycje i

życia i znacznym pogorszeniem sta-

24.06 godz. 17:30 „Letnie Koncerty Organowe” –

Wystawy

usz 25 lat działalności. To w niej na przy-

możliwości rozwiązania problemu,

nu zdrowia. Przeciętnie szpital leczy

koncert w wykonaniu Witolda Zalewskiego i Marcina

do 24.06 „Moje marzenia” – pokonkursowa wystawa XI

23 czerwca

szłych mistrzów szkoliła się para taneczna

które będą do zaakceptowania przez

Wolaka z Krakowa (kościół św. Maksymiliana)

Powiatowego Konkursu Plastycznego „Moje marzenia”

Obchody 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dorota i Mariusz Siudkowie, pływacy Sa-

Związek Zawodowy Lekarzy. Komi-

29.06 godz. 18:00 „To właśnie Ja” – otwarcie wysta-

do 8.07 „Darujmy światu pokój” – pokonkursowa

bina Wojtala i Paweł Korzeniowski, ale i

tet Strajkowy Międzyzakładowego

wy malarstwa Marka Mamicy

wystawa VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

inni sportowcy. Uczniowie, a później ab-

Oddziału Związku Zawodowego Le-

30.06 godz. 21:30 III Oświęcimski Kinowy Ogródek

„Darujmy światu pokój”

solwenci popularnego SMS-u reprezento-

karzy liczy 13 osób, pięciu lekarzy jest

Plenerowy – nocne kino plenerowe: „Dlaczego nie!”,

wali szkołę na taflach i basenach w kraju i

z naszego szpitala – informuje Sabi-

film prod. polskiej z 2007 roku, reżyseria Ryszard

Oświęcimski Klub Fantastyki

Inauguracja obchodów 10-lecia Uniwersytetu

poza jego granicami. Pierwsze miejsce mi-

na Bigos-Jaworowska, dyrektor Szpi-

Zatorski i „Testosteron”, film prod. polskiej z 2006

Gramy prawie we wszystko

Trzeciego Wieku w Oświęcimiu

roku, reżyseria Andrzej Saramonowicz i Tomasz

soboty, godz. 16:00, sala dydaktyczna OCK

– okolicznościowe wystąpienia

strzostw świata w Montrealu 2005 roku

tala Powiatowego w Oświęcimiu.

zdobyte przez Pawła Korzeniowskiego po-

Na szczeblu rządowym trwają ne-

twierdziło jego znakomite przygotowanie.

gocjacje, inaczej przedstawia się sy-

Najlepsza para sportowa, brązowi medali-

tuacja na poziomie samorządowym.

acji – dodaje Sabina Bigos-Jaworowska.

Sabina BigosJaworowska,
dyrektor
Szpitala
Powiatowego
w Oświęcimiu

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Konecki

– wręczenie dyplomów słuchaczom Uniwersytetu

1.07 godz. 17:30 „Letnie Koncerty Organowe” –

Trzeciego Wieku

koncert w wykonaniu Miny Ballisat z Japonii (kościół

KINO „LUNA”

– My nie negocjujemy. Nie mamy

rowym Dorota i Mariusz Siudkowie otrzy-

o czym rozmawiać, gdyż nie jesteśmy

mali ostatnio złote odznaki „Za zasługi dla

w stanie spełnić oczekiwań. Propo-

od 400 do 450 pacjentów. Przesuwa-

koncert w wykonaniu Marka Stefańskiego z Krakowa

polskiego sportu”.

zycje, które są w tzw. postulatach

ne są w czasie operacje, tzw. plano-

(kościół św. Maksymiliana)

15-21.06

strajkowych lekarzy, dotyczące wzro-

we. Oczywiście pacjenci zaczynają

15.07 godz. 17:30 „Letnie Koncerty Organowe” –

godz. 17:00,20:00

być zniecierpliwieni, gdyż personel

koncert w wykonaniu Marii i Romana Peruckich z

„Piraci z Karaibów 3. Na krańcu świata”

pracy z uczniami, który umożliwia naszej

stu stawki etatowej, to dwie średnie

św. Maksymiliana)
8.07 godz. 17:30 „Letnie Koncerty Organowe” –

krajowe dla lekarza bez specjaliza-

nie może podać im dokładnej daty za-

Gdyni (kościół św. Maksymiliana)

cielska, jak i trenerska, a także zaplecze

cji, dwie i pół średniej krajowej dla

biegu czy operacji. Poradnie specja-

22.07 godz. 17:30 „Letnie Koncerty Organowe” –

„Rodzinka Robinsonów”

naukowo-sportowe oraz współpraca z Pol-

lekarza z pierwszym stopniem spe-

listyczne, które pracują w systemie

koncert w wykonaniu Nataschy Reich z Austrii (ko-

skim Związkiem Pływania i Polskim Związ-

cjalizacji i trzy średnie dla lekarza z

kontraktowym, działają bez zmian.

ściół św. Maksymiliana)

22-28.06

kiem Łyżwiarstwa Figurowego pozwoliły

drugim stopniem specjalizacji są nie

Nie strajkują pogotowie, szpitalny od-

28.07-5.08 44. Tydzień Kultury Beskidzkiej

godz. 17:00

na te wszystkie sukcesy – podczas bankie-

do spełnienia przez naszą jednostkę

dział ratunkowy oraz onkologia.

tu jubileuszowego podkreślał Piotr Kućka,

przy obecnych nakładach na służbę

Strajk lekarzy to przede wszystkim

dyrektor popularnego „Chemika”. Z oka-

zdrowia i przy środkach, jakie oświę-

– „Czas – czwarty wymiar sztuki” – dr Joanna
Winnicka-Gburek

– „Vita longa ars brevis” – dr Janusz Wałek –
kustosz Muzeum im. ks. Czartoryskich w Krakowie
godz. 16:00
Spotkanie przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego

„Obsługiwałem angielskiego króla”
godz. 19:00

utrudnienie dla chorujących, którzy

do 20.06„Antestes” – wystawa malarstwa Magdaleny

„Piraci z Karaibów 3. Na krańcu świata”

mimo iż nie potrzebują natychmiasto-

Opitek

wego ratunku, jednak pomocy lekar-

29.06-22.07 „To właśnie Ja” – wystawa malarstwa

koncertem rockowym.

lekarze na spotkaniach zaznaczają,

skiej wymagają. Wielu zaniepokojo-

Marka Mamicy

„Piraci z Karaibów 3. Na krańcu świata”

W roku 1972 w Oświęcimiu otwarto

iż oczekiwania tak wysokiego wzro-

nych swoim stanem zdrowia niestety

pierwszą w Polsce krytą pływalnię o wymia-

stu płac są kierowane do rządu –

odsyłanych jest z kwitkiem. Jak mówi

rach olimpijskich. Czas ten zbiegł się z roz-

wyjaśnia pani dyrektor.

65-letnia pani Karolina, do szpitala trafiła jeszcze przed strajkiem, jednak

złożyła większość lekarzy. Okres wy-

mimo tego wciąż nie może doczekać się

Szkołę Sportową, następnym krokiem było

powiedzeń bywa różny, ale nadal

na planowany zabieg. Rozumie inten-

powołanie 1 czerwca 1982 roku Szkoły Mi-

pytanie, kto będzie leczył, pozostaje

cje lekarzy i popiera ich działania, ale

strzostwa Sportowego, która od września

bez odpowiedzi.

nie może pojąć, w jaki sposób chcą oni

2001 roku działa w strukturach PZ nr 2. W

– Lekarze muszą pracować, gdyż

zdążyć ze wszystkimi już zaplanowa-

tej chwili profil sportowy szkoły został po-

inaczej szpital nie może świadczyć

nymi operacjami po skończonym straj-

szerzony o dwie nowe grupy – hokeistów i

usług. Ktoś musi leczyć, więc na pew-

ku, skoro pacjentów z dolegliwościami

piłkarzy.

no będziemy rozmawiać i mamy na-

wciąż przybywa.

RC
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dzieję, że rząd zrozumie powagę sytu-

A. Kapela

Trzeciego Wieku” – dr Brygida Butrymowicz
– „Sztuka i architektura Lublina” – mgr Teodozja

w stanie spełnić oczekiwań, a nasi

29.06-5.07

ciu o Szkołę Podstawową nr 8 utworzono

Wieku, wymiana doświadczeń
– „Sztuka w treściach zajęć łódzkiego Uniwersytetu

– imprezę dla całej rodziny połączoną z

Wypowiedzenie umowy o pracę

– „Różne oblicza sztuki” – dr Krystyna Kalemba
oraz mgr Teresa Kamieńska

Galeria „Tyle światów”

wojem sekcji pływania. W roku 1976 w opar-

godz. 12:00
– „Piękno i czas” – prof. dr hab. Piotr Skudrzyk

godz. 15:15

cimski szpital posiada. Nie jesteśmy

– występ zespołu wokalnego
Sesja naukowa „Sztuka wobec czasu”

szkole rozwój. Bardzo dobra kadra nauczy-

zji jubileuszu zorganizowano „Chemikalia”

„Sztuka wobec czasu”

godz. 9:30

ści mistrzostw Europy w łyżwiarstwie figu-

– Udało nam się zbudować taki system

w Oświęcimiu – sesja naukowa

Rozwałka
– dyskusja

Odbiór nagród do 30 dni od ukazania się wyników losowania

A
BILET DO KIN

Uwaga!

b dostarczyć
n i wysłać lu
ciąć ten kupo
07 roku,
20
Wystarczy wy
ca
lip
9
dakcji do
e
do naszej re
e zaproszeni
my podwójn
sio”.
a my wylosuje
ek
„R
u
FDK
a” i
do kina „Lun

6

Podwójne zaproszenie do kina „Luna” otrzymuje
p. Joanna Mierzwa z Oświęcimia,
a do DKF-u „Reksio”
p. Henryk Holik z Oświęcimia.

Gratulujemy!
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Mógłbym już umierać...

dłuższe niż 10, więc można się było obyć bez
scenariuszy.
Jak udało się Panu namówić zawodowego i
znanego aktora Jana Peszka do udziału w
„Najdłuższej szychcie”?

Skąd u Pana zamiłowanie do robienia filmów?

To zachęciło nas do dalszej pracy w tej dzie-

W ogóle nie trzeba było go namawiać.

dzinie, bo nie ukrywam, że jakiekolwiek po-

Pana Jana Peszka poznałem podczas jedne-

chwały od profesjonalnych twórców zawsze

go z polskich festiwali filmów amatorskich.

mobilizują. Realizację filmów traktuję jako

Zasiadał wtedy w jury. Wymieniliśmy nume-

nikiem fotografii, a pracuję na kopalni Piast.

WOJCIECH
WIKAREK.

W 1986 roku ówczesny dyrektor kopalni po-

Filmowiec ama-

hobby. W pracy mam dużo do czynienia z fil-

ry telefonów. Po paru latach zadzwoniłem do

prosił kilka osób o zrobienie filmu górnicze-

tor, reżyser,

mem, dlatego że razem z kolegami z zespołu

niego z pytaniem, czy nie zagrałby w naszym

wykonujemy filmy dydaktyczne, BHP, szko-

filmie o strajku górników w KWK Piast po

leniowe oraz promujące nowe rozwiązania

wprowadzeniu stanu wojennego. Zależało mi,

To był przypadek. Z zawodu jestem tech-

go. Zupełnie nie znaliśmy się na tym, ale polecenie dyrektora było dla nas rozkazem. Po-

operator i produ-

życzoną kamerą wykonaliśmy trwający

cent. Od 1980

naszych inżynierów związane z górnictwem i

żeby film był gotowy na 25. rocznicę tamtego

godzinę film, który się spodobał. Mamy go do

roku pracownik

maszynami. Dokumentujemy w ten sposób

wydarzenia, czyli na 14 grudnia. Odpowie-

wszystko, co dzieje się na kopalni.

dział, że bardzo chętnie, a co do ustalenia kon-

dzisiaj. Gdy jest nam smutno, oglądamy go
wspólnie z przyjaciółmi z Zespołu Realizato-

dołowy KWK

rów Video KWK Piast i żartujemy sobie, że

Piast w Bieruniu.

Czy umiejętności zawodowe pomagają

dni. Nie bardzo wierzyłem w to, że faktycznie

jest o godzinę za długi. Tak to się zaczęło.

Założyciel

Panu w realizacji filmów?

zadzwoni. Spotkaliśmy się 6 listopada, pan

Natomiast kolejny przypadek sprawił, że część
tego filmu została wyemitowana w telewizji
Katowice, co było dla nas wielką nobilitacją.
Przy tej okazji dowiedzieliśmy się o festiwalach filmów amatorskich organizowanych w

powstałego
w 1986 roku
Zespołu Realiza-

kretnego terminu obiecał oddzwonić za dwa

Myślę, że tak. Jestem fotografem i przez
to wiem, jak powinien wyglądać kadr i jak po-

Jan Peszek poświęcił mi cały dzień i za udział

filmie podobno mile widziane jest, jak czasami zrobi się coś zupełnie na odwrót.

Co myśli Pan o polskim kinie komercyjnym?
Chyba jestem jedyną osobą, która więcej

Łaziskach. Na następny rok zrobiliśmy pierw-

torów Video KWK

szy festiwalowy film, który od razu został za-

Piast. W swoim

Czy w Pana życiu jest jeszcze miejsce na

komercyjnego. Do obejrzenia filmu zachęca

dorobku ma

inne hobby?

mnie przede wszystkim to, kto jest jego reży-

uważony i dostał jedną z głównych nagród.

ogląda kina niezależnego, amatorskiego niż

kilkanaście fil-

Nie. Poświęciłem się filmo-

serem. Uwielbiam filmy Jana Jakuba Kolskie-

waniu i to jest dla mnie naj-

mów, za które

go, dla mnie to mistrzostwo świata. Wiado-

ważniejsze. Oprócz tego, że

mo, że amatorskie filmy są krótkie, ale gdy-

otrzymał wiele

czasami jeżdżę z synem na ro-

bym umiał w swoich filmach stworzyć taki

werze i łyżwach, to po prostu

nastrój jak Kolski, to mógłbym już umierać.

nagród i wyróż-

filmuję. Mam może dziwną

nień w kraju

Ale daleko mi do tego, więc myślę, że jeszcze

zasadę, ale zawsze robię je-

trochę pożyję.

i za granicą.

den film na rok. Wygląda to

Współprowadzący

tak, że przez jedenaście mie-

Jak ocenia Pan filmy powstałe podczas

sięcy zastanawiam się, co zro-

warsztatów „Wiosennego filmowania”?

oświęcimskie

bić i w jaki sposób podejść do

Zawsze zazdroszczę młodym twórcom

warsztaty „Wio-

realizacji, natomiast ostatni

tego, że potrafią się oni bawić w kino. To zna-

miesiąc w roku poświęcam na

czy, że są jeszcze na tym etapie, w którym

zrobienie tego, co wymyśli-

czegokolwiek by się nie chwycili, to zawsze

łem. A dopiero przy ostatnim

im wyjdzie. Oczywiście gorzej lub lepiej, ale

filmie „Najdłuższa szychta”

zawsze coś w tych filmach jest wartościowe-

miałem przygotowany scena-

go i po małej korekcie filmy te z powodzeniem

riusz. Był to film dokumental-

mogłyby być prezentowane na festiwalach.

ny, który wymagał dokładne-

Młodzież, która zgromadziła się na „Wiosen-

go sprecyzowania. Oprócz

nym filmowaniu”, jest utalentowana. Mają

tego żaden mój film nie miał

bardzo fajne pomysły, a filmy, które stworzy-

scenariusza, wszystko było w

li, są ciekawe pod względem operatorskim,

głowie i jakoś się to układało.

montażowym i realizatorskim. Trzeba takie

Jednak muszę nadmienić, że

„rodzynki” wyłapywać i pomagać ich autorom.

senne filmowanie”.

ostatni film ma 36 minut, naFot. Kliw
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tomiast pozostałe były nie

Fot. Kliw

w naszym filmie nie wziął ani złotówki.

winno być wszystko ustawione. Aczkolwiek w

Dziękuję za rozmowę.

Filmy natchnione wiosną
Już na wstępie atrakcyjnie zapowiadał się ten

W drugim etapie „Wiosennego filmowania”

projekt. Mowa o „Wiosennym filmowaniu”.

mogli wziąć udział wszyscy miłośnicy

Pora roku wydaje się być idealna na realizację

dobrego kina. Począwszy od 13 kwietnia,

świeżych, „pozimowych” pomysłów

przez trzy kolejne piątki miały miejsce

rodzących się w młodych umysłach,

bezpłatne seanse filmów fabularnych,

zainteresowanych sztuką filmowania.

na które mógł przyjść każdy, kto miał czas

Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia było kilka

i ochotę. Była to okazja do obejrzenia trudno

osób z oświęcimskiej nieformalnej grupy

dostępnych w wypożyczalniach czy Internecie

„Filmowcy”, których wsparło Oświęcimskie

„Guzikowców” oraz „Transylwanii”

Centrum Kultury. Wszystkie spotkania

i „Placu Zbawiciela”. Została również otwarta

i wydarzenia towarzyszące projektowi,

wystawa fotograficzna dokumentująca

który współfinansowany był z Unii Europejskiej

przebieg marcowych warsztatów

w ramach programu „Młodzież”,

pt. „Jak pracowaliśmy nad filmami”.

odbywały się właśnie pod dachem OCK.

Podczas ostatniego, majowego etapu zorganizo-

Warsztaty filmowe skupiły trzydziestu uczestni-

wano spotkanie autorskie połączone z prezen-

ków w wieku od 14 do 29 lat oraz czterech

tacją dorobku filmowego Wojciecha Wikarka.

opiekunów. „Wiosenne filmowanie” było rozłożo-

Oficjalne zakończenie „Wiosennego filmowania”

ne w czasie i podzielone na trzy etapy. Projekt

nastąpiło 25 maja, wtedy zaprezentowano

rozpoczął się 23 marca wykładem na temat

filmy zrealizowane podczas warsztatów.

sztuki operatorskiej wygłoszonym przez Francisz-

Po projekcji publiczność głosowała

ka Dzidę, utytułowanego niezależnego twórcę

w plebiscycie na najlepszy film.

filmowego. Był to równocześnie początek pierw-

Okazał się nim obraz „Sztuka dla sztuki”.

szego etapu, podczas którego uczestnicy zostali

Kolejne miejsca zajęły filmy: „Wietrzna mi-

podzieleni na grupy tematyczne. Każda z grup

łość”oraz „Wiosna świra”, a wyróżnienie

miała zadanie zrealizowania etiudy filmowej na

otrzymał film „I nie było już nikogo”.

jeden z podanych tematów: komedia, obyczaj,

Patronat nad projektem „Wiosennego filmowa-

fantastyka i dramat. Ich montaż stał się łatwy,

nia” objęła Federacja Niezależnych Twórców

dzięki czujnemu oku i radom doświadczonego

Filmowych w Polsce.

realizatora filmowego Wojciecha Wikarka.
Kliw
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Kundel bury, kundel bury

Letnie granie
Pies to najwierniejszy przyjaciel człowieka. Czasami jednak może być agre-

Zapraszamy do wysłuchania Letnich Koncertów Organowych w dniach od 24 czerwca do 22 lipca. W niedzielne popołu-

sywny. Jego negatywne zachowanie

dnia o godzinie 17.30 w kościele św. Maksymiliana odbędzie się pięć koncertów organowych w wykonaniu artystów z Polski

najczęściej dotyka dzieci. W trosce o ich

i zagranicy. Swój talent zaprezentują: Witold Zalewski i Marcin Wolak z Krakowa, Mina Balissat z Nagoi w Japonii i Jadwiga

bezpieczeństwo oświęcimska straż

Kowalska z Krakowa, Marek Stefański z Krakowa, Maria i Roman Peruccy z Gdyni, Natascha Reich z Wiednia w Austrii.

miejska i policja zorganizowały cykl po-

Organizatorami letnich koncertów są Oświęcimskie Centrum Kultury wraz z parafią św. Maksymiliana w Oświęcimiu. Wstęp

gadanek na temat kontaktów z psami.

na koncerty jest bezpłatny.

Potem zwieńczeniem projektu był kon-

Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu
literackiego „Pies przyjacielem człowieka”.
Fot. kaman

kurs literacki „Pies przyjacielem czło-

24 czerwca – Witold Zalewski (Kraków) organy i

Merkel –Adagio z Sonaty d-moll op. 30 na cztery ręce

moll: Allegro moderato e serioso, Adagio, Andante

wieka”. Dzieci z sześciu oświęcimskich

Marcin Wolak (Kraków) bas-baryton

i cztery nogi; Franz Schubert – Fuga e-moll, op. posth.

recitative, Allegro assai vivace „Tabulatura oliwska ca

podstawówek miały za zadanie przygo-

Program: Johann Sebastian Bach – Toccata i fuga d-

152 na cztery ręce – Johann Sebastian Bach –

1619 Anonim“– Chorea; Joseph Bonnet – Variations

tować wierszyk. Był on adresowany do

moll BWV 565; Charles Gounod – O Jesu Clementis-

Koncert a-moll BWV 593 (wg A. Vivaldiego) Allegro,

de concert; Dietrich Buxtehude – Passacaglia in d;

uczniów klas trzecich.

sime; V. Hammerel – Regina coeli; Nicolas Jaques

Adagio, Allegro

Jan Fryderyk Haendel – Sonata A-dur: Adagio, Allegro,

Lemmens – Fanfary; César Franck – Panis angelicus;

8 lipca – Marek Stefański (Kraków) organy

Largo, Allegro; Jean Langlais – (Hommage á Fresco-

Nagrodzeni:

Mieczysław Surzynski – Wariacje na temat pieśni

Program: Dietrich Buxtehude – Toccata in F, BuxWV

baldi Elevation, Communion; Tomasso Vitali – Cha-

Dominika Ocylok (Zespół Szkół nr1), Dominika Borow-

kościelnej „Święty Boże” op. 38; Stanisław Moniuszko

157 – Passacaglia in d, BuxWV 161– „Komm, heiliger

conne na skrzypce i organy

ska (Szkoła Podstawowa nr 9), Martyna Strzelczyk

– Modlitwa „O władco świata”; I. C. Clifton – Ecce

Geist, Herre Gott” BuxWV 200 – Praeludium in g,

22 lipca– Natascha Reich (Wiedeń – Austria)

(SP nr 9), Justyna Stańczyk (SP nr 9), Adrianna

Deus, Salvator Meus; Eugene Gigout – Toccata

BuxWV 149; Johann Sebastian Bach (1685–1750);

organy

Dziewońska (SP nr 11), Grzegorz Wąsik (SP nr 1),

1 lipca – Mina Balissat (Nagoya – Japonia) organy

Choralpraeludium „An Wasserflüssen Babylon” BWV

Program: Paul Hofhaimer – Salve regina Salve regina

Anita Pawlak (SP im. T. Makowskiego)

i Jadwiga Kowalska (Kraków) organy

653b; Felix Mendelssohn-Bartholdy – Sonate VI d-

– Ad te clamavus – Eya ergo – Nobis post hoc – O

Wyróżnieni:

Program: Dietrich Buxtehude – Preludium g-moll

moll op. 65: Choral, Andante sostenut, Allegro molto,

clemens – O dulcis Maria; Wolfgang Amadeusz

Kamil Węglarz (ZS nr 1), Anna Pilarska (ZS nr 1),

BuxWV 148; Heinrich Scheidemann – Fantazja chora-

Fuge, Finale; Josef Rheinberger – Praeludium, Andan-

Mozart – Fantasie f-Moll, KV 594; Egon Wellesz –

Angelika Stańczyk (SP nr 9), Jan Mraczny (SP nr 9),

łowa na temat Jesus Christus unser Heiland; Dietrich

te, Introduction und Fuge d-moll, op. 98/157

Teile der Partita in honorem J.S. Bach Fantasia –

Zuzanna Ludwiczak (SP nr 9), Żaneta Kosowska (SP

Buxtehude – Fuga C-dur BuxWV 174; Franz Tunder –

15 lipca – Roman Perucki (Gdynia) organy i Maria

Gigue – Sarabande; Robert Fuchs – Variationen cis-

nr 9), Aleksandra Bratek (SP nr 4)

Chorał In dich hab ich gehoffet, Herr; Dietrich Buxte-

Perucka (Gdynia) skrzypce

Moll über ein Originalthema

hude – Preludium e-moll BuxWV 142; Gustav Adolf

Program: Felix Mendelssohn-Bartholdy – I Sonata f-

kaman

Smocza wystawa

Zrozumienie nadziei
W najbliższy wtorek w Międzyna-

86-minutowy dokument został nazwany

wę, że nauczyliście się żyć pełnią życia

Już od 2001 roku ulicami Krakowa prze-

rodowym Domu Spotkań Młodzie-

„filmem zmieniającym życie”, który sta-

pomimo wszelkich trudności, jakie sta-

chodzi korowód kilkudziesięciu smoków –

ra się zbadać zjawisko podświadomego

wiał przed wami bieg historii. To dla

strachu przed śmiercią i obrazuje wpły-

całego świata bardzo ważna lekcja. Jak

spotkanie filmowców amerykań-

wy tego strachu na nasze zachowania,

psychologicznie możemy przetrwać ten

i młodzież z przedszkoli, szkół i centrów

skich z mieszkańcami miasta.

szczególnie w odniesieniu do przemo-

pełen przemocy czas? – zastanawia się

kultury.

cy. Film był wielokrotnie nagradzany

Greg Bennick.

ży w Oświęcimiu odbędzie się

figur smoków zbudowanych przez dzieci

jako najlepszy dokument na festiwalach

Po każdym pokazie filmu odbędzie

Temat dyskusji – „Zrozumienie na-

filmowych w Stanach Zjednoczonych.

się otwarta dyskusja. Filmowcy zachę-

Młodzi twórcy biorą udział w kon-

dziei”. Pod tym hasłem amerykańscy fil-

Został przetłumaczony na język polski.

cają do dialogu wszystkich ludzi, którzy

kursie na najpiękniejszego smoka. W

mowcy przyjadą do Polski, by uczyć się

Zdaniem współtwórców dokumentu

mają coś do powiedzenia na temat prze-

paradzie w 2006 roku wzięło udział 40

od Polaków, jak pozostać silnymi i peł-

Grega Bennicka i Patricka Shena – gło-

mocy, pokoju, nadziei i tego, w jaki spo-

smoków animowanych przez ponad 1000

nymi nadziei w czasach wojny.

su Polaków nie słucha się wystarczają-

sób świat może przetrwać obecne trud-

dzieci. W ubiegłorocznym pochodzie

co uważnie.

ne czasy. Pokazy są darmowe i otwarte

uczestniczyły również dzieci z Oświęcim-

dla wszystkich zainteresowanych.

skiego Centrum Kultury, prezentując

tologii, został nazwany „Stoor”. Jak głosi

pieczeństwa i pokonał smoka, karmiąc

uroczego „Smoka piastowskiego”.

W pięciu polskich miastach ekipa filmowców wraz ze studentami będzie

– Do nakręcenia filmu zmotywowa-

spotykać się z mieszkańcami, próbując

ły nas obecne wydarzenia w Iraku i

Spotkania odbędą się w Lublinie –

legenda, „Stoor” wynurzając się z wody,

go płonącym torfem. Umierający smok

zatapiał połacie lądu. Dla obłaskawie-

stracił wszystkie zęby, z których powsta-

zrozumieć, w jaki sposób Polacy zdołali

Afganistanie. W zeszłym roku pokazy-

17 czerwca, Oświęcimiu – 19 czerwca

Tegoroczna Parada Smoków odby-

przetrwać II wojnę światową. Najważ-

wałem film w Warszawie. Później, kie-

(MDSM godz. 18:00), Krakowie – 25

wała się pod hasłem „Mity i legendy

nia otrzymywał on dziewice na pożar-

ły wyspy północnej Europy. Z ciała smo-

niejszym punktem programu będą po-

dy zwiedzałem były obóz w Oświęcimiu,

czerwca, Kazimierzu Dolnym – 29

Europy”.

cie. Kiedy przyszła kolej na córkę króla,

ka utworzyły się: Dania, Islandia i Nor-

kazy obsypanego nagrodami filmu do-

zrozumiałem, jak wiele świat musi się

czerwca, Warszawie – 1 lipca.

Morski smok, który reprezentował

wielkim męstwem wykazał się Assipa-

wegia.

kumentalnego „Flight from Death”. Ten

nauczyć od Polaków. Zdałem sobie spra-

gród nad Sołą, znany germańskiej mi-

tle, którzy wybawił księżniczkę z niebez-
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GŁOŚNIK KULTURALNY

GŁOŚNIK KULTURALNY
Dorota Mleczko,
Aleksandra JawieńCzapla, Wioletta
Oleś ze Zbiorów
HistorycznoEtnograficznych
przy rowerze
polskim „Janus”
pochodzącym z
około 1930 roku
Fot. Mateusz
Kamiński

Kinowy Ogródek Plenerowy

„Dlaczego nie!” to komedia romantyczna twórcy takich
przebojów, jak „Nigdy w życiu” i „Tylko mnie kochaj”.
Bohaterką filmu jest Małgosia (Anna Cieślak), która
pragnie szybko zrobić karierę i stać się kimś. Opuszcza
prowincję i wyjeżdża na studia do Warszawy. Poznaje

W ostatnią sobotę czerwca zapra-

atrakcyjnego i sympatycznego artystę plastyka. Po

szamy na filmową inaugurację

ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych rozpoczyna pracę

lata. „OKOP”, czyli Oświęcimski

w tzw. cateringu, co nie jest spełnieniem jej życiowych

Kinowy Ogródek Plenerowy,

ambicji. Dziewczyna składa podanie o przyjęcie do

to nocne kino plenerowe, które

renomowanej agencji reklamowej i nieoczekiwanie
poznaje idealnego mężczyznę – przystojnego Jana

„zagra seans” w nocy z 30 czerw-

(Maciej Zakościelny). Sprawy zaczynają się jednak

ca na 1 lipca przy Oświęcimskim

Wystawa z nowoczesnym charakterem

komplikować. Powstaje trójkąt: On – przystojny, bogaty

Centrum Kultury.

i z temperamentem. Ona – delikatna, romantyczna,
pełna talentu i ta Trzecia – Renata (Małgorzata Kożuchowska) – pewna siebie, przebojowa, jedna z gwiazd

Projekt aranżacji wnętrz zamku

Oświęcimia w okresie 1867-1939. Twór-

razie trwają prace przygotowujące eks-

oświęcimskiego powinien przy-

cami projektu są Katarzyna Barańska i

pozycję – mówi Wioletta Oleś ze Zbio-

Na ekranie, o powierzchni prawie sie-

z 2007 roku w reżyserii Ryszarda Zator-

jest gotowa na wszystko.

Tadeusz Smolicki. Wystawa będzie mia-

rów Historyczno-Etnograficznych

demdziesięciu metrów kwadratowych,

skiego oraz „Testosteron” z 2006 roku

Oświęcimskiego Centrum Kultury. Do-

„Testosteron” to komedia twórców filmu „Pół serio” i

ła nowoczesny charakter, gdyż obok tra-

pojawią się dwa filmy, przy których miło i

w reżyserii Andrzeja Saramonowicza i

Miasta propozycje spodobały się

tychczas zebrane elementy kolekcji

„Ciało”. Opowiada o przyjęciu weselnym po ślubie,

dycyjnego wystawiennictwa pojawią się

przyjemne będzie można spędzić kilka

Tomasza Koneckiego.

zbiorów prezentowane są w parterowej

który... się nie odbył. Pani młoda przed ołtarzem

na tyle, że projekt zyskał akcep-

multimedialne środki przekazu. Priory-

ciepłych, letnich, nocnych godzin... To

„OKOP” rozpocznie się w godzinach

części zabytku. W zamkowych piwni-

powiedziała „nie” i wyznała, że kocha innego. Tym-

tację.

tetem jest przygotowanie dwóch sal

spotkanie nie tylko dla kinomanów – za-

wieczornych – około godziny 21:30, gdy

cach ma znaleźć się kawiarnia. Przygo-

czasem kelner kończy nakrywać stoły do weselnego

związanych z kultami religijnymi w

praszamy wszystkich, którzy wieczorową

tylko zapadnie zmrok i potrwa do późnych

przyjęcia. Rozpoczyna się wesele będące ciągiem

Oświęcimiu – katolickim i żydowskim.

towywany jest przetarg, który ma wyło-

porą będą mieli ochotę uczestniczyć w im-

godzin nocnych. Spotkajmy się z własny-

nić gospodarza zabytkowych murów.

zwariowanych bójek, dyskusji, toastów, zaskakują-

prezie organizowanej przez Stowarzysze-

mi krzesełkami, leżakami, materacami,

cych zwrotów akcji i szokujących odkryć na temat

nie Dom Otwarty i Oświęcimskie Cen-

kocami, karimatami... i poczekajmy, aż na-

związków damsko-męskich... W filmie biorą udział:

trum Kultury przy udziale Dyskusyjnego

stanie ciemność, by snop światła projek-

Piotr Adamczyk, Krzysztof Stelmaszyk, Borys Szyc,

Klubu Filmowego „Reksio”.

torów mógł przeciąć mrok, by zbudzić za-

Tomasz Kot, Maciej Stuhr, Cezary Kosiński, Tomasz

klęte na taśmie filmowe światy...

Karolak.

paść do gustu turystom. Radzie

W planach przewidziano zorganizowanie ekspozycji związanej z historią

– Trudno powiedzieć, kiedy turyści

kaman

będą mogli zobaczyć tę wystawę. Na

Amor sprawił, że...

agencji reklamy, która dla sukcesu i w pracy i w miłości

Podczas „OKOP-u” obejrzymy dwa
zgaj z Andrychowa. W kategorii recyta-

filmy produkcji polskiej: „Dlaczego nie!”

adam

cja publiczność nagrodą obdarowała
Kamila Tuszyńskiego z Rabki. (Nagrody i wyróżnienia przyznane przez jury –

Ideał na bruku

na stronie www.ock.org.pl).
XV Ogólnopolskim Spotkaniom Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor spra-

W pewien piątkowy poranek na oświęcimskich chodnikach

wił...” towarzyszył koncert „Trzynastu Po-

pojawił się biały napis „Bardzo powoli słowo wnika w

etów” w wykonaniu laureatów festiwali

strukturę głowy i chodnika”.

piosenki poetyckiej, spektakl „Aj waj!, czyli
historie z cynamonem...” w wykonaniu

Ten krótki wiersz, autorstwa Michała Zabłockiego mogli przeczy-

Grupy Rafała Kmity oraz koncert niespo-

tać na swoich chodnikach mieszkańcy kilkunastu miast całej Polski.

... po raz piętnasty odbyły

dziewanych, aczkolwiek oczekiwanych

Napisy powstawały w ramach szóstej edycji akcji „Wiersze chodniko-

się Ogólnopolskie Spotka-

gości. Konkurs dla młodzieży i dorosłych,

we". Oświęcim wziął w niej udział po raz pierwszy, za sprawą 23 Dru-

nia Recytatorów i Śpiewa-

którzy pragną mówić i śpiewać o miłości,

żyny Starszoharcerskiej „Coś więcej” z hufca ZHP.

jących Poezję „Amor
sprawił...”.

na dobre wpisał się w kalendarz ważniej-

„Wiersze chodnikowe” to element autorskiego projektu „Multi-

szych imprez kulturalnych organizowa-

poezja”, polegającego na poszukiwaniu nowego sposobu istnienia

nych w Oświęcimiu. Patronat nad nim

poezji – zarówno w mediach, jak i poprzez bezpośredni kontakt z pu-

objął Prezydent Miasta Oświęcim.

blicznością.

O miłości majową porą mówili i śpie-

Świętokrzyskiego, Piotrkowa Trybunal-

XV OSRiŚP „Amor sprawił...” finan-

Treść tegorocznego wiersza odbiegała nieco od tradycji lat po-

wali uczestnicy z Andrychowa, Alwerni,

skiego, Rybnika, Siedlec, Sierpca, Tar-

sowane były ze środków Oświęcimskie-

przednich i nie nawiązywała do aktualnych wydarzeń społecznych –

Bierunia, Brzeszcz, Czechowic-Dziedzic,

ganic, Wielogłów, Oświęcimia.

go Centrum Kultury. Imprezę wsparł fi-

była natomiast dowcipnym komentarzem do poetyckiej chodnikowej

Dąbrowy Górniczej, Konina, Krakowa,

W kategorii poezji śpiewanej AMO-

nansowo Urząd Miasta w Oświęcimiu.

inicjatywy.

Lubienia, Leszczyn, Mielca, Ostrowca

RA PUBLICZNOŚCI otrzymał Igor Ma-

maki
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KADRY PAMIĘCI

pejzaż SENTYMENTALNY
ców, ubogich rzemieślników, szeregowych żołnierzy, niezasobnych studentów i uczniów, a także udających się do miasta chłopów.

Kiedyś i dzisiaj

Przedziały drugiej klasy od pierwszej różniły się oferowanymi pod-

Galicjanie podróżują

różnym wygodami. Siedzenia były co prawda wyścielane – w pierwszej aksamitem, w drugiej pluszem, ale przedziały w drugiej klasie

Tych spraw i lat w żadnym sensie i aspekcie

były węższe, podobnie jak siedzenia. Podróż trzecią klasą była zdecy-

nie można porównywać. Można je tylko obok sie-

dowanie pozbawiona wszelkich wygód – wszyscy siedzieli obok sie-

bie zestawić i jakieś na tej podstawie poczynić

bie na twardych, drewnianych ławkach, a obok piętrzyły się stosy to-

uwagi, bez próby wyciągania jednoznacznych

bołków, które

wniosków.
Powojenna bieda, w wielu aspektach całkowi-

nie mieściły się

cie inna mentalność i sposób społecznego funk-

na półkach.
BOGNA WERNICHOWSKA
absolwentka Wydziału

Co bardziej

cjonowania. Religijność, choć przecież tożsama,

szanujące się

jednak o innych sposobach wyrazu i zewnętrznych

osoby, szczegól-

przejawach.

Prawa UJ, krakowska

Byli społeczeństwem zdecydowanie ruchliwym, nie przerażały ich

dziennikarka, autorka wielu

bliższe i dalsze podróże podejmowane czy to z zawodowej bądź

nie żeńskiej płci,

Wiadomo, co dziś oznacza Pierwsza Komunia,

urzędowej konieczności, czy też w celu odwiedzenia krewnych,

wolały raczej

co zawiera się w tym pojęciu i w praktyce jego

zrezygnować z

realizacji. Komercja i zmaterializowanie w dużym,

podróży trzecią

czasem przeważającym wymiarze. Tłum gości, lo-

klasą i odłożyć

kalowe przyjęcia, prezenty o coraz większej war-

coś na wojaż w

tości, rewia strojów i zlaicyzowanie nastrojów. Li-

lepszych warun-

turgia dawania i otrzymywania, poza wymiarem

kach niż wsia-

duchowości.

książek o tematyce historyczno-obyczajowej.
Pasjonują ją „rzeczy

zobaczenia ciekawych miejsc bądź wypoczynku czy poratowania

dawne” oraz wszystko,

zdrowia.

co niezwykłe i tajemnicze...

Odwołując się do źródeł statystycz-

różników i podróżniczek w tamtych cza-

wdowieństwa, zdumiała się i poleciła

dać do podobne-

nych z końca XIX wieku, opracowywa-

sach. Nieraz prezentował się bardzo ele-

natychmiast oddać komuś potrzebujące-

go wagonu.

nych przez wiedeńskich specjalistów –

gancko – wierzch z cielęcej skóry, wnę-

mu. Sama skompletowała później za-

Wiele urzę-

Stanisław Domino, dusza żywiołowa i artystycz-

dla każdej z krain wchodzących w skład

trze wybite jedwabiem czy atłasem. Było

wartość dość dużej wiedeńskiej waliz-

dów państwo-

na – od wiersza, teatru, muzyki, rysunku. Przygo-

Austro-Węgierskiej Monarchii z osobna,

tam wiele przegródek na przybory toa-

ki, pamiętając, by znalazły się tam też

wych, szkół i in-

towania do komunii, duchowe i praktyczne, od-

mieszkańcy Galicji należeli do zdecydo-

letowe, wodę kolońską, chusteczki, w

przybory do pisania i ryza papieru. Nie-

stytucji przyzna-

bywające się w kaplicy św. Jacka przy salezjań-

wanych miłośników podróży.

przypadku kobiet zapasowe szpilki do

stety, ta zapobiegliwość hrabiny w

wało

zresztą

skim kościele, w jej nastrojowym, prawie

Jeśli na przykład mieszkaniec Czech

koków i do kapeluszy, oczywiście puder

przededniu małżeństwa pisarza nie na

swoim pracow-

mistycznym wnętrzu. Dziś kaplica „zamilkła”, a

wsiadał (statystycznie rzecz jasna) do

i nieodzowne tabletki: przeciw migrenie,

wiele się zdała... Nowożeńcy już z pod-

nikom

ich

kiedyś, jeszcze niedawno, urządzano w niej pod-

pociągu średnio dwa razy w roku, a żyją-

oraz odświeżające oddech.

róży poślubnej wrócili do domu osobno,

współmałżon-

niosłe w nastroju i bogate artystycznie Boże Gro-

i

Pamiętam ten mój dzień i poprzedzające go
przygotowania tak: charyzmatyczny katecheta ks.

cy w Chorwacji tylko raz, o tyle staty-

W neseserach męskich znajdowały

a rozgoryczony fiaskiem mariażu autor

kom zniżki kole-

by. Odmienne w klimacie i kolorycie od dzisiej-

styczny Galicjanin odbywał pięć podró-

się przybory do golenia, a także pielę-

od razu pozbył się wszystkiego, co mo-

jowe opiewające

szych w nowej, „zimnej” części salezjańskiego

ży bliższych lub dalszych.

gnacji zarostu – wąsów czy brody, jakie

głoby mu przypominać ten fakt – także i

na drugą klasę

kościoła.

nosiło wtedy wielu panów. Było też miej-

eleganckiego, wiedeńskiego neseseru.

wszystkich pociągów na terenie cesarstwa. Można więc było dość

Msza komunijna w „starej parafii” – salezjań-

sce na metalową butelkę z nalewką,

Inwentarze wypraw ślubnych ów-

wygodnie wybrać się do Krakowa, Lwowa, Wiednia czy nawet odle-

ska miała zaistnieć dopiero za rok – i „wielka uro-

głej Abacji.

czystość” po niej: skromny poczęstunek dla ko-

Bagaże, sepety, pudła...
Przeglądając działy reklam ówcze-

malutkie czarki, a także talie kart czy

czesnych panien wymieniały też z regu-

snej prasy, łatwo zauważyć można, że

miniaturową szachownicę wraz z sza-

ły pudła na kapelusze. Było ich zwykle

wiele firm tak galicyjskich, jak i zagra-

chami.

cztery – różnej wielkości: największe na

munijnych dzieci złożony z kakao z pianką i ciasteczka w przykościelnym budynku, mieszczącym

Podróże furgonem

nicznych zachęcało do kupna najrozma-

Nesesera nie mogło zabraknąć w

wytworny ozdobiony piórami czy innym

Aż do I wojny światowej popularnym środkiem lokomocji były

itszych akcesoriów potrzebnych w pod-

ślubnej wyprawie panny i wśród rze-

przybraniem wizytowy kapelusz, naj-

tzw. pocztowe furgony, przypominające dyliżanse minionej epoki. Do-

Nie pamiętam żadnego prezentu. Może była

róży. Oferowano więc obite skórą so-

czy, które wstępujący w związek mał-

mniejsze na codzienne czy podróżne

cierały one do miejscowości nieleżących przy liniach kolejowych –

nim wizyta z rodzicami u fotografa. Na zdjęciu,

lidne kufry – „przydatne w podróżach

żeński mężczyzna powinien koniecznie

nakrycia głowy.

często łącząc odległą o kilkadziesiąt kilometrów stację kolei z mia-

na które patrzę, nieduży chłopczyk w skromnym

wakacyjnych i poślubnych” – jak pisa-

nabyć przed ślubem.

steczkiem czy miastem. Tak można było dojechać z Chabówki do Za-

ubranku, ze świecą w ręce, przywiązaną wstążką

kopanego, z Nowego Sącza do Krynicy czy Szczawnicy – zanim nie

z mirtową gałązką. Mam ją do dziś zasuszoną w

przedłużono torów.

szylkretowym pudełku.

no w ofertach, najrozmaitsze walizki i

Kiedy czterdziestokilkuletni Henryk

Pierwszą, drugą, trzecią klasą

do niedawna oświatowe urzędy.

Sienkiewicz szykował się do ślubu z 19-

Koleje w Galicji miały, jak w całym

Większe bagaże – w przypadku pa-

letnią bardzo posażną i uroczą Mary-

cesarstwie, trzy klasy. Pierwszą jeździli

Furgony też miały miejsca dwóch kategorii – proste, drewniane i

Oto ten dzień i to święto – w pamięci i doku-

sażerów drugiej i pierwszej klasy – je-

nuszką Wołodkowiczówną, pomocą w

bogaci ziemianie, wyżsi urzędnicy, ofi-

wyścielane siedzenia, ale bez względu na sumę, jaką zapłaciło się za

mentach: komunijnym obrazku i zdjęciu. Pamięci

chały wagonem bagażowym, a do prze-

skompletowaniu sepetów służyła mu

cerowie od majora w górę. Drugą – in-

podróż, furgon ciągniony przez potężne konie kołysał się, trząsł i prze-

ciepłej i wzruszającej, wyzbytej zmaterializowa-

działu zabierano tylko nesesery, pudła

życzliwa i rozsądna hrabina Róża z Po-

teligencja, oficerowie niższych stopni,

chylał na wybojach niebrukowanych dróg. Zwykle docierał jednak

nej radości dawania i otrzymywania czegokolwiek

na kapelusze i koszyczki z prowiantem.

tockich Raczyńska. Podobno obejrzaw-

mniej zamożne ziemiaństwo i duchow-

na czas do miejsca przeznaczenia.

poza bogactwem przeżycia!

Neseser należał do nieodłącznego wy-

szy sfatygowany neseser pisarza, który

ni. Trzecia klasa przeznaczona była dla

posażenia co bardziej zasobnych pod-

podróżował wraz z nim przez długie lata

wszelkiego rodzaju drobnych handlow-

walizy, pudła i nesesery.
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Bogna Wernichowska

Andrzej Winogrodzki
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POZNAJ OŚWIĘCIM

NAGŁAŚNIAMY
Kobiet@ w sieci (28)

Jaka jest kobieta w sieci?
Przeglądając kobiece czasopisma

się artykuł Bogdana Misia „Internet –

Jest kilka blogów i linki do serwisów ko-

można dojść do wniosku, że pojawiają

wszystko o Ewie, czyli kobieta w sieci”

biecych w portalach Interia.pl i Onet.pl.

się w nich powtarzające się wątki uza-

z „Wiedzy i Życia” charakteryzujący

Na dalszych stronach pojawiają się od-

leżnione od pór roku, zmian w modzie

witryny internetowe o paniach z nauko-

nośniki do pojedynczych recenzji ksią-

czy ruchów na firmamencie polskich

wym dorobkiem. Poza tym okazuje się,

żek, oferty strojów kąpielowych i stron,

gwiazdek i gwiazdeczek. Taką zawar-

że istnieje domena:

tość serwuje większość tygodników i

kobietawsieci.pl

miesięczników. Tylko pojedyncze tytu-

związana z projek-

ły wyróżniają się na ich tle, dzięki cze-

tem EFS mającym

mu można przeczytać nieco dłuższe ar-

poprawić dostęp do

tykuły? Czy kobiety faktycznie tego

rynku pracy dla ko-

oczekują? A może ktoś określa nasze

biet na obszarze po-

potrzeby, a my się do tego dostosowu-

wiatów: bocheń-

jemy, aby nie odbiegać od przyjętych i

skiego i brzeskiego.

akceptowanych wzorców? Być może ist-

Strona http://kata-

nieją na ten temat jakieś badania socjo-

log.mojakosme-

logiczne – chętnie poznałabym wyniki.

tyczka.pl/ podaje

Sprawdziłam tym razem, jaka jest

katalog linków opa-

kobieta w sieci, czy raczej jak sobie ją

trzony komenta-

wyobrażają osoby przygotowujące ma-

rzem: wszystko,

teriały do Internetu opatrzone odpo-

czego może szukać

wiednimi słowami – kluczami, ułatwia-

kobieta w sieci,

jącymi znalezienie danej strony. Wyszu-

czyli uroda, kosmetyki, zdrowie, diety,

których nie wolno propagować. I to wła-

kiwarka Google wskazuje 89 tysięcy

moda, odzież damska, ciąża, bielizna,

ściwie wszystko, bo pozostałe dziesiąt-

stron zawierających frazę: „kobieta w

zdobienie i pielęgnacja ciała, styl życia,

ki tysięcy stron, to witryny podobne do

sieci”. To bardzo mało w porównaniu do

biżuteria, macierzyństwo (na tym ko-

58 wskazanych i Google ich nie ekspo-

niec). Jest również

nuje. Jeśli ktoś chce, może oczywiście

odwołanie do serwi-

powtórzyć wyszukiwanie i obejrzeć

su: http://kalorie.net/

wszystkie. Tylko po co? Drogie Czytel-

– wiadomo, co tam

niczki, jak nas widzą, tak nas piszą… a

można znaleźć. Z

raczej dla nas. Cóż tu jeszcze komento-

pierwszych dwóch

wać… Zawartość witryn odwołujących

stron wyszukiwarki

się do frazy: „kobieta w sieci” powiela

przejdziemy również

stereotyp pani, do której kierowane są

do serwisu Obcasy.pl

papierowe czasopisma. Wygląda na to,

(www.obcasy.pl) oraz

że nie mamy zbyt dużych wymagań lub

do strony, której tytu-

zwyciężyły feministki i w sieci przestał

łu i zawartości nie

istnieć podział na to, co męskie i dam-

mogę tutaj podać z

skie.

Budynki przy ul. Krakowskiej przed przebudową – rok 1940

pewnych względów.

A czego szukają Czytelniczki GZO

Trzecia strona wita

w Internecie, w prasie, w życiu? Napisz-

nas poradami na te-

cie o tym pod adres: kobietawsieci@in-

mat cellulitisu (dziw-

teria.eu/. Zapraszam Panie, które posia-

2 mln 200 tysięcy dla rekordów: „poli-

ne, że kiedyś nie istniał, a przynajmniej

dają własne strony i chciałyby je zapre-

tyka w sieci”, ale porażająca przewaga

nasze mamy nie miały o nim pojęcia)

zentować, opowiedzieć o swoich

dla 6 (sześciu) odwołań do hasła: „męż-

oraz kieruje do galerii dla mężczyzn, w

doświadczeniach w sieci.

czyzna w sieci”. Co serwuje się kobie-

której prezentowane są najbardziej po-

tom? Jako jeden z pierwszych pojawia

szukiwane przez internautów kobiety.
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Dawna ulica Krakowska – obecnie Solskiego

Budynek przy ul. Krakowskiej nr 4, zdjęcie zrobione w 1954 roku

Fragment budynku przy ul. Krakowskiej nr 6,
w oknie mieszkaniec, pan Kazimierz Podsiadło

Z kolekcji
Tadeusza Firczyka

Kamila Drabek

Widok na budynki przy ul. Krakowskiej nr 8 i 10
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NAGŁAŚNIAMY

NAGŁAŚNIAMY
UFO: Extraterrestrials

Spider-Man 3

Czarny pająk,
człowiek
z piasku,

Moc zwykłego człowieka
Czasem wydaje mi się, że mam z książ-

Jest stara opowieść o feniksie, który mu-

Nie będę pisał, że nadal po-

Czasami fajnie jest, kiedy pojawia się na ryn-

kami jakieś niewidzialne związki. Otaczają

siał spłonąć, aby mógł narodzić się nowy. Naj-

wtarzają się reżyserskie adapta-

ku jakaś kontynuacja. W zasadzie rzadko się to

mnie, odkąd pamiętam. Pozwalają odnaleźć

dawniejsze mity, baśnie oraz wielkie religie

cje komiksów w wersji filmowej,

zdarza, ale jeśli mowa o grze tak „wypasionej”,

to, czego w danym momencie potrzebuję.

mówią o tym, że coś musi umrzeć, aby mogło

że pisałem już o tym nie raz i że

jaką była UFO: Enemy Unknown to serce rośnie.

Dawno temu przyjęłam do wiadomości, że

się odrodzić. I wcale nie trzeba tu mieć na

komercja robi, co może, by wydu-

Od razu bierze na wspominki – samotne podróże

właściwe książki pojawiają się w moim życiu,

myśli osobistej fizycznej śmierci. Chodzi o

sić od nas pieniądze. Nie będę

po słabo oświetlonych miastach z plazmą w ręku,

kiedy są potrzebne – otrzymuję je w prezen-

przyzwyczajenia, przekonania, światopogląd,

pisał, że raczy się nas tanim efek-

strzały znikąd, profilaktyczny rzut granatem w

cie, dostrzegam na wystawie lub trafiam na

uczucia, przedmioty, pieniądze. Chińczycy od

ciarstwem i że co krok to szok, bo

Remake

dom, więcej zabitych cywilów niż przeciwników,

linki w Internecie i jak po nitce do kłębka

wieków znają ten proces, zawarli go w I Cing

wszystko wygląda tak samo. Nie

dobrej gry

obcięte fundusze... ach... to były czasy. I dlatego

docieram do potrzebnych słów i znaczeń.

– Księdze Przemian. Ludziom Zachodu trud-

będę pisał, że trochę mnie to już
męczy i że już o tym pisałem, bo

to dobra

sięgnąłem po Extraterrestrials.

Na książkę Elizabeth Lesser: „Masz w so-

no jest oswajać stratę, choć każdy dzień daje

Niestety „na dzień dobry” gra zniechęca.

meteoryt...

rzecz,

bie siłę” pewnie nie zwróciłabym uwagi, gdy-

logiczne dowody na to, że nie ma nic stałego,

najważniejsze to się nie powta-

Grafika jest słaba, a wręcz prostacka jak na ta-

że sensem istnienia są ciągłe zmiany. Prawdzi-

dobrze,

tylko czy

by nie to, że podarowała mi ją osoba, która tra-

rzać. A co na to Spider-Man 3?

kie czasy. Mamy jakieś 3d, ale mało który fan

fia w mój czytelniczy gust i potrzeby. Na pierw-

wa siła człowieka polega na akceptacji tego

jest dobry?

3d będzie tym usatysfakcjonowany. Nie ma

szy rzut oka uznałam to za poradnik, jeden z

procesu, zrozumieniu jego istoty i umiejętno-

mroku i lęku, jaki towarzyszył nam w pierw-

wielu, w którym może znajdę coś ciekawego,

ści pokierowania sobą. Można tu przytoczyć

ukochanej Mary. Nie zrobi jed-

szej części sagi, no i wszystko to jakieś takieś... Czemu? Projekt star-

ale szybko o tym zapomnę i zajmę się codzien-

dobre porównanie do jazdy samochodem, za-

nak tego, bo z nieba spadnie me-

tował jako amatorski, zanosiło się na freeware oparty na klimatach

nością. Pozory mylą, a prosty rysunek na okład-

warte w książce: „Ustawiłaś się przodem do

teoryt, a w nim „obcy”... Tak, od teraz człowiek-pająk

UFO. Znalazł się jednak ambitny wydawca i chyba to przesądziło o

ce zupełnie nie oddaje tego, co znalazłam w

kierunku jazdy, ale obserwujesz to, co się dzieje

zrobi się naprawdę mroczny, a na dowód tego zmieni

jakości gry. Marketing i „znawcy” zrobili swoje, pozbawiając pro-

środku. Przeczytałam książkę bardzo dokład-

we wstecznym lusterku”. W ten sposób daleko

kolor na czarny (żebyśmy nie mieli wątpliwości). Od

duktu kilku atrakcyjnych rzeczy, a że łatwiej wyciąć niż wstawić, to

nie, ołówkiem zaznaczyłam najważniejsze

się nie zajedzie, a przecież wielu z nas ciągle

teraz będziemy patrzeć na nieznaną dotychczas stronę

kiepska grafa pozostała kiepska. Mało tego, gra skopiowała prawie

miejsca, aby do nich wrócić. Myślę, że przyda

ogląda się wstecz, zamiast patrzeć prosto przed

osobowości młodego Petera (czyli Piotrka), która nie

wszystko i prawie wszystko skopiowała źle. Nieudolność, z jaką

się ona każdemu, kto stoi przed zmianami i boi

siebie. Polecam tę książkę wszystkim, którzy

raz... przerazi nas. Pojawi się także syn pokonanego w

wykonano sprawdzone elementy gameplay'u jest godna nagany.

się zrobić krok do przodu. Ale też temu, kto już

czują, że stoją w miejscu, że boją się podjąć

poprzedniej części Goblina. Jakby tego było mało, wsku-

Amunicje w niektórych miejscach się nie zużywają, rozbite statki

znalazł się w oku cyklonu, zmiany rewolucjo-

decyzję, że są niezadowoleni ze zmian w swo-

tek promieniowania jeden z bohaterów przemieni się

obcych nie są rozbite, badania nie mają czasu zakończenia, nie wy-

nizują jego życie i wydaje się, że nie ma wyj-

im życiu. Ale także tym, którzy w tym momen-

w groźnego Sandmana. Człowiek z piasku – co na to

magają także werbowania techników i naukowców (?!). Taktyka i

ścia z chaosu, a co gorsza zaczyna żałować, że

cie odczuwają życiową hossę – tak łatwo jest

Wajda? Jak z tego wszystkiego wybrnie Parker?

walka znudza ewidentnie, zbyt mocno rozbudowano niektóre aspek-

w ogóle coś się poruszyło.

wtedy zapomnieć, że wszystko się zmienia…

że Mary Jane
jak zwykle
ruda

Peter już tak bardzo się
ośmielił, że prawie oświadczył się

Każdy, kto jeszcze jest zainteresowany produkcją,

ty, a część z nich po prostu nie działa (np. obcy widzą znacznie dalej

niech zobaczy ją sam. O ile pierwsza część była sym-

niż ludzie, toteż zwykle ostrzał prowadzony jest z mroku, ewentual-

patyczna, a druga sympatyczno-efekciarska, o tyle trze-

na odpowiedź ogniowa niknie w czeluściach nocy...). Jakby tego

cia to już naprawdę potoczne „bicie piany”. Komikso-

wszystkiego było mało, gra pracuje mało stabilnie i potrafi się wie-

wa historia człowieka-pająka była naprawdę długa, a

szać, a także wskakiwać na ekran główny Windowsa i... takie tam.

Elizabeth Lesser
„Masz w sobie siłę”

Kamila Drabek

Kalwi & Remi

jeśli ktoś wpadł na pomysł przelania ją na taśmę fil-

Nie znaczy to, że gra nie ma plusów, niestety są one tylko po-

mową to będzie naprawdę długa telenowela. Ja mówię

twierdzeniem faktu, że mógł to być dobry i interesujący projekt, a

człowiekowi-pająkowi: Nie. Co za dużo to niezdrowo,

zostało coś, co wygląda jak zbiór niedopracowanych pomysłów w

Dziś eksplozja muzyki klubowej „Explo-

na „Explosion” w remixie Dj'a Theo, potem

a film jest mało wciągający i znowu zostają efekty spe-

formie sklonowanego nieudolnie hitu. W tym świetle nie da się wy-

sion” to klubowy hit i przebój grany przez

mamy El Ninio (Alchemist Project remix),

cjalne, żeby nie było, że to film o niczym. Owszem, re-

stawić grze dobrej oceny ani pochwalić za dobre chęci. Produkt ten

większość stacji radiowych przeznaczonych

poza tym kolejnych 8 miksów pozwalających

alizacja jest całkiem przyzwoita i miła dla oka, ale w

to po prostu marnotrawstwo potencjału. Pozostaje pytanie, jakim

dla młodzieży. Ale jak mówią złośliwe języki,

potuptać na parkietach. Płyta na domowe tań-

dzisiejszych standardach kinowych to raczej norma.

cudem ujrzał światło dzienne. Miał on chyba jedynie bazować na

dużo osób miało udział w powstaniu tego mik-

ce bez przytulania, aha.

Jeśli to komuś nie przeszkadza i wystarcza – zapraszam

utartej marce i na tej samej zasadzie sprzedać się jak największej

su, a śmietankę spili Kalwi & Remi. Jedno jest

Według danych serwisu dzwonków do te-

do kin. Aktorom należą się w końcu pieniądze za tak

ilości zapalonych tematyką fanów. Niestety nie polecam tej produk-

pewne, odkąd ten miks pojawił się w mediach

lefonów komórkowych Wapster, utwór

ambitne i profesjonalne role.

cji, choć tematykę i gatunek darzę wielką sympatią.

u chłopaków zaszły zmiany. Zaczęły się sy-

„Explosion” jest najpopularniejszym dzwon-

pać propozycje grania na dekach także z Ibi-

kiem w Polsce. I o to chodzi też…

Reżyseria: Sam Raimi

Minimalne wymagania sprzętowe:

Scenariusz: Alvin Sargent

Procesor – 1.5 Ghz Processor

Zdjęcia: Bill Pope

Pamięć – 256 MB RAM

Muzyka: Christopher Young

Grafika – karta grafiki 128 MB, DirectX 9.0c

Czas trwania: 140'
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jas

HDD – 2,6 GB HDD

zy, zadebiutowali również w BBC Radio One i
współpracowali z najwyższa światową półką:
Kalwi & Remi –
„Always In Trance”

jas

Tiesto, Blank&Jones czy Paulem van Dykiem.
Serce wali 120 uderzeń na minutę, zaczy-

Paweł Chowaniec

namy. „Always In Trance”. Ten krążek zaczy-

Radio Planeta FM
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Piłkarskie derby Oświęcimia dla Unii

Już po raz szósty oświęcimskim Rynkiem zawładnęli amatorzy wspólnego biegania

Święta wojna

Lekkoatletyczna familiada
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Oświęcim finiszował Roman Czaja z klu-

wraz z oświęcimskim Klubem Sporto-

bu „Zadyszka”, który w klasyfikacji gene-

wym Niwa zorganizowali szóstą edycję

ralnej uplasował się na wysokiej, siódmej

„Wielkiej Majówki” – rodzinnej imprezy

pozycji. Na trasie biegu głównego walczy-

Bramki: Marcin Barciak 35, Byrski

sportowej. Start i meta usytuowana była

ło 57 biegaczy. W pozostałych kategoriach

40, W. Nowak 44, Michał Barciak 51 –

w Rynku Głównym, a rywalizowano

na podium stawali: przedszkolaki – 1. Ada

Dziuba 4, Chomicz 31, Kania 57. Sę-

we wszystkich kategoriach wiekowych.

Wawrzyk (Oświęcim), 2. Anna Zając

Kapitalne widowisko derbowe

Łukasz Nowak. Sami sprokurowaliśmy

zachowuje już tylko matematyczne szan-

w Oświęcimiu. Kibice, którzy przyszli

ten horror, tracąc dwa gole na początku

se na awans do ligi okręgowej.

oglądać pojedynek Unii z Sołą muszą

pojedynku. Graliśmy naprawdę dobry

być usatysfakcjonowani. Sytuacja na bo-

futbol. Nie przypominam sobie spotka-

isku zmieniała się jak w kalejdoskopie.

nia, w którym oddaliśmy aż tak dużą ilość

Już w 4 minucie po podaniu Zbi-

strzałów w światło bramki – mówi Józef

gniewa Chomicza wynik otworzył Sła-

Gembala, trener Unii.

Unia Oświęcim – Soła Oświęcim
4:3 (3:2)

womir Dziuba. Później znowu w głów-

– To był dla nas wyjątkowy mecz,

dziował Maciej Pytlowski z Zatora. Żółte

Oprócz biegu głównego, gdzie za-

(Oświęcim), 3. Gabriela Ziemba (Przeci-

nej roli wystąpił doświadczony Chomicz.

w którym interesowało nas tylko zwycię-

kartki: Byrski, Boba, Pacyga – Skrzy-

wodniczki i zawodnicy walczyli na tra-

szów), 1. Bartłomiej Amrozi (Brzeszcze), 2.

Unia się nie poddała i w ostatnich 10 mi-

stwo. Przy stanie 4:2 dla rywali podjęli-

piec, Włoch. Widzów 400.

sie liczącej 9500 metrów, rozegrano bie-

Marek Gawron (Zaborze), 3. Kajetan Am-

nutach pierwszej połowy aż trzykrotnie

śmy ryzyko, ale efekty przyszły poło-

UNIA: Chowaniec (32 Liszka) –

gi w kategoriach młodzieżowych i szta-

rozi (Oświęcim), klasy 1–2 – 1. Sara Sadow-

skutecznie ukłuła. Kiedy na 4:2 podwyż-

wiczne. Unia tylko teoretycznie miała

Knapik, Pacyga, Malicki (32 Michał

fecie rodzinnej.

ska (SP 1 Oświęcim), 2. Gabriela Śreniaw-

szył Michał Barciak wydawało się,

przewagę. Rywale częściej byli w posia-

Barciak (60 Boba)), Nitka – Byrski, W.

– Na szczęście dopisała pogoda.

ska (SP 11 Oświęcim), 3. Anna Kleta

że jest „po meczu”. To jednak derby.

daniu piłki, ale właśnie tego się spodzie-

Nowak, Mroczek, Malinkiewicz – Mar-

Piękny, słoneczny dzień sprawił, że im-

(SP 1 Oświęcim), 1. Kamil Pudełko

Kontaktowego gola zdobył prezes

waliśmy i tak to miało wyglądać – twier-

cin Barciak, Iwański.

preza cieszyła się dużym zainteresowa-

(SP 53 Katowice), 2. Jonatan Kolonko

3. Angelika Kolasa (ZSO Zator), 1. Arka-

i obrońca Soły – Sławomir Kania, ale

dzi prezes solarzy, Sławomir Kania.

SOŁA: Ł. Nowak – Szarwak, Gałusz-

niem. Najbardziej prestiżowy był bieg

(Chorzów), 3. Jacek Pawlica (SP 6 Oświę-

diusz Kraj (UKS Brzeszcze), 2. Bartosz

Sole nie grozi degradacja do klasy

ka, Kania, Kozak (76 Nydra) – Sobanik

główny, ale i w młodszych kategoriach

cim), klasy 3–4 – 1. Anna Gondek (SP 1 Oświę-

Węgrzyn (MG 2 Oświęcim), 3. Robert Ko-

– Mogliśmy z powodzeniem wygrać

B i biało-czerwoni powinni zakończyć

(78 Samek), Wykręt, Mycyk, Skrzypiec

emocji nie brakowało. Tradycyjnie od-

cim), 2. Barbara Bodzoń (SP 1 Oświęcim), 3.

pydłowski (MG 2 Oświęcim), szkoły śred-

wyżej. Były słupki, poprzeczki, a w bram-

sezon w okolicach środka tabeli. Unia

– Dziuba (76 Włoch), Chomicz (55 Tobik).

była się także sztafeta rodzinna. Jako

Justyna Wojniar (SP 1 Osiek), 1. Artur Grze-

nie – 1. Agnieszka Machlowska (Kraków),

ce Soły świetne zawody rozgrywał

na trzy kolejki przed końcem rozgrywek

(zyg)

pierwsi linię mety minęli państwo Wój-

gorzczyk (SP 53 Katowice), 2. Marcin Do-

2. Katarzyna Hajda (Libiąż), 3. Natalia Za-

cikowie z Rudz – powiedział sędzia

liński (SP 53 Katowice), 3. Michał Wiertel

rębska (PZ 3 Oświęcim), 1. Łukasz Kaspe-

główny zawodów, Andrzej Haj.

(SP 11 Oświęcim), klasy 5–6 – 1. Anna Woź-

rek (PZ 2 Oświęcim), 2. Daniel Sporysz

Andrzej Lachowski ze Stąporkowa,

niak (SP 11 Oświęcim), 2. Marzena Woź-

(PZ 3 Oświęcim), 3. Tadeusz Spyrka (MO-

przed Jackiem Kasprzykiem z Krakowa

niak (SP 11 Oświęcim), 3. Paulina Sergiej

SiR Jastrzębie, sztafeta rodzinna – 1. Ka-

i Tomaszem Kliszem z Bielska. Tak wy-

(ZS 1 Oświęcim), 1. Michał Bartczak (MO-

tarzyna, Tomasz i Paweł Wójcikowie (Ru-

glądała kolejność na podium w biegu

SiR Jastrzębie), 2. Marcin Duda (SP 53 Ka-

dze), 2. Beata, Grażyna i Łukasz Machlow-

głównym „Wielkiej Majówki”. Wśród ko-

towice), 3. Przemysław Cieśla (SP 1 Osiek),

scy (Kraków), 3. Beata, Bogusław

biet zwycieżyła Beata Szyjka z Raciborza.

gimnazja – 1. Diana Konik (UKS Brzesz-

i Wojciech Brandysowie (Oświęcim).

Najszybciej z biegaczy reprezentujących

cze), 2. Sonia Lichacz (MOSiR Jastrzębie),

na więcej gospodarze nie pozwolili.

Pływackie Grand Prix w Oświęcimiu

Rewelacyjna Paulina
Miłą niespodziankę podczas pły-

go pływać i tradycyjnie na „setkę” stra-

to wyniki oświęcimskiego Grand Prix.

wackiego Grand Prix Polski w Oświę-

ciła sporo punktów – mówi trener oświę-

Wygrał Mateusz Sawrymowicz, przed

cimiu sprawiła Paulina Sikora. Repre-

cimian, Marek Dorywalski.

Przemysławem Stańczykiem – dodaje

Na dopiero piątej pozycji w „gene-

szyła samą Otylię Jędrzejczak. W finale

ralnej” sklasyfikowany został wychowa-

Podczas najbliższych mistrzostw

na 200 metrów motylkiem przegrała

nek Unii Oświęcim – Paweł Korzeniow-

Starego Kontynentu juniorów w An-

minimalnie, zajmując drugie miejsce

ski (obecnie AZS AWF Warszawa). „Ko-

twerpii (18–22 lipca) wystartuje trzech

z czasem o zaledwie 44 setnych sekun-

rzeń” przegrał na swoim koronnym

pływaków z Oświęcimia. Dwóch zapre-

dy gorszym od mistrzyni olimpijskiej.

dystansie – 200 metrów motylkiem

zentowało się w zawodach Grand Prix.

Najwyżej z oświęcimian w punktacji

z Mateuszem Kierzkowskim. Na pocie-

– Maciej Hreniak i Dawid Zieja wypa-

generalnej sklasyfikowana została Iwo-

szenie pozostały zwycięstwa na 100

dli poprawnie, a Tomasza Gaszyka

na Prędecka. Żabkarka Unii zajęła

motylkiem i 400 zmiennym. Na 50 me-

ze startu wyeliminowała choroba. Je-

czwarte miejsce, a mogło być nawet

trów motylkiem Korzeniowski był trzeci

steśmy na etapie treningu wszechstron-

pierwsze.

(za Bartoszem Olejarczykiem i Kajeta-

nego. Mamy dużo zajęć wytrzymało-

nem Załuskim), a na 200 zmiennym –

ściowych w hali i na siłowni. Sporo pły-

sycznym i zrobiła to wyjątkowo przeko-

czwarty.

wamy i biegamy. Zawody Grad Prix

nująco. Była aż o ponad pięć sekund lep-

– Paweł dopiero wchodzi w rytm tre-

były jednym z etapów przygotowań

sza od Aleksandry Jagodzkiej. Długo

ningowy i startowy. Po mistrzostwach

do mistrzostw w Antwerpii. Najwyższa

prowadziła w punktacji, ale spadła

świata w Melbourne i krajowym czem-

forma w ich przypadku ma przyjść

na czwartą pozycję po wyścigu na 100

pionacie w Dębicy miał krótkie wakacje.

w drugiej połowie lipca – kończy oświę-

metrów klasycznym. Ten dystans wyraź-

Na innym etapie budowania formy są na

cimski trener.

nie jej nie leży. Po prostu nie potrafi

przykład krauliści. Zresztą pokazują
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(zyg)

Dorywalski.

zentantka gospodarzy mocno postra-

– Iwona wygrała na 200 metrów kla-

Wśród kobiet bezkonkurencyjna była
Beata Szyjka z Raciborza.
Fot. (zyg)

(zyg)

Najlepsi biegacze w najmłodszych grupach wiekowych dziewcząt i chłopców
Fot (zyg)

Głos Ziemi Oświęcimskiej |31
31

OD(GŁOS)Y SPORTU

OD(GŁOS)Y MIASTA

Triumfatorzy
Grand Prix
w Oświęcimiu
wraz z prezesem
oświęcimskiego
Jockera –
Henrykiem Bieniaszem
(pierwszy z prawej)
Fot. (zyg)

Podróże w roku Saturna

Rekordowa frekwencja podczas zawodów zaliczanych do cyklu Grand Prix Polski w brydżu sportowym

W doborowym towarzystwie
Ścisła krajowa czołówka z reprezen-

był Waldemar Jaworski z Oświęcimia.

W tych zawodach wystartowało niespeł-

tantami kraju na czele walczyła w bry-

To znakomity brydżysta, który z ostat-

na sto zawodniczek i zawodników.

dżowym turnieju Grand Prix, który ro-

nich mistrzostw Polski przywiózł brązo-

W turnieju głównym walczyło 416 bry-

zegrano na oświęcimskim lodowisku.

wy medal. Początek zawodów miał uda-

dżystów. Oświęcimskie Grand Prix

Na rekordową frekwencję niebagatelny

ny, ale później tracił dystans do czołów-

ma już swoją markę w kraju i jest zali-

wpływ miała wysoka pula nagród, wy-

ki. We wcześniejszym turnieju o Puchar

czane do najbardziej prestiżowych tur-

nosząca aż 37 tysięcy złotych.

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu

niejów w roku – dodaje Bartosz.

Planeta Saturn, która jest kosmicz-

morską. Wielu ludzi może chcieć wędro-

nym władcą 2007 roku, patronuje pod-

wać starymi szlakami pielgrzymkowy-

różom dalekim i długim, często też zwią-

mi czy handlowymi – w rodzaju drogi św.

zanym niekoniecznie z wypoczynkiem,

Jakuba do Compostelli w Hiszpanii, nie-

zdobywaniem zawodowych doświad-

daleko granicy z Portugalią, albo przez

czeń czy pracą naukową. Można wyje-

wiele krajów – tam, gdzie niegdyś pro-

chać po to, aby podjąć się jakichś do-

wadził jedwabny szlak.

chodowych, chociaż niezbyt łatwych czy

W horoskopie mundialnym, który

nak ktoś nie miałby ochoty czy możli-

przyjemnych zajęć, które wszakże w

każdemu miejscu na ziemi przypisuje

wości podejmować tak dalekich podró-

konsekwencji dadzą pozytywny rezultat

planetarnego i zodiakalnego opiekuna,

ży, mógłby odwiedzić znacznie bliższe

– szczególnie w sferze materialnej.

kraje podlegające Saturnowi to Rosja,

miejsca – na terenie Polski, jakie podle-

W roku Saturna wielu ludzi wyruszy

Stany Zjednoczone, a także Indie i kra-

gają wpływom Saturna. Wybrać się w

w podróże, korzystając z tradycyjnych i

je arabskie. Według tradycji astrologicz-

Sudety, na Podlasie, zwiedzić stare,

sprawdzonych środków lokomocji.

nej w roku Saturna wędrówki przez te

sławne miejsca religijnego kultu – Czę-

Większym niż zwykle zainteresowaniem

obszary mogą być szczególnie interesu-

stochowę, Kalwarię czy Świętą Lipkę.

mogą cieszyć się podróże koleją i drogą

jące i wzbogacające duchowo. Jeśli jed-

BW

KRZYŻÓWKA NR 6/07
Poziomo:

Pionowo:

1.Kształt aureoli;

A)Chuck, aktor kina

2.Tata dla małolata;

akcji;

* W szafie na płaszcz;

* Statek rozbitka;

3.Klamra

B)Lada;

– Pod względem organizacyjnym

i Rekreacji w Oświęcimiu liczyliśmy

Za pierwsze miejsce w turnieju

Oświęcim wypadł „na piątkę”. Gorzej

na dobrą postawę zawodników oświę-

głównym najlepsi zawodnicy otrzymali

mury;

C)Krasa;

niż można było oczekiwać, było pod

cimskiego Jockera. Nie wyszedł im jed-

6 tysięcy złotych. Nawet za 25. pozycję

4.Manuskrypt;

* Czynsz dzierżawny;

względem sportowym – mówi dyrektor

nak ten turniej i laury przypadły innym.

przywidziana była nagroda w postaci

* Zakwas, ferment;

D)Prażona kukurydza;

5.Imię Szewińskiej;

E)Stolica Macedonii;

6.Drewniane wiaderko;

* Amerykański policjant;

* Ozdobny pas u spodni;

F)Kolczasty kwiatek;

turnieju, Albert Bartosz. – W gronie fa-

Szkoda, bo były to automatycznie mi-

300 złotych. Organizatorzy przygotowali

worytów głównych zawodów Grand Prix

strzostwa Małopolski młodzików.

także nagrody–niespodzianki. Otrzymała je para, która uplasowała się na 123

416 zawodników walczyło w turnieju głównym Grand Prix
Fot. (zyg)

spinająca

7.Urzędnik dyploma-

miejscu i najlepszy duet w juniorskiej

G)Indianie Ziemi Ognistej;

tyczny;

* Krzepa;

kategorii. 1500 złotych wynosiła nagro-

8.Związany powrósłem;

H)Rybie amory;

da za zwycięstwo w turnieju o Puchar

* W tytule z księciem;

I)Pojazd kosmiczny;

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu

9.Silnik rotacyjny;

* Chief w restauracji;

i Rekreacji. Z kolei dziesiąta lokata na-

10.Logiczna łamigłówka;

J)Kraj w Ameryce Pd.;

* Śpiewana w Boże

K)Dialekt;

Narodzenie;

* Mały ciek wodny;

11.Podajnik węgla

L)Plażowy mebel;

gradzana była 100 złotymi.
Pierwsza „dziesiątka” oświęcimskiego Grand Prix Polski w brydżu sporto-

kupon

6

w parowozie;

Ł)Na akta;

wym: 1. Jerzy Skrzypczak i Bogusław

12.Stan w hipnozie;

M)Fotel lub stół;

Gierulski, 2. Grzegorz Gardynik i Jerzy

13.Jeżeli obuwia to zdar-

N)Plemię;

Zaremba, 3. Jan Martynek i Jakub

cie;

O)Autor „Kulisa”;

Ślemr, 4. Przemysław Machowczyk i Ja-

14.Bikilla, etiopski ma-

P)Śmierdzący kuzyn

ratończyk;

łasicy.

cek Leśniczak, 5. Radosław Szczepański i Dominik Filipowicz, 6. Zbigniew
Mącior i Mirosław Białożyt, 7. Jerzy
Radomski i Tadeusz Nędzi, 8. Maciej

15.Głęboki smutek;
16.Do przerzucania siana;
17.Potocznie o butelce
wódki;

Modrzejewski i Jerzy Orzeł, 9. Tomasz
Raczkiewicz i Marek Atalski, 10. Ireneusz Jarosz i Leszek Kwiatkowski.
(zyg)
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Litery uporządkowane od 1 do 17 utworzą rozwiązanie, na które wraz z kuponem nr 6 czekamy do 9 lipca 2007 r. Prawidłowe rozwiąznie krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: „Plotka to radio
szatana”. Nagrodę pieniężną w wysokości 40 zł wylosowała pani Barbara Mitoraj-Bracik z Oświęcimia. Gratulujemy! Odbiór nagród do 30 dni od dnia ukazania się wyników losowania.
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Przypominamy
4-24.06 Dni Walki z Rakiem
16.06 Międzynarodowy Dzień Pomocy

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
DARUJMY ŚWIATU POKÓJ

Dzieciom Afrykańskim
17.06 Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą
18.06 Dzień Bez Żywności Zmodyfikowanej Genetycznie
20.06 Światowy Dzień Uchodźcy
22.06 pierwszy dzień lata
Dzień Kultury Fizycznej
23.06 Dzień Ojca
24.06 Dzień Nocy Świętojańskiej

Małgorzata Miler, lat 15, Oświęcim

Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę
27.06 Międzynarodowy Dzień Zapobiega-

OGŁOSZENIA DROBNE
Szukam pokoju za przystępną cenę
lub za pomoc i opiekę nad osobą starszą,
chorą, czy też niepełnosprawną.
Tel. kontakt.: 0/502 411 874

LEGALNA PRACA W CZECHACH
DLA MĘŻCZYZN I KOBIET
ok. 1500 netto, ubezpieczenie socjalne i zdrowotne, zakwaterowanie
pokrywa pracodawca.

nia Narkomanii,
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą,
Światowy Dzień Rybołówstwa
29.06 Dzień Ratownika WOPR
30.06 Międzynarodowy Dzień Wspaniale
Wyglądających

BIELSKO-BIAŁA,
Organizator:
Oświęcimskie
Centrum Kultury

033 816 93 00, 693 100 220
SKODA FELICIA – sprzedam, 1998 rok,
benzyna + gaz, 1300 cm3, stan bardzo dobry,

Projekt zrealizowano
przy wsparciu finansowym
Urzędu Miasta
w Oświęcimiu

1 właściciel, kolor czerwony, cena 6,5 tys. zł.
Tel. 0/693 429 251

Praca dla agentów ochrony, niekaralność.

Michalina Suska, lat 16, Włodzimierzów

AKTUALNOŚCI

Tel. 0/509 285 355, rcichoń@g-1group.com.pl

Wąsy i światło!
SZUKASZ DOBREJ PRACY?
Zwróć się do nas!
Aktualnie poszukujemy kobiet i mężczyzn
na stanowiska:
Operator maszyn
(Czechowice-Dziedzice)
Praser tworzyw sztucznych
(Bielsko-Biała)
Operator wózka widłowego/ Pracownik magazynowy
(Bielsko-Biała)
Operator obrabiarek /Monter
(Tychy lub Bielsko-Biała)

Trybunał zdemolował ustawę lustra-

niu i strzyżeniu nie będzie końca, ku

cyjną, co jednych ogromnie cieszy, a in-

partyjnej chwale. Co do estetyki i uro-

nych strasznie smuci. Co do mnie, dwu-

ku wąsów o takich lub innych gabary-

krotnego adresata lustracyjnych papie-

tach, panuje pełen pluralizm ocen i opi-

rów, uważam co następuje: lustracja

nii – od zauroczenia po zniesmaczenie!

powinna służyć prawdzie, a nie kreowa-

Nasze miasto chce podświetlać swo-

niu zamętu. Powinna być celna i punk-

je zabytki! Jest też konkurencyjny pro-

towa, a nie rozlana wszędobylskimi

jekt proponujący podświetlenie miej-

mackami wzdłuż i wszerz wszystkiego

skich miejsc brzydoty i zaniedbania –

i wszystkich.

zrujnowanych kamienic, szpetnych za-

Pewien senator, zresztą wicemar-

ułków. Może, gdy staną w pełni świa-

szałek tej izby, zgolił sumiastego wąsa,

tła dniem i nocą – zostaną zauważone i

z którego był znany. Uczynił to dla

potraktowane jak należy.

uczczenia lokalnego zwycięstwa wyborPlac Wolności 3
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: a.hasik@adecco.pl
Tel: +48 33 819 16 60

Monika Waleska, lat 13, Skierniewice

czego swojej partii. Jeśli owe zwycięstwa potoczą się dalej tak wartko, gole-

Agnieszka Jaszczyk, lat 13, Oświęcim

Z tą nikłą nadzieją na zbawcze działanie światła na razie pozostańmy.
a-w
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Anna Żubrowska, lat 17, Oświęcim

Martyna Pająk, lat 16, Trawniki
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Wyniki konkursu
ZESPÓŁ „TWOTONES” POWSTAŁ W 2000 ROKU.
Nagrody wylosowały panie:
Agnieszka Tasz i Joanna Musiałowska z Oświęcimia,
oraz Natalia Nowak z Osieka.
Gratulujemy!
Prosimy o kontakt z Redakcją.
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