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str. 18-19

Po przywróceniu w kościele trydenckiego rytu łacińskiej mszy, pora
na reaktywację AMBONY! Na ponowne jej zaistnienie w wystroju i funkcji kościoła. W nowo wybudowanych świątyniach nie ma jej wcale, w

Dalej kręcą

starych – nie jest wykorzystywana lub co najwyżej służy jako wieszak

AKF „Chemik” w akcji
str. 22-23

dla ekranu z liturgicznymi tekstami. Ambonę zastąpiono pulpitem czy
mównicą stojącą przy ołtarzu. Ambona bowiem – tak twierdzono – była
widomym znakiem wynoszenia się duszpasterza nad trzódkę, podob-

Sportowe zabawy

nie jak jej lekceważeniem było odprawianie mszalnej liturgii tyłem do

Pejzaż sentymentalny

niej. Teraz rzecz się zmienia i rewitalizacja ambony, jako miejsca gło-

str. 24-25

szenia słowa bożego, widocznego dobrze dla wszystkich, jest może tylko kwestią czasu!
Jest u nas miasto słynne z Kopernika i pierników i zapewne jeszcze
z kilku innych spraw. Są w tym mieście trzy pomniki Naszego PapieFot. Marzena i Karolina Kiryjczuk

Szczęśliwej drogi!
Kobiet@ w sieci (29)
str. 26

ża... Ciekawe, czy jakieś inne miasto pójdzie dalej tym tropem? Słynny
ów gród ma też radiostację, telewizję i uczelnię – pod jednym patronem
i kierownictwem. W owych mediach niektórzy zakochani są zapamięta-

Z apetytem na awans

le, inni cokolwiek mniej. Na uczelni wykłada spiritus movens całego

Oświęcimska Unia przed rozgrywkami

przedsięwzięcia. Co bywa przedmiotem jego wykładów, mieliśmy nie-

klasy A
str. 30

dawno okazję się dowiedzieć.
I odtąd już to wiemy!
a-w

Kolejny „Głos”
w sprzedaży od 7 września
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OD(GŁOS)Y MIASTA

OD(GŁOS)Y MIASTA
Ekipa Super Radia
w komplecie:
(od lewej) Tomasz
Chumowicz,
Piotr Wawrzuta,
Anna Kubica,
Wioleta Jaskółka,
Magdalena Faruga
i Mikołaj Jaskółka
Fot. RC

Marek od dzieciństwa
marzył, by zostać radiowcem. Na swoim zdezelo-

Długa droga do nowego radia

wość prościej uzyskać, ale proszę się za-

Radio to specyficzne medium,

stanowić, ile osób słucha radia na tych

przede wszystkim dlatego, że pozwala

częstotliwościach? – pyta retorycznie

na bardzo szybki przekaz informacji. Po-

Szepielak.

nadto słuchając go, można wykonywać

Przyznanie nowej częstotliwości FM

przy okazji inne czynności. Telewizja,

– nieujętej dotychczas w wykazach – jest

prasa i Internet nie dają takiej możliwo-

możliwe, ale uzgodnienia techniczne,

ści. Radia słuchać można praktycznie za

konieczne do przeprowadzenia pomia-

tów i historyjek

darmo i w niemal każdym miejscu, na

ru w terenie trwają długo, na pewno nie

na temat prezentowanej

dodatek nie potrzeba do tego skompli-

krócej niż rok. Taką informację uzyska-

kowanego sprzętu. W sytuacjach klęsk

liśmy w biurze KRRiT.

wanym grundigu bez
przerwy nagrywał audycje
pełne specjalnych wtrę-

muzyki. Gadał do siebie

– Realnie licząc, koszt uruchomienia

żywiołowych radio to często jedyne źró-

godzinami, budząc po-

dło informacji.

ważny niepokój rodziców.
Pracował nad dykcją
i barwą głosu. Nauczył

Uzyskanie nowej koncesji na nada-

bry program informacyjny trzeba ostroż-

wanie programu komercyjnego, szcze-

nie szacować w setkach tysięcy złotych.

gólnie w naszym regionie na falach ul-

Niewielu inwestorów w regionie dyspo-

trakrótkich (FM) jest trudne.

nuje takim kapitałem – zaznacza Bartło-

– Wystarczy przejrzeć ogłoszenia

się oddychać przeponą
i cały czas mieć przed
mikrofonem wpółotwarte
usta, tak by nie mlaskać.

radia lokalnego z nastawieniem na do-

miej Szepielak.

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

To jednak nie zniechęca młodych lu-

aby przekonać się, że wolnych często-

dzi z Super Radia Oświęcim, chcących

tliwości jest jak na lekarstwo. Nadawa-

wystartować z profesjonalną ramówką,

nie programu na falach krótkich czy

o bogatej ofercie programowej.
Robert Czopek

średnich jest możliwe, taką częstotli-

Gdy w Oświęcimiu pojawiło się Radio CCM,
zgłosił się od razu.

Robert Karp, były dziennikarz BBC, korespondent Radia
Em 107,6FM oraz Katolickiej Agencji Informacyjnej

Spodobał się. Niestety,
przygoda z oświęcimską
stacją trwała krótko.
Ale przynajmniej zakosztował smaku prezenterki.

Oświęcim w eterze
Dokładnie cztery lata temu zlikwidowa-

Śląska, głównie okolic Gliwic – mówi Bar-

złotych. Właściciel Super Radia Oświę-

Mógł mówić do słucha-

no oświęcimską siedzibę (jedynego w oko-

tłomiej Szepielak, były dziennikarz radio-

cim z dużymi nadziejami patrzy w

czy, mógł grać ludziom

licy) Radia CCM. Początkowo redakcja i

wy, niegdyś reporter tej stacji.

przyszłość.

studio mieściły się w biurowcu Firmy Che-

Niedawno ruszyła nowa i jedyna w po-

– Obecnie oczekujemy pozytywne-

micznej „Dwory” SA, w 2003 roku główna

wiecie oświęcimskim stacja radiowa – Su-

go sfinalizowania procesu przyznania

Tak bardzo zasmakował

siedziba została przeniesiona do Gliwic,

per Radio Oświęcim. Do czasu uzyskania

stałej częstotliwości FM. Wniosek w tej

w radiu, że teraz

gdzie radio nadal funkcjonuje. Pierwszą

koncesji, rozbrzmiewać będzie jednak tyl-

sprawie złożyliśmy w Krajowej Radzie

koncesję na nadawanie stacja CCM otrzy-

ko w Internecie.

Radiofonii i Telewizji – na razie czeka-

swoje ulubione utwory.

nie wyobraża sobie życie

mała w 1997 roku, która następnie została

– Trzeba powiedzieć jasno, że tak na-

my. Liczymy oczywiście na pozytywne

bez „sita”. Docenili go

przedłużona w 2004 roku na kolejne sie-

prawdę, Oświęcim czy w ogóle Małopolska

rozstrzygnięcie – zaznacza Mikołaj Ja-

w Krakowie. Pracuje

dem lat. Zgodnie z przyznaną koncesją ra-

Zachodnia nie ma swojej lokalnej stacji ra-

skółka, dyrektor generalny Super Radia.

dio nadaje program o charakterze społecz-

diowej. Cieszę się, że ktoś w końcu podjął

Pierwszą audycję w sieci słuchacze

no-religijnym. Od początku jest własnością

temat uruchomienia w mieście lokalnego

mogli usłyszeć w czerwcu. Pomysł, by

ewangelickiego Stowarzyszenia DeoRecor-

radia – dodaje Szepielak.

zaistnieć w eterze, pojawił się krótko

w jednej z komercyjnych
stacji. – Nie podawaj
mojego prawdziwego
imienia, bo za dobrze
mnie znają, to zbyt
intymna opowieść –
kwituje z uśmiechem.
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dings z Wisły.
Nowe radio tylko w Internecie

A problem wart jest uwagi. Wydarze-

potem.

nia z powiatu relacjonuje głównie prasa,

– Od razu zabraliśmy się za komple-

lokalna telewizja oraz miejscowe portale

towanie sprzętu. Ja już wcześniej mia-

– Obecnie z Oświęcimiem Radio CCM

internetowe. Znalazłoby się miejsce i na

łem doświadczenie w pracy w radiu.

ma wspólnego jedynie tyle, że jeden z na-

stację radiową, jednak najpierw w eterze

Nasz zespół ciągle się powiększa. Mó-

dajników tej stacji znajduje się na kominie

musi znaleźć się dla niej częstotliwość

wiąc szczerze, nie spodziewaliśmy się

spółki Dwory. Nadawany program niemal

oraz przede wszystkim pieniądze, bo

aż tak dużej ilości słuchaczy – podkre-

w całości poświęcony jest informacjom ze

mowa tu o sumach rzędu kilkuset tysięcy

śla z dumą Jaskółka.

Oświęcim nie ma szczęścia do radia. Ma za to szczęście do radiowców, bo pełno w mieście entuzjastów radia i transmisji radiowych.
Już w połowie lat dziewięćdziesiątych grupa oświęcimian podjęła
starania, by otrzymać koncesję
na rozgłośnię w Oświęcimiu. Rozgłośnią Zakładową Dworów SA interesował się swego czasu nawet RMF.
W końcu powstało Radio CCM,
które za Oświęcimiem nie tęskniło
nigdy i traktowało redakcję nad Sołą
jako zło konieczne. Za to zespół
oświęcimskich dziennikarzy, zanim
zorientował się, o co chodzi zarządowi protestanckiego radia, napocił się
i wylał sporo łez i krwi, by zrobić
fajny program. Szkoda zmarnowanego wysiłku i czasu tych ludzi. Że nie
postępowano z nimi fair, dowodzą
wygrane przez pracowników bodaj

wszystkie procesy w sądzie pracy.
Dziś mamy inne czasy. By znaleźć
się na rynku, trzeba więcej profesjonalizmu, no i pieniędzy. Samo odwołanie się do lokalnego patriotyzmu
nie wystarczy. Trzeba to poprzeć
ciężką pracą i przyzwoitym standardem audycji.
Rdzewieje bardzo dobry sprzęt
w zamkniętej niedawno Rozgłośni
Zakładowej Firmy Chemicznej Dwory
SA. Już dzięki niemu można by było
rozkręcić niezłe radio. Gdyby trafił
się w Oświęcimiu jakiś biznesmen
z sercem radiowca (znam co najmniej jednego takiego), ucieszyłby
wielu oświęcimian. Bo ludzie tu
mają po dziurki w nosie znajdowania
się w mediach tylko ze względu na
to, że ktoś w Warszawie uznał,
iż w Oświęcimiu jest kolejna afera
wokół byłego obozu.
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(GŁOS) POŻEGNALNY

OD(GŁOS)Y MIASTA
Ksiądz Stanisław Górny odszedł
do domu Ojca. Kapłan zmarł w wyniku
wypadku drogowego. Żegnało go ponad
trzy tysiące osób. W ich sercach ten wspaniały
kanonik pozostanie na zawsze.

Spór wokół OSPR

Na zawsze
w naszych sercach

Samorządy długo i cierpliwie czekały na decyzję

– Decyzja ta świadczy o uznaniu i za-

mi beneficjentami. Żaden z uczestników

ufaniu czynników rządowych dla insty-

nie został o tym powiadomiony” – czy-

tucji pamięci, jaką jest Państwowe Mu-

tamy w liście.

zeum Auschwitz Birkenau – wyjaśnia w

– Chciałbym zauważyć, że ostatecz-

komunikacie prasowym dr Piotr Cywiń-

ne decyzje o podziale zadań i fundu-

ski, dyrektor muzeum.

szach na nie przeznaczonych podejmu-

– Świadczy to raczej o lekceważeniu

je autonomicznie rząd RP, w oparciu o

przez „czynniki rządowe” samorządów

konsultacje i własny osąd sytuacji – od-

wszystkich szczebli województwa mało-

powiada dyrektor Cywiński. Argumen-

polskiego. Natomiast zastąpienie ści-

tuje, że być może na rządowej decyzji

„Gdy montowali łańcuchy dookoła

kim, którzy tu przychodzili. Tak było w

na trasie Kraków-Zakopane, pod Myśle-

Rady Ministrów

słych i przejrzystych procedur podejmo-

zaciążyły niektóre działania podejmo-

kościoła, pamiętam jak dziś, jak ksiądz

stanie wojennym, tak było zawsze – po-

nicami, niedaleko od swoich rodzinnych

wania decyzji decyzją arbitralną budzi

wane przez władze miasta np. koncep-

powiedział do nas: Chłopaki, a to dla was,

wiedział prałat.

stron...

przyznającą naszemu

sprzeciw, wątpliwości oraz podejrzenia

cja umieszczenia kopca Pamięci i Pojed-

co do intencji decydujących – ripostują

nania – przy zupełnym braku konsulta-

władze Chrześcijańskiego Stowarzysze-

cji oraz wielu opiniach negatywnych, a

nia Rodzin Oświęcimskich, reprezentu-

także rozmaite wydarzenia z ostatnich

jącego środowiska byłych więźniów i ich

lat, jak np. szukanie poparcia dla róż-

rodzin.

nych inicjatyw u Eriki Steinbach czy

miastu kolejne miliony

żebyście się mieli na czym huśtać”; „Jako

Ksiądz Stanisław Górny urodził się

Kanonik zmarł w wielu 73 lat. Pod-

dziecko mieszkałam zaraz za kościołem

w 1934 roku. Ćwierć wieku później wstą-

czas uroczystości pogrzebowych towa-

i często się tam bawiliśmy i biegaliśmy

pił do zakonu Franciszkanów. Po przy-

rzyszyło mu grono duchownych. Był

koło kościoła. Pamiętam, jak czasami

jęciu święceń kapłańskich (1963 r.) prze-

wśród nich brat zmarłego biskup rze-

ksiądz Stanisław wychodził i dawał nam

bywał w placówkach zakonnych w:

szowski ks. Kazimierz Górny. Homilię

cukierki. Takich księży jak on, to zostało

Pieńsku, Krakowie, Wrocławiu i Gło-

pożegnalną wygłosił były wikariusz pa-

Decyzja zapadła, dokument

bardzo mało”; „Cichy, skromny, wielkie-

wience. Potem w 1976 roku został inkar-

rafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu,

podpisany, lecz zamiast

go serca! Będzie go bardzo brakowało.

dynowany do archidiecezji krakowskiej.

obecnie proboszcz parafii Matki Bożej

Kochamy Cię! Spoczywaj w pokoju!” –

W latach 1976-77 był proboszczem w

Zwycięskiej w Krakowie i dziekan dla

to tylko niektóre komentarze internautów

Orawce. Następne trzy lata poświęcił

Podgórza, ksiądz Grzegorz Szewczyk.

przytoczone pod informacją o śmierci

budowie kościoła w Witkowicach koło

– Chcemy dziękować Bogu za kapła-

Stanisława Górnego na jednym z oświę-

Kęt. Od 1983 roku podjął pracę duszpa-

na pełnego wiary. Dziękujemy za całe

cimskich portali.

sterską i administracyjną w parafii św.

jego życie. Szczególnie za te 27 lat ka-

Kanonik był symbolem, budowni-

Maksymiliana w Oświęcimiu. W latach

płańskiej posługi pośród oświęcimian –

powiatu, miasta, gminy

czym oraz byłym proboszczem parafii

1985-1998 pracował tu jako proboszcz.

mówił ksiądz Szewczyk.

św. Maksymiliana Kolbe.

Zmarł w wyniku wypadku drogowego

– Tu mieszkańcy Oświęcimia sta-

(kaman)

w ramach III etapu Oświęcimskiego Strategicznego
Programu Rządowego.

radości z przyznanych

Agon Szu, które nie przyczyniły się do
List do premiera

wytworzenia jasnego obrazu sytuacji.

Marszałek województwa małopolskiego, starosta oświęcimski, prezydent

Budynek niezgody

pieniędzy w Oświęcimiu...

miasta, wójt gminy oraz rektor PWSZ w

Rektor oświęcimskiej PWSZ, prof. dr

zawrzało.

Oświęcimiu są zaniepokojeni decyzją

hab. Lucjan Suchanek jest zaskoczony,

rządu RP. Ich wspólne stanowisko zo-

że na mocy decyzji rządowej, dysponen-

stało przesłane do Prezesa Rady Mini-

tem trzeciego z budynków po byłym

strów Jarosława Kaczyńskiego. Wyra-

Monopolu Tytoniowym w Oświęcimiu,

oraz Państwowej Wyższej

żają w nim protest i dezaprobatę dla

(dwa z nich należą już do szkoły) zosta-

Szkoły Zawodowej

zmian w OSPR dokonanych bez ich wie-

ło muzeum. Budynki te stanowią zwar-

dzy. Liczą na zmianę tej krzywdzącej, ich

ty i jednolity architektonicznie kom-

zdaniem, decyzji.

pleks, który miał stanowić bazę dydak-

Władze województwa,

nęli murem ze swoim duszpasterzem

w Oświęcimiu

w walce o świątynię. Ksiądz Stanisław

są zdumione, iż uzgodnio-

„Przyjęty właśnie program, podob-

Górny wybudował w swoim życiu ka-

ny wspólnie projekt OSPR

nie jak etap poprzedni, był przedmiotem

– To nasza uczelnia była inicjatorem

trwających prawie rok spotkań wszyst-

koncepcji zagospodarowania tego bu-

płańskim trzy świątynie – powiedział

tyczną oświęcimskiej uczelni.

w homilii ksiądz prałat Jan Czyrek,

został zmieniony na szcze-

kich zainteresowanych stron. Niestety z

dynku na cele publiczne. Miały się tu

proboszcz parafii św. Floriana w Kra-

blu rządowym, a kilka

przykrością stwierdzamy, że Państwowe

znaleźć między innymi: Biblioteka

kowie i przyjaciel księdza Górnego.

zapisanych w nim zadań,

Muzeum Auschwitz-Birkenau, jako je-

Główna Uczelni, czytelnie multimedial-

den z uczestników przeprowadzonych

ne, pracownie komputerowe, wydawnic-

konsultacji doprowadziło, bez wiedzy i

two naukowe PWSZ, uczelniane biuro

udziału pozostałych partnerów, do zmia-

karier zawodowych, sale dydaktyczne,

ny uzgodnionych zapisów dotyczących

wystawowe i konferencyjne służące nie

niektórych zadań. Dziwi nas, że zmiany

tylko uczelni, ale również innym waż-

przyjętego wcześniej projektu programu

nym dla miasta i powiatu inicjatywom

nie zostały skonsultowane z pozostały-

edukacyjnym i kulturalnym – wyjaśnia

Ksiądz Stanisław spoczął na cmen-

wbrew wcześniejszym

tarzu w Oświęcimiu w grobowcu kapłanów. Był ceniony przez ludzi. Pomagał
miejscowemu oddziałowi Związku Podhalan.
– To był kapłan zawsze z ludźmi,
zawsze pomagający ludziom. Wszyst-
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Księdza
Stanisława
Górnego
żegnały
tysiące osób
Fot. (kaman)

ustaleniom, realizować
będzie nowy beneficjent –
Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
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rektor. – Do projektu zagospodarowania

PWSZ nie chce konfliktu

zawarte w liście otwartym do premiera

dysponentem budynku zostało Muzeum

– Przez krzywdzącą decyzję rządu wy-

RP oraz w oświadczeniu rektora PWSZ

Auschwitz, które przeznaczy budynek do

ższa szkoła, w której władze samorządo-

w Oświęcimiu.

inych celów, a wystawę tę chce otworzyć

we i lokalna społeczność upatrują przy-

na terenie byłego obozu.

szłości dla miasta i jego okolic, traci moż-

Sobotnie dyżury
dla obywateli

budynku zaprosiliśmy Archiwum Pań-

Rektor PWSZ zaznacza, iż niezwy-

stwowe, które w najbliższym czasie musi

kle ważne jest zachowanie właściwych

opuścić swoje lokale na terenie PMA-B,

relacji między miejscem pamięci a po-

„Muzeum (uczestniczące od same-

a także Instytut Pamięci Narodowej z pro-

trzebami żywego organizmu miejskiego.

go początku w pracach nad III etapem

Dyrektor Piotr Cywiński wyjaśnia, iż

liwość dalszego, nieskrępowanego

pozycją działalności dydaktycznej i wy-

– PWSZ w Oświęcimiu, jako uczel-

OSPR – przyp. red.) nie tylko nie zgłosi-

priorytetowo ocenia sprawę wystawy o

rozwoju – uważają radne Małgorzata

stawienniczej poświęconej historii miasta

nia publiczna powołana do kształcenia

ło żadnego wniosku, ale również nie

ziemi oświęcimskiej i martyrologii jej

Margol i Danuta Fyderek.

i ziemi oświęcimskiej. Koncepcja ta zosta-

młodych pokoleń w miejscu tak szcze-

oprotestowało zadań zgłaszanych przez

mieszkańców w czasie okupacji, w tym

Rada miasta chce przyjąć III etap

ła również przedstawiona dyrekcji mu-

gólnym jak Oświęcim, całą swoją do-

inne podmioty” – czytamy w oświadcze-

także losu wywłaszczonych i wysiedlo-

OSPR na lata 2007-2011 i zawrzeć w tej

zeum, ale z propozycją udziału w działal-

tychczasową działalnością potwierdza

niu ChSRO. „Tym bardziej skandalicz-

nych przez Niemców. – Wystawa taka jest

sprawie porozumienie z ministrem spraw

ności edukacyjnej i wystawienniczej –

potrzebę znajomości i rozumienia histo-

ny jest tajemniczy finał prac nad OSPR,

planowana w byłym obozie, obok innych

wewnętrznych i wojewodą małopolskim.

zaznacza prof. Suchanek. Niestety, po ja-

rii tego miejsca przez naszych studen-

w wyniku którego PMA-B stało się re-

wystaw narodowych. Pomysł, by usytu-

Radni stawiają jednak warunek: odnową

Kolejki mają rozładować dyżu-

kimś czasie dotarła do władz uczelni in-

tów. Dowodem tego jest udostępnienie

alizatorem dwóch zadań i planuje za-

ować ją poza muzeum, nie jest najszczę-

historycznych budynków przy ul. Kolbe-

ry Wydziału Spraw Obywatelskich

formacja, że muzeum chce przejąć cały

dwóch pomieszczeń uczelni na sale pa-

właszczenie części budynku znajdujące-

śliwszy, gdyż mało kto by ją wówczas

go – byłych Zakładów Zbożowych oraz

– od września do grudnia w każdą

budynek, wraz z przylegającym terenem

mięci o więźniach pierwszego transpor-

go się w kompleksie tzw. budynków mo-

oglądał, zaś tematyka jej jest niezwykle

byłego magazynu Monopolu Tytoniowe-

pierwszą i trzecią sobotę miesiąca

pomiędzy ulicami Leszczyńskiej i Kolbe-

tu deportowanych do obozu, a także

nopolu oraz w całości budynku tzw.

istotna, by zrozumieć tragiczną historię tej

go zajmą się władze Oświęcimia, a nie –

(1 i 15 IX, 6 i 20 X, 3 i 17 XI, 1 i 15

go i przeznaczyć go na… magazyn eks-

otwarcie w budynku uczelni stałej wy-

Lagerhaus, mimo iż obydwa obiekty

ziemi i jej mieszkańców. Pamiętajmy jed-

jak zapisano w OSPR – Muzeum Au-

XII) w godz. 8.00-13.00 przy ul. Sol-

ponatów i zbiorów archiwalnych.

stawy poświęconej losom więźniów

znajdują się poza strefą ochronną”.

nak, że powstanie wystawy na terenie

schwitz.

skiego 2, gdzie można załatwić formalności. Dyżury pełnić będą rów-

pierwszego transportu do Auschwitz –
Magazyn obok szkoły

Szacuje się, że około 5 tysięcy
mieszkańców Oświęcimia nie
wymieniła jeszcze dowodów
osobistych.

nież pracownicy Urzędu Stanu Cy-

mówi prof. Suchanek. – W programie naBudynki stanowią zwarty i jednolity
architektonicznie kompleks,
który miał stanowić bazę dydaktyczną
oświęcimskiej uczelni
Fot. maki

wilnego.

Decyzją rządu dysponentem i użyt-

uczania, wśród przedmiotów fakultatyw-

kownikiem obiektu byłego Monopolu

nych, znalazł się także przedmiot „Au-

Tytoniowego zostało PMA-B. Lokalne

schwitz i zagłada narodów”. Organizu-

środowiska dziwi fakt, że budynek otrzy-

jemy również spotkania z więźniami i

mała instytucja, która nigdy wcześniej

konferencje naukowe poświęcone pro-

w Urzędzie Miasta: ul. Zaborska 2,

nie zgłaszała zainteresowania nim. Dy-

blematyce zjawisk ludobójstwa i huma-

pok. 1; ul. Solskiego 2, pok. 5. Do

rektor Cywiński uspokaja władze oświę-

nistycznej refleksji nad historią. Jednym

wniosku załącza się dwie aktualne

cimskiej placówki, iż dla niego nieza-

z przykładów jest zorganizowana w

fotografie (głowa w pozycji lewego

przeczalnie ważną kwestią jest przy-

czerwcu konferencja naukowa „Pamięć

półprofilu, z widocznym lewym

szłość uczelni w Oświęcimiu.

– odpowiedzialność”.

uchem, bez nakrycia głowy i okula-

Wnioski należy składać osobiście,
formularze można pobrać ze strony
internetowej miasta. Są też dostępne

– Część pomieszczeń budynku zosta-

Rektor podkreśla także, iż oświęcim-

rów z ciemnymi szkłami); odpis skró-

nie przekazana PWSZ oraz oświęcim-

ska placówka, kształcąc i wychowując

cony aktu urodzenia – w przypadku

skiemu oddziałowi Archiwum Państwo-

młodych ludzi, chce łączyć rozumną wie-

osób, które nie wstąpiły w związek

wego w Katowicach – zapewnia. – Jest

dzę o historii z potrzebami i wyzwaniami

małżeński; odpis skrócony aktu mał-

to obiekt sporej kubatury, który może

współczesnego świata. Dlatego uważa,

żeństwa wraz z adnotacją o aktual-

przyjąć wszystkie te planowane insty-

że przeznaczenie trzeciego z budynków

nie używanym nazwisku. Osoby ma-

tucje. Zaznacza jednak, że do budynku

byłego monopolu na magazyn ekspona-

jące kłopoty z poruszaniem się będą

mają trafić również muzealne zbiory,

tów obozowych zamyka szansę, płynącą

mogły załatwić formalności w domu,

które w chwili obecnej mieszczą się na

z możliwości wykorzystania go na dzia-

po uprzednim telefonicznym lub ma-

terenie byłego obozu Auschwitz I. Z taką

łalność publiczną, poprzez włączenie do

ilowym zgłoszeniu do Wydziału

koncepcją zagospodarowania budynku

kampusu oświęcimskiej uczelni.

Spraw Obywatelskich.
Ustawowy termin wymiany ksią-

nie zgadza się rektor. Uważa, że obiekt

– Mamy nadzieję, że zmiana decyzji

ten w całości powinien mieć funkcję

rządu RP w tej sprawie jest możliwa i

edukacyjno-kulturalną.

nie spowoduje niepotrzebnego konflik-

Zaskakująca decyzja rządu pokrzy-

muzeum będzie możliwe dopiero po prze-

– Wyrażamy sprzeciw wobec trakto-

stych wydanych przed 1 stycznia

tu wokół Państwowego Muzeum Au-

żowała plany ChSRO. Rzecz dotyczy

niesieniu zbiorów muzealnych do bez-

wania miasta jako muzealnego przyczół-

2001 roku upływa 31 grudnia 2007

schwitz-Birkenau – dodaje.

m.in. zgłoszonego do realizacji przez

pieczniejszych budynków byłego mono-

ka. Wnosimy pod rozwagę rady możli-

roku. Oznacza to, że w 2008 roku bez

miasto Oświęcim projektu adaptacji

polu – uważa jednak dyrektor.

wość skorzystania z mocy ustawy o refe-

nowych dowodów nie będzie można

rendum lokalnym i skonsultowanie ze

uzyskać kredytu w banku czy zała-

społeczeństwem sprawy zewnętrznej in-

twić formalności u notariusza. Na

– Umieszczenie tu zbiorów jest faktycznym poszerzeniem muzeum poza
obszar jego obecnych granic – ripostuje. – Wydaje się, że bezpośrednie są-

Więźniowie są przeciw

żeczkowych

dawnego budynku Lagerhaus. O ten
Weto i twarde warunki radnych

dowodów

osobi-

siedztwo szkoły wyższej z magazynami

Byli więźniowie i ich rodziny skupie-

budynek od sześciu lat stara się ChSRO,

tak szczególnych eksponatów budzi

ni w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu

by utworzyć w nim Dom Pojednania, w

Na nadzwyczajnej sesji oświęcimscy

gerencji w obszar miasta, powodującej

stary dowód nie będzie też można

wiele wątpliwości. Przenoszenie ekspo-

Rodzin Oświęcimskich wydali 3 sierp-

którym znajdzie się stała wystawa o lo-

radni podjęli uchwałę w sprawie zmian

rozszerzanie strefy wpływów muzeum –

wyjechać do krajów Unii Europej-

natów muzeum z naturalnego miejsca

nia oświadczenie, w którym popierają

sach mieszkańców ziemi oświęcimskiej

w zapisach III etapu OSPR. Ich zdaniem

informują radne.

skiej.

pamięci jest w naszej opinii ich desakra-

dążenia lokalnych włodarzy do zmiany

w czasie okupacji. Jednak na mocy

to miasto powinno realizować zadania,

lizacją – dodaje.

decyzji rządu w sprawie III etapu OSPR,

otrzymanego z Warszawy dokumentu

które rząd przypisał muzeum.

8 |Głos Ziemi Oświęcimskiej

Karo

maki

Głos Ziemi Oświęcimskiej |9
9

OD(GŁOS)Y MIASTA

OD(GŁOS)Y MIASTA
Ania Zemła kocha konie. Przez trzy lata należała do kadry
Polski. Podczas mistrzostw Europy zajęła wysoką piątą
pozycję. Zakwalifikowała się do mistrzostw świata. Sukcesy
zawdzięcza swojemu uporowi, rodzicom i znakomitej współpracy z trenerem.

Po co nam szkoły
humanistyczne?
Dziś sporo kontrowersji. Przede wszystkim edukacja. Uczyć się jak i pracować należy krótko, ale
efektywnie. Bo jak twierdzą specjaliści, kluczem do
sukcesu nie jest złoty środek, ale „złote minimum”.
Mówi o tym zasada Pareto: 20 procent energii, jaką
poświęcamy na wykonanie jakiegoś zadania, przynosi aż 80 procent pożądanego efektu. Problem jest
jednak w tym, że trzeba znaleźć te magiczne 20 procent. Czy uda się znaleźć te 20 procent w polskiej
edukacji? Kiedy matematyka leży odłogiem? Niektóre szkoły i nauczyciele są znakomici, inni przeciętni i głupi, jak w każdej pracy, więc nie mam ochoty posyłać mojego dziecka tam, gdzie muszę, bo na
najlepsze prywatne szkoły mnie nie stać i muszę do
państwówki. Szlag mnie trafia, bo podatki płacę, a
Chcę, żeby dobry nauczyciel i dobra szkoła miała pieniądze, zły nauczyciel i zła szkoła upadła.
Banał? Pewno banał, ale przekonacie się o tym za
miesiąc, przy jakichś kolejnych strajkach budżetówki

Ania mieszka w Oświęcimiu. Jej pokój przypo-

sezonie rozpoczęła już starty w ogólno-

mina świątynię pucharów, medali, zdjęć i obraz-

polskich imprezach. W zawodach star-

ków z wizerunkami koni, które od zawsze były jej

towała bardzo często. Dzięki temu trafi-

wielką pasją. Miłość tych szlachetnych zwierząt

ła do kadry Polski juniorów i młodych

zaczęła się urzeczywistniać, gdy oświęcimianka

jeźdźców. Na początek swój talent za-

miała 12 lat. Wtedy to jej przyjaciółki namówiły ją,

prezentowała w czasie mistrzostw Pol-

by wzięła udział w obozie konnym w Toporzysku.

ski w Warce.

udziału w mistrzostwach świata w 2005

dzielonym jej przez trenera i jednocze-

– Trasę mającą około 120 kilometrów

roku. Niestety. Polski Związek Jeździecki

śnie właściciela ośrodka Tomasza

– Od zawsze interesowałam się końmi. Werto-

pokonałam wówczas w jakieś 9 godzin.

nie był w stanie udźwignąć ciężaru finan-

Tury. Ogromną radość sprawili jej ro-

wałam książki poświęcone tym zwierzętom albo

Pozwoliło mi to zająć czwarte miejsce. Ko-

sowego takiego wyjazdu. Szacunkowo

dzice na 18 urodziny. Otóż otrzymała

zbierałam plakaty z ich wizerunkami i inne cieka-

lejnym większym sukcesem było zajęcie

koszt startu jednego zawodnika oscylo-

wymarzony prezent, czyli własnego

we materiały na ten temat – opowiada 19-letnia

drugiego miejsca na mistrzostwach Sło-

wał w granicach 60 tys. zł. Wcześniej mi-

konia o imieniu Palermo. Ma 5 lat i jest

Ania. – Po powrocie z Toporzyska pojechaliśmy z

wacji. Trasa wiodła przez 80 kilometrów.

strzostwa sponsorowane były przez szej-

koniem dobrego pochodzenia – szla-

Wtedy też otrzymałam nagrodę „best con-

ka. Tamtego roku zawody zostały przez

chetna półkrew. Wraz z wyjątkowym

dition”, przyznawaną zawodnikom, któ-

sponsora jedynie dofinansowane.

prezentem Ania postanowiła wprowa-

Wyjazd zmienił jej życie.

rodzicami do Suchej Beskidzkiej, gdzie kolejny raz
miałam możliwość potrenować jazdę, bowiem organizowano tam wówczas obóz konny.
Kiedy już wróciła do Oświęcimia, postanowiła
żej zlokalizowanego od miasta. Każdą wolną chwilę
spędzała w stadninie Tomasz Tury w Nowym Bieruniu. Jeździła rekreacyjnie. Dodatkowo pracowała, pomagając w przygotowaniach koni do jazdy i

Przekonanie, że można mieć darmową i tanią
edukację, to bzdura. Lepiej inwestować publiczne
pieniądze w najlepszych, w stypendia itd. niż dać
każdemu darmową namiastkę wykształcenia, a potem ubolewać, że absolwenci szkół wyższych – którzy często nie powinni mieć matury – są bezrobotni.
Kilka lat temu, jako jeden z nielicznych, byłem
przeciwny powstawaniu szkół humanistycznch, które rosły jak grzyby po deszczu, ponieważ uważałem
i nadal uważam, że brakuje kadry technicznej w naszym kraju. I po ofertach pracy widzę teraz, że miałem rację. Po co nam szkoła humanistyczna? Czekam na humanistyczny dyskurs, chociaż w 20 pro-

Paweł Chowaniec
ANTYRADIO Kraków

dzić w realizację swojej pasji kilka

łam. Trafiłam tam jako pomoc ekipy z

zmian. Otóż zdecydowała się na starty

Niewątpliwie największym sukcesem

Kazachstanu. W taki sposób załapały się

w skokach. Była na kilku zawodach.

Ani było piąte miejsce w czasie jednej z

cztery inne osoby z Polski. Było śmiesz-

Potem zdobyła licencję, dzięki zajęciu

edycji Pucharu Europy na Węgrzech.

nie i ciekawe. Poziom światowych zawod-

szóstego miejsca w zmaganiach w ka-

Wysoka lokata otworzyła jej szansę

ników był znakomity. Wyjazd miałam za

tegorii „P”. Oznacza to, że pokonywa-

dycji – wspomina zawodniczka.

darmo – dodaje.

ne przez nią przeszkody miały 110 centymetrów wysokości. Chciałaby skupić

do światowego po-

się na zrobieniu jeszcze wyższej klasy

do startu. Dzięki temu miałam możliwość uczest-

ziomu Polsce jesz-

sportowej, która umożliwiłaby jej już

nictwa w zawodach. Oczywiście na początku tylko

cze trochę brakuje.

start w poważniejszych imprezach. W

w roli widza. W wolnym czasie starałam się przy-

Głównie z uwagi na

tym roku jeszcze nie startowała, jednak

kładać na treningach – wyjaśnia.

fakt, że jest to słabo

chcąc poszerzyć swoje doświadczenie,

Jej zaangażowanie i upór zostały zauważone

rozwinięta dyscy-

postanowiła ukończyć kurs instruktora

przez właściciela bieruńskiego ośrodka. Po pew-

plina sportowa. Po-

rekreacji. Teraz przygotowuje swojego

nym czasie zaproponował jej start w zawodach. Na-

woli zaczyna się to

konia do startów. W najbliższym czasie

sza rozmówczyni przypomina sobie swoje pierw-

zmieniać na lepsze.

być może będzie można ją zobaczyć pod-

sze zawody. Było to podczas mistrzostw Polski w

Choć na konkretne

czas kolejnych zawodów w Żywcu. Ania

2002 roku. Ania wystartowała w jednym z najniż-

efekty trzeba bę-

jest absolwentką oświęcimskiego „Ko-

szych dystansów. Trasa miała około 40 kilometrów.

dzie jeszcze trochę

nara”. Aktualnie stoi przed nią kwestia

I choć debiut nie zaowocował znaczącym sukce-

poczekać.

wyboru odpowiedniej szkoły wyższej.

satysfakcja z samego udziału.

Humanista z wykształcenia.

– Mimo wszystko i tak tam pojecha-

rych koń na mecie jest w najlepszej kon-

– Głównie pomagałam w przygotowaniach koni

sem, to jednak dla niej wygraną była niesamowita

centach :-)

Ania Zemła
i jej
urodzinowy
prezent,
czyli
pięcioletni
Palermo
Fot. Mateusz
Kamiński

Jak mówi Ania,

ich trenowaniu.

– ile piany będzie się toczyło.
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Galopuje przez życie

zapisać się na zajęcia do ośrodka konnego najbli-

wyboru nie mam żadnego.

Ania Zemła
ma w swoim
pokoju mnóstwo
medali
i pucharów.
Wszystkie są
efektem
jej ciężkiej pracy
i zaangażowania
Fot. Mateusz
Kamiński

Cały czas Ania

– Myślę o studiach związanych z tu-

startowała w wyści-

rystyką i rekreacją. Z jazdy na koniu nie

Ania, zmobilizowana chęcią osiągnięcia czegoś

gach długodystan-

zamierzam wcale rezygnować – kwituje

więcej, trenowała jeszcze bardziej intensywnie.

sowych. Jeździła

z uśmiechem.

Wysiłek i ciężka praca opłaciły się. W następnym

na koniu przy-

Mateusz Kamiński
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Akcja „uwłaszczenie”

Widok
zakorkowanego
Oświęcimiu
przez pewien
czas będzie
na porządku
dziennym
Fot. (kaman)

W dwa dni aż 300 wniosków o wykup mieszkania na własność wpłynęło do Międzyzakładowej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu. Najemcy postanowili skorzystać z
przywilejów, jakie daje nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Uczą stoicyzmu

Wielka akcja uwłaszczeniowa trwa.

to 100 procent spłaty kredytu. Taką kwo-

nacja, denominacją. Ja w totolotka nie

go przez państwo kredytu budowla-

Zainteresowanie jest duże. Nie ma co się

tę przed 20-30 laty zaciągała spółdziel-

wygrałem, więc nie mogę dokładać z

nego lub dotacji. W różnych latach

dziwić, gdyż możliwość wykupu miesz-

nia na budowę bloku. Wtedy to było

własnej kieszeni – twierdzi Puc.

różne to były umorzenia, np. w latach

kania za kilkaset złotych to czysta oka-

dużo, a teraz, po denominacji i zmianie

Są też tacy mieszkańcy, którym uda-

60. wynosiły około 28 proc., a w

zja. Nie wszyscy jednak są w tak dobrej

systemu finansowego, jest to po prostu

ło się już spłacić częściowo umorzony w

dwóch kolejnych dekadach 50 proc.

sytuacji. Mieszkańcy osiedla Stare Sta-

kilkadziesiąt złotych – tłumaczy jedna z

latach wcześniejszych kredyt (wraz z od-

Dzisiaj są symboliczne. Precyzyjne

wy mają nieco utrudnione zadanie.

lokatorek bloku przy ulicy Zagrodowej

setkami) obciążający ich lokum. Teraz

wyliczenia wystawia spółdzielnia.

na Starych Stawach.

jednak muszą pokryć „darowaną” kwo-

Trzeba jednak być gotowym na więk-

– W przypadku tamtego osiedla ko-

Trwa trudny okres dla kierowców.
W Oświęcimiu realizowane są dwie
poważne inwestycje drogowe. Objazdy
to konieczność. Trzeba uzbroić się w
cierpliwość. Pogoda sprzyja cyklistom. Dlatego może lepiej jest częściej
„wskakiwać” na rower, chcąc dostać
się do centrum.

trudniejsze są warunki jazdy na skrzyżowaniu ulic Zatorskiej i Jagiełły, gdzie powstaje kolejne rondo. Ta inwestycja miała
zostać zrealizowana już wcześniej. Jednakże dopiero w tym roku było możliwe
jej sfinansowanie. Wraz z rozkopaniem tej
krzyżówki kierowcy muszą zdawać sobie
sprawę z dodatkowych trudności i ograni-

nieczne jest uregulowanie wszystkich

Zdaniem dyrektora Adama Puca

tę, co oznacza, że realnie za przejęcie

szy wydatek. Otóż konieczne wyna-

zadłużeń wobec skarbu państwa i ban-

sprawa wygląda inaczej. Jak mówi, do

mieszkań będą płacić po kilkadziesiąt

grodzenie notariusza ma kosztować

ku. Dlatego dla osób ze Starych Stawów

czasu, kiedy zaciągniętego kredytu nie

tysięcy złotych.

tylko jedną czwartą minimalnego wy-

Pierwsze utrudnienie powoduje za-

– Będzie ciężko przejechać przez

wykup mieszkania to wydatek rzędu

umorzy rząd, to mieszkańcy muszą go

Zadowoleni są ci oświęcimianie, któ-

nagrodzenia, czyli dziś 234 zł. Z ko-

mknięte skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego,

Oświęcim. Remonty, rzecz jasna, są ko-

około 15 tys. zł. W tej kwestii nikt tego

spłacać. Potem jeśli już będą „na czy-

rych własnościowe „cztery kąty” koszto-

lei opłata sądowa za założenie księgi

Śniadeckiego i Szpitalnej. Jest ono moder-

nieczne. Pytanie tylko, jak długo będzie-

nie jest w stanie zmienić – informuje

sto”, to będą mogli wykupić mieszkanie

wać będą zaledwie kilkaset złotych. Wszy-

wieczystej i wpis do niej nazwiska no-

nizowane. Planowo prace potrwają do koń-

my musieli je znosić. Moim zdaniem le-

dyrektor MSM „Budowlanka” w Oświę-

za przysłowiowe grosze.

scy zajmujący mieszkanie o statusie lo-

wego właściciela nieruchomości po-

ca września.

piej wsiąść na rower. Przynajmniej nie

– O ile rząd nie zmieni ustawy, o tyle

katorskim, mający spłacone koszty jego

chłoną kwotę rzędu 300 zł.

Zgodnie ze starym powiedzeniem

lokatorzy będą spłacać zaciągniętą po-

budowy, zostaną jego właścicielami po

„kij zawsze ma dwa końce”. A miano-

życzkę. Nic tego nie zmieni. Denomi-

dopłaceniu nominalnej kwoty umorzone-

czeń komunikacyjnych.

– Inwestycja obejmuje przebudowę

trzeba stać w długich korkach. To szybsze

skrzyżowania z wydzielonymi prawoskrę-

i sprawniejsze rozwiązanie. A jeśli ktoś nie

tami z ulicy Dąbrowskiego w ulice Śnia-

przepada za dwoma kółkami, to warto sko-

wicie chodzi o to, że mieszkańcy Starych

deckiego i Szpitalną. W tym miejscu na-

rzystać z tej pory roku i przejść się pieszo

Stawów niezupełnie podzielają zdanie

dal będzie obowiązywać sygnalizacja

– twierdzi Jan Ledwoń.

dyrektora Puca.

świetlna, przy czym starą zastąpi nowo-

Budowa kolejnego ronda w Oświęcimiu

czesna – mówi Ryszard Tabaka, rzecznik

będzie prowadzona etapami. Nie było moż-

oświęcimskiego starostwa.

liwości całkowitego zamknięcia tamtego

cimiu, Adam Puc.

– Skoro nie my zaciągaliśmy kredyt,
to dlaczego spada na nas odpowiedzial-

(kaman)

ność jego spłaty? – dziwi się pan Jerzy,

Wytyczony objazd jest najbardziej

traktu, gdyż wtedy już zupełnie nie dałoby

mieszkający na os. Stare Stawy. – Prze-

optymalnym rozwiązaniem. Bardziej upro-

się przedostać przez Oświęcim. Szczegól-

cież co miesiąc płacimy bardzo dużo za

ścić się go chyba nie dało. Wpłynęło to

ne trudności miałyby samochody ciężarowe.

samo mieszkanie, w tym również wli-

nawet na przebieg Tygodnia Kultury Be-

Najbardziej zakorkowane jest tamtejsze

czona jest comiesięczna spłata kredy-

skidzkiej. Nie było bowiem możliwości

skrzyżowanie w niedziele. Wtedy wraca

tu. Wszyscy lokatorzy z naszego osie-

zamknięcia odcinka ulicy Tysiąclecia,

najwięcej mieszkańców Śląska z wakacyj-

dla liczą, że kredyt zaciągnięty w ban-

gdyż dodatkowo sparaliżowałoby to ruch

nego wypoczynku. Trzeba długo czekać w

ku zostanie nam umorzony. Wtedy,

drogowy. Wobec czego w tym roku było

korku, chcąc od strony Kęt skręcić na skrzy-

rzecz jasna, bardzo chętnie zechcemy

nieco mniej miejsca przy estradzie. Re-

żowaniu w lewo. Z reguły prawy pas czeka

wykupić mieszkanie na własność. W tej

mont rzeczonego skrzyżowania wzbudził

pusty. Nie zawsze jednak kierowcy są tak

chwili nie do końca jest to tak wielka

wśród mieszkańców trochę kontrowersji.

mili, by umożliwić wjazd innemu pojazdo-

promocja, jak mogłoby się wszystkim

Po pierwsze, źle zsynchronizowano sygna-

wi. Osoby znające Oświęcim chytrze decy-

wydawać – dodaje.

lizację świetlną przy targowisku. Potem

dują się na przejazd przez centrum. Sęk w

pojawiły się problemy związane z bezpie-

tym, że tam, zjeżdżając z mostu Piastowskie-

czeństwem. Na wyłączonym odcinku nie

go, czeka kolejna niespodzianka. Innej moż-

działały latarnie. Ludzie żalili się, że boją

liwości niż zachowanie spokoju chyba nie

się wieczorami wracać do domów. Prze-

ma. Kierowcy muszą ponadto wykazać zro-

budowa tego skrzyżowania najbardziej

zumienie i tolerancję. Nerwami kwestii za-

daje jednak w kość zmotoryzowanym.

korkowanego miasta rozwiązać się nie da.

Ludzie różnie reagują na temat, który w ostatnim czasie wywołał spore zamieszanie.
– Wykup po nominalnej cenie jest po
prostu sprawiedliwy. To nie jest wcale
umorzenie lokatorowi kilkudziesięciu
tysięcy złotych przy wykupie, tylko jest

12
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Mieszkańcy
osiedla Stare
Stawy nie do
końca mają tak
dobrze jak inni
lokatorzy, którzy
zdecydują się na
wykup mieszkań
Fot. (kaman)

Poza tym to nie jedyny ich kłopot. Coraz

(kaman)
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Kto kupi Lunę?

Ilość przestępstw dokonywanych
przez nieletnich niebezpiecznie
rośnie. Statystyki jasno pokazują,
że dotychczas sprawcy mają
na koncie więcej zabronionych
czynów niżeli analogicznie
w 2006 roku. Trzeba się mieć
na baczności, bowiem „odwaga”
zbuntowanej młodzieży daje się
bardzo we znaki mieszkańcom
grodu nad Sołą.

Kino Luna w Oświęcimiu wystawiono
na sprzedaż. Właścicielem jedynego
takiego obiektu w mieście nad Sołą
można stać się za 800 tys. zł.
Teraz kino Luna należy do Silesia
Film w Katowicach. Jest to wojewódzka
samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Woje-

W pierwszej połowie tego roku zakończono działania związane z realizacją I etapu budowy miejskiego systemu monitoringu. Obecnie kamery są
rozmieszczone w jedenastu „strategicznych” miejscach w mieście, m. in. w sześciu szkołach oraz pięciu miejscach publicznych, uznanych za ważne z perspektywy bezpieczeństwa mieszkańców
miasta. Czy można w takim razie mówić już o statystykach pnących się w
górę z powodu spadku wykroczeń?

wództwa Śląskiego. Jedyne w grodzie

– Na razie za wcześnie jest, by mó-

nad Sołą kino prawdopodobnie będzie

wić, że system monitoringu, który działa

działać co najwyżej przez rok. W 2008

od wiosny, miał istotny wpływ na staty-

roku ma w Oświęcimiu powstać Galeria

styki dotyczące bezpieczeństwa, a więc

Zasole, w której według planów inwestorskich znajdą się cztery sale kinowe.
Niewątpliwie będzie to groźna konkurencja dla istniejącej od lat poczciwej
Luny, która już dawno wpisała się w historię miasta. Pierwsza projekcja w
oświęcimskim kinie odbyła się w grudniu 1964 roku.

m.in. zmniejszenie się czynów zabronio-

Młodzi gniewni
w obiektywie

nych, popełnianych przez osoby niepełnoletnie. Wpływ monitoringu odczuwalny jest w szkołach. Po dwóch latach w
Młodzi ludzie
są agresywni.
Często ich
zachowanie
to wynik wypływu
alkoholu.
Agresja i przemoc
wśród nieletnich
to coraz częstsze
zjawisko
Fot. (kaman)

Decyzja zapadła – kino zostanie
sprzedane. Powód prozaiczny – właścicieli obiektu drażni słaba kondycja finansowa placówki. Zdania mieszkańców są podzielone. Jedni twierdzą, że
nikłe zainteresowanie Luną to efekt drogich biletów, zaś drudzy sądzą, iż warunki projekcji są niezbyt komfortowe,
więc wolą jechać na przykład do BielskaBiałej. W powiecie oświęcimskim najbliższe kina znajdują się w Chełmku i Brzeszczach. Dla wytrawnych kinomanów „ambitny” repertuar serwuje Dyskusyjny
Klub Filmowy „Reksio”, działający w
Oświęcimskim Centrum Kultury.
(kaman)

Zapisy do zespołów
We wrześniu prowadzony będzie

wyposażonych już w kamery placówkach, które były często „odwiedzane”
przez chuliganów, ilość „wizyt” tego rodzaju spadła praktycznie do zera. A zdarzały się sytuacje, kiedy szkoły zgłaszały straty w granicach 40-60 tys. zł rocznie – obrazuje komendant Ichniowski.

W porównaniu do minionego roku

mów stwarzają młodzi ludzie,

liczba interwencji wobec nieletnich, któ-

szczególnie pod wpływem alko-

rzy weszli w konflikt z prawem, zmalała

holu. Przypomina, że podczas

o około 40 procent. Obniżyła się również

czerwcowych „sobótek” na par-

liczba małoletnich sprawców wykro-

kingu został wystawiony serwis

czeń. Niestety w górę podniósł się

z napojami chłodzącymi. Na drugi

może się przydarzyć coś złego – zapew-

przede wszystkim dokumentów. Łącznie

toring w mieście. Nigdy zaś nie widzia-

wskaźnik ilości przestępstw. To dowód

dzień budka stała nadal, lecz zdewasto-

nia komendant Ichniowski. – Włamania

zanotowano ich 86, rozboje w liczbie 15

łem, by podczas na przykład bójki na

zwiększonej „zuchwałości” sprawców.

wana.

do altanek działkowych lub uszkodze-

zdarzeń, także handel narkotykami oraz

rynku, gdzie są kamery, interweniowały

– Uważam, że w kwestii chuligaństwa i spożywania alkoholu w miejscach publicznych sytuacja znacznie się
poprawiła, od kiedy pojawił się moni-

Nadużyciem jednak byłoby uogólnione

Wynik działań interwencyjno-pre-

nia, tak naprawdę na poczucie naszego

pobicia. Wspomniane osiedla to też naj-

jakiekolwiek służby porządkowe – za-

stwierdzenie, że młodzież w mieście jest

wencyjnych, przeprowadzonych przez

bezpieczeństwa mają minimalny

liczniej zamieszkałe tereny w Oświęci-

uważa 19-letni Adrian Wasielewski z

albo stała się bardziej zuchwała. To ma-

straż miejską wskazuje, że rok ubiegły

wpływ… do czasu, gdy nie przytrafi się

miu. Policja przy współpracy ze strażą

Zaborza.

łoletni sprawcy przestępstw stali się bar-

w stosunku do roku 2005 znacznie się

nam to osobiście – dodaje.

miejską wspólnie zanotowały ponad

Miejski system monitoringu będzie

dziej „odważni”.

poprawił. Najwięcej, bo 19 razy straża-

Do groźnych przestępstw, przez któ-

3200 wykroczeń przeciwko porządkowi

się rozwijał. Planowane są dalsze prace

– W tym roku pojedynczy sprawca

cy interweniowali w sprawie kradzieży

re możemy czuć się zagrożeni, a więc

i spokojowi. W tym samym roku, straż-

związane z modernizacją systemu moni-

ma na koncie statystycznie więcej czy-

mienia, głównie w supermarketach. Za-

zabójstw, rozbojów, pobić oraz kradzie-

nicy, stosując się do ustawy o utrzyma-

torowania dzielnicy Zasole oraz lokali-

nów zabronionych niż w roku ubiegłym.

pały rozjuszonej młodzieży „gasili” 18

ży rozbójniczych na terenie Oświęcimia

niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-

zacją nowych kamer. Jak zwykle uzależ-

Dlatego można powiedzieć, że zuchwa-

razy, interwencje dotyczyły głównie za-

dochodzi stosunkowo rzadko. W opar-

koholizmowi, aż 8751 razy pouczali oso-

nione będą od możliwości finansowych.

łość tych sprawców znacząco się pod-

kłócania spokoju i porządku publiczne-

ciu o statystyki Komendy Powiatowej

by

miejscach

Kamery nie rozwiążą jednak problemu

niosła – mówi Piotr Ichniowski, komen-

go. Rok 2006 w podsumowaniu to 59 in-

Policji czytamy, że w pierwszej połowie

publicznych, 138 osób otrzymało man-

łapania i pociągania do odpowiedzialno-

dant Straży Miejskiej w Oświęcimiu.

terwencji, rok wcześniej było ich 98. Sta-

2007 roku zanotowano 270 zdarzeń o

dat, przeciwko 31 osobom złożono wnio-

ści zuchwałych „gangsterów”.

charakterze przestępczym.

sek o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Ob-

– Dopóki nie będzie zdecydowane-

pijące

alkohol

w

nabór do zespołów artystycznych i sek-

– Nie czuję dużego zagrożenia, na

tystyki początkowo mogą przerażać,

cji zainteresowań Oświęcimskiego Cen-

pewno jest spokojniej niż kilka lat temu.

jednak nie są one mocnym argumentem,

Najczęściej prawo jest łamane na

sceniczne zachowanie się w miejscach

go sprzeciwu społeczeństwa, nas

trum Kultury. Szczegółowy harmono-

Myślę, że więcej strachu czują starsze

by snuć wniosek, że Oświęcim jest mia-

osiedlu Chemików. Przed kilkoma mie-

publicznych skutkowało pouczeniami –

wszystkich przeciwko zachowaniom

gram zapisów dostępny będzie na afi-

osoby, gdy widzą pijaną młodzież, to

stem niebezpiecznym.

siącami doszło tam do zabójstwa. Stare

strażnicy interweniowali w ten sposób

aspołecznym, niewiele się zmieni w

szach i stronie www.ock.org.pl/.

ona w mojej ocenie jest najbardziej

– Stwierdzenie, że miasto jest nie-

Miasto i os. Stare Stawy oraz Zasole to

aż 9622 razy. Co ostatecznie zakończy-

kwestii choćby zachowań obscenicznych

chętna do zaczepek – mówi 26-letni

bezpieczne, jest zbyt mocne. Tak samo

aglomeracje miejskie, gdzie służby po-

ło się skierowaniem 23 wniosków do

w miejscach publicznych – podsumowu-

mieszkaniec osiedla Zasole, Paweł Ko-

nie można twierdzić, że są w mieście

rządkowe notują najwięcej zdarzeń o

Sądu Grodzkiego i 14 mandatami na

je szef miejskich strażników.

czur, według którego najwięcej proble-

miejsca, w których na pewno komuś

charakterze przestępczym, kradzieży,

sumę 1400 złotych.

Zapraszamy!
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Konarski remontuje halę

Przypominamy

Z sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole nr 1 Szkół Ogólnokształcących, zwanym popularnie Konarem, pozostały jedynie dwie ściany, dach oraz... sterta gruzu. W lipcu rozpoczął się tam generalny remont
ponad 30-letniego budynku, którego stan techniczny pozostawiał już wiele do życzenia.

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

10.08 Dzień Przewodników i Ratowników
Górskich
11.08 Światowy Dzień Chorego
12.08 Międzynarodowy Dzień Młodzieży

10.08 godz. 18:00 „Teraz Tak” – otwarcie wystawy prac plastycznych młodych adeptów sztuki

(ONZ)

– Wystarczyło spędzić na przewiąz-

kowie udało się doprowadzić do opra-

żej niż do połowy stycznia przyszłego

17.08 godz. 18:00 „Sztuka wśród nas” – otwarcie wystawy prac plastycznych członków i sympatyków Stowarzy-

13.08 Dzień Mańkuta – Dzień Leworęcz-

ce lub w sali gimnastycznej kilka minut,

cowania projektu i rozpoczęcia przebu-

roku. Do tego czasu uczniowie „Konara”

szenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”

nych

żeby okropny zapach przesiąkł przez

dowy sali. Zakres prac remontowych jest

będą musieli znosić pewne niedogodno-

31.08-2.09 Święto Miasta Oświęcim

14.08 Dzień Energetyka (Polska)

ubrania. To jest naprawdę dziwne uczu-

bardzo szeroki i obejmuje ocieplenie

ści, ponieważ zajęcia wychowania fizycz-

31.08 godz. 16:30 II Piknik Organizacji Pozarządowych – prezentacja działalności klubów, stowarzyszeń i funda-

Maksymiliana M. Kolbe – patrona Hono-

cie, gdy jedziesz do domu, a wszyscy

ścian, docieplenie stropodachów, wy-

nego będą się odbywać na basenie oraz

cji z terenu powiatu oświęcimskiego, atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, koncert zespołu „Big Stars” w

rowych Dawców Krwi

ludzie w autobusie oglądają się za tobą

mianę stolarki okiennej, usunięcie nie-

sali gimnastycznej lodowiska, znajdują-

składzie: Beata Bednarz, Lora Szafran, Patrycja Gola (plac przy OCK)

15.08 Dzień Wojska Polskiego

– wspomina swoje licealne czasy Szy-

szczęsnych luksferów, przebudowę try-

cych się na drugim końcu miasta.

1.09 godz. 8:00-16:00 75-lecie Koła Pszczelarzy w Oświęcimiu – IX Regionalne Dni Pszczelarzy Beskidzkich

24.08 Święto Lotnictwa Polskiego

mon Klamka, absolwent „Konara”.

bun, wykonanie sanitariatów i siłowni

– Podział godzin ma być tak dostoso-

(plac przed OCK)

31.08 Dzień Wolności i Solidarności
koniec wakacji...

Rzeczywiście sala gimnastyczna po-

oraz wylanie nowej posadzki na hali.

wany, żeby uczniowie mieli czas na bez-

1.09 godz. 9:30 „Miasto a tożsamość – Artyści Miastu” – otwarcie wystawy artystów, studentów oraz absolwen-

wiatowej „jedynki” miała wiele manka-

Część starego sprzętu sportowego rów-

problemowy dojazd – mówi Tomasz Do-

tów Akademii Sztuk Pięknych i innych uczelni o profilu artystycznym, związanych z ziemią oświęcimską

mentów. Bez wątpienia największym z

nież zostanie zastąpiona nowym, posia-

rywalski. – Niestety, koszty dotarcia będą

1.09 godz. 11:00 Uroczysta sesja Rady Miasta

nich był właśnie specyficzny i nieprzy-

dającym aktualne atesty bezpieczeń-

musieli pokryć sami rodzice. Rozmawia-

1.09 godz. 11:00 II Oświęcimski Bieg Uliczny o Puchar Prezydenta Miasta Oświęcim(stadion MOSiR, ul. Legionów 15)

jemny zapach, który wypełniał cały

stwa. Aby budynek był jeszcze bardziej

liśmy z nimi na ten temat na wywiadów-

1.09 godz. 15:00 Towarzyskie mecze piłki nożnej: Policja – MOSiR – reprezentacja Międzynarodowego Turnieju

obiekt. Wszystko za sprawą niewłaści-

przyjazny dla uczniów i pracowników

kach i większość z nich wyraziła zgodę –

Miast Partnerskich (stadion MOSiR, ul. Legionów 15)

wych materiałów, które zostały niegdyś

szkoły, projekt był konsultowany z „wu-

dodaje. Dorywalski obawia się jedynie

10-16.08

1.09 godz. 17:00 Koncerty zespołów: „Seven Season” z Kerpen i „Hendon” z Czechowic-Dziedzic oraz Moniki

użyte do jego budowy. W zimie ściany z

efistami”, którzy wnieśli do niego kilka

przedłużenia remontu budynku, ale uwa-

godz. 15:00, 17:30, 20:00 „Harry Potter i Zakon

Brodki i Piaska (stadion MOSiR, ul. Legionów 15)

luksferów nie trzymały ciepła. Nie raz

poprawek. Wykonawcą inwestycji jest

ża, że warto pomęczyć się przez jeden

Feniksa”

2.09 godz. 15:00 Blok imprez rozrywkowych, m.in.: prezentacje w ramach obchodzonego w 2007 roku w Oświę-

skala termometru, leżącego w pobliżu

konsorcjum Przedsiębiorstwa Robót In-

semestr, żeby następne roczniki „Konar-

cimiu „Roku Współpracy Międzynarodowej”, program dla dzieci „W krainie dalmatyńczyków”, koncerty zespołów:

widowni, wskazywała mniej niż 15 stop-

stalacyjnych Selpri z Przeciszowa oraz

skiego” mogły ćwiczyć w nowoczesnej i

17-23.08

„Stonehenge”, „Pod Budą” i „Queen Revival”, pokaz ogni sztucznych (stadion MOSiR, ul. Legionów 15)

ni Celsjusza.

Zakładu Remontowo-Budowlanego Jó-

bezpiecznej sali gimnastycznej.

godz. 17:30 „Harry Potter i Zakon Feniksa”

22.09 XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pisanie dobre na chandrę” – podsumowanie konkursu, wręczenie nagród

godz. 12:00 „Zodiak”

– Nad metalowymi drzwiami były

zef Janiczak z Łowiczek.

Na przebudowę będzie teraz ocze-

KINO „LUNA”

szpary na co najmniej dwa centymetry.

Jeśli tylko budowlańcy nie napotkają

kiwać przewiązka, w której wykonany

Galeria „Tyle światów”

Trzeba było z konserwatorem uszczel-

na żadne nieprzewidziane trudności, to

zostanie w tym roku jedynie specjalny

24-30.08

do 27.08 „Kolorowy świat” – wystawa rzeźby i malarstwa Zbigniewa Burego i Reginy Szczęść

niać je pianką i kitem, żeby nie wiało do

koszt gruntownego remontu zamknie się

podjazd dla wózków inwalidzkich.

godz. 17:00 „Franklin i skarby jeziora”

31.08-23.09 „Miasto a tożsamość – Artyści Miastu” – wystawa artystów, studentów oraz absolwentów Akademii

wewnątrz – opowiada Tomasz Dorywal-

kwotą 1 mln 770 tys. zł i potrwa nie dłu-

godz. 18:30 „Miłość i inne nieszczęścia”

Sztuk Pięknych i innych uczelni o profilu artystycznym, związanych z ziemią oświęcimską

godz. 20:15 „Grindhouse”

Wystawy

Poranki

do 12.08 „Odczytując znaki” – wystawa fotografii Agnieszki Matusiak

godz. 11:00, cena 5 zł

JZ

ski, nauczyciel wychowania fizycznego
w PZ nr 1.
Historia obiektu sięga 1973 roku,
kiedy to rozpoczęto jego budowę. Ofi-

10-30.08 „Teraz Tak” – wystawa prac plastycznych młodych adeptów sztuki

cjalne otwarcie sali gimnastycznej przy

17-28.08 „Sztuka wśród nas” – poplenerowa wystawa prac plastycznych członków i sympatyków Stowarzysze-

LO im. Stanisława Konarskiego nastą-

14.08 „Czarodziejski las”

nia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”

16.08 „Most do Terabithi”

piło 22 października 1977 roku i do dziś

21.08 „Smocze wzgórze”

przetrwała ona w prawie niezmienionej

23.08 „Niezwykłe przygody pluszowych misiów”

formie. Przeprowadzone przez lata re-

Odbiór nagród do 30 dni od ukazania się wyników losowania

monty ograniczały się jedynie do drob-

A
BILET DO KIN

nych prac jak malowanie czy uzupełnienie sypiącego się tynku. Wreszcie pojawiła się nadzieja na zmianę tego stanu

Uwaga!
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n i wysłać lu
ciąć ten kupo
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20
Wys
września
dakcji do 3
e
do naszej re
e zaproszeni
ójn
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y
m
a my wylosuje
„Reksio”.
a” i DKF-u
do kina „Lun

rzeczy. Poprzez wsparcie finansowe z
budżetu starostwa powiatowego, Powia-

8

towego Funduszu Ochrony Środowiska,
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
zaciągnięcie kredytu w Wojewódzkim

Podwójne zaproszenie do kina „Luna” otrzymuje
p. Marta Indyk z Oświęcimia,
a do DKF-u „Reksio”
p. Michał Chrząścik z Oświęcimia.

Gratulujemy!

Funduszu Ochrony Środowiska w KraSala wciąż w remoncie
Fot. JZ
16
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Halina Kozioł
wierzy w sukces realizacji
pracowni plastycznych
w Oświęcimiu.
Jest pełna optymizmu,
bo wie, że coś takiego
w mieście jest potrzebne.
Galeria wraz z pracowniami
powstaje w dawnym
kultowym klubie „Promyk”
przy ulicy Bema
Fot. Mateusz Kamiński

Reaktywacja Pro Arte

Pieczę nad warsztatem w dziedzinie

adepci sztuki nadal uczestniczyli w za-

z Oświęcimskim Centrum Kultury, Za-

malarstwa przejmie prof. Elżbieta Ku-

jęciach odbywających się w zastępczej

rządem Budynków Mieszkalnych, pry-

raj. Odręcznym rysunkiem architekto-

pracowni plastycznej w pobliżu Firmy

watnym sponsorem – gabinetem stoma-

nicznym zajmie się Andrzej Domarzew-

Chemicznej. W tym czasie pani Halina

tologicznym „S.M.” Hatłasów i wieloma

ski, a rzeźbą artysta plastyk Remigiusz

wytrwale szukała nowego lokalu, co w

innymi. Artystka w dalszym ciągu liczy

Dulko. Natomiast zajęcia z rysunku po-

Oświęcimiu nie jest rzeczą łatwą. Budo-

na sponsorów, gdyż projekty tego typu

prowadzi Paweł Warchoł. Powstające

wa nowego obiektu nie wchodziło w grę.

wymagają wkładu własnego.

pracownie plastyczne mają na celu

Poszukiwania przyniosły efekt. I choć

Powstająca galeria wraz z pracownia-

przede wszystkim szerzenie wiedzy w

sporych rozmiarów piwniczne pomiesz-

mi artystycznymi znajdzie się w piwni-

zakresie techniki, warsztatu rysunku,

czenie przy Bema nie jest szczytem ma-

cach o łącznej powierzchni 120 metrów

malarstwa, rzeźby, fotografii wśród mło-

rzeń organizatorki, to jednak nie ukry-

kwadratowych. Wliczone są w to toalety

dzieży – uczestników projektu oraz od-

wa swojego zadowolenia, że cokolwiek

i aneks kuchenny.

wiedzających pracownie gości. Nie bez

udało jej się załatwić.

Jak udało nam się ustalić, Fundacja

znaczenia jest też promowanie twórczo-

– Mimo niewystarczającego dzienne-

na rzecz Galerii Pro Arte złożyła wnio-

ści młodych adeptów sztuki, związanych

go światła, jak na nasze potrzeby – lokal

sek do Unii Europejskiej o sfinansowa-

z ziemią oświęcimską.

jest przyjazny.Trzeba będzie pracować

nie działalności pracowni plastycznych

Wszystkie lekcje mają jasno sprecy-

przy sztucznym oświetleniu. Utrudni to

z funduszu norweskiego. – Liczę na to,

zowany cel. Przede wszystkim powinny

nieco pracę twórcom, a ponadto związa-

że moi „galernicy” będą mnie odwie-

ułatwić młodzieży przygotowanie się do

ne jest z dodatkowymi opłatami – wyja-

dzać jak dawniej, mimo tego że kawiar-

egzaminów do szkół o profilu plastycz-

śnia.

ni już nie będzie. Wierzę, że nic się nie

nym. Pomysł reaktywacji działalności galerii nie wziął się znikąd.
Zdaniem organizatorki, jest to
potrzebne w Oświęcimiu, dlatego że egzaminy na uczelnie plastyczne są coraz trudniejsze.

Powraca działal-

Powstający projekt Fundacji na rzecz Ga-

– Tutaj chodzi o tę jedność pomiędzy wy-

ność galerii

lerii Pro Arte jest kontynuacją dotychczaso-

stawą prac a warsztatem, w którym one po-

wej, merytorycznej działalności galerii, jed-

wstają. Można będzie zobaczyć tam prace

nak bez prowadzenia kawiarni.

powstałe podczas zajęć – cieszy się ikona

Pro Arte. Tym
razem organiza-

– Galeria powraca w sensie dydaktycz-

torka przedsięwzięcia, Halina

nym. Zdecydowaliśmy się stworzyć pracow-

Zgodnie z planem nie będzie tam już ka-

nie plastyczne, w których prowadzone będą

wiarni, którą wielu mieszkańców kojarzyło z

zajęcia o charakterze edukacyjnym. W cią-

galerią Pro Arte. Rezygnacja z jej prowadze-

Kozioł, prezes
Fundacji na rzecz

gu 11-letniej praktyki galerii odnotowujemy

nia ma związek z innym charakterem dzia-

wzrastające zainteresowanie młodzieży gim-

łalności oraz faktem, że nie ma już takiej ko-

nazjalnej, szkół średnich, studentów i mło-

nieczności (przedtem kawiarnia sponsorowa-

dzieży pracującej możliwością kształcenia

ła galerię). Powstający projekt to wyniki lat

chce skupić się

oraz rozwijania swoich zdolności w dziedzi-

pracy i doświadczenia wielu osób.

na szlifowaniu

nie sztuk plastycznych – wyjaśnia inicjator-

Paweł Adamus, znany oświęcimski arty-

ka przedsięwzięcia Halina Kozioł. Ma na-

sta fotografik, absolwent Akademii Sztuk

Galerii Pro Arte

talentu młodych

oświęcimskich artystów.

dzieję, że każdy, kto wykazuje się uzdolnie-

Pięknych w Katowicach oraz Instytutu Twór-

adeptów sztuki,

niami plastycznymi otrzyma wskazówki

czej Fotografii w Opawie, obecnie pracujący

którzy na razie

warsztatowe w zakresie: malunku, rysunku

w prestiżowej firmie projektowej w Warsza-

artystycznego oraz architektonicznego, rzeź-

wie zaczynał od lekcji rysunku prowadzonych

by, obróbki zdjęć oraz projektowania stron

możliwości do-

przez Jerzego Pietruczuka, w pierwszej ga-

internetowych. To nie koniec. Poza tym w

lerii Pro Arte – na placu ks. Jana Skarbka.

skonalenia się i

powstającej w piwnicach budynku przy uli-

– Paweł jest projektantem wszystkich

cy Bema (kiedyś kultowy klub „Promyk” –

przygotowywanych przeze mnie katalogów.

przyp. red.) kuźni organizatorzy zaplanowali

Współpracujemy ze sobą od długiego czasu.

stworzenie ogólnodostępnego salonu wy-

Teraz również. Paweł będzie bowiem prowa-

staw. Nie będzie on jednak w jakiś znaczą-

dził zajęcia w zakresie fotografii, projektowa-

cy sposób oddzielony od pracowni plastycz-

nia stron internetowych razem z Łukaszem

nych.

Kusiem – zdradza Halina Kozioł.

mają ograniczone

pokazywania
swojego dorobku
artystycznego w
Oświęcimiu.
18
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Pani Halina przypomina, że 11
lat temu pierwszym miejscem
spotkań ludzi delektujących się
sztuką było pomieszczenie na
górze synagogi w Oświęcimiu.
Wówczas wisiało tam wiele różnych prac, w różnych miejscach,
pod różnym kątem i nachyleniem. I właśnie owa spontaniczność nadawała temu pomieszczeniu charakter i smak duszy
artystycznej. Po pewnym czasie
przyszła pora na jego opuszczenie. W 2000 roku Halina Kozioł

Na wystawie „Teraz Tak” w OCK prezentowane są prace m.in.: Krzysztofa Katerli i Agnieszki Jaszczyk

otworzyła Galerię Sztuki Pro
Arte przy ulicy Dąbrowskiego w
pobliżu placu Kościuszki. Miejsce nie-

W zajęciach uczestniczyć będzie

zmieniło i oświęcimianie nadal kochają

zupełnie pasowało do tejże działalności,

mógł każdy, kto przejawia uzdolnienia

sztukę i naszych rodzimych twórców.

gdyż największym problemem, którego

plastyczne (jednak nie więcej niż 15 osób

Serdecznie zapraszam, drzwi będą

nie dało się rozwiązać, był hałas dobie-

w grupie). Pod koniec października zo-

otwarte dla wszystkich – kwituje Hali-

gający z ulicy. Poza tym w przypadku

stanie ogłoszony nabór. Wiele wskazuje

na Kozioł.

obrazów i innych prac problem stano-

na to, że remont skończy się w tym ter-

Dzisiaj wieczorem, o godz. 18 w holu

wiła również wilgotność ścian.

minie. Halina Kozioł podkreśla swoją

OCK prezentowana będzie wystawa te-

ogromną wdzięczność dla wielu osób,

gorocznych prac, które powstały pod-

które wspierają ją w organizowaniu tego

czas projektu dla młodych adeptów sztu-

Zamknięcie Pro Arte przy ul. Dą-

projektu. Jak mówi, do kogokolwiek by

ki „Teraz Tak”.

browskiego 15 nie oznaczało rezygnacji

nie poszła, to każdy chętnie deklaruje

z działalności programowej. Młodzi

swoją pomoc. Chwali sobie współpracę

– Od samego początku oceniałam to
miejsce jako przejściowe – wtrąca.

Mateusz Kamiński
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Oryginalne potrawy, pachnące
zakąski i słodkie smakołyki –
każdy, kto stawił się na placu

Świątynia kultury

przed Oświęcimskim Centrum
Kultury w trakcie półfinału III

Miejską Bibliotekę

Małopolskiego Festiwalu Smaku,

Publiczną w Oświęci-

miał niepowtarzalną okazję popró-

miu zaprojektowali
oświęcimscy architek-

bować przygotowanych na kon-

ci. Wygrali oni ogólno-

kurs specjałów.

polski konkurs
na projekt.

Tradycja smaku

Chętni do degustacji
czekali cierpliwie
na poczęstunek
Fot. maki

Jeszcze w tym roku ma być gotowy

szula Maciejowska, kie-

projekt budowlany. Potem potrzeba bę-

rownik administracyjno-

dzie już tylko uzyskać pozwolenie na

gospodarczy biblioteki

O tytuł najlepszych producentów

gniew Kurleto. – To oryginalny pomysł,

Beskidzkiej, ale przede wszystkim chleb

budowę. Jeżeli wszystko pójdzie po

przy ulicy Kopernika w

żywności i udział w wielkim finale III

bo zazwyczaj wędzi się sery żółte, cza-

wiejski z Przeciszowa – zachwala Sylwia

myśli władz Oświęcimia, to realnym ter-

Oświęcimiu.

edycji smacznego festiwalu rywalizowa-

sem oscypki. Urzekły mnie także bar-

Pieczka, młoda oświęcimianka. Wiejski

dzo dobre miody.

chleb został nagrodzony również przez

minem powstania nowej książnicy są

Aktualnie jest siedem

ło 22 wystawców z powiatu: oświęcim-

lata 2008-2009. Pieniądze na ów cel po-

filii miejskiej książnicy.

skiego, chrzanowskiego, olkuskiego, wa-

– Małopolska jako jedyne wojewódz-

jury konkursowe jako najlepszy w kate-

chodzą głównie z Ministerstwa Kultu-

Niejednokrotnie

ko-

dowickiego i suskiego. Przez cały dzień

two w kraju, nie tylko promuje swój re-

gorii wyrobów piekarniczych i cukierni-

ry. Zdaniem jednego z oświęcimskich

nieczne było wędrowa-

niedzielni spacerowicze mogli podziwiać

gion, ale stara się mieć, co promować –

czych. Wystawcy wyróżnieni głosami

autorów projektu, Krzysztofa Stramy, bi-

nie od jednej do drugiej

ustawione obok Oświęcimskiego Cen-

dodał pochodzący z Grecji Theovilos

publiczności zaprezentują teraz swoje

blioteka będzie nie tylko miejscem,

w poszukiwaniu danego

trum Kultury stragany, a na nich piętrzą-

Vasidis. – Kraj, który nie pielęgnuje swo-

wyroby podczas imprezy finałowej.

gdzie ludzie będą mogli wypożyczyć czy

tytuły. I choć system

ce się przysmaki. Stoiska nęciły nie tyl-

ich tradycji, ginie. Ale o Grecję i Mało-

przeczytać książkę.

komputerowy oświęcim-

ko zapachami smakowitych potraw – tak-

polskę jestem spokojny.

– Będzie to biblioteka otwarta. Chcie-

skiej biblioteki ułatwiał

że piękne dekoracje i sposób podania

Nagrody przyznawali także miesz-

myśleć o poszerzeniu terenu wystawo-

liśmy stworzyć miejsce, gdzie czytelnik

jego znalezienie, to

sprawiały, że niektórym aż ciekła ślinka.

kańcy Oświęcimia i okolic, wedle gustu

wego, ponieważ części chętnych musie-

mimo wszystko był to

Restauratorzy, producenci żywności i

głosując na najbardziej smakowitą po-

liśmy w tym roku, z powodu braku wol-

trawę.

nych miejsc, odmówić – komentuje

– Wszystko wskazuje na to, że od
przyszłego roku będziemy musieli po-

nie tylko zaglądnie do samej biblioteki,

Nowa książnica

ale również będzie mógł tam usiąść w

ma przyciągać

problem. Zniknie on

właściciele gospodarstw agroturystycz-

planowanej kawiarence, zobaczyć pra-

nie tylko bogatym

wraz z budową nowej,

nych rywalizowali o miano najlepszego w

– Najbardziej smakował mi kabanos

Albert Bartosz, kierownik Agendy Za-

ce artystów prezentowane w holu i w

zbiorem woluminów,

lepszej oświęcimskiej

siedmiu kategoriach. Ich produkty ocenia-

wieprzowy, produkowany przez firmę z

miejscowej w Oświęcimiu Urzędu Mar-

książnicy.

ło profesjonalne jury składające się z sze-

Babic. Polecam też pierogi z Chrzano-

szałkowskiego Województwa Małopol-

– Pomysł utworzenia

fów warszawskich restauracji, znanych

wa, miód lipowy z Pasieki Malwa w

skiego, które zorganizowało imprezę we

jednej głównej bibliote-

także z telewizyjnych programów kulinar-

Grojcu oraz fasola czerwona z Suchej

współpracy z Małopolskim Ośrodkiem

ki w Oświęcimiu to do-

nych. Zbigniew Kurleto, Kurt Scheller i

harmonii z kulturą spędzić czas – twierdzi Strama z pracowni architektoniczno-

ale przede wszyst-

budowlanej Susuł & Strama Architekci

kim… atrakcjami.

w Oświęcimiu.

Doradztwa Rolniczego.

Na projekt został ogłoszony ogól-

szych niemieckich supermarketów. Zo-

bre rozwiązanie. Wszystko będzie wów-

Theovilos Vasidis zadecydowali, że pod-

nopolski konkurs. Wszystkie prace

stał tak zaprojektowany, aby możliwe

czas w zasięgu ręki. Nie trzeba będzie

czas wielkiego finału nasz region repre-

były oczywiście kodowane. Wśród ju-

było doń dojście ze wszystkich stron. Po-

jeździć po mieście i szukać danego ty-

zentować będą: pasztet wieprzowy pie-

rorów zasiadały osoby ze Stowarzy-

mysł pozwala przejść przez środek gma-

tułu – mówi Jan Ledwoń, jeden z czy-

czony z Zakładów Przetwórstwa Mięsne-

szenia Architektów Polskich. Najbar-

chu nawet zwykłym przechodniom

telników miejskiej książnicy.

go z Myślachowic, mięso pod pierzynką

wielki finał już 15 i 16 wrze-

dziej przypadł im do gustu ten, zakła-

zmierzającym w stronę miasta, targowi-

– Jestem bardzo mile zaskoczony

z Koła Gospodyń Wiejskich z Malca, miód

śnia na placu Wolnica w

dający budynek o prostej budowie,

ska, albo odwrotnie. To niejako szansa

faktem zwycięstwa ogólnopolskiego

spadziowy z Pasieki Ambrozja z Suchej

Krakowie. W roku ubiegłym

dający możliwości stworzenia czegoś

na uwrażliwienie mieszkańców miasta

konkursu na projekt architektów z

Beskidzkiej, płonący zadek wieprzowy z

nasz region wypadł znako-

w rodzaju świątyni kultury oświęcim-

na sztukę.

Oświęcimia. To dowód na to, że mamy

Restauracji Stare Mury z Chrzanowa. Ju-

micie – wygrały „Ziemniaki

Szacowne jury
z przyjemnością pracowało
w grodzie nad Sołą
Fot. maki

Kolejne kiermasze półfinałowe odbędą się w Zakopanem (18 sierpnia) oraz w
Klikowej koło Tarnowa, a

skiej. Taki właśnie okazał się pomysł,

– Jesteśmy zadowoleni z projektu

w mieście wielu utalentowanych mło-

rorzy byli zgodni, że wystawione produk-

po Cabańsku” z Chrzanowa,

jak się potem okazało, oświęcimskich

stworzonego przez oświęcimskich archi-

dych ludzi. Możemy się tylko cieszyć –

ty prezentowały się i smakowały znako-

a kolejnym laureatem była

architektów.

tektów. Teraz wszystkie nasze filie, po-

powiedział prezydent Oświęcimia, Ja-

micie i było się czym chwalić. Były także

piekarnia z Polanki. Trzy-

– Projekt przygotowaliśmy w nie-

rozrzucane po całym mieście znajdą się

nusz Marszałek.

kulinarne niespodzianki.

mamy kciuki, że i w tym

spełna miesiąc – wyjaśnia Susuł. Nowy

w jednym punkcie w planowanej cen-

gmach biblioteki stanie w pobliżu „wie-

tralnej książnicy. Na pewno ułatwi to

żowców”, zaraz przy jednym z tamtej-

życie naszym czytelnikom – mówi Ur-
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– Największym zaskoczeniem był
(kaman)

dla nas biały ser wędzony na blasze –
powiedział przewodniczący jury, Zbi-

roku jurorzy docenią smak
Małopolski Zachodniej.
Karo
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GŁOŚNIK KULTURALNY
Amatorski Klub
Filmowy „Chemik”

darzenia kulturalne, rocznicowe obcho-

Sam Kuba przyznaje, że czuje się w

dy i inne uroczystości – dodaje Bartosz

klubie świetnie i jest zadowolony, że

Gajda.

zdecydował się zapisać do sekcji filmo-

to miejsce, w

Oświęcimscy filmowcy, chcąc roz-

którym pomysły

szerzyć swoją działalność, skorzystali z

– Działam w klubie dlatego, że inte-

możliwości zaprezentowania się w mie-

resuję się filmem, a w przyszłości chciał-

młodych twórców

wej w OCK.

ście papieskim. W wadowickiej kawiar-

bym być reżyserem. Póki co, zaczynam

przekładają się na

ni odbędą się dwa pokazy filmów po-

od września naukę w liceum, w popu-

filmy. A filmy te

wstałych w Amatorskim Klubie Filmo-

larnym „Chemiku”. Gdy zapisywałem

wym „Chemik”.

się do AKF-u , liczyłem, że nabędę ja-

przynoszą liczne

– Będą one zdominowane bogatą

kiegoś doświadczenia w robieniu fil-

nagrody – ogólno-

twórczością Henryka Lehnerta. Chcemy

mów. To, co dzieje się w klubie i co ja

polskie i między-

też, by stały się dodatkową promocją Fe-

dzięki temu mogę realizować, zdecydo-

stiwalu Filmów Nieprofesjonalnych

wanie spełnia moje oczekiwania – mówi

„Kochać człowieka”, który odbywać się

Jakub Kurzyński.

narodowe.

Przykład Kuby stał się pewnego ro-

będzie w styczniu przyszłego roku –

dzaju przyczynkiem do zmiany katego-

mówi Piotr Struczyk L. F.
W AKF-ie mają dużo pomysłów na
to, by pamięć o ich mistrzu, Henryku

Dalej kręcą

rii wiekowej w naborze nowych klubowiczów.

Lehnercie trwała, a wiedza o jego dzie-

– Zmiana dolnej granicy wieku dla

łach docierała wciąż na nowy i coraz

przyszłych uczestników klubu z 16 lat

młodszy grunt. Chcąc dotrzeć do no-

na 14 nastąpiła po to, aby nie zamykać

wych odbiorców i rozpropagować swój

drogi młodym i zdolnym ludziom oraz

klub, zamierzają w oświęcimskich gim-

by możliwie jak najwcześniej kształto-

nazjach i szkołach średnich organizować

wać i ukierunkowywać ich zaintereso-

prezentacje filmów podobne do tych, w

wania – twierdzi Bartek Gajda.

Śmiem twierdzić, że największą sła-

oraz Holandii. Szykujemy się również do

miast opowiadać ma o naszym mieście

magała mu rozwiązywać na bieżąco pro-

Wadowicach. Liczą, że taka propozycja

wę i rozgłos – nie tylko w środowisku

wzięcia udziału w zmaganiach ogólno-

widzianym oczyma Chantal Maas –

blemy techniczne. Filmowali też jego roz-

znajdzie uznanie w oczach dyrekcji

W kręceniu filmów, jak i w innych

filmowym, ale też w świadomości ludzi

polskich w Kędzierzynie Koźlu i pobli-

Francuzki, która od niedawna mieszka

mowy z zagranicznymi turystami.

szkół. Wiedzą, że warto docierać do mło-

działaniach prowadzonych w oświęcim-

„nie z branży” – AKF „Chemik” za-

skim Bieruniu – mówi Bartosz Gajda,

w Oświęcimiu i chciałaby zrobić coś dla

– Współpraca mię-

wdzięcza nieżyjącemu od roku Henry-

opiekun AKF-u „Chemik”.

miasta, by nie było postrzegane jedynie

dzy nami dobrze się

skim Amatorskim Klubie Filmowym „Chemik” pomaga bądź – jak

kowi Lehnertowi. Ten niezwykle ciepły

Prócz tego, młodzi filmowcy-amato-

przez pryzmat muzeum. Jednak to nie

układała, dlatego li-

W AKF-ie mają

ktoś woli – czuwa, sam mentor –

i charyzmatyczny człowiek potrafił two-

rzy obecnie realizują pięć filmów. Praca

jedyne motywy filmów robionych przez

czymy na to, że zaowo-

dużo pomysłów

Pan Heniu Lehnert. Zdaniem mo-

rzyć zarówno doskonałe filmy, jak i

nad nimi wciąż postępuje, bo sprzyja

członków AKF-u „Chemik”. Nie stronią

cuje w przyszłości –

świetną twórczą atmosferę. Był instruk-

ładna pogoda i wakacyjna pora. Tema-

oni także od tematów luźnych i humo-

podsumowuje Piotr

torem, wokół którego chętnie skupiali

tyka poruszana w filmach jest przeróż-

rystycznych, jak w przypadku kręcone-

Struczyk L. F., członek

o ich mistrzu,

się młodzi adepci amatorskiej sztuki fil-

na, bo każdemu z filmowców co innego

go przez Piotra Struczyka L. F. filmu

AKF-u „Chemik”.

Henryku Lehner-

mowej. To oni po śmierci Henryka Leh-

w duszy gra. Można się oprzeć na po-

„Pole”, nawiązującego w pewnym stop-

nerta przejęli stery AKF-u „Chemik”,

ważnych sprawach, nawiązujących do

niu do „Cyrku Monthy Paytona”.

który działa w Oświęcimskim Centrum

historii naszego kraju – na przykład roz-

Opiekunowie klubu są bardzo otwar-

każdą wolną chwilę

Kultury.

biorów, tak jak w kręconym przez Jaku-

ci na nowe kontakty. Stąd współpraca z

młodym amatorom fil-

na to, by pamięć

Praca nad tworze-

ra, tak by wszystko kręciło się jak
należy.
– Na przykład w ostatnich
dniach panowała nieprzerwanie

cie trwała,

niem filmów zajmuje

ich rozmówców, to on ich wspie-

a wiedza o jego

deszczowa aura, a my potrzebowaliśmy jednego słonecznego

Bartosz Gajda i Piotr Struczyk L. F.

ba Kurzyńskiego filmie „Jeszcze Polska

Yonathanem Levy, filmowcem z Paryża,

mowym z Oświęcimia.

dziełach docierała dnia na dokręcenie filmu. Wystarwciąż na nowy
czyło wspomnienie o Panu Hen-

zdają sobie sprawę z tego, że zadanie kon-

nie zginęła” czy powstającym filmie

który w lipcu realizował film krótkome-

Efekty ich działań każ-

i coraz młodszy

ryku, a na następny dzień świeci-

tynuowania „dzieła”, które spadło na ich

„Marsz” Bartosza Gajdy, przedstawia-

trażowy o turystach zwiedzających Pań-

dy może zobaczyć na

ło słońce. Wierzymy, że Pan Hen-

barki, do prostych nie należy. Ale dziel-

jącym w sposób symboliczny obozową

stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

corocznym przeglą-

grunt.

nie stawiają czoła wyzwaniu i bynajmniej

orkiestrę w byłym KL Auschwitz. Inte-

Choć może sposób pracy Francuza nie za-

dzie, odbywającym się

nie siedli na laurach swego mistrza.

resującą dla oświęcimskich twórców

skoczył naszych filmowców-amatorów no-

zawsze w październiku w Oświęcimskim

dych, bo ci mają często świetne pomy-

– Chyba jest zadowolony ze sposo-

Wszystko dalej się kręci... W AKF-ie wciąż

formą robienia filmów jest też dokument.

watorstwem, to cenią sobie to wydarze-

Centrum Kultury. Współpracują także z

sły. Od roku w pracach AKF-u uczestni-

bu, w jakim prowadzimy dalej klub, bo

przybywa dobrych filmów, kręconych

Powstają dwa tego rodzaju krótkie fil-

nie ze względu na kontakt z europejskim

Regionalną Telewizją Internetową ITVG,

czy Kuba Kurzyński.

czasem odnosimy dość mocne wrażenie,

przez członków klubu. Filmowe obrazy są

my i oba są autorstwa Piotra Struczyka

nieprofesjonalnym twórcą. Wspólne zdję-

gdzie mają możliwość publicznego pre-

wysyłane na konkursy krajowe i zagra-

L. F. Jeden obraz przedstawia sylwetkę

cia trwały trzy tygodnie, a ponieważ Yona-

zentowania swojej twórczości.

niczne.

współczesnego kompozytora Sławomi-

than Levy przyjechał do Oświęcimia sam,

– Aktualnie wysłaliśmy filmy na fe-

ra Czarneckiego, dla którego inspiracją

stiwalowe konkursy do Australii, Belgii

jest kultura Tatr i Podhala. Drugi nato-
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ryk nam to załatwił – zgodnie
twierdzą Bartosz i Piotr.

– Choć jest najmłodszy w naszym

jakby nad nami czuwał i pomagał poko-

gronie, ma bowiem 16 lat, od początku

nać niedogodności – dodają na koniec

– W telewizji internetowej staramy

widać było drzemiący w Kubie duży po-

opiekunowie AKF-u „Chemik”.

to pomoc osób trzecich była mu niezbęd-

się także na bieżąco pokazywać wszyst-

tencjał, który staramy się rozwijać – opo-

na. Dlatego część uczestników AKF-u po-

kie dziejące się w naszym mieście wy-

wiada opiekun AKF-u, Bartosz Gajda.

Kliw
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KADRY PAMIĘCI

pejzaż SENTYMENTALNY

Sportowe zabawy

Bez instrukcji obsługi
Był czas, choć trudno w to uwierzyć, kiedy nie było pociągów i
samochodów – były dyliżanse; nie było fotografii – byli malarze pej-

Zachęcano więc młodych i bardziej dojrza-

kie zawody dla pań, a nagrodą był srebrny łań-

ogorzeć od górskiego

łych ludzi, aby poświęcali wolny czas takim wła-

cuszek z rybką z masy perłowej. Na odwrocie

słońca. Reklamowano

BOGNA WERNICHOWSKA

rze-opowiadacze przeróżnych historii. Nie było też armat i kałasz-

śnie rozrywkom, pozwalającym zachować zdro-

wisiorka wygrawerowana była data zawodów.

więc rozmaite maści i

absolwentka Wydziału

nikowów – były łuki i maczugi! Było to dawno, ale kiedyś tak było!

W latach 80. XIX wieku na drogach galicyj-

pomady, nakładane

Prawa UJ, krakowska

skich miast i miasteczek pojawili się pierwsi cy-

na twarz i dłonie, za-

dziennikarka, autorka wielu

ekspresowej herbaty. Były czajniczki do zaparzania esencji, jak też
– choć raczej nie u nas – „ruskie” samowary.

wie i sprawność i wzmacniającym duchowo.

zażyści i portreciści; nie było radia i telewizji – były książki i baja-

kliści. Pedałowali dzielnie na chybotliwych we-

stępujące dzisiejsze

książek o tematyce histo-

Najwcześniej w wielu miastach Galicji, z

hikułach o dwóch kołach. Jednym, bardzo du-

kremy z filtrem.

ryczno-obyczajowej.

Krakowem i Lwem na czele, powstawać zaczę-

żym – z umieszczonym nad nim siodełkiem, a

W latach 90. XIX

Jeźdźcy, szermierze i cykliści

Pasjonują ją „rzeczy

Był też czas – a w to najtrudniej uwierzyć! – kiedyś nie było...

Moja przygoda, dosyć traumatyczna, z herbatą ekspresową,
pierwsze z nią spotkanie, wyglądało, jak zrelacjonuję to poniżej.

ły szkoły konnej jazdy i szermierki. Odwiedzali

drugim, przednim, niewielkim. Dość rychło mi-

wieku bardzo rozpo-

dawne” oraz wszystko,

W drugiej połowie

je tylko mężczyźni. Panie, jeśli nawet bywały

łośnicy „żelaznych rumaków” zaczęli zrzeszać

wszechniła się też za

co niezwykłe i tajemnicze...

XIX wieku nie

dzielnymi amazonkami, co w sferach ziemiań-

się, tworząc towarzystwa cyklistów. Pierwsze pa-

sprawą organizacji

szybki i łatwy – sporządzania herbaty, poprzez zanurzenie we wrząt-

skich zdarzało się dość często, nie pozwalały

nie w tym gronie, zwykle żony miłośników bicy-

„Sokół” moda na

ku torebki, miniaturowej saszetki z ekstraktem herbacianego ziela,

sobie na galopady w towarzystwie obcych so-

kla, zjawiły się dopiero pod koniec XIX wieku.

uprawianie gimnastyki. Chętnie ćwiczyły również

aż do stosownego naciągnięcia naparu. Mój wiekopomny kontakt,

sportów w dzisiej-

bie panów. Młode Galicjanki nie uprawiały też

W przeciwieństwie do mężczyzn, którzy na ro-

dziewczęta i młode kobiety. W Krakowie powstał

skoro pamiętam go do dziś, z tą technologią uzyskiwania herbaty,

szym tego słowa

szermierki, dość popularnej w tamtych czasach

werowe wycieczki ubierali się w obcisłe kurtki i

nawet Instytut Gimnastyki Zdrowotnej i Salonowej

miał miejsce – po raz pierwszy – w uroczym miasteczku – Bystrzycy

wśród Francuzek, Włoszek czy Hiszpanek, któ-

takież spodnie sięgające za kolana, kobiety stro-

dla Pań, gdzie chętnie uczęszczały co młodsze i bar-

Kłodzkiej. Po wyjściu z muzeum filuministaczego w tym mieście, w

ra to dziedzina sportu uchodziła za wyrabia-

iły się w obszerne szarawary przypominające

dziej odważne żony radców, kupców czy profesorów,

którym obejrzeliśmy bogatą kolekcję etykiet zapałczanych, krzesiw

jącą wdzięk ruchów i szlachetność postawy, tak

spodnie francuskich żuawów i luźne aksamitne

często razem z córkami. Stroje gimnastyczne, skła-

i zapalniczek, zapragnęliśmy z wujem, u którego spędzałem waka-

że nawet moraliści nie mieli nic przeciwko tego

bluzy. Miłośniczką jazdy na bicyklu była w cza-

dające się z szarawarów i tuniki – w ciemnych kolo-

cje w niedalekim Stroniu Śląskim, posilić się herbatą. Kawa nie była

rodzaju ćwiczeniom w wykonaniu kobiet. Wie-

sach swej młodości aktorka i dramatopisarka Ga-

rach – były zdobione białym i srebrzystym haftem.

wówczas tak nagminnym napojem jak dziś... W tym celu, co było

le natomiast panien i co młodszych pań chęt-

briela Zapolska, która po wizycie w Paryżu przy-

Panie uprawiały tzw. gimnastykę szwedzką, a tak-

szło już w użycie.

jedynie logiczne, wstąpiliśmy do najbliższej restauracyjki. Milutka

nie bywało latem na pływalniach urządzanych

wiozła do Krakowa damski rower najnowszej

że przypominające dzisiejsze popisy w dziedzinie

kelnereczka – piszę tak, bo była młoda, uśmiechnięta i urodziwa –

Tak według felie-

na rzekach czy stawach, aby w wydzielonym

konstrukcji oraz kostium noszony przez cyklist-

rytmiki ćwiczenia przy muzyce ze wstęgami czy tzw.

podała nam do stolika dwie szklanki na spodkach, wypełnione pa-

tonu z popularne-

dla płci pięknej sektorze móc pluskać się swo-

ki nad Sekwaną, składający się z żakietu i „jupe-

maczugami – były to drewniane pałki owinięte ko-

rującą wodą. Na talerzyku obok położyła dwie kostki cukru – stan-

bodnie, rzecz jasna włożywszy wcześniej ko-

coulotów” – czyli spódnico-spodni. Ciekawe, że

lorowym jedwabiem, które podczas ćwiczeń prze-

dardowa herbaciana porcja – w firmowym opakowaniu. Przy każdej

stium składający się z długich aż do kostek

ten ubiór wzbudził dyskusje tak gorące, że na-

kładano z ręki do ręki, unoszono nad głową czy za-

ze szklanek znajdowała się też nieduża biała torebeczka, jak przy-

„Czas” z sierpnia

pantalonów i luźnej bluzy przepasanej ozdob-

wet opisywał go felietonista „Czasu”. Przez dłuż-

taczano nimi koła i łuki. Młodym dziewczętom za-

puszczaliśmy – częściowo słusznie – z zawartością herbacianych

1868 roku okre-

nym sznurem. Zdumiewające, że w podobnym

szy okres nie znalazła się w Krakowie czy Lwo-

lecano ćwiczenia zapobiegające garbieniu się.

wiórek. Rozwinęliśmy cukier z opakowania, co było zupełnie pro-

stroju można było pływać! Aleksandra Cze-

wie żadna mistrzyni igły, która podjęłaby się wy-

Dzięki temu w pokoleniu wzrastającym na przeło-

ste, wrzucając go do szklanek, a następnie przystąpiliśmy, podob-

chówna, krakowska pamiętnikarka, która przez

konania podobnego stroju.

mie XIX i XX wieku było znacznie mniej osób, które

nie jak w przypadku cukru, do opróżniania torebki z – czego byli-

musiały pochyłe łopatki ukrywać przy pomocy fał-

śmy pewni – herbacianej zawartości, celem wrzucenia jej do osło-

dzistych pelerynek i narzutek.

dzonej już wody. Ale nie było to wcale proste! Torebka nie dawała

uprawiano jeszcze

znaczeniu – chociaż angielskie
słowo „sport” czy
„sportsmen” we-

go dziennika

ślano na zachodzie Europy „ćwi-

blisko 60 lat pisała swoje pamiętniki, wiele

czenia cielesne

miejsca w młodzieńczych dziennikach poświę-

Górskie wspinaczki, gimnastyka i wrotki

Był wczesny początek lat 60. minionego wieku, gdy u nas, jak
zwykle z „cywilizacyjnym opóźnieniem”, pojawił się ten sposób –

cała pływackim sukcesom. Odkąd w wieku lat

Kiedy dr Tytus Chałubiński odkrył przed

Kiedy XIX stulecie zbliżało się do końca, nad

się rozerwać! Doszło do tego, że wuj posłużył się małym scyzory-

14 nauczyła się pływać – pomagał jej w tym

mieszkańcami równin uroki Zakopanego, co

Wisłą pojawiła się moda na jazdę na wrotkach. Roz-

kiem w celu jej przecięcia, ale i to okazało się bezowocne! Trwało to

na świeżym po-

pewien żołnierz w stanie spoczynku, który za-

młodsi i zdrowsi kuracjusze nie tylko podta-

rywka ta była bardzo popularną już we Francji i Wiel-

niemałą chwilę. Miła kelnereczka, widząc nasze niezręczne i da-

wietrzu, mające

czepiwszy bosakiem o sznur, którym była prze-

trzańskiego uzdrowiska, ale również wypoczy-

kiej Brytanii, gdzie istniały nawet specjalne tory słu-

remne zmagania z nieszczęsna torebką, podeszła do nas z miłym i

wiązana w pasie, utrzymywał pannę na wo-

wający w Szczawnicy albo Krynicy, zaczęli gu-

żące uprawianiu tej sportowej zabawy. Niestety, po-

wyrozumiałym uśmiechem, wyjaśniając, o co tu chodzi i jak, przy

dzie tak długo, aż opanowała pływackie ruchy

stować w pieszych wędrówkach po górach. Z

mimo że ówczesna prasa wiele pisała o konieczności

użyciu owej torebki, sporządzić należy szklankę herbaty!

siły i zręczności

– uważała pływanie za najmilszą rozrywkę let-

tyłu, za wędrującym kamienistymi ścieżkami to-

zbudowania w Krakowie tzw. „skating-ringu”, skoń-

Wyszliśmy więc na nieuków, ignorantów i ciemniaków. Pół bie-

oraz energii i woli

nich miesięcy. Pływała zarówno po Wiśle, jak

warzystwem, wspinał się zwykle mały góralski

czyło się tylko na mglistych obietnicach rady miej-

dy ja – niepoważny młodzieniaszek, ale co gorsza również wuj –

i w stawie w parku Krakowskim, gdzie urzą-

konik objuczony ekwipunkiem – żywnością, ple-

skiej, i miłośnikom wrotek pozostawało zadowolić się

osoba już leciwa, doświadczona i obyta, przedwojenny wicewoje-

dzono pływalnię dla panów i pań – osobno. To

dami, kociołkami, aby można było przygotować

alejkami Plant czy parku Jordana, gdzie często do-

woda tarnopolski, powojenny „wróg ludu” i „czarna owca”!

zamiłowanie do sportów wodnych podzielały

herbatę nad ogniskiem, parasolami na wypa-

chodziło do kolizji rozpędzonych wrotkarzy z prze-

Ale – i to rozgrzesza nas zupełnie – do rzeczonej torebki nie do-

– jak pisała panna Aleksandra – liczne panie i

dek słoty. Nawet popularny tygodnik dla ko-

chodniami, a także prowadzonymi na smyczach psa-

łączono najkrótszej choćby „instrukcji obsługi”. A bez niej czasami

panny ze środowisk mieszczańskich i inteli-

biet „Bluszcz” udzielał rad, jak należy ubrać się

mi, co jeśli wierzyć notatkom z ówczesnej prasy, koń-

– czarna rozpacz i białe szaleństwo! QUOD ERAT DEMONSTRAN-

genckich Krakowa. Pod koniec lat 60. XIX wie-

na tego rodzaju piesze wędrówki, a także – w

czyło się przykro dla jednej i drugiej strony.

DUM!

ku zaczęto urządzać nawet pierwsze pływac-

jaki sposób zadbać o cerę, która nie powinna

i gry, przeważnie

na celu rozwijanie

człowieka przy
jednoczesnym
dostarczaniu
wypoczynku
umysłowi”.
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Kobiet@ w sieci (29)

Szczęśliwej drogi!
Polacy coraz więcej podróżują dla

sie nie wymaga specjalnych umiejętno-

forum, gdzie europejscy wędrowcy

przyjemności. Można się o tym przeko-

ści – po podaniu podstawowych danych

znajdą aktualne informacje i mogą po-

nać, czytając fora, przeglądając strony

tworzy się osobisty profil, w którym pi-

szukać towarzyszy podróży. Ponad 16

internetowe lub odwiedzając biura pod-

sze się o zainteresowaniach, sposobie

tysięcy Polaków zarejestrowało się w

róży w naszym mieście. Oświęcimianie

spędzania czasu, podróżach, o najbar-

serwisie, w tym 23 osoby zapraszają go-

wydają się dosyć mobilni, biorąc pod

dziej zdumiewającej rzeczy, którą robi-

ści do Oświęcimia.

uwagę istnienie na naszym terenie kil-

liśmy lub widzieliśmy. Podaje się rów-

ku pośredników i organizatorów wyjaz-

nież informacje na temat oferty, nieko-

dów, wycieczek, wczasów. Duży wybór

niecznie musi to być nocleg. Warto

International Home – Exchange

ofert, w tradycyjnym biurze czy w sieci,

umieścić zdjęcia. Podstawowym języ-

Holiday Service www.intervac.pl rekla-

powoduje, że łatwiej dopasować formę

kiem w serwisie jest angielski, ale stro-

muje się jako pierwszy i najlepszy od

wypoczynku do potrzeb. Można też sa-

na posiada polską wersję (najważniej-

1953 roku, a jego hasło to „Pozwól nam

modzielnie planować podróż, a na tra-

sze informacje), którą można wybrać w

ofiarować ci świat na następne waka-

sie zatrzymywać się u ludzi, którzy zde-

menu. Już ponad 3 tysiące Polaków pro-

cje”. Serwis posiada polską wersję ję-

cydowali się otworzyć domy przed wę-

ponuje gościnę ludziom z całego świa-

zykową do wyboru w menu. Zasady jego

drowcami ze świata. W ten sposób z

ta, w tym dwóch z naszych stron.

działania są nieco inne niż poprzednich

Zdjęcie grupowe robotników montowni autobusów
„Praga”. Oświęcim, 1928 rok.
Obecnie OMAG Sp. z o. o. Oświęcim-Brzezinka

Intervac
Pracownicy ZChO remontują autobus,
który jako jeden z pierwszych obsługiwał trasę
dworzec PKP – ZChO. Oświęcim, 1947 rok

– chodzi o „wymianę domów” na czas

pewnością pozna się to, co jest niedostępne z perspektywy hotelu, zza szyby

The Hospitality Club – zbliżanie ludzi

wakacyjnych podróży. Pośrednictwem

autokaru, o czym nie opowie pilot wy-

Europejski serwis gościnnych pod-

zajmują się wyspecjalizowani agenci,

cieczki lub przewodnik. W jaki sposób

różników istnieje od 2002 roku. Prowa-

członkowie wnoszą niewielką opłatę

nie płacić za hotel? Wystarczy zareje-

dzony przez wolontariu-

strować się i skorzystać ze specjalnych

szy www.hospitalityc-

serwisów, skupiających gościnnych lu-

lub.org postawił sobie

dzi z całego świata, oferujących nocleg,

cel zbliżanie ludzi i wza-

„wymianę domu” na czas wakacji, a cza-

jemną pomoc podczas

sem wspólne zwiedzanie okolicy i po-

podróży. Reklamuje to

znanie miejscowych zwyczajów.

słowami „Chcesz podró-

Komunikacja miejska
w Oświęcimiu

żować? Interesują Cię
Szukam kanapy! – Couch Surfing

inne kultury? Chcesz po-

Project

znać nowych ludzi? Je-

Serwis www.couchsurfing.com zo-

śli tak – Hospitality Club

stał uruchomiony w USA w 2003 roku, a

jest miejscem właśnie

jego hasłem jest „Weź udział w tworze-

dla Ciebie. Nie ma nic

niu lepszego świata krok po kroku, ka-

bardziej satysfakcjonu-

napa po kanapie”. Rejestracja w serwi-

jącego w podróżowaniu

Przystanek autobusowy PKS
przy ul. J. Dąbrowskiego.
Oświęcim, początek lat 60. XX wieku

niż kontakt z tubylcami, a oferta nocle-

roczną. Oferta jest sprawdzana, zanim

gu od miłej osoby jest

ukaże się w katalogu. Czy to bezpiecz-

jedną z najszczęśliw-

ne? Prawdopodobnie tak, skoro działa

szych rzeczy, jakie mogą

od tylu lat i korzystają z tych możliwo-

spotkać „zmęczonego

ści ludzie dojrzali, posiadający mieszka-

wędrowca”. Istnieje pol-

nia lub domy.

Autobus na przystanku przy ul. J. Dąbrowskiego
obsługujący trasę dworzec PKP – ZChO

ska wersja strony http://
polski.hospitalityc-

Warto też odwiedzić strony:

lub.org/indexpol.htm,

The Worldwide Free Accommodation

na której można się za-

Network; www.globalfreeloaders.com

rejestrować oraz prze-

Stay for Free; http://www.free-stay.com

czytać wyczerpujące in-

Stay 4 Free; http://www.stay4free.com

formacje o zasadach
działania. Aktywne jest
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Shrek 3

Uczenie wartości

Lost Planet: Extreme Condition
Niewątpliwą ciekawostką jest podarunek

Całość zbudowana na przyzwoitym poziomie i

XBOXa dla użytkowników PC w postaci gry Lost

czasami odruchowo zakładamy bluzę, bo tam

Planet. Tytuł mocno rozreklamowany na kon-

tylko ciągle wieje i wieje, i wieje… Za to niewielki

soli, dla niektórych też dość znany, no i oczywi-

plus, niewielki, bo nie jest to ani aż tak dopraco-

ście wychwalany. Teraz każdy z nas może po-

wane, ani w żaden sposób odkrywcze, żeby wy-

smakować konsoli na swoim kompie, czy war-

dać z siebie „ach”. Ciekawostką dla graczy PC

to?

będą też iście konsolowe efekty w postaci różno-

Ponieważ nie raz już pisałem o dziw-

Współczesny świat wydaje się

nym trendzie kontynuowania sprawdzo-

chaotyczny i nieprzewidywalny. Tem-

nych hitów w kolejnych odsłonach, dziś

po zmian, wydłużony czas pracy, po-

Kilka słów o samej grze. Główny bohater tra-

rakich potworów-bossów, którzy bywają napraw-

nie będzie o tem nic… Niestety nie do

czucie zagrożenia i inne czynniki po-

ci ojca i sam o mało nie traci życia ze strony

dę wielcy i walka z nimi to coś nowego. Przyjem-

końca, bo pojawił się Shrek 3.

wodują, że ludzie mają problemy z

Irena Koźmiń-

ogromnego potwora. Odnajduje go grupa rebe-

ność sprawia podniesienie wielkiej giwery, któ-

określeniem sensu życia, z wartościo-

liantów, a on razem z nimi postanawia szwen-

ra wymiata wszystko z naprzeciwka, jak i
kierowanie mechami. Tutaj też nieduży plus.

Ratunku!

Kilka słów o wątku fabularnym –

Przygnia-

Shrek ma zostać królem i objąć ster wła-

ska i Elżbieta

waniem rzeczywistości. Nieprawidło-

dać się po planecie EDN III. Ta niezwykle am-

dzy. Okazuje się jednak, że oprócz niego

Olszewska,

wości nie omijają rodzin. Procesowi

bitna fabuła ciągnie się za nami niemal przez całą

Generalnie dostajemy efekciarski produkt

wychowania często może towarzyszyć

tają mnie

jest jeszcze jeden pretendent do tronu –

kolejne

„Z dzieckiem

grę. Jakieś naiwne dialogi bynajmniej nie polep-

konsolowy, w którym najważniejsza trudność

kuzyn Fiony. Choć wypowiadają się o nim

poczucie bezradności i poruszania się

szają sytuacji. Myślę, że za to można spokojnie

została wyeliminowana (sterowanie padem), a

części

niepochlebnie, to jednak ma on swoje

w świat

po omacku w świecie, do którego ro-

dać grze pierwszy minus. Gra podobnie jak fa-

reszta to ciekawostka, nad którą nawet z nudów

mocne strony. I tutaj zaczyna się coś, cze-

wartości”

dzice nie zostali przygotowani. Zmia-

buła, to monotonna i niezróżnicowana strzelani-

można posiedzieć 1-2 godziny. Jeśli ktoś lubi

ny zachodzą bowiem tak szybko, że

na do wszystkiego, co się rusza. Podstawową

bezmyślne strzelanki, to coś dla niego, bo w ta-

Shreka, mianowicie moralizowanie. Choć

kolejne pokolenie obserwuje już zu-

trudnością i grywalnością na konsoli było oczy-

kim spojrzeniu gra dodatkowo jest starannie wy-

patrzę sceptycznie na mieszanie wątków

pełnie inny świat niż ten, którego do

wiście balansowanie gałkami pada tak, aby w coś

konana. Ale jeśli lubisz gry „ambitne”, zapomnij

i gatunków w komercyjnej prezentacji

tej pory uczyło się w dzieciństwie od swoich rodziców. Ire-

trafić i odpowiednio szybko się przemieszczać.

o Lost Palnet – tam jak po nitce i kompletnie

świata dla dzieci nazywanego „bajką”, to jednak część 1 i 2

na Koźmińska i Elżbieta Olszewska, w książce „Z dziec-

Niestety. Ktoś nie pomyślał i szlag trafił całą gry-

bez sensu. „Ratatatatata…” od początku do koń-

pomimo tego bajkami były, gdyż spełniały wymogi tego ga-

kiem w świat wartości”, przekonują, że istnieje jednak coś

ca, a z myszką w ręce to prawie żadna sztuka.

stałego, dającego oparcie w różnych sytuacjach życiowych.

XBOX 360

walność, bo na PC mamy przecież myszkę. Wy-

tunku. To było coś, za co niewątpliwie polubiłem przygody zielonego ogra. Niestety najnowsza odsłona jest przekombino-

Chodzi o wartości, które konsekwentnie należy wpajać dzie-

na PC?!

lając w ich świecące kupry widoczne od czasu

Rozsądne wymagania sprzętowe:

wana i mało rozrywkowa. Zaczerpnięto stare metody i pomy-

ciom. Autorki wskazują, że rodzice są świetnie przygoto-

do czasu, nie istnieją. Zamiast tego, szybki ruch

Procesor – procesor Intel Core 2 Duo 2.13 GHz

sły, dodano kilka nowych wątków bajkowych i całość jest jak

wani do swojej roli od strony technicznej – wiedzą, jak kar-

Jasne,

Pamięć – 2 GB RAM

dla mnie średnia. Oczywiście nie jest źle, ale poziom trochę

mić, przewijać, ubierać – popularyzacji tej wiedzy służą licz-

czemu nie,

myszką, „bach bach” i kolejny gryzie piach. Tutaj drugi minus dla gry. Jak wspomniałem, sama

Grafika – karta grafiki 256MB (GeForce 8600

opadł. Każdy spodziewał się wielkiego bum, a tutaj jest nie-

ne poradniki, prasa i inni ludzie. Natomiast w kwestii

szkoda,

gra też jest nudnawa, bo cała jej filozofia polega

lub lepsza)

wielki huk. Produkcja nie straciła swoich podstawowych atu-

emocjonalnej opieki i wychowania powstają poważne za-

na chodzeniu od punktu do punktu i ekstermi-

HDD – 8 GB

tów, a sprawdzone charaktery nadal wzbudzają sympatię, ale

niedbania, które są później trudne lub niemożliwe do nad-

że pada

to już nie to. Widać, że twórcy idą za ciosem i liczą na dobry

robienia. Autorki określają to mianem anemii emocjonalnej

zarobek. Wyrobiona marka Shreka ma zapracować na siebie,

współczesnych dzieci. Jej efektem są liczne zaburzenia roz-

Tutaj kolejny (może nieco mniejszy) minus. Na

ale jeśli część czwarta miałaby iść tym torem, to chyba niewie-

woju osobowości, również te nieuświadomione, oraz pato-

pochwałę zasługuje grafika i efekty dźwiękowe.

le osób da się wyciągnąć do kina. Choć dobre to show, to jed-

logie.

kolejnych
„hitów”…

go nie było w poprzednich częściach

nak poprzeczka opadła niżej.

brak…

kim ludziom, przed którymi staje zadanie wychowania

lorowy i starannie wykonany świat animacji przykuwa wzrok,

dzieci i młodzieży. Tym bardziej że nie istnieje instytucja

a umoralnianie nie jest tak bardzo widoczne dla dzieci, co dla

superniani, rozwiązującej wszystkie problemy – takie coś

dorosłych, którzy przecież na poprzednich częściach dobrze

możliwe jest tylko w telewizji. Do codziennego użytku au-

się bawili. Warto zobaczyć tę bajkę, ale trzeba iść z neutral-

torki przygotowały elementarz wartości (szacunek, uczci-

nym nastawieniem, bo w przeciwnym razie można wyjść z kina

wość, odpowiedzialność, odwaga, samodyscyplina, poko-

z niesmakiem.
jas
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jas
as
PS brr… jak tu wieje…

Prince to książę popu i funky. Ekstrawagan-

rockowo-funkowy „Guitar”, jest też hiphopowy

cje i szał ma wpisaną w duszę. Zadebiutował w

„Mr Goodnight” i idealny do bujania „Chelsea

jowość itd.) z opisami, propozycjami rozmów, zabaw, ćwi-

1978 roku, ale dopiero krążek „1999” w 1982

Rodgers”.

czeń oraz książek do wspólnej lektury – bo trzeba dodać,

roku i „Purple Rain” uczyniły go księciem.
Minęło ponad 20 lat i zgodnie z duchem czasów mamy powrót lat 80. i księcia. „Planet

czyta dzieciom”.

„Planet Earth”

Scenariusz: Jeffrey Price, Peter S. Seaman, J. David Stem
Czas trwania: 93’“

których to bawi, ale ja zasypiam po godzinie…

Rozesłać dywan – książę nadchodzi

że panie są inicjatorkami popularnej akcji „Cała Polska

Muzyka: Harry Gregson-Williams

nowaniu wszystkiego, co się rusza. Być może nie-

Książkę można polecić nie tylko rodzicom, ale wszyst-

Oczywiście wszyscy najmłodsi będą bawić się nieźle. Ko-

Reżyseria: Chris Miller

zwania w postaci zabijania różnych robali, strze-

Kamila Drabek

Prince

Earth” to nowy, studyjny album Prince Rogera

Jest jeszcze na tym albumie „Somewhere
Here On Earth” i radosny, taneczny „Revolution”.
To już nie książę – to król, posłuchajcie.

Nelsona.
Jest doskonały. Od razu na początek znie-

Paweł Chowaniec

walający kawałek „Planet Eart”, mamy także

ANTYRADIO Kraków
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Oświęcimska Unia przed rozgrywkami klasy A

Sporo zmian kadrowych w Iskrze Brzezinka

Z apetytem na awans

Czas Dariusza Kapcińskiego
Po pięciu latach pracy z pierwszym

W ubiegłym sezonie miała być wal-

nie rundę wiosenną spędził w Sokole

Jana Chylaszka trafiło aż czterech pił-

zespołem Iskry Brzezinka rozstał się

ka o mistrzostwo klasy A. Awansu jed-

Wola (jesienią grał w Niwie Nowa Wieś).

karzy z chrzanowskiego Fabloku (Bar-

Grzegorz Pławny. Pozostał on jednak

nak nie było. O tym, że oświęcimska

Największe problemy oświęcimianie

tosz Chylaszek, Konrad Szafran, Tomasz

w klubie, ale będzie teraz pełnił funk-

Unia kolejne rozgrywki rozpocznie po-

mają w defensywie.

Antonik i Wojciech Sabuda). Właśnie

cję dyrektora sportowego. Pławnego

– W ostatnich latach właśnie ta forma-

biało–zieloni urastają do głównego fa-

zastąpi Dariusz Kapciński.

cja była systematycznie osłabiana. Potrze-

woryta oświęcimskiej klasy A. W Chełm-

Nowy trener Iskry jest wychowankiem

nownie na boiskach klasy A zadecydowała fatalna runda jesienna.
Kiedy w pierwszej wiosennej kolejce

bujemy solidnego obrońcy, aby rywaliza-

ku mają jasno sprecyzowany cel. Dla

oświęcimskiej Unii. Reprezentował też

biało–niebiescy przegrali na własnym

cja o miejsce w defensywie była większa.

nich liczy się tylko awans.

barwy VFB Auerbach, Naprzodu Ryduł-

boisku z liderującym wówczas Skidziniem

O atak można być w miarę spokojnym –

1:2 wydawało się, że karty w lidze zosta-

mówi Józef Gembala, trener Unii.

– Mamy trudny początek rozgrywek.

towy, Górnika Pszów, Garbarza Zembrzy-

Już w czwartej serii gier podejmujemy

ce, Szczakowianki Jaworzno, Zapory Po-

Iskra
Brzezinka
przystąpi
do rozgrywek
wadowickiej
okręgówki
pod wodzą
Dariusza
Kapcińskiego
(stoi drugi
z lewej)
Fot. (zyg)

ły rozdane i nikt nie będzie w stanie ode-

W porównaniu do ubiegłego sezonu

w Oświęcimiu Chełmek. Rywale, z któ-

rąbka i Błyskawicy Marcówka. Grając dla

brać skidzinianom pierwszej pozycji.

zabraknie dwóch zawodników. Bram-

rymi przyjdzie nam zagrać wcześniej, też

Szczakowianki występował na boiskach

Tymczasem lider zaczął przegrywać mecz

karz, Marek Chowaniec od dłuższego

do łatwych nie należą. Bardzo ważny

ekstraklasy, gdzie zdobył jednego gola.

za meczem i spora przewaga punktowa

czasu zapowiadał, że runda wiosenna

będzie start. Na początku sezonu moż-

Dariusz Kapciński, który w Brzezince bę-

szybko topniała. Unia, w przeciwieństwie

była jego ostatnią w Oświęcimiu. Nowe-

na wiele zyskać, ale i wiele stracić. Bę-

dzie pełnił rolę grającego trenera w ostat-

sezonie. Marcin Krawczyk (przyszedł

karz Jacek Filuś. Jest jeszcze Krzysztof Ja-

do Zgody Malec, również notowała punk-

go klubu szuka też Damian Zięba.

dziemy walczyli o mistrzostwo klasy A –

nim sezonie prowadził Zaborzankę. Zmia-

do Iskry z Poręby Wielkiej) 15 razy trafiał

nicki (ostatnio Zaborzanka) i Michał Ma-

ny dotyczą także kadry zespołu. Do Kal-

do siatki. W okresie przygotowawczym

rek (Górnik Brzeszcze).W ubiegłym sezo-

towe straty i to malczanie na mecie roz-

Rozgrywki oświęcimskiej klasy

zapowiada Józef Gembala.

A startują 12 sierpnia. W inauguracyjnej

Na mecie poprzedniego sezonu

warianki odszedł Marcin Krawczyk

do drużyny dołączyło pięciu nowych gra-

nie Iskra była typowym przedstawicielem

W tym sezonie Unia ponownie

kolejce Unia wyjeżdża do Zatora na spo-

Unia zajęła czwarte miejsce. Rozgrywki

i Jakub Jończyk. Brakować może zwłasz-

czy. W zabrzańskiego Gwarka trafił

środka okręgówki. Teraz ma walczyć

ma walczyć o miejsce w lidze okręgo-

tkanie z beniaminkiem, który siłą rozpę-

wygrała Zgoda Malec, przed Skidzi-

cza tego pierwszego, który był najskutecz-

do Brzezinki Jan Zemczak, z SMS Biel-

o miejsce w czubie tabeli.

wej. Ma jej w tym pomóc wychowanek

du po awansie będzie chciał „wejść

niem i Brzeziną Osiek. W 26 meczach

niejszym zawodnikiem Iskry w ubiegłym

sko Dominik Kochan, a z Harmęż bram-

Piasta Nowy Bieruń – Tomasz Kocoń,

w sezon”. Później biało–niebieskich cze-

oświęcimianie wywalczyli 48 punktów.

który trafił do klubu z Sokoła Wola. Ten

kają spotkania z Jawiszowicami, Skidzi-

Odnieśli czternaście zwycięstw, a zremi-

zawodnik był przymierzany do Unii

niem i Chełmkiem. Ten ostatni zespół

sowali i przegrali po sześć spotkań.

jeszcze początkiem roku, ale ostatecz-

poważnie się wzmocnił. Do drużyny

grywek cieszyli się z awansu.

(zyg)

W nadchodzących rozgrywkach klasy A oświęcimianie
mają walczyć o awans do ligi okręgowej
Fot. (zyg)
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(zyg)

Piłkarski turniej o „Puchar Ziemi Oświęcimskiej”

Puchar dla Przeciszovii
Dziewięć punktów zdobyli piłkarze

Pragniemy kontynuować piękne piłkar-

Kęty z dorobkiem zaledwie jednego

Przeciszovii w turnieju o „Puchar Zie-

skie tradycje Unii i umacniać współpracę

punktu zajął ostatnią lokatę.

mi Oświęcimskiej”, który rozegrano

klubów z naszego regionu. Turniej był

na głównym i bocznym boisku Miej-

doskonałą okazją do integracji piłkarzy

Wyniki turnieju: Przeciszovia Przeci-

skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

i działaczy zrzeszonych w drużynach

szów – Górnik Brzeszcze 2:0, Unia

w Oświęcimiu. Ten dorobek pozwolił

oświęcimskiego powiatu. Jesteśmy bar-

Oświęcim – Iskra Brzezinka 1:0, Iskra

na zajęcie pierwszego miejsca w zawo-

dzo zadowoleni z rozwoju i wyników mło-

Brzezinka – Górnik Brzeszcze 0:1, Unia

dach z udziałem pięciu seniorskich dru-

dzieży w naszym klubie. Juniorzy starsi,

Oświęcim – Hejnał Kęty 1:0, Hejnał Kęty

żyn z oświęcimskiego powiatu.

którzy w ubiegłym sezonie występowali

– Przeciszovia Przeciszów 0:1, Unia

Turniej rozgrywano systemem każ-

w roli beniaminka małopolskiej ligi zajęli

Oświęcim – Górnik Brzeszcze 0:0, Iskra

dy z każdym (grano dwa razy po 15 mi-

wysokie czwarte miejsce i długo liczyli się

Brzezinka – Hejnał Kęty 2:1, Unia

nut) i był on ostatnim przetarciem przed

nawet w walce o mistrzowski tytuł. Z ko-

Oświęcim – Przeciszovia Przeciszów 0:2,

inauguracją nowego piłkarskiego sezo-

lei trampkarze starsi Unii sklasyfikowani

Przeciszovia Przeciszów – Iskra Brzezin-

nu. Do Oświęcimia nie przyjechała

zostali na piątej pozycji w województwie.

ka 1:2, Unia Oświęcim – Hejnał Kęty 1:1,

Niwa Nowa Wieś, która zrezygnowała

Gorzej wiedzie się seniorom, którzy ko-

Górnik Brzeszcze – Hejnał Kęty 1:1.

z udziału w zawodach o nieoficjalne mi-

lejny sezon spędzą w oświęcimskiej kla-

Końcowa tabela turnieju:

strzostwo powiatu.

sie A – dodaje Janusz Chwierut.

1. Przeciszovia Przeciszów 4 9 6:2

– Do udziału w turnieju zaprosiliśmy

Drugie miejsce w turnieju o „Puchar

2. Unia Oświęcim 4 7 2:2

najlepsze drużyny z oświęcimskiego po-

Ziemi Oświęcimskiej” wywalczyli gospo-

3. Iskra Brzezinka 4 6 4:4

wiatu – mówi poseł na Sejm i jednocze-

darze – Unia Oświęcim, a trzecie Iskra

4. Górnik Brzeszcze 4 5 2:3

śnie prezes Miejskiego Klubu Piłkarskie-

Brzezinka. Na czwartej pozycji zameldo-

5. Hejnał Kęty 4 1 2:5

go Unia Oświęcim, Janusz Chwierut. –

wał się brzeszczański Górnik. Hejnał

(zyg)
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Nowy trener hokeistów TH Unii Oświęcim

Chyba nikomu, kto choć trochę interesuje się

Czech za Słowaka

lokalnym sportem, nie trzeba przypominać,
że klub sportowy Unia Oświęcim liczy sobie
60 lat. Z tej okazji klub wydał prawie trzystustronicową książkę pod tytułem „Unia Oświęcim 60 lat. Historia i tradycja”.

Znamy już nazwisko trenera, który
w kolejnym sezonie hokejowym popro-

niąc barw Sheffield Scimitars, Solihull

Zestaw par pierwszej ligowej serii
gier: Podhale Nowy Targ – Polonia By-

Barons i Guildford Flames.

wadzi oświęcimską Unię. To 46–letni

Oświęcimianie zrezygnowali z udzia-

tom, GKS Tychy –KH Sanok, Cracovia

czeski szkoleniowiec Miroslav Doleżalik.

łu w rozgrywkach Pucharu Polski. Inau-

– Naprzód Janów, Unia Oświęcim –

W ubiegłym sezonie Doleżalik pra-

guracja ligowego sezonu nastąpi 7 wrze-

cował w Toruniu, gdzie był trenerem

śnia, kiedy to biało-niebiescy zagrają

hokeistów TKH. Jego zespół przegrał

na własnym lodowisku ze Stoczniowcem

Mecze oświęcimian w pierwszej

jednak ćwierćfinałową batalię z gdań-

Gdańsk. Właśnie gdańszczanie byli

rundzie: 7 września – Stoczniowiec

skim Stoczniowcem i pożegnał się

pierwszym ligowym rywalem Unii w po-

Gdańsk (u siebie), 9 września – Zagłę-

z walką o medalowe miejsce. Doleżali-

przednich rozgrywkach (wówczas Unia

bie Sosnowiec (u siebie), 11 września –

kowi i jego asystentowi – Stanisławowi

wygrała 3:2). W drugim meczu Unia po-

TKH Toruń (na wyjeździe), 14 września

Byrskiemu podziękowano, a nowym tre-

dejmować będzie sosnowieckie Zagłębie,

– Polonia

nerem został Andrzej Masewicz. Pod

gdzie aż roi się od zawodników z „oświę-

16 września – Naprzód Janów (u siebie),

jego wodzą torunianie walczyli z oświę-

cimską przeszłością”. W nowym sezonie

21 września – KH Sanok (na wyjeździe),

cimianami w pojedynkach o miejsca

barwy Zagłębia reprezentować będzie

23 września – Podhale Nowy Targ

od piątego do ósmego. TKH Toruń był

Mariusz Puzio, Tomasz Jaworski, Karel

(u siebie), 25 września – GKS Tychy

czwartym polskim klubem, który prowa-

Horny, Waldemar Klisiak, Marcin Jaros

(na wyjeździe).

dził Doleżalik. Wcześniej z powodze-

i Jerzy Gabryś.

Stoczniowiec Gdańsk, Zagłębie Sosnowiec – TKH Toruń.

Bytom

(na wyjeździe),

(zyg)

niem prowadził opolskiego Orlika
i KH Sanok. Czech był także szkoleniowcem gdańskiego Stoczniowca. Doleżalik zastąpi Mirosława Krzemienia,
który był odpowiedzialny za przygotowanie
kondycyjne. Było to jednak tylko tymczasowe
rozwiązanie.

Kadra

oświęcimskiego zespołu
w sezonie

2007/08

W nadchodzącym sezonie hokeistów TH Unii Oświęcim
czeka walka o utrzymanie w ekstralidze
Fot. (zyg)

Gratka dla kibiców
Opisanie bogatej 60-letniej historii

dzisiaj przynosi chlubę miastu nad Sołą.

stołowy, brydż, narciarstwo, piłka ręcz-

klubu na kilkuset stronach wydaje się

Twórcy książki starali się nie pominąć

na, tenis ziemny, gimnastyka, szachy i

być trudnym zadaniem. Ale wydana w

żadnego sportowca, działacza, prezesa.

sekcja motorowa – na wszystko znalazło

lipcu książka jest żywym dowodem na

Dlatego też w książce można znaleźć

się miejsce.

to, że można temu sprostać. Zadanie zre-

bardzo dużo zdjęć i reprodukcji z daw-

„Ta książka jest poświęcona wszyst-

alizował Bogusław Kwiecień, oświęcim-

nych lat. Prócz tego, że można nacieszyć

kim ludziom Unii. Są to setki, jeśli nie ty-

ski dziennikarz i miłośnik lokalnego

oko ładnym wydaniem, znajdziemy tak-

siące osób, które w różny sposób związa-

sportu.

że wartościowe informacje na temat po-

ne były z klubem. W części jest kontynu-

– Razem z Bogusławem Kwietniem

szczególnych sekcji klubu. Wiadomo, że

acją monografii mojego autorstwa, która

poświęciliśmy tej publikacji bardzo dużo

Unia Oświęcim kojarzy się obecnie

ukazała się z okazji jubileuszu 50-lecia

czasu, wysiłku i pracy. Korzystaliśmy

przede wszystkim z hokejem na lodzie,

klubu.” – pisze we wstępie autor książki.

głównie z klubowej kroniki, która była

łyżwiarstwem figurowym i pływaniem –

Publikacja z pewnością stanie się

prowadzona przez cały czas istnienia klu-

to przecież dyscypliny, w których przez

cenną pozycją dla miłośników oświęcim-

bu – opowiada Józef Bebak, autor zdjęć,

ostatnie sezony klub odnosił największe

skiego sportu i nie tylko. Można ją ku-

reprodukcji i opracowania książki.

sukcesy. Ale w tej publikacji każda dys-

pić w księgarni naprzeciwko Oświęcim-

Na przestrzeni lat wielu ludzi tworzy-

cyplina, jaka była uprawiana pod szyl-

skiego Centrum Kultury, choć może nie

ło potęgę sportową Unii Oświęcim. Klub

dem Unii Oświęcim, nawet jedynie przez

będzie to jedyny punkt jej sprzedaży.

ten, choć praktycznie się rozpadł na czte-

kilka lat, jest wspomniana i opisana. Pił-

Cena wydanej na kredowym papierze

ry samodzielne kluby: pływacki, hokeja,

ka nożna, boks, kolarstwo, lekkoatlety-

książki to 50 zł.

łyżwiarstwa figurowego i piłki nożnej, do

ka, siatkówka, koszykówka czy też tenis

Kliw

ma być oparta na wychowankach. Do drużyny dołączyło dwóch nowych

napastników.

Niebieskie święto

Mowa o wychowanku
gdańskiego Stoczniowca

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu

Rafale Balcewiczu i Ro-

oraz Komisariatów Policji w Brzeszczach, Chełmku, Kętach i

bercie Sobale, który za-

Zatorze obchodzili swoje święto. W Oświęcimskim Centrum

czynał przygodę z hoke-

Kultury zasłużeni mundurowi odebrali gratulacje i awanse

jem w GKS Katowice.

na wyższe stopnie oficerskie.

Ten ostatni grał też

Jak stwierdził podinspektor Janusz Barcik, komendant jed-

w bytomskiej Polonii,

nostki nad Sołą, Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

KTH Krynica, Naprzo-

cieszy się zaufaniem społeczeństwa i jest jednostką prawie

dzie Janów i Orliku Opo-

wzorcową. Pozostaje życzyć, by do następnego Święta Policji

le. W dwóch ostatnich

oświęcimscy strażnicy prawa byli wzorem do naśladowania

sezonach występował

pod każdym względem.

w brytyjskiej lidze, bro-
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Święto Miasta Oświęcim 2007
OGŁOSZENIA DROBNE

31.08-2.09.2007

SZUKASZ
DOBREJ PRACY?

Praca dla agentów ochrony, niekaralność. Tel. 0/509 285 355, rcichoń@g-1group.com.pl

Zwróć się do nas!!!
Aktualnie poszukujemy dużej grupy
kobiet i mężczyzn.
CZECHOWICE–DZIEDZICE:
Operator maszyn

31.08 godz. 16:30
II Piknik Organizacji Pozarządowych – prezentacja działalności
klubów, stowarzyszeń i fundacji z terenu powiatu oświęcimskiego,
atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, koncert zespołu „Big
Stars” w składzie: Beata Bednarz, Lora Szafran, Patrycja Gola
(plac przy OCK, ul. Śniadeckiego 24)

BIELSKO-BIAŁA:
Pracownik magazynowy
Monter przewodów Renault
TYCHY/BIELSKO-BIAŁA:
na stanowisku Operator Obrabiarek/Monter
zarobki rozpoczynają się od 1200 na rękę!!!
Plac Wolności 3, 43-300 Bielsko-Biała
e-mail: a.hasik@adecco.pl
Tel: +48 33 819 16 60

1.Nadmorska

kupon

8

1.09 godz. 9:30
„Miasto a tożsamość – Artyści Miastu” – otwarcie wystawy artystów, studentów oraz absolwentów Akademii Sztuk Pięknych oraz
innych uczelni o profilu artystycznym, związanych z ziemią
oświęcimską

Pionowo:

Poziomo:

KRZYŻÓWKA NR 8/07

1.09 godz. 8:00-16:00
75-lecie Koła Pszczelarzy w Oświęcimiu – IX Regionalne Dni
Pszczelarzy Beskidzkich
(plac przed OCK, ul. Śniadeckiego 24)

pełna

A)Pustynny pies;

wczasowiczów;

* Rzymski Bóg morza;

2.Nie roślina; * Mitycz-

B)Wzrost napięcia akcji

na właścicielka puszki;

w dramacie;

3.Na ciele geparda;

C)Ryba jak cukierek;

4.Nauczycielski pulpit;

* Płot, ogrodzenie;

* Na głowę lub do nosa;

D)Punkt skupu mleka;

5.Pozostałość po ścię-

E)Szkrab, malec;

tym drzewie;

* Żart, kawał;

6.Słodkowodna ryba;

F)Oddział harcerzy;

* Dziki koń;

G)Kasza z całych ziarn;

7.Właściciel statku;

* Bohater „Odprawy po-

8.Mięsień dwugłowy ra-

słów greckich”;

mienia; * Sklep z medy-

H)Potomek białej kobie-

kamentami;

ty i Indianina;

9.Tworzy szuwary;

I)Tętnica; * „Bizon” pol-

10.Młode owcy;

skiego rolnika;

* Stolica Albanii;

J)Z uszami na zakupy;

11.Jednostka ciśnienia;

K)Wojowniczy Indianin;

12.Na bank, z bronią w

* Żartobliwy utwór lite-

ręku;

racki;

13.Najkorzystniejszy

L)Gościniec, szlak;

układ;

Ł) Biskupstwo;

14.Wąwóz, kanion;

M) Krasomówca;

15.Mityczny półkoń,

N) Stopniowy rozwój;

półczłowiek;

O) Lasso;

16.Przybyli pod okienko

P) Egipski władca.

Agata Skrzelowska

1.09 godz. 14:00-19:00
V Sportowa Sobota ze Stowarzyszeniem „Bratnich Serc”
godz. 14:00 Integracyjny mecz piłki nożnej dziennikarze kontra
„Tygrysy” ze Stowarzyszenia „Bratnich Serc”, zawody lekkoatletyczne
(boisko PZ nr 2, ul. Bema 4)
godz. 16:00 Występ zespołu „Rendez-vous”, wspólna zabawa,
grillowanie
(siedziba stowarzyszenia, ul. Słowackiego 1a)
1.09 godz. 15:00
Towarzyskie mecze piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami Policji, MOSiR-u i Międzynarodowego Turnieju Miast Partnerskich
(stadion MOSiR, ul. Legionów 15)
1.09 godz. 17:00
Koncerty zespołów: „Seven Season” z Kerpen w Niemczech i
„Hendon” z Czechowic-Dziedzic oraz Moniki Brodki i Piaska
(stadion MOSiR, ul. Legionów 15)
2.09 godz. 15:00
Blok imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych: prezentacje w
ramach obchodzonego w 2007 roku w Oświęcimiu „Roku Współpracy Międzynarodowej”, program dla dzieci „W krainie dalmatyńczyków”, koncerty zespołów: „Stonehenge”, „Pod Budą” i
„Queen Revival”, pokaz ogni sztucznych
(stadion MOSiR, ul. Legionów 15)

Andrzej Domarzewski

Obchodom Święta Miasta towarzyszą:
1.09 godz. 10:00
Uroczysta sesja Rady Miasta
przed sesją odbędzie się koncert Orkiestry Dętej Oświęcimskiego
Centrum Kultury przed budynkiem OCK
(OCK, ul. Śniadeckiego 24)
1.09 godz. 11:00
II Oświęcimski Bieg Uliczny o Puchar Prezydenta Miasta Oświęcim
(zapisy uczestników biegu przyjmowane będą już od godziny 8:00)
(stadion MOSiR, ul. Legionów 15)

30.08.2007 godz. 18:00
Towarzyski Mecz Hokejowy PolskaFrancja (bilety: 7 zł)
(Hala Lodowa, ul. Chemików)
1-2.09
Wesołe Miasteczko
(stadion MOSiR, ul. Legionów 15)
2.09 godz. 15:00
Bezpłatna ślizgawka (wypożyczenie
łyżew: 5 zł)
(Hala Lodowa, ul. Chemików)

Zosi;
17.Wczesna pora dnia;

Litery uporządkowane od 1 do 19 utworzą rozwiązanie, na które wraz z kuponem nr 8 czekamy do 3 września 2007 r. Prawidłowe rozwiąznie krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: „Sny rzadko mówą
prawdę”. Nagrodę pieniężną w wysokości 40 zł wylosował pan Witold Mierzwa z Oświęcimia. Gratulujemy! Odbiór nagród do 30 dni od dnia ukazania się wyników losowania.
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Organizatorzy
Święta Miasta Oświęcim:
Oświęcimskie Centrum Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Święto Miasta Oświęcim
realizowane jest ze środków
Oświęcimskiego Centrum Kultury,
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji oraz sponsorów

W realizacji Święta Miasta Oświęcim uczestniczą:
Urząd Miasta w Oświęcimiu, Centrum Organizacji
Pozarządowych w Oświęcimiu, Fundacja na rzecz Galerii
Pro Arte, Oświęcimski Klub Biegowy „Zadyszka”, Koło
Pszczelarzy w Oświęcimiu, Stowarzyszenie „Bratnich Serc”
Głos Ziemi Oświęcimskiej |35
35

Fot. Mateusz Kamiński

Stowarzyszenie
Romów w Polsce
oraz Romski
Instytut
Historyczny
zorganizowały
w byłym
nazistowskim
obozie
koncentracyjnym
AuschwitzBirkenau obchody
upamiętniające
63. rocznicę
wymordowania
przez nazistów
romskich więźniów
tzw. Zigeunerlager
(obozu
cygańskiego)
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