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Czytaj w Głosie:
Słuchanie ciszy

AKTUALNOŚCI

„Pod Budą” kończy karierę

O nadmiarze i kłębowisku

str. 4-5

Zasługi i współpraca

ŚWIĘTO

Przedobrzenie i przedawkowanie, nawet wynikające z najlepszych

Kto honorowy, kto na medal?
str. 7

intencji, prowadzi często do celów odwrotnych od zamierzonych. Tak
bywało czasami w przypadku naszego Ukochanego Papieża, tak bywa
przy okazji obchodów narodowych świąt i rocznic. Co za dużo, to nie-

Lustro czasu

zdrowo, ale też często nieskutecznie. Umiar w świątecznej celebrze, a

Graffiti atutem włodarzy
str. 10-11

nie nawałnica rocznicowo-oficjalnych obrzędów, prowadzi do celu.
Przedawkowanie skutkuje znudzeniem i odrzuceniem, umiar i akurat-

Kupić i wyburzyć?

ność pociąga i zjednuje!
Jest taka powieść noblisty, mojego kiedyś – a i dziś – ulubionego

Tęcza dalej problematyczna

pisarza, Francoise Muriaca, zatytułowana „Kłębowisko żmij”. Jej tłem i

str. 12

tematem jest „kłębowisko” zarażone jadem nienawiści i nieprawości,
jakim może być rodzina. Kłębowiskiem owych tytułowych gadów, jakie

Ogrodnik z zamiłowania

obserwujemy u nas od dłuższego czasu jest świat, a może pół – lub ćwierć-

„Piasek” odkrywa charakter

światek polityki.

MIASTA

str. 18-19

Muriac był pisarzem katolickim, więc tliła się w opisywanym przez
niego „kłębowisku” iskra wiary i nadziei. Nasza polityka od pewnego

Szczęście to piórko na dłoni

czasu też pragnie uchodzić za katolicką – mamy tego naoczne dowody –

Twierdzi Monika Brodka

ale wiary i nadziei nie uświadczysz w niej ani krzty.

str. 20
a-w

Serce zostawiłem w Unii
Oświęcim

Święto ogrodów

Historia uczuciowego piłkarza
str. 22-23

Zapraszamy wszystkich ogrodników do odwiedzenia firmy Plantpol
w czasie trwania Dni Otwartych. 7 i 8 września to doskonała okazja do

Człowiek pustyni

zapoznania się z profilem działalności i filozofią firmy oraz z pełną ofertą

Kobiet@ w sieci (30)

roślinną na rok 2008.

str. 26

Każde oko miłośnika kwiatów ucieszy wystawa – ciekawe zastosowania roślin w licznych aranżacjach i kompozycjach, pokazujące możliwości zastosowania roślin, a także nowe, atrakcyjne
programy roślinne proponowane przez Plantpol. Firmo-

OŚWIĘCIM

Walka o utrzymanie
Początek rozgrywek hokejowych
str. 33

wi fachowcy udzielą porad z zakresu technologii uprawy roślin, ich nawożenia oraz ochrony. Dniom Otwartym towarzyszy prezentacja środków produkcji ogrodniczej przygotowana przez zaproszonych wystawców.
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Słuchanie ciszy

Jak układa się Pani twór-

było dla mnie momentem nie-

Nie czuje Pani potrzeby od-

cza współpraca z ojcem?

zmiernie miłym, a śpiewam z

cięcia pępowiny?

Współpraca z ojcem jest

„budą” od czterech lat.

bardzo sympatyczna. Lubię

Nie, całkowicie nie. Po
pierwsze dobrze czujemy się

„Impregnowani na mody i trendy śpiewamy w głębokim przekonaniu, że w tym oszalałym świecie dajemy komuś chwilę wytchnienia.
30 lat – ładna chwila”. Z ANDRZEJEM SIKOROWSKIM
SIKOROWSKIM,

MAJA SIKOROWSKA
dołączyła do zespołu
w 2003 roku.

to, co robię i dobrze czuję się

Co będzie Pani robiła, gdy

ze sobą, a po drugie mamy

w składzie „Pod Budą”. Znam

„Pod Budą” zakończy dzia-

podobny gust muzyczny. Do-

ich od dziecka, ponieważ te

łalność?

brze się czuję w repertuarze,

osoby były kiedyś moimi wuj-

Występuję również u

który tata dla mnie pisze.

jednym z pierwszych w Polsce klasycznym bardem z gitarą,

A czy granie z ojcem

kami i ciociami. Tak zostało

boku ojca w projekcie o na-

Dostarcza mi cały czas no-

zwie „Kraków saloniki”.

wych piosenek, a oprócz tego

twórcą grupy „Pod Budą”, rozmawiamy o jego twórczości scenicznej

w jednym zespole

do dzisiaj, atmosfera jest więc
bardzo rodzinna. Dlatego

Myślę, że będziemy ten

wspiera duchowo, stojąc przy

i o tym co dalej…

jej służy?

moje dołączenie do zespołu

projekt kontynuować.

mnie na scenie.

W tym roku obchodzicie

żadnej sensacji, jest bardziej

nym, ale równocześnie też

dziwie pasjonuje. Natomiast

tesach zaopatrzyć niemal we

trzydziestolecie działalno-

prozaicznie niż się wydaje.

bez jakiejś specjalnie nachal-

muzykę słucham wyrywkowo

wszystko, co jest na targu w

nej symboliki.

i bardzo często muzykę nie-

Grecji. Więc korzystamy z

mającą zupełnie nic wspólne-

tego i kuchnia jest „miesza-

go z tym, co robię na co dzień.

na”, ale bez jakiegoś specjal-

ści artystycznej. Czy to
prawda, że zakończycie

Czy będzie Pan kontynu-

wspólne granie?

ował ścieżkę poezji śpiewa-

Śpiewacie poezję. Czego

nej?

Pan słucha na co dzień?

Tak, to prawda.

nego wskazania. To nie jest

W moim przypadku trud-

Mówię, że śpiewam w

Jaki sport Pan lubi oglądać?

tak, że szowinistycznie pod-

W takim razie jakie ma Pan

no mówić o kontynuowaniu

miarę dobrze skonstruowane

Z rozrzewnieniem ostat-

chodzimy do jedzenia. Po

dalsze plany? Chce Pan od-

jakiejkolwiek ścieżki. Od 30

teksty piosenek. W ogóle kie-

nio oglądałem lekką atletykę

prostu, to, co dobre w polskiej

począć od sceny muzycznej?

lat piszę piosenki, które są

dyś dziennikarze wymyślili

i takie dyscypliny jak tenis.

kuchni, mieszamy z tym, co

Mam ochotę jeszcze zo-

próbą opisania mojego świa-

kilka terminów, które zawsze

Wydaje mi się, że w nich jesz-

dobre w kuchni greckiej.

stać trochę na estradzie, ale

ta i to się już nie zmieni. Do-

doprowadzały mnie do szew-

cze przetrwała pewna szkoła

już firmując to, co robię wła-

póki będę śpiewał i będę na

skiej pasji. Na przykład nie-

jazdy i zasady, które noszą

Czy prawdą jest, że kiedyś

snym nazwiskiem. Nie jest to

estradzie, będę pisał takie

nawidzę sformułowania „kra-

znamiona fair play. Wszech-

nazywał się Pan Sikora?

łatwe, bo zdecydowanie

piosenki. Oczywiście nie za-

ina łagodności”, gdy to sły-

obecny futbol zrobił się grą

Nie, to nie jest prawda.

łatwiej korzystać z szyldu,

mierzam zmienić stylistyki,

szę, natychmiast przestaję

chamską, dlatego że do tej

Nazywam się Sikorowski od

który ma tradycję i wiele

nie będę poszukiwał w ja-

być łagodny. Bo poezja, no

gry zbyt wiele przeniknęło

urodzenia i mój ojciec tak się

mówi Polakom. W dobie, kie-

kichś rejonach rockowych, bo

mój Boże, to do rymu jest i z

zachowań z życia publiczne-

nazywał od urodzenia. Nato-

dy piosenka literacka nie jest

to w ogóle nie jest moja baj-

tego powodu ktoś powie-

go. Tam dostało się tak samo

miast jest bardzo poważne

specjalnie popularna, to nie

ka. Ja już się nie zmienię i

dział, że to poezja. Operuję

chamstwo i to mnie coraz

domniemanie rodzinne, że

jest łatwe zadanie. Ale rów-

pozostanę taki, jaki jestem.

jakąś metaforą, ale nie prze-

mniej bawi. A w lekkiej atle-

kiedyś w rodzinie było takie

nocześnie to jest także wy-

Bez względu na konsekwen-

sadzajmy. Poezję pisał dla

tyce czy tenisie jeszcze przy-

nazwisko, dlatego że mój

zwanie, by spróbować, czy

cje, jakie mogą z tego płynąć.

mnie Baczyński czy Miłosz,

najmniej są pozory reguł gry

dziadek był jeszcze Siko-

samemu się w tym wszystkim

Jeśli tą konsekwencją będzie

trada nie jest rzeczą zagwa-

klubem. A więc nazwa po-

ko, co się dzieje wokół Plant

a ja piszę teksty piosenek. I

fair i w miarę szlachetnej ry-

rowskim, ale to jest nazwi-

potrafię poruszać. Poza tym

na przykład fakt, że zaintere-

rantowaną i zapisaną do koń-

wstała na zasadzie prostego

jest dla mnie przyjazne, fa-

w zasadzie to wszystko. Cze-

walizacji.

sko sztucznie utworzone. W

nie ukrywam – moment, w

sowanie moją osobą spadnie

ca dni. Powiem szczerze –

skojarzenia – „Pod Budą”.

scynujące... Nie mam swoich

go poza tym słucham? Muszę

którym rozpoczęło się wspól-

totalnie i że tej pracy nie będę

próby bycia na niej za

ulubionych miejsc, takich,

powiedzieć jedną rzecz, któ-

Pana żona jest Greczynką.

leźliśmy przekazów rodzin-

ne śpiewanie z moją córką,

miał, to powiem sobie „trud-

wszelką cenę, wbrew logice

Jakie miejsca w Krakowie

które koniecznie musiałbym

ra może nie wystawia mi naj-

Jaka kuchnia dominuje u

nych, bo dziadek zmarł w

kiedy pojawiła się wspólna

no”. Na estradzie jestem już

i biologii, czasami są żałosne.

uważa Pan za ukochane?

dotknąć. Natomiast mam

lepszego świadectwa – być

Państwa w domu?

1919 roku, gdy mój ojciec

płyta – stał się kolejną prze-

37 lat, dlatego można sobie

Dla mnie Kraków w ogó-

taką potrzebę, jako zasiedzia-

może to jest związane z upły-

Mieszana. Żona gotuje i

miał cztery lata, podejrze-

słanką do tego, żeby koncen-

powiedzieć, że wystarczy, że

Proszę przypomnieć histo-

le jest miejscem magicznym.

ły krakus, żeby do rynku

wem czasu i z ilością zagra-

po polsku i po grecku. Sądzę,

wamy, że na przykład mój

trować swój wysiłek na pro-

się najeździłem, naśpiewa-

rię nazwy zespołu.

W tej chwili coraz bardziej na

wpaść raz na jakiś czas, żeby

nych koncertów – staram się

że w jakimś sensie łączy ele-

pradziadek mógł sobie na-

mowaniu własnego dziecka i

łem, i że przeżyłem większą

„Wzorowaliśmy się” na

tle innych miast polskich za-

się przespacerować, spotkać

jak najmniej słuchać muzyki.

menty tej kuchni na tyle, na

zwisko zrobić. To jest bardzo

by piosenki, które powstają,

część swojego życia w sposób

klubie studenckim, który na-

czyna się wyróżniać, w dobry

ze znajomymi, wypić herba-

Przede wszystkim najlepiej

ile to jest możliwe. Teraz jest

możliwe. Moja rodzina po-

wykorzystywała ona, czy

atrakcyjny. Bo to i podróże, i

zywał się „Buda”. My zajmo-

sposób. To jest miasto przy-

tę czy piwo i wrócić do sie-

czuję się, kiedy jest cicho i

to bardziej możliwe. Wiele lat

chodziła spod Krakowa,

żebyśmy je wykorzystywali w

(od jakiegoś czasu) nie naj-

waliśmy – mówię o kabarecie

pominające mi nieco miasta

bie, bo mieszkam pod Krako-

kiedy czytam książkę. Albo

temu cierpieliśmy na totalny

gdzie było dużo Sikorów w

duecie. Taka jest więc moja

gorsze zarobki, więc kiedyś

studenckim, z którego się

włoskie – miasto żyjące całą

wem. Jestem związany takim

kiedy oglądam transmisje

brak produktów, a teraz moż-

okolicy.

motywacja, nie ma w tym

to się musi też skończyć. Es-

wyłonił zespół – piwnicę pod

dobę. Całe centrum i wszyst-

sentymentem niecodzien-

sportowe, bo to mnie praw-

na się w dowolnych delika-
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Dzwonię w sprawie…
Na podwórku stopniowo

bo niedługo okaże się, że już nie

powycinano stare i chore drze-

wolno tego wyciąć z jakichś po-

wa. Zrobiło się jaśniej i cieplej,

wodów, bez znaczenia, że

dużo przyjemniej. Posadzono

wcześniej nie można było tego

pojedyncze

zasadzić.

niskopienne

Zasługi i współpraca

Kilkanaście starych, malowniczych uli, drewniane miodarki
ręczne, jakich już dzisiaj się
nie używa, stoiska ze sprzętem
pasiecznym oraz różne rodzaje
miodu i inne produkty na jego
bazie, a wszystko to połączone
ze słodką degustacją – tak
wyglądał plac przed Oświęcimskim Centrum Kultury, kiedy
swój jubileusz uroczyście
obchodzili pszczelarze ziemi
oświęcimskiej.

drzewka, a niektórzy lokatorzy

Tymczasem minął kolejny

zadbali o podokienne ogródki.

tydzień, ale komisji chyba na-

Na trawniku pojawiły się też

dal nie było, więc postanowi-

krzewy, zasadzone nieco bez-

łam napisać ten tekst. Może

ładnie, ale widocznie ktoś po-

ktoś przeczyta, bo słuchać nie

stanowił stworzyć pseudoan-

chcą. Kiedy ja z czymś zale-

Koło pszczelarzy z Oświęcimia obchodzi

gielski ogród. Krzaki rozpano-

gam, przypominają i monitują,

jubileusz 75-lecia. Oświęcimscy bartnicy są

szyły się jednak nadmiernie.

w odwrotną stronę bywa nie-

zrzeszeni w Związku Pszczelarzy Podbeski-

Zainteresowałam się tematem,

stety różnie.

dzia „Bartnik” z Bielska-Białej. Ale nie było

Pszczoła jak filtr

W obliczu polskiej sytuacji

tak od początku… Historia pszczelarstwa na

politycznej wolę zająć się naj-

ziemi oświęcimskiej jest bardzo długa. Do

bliższym otoczeniem i zostać

1932 roku funkcjonował Powiatowy Związek

skiej, ale oni absolutnie nie są

upierdliwą mieszkanką osie-

Pszczelarzy, przed II wojną światową zastą-

za to odpowiedzialni i odsyłają

dla. Myślę, że wielu z nas, uro-

piła go „Rodzina Kolejowa”. W czasach woj-

do zarządcy budynku, więc

dzonych i zasiedziałych tutaj,

ny związek przestał istnieć, a literatura i do-

dzwonię, ale też nie ten adres,

lubi to zielone miejsce i dba o

robek pszczelarzy zostały zniszczone przez hi-

niczego nie sadzili, a w ogóle

jego wygląd. Uwielbiam pa-

tlerowców. Po wojnie za sprawą Alojzego

za trawniki odpowiada instytu-

trzeć na piękne ogródki przy

Engelsa i Mieczysława Relicha koło odrodzi-

cja dobrze znana wszystkim na-

blokach, podziwiam ich twór-

ło się i wciąż powiększało liczbę „miłośników

jemcom. Dzwonię i tam. Pan in-

ców i opiekunów. Jednak zda-

pszczółek”.

bo przecież ten, kto zasadził,
powinien je pielęgnować.
Dzwonię do zieleni miej-

rzają się osoby bez sensowne-

– W roku jubileuszowym zrzeszamy osiem-

go nie sadzili, a poza tym, że nie

go pomysłu na zagospodaro-

dziesięciu ośmiu działających członków,

wolno sadzić krzewów i drze-

wanie kawałka zieleni i

trzech pszczelarzy honorowych i prezesa ho-

wek bez ich pozwolenia. Pyta

sadzenie krzewów. Robienie

norowego – mówi Stanisław Kotlarczyk, pre-

mnie, czy nie wiem, kto zasa-

tego na dziko, zbyt blisko bu-

zes Koła Pszczelarzy w Oświęcimiu. – Produk-

dził. Nie wiem, logiczne, że nie

dynku, po jakimś czasie może

cja miodu niczym się nie różni od tej, sprzed

monitowałabym, gdybym wie-

być większym problemem, tym

75 lat. Dlatego że to, co pszczoła przyniesie

działa. Uzgadniamy, że krzew

bardziej jeśli się o to nie dba i

do ula, pszczelarz z ula weźmie. Kiedyś mie-

zostanie komisyjnie sprawdzo-

nie przycina. Trzeba mieć na

liśmy ule drewniane, a dziś mamy lekkie ule

uwadze sąsiada i uzgodnić z

styropianowe, wygodne do transportu. Zmie-

dni i usunięty lub przycięty. Mi-

nim, co wyrośnie pod oknem.

niła się produkcja, postęp w pszczelarstwie

jają trzy tygodnie. Po komisji

Tym bardziej jeśli sadzi się coś

jest szybki. Przy współczesnym zanieczysz-

ani śladu. Tym razem idę po-

nielegalnie, bez zgody wspo-

czeniu środowiska mówi się, że ma ono nie-

rozmawiać. Zostaję poinformo-

mnianej wyżej instytucji, którą

wielki wpływ na jakość miodu, bo pszczoła

wana, że komisji nie było, ale

szczerze lubię odwiedzać, bo

jest jak filtr: ona wszystkie toksyny zostawia

wkrótce będzie, bo jest zapisa-

zawsze się czegoś uczę o życiu

w sobie, żeby miód nie był skażony – infor-

na (nie wiadomo kiedy). Proszę

i ludziach.

muje Stanisław Kotlarczyk.

żynier informuje mnie, że nicze-

ny w ciągu najbliższych kilku

o konkretne zajęcie się sprawą,
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Kamila Drabek

W czasie uroczystej sesji
w ramach Święta Miasta
Oświęcim wiele się działo.
Medale Miasta Oświęcim
otrzymali: Koło Pszczelarzy
w Oświęcimiu,
ks. Robert Bieleń
oraz dr Josef Byrtus.
Honorowym Obywatelem
Miasta Oświęcim
został Jego Ekscelencja
ks. bp Tadeusz Rakoczy,
ordynariusz diecezji
bielsko-żywieckiej.
Nagrodę w dziedzinie
sportu otrzymali
pływak Sławomir Wolniak
i łyżwiarka figurowa
Anna Jurkiewicz.

– Na medal Koło Pszczelarzy w

dzinie duchowej, czyli rodzinie salezjań-

Oświęcimiu zasłużyło sobie 75-letnią

skiej na Zasolu – mówi ksiądz Robert

działalnością społeczno-kulturalną, a

Bieleń, salezjanin odznaczony medalem.

także ogromnym wkładem w walkę z

Dr Josef Byrtus, konsul generalny

degradacją środowiska naturalnego

Republiki Czeskiej w Polsce otrzymał

człowieka – informuje Katarzyna Kwie-

medal za szczególne działania na rzecz

cień, rzeczniczka prasowa Urzędu Mia-

nawiązywania kontaktów pomiędzy

sta w Oświęcimiu.

Oświęcimiem a Teresinem. W tym pro-

Księdza Roberta doceniono za jego

mocję Oświęcimia na terenie Republiki

działalność. Medal otrzymał w dowód

Czeskiej i nadawanie szczególnej rangi

uznania za wszystko, co robi dla dzieci i

„przeszłości obozowej” obu miast.

młodzieży oraz innych mieszkańców

Tegoroczne obchody Święta Miasta

grodu nad Sołą. Na uwagę zasługują

Oświęcim upływały pod znakiem współ-

przede wszystkim jego dydaktyczno-

pracy międzynarodowej. Przypomnijmy,

wychowawcze osiągnięcia oraz kształ-

że miejscy rajcy ogłosili ten rok rokiem

towanie i wychowanie młodzieży w du-

współpracy. Przede wszystkim dlatego

chu poczucia odpowiedzialności za przy-

w tych dniach w Oświęcimiu goszczono

szłość naszego miasta.

mieszkańców Kerpen, Ballan-Mire, Pre-

– Jestem salezjaninem od 23 lat. Dla

isach i Bitterfeldu. Na uroczystości z

mnie praca z młodzieżą i ich rodzinami

Kerpen, które umowę partnerską z

jest czymś naturalnym. Dlatego przyj-

Oświęcimiem nawiązało przed dziesię-

mując ten medal, dedykuję go mojej ro-

ciu laty, przyjechali radni miejscy oraz
burmistrz Marlies Sieburg, grupa muzyczna Se-

Ks. Robert Bieleń
został doceniony za wszystko,
co robi dla dzieci i młodzieży
oraz innych mieszkańców
grodu nad Sołą
Fot. kaman

ven Seasons, zespół taneczny, przedstawiciele
straży pożarnej, mieszkańcy miejscowości, koszykarz, piłkarze oraz artyści.
Z kolei z Ballam-Mire z
Francji poza zastępcą
mera Jacques Le Tarnec i
pracownikami merostwa
przybyli również koszykarze i piłkarze. Nie brakowało również piłkarzy z
Breisach, od dziesięciu lat
współpracujących z Miejskim Klubem Piłkarskim
Unia Oświęcim. W czasie
obchodów Święta Miasta
wystąpił też zespół taneczny z Bitterfeldu, współpracujący ze Szkołą Tańca

Kliw

Prestiż.
(kaman)
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Ukraińskie klimaty
Niektórzy mieszkańcy naszego
miasta wakacyjny czas postanowili
wykorzystać na przygodę z Ukrainą.
Doświadczyli swojskiej gościnności
za sprawą wizyty u swoich rodaków w
Samborze. To miasto jest od jesieni 2003
roku jednym z trzech miast partnerskich

Na pytanie o długość podróży, odpowiadali z uśmiechem, że jechali do Moskwy
ponad czterdzieści godzin, stamtąd do
Polski – już tylko osiemnaście.

Oświęcimia. Dwa pozostałe to niemieckie Kerpen i francuskie stowarzyszenie
gmin La Confluence.
Przybyli do Samboru oświęcimianie
wzięli udział między innymi w uroczy-

Teraz pomnik jest znowu pełen blasku

Polsce, a wśród nich delegacja miesz-

stościach odsłonięcia i poświęcenia

– cieszy się Włodzimierz Paluch, prze-

kańców z Oświęcimia.

świeżo odrestaurowanego pomnika Nie-

wodniczący Koła Towarzystwa Miłośni-

Samą uroczystość poprzedziła msza

znanego Żołnierza na tamtejszym cmen-

ków Lwowa i Kresów Południowo-

święta w miejscowym kościele, podczas

tarzu. Pomnik był wzniesiony ku czci

Wschodnich w Oświęcimiu.

której delegacja Koła „Samborzan” Towa-

wszystkich poległych, walczących o oj-

Na tę okoliczność przybyło wielu

rzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Po-

czyznę i polskość na tych ziemiach w

znakomitych gości, a wśród nich Kon-

łudniowo-Wschodnich w Oświęcimiu prze-

latach 1918-1920.

sul RP ze Lwowa, władze Towarzystwa

kazała ufundowany temu kościołowi przez

– Został zniszczony podczas kampa-

Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej i od-

Koło i parafię pw. św. Józefa Robotnika na

nii wrześniowej, ale swoje zrobił też

działów terenowych, a także goście z

Zasolu obraz św. Józefa Pelczara, który w

czas. Odnowienie pomnika nastąpiło

zaprzyjaźnionych polskich miast i śro-

Samborze dwukrotnie był wikarym.

według projektu prof. Stefana Dousy.

dowisk „samborzan” mieszkających w

(GŁOS) POŻEGNALNY
Halinie i Andrzejowi
REPETA

Kliw

Do Polski tylko osiemnaście
Dziesięcioosobowa grupa

otwarci, a także polska kuch-

rosyjskich skautów z Omska

nia, szczególnie posiłki je-

przyjechała do Polski na za-

dzone po raz pierwszy w

proszenie oświęcimskich

życiu – żurek, pomidorowa,

harcerzy.

prażone.

Dla większości był to

W pamiątkowym liście,

pierwszy pobyt w Polsce.

ofiarowanym polskim harce-

Otwarci, uśmiechnięci, bez

rzom z hufca Oświęcim, szef

kompleksów. Z dumą pre-

rosyjskiej grupy Konstantin

zentowali olbrzymią kronikę

Isajenko wyraził radość z fak-

dokumentującą działalność

tu, że po raz kolejny przeko-

śródroczną ich drużyny oraz

nał się, iż dla skautingu nie

podróże, m.in. międzynaro-

istnieją bariery – ani języko-

syna Jacka

we, ani polityczne – żadne.

dowy skautowy zlot w Wolfsburgu i pobyt w Stanach

wali po jeziorze Żywieckim.

się najbardziej – po prostu

Zaprosił także harcerzy z 23

Zjednoczonych.

Wieczory spędzali na skauto-

wszystko. Ciepłe wspomnie-

Drużyny Starszoharcerskiej

wych zabawach.

nia będą budzić w nich z

na przyszłoroczny Zlot Sybe-

Wraz z członkami 23 Dru-

najszczersze wyrazy
współczucia
w związku ze śmiercią

Skauci podczas zwiedzania oświęcimskiej Starówki
Fot. P. Sterczewski i M. Bryzek

żyny Starszoharcerskiej „Coś

Na koniec nie potrafili

pewnością Polacy – w ich

ryjskich Skautów w Omsku.

więcej” spędzili dziesięć dni

zdecydować, co podobało im

przekonaniu przyjacielscy i

EKT

w Kielcach, uczestnicząc w
ogólnopolskim zlocie Związku Harcerstwa Polskiego,
zorganizowanym dla uczczenia 100-lecia powstania na

składają

świecie ruchu skautowego.
Przez kolejny tydzień
młodzi Rosjanie gościli w

Członkowie
Koła „Pokolenia”
w Oświęcimiu

domach oświęcimskich harcerzy. Wspólnie zwiedzili
Oświęcim, Kraków, Wieliczkę, Wadowice i Kalwarię,
wędrowali po Tatrach, żeglo-
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Lustro czasu

Zęby zjadamy na polityce

Graffiti to sztuka. Władze Oświęcimia przekonały
o tym mieszkańców miasta poprzez organizację projektu
Lustro czasu. W jego ramach odtworzono na ścianie
budynku przy ulicy Dąbrowskiego widok sprzed lat
na klasztor Sióstr Serafitek. Na tym nie koniec…

ny był wysoki. Efekt można

chodzi o umożliwianie legal-

Powstałe graffiti przy Dą-

znajdował się symbol związa-

zobaczyć samemu. Podczas

nego tworzenia obrazów na

browskiego robi wrażenie.

ny z miłością, pokojem, tole-

malowania przechodnie za-

ścianach. Powstające prace

Poza samym rysunkiem

rancją. W nienaruszonym sta-

trzymywali się i obserwowa-

muszą nieść pozytywne prze-

przedstawiającym widok

nie graffiti nie przetrwało na-

li. Nie brakowało też słów po-

słanie. To jest najważniejsze.

sprzed lat na klasztor Sióstr

wet trzech dni. Zostało

chwały. To miły akcent. Pro-

Ponadto jest to szansa na po-

Serafitek ścianę pokrywają

zniszczone. Pokojowe prze-

jekty takie jak Lustro czasu są

kazanie talentu przez „ulicz-

indywidualne prace arty-

słanie nabrało fanatycznego

nych artystów”.

stów. Przechodnie zatrzy-

wyrazu. Na ścianie bowiem

Wszyscy mówią, że grają Kaczmarkiem, więc ja przy-

Pomiędzy artystami zaj-

wzięciu wzięli udział nawet

potrzebne. Osobiście jestem

jąłem tę wiadomość dosłownie i zrobiłem sobie grę – plan-

mującymi się malowaniem

mieszkańcy Czech. Zdaniem

bardzo zadowolony ze zorga-

– Projekt zakłada odtwa-

mują się i z podziwem patrzą

pojawiły się swastyki i znaki

sza, państwa, miasta, pionki i kostka Kaczmarka, ale jak

graffiti a chuliganami nisz-

uczestników i organizatorów

nizowanej imprezy – mówi

rzanie na ścianach w wybra-

na graffiti zdobiące mur przy

wrogości.

by nie rzucać, proszę Państwa, łamię sobie zęby na nim.

czącymi sprayem ściany jest

projekt spotkał się z ogromną

Tomasz Kiek, oświęcimianin

nych miejscach miasta obra-

Dąbrowskiego. Przypomnij-

Lustro czasu jest neutral-

wielka różnica.

akceptacją ze strony miesz-

zajmujący się artystycznym

zów Oświęcimia sprzed II

my, że wcześniej znajdowała

nym projektem. W swoim

kańców Oświęcimia.

graffiti.

A wiadomo, że Polaka portret własny jest szczerbaty.
Andrzej Sośnierz, szef Narodowego Funduszu Zdrowia pla-

– Każdy z nas w czasie

wojny światowej i wcześniej-

się tam pokojowa praca stwo-

podstawowym założeniu ma

nuje poprawić finansowanie stomatologii, która jest skan-

spacerów spotyka się na co

– Przyjechali do nas lu-

Lustro czasu to jeden z

szych. Obrazy mają być ma-

rzona przez młodzież z Pol-

pokazać Oświęcim sprzed

dalicznie nisko opłacana. Pacjent powinien mieć możliwość

dzień z przejawami zacho-

dzie profesjonalnie zajmują-

elementów programu Bez-

lowane w technice graffiti

ski i Niemiec. Niegdyś

lat, taki jakiego wielu miesz-

wyboru gabinetu między takim, gdzie zapłaci 100 procent

wań aspołecznych. Bohoma-

cy się graffiti. Gościliśmy oso-

pieczny Oświęcim, który re-

przez osoby związane z tym

przedstawiała kilkanaście

kańców nie zna. Zdaniem or-

za wykonaną usługę a takim, gdzie dopłaciłby tylko 50 pro-

zy nasmarowane na ścia-

by m.in. z Gdańska, Pragi,

alizuje oświęcimska straż

środowiskiem – dodaje ko-

statków płynących w jednym

ganizatorów, pokazywanie

cent, bo reszta byłaby finansowana z NFZ.

nach miasta jednym kolorem

Wrocławia. Poziom artystycz-

miejska. W Lustrze czasu

mendant.

kierunku. Na każdym z nich

historycznej strony miasta

Ale znając życie, plomby z ubezpieczenia wypadną po

aerozolu to dzieła chuliga-

może też mieć duży potencjał

3 miesiącach. Póki co, mamy Naród z dziurawym uśmie-

nów. Podejmowane w na-

promocyjny.

chem. Nie przeszkadza to nam jednak podgryzać się po-

szym mieście działania

przedsięwzięcia to wydatek

litycznie i podsłuchowo nawzajem. Mam nadzieję, że nikt

„anty-graffiti” trzeba rozu-

rzędu 3 tys. zł. Pieniądze

nie nabije nas w butelkę jak za oceanem.

mieć właśnie jako sprzeciw

umożliwiły zakup farb, pod-

Jak podaje „onet” – Robert Woo, chirurg dentystyczny

wobec osób niszczących

kładów i innych elementów

z USA lubi sobie pożartować. Ostatnio wszczepił swojej

cudzą własność. Jednocze-

potrzebnych do wykonania

asystentce sztuczne kły dzika i zrobił kilka zdjęć. Później

śnie psują wizerunek i kra-

pracy. Artyści nie brali za

zdjął kły i zastąpił odpowiednimi implantami. Tina Alberts

jobraz naszego miasta –

malowanie żadnych pienię-

o niczym nie wiedziała, bo zabieg był wykonywany pod

mówi Piotr Ichniowski, ko-

dzy.

narkozą. A zdjęcia zaczęły krążyć po klinice. – Nie pokaza-

mendant Straży Miejskiej w

łem jej zdjęć, bo były raczej brzydkie. Ale pracownicy kli-

Oświęcimiu.

Realizacja

Władze Oświęcimia poszły w ślady dużych samorzą-

niki wręczyli jej kopie fotografii na przyjęciu urodzinowym

Rozwiązaniem problemu

dów i starają się pomagać

– wyjaśniał Woo i zapewniał, że jego żart wcale nie był głu-

powstających w Oświęcimiu

młodym ludziom w rozwija-

pi. – Alberts często opowiadała, że jej rodzina hoduje świ-

bohomazów szpecących

niu ich zainteresowań.

nie. Chciałem po prostu podtrzymać przyjazną atmosferę,

mury miasta z całą pewno-

– Miasto wyciągnęło do

która panuje w biurze – mówił.

ścią są projekty takie jak Lu-

nas pomocną dłoń. Przedsię-

Najwyraźniej o swoich szlachetnych zamiarach zapo-

stro czasu. Organizatorem

wzięcie było dopięte na ostat-

mniał poinformować samą zainteresowaną. Kobieta nie była

przedsięwzięcia był magi-

ni guzik. Ma to dla nas spore

zachwycona, kiedy zobaczyła zdjęcia: wyszła z pracy, nie

strat oraz Straż Miejska w

odpowiadała na przeprosiny i wytoczyła dentyście proces,

Oświęcimiu. W ramach ob-

domagając się odszkodowania.

chodów Święta Miasta

Niestety za harce polityczne nam nikt nie zapłaci, a zęby
możemy tracić raz dwa tak samo jak Euro 2012.

Oświęcim na ścianie przy
ulicy Dąbrowskiego powstał
widok sprzed lat na klasztor

Paweł Chowaniec

Sióstr Serafitek oraz koloro-

Antyradio Kraków

we prace graffiti artystów z
różnych miast. W przedsię-

10
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znaczenie – mówi Tomasz.
Tomasz Kiek
z Oświęcimia
koordynował projekt
Lustro czasu
z ramienia artystów,
którzy przyjechali
na jego zaproszenie
z różnych miast
Fot. kaman

Graffiti przedstawiające
dawny klasztor Sióstr Serafitek to nie koniec projektu
Lustro czasu. W planach jest
bowiem stworzenie pracy
przedstawiającej widok na
zamek piastowski.
(kaman)
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Kupić i wyburzyć?

Cel – lepsza praca

Zdrowie w rękach Gołdyni

Nie ma w Oświęcimiu estetów przechodzących obojętnie przez Rynek
Główny. Solą w ich oczach jest oczywiście pawilon handlowy, popularnie
nazywany Tęczą. Władze miasta chciałyby kupić ten obiekt. Pytanie, czy
uda się tego dokonać i co dalej zrobić z kolosem w sercu miasta.

Choć zewsząd docierają informacje o tym, że sytuacja na polskim
rynku pracy wciąż się poprawia,
to jednak sami często tego nie
odczuwamy. Ciekawą propozycję
dla osób, które dopiero co straciły
pracę bądź są zagrożone jej
utratą, przygotowała Politechnika
Krakowska.

chu samochodowego z rynku. Wstępnie

aranżację zieleni. Przedsiębiorstwo

można powiedzieć, że najprawdopodob-

Energetyki Cieplnej skorzystało z oka-

pawilon, to rozwiązaniem jego dalszych

niej nie będzie to możliwe. Znacząco

zji modernizacji i na własny koszt roz-

losów będzie najprawdopodobniej refe-

utrudniłoby to pracę dostawcom towa-

budowało sieć ciepłowniczą. Inwestycja

rendum.

rów do sklepów zlokalizowanych w cen-

zrealizowana dotychczas w oświęcim-

– Prowadzimy rozmowy z właścicie-

trum miasta. Być może ruch zostanie

skim rynku kosztowała miasto w sumie

Uczelnia zaprasza do udziału w

lami tego obiektu. Trzymamy rękę na

częściowo ograniczony. Rynek mógłby

618 tys. zł. Z tej kwoty 311 tys. zł pocho-

bezpłatnych szkoleniach finansowa-

pulsie. Nam również zależy na pomyśl-

odciążyć parking przy ulicy Bulwary,

dziło z funduszy unijnych.

nych z Europejskiego Funduszu Spo-

nym rozwiązaniu tej sprawy. Zleciliśmy

który władze miasta planują wyremon-

przygotowanie wyceny obiektu i złoży-

tować.

Fot. kaman

Jeżeli władze Oświęcimia kupią psujący krajobraz centrum grodu nad Sołą

Kilka tygodni temu na pawilonie
handlowym zawisła potężnych rozmia-

łecznego i budżetu państwa.
Projekt „Fokus – skoncentrowany
na celu” jest skierowany do osób za-

liśmy ofertę kupna – mówią prezydent

Gwoli przypomnienia, do 2003 roku

rów reklama promująca jedną z polskich

Oświęcimia Janusz Marszałek i jego

płyta oświęcimskiego rynku (bez Tęczy)

firm. Poprawiło to nieco wygląd kolosa.

mieszkałych w województwie mało-

zastępca Gerard Madej.

pozostawała w rękach Starostwa Powia-

– Mnie osobiście reklama się podo-

polskim, zagrożonych utratą pracy na

Kwota potrzebna na zakup pawilo-

towego w Oświęcimiu. Włodarz miasta

ba. Nawet nie zauważyłem, że jest to

przykład w wyniku likwidacji działu

nu najprawdopodobniej grubo przekra-

Janusz Marszałek odzyskał go dzięki

reklama piwa. Każde działania popra-

cza cztery miliony złotych. Trwają ne-

porozumieniu z powiatem w styczniu

wiające wygląd tego obiektu są odpo-

gocjacje. Już teraz jednak można powie-

2004 roku i dlatego dwa lata później

wiednie. Reklama spełnia wszystkie

dzieć, że są to bajońskie sumy. Dlatego

można było przystąpić do przebudowy

wytyczne i jest zgodna z prawem – prze-

rajcy miejscy zastanawiają się czy nie

ulic. Poza wymianą nawierzchni na kost-

konuje prezydent miasta.

lepiej byłoby kupić obiekt i przez jakiś

kę brukową, usunięto również betono-

czas prowadzić tam działalność komer-

we kwietniki. Wykonano ponadto nową

lub całej firmy oraz osób, które utra-

Grzegorz Gołdynia, były wicestarosta powiatu oświęcimskiego został wiceministrem zdrowia. Najpoważniejszy kontrkandydat prezydenta Janusza Marszałka podczas ostatnich
wyborów samorządowych odebrał nominację z rąk premiera.

ciły pracę w przeciągu ostatnich
trzech miesięcy. Celem projektu jest
między innymi zmiana kwalifikacji
zawodowych pracowników.
Ważne jest, że szkolenia odbywać
się będą w Politechnice Krakowskiej,

(kaman)
Grzegorz Gołdynia jako podsekretarz

historii oświęcimskiego powiatu pełnił

ale organizatorzy pokrywają koszty

stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowie-

funkcję wicestarosty. W samorządzie od-

dojazdu, wyżywienia oraz zapewniają

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku

dzialny będzie m.in. za ochronę zdrowia

powiadał za służbę zdrowia. W tej kaden-

potrzebne materiały szkoleniowe.

miasto przebudowało ulice w Rynku

i organizację pracy placówek medycznych

cji radny powiatu. Po przegranej w wy-

Warto szybko przemyśleć tę ofer-

Głównym. Prace wykonano w ramach I

w kraju. Gołdynia jest rodowitym oświę-

borach samorządowych Gołdyni pojawia-

tę, ponieważ zapisy już trwają, wolne

cyjną po to, aby część kwoty zwróciła się.
Wszystko okaże się z czasem.

Tęcza psuje krajobraz serca miasta
Fot. kaman

cimianinem. Z wykształcenia lekarz. Ab-

ło się pytanie, czym teraz będzie się on

miejsca jeszcze czekają, a zajęcia pro-

lejnym etapem ma być przebudowa sa-

solwent Akademii Medycznej w Lublinie

zajmować. Sam wiele nie zdradzał.

wadzone są w terminie od września

mej płyty rynku. Sęk w tym, że w obec-

(wydział lekarski) oraz Górnośląskiej

Mówił jedynie, że składano mu pewne

do października.

nej sytuacji jest ona zablokowana. Po

Wyższej Szkoły Handlowej (organizacja

propozycje, ale żadnej nie przyjął. Z ko-

W ramach projektu zorganizowa-

pierwsze chodzi o nieuregulowane kwe-

i zarządzanie jednostkami ochrony zdro-

lei objęcie funkcji wiceministra zapropo-

no cztery tematy szkoleń: obsługa

stie prawne z właścicielami pawilonu,

wia). Od 1991 do 1995 roku pracował jako

nował mu niedawno minister zdrowia

księgowa, podatkowa i prawna firm,

ale także o brak decyzji w sprawie

lekarz w Oddziale Dziecięcym Szpitala

Zbigniew Religa. Jego kandydaturę za-

efektywne zarządzanie firmą, techni-

Oświęcimskiego Strategicznego Progra-

Miejskiego w Oświęcimiu. Potem kiero-

akceptował premier Jarosław Kaczyński.

ki komputerowe oraz specjalista do

mu Rządowego. Właśnie te czynniki

wał Oddziałem Pomocy Doraźnej w Kę-

– Zdobyte w pracy samorządowej do-

spraw pozyskiwania funduszy unij-

powodują, że realizacja przedsięwzięcia

tach.

etapu rewitalizacji Starego Miasta. Ko-

świadczenie, w tym z zakresu nadzoru

nych.

zostanie przesunięta w czasie. Pomyśl-

Na początku lat 80. rozpoczął działal-

nad organizacją ochrony zdrowia w po-

Więcej informacji można uzyskać

ne rozwiązanie przyszłości „straszydła”

ność polityczną. W czasie stanu wojenne-

wiecie oświęcimskim, przyczyni się do

pod krakowskimi numerami telefo-

w sercu miasta byłoby zielonym świa-

go był aresztowany i internowany za dzia-

kreatywnego i sprawnego kierowania po-

nów: 012 628 25 77 i 012 632 22 45

tłem dla przeprowadzenia kolejnego

łalność antykomunistyczną. W czasach

wierzonymi Grzegorzowi Gołdyni zada-

oraz drogą e-mailową fokus@che-

etapu rewitalizacji tej części Starego

studiów był członkiem nielegalnych

niami – powiedział o nominacji jego były

mia.pk.edu.pl i na stronie www.fo-

Miasta. W międzyczasie pojawił się rów-

struktur Niezależnego Zrzeszenia Stu-

szef, starosta Józef Kała.

kus.pk.edu.pl/.

nież temat całkowitego wyłączenia ru-

dentów. Przez dwie pierwsze kadencje w

12
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Oznakuj przyjaciela

Zorganizowany w ramach tegorocznego Święta Miasta
II Piknik Organizacji Pozarządowych stał się świetną
okazją dla różnych organizacji do wymiany doświadczeń
i zaprezentowania swojej działalności szerszemu gronu.

Warto oznakować czworonoga.
Ruszyła akcja informacyjna poświęcona temu tematowi. Idea zyskuje
sympatyków wśród mieszkańców
Oświęcimia. Na tapetę powraca
temat schroniska dla bezdomnych
zwierząt.

Poza rządem
w pełnym świetle

trzeba się bać o swojego pupila, gdyż

dynie 15 psów. Brakuje zatem miejsca.

zabieg jest bezbolesny i można go wy-

Jakiś czas temu w sprawie budowy

konać podczas szczepień. Nadajniki są

schroniska zorganizowano spotkanie.

bezpieczne dla organizmu zwierząt.

Poza Oświęcimiem uczestniczyli w nim

Wzbudzenie mikroprocesora następuje

przedstawiciele gmin Zator, Przeciszów,

pod wpływem działania czytnika. Wła-

Brzeszcze, Osiek i Chełmek. Wszyscy

ściciele czworonogów z Oświęcimia po-

zgodnie twierdzili, że najważniejsze w

pierają pomysł władz miasta.

tym przypadku jest odpowiednie zloka-

Akcja znakowania polega na bezbo-

– To znakomite rozwiązanie. Jeżeli

lizowanie takiego obiektu. Z uwagi na

lesnym wszczepieniu mikrochipów pod

ucieknie mi pies, to na pewno łatwiej

swój charakter nie ma możliwości wy-

skórę zwierząt. Władze Oświęcimia sta-

będzie go odnaleźć. Uważam, że każdy

budowania go w centrum miasta. W grę

Rozstawione wokół Oświę-

Pszczelarzy Podbeskidzia – Koło

rają się poinformować o niej mieszkańców.

pies i kot powinien mieć wszczepiony

wchodzą zatem jego okolice. Miejsca na

cimskiego Centrum Kultury

Pszczelarzy w Oświęcimiu. Na-

– Oprócz plakatów informacyjnych

taki kod. Tym bardziej że jest to bezbo-

razie nie ma jeszcze wytypowanego.

wielobarwne stoiska, prezentu-

grody w postaci czeków ufundo-

uruchomiona została specjalna strona

lesny zabieg dla zwierząt. Być może

Urząd Miasta po potwierdzeniu wcze-

jące dorobek poszczególnych or-

wało Starostwo Powiatowe oraz

internetowa www.oznakujpsa.pl, gdzie

dzięki temu będzie mniej bezpańskich

śniejszych deklaracji gmin powiatu

ganizacji, przyciągnęły wielu

Urząd Miasta w Oświęcimiu.

właściciele czworonogów mogą zapo-

psów – mówi Ala Daczyńska z Oświęci-

oświęcimskiego zlecił wykonanie kon-

mia.

cepcji inwestycji. Projekt i budowa in-

zaciekawionych mieszkańców

Dodatkowo zarząd powiatu

znać się z korzyściami wszczepienia

naszego grodu. Czas imprezy

wyróżnił Towarzystwo Turysty-

chipów i praktycznymi poradami – in-

Wraz z rozpoczęciem akcji informa-

westycji byłyby finansowane przez za-

urozmaicały występy taneczne,

ki Rowerowej „Cyklista” z Prze-

formuje Mirosław Wasztyl, zastępca

cyjnej poświęconej znakowaniu psów na

interesowane samorządy w ramach za-

kabaretowe, śpiew oraz pokazy

cieszyna, przyznając mu nagro-

prezydenta Oświęcimia.

tapetę powrócił temat związany z bu-

wiązanego porozumienia komunalnego.

sekcji sportowych z klubów pro-

dę w wysokości 3 tysięcy zło-

mujących się podczas pikniku.

tych.

Oznakowane psy to spore ułatwie-

dową schroniska dla bezdomnych zwie-

– Chcielibyśmy stworzyć nieco no-

nie dla ich właścicieli. Przede wszyst-

rząt, które byłoby wspólne dla całego

wocześniejsze schronisko dla bezdom-

Na scenie zaprezentowały tak-

– Zarząd powiatu od kilku lat

kim w przypadku zaginięcia zwierzęcia

powiatu oświęcimskiego. Do miasta co-

nych zwierząt. Dyskutowaliśmy nawet

że swoje umiejętności formacje

przyznaje nagrody za najlepsze

będzie go łatwiej znaleźć, bowiem jego

raz częściej zwracają się gminy z powia-

o umożliwieniu zostawienia zwierzęcia

taneczne ze Szkoły Tańca „Pre-

inicjatywy realizowane przez or-

dane znajdą się w Ogólnopolskiej i Eu-

tu proszące o przyjęcie do oświęcimskie-

w momencie, gdy jego właściciel wy-

stiż” oraz niemieckich miast

ganizacje z terenu powiatu.

ropejskiej Bazie Danych Zwierząt Ozna-

go schroniska bezdomnych psów z ich

jeżdża na kilka dni. Tymczasem skupia-

Kerpen i Bitterfield. Można było

Chcemy w ten sposób wyróżniać

kowanych. Poza tym wraz z oznakowa-

terenu. Sęk w tym, że miasto w tej kwe-

my się na wytypowaniu odpowiedniej

pojeździć quadem lub motocy-

aktywne formy organizacji poza-

nym pupilem ułatwiony będzie wjazd do

stii ma ograniczone możliwości, ponie-

lokalizacji – kwituje Wasztyl.

klem, zagrać w boule, postrze-

rządowych. Zwycięzca tegorocz-

krajów Unii Europejskiej. Sam zabieg

waż w schronisku może przebywać je-

lać z łuku lub wziąć udział w

nej edycji otrzymał nagrodę za

wszczepienia pod skórę zwierzęcia spe-

wieloboju dla dzieci.

przeprowadzenie akcji w 2006

cjalnego nadajnika jest bezpłatny. Moż-

Wspólne spotkanie stowarzy-

roku pod nazwą „Lato z rowe-

na go wykonać w każdej oświęcimskiej

szeń, klubów i fundacji, działa-

rem” – mówi Józef Kała, staro-

lecznicy dla zwierząt, bowiem jego koszt

jących na terenie powiatu oświę-

sta powiatu oświęcimskiego.

pokrywa Urząd Miasta. Trzeba się śpie-

cimskiego stało się niebywałą

– Nagrodę tę z pewnością

szyć, czasu nie jest za dużo. Właściciele

okazją do bezpośredniego po-

przeznaczymy na organizację

mogą wykonać zabieg jedynie do 15

znania profilu ich działalności,

kolejnego ciekawego rajdu ro-

grudnia.

zasad pracy, a przede wszystkim

werowego – zapowiada Dorota

– W tym roku przeznaczyliśmy na ten

do poznania aktywnych ludzi.

Worwa, skarbnik Towarzystwa

cel 12 tys. zł. Kwota ta pozwoli na ozna-

„Cyklista”.

kowanie około 250 psów. Pieniądze na

W trakcie pikniku trwał konkurs na najlepszą prezentację

Miłym zakończeniem pikni-

to zadanie będą jednak uwzględniane w

stoiska. Najbardziej komisji

ku był koncert grupy Big Stars.

corocznym budżecie – uspokaja Wasztyl.

spodobało się stoisko promocyj-

W zespole śpiewają Lora Sza-

Lekarze weterynarii zostali prze-

ne Stowarzyszenia Wspierania

fran, Beata Bednarz i Patrycja

szkoleni przez firmę, która dostarczyła

Inicjatyw i Rozwoju Wsi „Lasko-

Gola. Znane są one między in-

mikrochipy i czuwa nad sprawnym

wiacy”, drugie miejsce przypadło

nymi z występu na 44. Krajo-

przebiegiem akcji. Pod skórę zwierzę-

oświęcimskiemu Stowarzysze-

wym Festiwalu Piosenki Pol-

cia wszczepiony będzie 15-cyfrowy kod

niu „Bratnich serc” dla Ludzi

skiej Opole 2007.

Chorych, a trzecie zajął Związek

14
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identyfikacyjny. Zawierać będzie inforKliw

Fot. Kliw

macje o psie oraz jego właścicielu. Nie

(kaman)

Ala Daczyńska popiera akcję
znakowania psów.
Na pewno oznaczy kodem
swojego pupila Foksa
Fot. kaman
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Kronika ponownie do nabycia
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24
tel./fax (033) 842 25 75, 842 44 61
www.ock.org.pl, e-mail:ock@ock.org.pl

„Kronika Oświęcimia”, część I i II, doczekała się wznowienia. Książka, wydana przed pięcioma laty, której nakład wyczerpał się w
ubiegłym roku, ponownie ukazała się w sprzedaży z okazji Święta
Miasta Oświęcim.

22.09 godz. 16:00 XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pisanie dobre na chandrę” – podsumowanie konkursu,

Przypominamy

wręczenie nagród
7.09 Światowy Dzień Umiejętności Czytania

5.10 godz. 17:30 Kabaret Marcina Dańca

8.09 Międzynarodowy Dzień Walki z AnalfabetyKronika prezentuje dzieje miasta na

Oświęcimska kronika składa się z

„Kronika Oświęcimia” została wyda-

tle dziejów ziemi oświęcimsko-zatorskiej

czterech części. Pierwsza część objęła

na przez Oświęcimskie Centrum Kultu-

od czasów najdawniejszych do 1772

dzieje Oświęcimia na tle dziejów kasz-

ry z myślą o mieszkańcach Oświęcimia,

roku. W 2006 roku ukazała się drukiem,

telanii i Księstwa Oświęcimskiego i

odwiedzających miasto turystach i tych,

również w jednym tomie, część III i IV

Zatorskiego od czasów najdawniej-

którzy nigdy do miasta nie przybędą.

„Kroniki Oświęcimia” opisująca dzieje

szych do inkorporacji tych księstw w

Nie przybędą, ale powinni zapoznać się

Oświęcimia od roku 1772 po czasy

roku 1564 do Korony Polskiej. Druga

z historią miasta. Jak ważna jest wiedza

współczesne – do 2003 roku.

część, będąca kontynuacją części

o miejscu, w którym żyje wiele pokoleń,

„Kronika Oświęcimia” dokumentu-

pierwszej, zamknięta jest rokiem 1772,

miejscu w świecie powszechnie znanym

je czasy minione, jest świadectwem

tj. pierwszym rozbiorem Polski, kiedy

i postrzeganym przez pryzmat wydarzeń

przeszłości, przypomina o bogatej, po-

to ziemia oświęcimsko-zatorska zosta-

sprzed sześćdziesięciu laty, nie trzeba

nadosiemsetletniej historii Oświęcimia.

ła zaanektowana przez Austrię, zosta-

nikogo przekonywać. Świadomość hi-

Autorką opracowania jest Elżbieta

ła opublikowana w wydawnictwie z

storii, tradycji, dziedzictwa kulturowe-

Skalińska-Dindorf – historyk, doku-

2002 roku. Część trzecia obejmuje

go jest dalekim krokiem w przyszłość.

mentalista, badacz, ekspert w dziedzi-

okres od 1772 roku po rok 1918, tj. do

nie wiedzy o Oświęcimiu, która utwo-

odzyskania przez Polskę niepodległo-

„Kronika Oświęcimia” część I i II: 30 zł

rzyła i przez 35 lat kierowała Archiwum

ści, część czwarta – ostatnia – opisuje

„Kronika Oświęcimia” część III i IV: 40 zł

Państwowym w Oświęcimiu. Honoro-

dzieje Oświęcimia od roku 1918 po

„Kronika Oświęcimia” część I i II oraz

wy Obywatel Miasta Oświęcim – odda-

czasy współczesne, zamknięte rokiem

III i IV – komplet: 60 zł

na sercem miastu.

2003.

adam

Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu, ul. Śniadeckiego 24,
tel. 033 842 25 75, 842 44 61

ogłasza przetarg pisemny na najem pomieszczenia w zamku oświęcimskim
z przeznaczeniem na kawiarnię

Galeria „Tyle światów”

zmem

do 23.09 „Miasto a tożsamość – Artyści Miastu” – wystawa artystów, studentów i absolwentów Akademii Sztuk

9.09 Międzynarodowy Dzień Urody

Pięknych oraz innych uczelni o profilu artystycznym, związanych z ziemią oświęcimską

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy
14-16.09 Sprzątanie Świata

Wystawy

16.09 Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy

do 25.09 „Tworzą i uczą” – wystawa prac Barbary Kuźniar-Cudzich, Bożeny Formas-Mądry, Marii Janas i Elżbiety

Ozonowej, Akcja Sprzątania Świata – Polska

Wardzały-Sereś

17.09 Dzień Sybiraka
18.09 Dzień Geologii, Międzynarodowy Dzień
Turystyki

OŚWIĘCIMSKIE CENTRUM KULTURY OGŁASZA ZAPISY
DO ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH I SEKCJI ZAINTERESOWAŃ NA SEZON 2007/2008

19.09 Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych
Siedlisk

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „MAŁE HAJDUKI” – dzieci 6-

(dziewczęta); w programie: tańce latynoamerykań-

21.09 Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheime-

10 lat

skie, standardowe (World Dance Programme) w wersji

ra, Międzynarodowy Dzień Pokoju (ONZ)

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „HAJDUKI” – młodzież od 14

użytkowej, dla zdolnych, pracowitych i ambitnych

22.09 Europejski Dzień bez Samochodu

lat i dorośli

wersja sportowo-rewiowa

23.09 Międzynarodowy Dzień Głuchego

KAPELA REGIONALNA „HAJDUKI” – młodzież i dorośli

– KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO DLA DOROSŁYCH –

początek astronomicznej jesieni

GRUPA ŻYWEGO SŁOWA „INFINITAS”" – młodzież od

w grupach wiekowych 19-30 lat i powyżej 30 lat; w

25.09 Światowy Dzień Serca

15 lat

programie: tańce latynoamerykańskie, standardowe

26.09 Europejski Dzień Języków

AMATORSKI KLUB FILMOWY „CHEMIK” – młodzież od

(World Dance Programme) w wersji użytkowej i tańce

27.09 Światowy Dzień Turystyki

14 lat

popularne: polka, rock and roll, blues, salsa, disco,

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego (Polska)

SEKCJA PLASTYCZNA – dzieci 6-12 lat

foxtrot, country dance

28.09 Światowy Dzień Morza

SEKCJA MODELARSKA – dzieci i młodzież 8-15 lat

– KLUB MIŁOŚNIKÓW TAŃCA DLA DOROSŁYCH

30.09 Dzień Chłopaka

ORKIESTRA DĘTA – młodzież i dorośli

„HOBBY DANCE” – dla dorosłych absolwentów kursu

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU - dorośli

tańca

SZKOŁA TAŃCA w grupach:

Wszystkie zajęcia odbywają się w cyklu rocznym.

– DZIECIĘCA SZKÓŁKA TANECZNA – w grupach

Zapisy przyjmowane są:

wiekowych: 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat; w programie:

– do 21 września w godz. 10:00-20:00 w OCK, ul.

ćwiczenia rytmiczne dla najmłodszych, tańce latyno-

Śniadeckiego 24, tel. 033 842 44 61

KINO „LUNA”

Pomieszczenie o pow. ok. 120 m kw. (w tym 30 m

Okres, na który zawarta będzie umowa: 5 lat

Wybrany zostanie oferent, który zaproponuje

amerykańskie, standardowe, dyskotekowe i zabawy

– dodatkowo do grup tanecznych: 7 września i 17-21

7-13.09

kw. sanitariaty, 2 małe pomieszczenia magazyno-

Uzyskanie opinii i zezwoleń koniecznych do urucho-

najwyższą kwotę najmu metra kwadratowego

taneczne

września w godz. od 16:00-20:00 w Szkole Tańca, ul.

godz. 17:00, 19:30„Na fali”

we, korytarz) znajduje się w piwnicach najstarszej

mienia działalności obciąża oferenta.

pomieszczenia.

– MŁODZIEŻOWE STUDIO TAŃCA – w grupach: 13-15

Solskiego 2, tel. 033 842 21 57, 0/604 563 098

części zamku oświęcimskiego, objętego ochroną

Oferty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem

Wybrany oferent obowiązany jest, przy wyposaże-

i 16-18 lat (pary taneczne) oraz 13-15 lat i 16-18 lat

konserwatorską, w Oświęcimiu, przy ul. Zamkowej

„oferta na kawiarnię”, należy składać do dnia

niu lokalu, uzyskać akceptację plastyka zajmujące-

1. Sklepienie z cegły, półokrągłe z dwoma charak-

17.09.2007 r. w sekretariacie Oświęcimskiego

go się aranżacją wnętrz zamku.

terystycznymi łukami. Ściany ceglano-kamienne.

Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 lub przesłać

Oświęcimskie Centrum Kultury zastrzega sobie

Pomieszczenie posiada ogrzewanie, oświetlenie

pocztą.

prawo do nadania nazwy kawiarni.

oraz windę.

Oferta winna zawierać:

Osoba uprawniona do udzielania informacji:

Ze względu na zabytkowy charakter budynku

1)proponowaną cenę najmu metra kwadratowego,

kierownik Działu Administracyjno-Technicznego

wyposażenie kawiarni powinno korespondować z

2)koncepcję działalności i wyposażenia lokalu,

OCK – Józef Zacny.

jego muzealnym charakterem.

3)krótką charakterystykę prowadzonej dotychczas

Pomieszczenie można oglądać od poniedziałku do

W okresie letnim możliwość ustawienia stolików na

działalności gastronomicznej,

piątku w godz. od 9.00-14.00.

zewnątrz budynku, a także działalności kateringo-

4)oświadczenie, że oferent obejrzał pomieszczenie i

Oświęcimskie Centrum Kultury zastrzega sobie

wej w reprezentacyjnych pomieszczeniach zamku.

akceptuje warunki.

prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

16
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godz. 20:00 „Ostrza chwały”

Odbiór nagród do 30 dni od ukazania się wyników losowania
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„Reksio”.
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Podwójne zaproszenie do kina „Luna” otrzymuje
p. Krzysztof Moll z Oświęcimia,
a do DKF-u „Reksio”
p. Ewa Wiśniowska z Oświęcimia.

Gratulujemy!
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DIALOG KULTURALNY
mi bardzo miło, że mam ludzi, którzy są moimi zwolennikami w sposób większy niż
inni. Ale ważni są wszyscy,
do których uda mi się dotrzeć

Ogrodnik
z zamiłowania

Miasto prowokuje

i których uda mi się poruszyć.
Wyczytałam, że popiera Pan
związki homoseksualne. Temat ten zawsze budzi emocje, lecz pytam – czy to jest
prawda?
Popierać to znaczy promować, a ja nie promuję – to
mnie nie interesuje. Uważam,
że każdy człowiek może być

Gdzie spędził Pan tegorocz-

Co Pan lubi robić w wolnych

ne wakacje?

chwilach?

ANDRZEJ PIASECZNY „PIASEK” –

dotknięty emocją, uczuciem,

urodził się w Pionkach koło Radomia.

fascynacją, czasem nawet

Od najmłodszych lat interesował się muzyką, śpiewał w

pragnieniem cielesnym. Jeśli

są

Jeśli mi się zdarzy mieć

szkolnym zespole Cavatina. W 1992 roku przyłączył się do

nie czyni tym nikomu krzyw-

przede mną. A to dlatego, że

chwilę wolną i mogę się po-

grupy Mafia. Zanim jednak zespół nagrał swój pierwszy

dy, to jest wszystko OK, wte-

okres, który w naszej szero-

łożyć na hamaku, to nie leżę

album, Andrzej wystąpił w konkursie młodych talentów we

dy jest to pozytywna emocja.

kości geograficznej nazywa

na nim długo. Gdy już tak się

Wrocławiu, w koncercie Debiutów na Festiwalu w Opolu

Mam pewną myśl na ten te-

się wakacyjnym, jest dla

zdarzy, zaraz widzę, że jakaś

oraz zorganizował w Kielcach swój pierwszy solowy

mat – oczywiście nie musi ona

mnie najbardziej pracowity

roślinka wymaga opieki. Po-

koncert. W 1995 roku ukazał się krążek Roberta Chojnac-

być obowiązująca – to jest

koncertowo. Bardzo się z tego

nieważ lubię „grzebać w zie-

kiego zatytułowany „Sax & Sex”. Początkowo Andrzej miał

cieszę, bo jest wtedy dobra

mi”, to z całą pewnością nie

napisać teksty, w rezultacie zaśpiewał prawie wszystkie

urazić. Rozumiem, że grupa

się dzieje w moim życiu, w

pogoda i można pojeździć

zostałbym dzisiaj na przy-

piosenki. Album rozszedł się w ponad 800 tysiącach

fanów to taka, którą fascynu-

moim domu, w mojej sypial-

„Miasto a tożsamość” – pod takim hasłem już ósmy

troszkę z koncertami. A dru-

kład kierowcą wyścigowym,

egzemplarzy, do dziś uważany jest za najpopularniejszy

je moja muzyka. Natomiast

ni, to moja sprawa. I z tego

raz artyści ziemi oświęcimskiej spotykali się

gi powód jest taki, że nawet

tylko ogrodnikiem. Myślę, że

album i komercyjny hit lat 90. W 1998 roku ukazał się

prawda jest taka, że dla mnie

punktu widzenia promowanie

na warsztatach, by wpisać się w Oświęcim,

gdybym miał te wolne chwi-

właściwie to jest kwestia mo-

pierwszy solowy album Andrzeja, zatytułowany „Piasek”,

odbiorca jest najważniejszy –

nie do końca mnie interesuje.

jego charakteru – nie potra-

osiągnął status „platynowej płyty”.

tak technicznie nazywając. A

Z drugiej zaś strony, jeżeli

by poprzez sztukę spojrzeć w miejską przestrzeń

le wakacyjne, to dla mnie nie
ma nic lepszego niż pojechać

fię się ze sobą nudzić. Nie-

W tym samym roku ukazał się również singel „Wciąż

jest różnica między fanem

mam do czynienia z wrogami,

i twórczo ją zaprezentować na wystawie przygotowa-

do domu. Od jakiegoś czasu

zależnie od tego czy mam

bardziej obcy”, z gościnnym udziałem Jana Borysewicza.

albo kolekcjonerem zdjęć i

przeciwnikami czy osobami,

nej z okazji święta grodu nas Sołą.

mieszkam na wsi i to są dla

wolną chwilę, czy jestem za-

Na krążku znalazła się także piosenka „Pogodniej

autografów a zwykłym od-

które walczą z tego typu za-

mnie prawdziwe wakacje.

jęty, to moje dni są zupełnie

(Złoty środek)” z serialu „Złotopolscy”,

biorcą. Ten pierwszy bywa

chowaniami, to wtedy mogę się

– To wyjątkowa i naprawdę ważna wystawa. Dobra sztu-

niepowtarzalne. Dlatego że

w którym od 1997 roku można oglądać „Piaska”

troszkę zaślepiony – choć

nawet uznać za promotora.

ka, którą warto zobaczyć, przeżyć. Same spotkania artystów

Wakacje

dopiero

moje osobiste zdanie: coś, co

Jakieś egzotyczne podróże

powtarzalność mnie nie do-

w roli Kacpra Górniaka. W 1999 roku Andrzej wystąpił

oczywiście w pierwszym od-

Uważam, że wszystko, co jest

związanych miejscem zamieszkania są niezwykłe, wspólne

Pana nie pociągają?

tyczy – choćby z racji zawo-

na Festiwalu Piosenki Krajów Nadbałtyckich w Karlsham.

ruchu powinienem powie-

pozytywnie ludzką emocją, po-

miasto to niecodzienna inspiracja. A efekt? Myślę, że może

Oczywiście – pociągają

du i pracy, które wykonuję. I

Piosenką „Jeszcze bliżej” wyśpiewał II nagrodę

dzieć, że bardzo się cieszę,

winno być, nawet nie tyle że

uduchawiać odbiorcę – wyjaśnia Halina Kozioł, oświęcimska

mnie! Jeżdżę w takie miejsca,

nie mam sytuacji, w których

oraz tę najcenniejszą – Nagrodę Publiczności.

że i oni są. Bo taka jest praw-

tolerowane co akceptowane.

artystka, pomysłodawczyni projektu.

kiedy tylko mogę, ale to jest

musiałbym sobie coś plano-

3 września 2005 wystąpił podczas Festiwalu w Sopocie

da. Z drugiej strony, niemal-

Nie lubię słowa tolerancja, bo

„Miasto prowokuje do prezentacji tożsamości twórczych,

już okres jesieni i zimy.

wać. Dlatego nie potrafię

i singlem „Z głębi duszy” wyśpiewał główną nagrodę –

że biblijnie muszę odpowie-

to jest zgoda pomimo… Ja

do stawiania czoła celom najwyższym, do zmierzenia się z

opowiedzieć, co ja tak na-

„Bursztynowego Słowika”. Od Fundacji Anny Dymnej

dzieć: cieszy mnie trzy razy

chciałbym zgadzać się prawdzi-

przestrzenią miejską w każdy dany nam sposób. (…) Twórcy

„Mimo wszystko” dostał honorowy tytuł,

bardziej każdy, w kim uda mi

wie. Stąd muszę wyjaśnić – nie

czerpią z bogactwa historii miasta, miasto – z losów jego miesz-

magiczną statuetkę i dyplom Przyjaciela Zaczarowanego

się poruszyć czułą nutę,

chcę promować, ponieważ nie

kańców i współtwórców” – napisał Janusz Karbowniczek w

Jak wygląda Pana zwykły

prawdę robię normalnie.

dzień?
Nie do końca potrafię le-

Na Pana stronie interneto-

Ptaszka. 14 września 2006 Andrzej otrzymał „platynową

choćby na koncercie, w sy-

jest to moim celem, natomiast

folderze towarzyszącym wystawie prezentowanej w galerii

niuchować, ta czynność jest

wej jest galeria zdjęć z fa-

płytę”za album „Jednym tchem”.

tuacji, kiedy wcześniej mnie

jestem absolutnie otwarty.

„Tyle światów”, w Oświęcimskim Centrum Kultury.

mi obca. Muszę się przyznać,

nami. Co dla Pana znaczą

W tym roku był jedną z gwiazd Święta Miasta Oświęcim!

nie lubił albo kiedy mnie nie

Uważam, że każdy człowiek,

Miasto w plastycznych pracach uwiecznili: Paweł Adamus,

że nawet jak mam trochę wol-

fani? Chyba są ważni?

słuchał. A tak się czasem

który ma w sobie pozytywną

Andrzej Domarzewski, Remigiusz Dulko, Janusz Karbowni-

nego czasu, to niespecjalnie

To jest pytanie natury fi-

zdarza. Na pytanie, w któ-

emocję, miłość, wrażliwość,

czek, Łukasz Karbowniczek, Jerzy Pietruczuk, Waldemar Ru-

potrafię leżeć. Zawsze poja-

lozoficznej. Muszę powie-

rych miejscach lubię bardziej

otwarcie, czasem po prostu po-

dyk, Agata Skrzelowska, Elżbieta Steczek-Pietruczuk, Paweł

wiają się chęci i pomysły, by

dzieć, że jest troszkę inaczej

grać, też odpowiem – nie ma

żądanie, jest dobry.

Warchoł, Elżbieta Wardzała-Sereś.

coś zrobić.

i nie chciałbym tutaj nikogo

to większego znaczenia. Jest

18
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MONIKA BRODKA
dorastała w małej miejsco-

Szczęście to piórko na dłoni

Filmowy wehikuł czasu

wości koło Żywca, wszyscy
w jej rodzinie zajmowali się

Filmowcy z Amatorskiego Klubu Filmowego „Chemik” działającego

muzyką.

przy Oświęcimskim Centrum Kultury mają już za sobą prezentację

W 2003 roku wzięła udział

Z Moniką Brodką
Brodką,
młodą piosenkarką
Fot. maki

w trzeciej edycji programu

i prawdziwą góralką,
rozmawiamy o...
Czego najbardziej Pani brakowało po przeprowadzce
do Warszawy?
Wszystkiego (uśmiech). Rodziny, przyjaciół i świeżego

Idol, rok później wygrała
jego finał. W grudniu 2004

AKF znowu w akcji
Fot. kaman

dwugodzinną projekcję zorganizowaną
przez nas w kawiarni „Wehikuł czasu”. Była

roku otrzymała nominację

ona zdominowana filmami pana Henryka

do nagrody Paszport Polityki

Lehnerta – mówi Piotr Struczyk L. F., jeden

w kategorii Estrada. Była

z organizatorów wadowickiego przeglądu.

nominowana także do Fryde-

Oświęcimscy filmowcy oceniają impre-

ryków 2004 w kategorii Nowa

zę jako udaną, w ramach promocji rozdali

Twarz Fonografii, Wokalistka

kilka książek o ich dawnym instruktorze

Roku, Album Roku. Zdobyła

górskiego powietrza.

swojej twórczości artystycznej w Wadowicach.
– Widzowie z entuzjazmem obejrzeli

nagrodę Eska Music Awards

„Kamerą i pasją”, autorstwa Mirosława Tokarza. Odpowiadali na pytania oraz nawiązali nowe kontakty z wadowickimi miłośni-

Pani rodzina potrafi grać na

2005 w kategorii Debiut

różnych instrumentach. Czy

Roku. Kandydowała do nagro-

cze planują kolejny pokaz filmów w

Pani również jakiś opano-

dy MTV Europe Music Awards

Wadowicach, który odbędzie się pod koniec

2005. W tym samym czasie

września. Zamierzają zaprezentować doku-

wygrała w głosowaniu widzów

mentalne obrazy filmowe, między innymi

konkurs Opolskie Premiery,

„Wilczy pysk” i „Kolekcjoner” w realizacji

wała?
Tak, gram na skrzypcach.
Skąd w takiej drobnej kobiecie, jak Pani, bierze się

otrzymała też nagrodę słu-

tyle siły i energii?

chaczy Jedynki Polskiego

Nie wiem, ale u nas to chyba

Radia. Podczas Krajowego

rodzinne (uśmiech).

Festiwalu Piosenki Polskiej –

kami amatorskiego filmu. A teraz klubowi-

Henryka Lehnerta oraz „A teraz o Maćku”
Piotra Struczyka L. F.
Wszystkich zainteresowanych filmowcy
z AKF-u „Chemik” gorąco zapraszają.
Kliw

Opole 2005 została wyróżnioW jaki sposób ładuje Pani

na statuetką plebiscytu

swoje „akumulatory”?

Superjedynki w kategorii

Pakuję walizkę i jadę z przy-

Chandra po raz 13.

Debiut. Wydała płytę pt.

jaciółmi w góry, a jeśli po-

Każdy ma prawo do własnej

W wywiadzie dla Gali po-

zwala mi na to czas, lecę do

indywidualności i noszenia

wiedziała Pani, że artysta

mojej ukochanej Hiszpanii,

tego, co chce, więc uważam

musi mieć charakter, chary-

starych przebojów soulowych

tam też są piekne góry

ten pomysł za niedorzeczny.

zmę i zadzior. Pani, biorąc

i kilkoma nowymi piosenka-

pod uwagę, że jest góralką,

mi, których była współau-

Zapraszamy na podsumowanie XIII

spójność zestawów, przyzna-

bie Zdrój (godło: ryba);

Niedawno był obchodzony

ma chyba wszystkie te ce
ce--

torką. Debiutancki krążek

Ogólnopolskiego Konkursu Literackie-

Wakacje za nami, udało się

ła, oddzielnie w kategorii po-

Piotr Macierzyński – Łódź

po raz trzeci dzień blogu, a

chy?

zdobył status „złotej płyty“.

go „Pisanie dobre na chandrę”. Spotka-

Pani już wypocząć?

ezji i prozy I, II, III nagrodę,

(godło: godło); Czesław

Pani od dłuższego czasu nie

Myślę, że tak i mam nadzie-

nagrody rzeczowe oraz wy-

Markiewicz – Zielona

pisze nic nowego na swoim

ję, że te cechy będą się też

„Moje piosenki” po jesiennej

nie laureatów odbędzie się 22 września

Niestety nie. Mam nadzieję,

różnienia.

oficjalnym blogu. Dlacze-

przekładać na moją muzykę.

premierze w 2006 roku w

o godzinie 16:00 w Oświęcimskim Cen-

że pojadę na wakacje jeszcze

go?

kilka tygodni również uzyska-

trum Kultury.

w tym roku. Od zawsze marzyłam o podróży do Azji.

Ostatnio nie miałam potrze-

Czym jest dla Pani szczę-

Może w końcu uda mi się ją

by dzielić się swoimi myśla-

zobaczyć.

mi ze światem...

Młodzi ludzie ubrani w

Interesuje się Pani fotogra-

nowe stroje wyruszyli do
szkoły. Co myśli Pani o obowiązku noszenia w szkołach

Chyba najbardziej interesuje

mundurków?

mnie portret i krajobraz .

(uśmiech).
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„Album“, z nowymi wersjami

Góra (godło: wraża waza);

Wśród laureatów konkursu znaleźli

Piotr Rowicki – Ostrów Mazowiecka (go-

Do udziału w konkursie swoje prace

się: Tadeusz Charmuszko – Suwałki (go-

dło: pit); Joanna Segieta – Sosnowiec

zgłosiło 228 autorów ze 122 miejscowo-

dło: psotka); Agata Chmiel – Michało-

(godło: pożarowy); Agata Szyszka-Mą-

ście? Jest Pani szczęśliwą

ści. Autorzy nadesłali 136 zestawów

wice (godło: trudny klient); Grzegorz

dro – Nowa Wieś (godło: czekolada).

kobietą?

wierszy oraz 103 prace w kategorii pro-

Chwieduk – Kępice (godło: mąż Dorot-

Wybrane teksty nagrodzonych i wy-

„Szczęście to przelotny gość

zy. Konkursowe teksty oceniła komisja

ki); Małgorzata Jacyno – Zielona Góra

różnionych autorów zostaną opubliko-

Szczęście to piórko na dłoni

w składzie: Marcin Hałaś (poeta, kry-

(godło: cygar); Urszula Kopeć – Majdan

wane w antologii „Pisanie dobre na

fią. Co lubi Pani najbardziej

Co zjawia się, gdy samo chce

tyk), Marian Kisiel (krytyk), Adam Zie-

Królewski (godło: ursa); Władysław Ka-

chandrę”. Impreza została objęta patro-

utrwalać na zdjęciach?

I gdy się za nim nie goni...“

mianin (poeta).

tarzyński – Olsztyn (godło: luzak); Ewa

natem Prezydenta Miasta Oświęcim.

Kliw

ły miano „złotej płyty”.

Komisja uwzględniając poziom arty-

Kozub – Oświęcim (godło: Natascha

styczny, konsekwencję stylistyczną i

MacColins); Ewelina Kuśka – Jastrzę-

maki
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Serce zostawiłem w Unii Oświęcim
Piłka nożna zawsze towarzyszyła jego

Jakub Snadny jest wychowankiem Unii

Przed rozpoczęciem nauki w gimna-

Jakub nigdy nie miał problemów w

Jakub może rozwijać swoje umiejętno-

życiu. Ojciec był trenerem Unii Oświęcim.

Oświęcim. Na swój pierwszy trening poszedł

zjum Jakub otrzymał szansę trenowania

szkole. Umiejętnie łączył grę w piłkę z

ści piłkarskie. Warunki do tego są od-

Dwaj starsi bracia realizowali się jako piłka-

mając siedem lat. Ponoć już wtedy był wymie-

i jednoczesnego przejścia do Szkoły Mi-

nauką. Jego konikiem jest zdecydowa-

powiednie. Organizowane są obozy tre-

rze. Zdaniem Jakuba Snadnego jego zainte-

niany jako jeden z lepszych zawodników.

strzostwa Sportowego w Łodzi. Jego ro-

nie język polski. Aktualnie idzie do dru-

ningowe i różne inne wyjazdy. Jakub

resowanie piłką to efekt rodzinnego bakcyla.

Sprawdzał się jako napastnik. Trenował nie

dzicie nie byli jednak przekonani co do

giej liceum. W klasie jest jednym z lep-

Snadny jest wychowankiem Unii

Tata praktycznie cały czas zabierał małego

tylko w czasie zajęć. W wolnych chwilach brał

tego rozwiązania, z uwagi na młody

szych uczniów. Wyjaśnia jednocześnie,

Oświęcim. Od najmłodszych lat zwią-

Kubę na mecze i treningi.

piłkę i szedł na boisko.

wiek chłopaka. Wybrał klasę sportową

że stwierdzenie „kujon” do niego w ogó-

zany był z tym klubem.

– Interesowało mnie to. Lubiłem przyglą-

Pięć lat później Jakub trafił do reprezentacji

w Miejskim Gimnazjum nr 3 w Oświę-

dać się zawodnikom. Czasami sam kopałem w

Małopolski. Drużyna była wyłaniana na podsta-

cimiu. Kuba mówi, że warunki do na-

piłkę. Inaczej tłumacząc początek mojej przy-

wie selekcji spośród wszystkich graczy w woje-

uki, jak i do trenowania były tam bar-

gody z futbolem mogę powiedzieć, że nie mia-

wództwie. Jej ekipa zwyciężyła mistrzostwa Pol-

dzo dobre. Do szkoły ponadto nie miał

łem możliwości nie zostać piłkarzem – mówi z

ski. Jakub spodobał się trenerom i działaczom

zbyt daleko. W czasie nauki utalentowa-

uśmiechem Jakub Snadny.

polskiej reprezentacji. Otrzymał powołanie na

nemu piłkarzowi oferowali współpracę

Oświęcimianin mieszka na osiedlu Stare

zgrupowanie Under 14. Na kilkudniowym zjeź-

działacze z KS CRACOVIA. Wiek oświę-

Stawy. Wśród kolegów z osiedla jest kojarzo-

dzie testowano wówczas 120 najlepszych pol-

cimianina był jednak głównym elemen-

ny ze znakomitymi umiejętnościami piłkarski-

skich piłkarzy poniżej 14 roku życia.

tem blokujących rozwój jego kariery w

– Niestety, nie zakwalifikowałem się dalej.

innym mieście. Jakub cały czas pozosta-

– Kuba zawsze grał bardzo dobrze w nogę.

Rok później otrzymałem kolejne powołanie.

wał w kontakcie z krakowskim klubem.

Kiedy grywaliśmy na osiedlowym boisku, to

Wówczas chodziło o Under 15. Zgrupowanie zor-

Dopiero w trzeciej klasie gimnazjum ro-

w czasie wybierania drużyny każdy chciał z

ganizowano w Gdańsku. Poza mną brało udział

dzice stwierdzili, że teraz jest dobry

nim grać. Był najmłodszy, ale za to bardzo się

około 30 innych zawodników. Z województwa

moment, aby skorzystać z ich oferty.

wyróżniał swoimi umiejętnościami – wspomi-

małopolskiego wytypowano cztery osoby. Tym

na Kamil Kołtun.

razem też mi się nie poszczęściło – opowiada.

mi od najmłodszych lat.

Jakub Snadny z Oświęcimia
jest piłkarzem KS Cracovia
Fot. kaman

– Przeszedłem wówczas do KS CRACOVIA. Ze szkołą nie było problemu.
Rozpocząłem naukę w krakow-

Umiejętności piłkarskie zawsze wyróżniały utalentowanego piłkarza z Oświęcimia
Fot. kaman

skiej Szkole Mistrzostwa Sportowego. Wszystko było dopięte
na ostatni guzik – tłumaczy.
Oświęcimianin został rzucony na głęboką wodę. Zmiana

le nie pasuje. Po prostu lubi się uczyć i

– Teraz jestem graczem KS CRACO-

środowiska była dla tak młodej

wie, że nauka jest niezwykle ważna. I

VIA. Tak też się czuję. W sercu i w pa-

osoby nie lada wyzwaniem. Pił-

choć jako junior starszy KS CRACOVII

mięci na zawsze będzie jednak oświę-

karz zamieszkał w internacie

treningi ma dwa razy dziennie, to jed-

cimska Unia. Wszystko zawdzięczam

z Oświęcimia nie

dla sportowców. Dzięki wcze-

nak na naukę zawsze znajduje czas.

ludziom z Oświęcimia. To tutaj zdoby-

pamięta, kiedy

śniejszym wyjazdom na mecze

Utalentowany piłkarz z Oświęcimia

dokładnie zaintereso-

znał już kilku zawodników, z

niedawno podpisał kontrakt, dzięki któ-

którymi przyszło mu trenować i

remu za grę w krakowskim klubie otrzy-

Ulubionym numerem koszulki Ja-

grać mecze. Mówi, że szybko

muje pieniądze na zasadzie sportowe-

kuba od zawsze była 16-stka. Tak po-

JAKUB SNADNY

wał się piłką nożną.

wałem umiejętności, które otworzyły mi
szansę na sportowy rozwój – dodaje.

Jego zdaniem był

się odnalazł. W szkole warunki

go stypendium. Kwota ta wystarcza

zostało również w Krakowie. Poza

wtedy jeszcze zbyt

do nauki też były bardzo dobre.

chłopakowi na własne wydatki. Jakub

nauką i treningami życie Jakuba wypeł-

młody. Uwielbia

Zajęcia synchronizowane z tre-

ceni sobie szansę gry dla klubu piłkar-

niają spotkania z przyjaciółmi, spacery

ningami i odwrotnie. Nie moż-

skiego mającego niezwykle długą histo-

i jakieś sporadyczne wypady. W roku

na było narzekać.

rię. Przyznaje, że wiąże przyszłość z

szkolnym mieszka w krakowskim inter-

futbol. O talencie
oświęcimianina wiele

– Jest to jeden z najbardziej

piłką nożną. Marzy, aby zostać profesjo-

nacie sportowym. Do domu stara się

się mówiło. Teraz

znanych polskich klubów. Zawod-

nalnym zawodnikiem. Wie jednak, ile

jednak wracać w każdy weekend. Jak

jest zawodnikiem

nicy naprawdę są dobrze trakto-

jeszcze czeka go wysiłku i pracy. Jego

mówi, bez rodziny długo nie jest w sta-

wani. Sporo pieniędzy oszczędza-

trenerem w Krakowie jest Marcin Gą-

nie wytrzymać. Podobnie zresztą jak

my na sprzęcie, który otrzymuje-

dłek. Współpraca z nim doskonale się

bez piłki przy nodze…

my za darmo – zapewnia.

układa. Dzięki treningom w CRACOVII

znanego krakowskiego klubu…
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Mateusz Kamiński
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KADRY PAMIĘCI

pejzaż SENTYMENTALNY

D

o lektury nie tylko książek, ale również czasopism,

zachęcali zresztą zarówno peda-

Galicjanie czytają

samotnego macierzyństwa, płatnej miłości, małżeńskiej separacji, albo darzenia uczuciem przez młodą
pannę nieszczęśliwego w pożyciu z żoną mężczyzny.
Powieści Gabrieli Zapolskiej, bardziej jeszcze re-

godzy, jak i przedstawiciele rozmaitych oświatowych stowarzy-

Lektura dla przyjemności była, jeśli wierzyć pamiętnikom

alistyczne, czytały tylko co śmielsze mężatki, a i tak

szeń, mających na celu krzewie-

z epoki, ulubioną formą spędzania wolnego czasu

w niektórych przypadkach musiały kryć się z tą lek-

nie wiedzy i kultury.

i to nie tylko wśród ludzi zajmujących się pracą umysłową,

Książki uchodziły za najodpo-

czy kształcących się. Sporo czytali również rzemieślnicy,

wiedniejszy prezent dla dzieci,
nawet tych nieumiejących jeszcze

a nawet piśmienni wieśniacy, których szczególnie po drugiej

czytać. Ówczesny savoir vivre ze-

połowie XIX wieku przybywało z każdym rokiem.

zwalał mężczyznom na obdarowy-

turą przed czujnym okiem męża, rodzonej matki bądź
teściowej.
Pisma dla kobiet, z „Bluszczem” na czele, zalecały paniom domu, aby starały się podsuwać stosowną
lekturę także domowej służbie, uwzględniając oczywiście fakt, że zatrudnione w domu dziewczęta po-

wanie ładnie oprawnymi tomika-

siadły sztukę czytania. Książki takie, wydawane w

mi poezji czy klasycznej prozy za-

formie broszur, rozprowadzało za niewielką opłatą To-

równo młodych panien, jak i kobiet

warzystwo Szkoły Ludowej. Broszury te przedstawia-

w żaden sposób niespokrewnio-

ły w przystępny sposób fakty z historii Polski, czasem

nych z ofiarodawcą. Większe księ-

przybliżały postacie sławnych Polaków i Polek. Trud-

garnie miały nawet specjalne dzia-

rającej elementy fizyki, chemii i

ne i nieoprawne obrazy, ryciny, grafiki. Tak w księ-

no powiedzieć na ile pokojówki i „młodsze” korzy-

ły tego rodzaju upominków, a

geologii, bądź dzieł uznanych kla-

garniach, jak i antykwariatach można było kupić

stały z podobnych wydawnictw, zdaje się, że w nie-

wszystkie liczące się czasopisma

syków.

książki polskie i obcojęzyczne. Władający językami

licznych wolnych chwilach wolały pójść na spacer, po-

poświęcały sporo miejsca literac-

W profesorskiej rodzinie Es-

miłośnicy lektury nabywali dzieła znanych w tam-

słuchać wojskowej orkiestry, obejrzeć wystawy bądź

kiej krytyce i prezentowaniu tytu-

treicherów szczególną popularno-

tych czasach pisarzy, nieomal w parę dni po opubli-

– jeśli były już w poważniejszym wieku – wziąć udział

łów nowych książek.

ścią cieszył się Kraszewski. Zimą

kowaniu ich w Wiedniu, Paryżu czy Londynie.

w jakiejś uroczystości kościelnej.

1878 roku, jak wspominała póź-

W Galicji, gdzie cenzura polityczna związana z na-

niej Maria Estreicherówna, rodzi-

rodową historią bądź tradycją praktycznie nie istnia-

W tamtej epoce wysoko ce-

na wysłuchała aż dwunastu histo-

ła, publikowali też swoje książki autorzy poruszający

Troskliwi rodzice kupowali swym pociechom książ-

nioną przez wszystkich była

rycznych powieści tegoż pisarza,

problemy walki patriotycznej, tajnych organizacji i

ki od najmłodszych lat. Było zresztą w czym wybierać.

umiejętność pięknego głośnego

czytanych „pięknie i ze zrozumie-

oporu przeciw zaborcy – żyjący w Królestwie Polskim

Na przełomie XIX i XX wieku dla dzieci i młodzieży

czytania. Zwracali na to uwagę

niem” przez starszego z dwóch

czy Księstwie Poznańskim. Książki te kupowano chęt-

tworzyło wielu pisarzy, którzy weszli później do anna-

nauczyciele w szkołach, a na pen-

braci – Stanisława. Czasem zastę-

nie w poczuciu narodowej solidarności.

łów literatury. W Krakowie Antonina Domańska, żona

sjach żeńskich odbywały się na-

powała go siostra Bronisława,

Królem ówczesnych bestsellerzystów był oczy-

znanego profesora medycyny (przedstawiona przez

wet specjalne lekcje dykcji, pro-

wówczas już absolwentka żeń-

wiście Henryk Sienkiewicz. Kiedy pisma poświęco-

Wyspiańskiego jako Radczyni w „Weselu”), pisała

wadzone przez starszych aktorów

skiej pensji, obdarzona dźwięcz-

ne literaturze, ukazują-

swoje interesujące i poparte rzetelną znajomością hi-

czy aktorki. Bardzo dbano o to,

nym, melodyjnym głosem.

ce się w Warszawie, dru-

storii, powieści dla młodzieży, których akcja toczyła

Z kolei u doktora Maksymilia-

kowały w odcinkach

się w epoce renesansu. „Paziowie króla Zygmunta”,

na Cerchy i jego żony lubiano słu-

„Trylogię”, a później

„Krysia bezimienna” czy „Historia żółtej ciżemki” – to

W wielu domach – tak miesz-

chać lektury książek poświęco-

„Quo vadis”, wycinano z

lektury naszych pradziadków, czytane również i dziś.

czańskich, jak i szlacheckich dwo-

nych podróżom, albo życiu sław-

numerów strony z tek-

Adolf Dygasiński w swoich wzruszających opowia-

rach – głośna lektura w niedzielne

nych artystów. Czytał sam pan

stem powieści i pieczo-

daniach o zwierzętach uczył małych Galicjan miłości

popołudnia, czy w dni powszednie

domu, a uważnymi słuchaczami

łowicie zszywano, dając

i troski wobec „braci mniejszych”, a warszawska po-

po kolacji, należała do domowego

była żona i trójka dzieci. Najmłod-

całość do introligator-

zytywistka Zofia Urbanowska starała się oddziaływać

rytuału. Czytali głośno ojcowie ro-

sza z nich, imieniem Eleonora, już

skiej oprawy.

wychowawczo na dorastające panny, proponując im

dzin, młodzi chłopcy czy dziewczę-

jako starsza pani opisała życie

ta, rzadziej panie domu. Te ostat-

swojej rodziny w Krakowie z prze-

nie bowiem częściej wybierały rolę

łomu wieków, z sentymentem

słuchaczek, zajmując się przy tym

wspominając odległe zimowe

robótkami ręcznymi, któremu to

wieczory.

Sztuka głośnego czytania

aby młodzi, starannie edukowani, posiadali również tę zaletę.

zajęciu poświęcały wiele czasu.
Przy lekturze obowiązywał wybór

Ulice księgarzy

książek bądź – jak wtedy mówio-

W każdym większym galicyj-

no – „pouczających”, w rodzaju

skim mieście były ulice, czy bodaj

popularnonaukowych opowieści z

zaułki, gdzie mieściły się księgar-

dziedziny biologii, astronomii,

nie i antykwariaty. W tych ostat-

albo tzw. historii naturalnej zawie-

nich sprzedawano również opraw-
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Kadr kinowy

Książki w dziecinnym pokoju

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

Wśród kobiet wielką

zę rozpieszczonej jedynaczki w rozsądną i gospodarną, pracującą panienkę.

popularnością cieszyła

Najmłodszym czytano wiersze Konopnickiej, dy-

się Maria Rodziewi-

daktyczne rymowane opowiastki Jachowicza, albo ba-

czówna, chociaż zda-

śnie zaczerpnięte z folkloru polskiego, opracowane

niem niektórych ma-

przez liczących się w literackim światku pisarzy.

tron, panny nie powin-

Nic więc dziwnego, że zaprawiani do lektury dla

ny czytać wszystkich jej

przyjemności malcy, wyrastali później na ludzi chęt-

książek, z uwagi na po-

nie sięgających po książki w wolnych chwilach.

ruszane tam obyczajowe tematy – w rodzaju

Bogna Wernichowska

Kino „Luna” do sprzedania!

panoramicznym. Było też przez

Z końcem 1964 roku inaugu-

pewien czas kino „Orion” przy

racją jego działalności był po-

dworcu kolejowym, w miejsce

kaz filmu „Koniec naszego

obecnego sklepu „Delicje” –

świata” w reżyserii Wandy Ja-

marne lokalowo i repertuaro-

kubowskiej, według scenariu-

wo, chociaż to właśnie tam zo-

sza i z aktorskim udziałem Ta-

baczyłem po raz pierwszy uro-

deusza Hołuja, krakowskiego

cze „Rzymskie wakacje” i wy-

partyjno-lewicowego pisarza,

śmienitą „Paryżankę” z B.

więźnia Auschwitz, przez kilka

Bardot, aktorką, której filmy

lat sekretarza generalnego

przynosiły wówczas Francji

Międzynarodowego Komitetu

większe zyski, niż koncern sa-

Oświęcimskiego, poety i dra-

mochodowy Renault!

maturga, autora m.in. utworu

Epizodycznie sala kinowa,

scenicznego „Dom pod Oświę-

oprócz tanecznej i hali sporto-

cimiem”.

wej, funkcjonowała też w tzw.

Film był nieudany, nieau-

„Sali tysięcznej” przy Zakła-

tentyczny! Aż trudno uwierzyć,

dach Chemicznych. Owa sala

że wyszedł spod tej samej ręki,

działająca, a w każdym razie

co arcydzieło „kinematografii

istniejąca do lat 60. minionego

oświęcimskiej” „Ostatni etap”,

wieku, to oddzielny ciekawy te-

wraz z „Pasażerką” A. Munka

mat. Była ona w istocie miesz-

jedynie godne najwyższej oce-

czącym około tysiąca osób po-

ny, wśród wielu dzieł kinema-

niemieckim drewnianym bara-

tografii z wątkami martyrologii

kiem. Mam jedno związane z nią

obozowej.

wspomnienie z wczesnych lat 50.

W owych latach – otwarcia

wieku, co minął. Obowiązkowo,

kina „Luna” – dostać się do tego

„ze szkołą” oglądaliśmy zorga-

przybytku najmłodszej z Muz

nizowaną w niej, zapewne ob-

nie było rzeczą prostą. Przy ka-

jazdową, przerażającą wysta-

sach pękały bariery i szyby! A

wę, złożoną z wielkich plansz

teraz kino bankrutuje... z braku

fotograficznych, obrazujących

widzów. Ale wówczas filmy były

straszne oblicze Ameryki – peł-

dla „dorosłych” – między inny-

ne nędzy, rozpaczy, żebractwa

mi autorstwa dwóch zmarłych

i samobójstw. A z drugiej stro-

niedawno reżyserów – a nie dla

ny – kapitalistycznych rekinów,

mniej lub bardziej rozgarniętej

krwiopijców, podżegaczy wo-

dziatwy i młodzieży, bez efek-

jennych i wypasionych impe-

tów specjalnych i wspomagania

rialistów! Na wrażliwych dzie-

komputerowego, z walorem

ciach robiło to wrażenie!

sensu i myśli!

Ale zakończmy czymś krze-

Miał Oświęcim jeszcze jed-

piącym i optymistycznym. W

no kino – w mieście, pierwsze

Galerii Zasole, której budowa

w chronologii, w okresie „so-

ma wnet ruszyć, będą sale ki-

cjalistycznego wyścigu pracy”,

nowe – wygodne i multireper-

przemianowane na „Przodow-

tuarowe, a więc poczekajmy, a

nik”. Najpierw o beznadziej-

dowiemy się, co zobaczymy!

nym standardzie widowni i
ekranu, później z tzw. ekranem

Andrzej Winogrodzki
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POZNAJ OŚWIĘCIM

NAGŁAŚNIAMY
Kobiet@ w sieci (30)

Wrzesień 1939 r. Grupa niemieckich żołnierzy na ruinach
mostu na rzece Sole pod oświęcimskim zamkiem. Most
został wysadzony w powietrze przez wycofujące się oddziały
Wojska Polskiego 4.09.1939 roku

Oświęcim – okupacja 1940 rok. Oddział
żołnierzy niemieckich maszerujących ulicą
Władysława Jagiełły

Człowiek pustyni
W potocznym wyobrażeniu pustynia może przypominać wielką piaskownicę, w której od czasu do czasu przydarzy się burza przemieszczająca wydmy tu i tam. Stęskniony za cywilizacją wędrowiec zobaczy

Oświęcim – kwiecień 1941 rok. Kolumna Żydów
wysiedlanych z Oświęcimia idąca ulicą Krakowską (obecnie
Solskiego). Budynki widoczne na fotografii zostały
wyburzone tego samego roku

za nimi fatamorganę i podąży ku mirażowi na zatracenie. Takie jest
popkulturowe wyobrażenie Sahary.
O tym, że pustynia jest tajemnicą, zaskakuje swoją różnorodnością,
że można się w niej zakochać tak bardzo, aby nie chcieć wrócić do Europy, opowiedział mi Polak, Mariusz Budek. Jest naukowcem, który
wyjechał do Egiptu, aby prowadzić badania i został tam na dłużej. Obecnie organizuje wyprawy i ekspedycje na Pustynię Zachodnią, od wie-

Okupacja...

ków uznawaną za szczególnie niebezpieczną i tajemniczą (www.egipska-sahara.pl). Przez wieki pochłaniała ludzkie istnienia, armie, plemiona i karawany. Do końca XIX wieku nie było wiadomo, co się
znajduje na południe od oazy Siwa i na zachód od Dakhli i Farafry.
Jedną z nierozwiązanych do dzisiaj zagadek jest zaginięcie 50-tysięcznej armii perskiej (525 r. p.n.e.).
Mariusz Budek dzieli się swoją wiedzą, jego opowieści można słuchać bez końca i zadawać kolejne pytania o sprawy, których nie pozna
się z książek, artykułów czy innych źródeł, bo ich po prostu nie ma.
Dlaczego? Możliwe, że nie mieszczą się w oficjalnych tezach i interpretacjach naukowych. Jest przewodnikiem, który zostawia swojego
podopiecznego z pytaniami, nie z odpowiedziami. Od początku mówi,
że większość tego, co wiemy o Egipcie, jego kulturze, a tym bardziej o
pustyni, jest tylko interpretacją, zbiorem hipotez i tajemnic. Ma respekt
wobec pustyni i przeszłości oraz dystans do siebie i wiedzy, jaką posiada. Kończymy nasze rozmowy na bazarze w Kairze, w małej kawiarence, gdzie wspaniała kawa z kardamonem i przyjemny zapach tytoniu z

Z kolekcji
Tadeusza Firczyka

fajki wodnej. W tle słychać okrzyki sprzedawców i nawoływania muezina. Słońce zachodzi jak zwykle przez tysiące lat…
Kamila Drabek
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Oświęcim – okupacja. Oflagowany
budynek przy ul. Jagiełły, ówczesnej
Haupstrasse. Jest to budynek, w którym
obecnie mieści się Bank BPH
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Transformers

Jeszcze
w kinie

Ale już są…

Civilization IV: Beyond the Sword
Nowy dodatek do Cywilizacji – to nie brzmi

ści: posąg Zeusa, Cristo Redentor, Shwedagon

dobrze. W świetle lenistwa międzynarodowego

Paya, Mauzoleum w Maussollos i figury Moai.

w produkcji nowych tytułów pomysł ten wypa-

Teraz każdy może mieć u siebie Wyspę Wielka-

da blado. Jednak tym razem lenistwo producen-

nocną :-). W ramach rozbudowy i ekspansji po-

tów zaowocowało całkiem udanym dodatkiem.

jawią się nowe elementy adekwatne do rozwo-

Imponuje on nie tylko rozmiarami plików :P.

ju militariów – wywiad. Opcje dotyczące szpie-

Kolejna adaptacja komiksu i anima-

Jak napisać biografię człowieka – ka-

cji dla dzieci. Tym razem gigantyczne

meleona, osoby, która wykreowała nieje-

roboty pojedynkują się między sobą na

den własny wizerunek na potrzeby świata

Beyond the Sword, bo o nim mowa to ponad

gostwa zostały rozwinięte i możemy za pomocą

Ziemi. W akcję uwikłany zostaje młody

i ludzi? Jak odnaleźć prawdziwą tożsa-

1GB nakładka na grę Civilization 4. Choć zda-

jednostki „szpiega” przeprowadzać interesują-

mość pisarza istniejącego w zbiorowej

nia co do podstawowej i czwartej już części były

ce akcje sabotażowe. Rozbudowanie poszło tro-

świadomości jako różne osoby? Jej poszu-

podzielone, to dodatek wprowadza dużo nowo-

chę w stronę Alphy Centauri i wyszło to grze

kiwanie jest podążaniem w labiryncie, bez

ści, które czynią rozgrywkę ciekawszą i rozbu-

zdecydowanie na dobre. Dodatkowo pojawiły się

Fuj. Kolejny hicior jest niestety po raz

pewności, że na końcu drogi czeka rozwią-

dowaną. Na samym początku możemy to do-

także zdarzenia losowe. Czasami pozytywne, a

kolejny komercyjnym kinem akcji z tan-

zanie zagadki. Tom Reiss, autor „Orientalisty” podjął się tego

strzec, wybierając przywódców. Pula powiększyła

czasami nie. Jak nie urok to… – mawiają starsi.

detną fabułą. Na domiar złego jest to na-

zadania i osiągnął cel.

się o 16 nowych postaci. Ku mojemu zaskocze-

Podobnie w Civ4 – albo „boom” surowcowy, albo

chłopak, który oczywiście jest zakochany, oczywiście jest trochę ciapowaty, ale
dzięki wydarzeniom w filmie…

robocików
nie było!

Człowiek z Baku

„Orientalista”
Tom Reiss

stępna adaptacja bajek dla dzieci, które

W 1937 roku, nakładem E. P. Tal & Co Verlag, ukazała się

niu pojawił się nawet Mussolini. Nie wiedzieć

pożar wsi. Prawdziwy strateg nie powinien za-

kiedyś cieszyły się dużym powodze-

w Wiedniu powieść: „Ali i Nino”. Jej autor, Kurban Said, opo-

czemu, nie ma tam Hitlera (a Stalin jest). W każ-

łamywać rąk. Ulepszono także wyścig kosmicz-

niem. Teraz ktoś stwierdził, że można na tym zarobić i mamy

wiedział miłosną historię rozgrywającą się w Baku, tyglu kul-

dym razie jest w czym wybierać, mix pozwala

ny, a oprócz ONZ pojawia się wcześniej Stolica

kolejny kasowy hit. Wspomniana fabuła jest na miernym po-

tur i religii, na tle Rewolucji Październikowej. Ali to Azer i

usatysfakcjonować wybredniejszych graczy.

Apostolska, która działa w sposób analogiczny.

ziomie, a co najważniejsze to już o niej powiedziałem. Jedyną

muzułmanin, a Nino, Gruzinka i chrześcijanka. Czy możliwe

Oczywiście nowi przywódcy to nowe państwa,

Dodatek wnosi wiele nowych rzeczy i zapew-

zaletą tego filmu jest to, iż w swojej naiwności i efekciarstwie

jest szczęście takiej pary? W orientalnych kostiumach, w baj-

tutaj także pojawia się większy wachlarz opcji

nia fanom gry nowych i pozytywnych doznań.

komputerowym jest lekkim i rozrywkowym kinem dla niewy-

kowej rzeczywistości Wschodu, rozgrywa się odwieczny mit o

np. mamy Portugalię, Babilon i Holandię. Kie-

Rozbudowany przyzwoicie i sensownie. Warto

magających widzów. W przeciwieństwie do nudnawych ada-

miłości, która ma wiele przeszkód do pokonania. Powieść

dy zdecydujemy się już na wodza i kraj, może-

zagrać, jednak trzeba pamiętać, że to dla fanów.

ptacji komiksów, stworzona tutaj historyjka potrafi rozbawić i

Kurban Saida wznawiana jest po dziś dzień i została przetłu-

jeden, i jesz-

my zacząć grę. Każda cywilizacja ma specyficz-

nawet trochę zainteresować. Oczywiście nie można spodzie-

maczona na 27 języków, w tym na arabski, azerski, kataloń-

cze raz, kolej-

ne dla siebie jednostki, a te mają też nowy wy-

wać się żadnych uniesień, ale kinowy seans dostarczający od-

ski, czeski, hebrajski, węgierski, turecki, perski, polski.

ny dodatek
cywilka ma…

I jeszcze

gląd. Poza nimi trochę nowych budowli, które

Rozsądne wymagania sprzętowe:

potrafią nieźle namieszać. Już na początku roz-

Processor: 1.8 GHz Intel Pentium 4 or AMD Ath-

grywka jest bogatsza i daje bardziej do myśle-

lon ,RAM: 512 MB RAM, twardy: 1.7GB , grafi-

biografii Józefa Stalina, noszącej podtytuł: „Kariera fanaty-

nia. Świat jest bardziej interaktywny i strategia

ka: 128 MB Video Card w/ DirectX 9 Support

mowane. Wrażenia wzrokowo-słuchowe są chyba jedynym

ka”. Essad Bej pisał o Stalinie w swojej prywatnej korespon-

bierze górę nad wrażeniami wzrokowymi. Wraz

(Pixel & Vertex Shaders)

prawdziwym atutem tego filmu. Reszta niestety dość standar-

dencji: „zabrał mi moją ojczyznę, mój dom, wszystko”. Matka

z upływem czasu poznamy coraz nowsze budow-

dowa jak na kino komercyjne – granie na emocjach, „patos”,

autora była zafascynowana Józefem Dżugaszwilim, który po-

le, a inne cywilizacje zaskakiwać nas będą nie-

jas

amerykański „patriotyzm” i łzawo-radosny humor. Tak to ge-

jawił się w Baku w 1907 roku i występował pod pseudonimem

typowymi dla każdej rasy jednostkami i cudami

PS Mussolini jest, ale Hitlera nie ma, ciekawe

neralnie wygląda, ale nie można mieć większych pretensji, bo

„Koba”. Choć była żoną potentata naftowego, bogaczką, w

świata. W tej mierze także mamy kilka nowo-

dlaczego?

to nie kino dla dorosłych, a adaptacja lubianej przez dzieci hi-

głębi duszy pozostawała rewolucjonistką, gotową poświęcić

storii, którą kiedyś oglądać można było w formie animowanego

swoją rodzinę. Essad Bej niedługo później napisał inną best-

serialu.

sellerową biografię: cara Mikołaja II.

powiednio wielkiego ekranu i decybeli może być dobrym za-

„Kim jest Essad Bej” – pytał Lew Trocki w 1932 roku, w

kończeniem dla bezmyślnego wieczoru. Efekty specjalne stoją

liście do swego syna, rok po opublikowaniu bestsellerowej

na przyzwoitym poziomie, a postacie robotów są ładnie zani-

Gdy przymkniemy oko na wszystko, co w zasadzie za-

Czy możliwe, aby Kurban Said i Essad Bej, muzułmański

wsze jest dla widza solą w oku dla tego typu produkcji, film

książę, autor romansów, biograf Stalina i cara byli tą samą

można zakwalifikować do oglądnięcia. Płytkie, proste i efek-

osobą? Chłopiec z Baku zdobył światową sławę, ale pozostał

ciarskie kino na zakończenie przeintelektualizowanego dnia.

samotny i do końca ukrywał swoją tożsamość pod maskami.

Powrót księżniczki
Mówiąc Kylie ma się na myśli całą epokę,
gdyby nie Madonna, to pewnie jej przypadłby

Nie ze strachu przed nazistami, którzy w 1938 roku zidentyfiReżyseria: Michael Bay

kowali jego żydowskie pochodzenie, gdyż mógł wyjechać z

Scenariusz: Alex Kurtzman, Roberto Orci

Europy, ale tego nie zrobił. Czego bał się Lev Nussimbaum –

Zdjęcia: Mitchell Amundsen

bohater literackich badań Toma Reissa? Polecam przeczytać

Muzyka: Steve Jablonsky

„Orientalistę” i choć trochę poznać osobowość tego interesu-

Czas trwania: 144'

jącego człowieka, pisarza i podróżnika.
jas
Kamila Drabek

się piosenki z całej kariery artystki.

tytuł królowej popu. Dziś światła na podwójny

Mamy tu między innymi: „Locomotion”, „Dre-

album „Kylie Showgirl – Homecoming Live”

ams”, „Slow”, „Can't Get You Out Of My Head”.

dokumentujący trasę koncertową, której ostat-

I wyjątkowy utwór „Kids” wykonany wspólnie z

nia część rozpoczęła się 31 grudnia 2006 wystę-

wokalistą U2 – Bono. To prawdziwe arcydzieło. I

„Kylie Showgirl

pami w Wielkiej Brytanii. Ten podwójny album

choć Kylie nie wypada na żywo na medal we

– Homecoming

to zapis koncertu, którego mogło nie być. Kiedy

wszystkim piosenkach, to jednak przyjmuje ten

u wokalistki wykryto raka jej dalsza kariera sce-

album jako powrót do świata muzyki i za to plus.

Live”

niczna stanęła pod znakiem zapytania. Jednak
piękna Australijka zwyciężyła chorobę i powró-
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ciła. W świetle laserów i reflektorów pojawiły

Paweł Chowaniec
ANTYRADIO Kraków
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Młodzi pod broń
Otwarte Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej były jedną
z wielu dodatkowych imprez towarzyszących tegorocznym
obchodom Święta Miasta Oświęcim. Sportową rywalizację
przygotował ZP LOK w Oświęcimiu.

Zadyszka dopiero
na mecie

Zawody wpisane na stałe w kalendarz
imprez w grodzie nad Sołą zgromadziły

Oświęcimski Klub Biegacza „Zadyszka” zorganizował drugi bieg ulicz-

Hokeistki
zapraszają

towali spod siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.

IV – Piotr Gondek (177 p.), V – Dariusz
Koster (174 p.);

sporą grupę dorosłych i młodzież zainte-

juniorki: I miejsce Joanna Palka (189

Był to drugi bieg o puchar prezyden-

resowanych strzelectwem sportowym, ry-

p.), II – Martyna Kampa (185 p.), III –

ta miasta zorganizowany przez klub

walizacją i zabawą. Wielu młodych ludzi

Natalia Grądalska (184 p.), IV – Zofia

ny o puchar prezydenta Oświęcimia.

– Trasa posiadała atest Polskiego

„Zadyszka”. W tym roku, podobnie jak

przyszło, by sprawdzić umiejętności na-

Czyżewska (182 p.), V – Marika Koster

Pomimo złej pogody chętnych do ulicz-

Związku Lekkiej Atletyki. Zawodnikom

w poprzednim, sportowe zmagania cie-

byte podczas wakacyjnych warsztatów

(180 p.);

nego wyścigu nie brakowało.

elektronicznie mierzyliśmy czas poprzez

szyły się sporym zainteresowaniem

strzeleckich. Najlepszych strzelców zawo-

juniorzy: I miejsce Tomasz Bożek

Piętnastokilometrowy bieg towarzy-

kody kreskowe na numerze startowym

uczestników.

dów uhonorowano okolicznościowymi

(181 p.), II – Mateusz Caban (174 p.), III

szył tegorocznym obchodom Święta Mia-

– informuje Andrzej Obstarczyk, jeden

nagrodami i dyplomami, ufundowanymi

– Łukasz Big (172 p.), IV – Mateusz Boba

sta Oświęcim. Uczestnicy biegu wystar-

z organizatorów biegu.

przez organizatorów, przy współudziale

(172 p.), V – Mariusz Gondek (167 p.);

(kaman)

finansowym Urzędu Miasta Oświęcim.

Oświęcimskie drużyny w czubie klasy A

Klasyfikacja indywidualna zawodów

(188 p.), II – Kamil Zamorski (187p.), III

kategoria seniorów: I miejsce Krzysz-

– Michał Szostek (141 p.).

tof Skibicki (188 p.), II – Marta Brzozow-

Unia druga, Soła trzecia

młodziki: I miejsce Dawid Woźnica

ska (181 p.), III – Paweł Ortman (180 p.),

maki

Uczniowski Klub Hokejowy
Kobiet Unia Oświęcim zaprasza
na treningi wszystkie dziewczyny
chętne do gry w jedną z najszybszych dyscyplin sportowych.
– Zachęcamy wszystkie aktywne
i waleczne kobiety w wieku od 11 lat.
Górna granica nie ma znaczenia –
mówi Iwona Pasternak, jedna z hokeistek. Aby wziąć udział w treningach wystarczy odwiedzić halę lodową w poniedziałek, środę albo piątek, o godz. 17.
Dziewczyny mają mocną ekipę.
Bardzo chętnie przyjmą do niej nowe
zawodniczki. Drużyna istnieje już od
2005 roku. Działa jako stowarzyszenie. Ich największym sukcesem są
mistrzostwa województwa małopolskiego zdobyte w tym i w poprzednim sezonie.

O udanym początku sezonu mogą

Malickiego. Dopadł do niej zawodnik

kiem, Skidziniem i Jawiszowicami.

– Jesteśmy otwarte na przyjęcie

mówić w dwóch oświęcimskich klubach.

rywali i z bliska wepchnął do siatki.

Szkoda punktów straconych w Osieku.

nowych zawodniczek. Nie ukrywam,

Po pięciu kolejkach rozgrywek klasy A,

W drugiej połowie zdołaliśmy skutecz-

Zagraliśmy bardzo dobrze w pierwszej

że jest słabe zainteresowanie. Więk-

Unia zajmuje drugie miejsce w tabeli,

nie odpowiedzieć, przetrzymując wcze-

połowie, ale zabrakło przełożenia bram-

szość dziewczyn przychodzi na jeden

a tuż za nią plasuje się Soła. W najbliż-

śniejszy napór przeciwnika. W końców-

kowego. Po zmianie stron straciliśmy

trening i rezygnuje. Regularnie od

szej serii gier obie drużyny spotkają się

ce spotkania mogliśmy zadać decydu-

gola po mocno kontrowersyjnym rzucie

jakiegoś czasu trenują z nami trzy

w meczu derbowym, który zapowiada

jący cios, ale zabrakło szczęścia – dodaje

karnym. Musieliśmy się odkryć i gospo-

nowe dziewczyny – dodaje.

się wyjątkowo atrakcyjnie.

Gembala.

darze dwukrotnie nas trafili – mówi Sła-

Jak mówi, treningi są dla wszystkich zainteresowanych. Nie trzeba

womir Kania.

Unia na inaugurację przegrała

W ostatniej kolejce Unia urządziła

wprawdzie na wyjeździe z beniamin-

sobie strzelecki trening, gromiąc na wy-

Przed solarzami prestiżowe derby

wykazywać się niezwykłymi umie-

kiem z Zatora 2:1, ale wynik zweryfiko-

jeździe beniaminka z Bulowic 7:0. Póki

miasta. – Na ten mecz nikogo specjal-

jętnościami. Przychodzą one z cza-

wano na 3:0 dla biało–niebieskich.

co, na czele tabeli z dorobkiem dziesię-

nie nie trzeba mobilizować. Zawsze

sem. Miesięczna składka za granie

Wszystko za sprawą pojawienia się

ciu punktów główni faworyci rozgrywek.

podchodzimy do spotkań z Unią szcze-

wynosi zaledwie 15 złotych. Trzeba

na boisku nieuprawnionego zawodnika

Chełmek wyprzedza Unię minimalnie

gólnie. To przecież pojedynek o nieofi-

jednak przygotować się tylko na

w zespole gospodarzy. Po dwóch kolej-

lepszym bilansem bramkowym. Tylko

cjalne mistrzostwo Oświęcimia. Oprócz

ewentualne wydatki związane ze

nych zwycięstwach przyszedł test praw-

jeden punkt mniej ma Soła. Biało–czer-

ligowych punktów walka toczy się tak-

sprzętem hokejowym. W niedzielę

dy. Oświęcimianie podejmowali na wła-

woni odnieśli cztery zwycięstwa i dozna-

że o prestiż. Na wiosnę bardzo pecho-

dziewczęta rozegrały pierwszy spa-

snym boisku głównego kontrkandydata

li jednej porażki w Osieku. – Na począt-

wo przegraliśmy z nimi na wyjeździe.

ring po dłuższej przerwie. Przegrały

do awansu – KS Chełmek.

ku sezonu mieliśmy w kalendarzu teo-

Prowadziliśmy już 2:0, by przegrać 4:3.

z Jastrzębiem 3:1. Szczegółowych in-

– Po pechowo straconej bramce mu-

retycznie słabszych rywali – nie kryje

Mam nadzieję, że teraz będzie inaczej.

formacji dotyczących naboru do dru-

sieliśmy „gonić wynik” – mówi trener

prezes i zarazem zawodnik Soły, Sławo-

Nie zagramy na remis. Interesuje nas

żyny można szukać pod numerem

Unii, Józef Gembala. – Piłkę z naszego

mir Kania. – Mecze prawdy dopiero

tylko wygrana – przekonuje prezes

tel. 0/602 674 120.

pola karnego wybijał Robert Pacyga

przed nami. Teraz zagramy z Unią,

Soły.

i ta nieszczęśliwie odbiła się od Marcina

a później spotkamy się jeszcze z Chełm-
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(zyg)

(kaman)
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OD(GŁOS)Y SPORTU

OD(GŁOS)Y SPORTU
Unia wyeliminowała Górnika Brzeszcze z rozgrywek Pucharu Polski

Niespodzianka
w Oświęcimiu

Iskra Brzezinka
rozpoczęła sezon
od zwycięstwa
nad malecką Zgodą.
Później grała
już w kratkę.
Fot. (zyg)

Dziś inauguracja hokejowego sezonu. Oświęcimianie podejmują Stoczniowca

Walka o utrzymanie

Miły prezent sprawili swoim

Dzisiejszym spotkaniem na własnym

czyć o utrzymanie, dwukrotnie była spa-

Bramki: 0:1 Krokosz (Lustinec) 9,

wiernym kibicom piłkarze Unii.

lodzie z gdańskim Stoczniowcem hoke-

ringpartnerem Unii w okresie gier kon-

1:1 Valuszak 15, 2:1 Holusza (Modrze-

Oświęcimianie pokonali w ćwierć-

iści oświęcimskiej Unii inaugurują ligo-

trolnych. Po remisie 2:2, ośmiokrotni mi-

jewski) 21, 2:2 Krokosz (Kowalski) 30,

finale Pucharu Polski o dwie klasy

wy sezon. Biało-niebiescy przystąpią

strzowie Polski przegrali 3:5. Wszystkie

3:2 Buczek 34, 3:3 D. Puzio (Kuźniecow)

wyżej notowanego Górnika Brzesz-

do rozgrywek w diametralnie zmienio-

bramki dla gospodarzy strzelili czescy

45, 3:4 Lustinec (Kuźniecow) 54,

cze 4:2 i awansowali do półfinału.

nym składzie i pod wodzą nowego szko-

hokeiści. To jednak bytomianie objęli

3:5 Krokosz 59.

W rozgrywkach pozostał już tylko

leniowca. Zespół Miroslava Doleżalika

prowadzenie po uderzeniu Krokosza.

ma jeden cel – utrzymać dla Oświęcimia

Na początku drugiej partii zrobiło się już

UNIA: Szałaśny – Maj, Flaszar,

ekstraligę.

2:1, a przed trzecią tercją Unia ciągle

Modrzejewski, Holusza, Sękowski –

jeden przedstawiciel wadowickiej
ligi okręgowej i trzy zespoły z klasy A.
Dwie bramki dla drużyny Józe-

Iskra Brzezinka w środku stawki wadowickiej okręgówki

Wyniki w kratkę

fa Gembali zdobył Tomasz Kocoń,

W meczach kontrolnych, poza jed-

miała jedną bramkę w zapasie (3:2).

Mortka, Noworyta, Kwiatek, Ryczko,

nym remisem z Polonią Bytom 2:2,

Ostatnia odsłona należała już jednak

Minażik – Urbańczyk, Kasperczyk, Va-

Unia przegrywała. – W tej

który z Sokoła Wola trafił do Oświę-

Dziesięć punktów i szóste miejsce w ta-

liśmy trzy bramki. W końcówce spotkania

fazie przygotowań wyniki

cimia przed sezonem. – Wygrana

beli po sześciu seriach gier to dorobek pił-

mieliśmy dwie idealne sytuacje do zdoby-

nas nie interesowały. Ze-

nad mocnym przeciwnikiem zawsze

karzy Iskry Brzezinka. W ostatniej kolejce

cia wyrównującego gola. Zabrakło zimnej

spół miał braki wytrzymało-

podbudowuje psychicznie. Chcemy,

podopieczni Dariusza Kapcińskiego odnie-

krwi i wykończenia w polu karnym Niwy –

ściowe i musieliśmy je nad-

aby nasza pucharowa przygoda

śli cenne zwycięstwo, wygrywając na wy-

dodaje Kapciński.

robić. Trenowaliśmy trzy raz

trwała jak najdłużej, ale nie ukry-

jeździe z Cedronem 0:2.

W ostatniej kolejce w Brodach Iskra

dziennie. Dwa razy na lo-

wam, że dla nas liczy się przede

Wcześniej pokonali beniaminka z Mal-

objęła prowadzenie po uderzeniu Sylwe-

dzie i raz na siłowni – mówi

wszystkim liga. W tym sezonie my-

ca 1:0 i rozgromili Babią Górę Sucha Be-

stra Brzezińskiego. W końcówce spotkania

trener Unii, Miroslav Dole-

ślimy o skutecznej walce o awans

skidzka 8:0. Podzielili się punktami z li-

gospodarze postawili wszystko na jedną

żalik.

do wyższej klasy rozgrywkowej –

derującą Przeciszovią Przeciszów (2:2)

kartę, ale zostali skarceni przez Domini-

Kadra zespołu ciągle jest

twierdzi trener, Józef Gembala.

i doznali dwóch porażek. Tak było w No-

ka Kochana, który ustalił wynik meczu. –

jeszcze na etapie dopinania.

W walce o finał ich przeciwni-

wej Wsi z Niwą (2:3) i Przytkowicach z So-

To nasze pierwsze wyjazdowe zwycię-

W ostatnich sparingach wy-

kiem będą biało–zieloni z Chełmka.

kołem (0:3). – Byliśmy blisko ustrzelenia

stwo, które było nam bardzo potrzebne.

stąpiło aż pięciu testowanych

Drużyna prowadzona przez Jana

dwucyfrówki w spotkaniu z Babią Górą,

Punktowe straty do ligowej czołówki nie

czeskich graczy (Flaszar,

Chylaszka zdemolowała na wła-

ale był to bezsprzecznie najsłabszy rywal,

są duże i będziemy je chcieli szybko zni-

Holusza, Minażik, Buczek,

snym boisku Iskrę Brzezinka aż 5:0.

z jakim przyszło nam się spotkać w tym se-

welować – dodaje Dariusz Kapciński, któ-

Valuszak). – Nie ma mowy

Chełmek to podwójny obrońca Pu-

zonie – twierdzi trener Iskry Brzezinka,

ry przed sezonem zmienił na stanowisku

o tym, aby utrzymać się w li-

charu Polski na szczeblu oświęcim-

Dariusz Kapciński. – Szwankuje gra w na-

trenera Grzegorza Pławnego.

dze samymi juniorami. Ze-

skiego podokręgu. W poprzednim

padzie. Najlepszym przykładem był mecz

Kolejnym przeciwnikiem Iskry będzie

sezonie wygrał w finale z Zato-

w Przytkowicach. Już po pierwszej połowie

gromiecki Nadwiślanin, który mocno roz-

rzanką Zator 1:0, a przed dwoma laty

powinniśmy rozstrzygnąć to spotkanie

czarowuje w tym sezonie. Zespół Wiesła-

W przedostatnim spraw-

pokonał w decydującym starciu kęc-

na swoją korzyść, a na przerwę zeszliśmy

wa Liszki zakotwiczył w dolnych rejonach

dzianie biało-niebiescy przegra-

ki Hejnał 2:0.

przy bezbramkowym remisie. Mieliśmy

tabeli i ma na swoim koncie zaledwie czte-

li u siebie z przedstawicielem

Do grona półfinalistów awanso-

bodaj cztery „setki”. Graliśmy dobrze, ale

ry punkty.

I ligi – HC Katowice 1:2 ((0:0,

wała też Niwa Nowa Wieś, poko-

brakowało wykończenia. Obawiałem się,

nując dopiero w serii rzutów kar-

że to może się zemścić. Tak też było. Do-

nych Przeciszovię, a także Zato-

staliśmy gola, który podciął nam skrzydła.

rzanka. Beniaminek klasy A wygrał

spół musi być wzmocniony –
Tylko raz oświęcimianom
udało się zremisować
w przedsezonowych sparingach
Fot. (zyg)

twierdzi Doleżalik.

1:1, 0:1). Goście otworzyli wynik po ude-

do zespołu Andrzeja Tkacza. Przy stanie

luszak, Boba, Buczek – Krzemień, Ob-

rzeniu Drozdowicza. Wówczas oświęcimia-

3:4 szkoleniowiec Unii w miejsce Piotra

starczyk, Rudnicki, Bernaś, Adamus oraz

Bramki: Sylwester Brzeziński 25, Do-

nie grali w podwójnym osłabieniu. W dru-

Szałaśnego wpuścił na lód dodatkowego

Mendakiewicz.

Drugi, który nas „przybił” padł po błędzie

minik Kochan 80. Żółte kartki: Michał

giej tercji do remisu doprowadził Marcin

zawodnika z pola. Ten manewr się jednak

POLONIA: Kowalczyk – Mazurek,

z Piotrowicami 2:1. W drugiej pół-

Jakuba Jasińskiego. Nasz bramkarz powi-

Marek, Łukasz Baran. Widzów 200.

Kwiatek. Kiedy wydawało się, że mecz za-

nie powiódł i przyniósł odwrotny skutek.

Banaszczak, Kuźniecow, Lustinec, D.

finałowej parze Niwa spotka się

nien poradzić sobie z płaskim uderzeniem

ISKRA: Jasiński – Paweł Maciesza,

kończy się remisem, gola na wagę wygra-

Wynik ustalił Krokosz, który trafiając

Puzio – Owczarek, Kowalski, Da Costa,

właśnie z Zatorzanką.

z dystansu. Z kolei w Nowej Wsi wynik

Adamski, Adamczyk, Opala – Marek, Baran,

nej dla gości zdobył Sobała.

do pustej bramki skompletował hat-tricka.

Rutkowski, Kłaczyński – Zając, Krokosz,

z powodzeniem mógł być odwrotny.

Kochan, Zimnal – Brzeziński, Bylicki.

(zyg)

Po prostych błędach w defensywie straci-

32
32|Głos Ziemi Oświęcimskiej

Cedron Brody – Iskra Brzezinka
0:2 (0:1)

Bytomska Polonia, z którą prawdo(zyg)

podobnie przyjdzie oświęcimianom wal-

TH Unia Oświęcim – Polonia Bytom
3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

Szpara oraz Szala, Salamon.
(zyg)
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O(GŁOS)ZENIA
Firma produkcyjna zatrudni
na atrakcyjnych warunkach

OGŁOSZENIA DROBNE
Małżeństwo z dzieckiem szuka mieszkania do wynajęcia w Chełmku, Oświęcimiu, Gorzowie.
Kontakt 0/602 748 940

operatorów maszyn i urządzeń
aparatowych obróbki surowca
* mile widziane doświadczenie
na ww. stanowiskach

Miejsce pracy: Bieruń, stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju zawodowego.
Zainteresowanych prosimy o kontakt
telefoniczny – 032 216 49 86 w. 26
lub o przesyłanie aplikacji na adres:
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
ul. Macieja 19, 43-150 Bieruń
Nie zwracamy nadesłanych ofert, odpowiadamy na wybrane aplikacje.
Prosimy o zamieszczanie klauzuli o ochronie
danych osobowych.

Poziomo:

KRZYŻÓWKA NR 9/07

1.Tenis lub lekkoatletyka;

A)Album na znaczki;

2.Samochodowy podnośnik;

* Życiodajna gwiazda;

* Może być bezołowio-

kupon

9

Pionowo:

B)Okres zbioru ziemnia-

wa;

ków;

3.Zbiornik wodny;

C)Jeden z bojów sztangi-

4.Ze stolicą w Dakarze;

sty; * Imię Plater;

* Pierwsza litera imie-

D)Ciągnik;

nia;

E)Gra z toczącą się kulą;

5.Bohater „Illiady”;

* Astronomiczna jednost-

6.Rozgardiasz;

ka długości;

* Opiekun;

F)Sobota dla Żyda;

7.Łamigłówka;

G)Podziałka;

8.Osiem dni;

* Gwiazdozbiór nieba

* Dawniej szare, niefar-

południowego;

bowane sukno;

H)Okazały budynek;

9.Zbędne ryzyko;

I)Krzewiona przez szkoły;

10.Przygnębienie, me-

* Pełnia bujnego rozwo-

lancholia;

ju;

* Gwara, slang;

J)W ręku rzeźbiarza;

11.Bunkier;

K)Biały sport;

12.Cios bokserski jak

* Najsłynniejszy wodo-

narzędzie rolnicze;

spad;

13.Utrata pamięci;

L)Kryte przejście między

14.Samiec konia domo-

budynkami;

wego;

Ł)Sok z drzewa;

15.Roślina lecznicza;

M) Miejsce pracy suflera;

16.Państwo w Ameryce

N)„Podglądacz” gości;

Południowej;

O)Środek pierścionka;

17.Ambulans;

P)Ksiądz, pop lub rabin.

Litery uporządkowane od 1 do 20 utworzą rozwiązanie, na które wraz z kuponem nr 9 czekamy do 1 października 2007 r. Prawidłowe rozwiąznie krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: „Cudze łzy ci
nie pomogą”. Nagrodę pieniężną w wysokości 40 zł wylosował pan Henryk Holik z Oświęcimia. Gratulujemy! Odbiór nagród do 30 dni od dnia ukazania się wyników losowania.
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Fotoreporaże:
Marzena Kiryjczuk i Marzena Wilk
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Święto grodu nad Sołą
Organizatorzy Święta Miasta Oświęcim:
Oświęcimskie Centrum Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
W realizacji Święta Miasta Oświęcim uczestniczyli:
Urząd Miasta w Oświęcimiu, Starostwo Powiatowe w
Oświęcimiu, Centrum Organizacji Pozarządowych w
Oświęcimiu, Fundacja na rzecz Galerii „Pro Arte”,
Oświęcimski Klub Biegowy „Zadyszka”, Koło Pszczelarzy
w Oświęcimiu, Stowarzyszenie „Bratnich Serc”
Patroni medialni: TVP Kraków, Radio Kraków, Gazeta
Krakowska, Głos Ziemi Oświęcimskiej, TV Oświęcim,
portal regionalny www.oswiecimskie24.pl
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Święto Miasta Oświęcim realizowane było ze środków Oświęcimskiego Centrum Kultury i
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz sponsorów
Główny sponsor: WARKA
Święto Miasta wsparli finansowo: Bank BPH, Centrum Budowlane Euromar w
Oświęcimiu,Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu, Bank Spółdzielczy
w Zatorze, Plantpol Zaborze, Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Zakład Usług Komunalnych
w Oświęcimiu

