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Latawce
płaskie i skrzynkowe

Czytaj w Głosie:

– oświęcimskie zawody –

Zamek żyje na nowo

AKTUALNOŚCI

Duchów nie ma
str. 4-5

O gastropolityce

Mieszkania tak,
chętnych brak

Jeszcze nikt nie pokusił się o to, aby zbadać zależność preferencji

Dla kogo OTBS?
str. 6-7

politycznych od upodobań kulinarnych, choć PiS to nie zupa pomidorowa, a PO to nie kapuśniak! Lub – poszerzając menu – Platforma to nie
naleśniki, a LiD to nie ruskie pierogi! (Przepraszam, że nie porównuję

Kopią i kopać będą

partii do smakołyków czy legumin!).

Trudny czas dla kierowców
str. 8-9

Bada się zależność predylekcji politycznych od wykształcenia, płci i
wieku elektoratu, od jego miejskiego czy wiejskiego posadowienia, ale
nigdy w zależności od poczucia smaku w sensie gastronomicznym. A

To nie czary-mary

dobrze byłoby wiedzieć, czy zwolennicy potraw ostrych są bardziej pra-

Tai chi sposobem na zycie

wicowi, a łagodnych – lewicowi. Lub vice versa! Prawdopodobieństwo

str. 11-13

korelacji – może zdeterminowane genetycznie – w obu tych sprawach

Wstrzelili się

niewątpliwie istnieje.
W dobie uszczegółowienia nauk i wycinkowych badań nad wszyst-

Deskorolkowe szaleństwo

kim, aż dziw, że to szerokie pole polityczno-gastronomicznych zależno-

str. 16

ści leży odłogiem!
Fot. kaman

A zupełnie serio: wybory to ważna rzecz i wybrać trzeba właściwie,
choć dla każdego znaczy to co innego. Zameldowanie się przed urną

Rok szkolny 2007/2008

jest obowiązkowe, aby już nigdy ci, co nie wybierali, do tych, co wybie-

str. 19-22

rali, nie mieli pretensji o to, że źle wybrali!
Oprócz gastrologii i gastronomii mamy też – choć o tym nie wiemy –
gastropolitykę, co powinno nas cieszyć! Szczególnie politycznych sma-

Reklama

Nasze pierwszaki

koszy!

Jesienne indeksy
UTW zainaugurowany
str. 26-27

a-w

Muzea bez filcowych kapci
Kobiet@ w sieci (31)
str. 30

Szczęście było blisko
Potyczki hokeistów
str. 35

Kolejny „Głos”
w sprzedaży od 9 listopada
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Ruiny Fabryki Wódek i Likierów Jakóba
Haberfelda mają w końcu zniknąć z krajobrazu
miasta. Być może powstanie tam stylowy hotel
Fot. kaman

ziemią oświęcimską pamiąt-

– Na dwumilionowy re-

prawdopodobniej sprzeda-

ki mogłyby zostać czasowo

mont wieży chcemy również

my później teren. Na razie

wypożyczone powstałej w

starać się o dofinansowanie

szukamy inwestora, który

mieście placówce. Wszystko

z europejskich źródeł. Mamy

zainteresuje się tematem. Co

jednak wymaga uzgodnień i

już zgodę konserwatora za-

ma powstać? W tej chwili

czasu. Aktualnie priorytetem

bytków na modernizację

trudno nam o tym mówić.

jest kompleksowe wyposa-

tego obiektu – informuje Ge-

Wstępnie zastanawiamy się

żenie wnętrz zamku.

rard Madej, zastępca prezy-

nad hotelem, budynkiem usłu-

denta Oświęcimia.

gowym albo nawet mieszkal-

Modernizacja czeka również zamkową wieżę. Inwe-

Wejście do wieży będzie

nym. Aktualnie nie jestem w

stycja ta zostanie zrealizowa-

prowadzić przez pomost,

stanie powiedzieć nic więcej –

na w przyszłym roku. Pochło-

który znajdzie się na wyso-

poinformował nas Krzysztof

nie około dwa miliony złotych.

kości drugiego piętra zamku.

Strama z Susuł & Strama Ar-

Budowla zostanie odrestauro-

Średniowieczna budowla ma

chitekci.

wana i podniesiona o około

być magnesem na turystów.

Według naszych infor-

2,5 metra. Po zakończeniu

Na razie mogą odstraszać ich

macji najbardziej realną

Stopniowo powraca blask

prac stanie się punktem wido-

jeszcze znajdujące się na-

opcją jest budowa w zrujno-

oświęcimskiego zamku.
Jeden z najważniejszych

kowym, z którego roztaczać

przeciwko zabytku ruiny

wanym miejscu hotelu. Połą-

się będzie panorama na mia-

dawnej Fabryki Wódek i Li-

czenie takiego obiektu i

sto i dolinę Soły. Gotycka wie-

kierów Jakóba Haberfelda.

oświęcimskiego zamku z

ża obronna jest najstarszym

Teren obrósł trawą, zabezpie-

całą pewnością zwiększy za-

obiektem zamkowym, pocho-

czony jest metalową siatką.

interesowanie

dzi z przełomu XIII i XIV w.

Całość budzi niesmak nie tyl-

Oświęcimiem. Zdaniem wie-

przed mieszkańcami miasta

Prace nad dokumentacją jej

ko oświęcimskich estetów.

lu mieszkańców miasta, gród

oraz turystami.

remontu zakończą się jesz-

Ustaliliśmy, że sytuacja w

nad Sołą ma ogromny poten-

cze w tym roku. Remont

końcu ulegnie zmianie.

cjał. Teraz trzeba go tylko

zabytków Oświęcimia krok
po kroku otwiera podwoje

turystów

zamku był kosztowny. Mia-

– Kupiliśmy ten teren.

odpowiednio wykorzystać,

stu udało się w 75 procen-

Nasza firma chce tam zreali-

zrobić wszystko, aby turyści

tach sfinansować tę inwesty-

zować inwestycję. Zobaczy-

odwiedzający Państwowe

cję z funduszy europejskich.

my, co będzie dalej. Naj-

Muzeum Auschwitz-Birkenau, częściej zaglądali do
centrum Oświęcimia, na Sta-

Zamek żyje na nowo

Dorota Mleczko i Wioletta Oleś pokazują starodawne żelazka,
które są jednymi z wielu eksponatów Zbiorów Historyczno-Etnograficznych
Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu
Fot. Kaman

re Miasto, którego historia
jest bardzo interesująca.
Magnesem na turystów
ma po części stać się rów-

Zmodernizowany zamek

wanie jest duże. Eksponaty

ku po remoncie – opowiadają

dualnych turystów. Rezerwo-

nież coraz głośniejszy pro-

godnie reprezentuje wjazd

przybywają oglądać nie tyl-

Dorota Mleczko i Wioletta

wane są nawet niektóre ter-

jekt „Lustro czasu”. Nama-

do centrum Oświęcimia od

ko grupy zorganizowane, ale

Oleś ze Zbiorów Historycz-

miny na listopad. Mamy już

lowane na ścianach miej-

strony mostu Piastowskiego.

również indywidualni tury-

no-Etnograficznych.

księgę wpisów, która powoli

skich budynków zabytki

Remont tego obiektu koszto-

ści. Zamek ożył na nowo.

Młodzi turyści z uwagą

wypełnia się pamiątkowymi

Oświęcimia sprzed II wojny

wał krocie – cztery miliony

– Jakiś czas temu odwie-

oglądali podziemia, gdzie w

tekstami – nie kryją zadowo-

światowej spotkały się z

złotych nie poszły jednak na

dziła nas grupa licząca blisko

nieodległej przyszłości ma

lenia panie ze ZH-E.

wielkim zainteresowaniem

marne. Zamek robi wrażenie.

150 osób. Tę wizytę zorgani-

zostać zlokalizowana kawiar-

Dyrekcja Oświęcimskie-

ze strony przyjezdnych.

Aktualnie trwają prace zwią-

zowało Polskie Towarzystwo

nia. Równie chętnie podziwia-

go Centrum Kultury (admini-

Pierwszą pracę – dawny

zane z zagospodarowaniem

Turystyczno-Krajoznawcze w

li ekspozycję – znajdujące się

strującego zamkiem) chciała-

klasztor Sióstr Serafitek

wnętrz oświęcimskiej pereł-

Oświęcimiu w ramach rajdu

w zbiorach starodawne żelaz-

by, aby w Oświęcimiu powo-

można już zobaczyć obok

ki. Wszystko wymaga czasu.

„Poznaj Oświęcim”. Były to

ka i zabytkowy rower.

łano miejskie muzeum.

przystanku vis `a vis placu

Na parterze zamku znów

dzieci ze szkół podstawo-

– Cieszymy się, że jest tak

Mogłyby tam znaleźć się eks-

Tadeusza Kościuszki. Kolej-

można zwiedzać eksponaty

wych oraz młodzież gimna-

duże zainteresowanie. Bez

ponaty poświęcone miastu,

ny malunek ma przedsta-

Zbiorów Historyczno-Etno-

zjalna. Podzieliliśmy ich na

przesady można powiedzieć,

które aktualnie można podzi-

wiać oświęcimski zamek.

graficznych Oświęcimskiego

mniejsze grupy. Wszystkich

że telefony się urywają.

wiać w muzealnych placów-

Centrum Kultury, gromadzo-

uczestników najbardziej inte-

Dzwonią najczęściej szkoły.

kach w Bielsku i Krakowie.

ne już od 11 lat. Zaintereso-

resował wygląd wnętrz zam-

Nie brakuje również indywi-

Według planów związane z
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Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczęło
budowę kolejnego budynku mieszkalnego na osiedlu Stare Stawy,
lecz chętnych do zasiedlenia wciąż brakuje. Zainteresowani własnym „M” wykreślają się z listy oczekujących, by stanąć w kolejce
tych, którzy chcą kupić mieszkanie w Oświęcimiu. Dlaczego tak
popularne TBS-y już nie nęcą lokatorów?

Refleksje w korku

Kręgosłup to podstawa
Os. Stare Stawy – prace budowlane już trwają
Fot. maki

Dokuczający ból kręgosłupa,
problemy z nadwagą, długa praca
w pozycji siedzącej, męczący stres
to pierwsze oznaki tego, że powinniśmy zadbać o własne zdrowie.
Właśnie w tym miesiącu trwa
akcja profilaktyczna pod hasłem
„Zdrowy kręgosłup”, prowadzona
przez oświęcimski Klub Rekreacji i
Promocji Zdrowia Olimpia.

Mieszkania tak,
chętnych brak

Popołudniowe powroty do domu znacznie
Klub zaprasza w ramach paździer-

się ostatnio wydłużyły oświęcimianom. Stoimy
w korkach, jakie znałam z Krakowa i Wrocła-

Oświęcimski rynek nieruchomo-

zlokalizowane będą dwie kotłownie

nikowej akcji na bezpłatne zajęcia pro-

wia. I możliwe, że już się do tego przyzwycza-

ści od dłuższego czasu przezywa

gazowe oraz dwa pomieszczenia na

wadzone metodą Pilates. Ta metoda to

iliśmy, bo rzadko obserwuję nadmierną ner-

mieszkaniowy boom. Własne czte-

potrzeby grzewcze. Pozostałą część

„trening dobrego samopoczucia”. Pi-

wowość któregoś z kierowców. Najczęściej by-

ry kąty sprzedawane są niemal „na

zajmą pomieszczenia techniczne

lates jest systemem nieaerobikowych

wają to osoby z obcymi rejestracjami, które

pniu”, ceny powierzchni mieszkal-

oraz komórki lokatorskie – informu-

ćwiczeń, w czasie których wykonuje

prawdopodobnie spieszą się, aby załatwić swo-

nych podskoczyły nawet o 70-80

je Katarzyna Kwiecień, rzecznik

się precyzyjne, wolne ruchy, utrzymu-

je interesy. Zauważyłam też wzrost kultury kie-

procent w stosunku do lat wcze-

oświęcimskiego magistratu.

jąc przy tym stabilną pozycję. W cza-

rowców i mam nadzieję, że to nie są tylko moje

śniejszych. Dzięki nowelizacji usta-

Budynek jest zaprojektowany w

sie ćwiczeń dąży się do integracji ru-

odczucia. Inni zakorkowani przepuszczają sa-

wy o spółdzielniach mieszkanio-

technologii tradycyjnej murowanej

chu z oddechem, co poprawia krąże-

mochody z podporządkowanej drogi, pozwa-

wych zwiększa się ilość lokali

z żelbetonowymi piwnicami, ocie-

nie i sprawia, że krew jest lepiej

lają się włączyć do ruchu. Kiwamy sobie gło-

mieszkalnych w Oświęcimiu. Mia-

plony styropianem. Dach ma być

dotleniona. Zakres ćwiczeń metodą

wami, pozdrawiamy gestami. Jest w tym

stem interesują się również prywat-

dwuspadowy, kryty dachówką cera-

Pilates wzmacnia mięśnie głębokie,

wszystkim jakiś stoicki spokój – może odpu-

ni inwestorzy budowlani.

miczną, więźbą drewnianą, ocieplo-

które pomagają w utrzymaniu prawidłowej postawy kręgosłupa. Technika

ny w połaciach. Elewacja utrzyma-

ściliśmy nerwowość, wiedząc, że pewne rzeczy trzeba zrobić i nie mamy na to wpływu.

W nowym budynku powstają-

na w ciepłych kolorach nawiązywać

ponad tysiąc złotych za metr kwadrato-

16 października planowane jest

ta pomaga również wysmuklić sylwet-

Poza tym jak się pomyśli o przyjemnej i bez-

cym aktualnie na osiedlu Stare Sta-

ma do istniejących w okolicy budyn-

wy. Na mieszkanie w TBS-ie żaden bank

otwarcie drugiego już przetargu na bu-

kę i pozbyć się zbędnej tkanki tłusz-

problemowej jeździe po zakończeniu prac dro-

wy zaprojektowano 76 mieszkań,

ków. Koszt inwestycji to wydatek

nie przyzna klientowi kredytu hipotecz-

dowę budynku komunalnego na osiedlu

czowej oraz zapewnia odprężenie.

gowych, to naprawdę poprawia się humor. Oby

dwu- i trzypokojowych, które będą

blisko 12,5 mln zł. Udział miasta w

nego, bo będzie on tylko lokatorem, a

Stare Stawy. Planowo inwestycja ruszy

– Zapraszamy wszystkich do

tylko nawierzchnia była dobra, bo jeśli ma stra-

posiadać obszerne balkony. Według

tym przedsięwzięciu sięga 1,3 mln

nie właścicielem. Trzeba się starać o

w tym roku i zakończy się w 2009. Sza-

udziału w zajęciach, które będą się od-

szyć dziurami po kilku tygodniach użytkowa-

planów ów obiekt ma być gotowy do

zł. Wykonawcą inwestycji jest Che-

zwykłą pożyczkę, na przykład na 15 lat,

cunkowo będzie to koszt rzędu 6 mln zł.

bywać w poniedziałki o godzinie 20.00.

nia, to po co w ogóle zabierać się za tę robotę?

końca przyszłego roku. Inwestorzy

mobudowa Kraków SA.

tylko z czego płacić bardzo wysokie raty?

W budynku powstaną mieszkania jed-

Ze względu na ograniczoną ilość

Miło patrzeć na jesień, która po szarości i

sądzą również, że do tego czasu zo-

Osoby zainteresowane mieszka-

Potem dojdzie do tego naprawdę spory

no- i dwupokojowe. Miasto wystąpiło

miejsc będzie obowiązywać kolejność

niem w powstającym budynku mają

czynsz mieszkaniowy, jeszcze opłaty za

już do Krajowego Funduszu Dopłat o

zgłoszeń tuż przed zajęciami – zachęca Gabriela Niziołek z klubu Olimpia.

deszczach przybrała się w złoto i czerwienie.

stanie zasiedlony.

Można pójść na spacer, zbierać kasztany i de-

Projektowany budynek jest nowo-

jeszcze szansę, by się zapisać. Lista

media i człowiekowi zabraknie pienię-

dofinansowanie inwestycji w wysokości

lektować się resztkami słońca. Takie dni też

czesny. Ma mieć cztery piętra oraz czę-

jest wciąż otwarta. Na chętnych cze-

dzy na życie. Mieszkania we wcześniej-

610 tys. zł.

sprzyjają drogowcom – być może zdążą przed

ściowo użytkowe poddasze. Mieszka-

kają mieszkania 46- i 64-metrowe

szych blokach były przydzielane na zde-

Oświęcimiem zaczynają się intere-

wać się w sali MOSiR-u na osiedlu Za-

mrozami i w zimie będziemy jeździć bezpiecz-

nia na ostatniej kondygnacji zaplano-

oraz dwupoziomowe o powierzchnia

cydowanie korzystniejszych warunkach,

sować prywatni inwestorzy. Pojawiają

sole, mieszczącej się w budynku przy

nie. Oby. Codzienne życie Polaków toczy się

wano

z

69 metrów kwadratowych. W sumie

dlatego wiele osób zostało niemile za-

się informacje, że jeden z nich chciałby

ulicy Obozowej 2. Więcej informacji

zwykłym torem, podczas gdy na politycznej

wykorzystaniem skośnego dachu. Na

wolnych jest jeszcze 25 mieszkań.

skoczonych wielkością zarządzonych

wybudować blok mieszkalny w rejonie

można uzyskać pod numerem telefo-

górze zażarte rozgrywki. W październiku nie

parterze budynku zaprojektowano jed-

W poprzednich latach OTBS wybu-

teraz opłat. Niektórzy po przekalkulo-

ulicy Żwirki i Wigury. Dokładnie mó-

nu 0/507 364 316 lub na stronie inter-

należałoby się jednak spodziewać rewolucji.

no mieszkanie przeznaczone dla oso-

dował dwa budynki, jeden z 60

waniu wszystkich wydatków na życie

wiąc, chodzi o tamtejsze łąki, znajdują-

netowej www.olimpia-zdrowie.pl.

Chyba że poszliby do urn ci, którzy dotąd mil-

by niepełnosprawnej, poruszającej się

mieszkaniami, a drugi liczy ich aż

musieli podziękować za wysoki standard

ce się zaraz za zasobami wojskowymi.

czeli. Może w końcu mielibyśmy władze wy-

na wózku inwalidzkim. Dla lokatora

120. Dlaczego brakuje chętnych?

w TBS-ie i zacząć szukać „zwykłego”

Na razie nic więcej na ten temat nie wia-

brane przez większość Polaków, bo jak dotąd

powstanie tam pochylnia umożliwia-

domo.

rządziła nami reprezentacja mniejszości.

jąca bezkolizyjny dostęp na parter.

Kamila Drabek
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jako

dwupoziomowe

– Niestety zmieniły się realia fi-

mieszkania i spłacać przez 30 lat kredyt

nansowe. Żeby teraz dostać dwupo-

hipoteczny – mówi Paweł Bliźnik, który

– Budynek będzie w całości pod-

kojowe mieszkanie w nowo powsta-

już nie czeka na rozpoczęcie budowy

piwniczony. Na dolnym poziomie

jącym bloku, trzeba wyłożyć od ręki

kolejnego bloku OTBS-u.

Zajęcia w ramach akcji będą odby-

Kliw

kaman, maki
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Budowa kolejnego oświęcimskiego ronda na skrzyżowaniu
ulic Zatorskiej i Jagiełły komplikuje ruch samochodowy w
Oświęcimiu. Będzie jeszcze gorzej. Władze miasta przystępują do realizacji niecierpiących zwłoki inwestycji drogowych.

Kopią
i kopać będą

skiego. Remont polegać bę-

bocze i zatokę autobusową.

W zależności od wyniku prze-

W tym miesiącu władze

dzie na wydzieleniu lewo-

Co więcej, GDDKiA przygo-

targu oraz warunków pogodo-

Oświęcimia planują zorgani-

skrętów, położeniu nowej na-

towuje się do kolejnej dużej

wych inwestycja ma szanse ru-

zować otwarcie ofert na prze-

wierzchni, zamontowaniu no-

inwestycji. Chodzi o moder-

szyć jeszcze w tym roku – mówi

budowę ul. Sadowej. Szacun-

wego oświetlenia ulicznego i

nizację drogi krajowej nr 44,

Mirosław Wasztyl, zastępca

kowo koszt inwestycji wynie-

położeniu chodnika na odcin-

która przebiega przez miasto,

prezydenta Oświęcimia.

sie 2 mln 270 tys. zł. Prace

ku od skrzyżowania ul. Więź-

czyli o ul. Fabryczną na od-

mają przebiegać etapowo.

niów Oświęcimia z Kolbego.

cinku Oświęcim-Monowice.

lejnych bloków mieszkalnych.

W ramach remontu ul. Sa-

dową – dodaje Wasztyl.

dowej powstaną m.in. chodni-

To nie koniec tegorocz-

– Modernizacja ul. Legio-

Będzie tam nowe oświetlenie

ki, ścieżka rowerowa, oświe-

nych zadań drogowych. Roz-

nów jest dowodem dobrej

i zatoki autobusowe. Nieste-

tlenie. Najważniejsze jest to,

poczęła się przebudowa ulicy

współpracy z zarządcami naj-

ty prace mają rozpocząć się

że droga zostanie poszerzona,

Legionów, administrowanej

ważniejszych oświęcimskich

dopiero w 2009 roku.

gdyż teraz samochody muszą

przez Zarząd Dróg Woje-

dróg. W lipcu rozpoczęła się

Przypomnijmy, że czynne

zjeżdżać na pobocze, by się

wódzkich. Jest ona najdroższą

budowa ronda na skrzyżowa-

jest już skrzyżowanie ulic Dą-

Oglądając reklamówki wyborcze, doszedłem do wnio-

wyminąć. Konieczna będzie

inwestycją komunikacyjną w

niu Zatorskiej i Jagiełły. Jej

browskiego, Śniadeckiego i

sku, że politycy nam sparszywieli, skoro używają języka,

również budowa kanalizacji

Oświęcimiu. To wydatek po-

administratorem jest Gene-

Szpitalnej. Inwestycję reali-

deszczowej oraz odcinka ka-

nad 4 mln zł. Miasto dołożyło

ralna Dyrekcja Dróg Krajo-

zowało oświęcimskie staro-

nalizacji sanitarnej. Poza tym,

do tego 250 tys. zł. Ponadto

wych i Autostrad. Przebudo-

stwo, władze miejskie prze-

chcąc poprawić bezpieczeń-

razem ze Starostwem Powia-

wa kosztuje ponad 3 mln zł.

kazały na ten cel 700 tys. zł.

stwo na drodze przebiegają-

towym w Oświęcimiu dofi-

Pomogliśmy zarządcy w przy-

Całość kosztowała prawie 2

cej w sąsiedztwie domów jed-

nansowało sporządzenie do-

gotowaniu dokumentacji tech-

mln zł. Ponadto w końcu za-

norodzinnych, władze miasta

kumentacji technicznej.

nicznej przebudowy tego

kończyła się przebudowa ul.

skrzyżowania – informuje za-

Wróblewskiego. Powstały

stępca prezydenta.

nowe chodniki i oświetlenie.

Nie będę blazgonić –
czyli gadać głupot

który kilka lat temu był niedopuszczalny w mediach. Żeby
nie być gołosłownym, w reklamówce PiS-u: „Wiem, qrwa,
że nie biorą”, w reklamówce PO przywołano słowa Lecha Kaczyńskiego: „Spieprzaj dziadu”. Przekleństwa,
wulgaryzmy są na porządku dziennym i już nikt (poza
oszołomem) nie zwraca na to uwagi.
W badaniu ankieterzy CBOS-u zadali Polakom pytanie: „Czy zdarza się, że używa pan(i) słów niecenzuralnych czy też nie?”. Ponad jedna czwarta stwierdziła,
że nie używa ich wcale. Prawie dwie trzecie natomiast
(62 proc.) posiłkuje się przekleństwami w sytuacjach
stresu, zdenerwowania i pod wpływem innych silnych
emocji, także pozytywnych.
11 proc. respondentów przyznało się także do używania niecenzuralnych wyrazów w celu podkreślenia
elementów swojej wypowiedzi i dosadniejszego określenia czegoś. Ogółem zdecydowana większość Polaków
włącza do swojego codziennego języka wulgarne słowa. Ale... ponad połowa Polaków (52 proc.) przyznaje,
że nie akceptuje wulgarnego języka. Po kampanii wyborczej trzeba pewno zmienić te dane. Jak mówić w stanie przedwyborczego stresu?

wana. Wystąpiły jednak proble-

muszą wytrzymać trudny dla

my związane z nieuregulowa-

nich okres. Nerwy nie mają

nymi kwestiami prawnymi. Nie

sensu. Modernizacja wytypo-

pozwalały one na wcześniejsze

wanych ulic jest konieczna,

zrealizowanie inwestycji. Mimo

choć utrudnia życie również

że miasto nie do końca rozwią-

pieszym i rowerzystom… Prio-

zało ten kłopot i tak zdecydo-

rytetem tegorocznych inwe-

wało się rozpocząć inwestycję

stycji komunikacyjnych w

w dwóch etapach.

Oświęcimiu jest z całą pewno-

– Musieliśmy zdecydować

ścią remont ulicy Sienkiewi-

się na remont Sadowej, bo stan

cza. Stan techniczny drogi jest

tej drogi jest fatalny. Poza tym

bardzo zły już od wielu lat.

zwiększył się tam ruch samocho-

Dziury i wyboje stwarzają

dowy i pieszy. Wynika to z po-

duże zagrożenie dla użytkow-

wstawania w tamtym rejonie ko-

ników tego traktu. W ramach

ćwiczył w wojsku zajmowanie terenu taktycznego. I
wszyscy klęli jak szewcy. Porucznik krzyknął do niego,
aby: „przestał używać wulgaryzmów, bo to niekulturalnie, do ch...a pana”. Mój znajomy zapytał więc, co ma
powiedzieć, jak zastrzelą kumpla, w jaki sposób ma
wyrazić ogrom gniewu i frustracji na wroga? I na to porucznik znalazł sposób – miał im pogrozić pięścią i krzyknąć: „wy brutale!”. Można także stanąć na wysokości
zadania i politykom powtykać językiem średniowiecza,
można powiedzieć, że jest: marchą, wyroniem, hyrtonem i pociotem (co znaczy: ścierwem, nicponiem, pijakiem i mającym kontakty z diabłem).
Paweł Chowaniec
Antyradio Kraków

chcą, aby powstały tam progi zwalniające.

Czteromilionowa inwestycja obejmie przebudowę

– Modernizacja Sadowej

ponadkilometrowego odcin-

W poprzednich latach

Nowa jezdnia jest węższa,

połączona będzie z przedłu-

ka od ronda przy moście Ja-

GDDKiA wykonała również

wydzielono dzięki temu 44

żeniem ul. Batorego, która

giellońskim do ronda przy

prace poprawiające bezpie-

miejsca parkingowe, lecz ta-

zgodnie z planami zagospo-

ul. Kolbego wraz z trzema

czeństwo na drodze krajowej

kie rozwiązanie nie wszyst-

darowania będzie w przy-

skrzyżowaniami: ul. Legio-

nr 44 (Gliwice-Tychy-Oświę-

kim mieszkańcom przypadło

szłości przebiegać do ul. Ja-

nów z Leszczyńską, Więź-

cim-Skawina-Kraków). Wy-

do gustu. Kierowcy narzekają

giełły i przecinać ulicę Zagro-

niów Oświęcimia oraz Orłow-

konano ponadto lewoskręty

na ograniczone pole manew-

na skrzyżowaniu Legionów z

ru podczas jazdy wyremonto-

Garbarską wraz z

wanym odcinkiem drogi. In-

przebudową chod-

westycję sfinansowało miasto,

ników. Zrobiono

które zapłaciło za nią 1 mln zł.

remontu przebudowany zostanie kolektor deszczowy na
wysokości placu Tadeusza
Kościuszki. Pozostałą część
budowniczy zregenerują metodą niewymagającą głębo-

Przypomniała mi się opowieść mojego kolegi, który
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Kierowcy i pasażerowie

kich wykopów. Inwestycja to
wydatek rzędu 800 tysięcy złotych. Podzielona została na
dwa etapy – od Dąbrowskiego do Mickiewicza i od Mickiewicza do Zaborskiej.
Drugą inwestycją drogową,
planowaną jeszcze na ten rok,
jest przebudowa ulicy Sadowej
na osiedlu Stare Stawy. Teraz
stanowi ona jeden z wariantów
koniecznego objazdu spowodowanego budową kolejnego ronda oświęcimskiego. Droga już
wcześniej miała być przebudo-

Oświęcimska ulica Sadowa
wygląda jak ser szwajcarski.
Dziury w drodze są niebezpieczne
nie tylko dla zmotoryzowanych…
Fot. kaman

azyle na przej-

Władze

Oświęcimia

ściach dla pie-

proszą wszystkich zmotory-

szych wraz z ozna-

zowanych o przekazywanie

kowaniem. Na ul.

wszelkich uwag i rad, co do

Chemików prze-

jak najlepszego rozwiązania

budowano

komunikacyjnego podczas

ciąg

pieszo-rowerowy i
zatoki. Inaczej ulokowano

realizowanych remontów.
– Czekamy na rady i po-

także

mysły. Zależy nam na możli-

przejścia dla pie-

wie najlepszych rozwiąza-

szych. Wyremon-

niach – przekonują urzędni-

towano odcinek ul.

cy magistratu.

Chemików na wy-

Na razie pozostaje uzbro-

sokości Zakładu

ić się w cierpliwość – i zmo-

Gazowniczego w

toryzowanym, i pieszym

Oświęcimiu. Wy-

użytkownikom oświęcim-

mieniono również

skich traktów.

nawierzchnię

kaman

chodnika oraz po-
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Spóźnione uniformy

Szmat czasu
Pięćdziesiąt lat to dużo czasu, a tyle właśnie liczy sobie dawna Szkoła Podstawo-

Producenci mundurków szkolnych mają pełne ręce roboty. Nowy rok
szkolny miało powitać prawie cztery miliony umundurowanych uczniów
podstawówek i gimnazjów. Tymczasem uczniowie kilku oświęcimskich szkół
w dalszym ciągu czekają na swoje uniformy. Niektórzy dostaną je dopiero w
połowie miesiąca. Spóźnialskim szkołom i producentom nie grożą jednak
żadne kary.

wa nr 8 w Oświęcimiu, obecnie Zespół Szkół nr 1. Dzisiaj – 5 października –
szkoła uroczyście obchodzi swój jubileusz.

To nie
czary-mary

Przez pół wieku placówka zdążyła

roku. Obecnie w skład Zespołu Szkół nr

ka już teraz odnoszących sukcesy spor-

nauczyć i wychować rzesze dzieci i mło-

1 wchodzi Szkoła Podstawowa Sporto-

towców. Zatrudnia 67 nauczycieli, w tym

dzieży. Teraz przyszła dla nich wspania-

wa oraz Miejskie Gimnazjum nr 1 z kla-

10 trenerów. Pedagodzy kształcą kolej-

Dzisiejsza rzeczywistość wymusza

ła okazja do wspomnień i wzruszeń.

sami sportowymi.

ne pokolenia młodych talentów – w bie-

na nas bardzo szybkie tempo życia, czę-

Obchodząca swoją rocznicę szkoła zo-

Szkoła stworzyła idealne warunki do

żącym roku szkolnym uczy się 561

sto ograniczone jedynie do pracy i kon-

stała utworzona w 1957 roku. Z począt-

uprawiania różnych sportów, z których

uczniów, w 27 oddziałach klasowych.

sumpcji. W wyniku wciąż postępującej

ku jednak mieściła się przez rok w bu-

korzysta 229 pływaków, w tym 6 adep-

Miejmy nadzieję, że młodzi sportowcy

globalizacji przejmujemy wzory zachod-

dynku dawnej podstawówki nr 2. Nowy

tów tenisa ziemnego, 32 łyżwiarzy figu-

w przyszłości będą odnosić zwycięstwa

niej kultury i nowoczesności. Chcemy

budynek popularnej „ósemki” został

rowych, 64 siatkarzy oraz 65 adeptów

nie tylko na polskiej arenie.

żyć intensywnie i długo. Powstają no-

oddany do użytku 16 września 1958

brydża sportowego. „Ósemka” to koleb-

woczesne technologie, dające człowie-

Kliw

kowi nieograniczone możliwości ekspansji. Niestety jednocześnie mają one
wpływ na postępującą degradację środowiska naturalnego. Walczyć musimy
z atakującymi nas chorobami cywilizaPierwszoklasiści
ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Oświęcimiu
w swoich mundurkach
szkolnych
Fot. kaman

cyjnymi, genetycznymi zmianami populacyjnymi, groźnymi mutacjami wirusów
i bakterii, stale towarzyszącym nam stresem. Zaburzona została harmonia w
świecie.
Może warto byłoby się zatrzymać na

Fot. maki

Dni otwarte zawsze stwarzają okazję
do poznania od środka instytucji,
firm czy też organizacji. Schronisko
dla bezdomnych zwierząt na Kamieńcu od 8 do 14 października
otwiera drzwi przed ludźmi dobrego
serca.

Zwierzątka do wzięcia

W kilku oświęcimskich szkołach

tyczno-przyrodniczych. Otrzymaliśmy

chwilę, zastanowić, zrobić coś dobrego

uczniowie otrzymają mundurki dopiero

nawet pieniądze z Unii Europejskiej na

bezpośrednio dla siebie? Przecież da się

w połowie miesiąca. Firmy produkują-

ten cel. W kwestii wychowania priory-

żyć długo w zdrowiu i młodo, choćby du-

ce stroje są zasypane zamówieniami.

tetem jest przeciwdziałanie wyklucze-

chem. Trzeba jedynie otworzyć się – na

Niewywiązanie się z terminów nie bę-

niu społecznemu. Mundurki są gdzieś

siebie i innych, na przyrodę, na inną kul-

dzie karane. Na razie nie będą też pro-

na marginesie w polityce edukacyjnej

turę. I chcieć zmian we własnym życiu.

wadzone żadne kontrole. Szkoły spokoj-

kraju. Nasze gimnazjum jest w trakcie

Ćwiczącymi tai chi są najczęściej takie

nie mogą wdrażać nowy, choć przecież

realizacji zadania związanego z nosze-

właśnie osoby.

już wcześniej praktykowany, obowiązek

niem mundurków przez naszych gim-

jednolitych strojów. Uczniowie różnie

nazjalistów. Nowy strój składać się bę-

reagują na obowiązkowe mundurki.

dzie z koszulek polo w różnych kolo-

Tai chi ma podstawy w filozofii Tao,

Większość dzieci stwierdza jednak, że

rach dla chłopców i dziewczynek.

jest elementem chińskiej kultury. To

fajnie jest mieć jednakowe ubiory.

Komplet uzupełniać ma bluza z logo

system płynnych, zharmonizowanych

Tai chi – co to takiego?

Każdy, kto lubi psy i koty, a chciałby

W ubiegłym roku w schronisku wy-

Organizatorzy liczą także na pomoc

– Stroje są wygodne i fajnie w nich

szkoły. Całość będzie kosztować 65 zło-

ruchów obrotowych, wykonywanych w

przygarnąć bezdomne zwierzątko, powi-

remontowano część pomieszczeń prze-

mieszkańców i proszą o przynoszenie

wyglądamy – cieszą się pierwszoklasi-

tych – powiedziała dyrektorka szkoły

stanie wewnętrznego wyciszenia i przy

nien wiedzieć, że schronisko będzie

znaczonych dla kotów. Wymieniono

np. koszy wiklinowych, farb, zapraw

ści ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświę-

Barbara Faruga.

dużej koncentracji. Ćwiczy się po to, by

otwarte od godziny 11 do17, a w sobotę

m.in. okno, pomieszczenie wyłożono

murarskich, koców, pledów czy śpiwo-

cimiu.

i niedzielę do 16.

nowymi estetycznymi kafelkami oraz

rów. Często takie rzeczy niewykorzysta-

przygotowano izolatkę dla malutkich

– W oświęcimskim schronisku jest
miejsce dla 15 psów i 25 kotów. Miasto
prowadzi rozmowy z ościennymi gmina-

kociaków. Wyremontowano także dach
schroniska, który przeciekał.

Zdaniem niektórych rodziców uni-

pobudzić i wzmocnić wewnętrzną ener-

Jedną z oświęcimskich szkół, której

formy w kilku szkołach są szare i smut-

gię człowieka. Można z tego uczynić

ne zalegają nam w domach, a w schro-

uczniowie nie mają jeszcze mundurków,

ne, lecz codzienne życie zmusza wielu

sposób na życie, choć wiadomo, że nie

nisku mogą być wykorzystane do urzą-

jest Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Kle-

opiekunów do kierowania się przede

jest to łatwe. Wychowaliśmy się w zu-

dzenia boksów dla zwierząt. Zwłaszcza

mentyny Tańskiej-Hoffmanowej.

wszystkim względami ekonomicznymi,

pełnie odmiennej kulturze i przez to

estetyka zostaje w tle. Ustawa ustawą.

przeniesienie wzorców kultury wscho-

Mundurki to konieczność.

du, gdy większość żyje innym rytmem,

mi na temat budowy wspólnego dla ca-

Dni otwarte oświęcimskiego schro-

że niedawno zakończyła się moderni-

– Nowym wyzwaniem we współcze-

łego powiatu schroniska dla bezdom-

niska zorganizuje Urząd Miasta Oświę-

zacja pomieszczeń, gdzie trafiają bez-

snej rzeczywistości szkolnej jest przede

nych zwierząt – informuje Katarzyna

cim, Towarzystwo Opieki nad Zwierzę-

pańskie psy.

wszystkim podniesienie wyników

Kwicień, rzecznik magistratu.

tami oraz Zakład Usług Komunalnych.
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kształcenia w przedmiotach matema-

kaman

jest po prostu trudne. Ale nie trzeba
wcale wybierać się w podróż do Chin,
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– To bardzo ważne, ponieważ nasza

ktoś, kto przede wszystkim skoryguje błę-

czenia rekreacyjne. tai chi praktykuję od

myśl kreuje naszą rzeczywistość. Jeśli

dy podczas wykonywania ruchów, powie,

trzech sezonów i czuję duże efekty. Już

nasze myśli kierują energią, wówczas

jaka jest ich geneza i dlaczego się to robi

po roku zrezygnowałam z zażywania wie-

ona zrobi to, co my chcemy. Energia nas

– potwierdza Halina Kozioł. – Ktoś, kto już

lu leków, które mi wykańczały żołądek.

słucha, musimy się tylko nauczyć ją

przez lata praktykuje tai chi może ćwiczyć

Teraz biorę jedynie podstawowe leki, bez

wykorzystywać i zdać sobie sprawę, że

sam, ale na początku bardzo przydatna

których nie da się obejść. Każdemu po-

myśl jest naszym narzędziem – przeko-

jest grupa i tak zwana energia grupy, którą

lecałabym tai chi, bo Chińczycy mądrze

nuje Halina Kozioł.

wytwarzają uczestnicy. To zdecydowanie

to wymyślili, a od mądrych ludzi trzeba

pomaga i przyspiesza samemu odczuć

się uczyć. Przy pomocy dobrego instruk-

energię. Powstaje wtedy większe pole

tora można też pewne ruchy dostosować

energetyczne – kontynuuje instruktorka.

do swoich możliwości. Systematyczne

Gromadzenie energii
Gdy nauczymy się poprzez płynne

ćwiczenie tai chi przynosi naprawdę duże

ruchy tai chi pobudzać energię w całym
organizmie, przychodzi pora na jej ku-

efekty – przekonuje Henryka Czarnik.

mulowanie w tan tien, znajdującym się

Tai chi to nie tylko ruch, ale sposób

Tai chi to także „leczenie duszy”, po-

mniej więcej trzy palce poniżej pępka.

na życie. Pomaga wewnętrznemu wyci-

nieważ oddziałuje na umysł i psychikę.

Ludzie działają wydatkując energię,

szeniu, ułatwia koncentrację, uczy od-

We wschodnich technikach medytacyj-

ubywa jej nam, w związku z tym należy

powiedniego sposobu oddychania i

nych jest ważnym czynnikiem terapeu-

robić cały czas zapasy.

utrzymywania równowagi oraz we-

tycznym, wytwarza taki stan umysłu,

wnętrznej harmonii. Ale nie tylko.

który prowadzi do wewnętrznego spo-

– Każdy z nas posiada trzy rodzaje

Fot. Kliw

Co z efektami?

energii: strażniczą, prenatalną i oma-

– Ćwiczę dla poprawy kondycji fi-

koju. Wpływa pozytywnie na zmniejsze-

wianą wcześniej, wewnętrzną. Według

zycznej, a przede wszystkim kondycji

nie się poziomu agresji, zmniejsza też

medycyny chińskiej energię prenatalną

duchowej. Mogę się wyłączyć od co-

depresję oraz wpływa na wzrost poczu-

otrzymujemy od rodziców w momencie

dzienności i pomyśleć o sobie. Jest to

cia własnej wartości i sensu życia.

naszych narodzin. Jest ona skumulowa-

bardzo relaksujące, łatwiej jest utrzymać

– Ćwicząc tai chi wpływamy pozytyw-

na w lewej nerce. Przy higienicznym try-

wewnętrzną równowagę – mówi Maria

nie na całą fizjologię funkcjonowania na-

bie życia starczyłoby jej każdemu z nas

Koszucka, która ćwiczy od roku.

szego organizmu i na umysł. Dzięki temu

na sto sześćdziesiąt lat!
A więc to, że ktoś żyje
ponad sto lat to żaden

żeby poznać, nauczyć się i praktykować

również nią jesteśmy. Jest nią natura,

wagę, zlikwidować zastoje, udrażniać by

cud, bo człowiek po

tai chi.

rośliny, zwierzęta, ludzie. Jest energia

swobodnie płynęła między narządami

prostu może tyle żyć.

Halina Kozioł ćwiczy już od jedena-

o materii ożywionej i nieożywionej. Tai

wewnętrznymi – wyjaśnia Halina Kozioł.

Energia prenatalna jest

stu lat. Jest instruktorką tai chi i prowa-

chi ma wzmocnić naszą energię, ma

Meridiany są to wyznaczone szlaki,

nieodwracalna, nato-

dzi zajęcia w Oświęcimiu. Aby nie zro-

funkcje lecznicze. To, że chorujemy, ma

którymi krąży chi. To miejsca o szcze-

miast każdą inną moż-

bić z tai chi zwykłej gimnastyki, trzeba

bezpośredni związek z energią. Choro-

gólnie wrażliwej energii.

na gromadzić po to,

długo praktykować pod okiem mistrza,

ba może powstać z trzech powodów: nie-

– Ludzie, którzy praktykują już od kil-

żeby oszczędzać zapas

zdobyć odpowiednie kwalifikacje, któ-

doboru energii wewnętrznej bądź blo-

kunastu lat w sytuacji, gdy zaatakuje ich

energii prenatalnej –

re uprawniają do prowadzenia zajęć i

kady tej energii, albo z braku równowa-

jakakolwiek choroba, potrafią siłą woli

mówi instruktorka tai

uczenia innych.

gi między yin-yang.

wyrzucić ją z siebie. To zasługa osiągnię-

chi.

– O tego typu praktyki zawsze trze-

– Niedobór energii powstaje wów-

cia wielkiego skupienia, dzięki któremu

ba pytać instruktora, o to skąd przycho-

czas, kiedy żyjemy niehigienicznie, czy-

umieją wyzbyć się takiej blokady ener-

Ćwiczenia z instrukto-

dzi i czego uczy. My uczymy się tai chi

li przepracowujemy się, nie wysypiamy,

getycznej – opowiada instruktorka.

rem to konieczność

chuan stylu Yang według przekazu Mi-

bardzo się stresujemy, nie umiemy wy-

Energia jest nieograniczona. Trzeba

Dlaczego jest po-

strza Yang Shou Zhonga. Moim nauczy-

poczywać, niewłaściwie się odżywiamy

tylko nauczyć się ją odczuwać, skupiać

trzebny instruktor? Pani,

cielem jest prowadzący szkołę tai chi we

oraz poprzez negatywne myśli zarówno

w sobie i kumulować, a potem można

która przyszła pierwszy

Wrocławiu, Sifu Krzysztof Maćko –

o innych, jak i o sobie. Tai chi ma za za-

siłą umysłu nią kierować. Jeśli nauczy-

raz na spotkanie tai chi

mówi Halina Kozioł.

danie pobudzić energię, dlatego najpierw

my się gromadzić energię w naszym

w tym sezonie stwierdziła, że nie sposób

– Wraca także gibkość naszego ciała,

uzyskujemy spokój mędrca, siłę drwala i

trzeba uruchomić pracę meridianów dru-

centrum energetycznym, nazywającym

jest właściwie wykonywać ruchów bez in-

bo podczas ćwiczeń pracują wszystkie

łagodność dziecka – podsumowuje instruk-

Energia wewnętrzna siłą napędową

gorzędnych, umiejscowionych w okolicy

się tan tien, wówczas możemy ją dowol-

struktora, wzorując się jedynie na oglą-

stawy – dodaje Teresa Szewczyk. Tai chi

torka Halina Kozioł.

człowieka

stawów, a następnie głównych. Jest to

nie wykorzystywać. Głównie do tego,

daniu zakupionych płyt. Nie jest to jej zda-

w widoczny sposób pomaga także w wal-

Nie zawsze mamy świadomość tego,

potrzebne, by można było poprowadzić

żeby pobudzić jej cyrkulację w całym or-

niem do nauczenia się samemu w domu,

ce z chorobami.

że energia jest czymś, co istnieje wszę-

energię poprzez nasze kanały energe-

ganizmie. Nieograniczona energia po-

tak jak z początku zamierzała. To tylko z

dzie, w całym wszechświecie. A skoro

tyczne, by ją gromadzić w tan tien, przy-

łączona z naszą myślą daje nam nieogra-

pozoru wydaje się łatwe.

tak jest, to my jako cząstka wszechświata

wrócić w organizmie harmonię, równo-

niczone możliwości.
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– Do ćwiczenia tai chi potrzebny jest

Fot. Kliw

– Mam stwierdzoną mocno zaawansowaną osteoporozę. Mnie już w tej chorobie nie są w stanie pomóc żadne ćwi-

Nie da się przy tym ukryć, że efekty
nie przychodzą od razu. Tai chi jest przeznaczone dla osób cierpliwych i systematycznych.
Kliw
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Niemieckie centrum
Podręczniki do języka niemieckiego, testy egzaminacyjne, czasopisma, śpiewniki, kasety audio
i wideo, albumy, przewodniki, literatura – to nowe materiały, które udostępniane są nauczycielom, studentom i uczniom w centrum powstałym przy Powiatowym Zespole nr 1 Szkół
Ogólnokształcących im. St. Konarskiego w Oświęcimiu.

Fot. kaman

Na niebie Oświęcimia znowu zrobiło się kolorowo.
Wszystko dzięki kolejnym zawodom modeli latawców
płaskich i skrzynkowych. Kilku młodych ludzi znakomicie
się bawiło, puszczając w przestworza swoje własne
konstrukcje latające, przy okazji ciesząc oko każdego
przechodnia.

Oświęcimskie latawce

Małe Centrum
Biblioteczne
Języka
Niemieckiego
dostępne
w „Konarze”
to efekt starań
Haliny i Wiesława
Świderskich
Fot. kaman

– Chcielibyśmy przyciągnąć do naszego kółka modelarskiego przy zakła-

ludzi, którzy chcą się rozwijać w kierunku technicznym – dodaje instruktor.

– Bardzo lubię budować latawce.
Zajmuję się tym już od dwóch lat. Lu-

dzie salezjańskim możliwie najwięcej

Pracownia jest pojemna – może w

bię majsterkować razem z tatą. To mój

młodych osób. Zajęcia mamy zawsze w

niej pobierać nauki nawet 14 osób. W

drugi start w zawodach. W poprzednim

poniedziałki i środy od godz. 15 do 18.

tej chwili sekcja jest w stanie przyjąć

roku poszło mi nieźle. Tym razem przy-

Zapraszamy wszystkich majsterkowi-

dziesięć nowych osób. Kto pierwszy, ten

gotowałem latawiec skrzynkowy. Mój

czów mających powyżej 12 lat. Brama

lepszy. Warto skorzystać z okazji. W

tata pomagał mi go budować. Pracowa-

do pracowni jest otwarta dla każdego –

czasie tegorocznego puszczania lataw-

liśmy przez trzy dni – powiedział 9-let-

Nowe nabytki trafiły do popularne-

cyjne, gry i zabawy. Ponadto można rów-

Materiały centrum dostępne są w

informuje Stanisław Cichoń, instruktor

ców było wesoło. Uczestnicy dali z sie-

ni Kacper Kuk ze Szkoły Podstawowej

go „Konara” w ramach projektu Małe-

nież skorzystać z materiałów do realio-

godzinach pracy biblioteki: poniedział-

sekcji modelarskiej przy Oświęcimskim

bie wszystko. Choć wiatr wiał słabo, to

nr 4 w Oświęcimiu.

go Centrum Bibliotecznego Języka Nie-

znawstwa (Landeskunde), materiałów

ki 8.00-16.00, wtorki 7.30-16.30, środy

Centrum Kultury.

jednak różne modele latające poszybo-

mieckiego Instytutu Goethego w Krako-

do konkursów przedmiotowych i olim-

7.30-14.00, czwartki 8.00-14.00, piątki

Poza samą budową latawców mło-

wie (MCBJN).

piad z języka niemieckiego oraz matu-

7.30-16.00 oraz 2 razy w tygodniu w ra-

dzi ludzie mogą nauczyć się wielu in-

– Pomysł zorganizowania takiego

ry. Co więcej w zasobach centrum znaj-

mach dyżuru nauczycieli – konsultan-

nych manualnych umiejętności tech-

przedsięwzięcia w naszej szkole jest

dują się: czasopisma, śpiewniki, kasety

tów: wtorki 12.25-13.10, środy 12.25-

nicznych, które bardzo często można

bardzo dobry. Służyć on będzie nie tyl-

audio i wideo, albumy, przewodniki, li-

13.10 (konieczny wcześniejszy kontakt).

wykorzystać także w przyszłości. Na

ko nauczycielom, ale również uczniom.

teratura oraz poezja, w tym także dla

Jestem w klasie maturalnej i na pewno

dzieci i młodzieży.

początek uczestnicy zajęć budują latawce płaskie i skrzynkowe. Po nabra-

osobom zdającym w czasie egzaminu

Interesującą ofertą skierowaną do

niu wprawy w technologii materiału i

dojrzałości język niemiecki działalność

osób pragnących skorzystać z możliwo-

samej pracy robią modele latające szy-

centrum ułatwi naukę i przygotowania

ści, jakie stwarza działalność centrum,

bowców klasy szkolnej. Potem uczą się

– przekonuje Aleksandra Lachowicz,

są spotkania z nauczycielami w celach

latać modelami na uwięzi z napędem

uczennica PZ nr 1.

dodatkowych konsultacji. Pieczę nad

silnika spalinowego.

Księgozbiór centrum jest zróżnico-

rozwojem projektu trzymają germaniści

– Posiadam modele zdalnie sterowa-

wany. Znajdziemy w nim podręczniki do

– Halina i Wiesław Świderscy. Ich za-

ne. Zdolnych podopiecznych należących

nauczania języka niemieckiego na

angażowanie umożliwiło realizację

do naszego kółka zabieram na oświę-

wszystkich poziomach zaawansowania

projektu w oświęcimskim liceum (moż-

cimskie łąki i pozwalam im sterować.

wraz z materiałami audiowizualnymi, są

na nawiązać z nimi kontakt e-mailo-

Mają przy tym wiele radości. Dzisiaj ta-

materiały dydaktyczne: ćwiczenia gra-

wy: odwaga45@op.pl i wieslawswider-

kie zabawki techniczne są bardzo mod-

matyczne i leksykalne, testy egzamina-

ski@onet.eu).

ne. Bardzo się cieszę, widząc młodych
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Fot. kaman

kaman

kaman

wały w niebo.
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Kolejne zawody deskorolkowe zorganizowane przed Oświęcimskim Centrum Kultury przyciągnęły
mnóstwo młodych ludzi z różnych miast. Ogromne zainteresowanie imprezą jest dowodem na to, że
tego rodzaju inicjatywy są potrzebne. Przedsięwzięcie jest zasługą grupy młodych ludzi, którzy
walczą o budowę w Oświęcimiu profesjonalnego skateparku.

4-10 Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej

5.10 godz. 17:30 Kabaret Marcina Dańca

Galeria „Tyle światów”

6.10 godz. 12:00 „Oko w Oko”, czyli artystyczna

8.10-4.11 „Korczak i jego dzieło” – wystawa prac

konfrontacja młodych twórców, spotkanie artystów

powstałych podczas warsztatów plastycznych, zorga-

z jury, rozmowy, wymiana opinii o przedłożonych

nizowanych pod kierownictwem artystycznym

pracach

prof. Janusza Stannego, w 2006 roku w Krasnobrodzie

7.10 godz. 10:30 „25. rocznica kanonizacji

7-23.11 „Łemkowskie Jeruzalem” – wystawa VII

św. Maksymiliana Marii Kolbego” – otwarcie wystawy

Międzynarodowych Prezentacji Twórczości Plastycznej

przygotowanej przez Koło nr 33 Polskiego Związku

Artystów Łemkowszczyzny

Deskorolkowy show przyciągnął nie
tylko ludzi z powiatu oświęcimskiego.

Fot. kaman

Oświęcimiu oraz lokalny przedsiębiorca. Bez ich pomocy nie dalibyśmy rady.

w Oświęcimiu zawodów młodzi wykonali sami. Zaraz po imprezie przewieźli

Wystawy

wystawy prac powstałych podczas warsztatów pla-

do 21.10 Wystawa VI Ogólnopolskiego Pleneru Malar-

stycznych, zorganizowanych pod kierownictwem

skiego „Skidziń 2007”

artystycznym prof. Janusza Stannego, w 2006 roku

7-13.10 „25. rocznica kanonizacji św. Maksymiliana

w Krasnobrodzie

Marii Kolbego” – wystaw przygotowana przez Koło

9.10 godz. 10:00 „Mały Książę” – spektakl dla

nr 33 Polskiego Związku Filatelistów im. Aleksandra

młodzieży szkolnej

Orłowskiego w Oświęcimiu
Uniwersytet Trzeciego Wieku

z okazji VII Dnia Papieskiego

9.10 godz. 15:30 „Sztuka w Polsce i sztuka polska” –

16.10 godz. 9:00 i 12:15 „Zemsta” – spektakle

mówi dr Janusz Wałek

dla młodzieży szkolnej

10.10 godz. 9:30 Spotkanie grupy tkactwa artystycz-

17.10 „Tragedia rodu Labdakidów” – spektakl

nego „Osnowa”

dla młodzieży szkolnej

15.10 godz. 9:00 Wycieczka do skansenu w Zubrzycy

je na asfaltowy plac zlokalizowany w

27.10 godz. 18:00 „Na końcu przyjdą turyści” –

cy Krakowa, Bielska-Białej, Katowic, So-

życzliwości dyrektora OCK. Chodzi o to,

pobliżu oświęcimskiej hali lodowej. Nie-

premiera filmu produkcji niemieckiej z 2006 roku

16.10 godz. 16:00 „Święta żydowskie – tiszri”

snowca, Mysłowic czy też Dąbrowy Gór-

że zepsuł się nam nasz sprzęt grający.

gdyś znajdowały się tam korty teniso-

w reżyserii Roberta Thalheima

(od Nowego Roku do Święta Radości Tory) – mówi

niczej. W sumie w zawodach wystarto-

Na szczęście Centrum udostępniło swój

we. Pieczę nad placem trzyma MOSiR

30.10 „Ania z Zielonego Wzgórza” – spektakl

dr Przemysław Piekarski

w Oświęcimiu. Na prośbę młodych Rada

dla młodzieży szkolnej

23.10 godz. 16:00 „Władcy, uczeni starożytności

Miasta w Oświęcimiu przeznaczyła 20

30.10 „Katharsis” – spektakl w wykonaniu grupy

doświadczeni wiekiem, młodzi duchem” – spotkanie
z Janem Ryszardem Kurylczykiem

Imprezy tego rodzaju cieszą się spo-

Impreza stała na wysokim poziomie.

rym zainteresowaniem. Przyciągają lu-

tysięcy złotych na odrestaurowanie pla-

studentów z Francji

Spośród wszystkich najlepszy był 17-

dzi mieszkających w miastach oddalo-

cu i wylanie tam betonowej nawierzch-

6.11 „Pan Tadeusz” – spektakl dla młodzieży szkolnej

letni Jakub Galiński z Sosnowca.

nych o kilkadziesiąt kilometrów.

ni. Młodzi zagospodarowali teren swo-

– Z roku na rok pojawia się coraz wię-

ładną techniczną jazdą na desce. Kon-

cej osób jeżdżących na deskach. Wielu

– Oczywiście na razie jest to rozwią-

trolował swoje sztuczki. Jeździł płynnie

ludzi wciąż myśli, że to tylko jakieś ich

zaniem. W dalszym ciągu czekamy na

i miał dobrą skuteczność. W nagrodę

wygłupy. Nie wiedzą jednak, że jazda na

budowę profesjonalnego skateparku.

otrzymał nową deskę i reklamówkę wy-

deskorolce jest sportem jak każdy inny.

Jeśli mi już nie będzie on służył, to będę

pełnioną firmowymi ciuchami – informu-

I choć nie jest on jeszcze sformalizowa-

miał satysfakcję z tego, że umożliwi on

je Domik Długozima, główny organiza-

ny, to powoli zaczyna się to zmieniać. W

rozwój młodszym zapaleńcom. Mamy

tor imprezy.

Stanach Zjednoczonych profesjonaliści

zapewnienie prezydenta Oświęcimia

Przed Oświęcimskim Centrum takie

jeżdżący są gwiazdami, które zdobywają

Janusza Marszałka, że profesjonalny

zawody młodzi ludzie zorganizowali

sławę porównywalną z popularnością

skatepark w Oświęcimiu jest w planach

drugi raz. Pierwsze cieszyły się równie

aktorów w naszym w kraju. Deska szyb-

– opowiada.

dużą popularnością. Przedsięwzięcie to

ko się rozwija. My chcemy dawać mło-

Ponoć planowo miałby on powstać

dzieło młodzieży z Oświęcimia.

dzieży to, czego nie dostaje od władz w

w rejonie oświęcimskich bulwarów. Był-

– Poza zawodami przed OCK kilka

swoich miastach. Dodatkową atrakcją

by elementem rewitalizacji tamtejszej

razy na miniskateparku przy Tysiącle-

tegorocznych zmagań były koncerty.

okolicy, która mogłaby zamienić się w

cia zorganizowaliśmy też mniejsze im-

Przyciągnęły sporo osób – zapewnia.

miejsce aktywnego wypoczynku.

Wszystkie przeszkody, które były

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w

rozstawione w czasie zorganizowanych
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Harmonogram zajęć stałych zostanie podany

7.11 godz. 18:00 „Łemkowskie Jeruzalem” – otwarcie

imi przeszkodami.

– Kuba przewyższał swoich rywali

prezy. Za każdym razem pomagał nam

7.11 „Kordian” – spektakl dla młodzieży szkolnej

kaman

7-8.10 Światowy Dzień Ptaków
8.10 Światowy Dzień Poczty (ONZ)
9-15.10 Tydzień Pisania Listów
9.10 Dzień Znaczka Pocztowego, Dzień Hospi-

Święto Drzewa – Polska, Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Kary Śmierci
13.10 Dzień Zapobiegania Klęskom Żywiołowym,
Dzień Szpiku Kostnego, Dzień Ratownika Medycznego
14.10 Święto Edukacji Narodowej, Światowy
Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych

rium Duchownego Franciszkanów „Fioretti” z Krakowa

W tym roku impreza wypaliła dzięki

Zawodnicy dawali z siebie wszystko.

6.10 Światowy Dzień Mieszkalnictwa (ONZ)

Dzień Normalizacji, Międzynarodowy Dzień

14.10 godz. 18:00 Koncert zespołu Wyższego Semina-

W Oświęcimiu gościli także mieszkań-

– dodaje.

5.10 Światowy Dzień Nauczycieli (ONZ)

10.10 Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego,

8.10 godz. 18:00 „Korczak i jego dzieło” – otwarcie

Górnej w ramach projektu „Wokół domu"

wało 35 zawodników w pięciu grupach.

4-11.10 Światowy Tydzień Zwierząt

cjów i Opieki Paliatywnej

Filatelistów im. Aleksandra Orłowskiego w Oświęcimiu

Wstrzelili się

Przypominamy

w połowie października

15.10 Międzynarodowy Dzień Niewidomych,
Dzień Utraconego Dziecka
16.10 Dzień Papieski, Światowy Dzień Żywności
i Walki z Głodem, Światowy Dzień Turystyki
17.10 Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
(Likwidowania Nędzy), Dzień Walki z Rakiem
(Polska)
18.10 Dzień Poczty Polskiej, Dzień Łączności
19.10 Dzień Ratownika
20.10 Światowy Dzień Osteoporozy
22.10 Światowy Dzień Jąkających się, Światowy
Dzień Misyjny, Międzynarodowy Dzień Bibliotek
Szkolnych
24.10 Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych, Dzień Walki z Otyłością, Światowy Dzień
Informacji

wystawy VIII Międzynarodowych Prezentacji Twórczo-

25.10 Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, Mię-

ści Plastycznej Artystów Łemkowszczyzny

dzynarodowy Dzień Ptaków, Dzień Młodzieży
PCK, Dzień Kundelka

Uwaga!

27.10 Światowy Dzień Modlitwy o Pokój (obchodzony przez Kościół katolicki)

Podwójne zaproszenie do DKF-u „Reksio” otrzymują p. Cecylia Biegun i p. Michał Mazur z Oświęcimia.

Gratulujemy!

28.10 Dzień Odpoczynku dla Zszarpanych
Nerwów
29.10 Dzień Bez Kupowania

Odbiór nagród do 30 dni od ukazania się wyników losowania

A
BILET DO KIN

31.10 Światowy Dzień Oszczędności (według
innego źródła – Dzień Rozrzutności), Dzień
Reformacji (obchodzony przez Kościół ewange-

b dostarczyć
n i wysłać lu
,
ciąć ten kupo
a 2007 roku
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top
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e zaproszeni
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Łemkowskie Jeruzalem

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
nr 4 w Oświęcimiu

Zapraszamy na wystawę VII Międzynarodowych Prezentacji Twórczości
Plastycznej Artystów Łemkowszczyzny pt. „Łemkowskie Jeruzalem” –
wernisaż 7 listopada o godz. 18:00 w galerii „Tyle światów”.
Na wystawie będzie można obejrzeć

tów. Tym, co łączy prezentowanych pod-

Łemków jest współczesną formą prze-

między innymi oryginalne prace wybitne-

czas wystawy twórców, jest ich związek z

kazu tradycji kulturowych niezwykle

go Łemkowskiego artysty Nikifora – Epi-

Łemkowszczyzną, ważność tego miejsca

ważnych dla uczestników wystawy, jest

faniusza Drowniaka. „Łemkowskie Jeru-

na ziemi dla każdego z nich.

punktem wyjścia dla artystycznych wy-

Klasa I a

borów, twórczych poszukiwań czy inter-

Wychowawcy: Iwona Kaleta-Drzystek, Elżbieta Piotrowska

zalem” jest doskonałą okazją do rozmy-

Międzynarodowe Prezentacje Twór-

pretacji tematu.

ślań nad kondycją sztuki i kultury

czości Plastycznej Artystów Łemkowsz-

Łemków, która mimo wszystko ocalała w

czyzny, organizowane przez Zjednocze-

Wystawa jest plonem pleneru prze-

wyniku katastrofy wysiedlenia i w której

nie Łemków w Polsce, są cyklicznym

prowadzonego w Beskidzie Niskim. W

jak dawniej odzwierciedla się rytm współ-

przedsięwzięciem skupiającym twórców

galerii Oświęcimskiego Centrum Kultu-

czesności. Wspólnym mianownikiem jest

diaspory łemkowskiej oraz sympatyków

ry prezentowana będzie od 7 do 23 li-

właśnie to miejsce, które dla „rozsianych”

Łemkowszczyzny mieszkających w kra-

stopada.

po świecie Łemków jest miejscem powro-

ju i za granicą. Inicjatywa Zjednoczenie

Janosz Bartosz, Weronika Bogaczyk, Michał Cempla, Paulina Gawęda, Aleksandra Giełdoń, Sylwester Kocyła, Jakub Kołodziej, Andrzej Mączka, Oliwia Mierzwa, Michał Orlicki, Oskar Płonka,
Maciej Rusin, Adrianna Saternus, Katarzyna Sokal, Sebastian Ściera, Alina Zawisza, Arkadiusz
Żak, Marta Żak

adam

Oleksij Choroszko

Oświęcimskie
pierwszaki
Klasa I b

Fotoreportaż Mateusz Kamiński

Wychowawca: Monika Wilkosz
Zuzanna Bartula, Igor Bigaj, Magdalena Dąbrowska, Krystian Daniliszyn, Joanna Filipowicz,
Praca Doroty Klimczak

Pastelowy oddech

Karolina Giżycka, Patryk Grabowski, Kamil Janiga, Katarzyna Jeżak, Patrycja Kolarczyk, Paweł
Korzeniowski, Andżelika Kotyla, Daria Kurek, Denis Malicki, Andrzej Piętka, Marcin Polityło,
Mateusz Prenkiewicz, Daniel Ryszka, Mateusz Sacha, Natalia Starzychowicz, Aleksandra Wojcie-

Malarskie prace powstałe podczas VI Ogólnopolskie-

chowska, Adrian Wołek

go Pleneru Malarskiego „Skidziń 2007”do 21 października prezentowane będą w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Twórcy uchwycili na płótnie spokój natury, ciszę zielonego
krajobrazu i urok niewielkich zabudowań, używając najchętniej delikatnych odcieni pastelowych barw.
Plener w Skidziniu, zorganizowany przez Regionalne
Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa na Zamku” w
Oświęcimiu, odbywał się od 11 do 16 czerwca i był realizowany przy współudziale finansowym Miasta Oświęcim.
W plenerze udział wzięli: Katarzyna Chwalisz, Maria
Jarecka, Dorota Klimczak, Ludwik Kostrząb, Jadwiga Krzemień, Marian Majkut, Józefa Momot, Anna Miszczyńska,
Tadeusz Noworyta, Józef Pawlik, Wiesława Rzenno, Anna

Klasa I c

Nosal-Tobiasz, Krystyna Sobocińska, Wanda Sucharek,

Wychowawca: Marzena Bartula

Weronika Włodarczyk, Marek Zaremba, Irena Zolich.
maki

Mateusz Bagaziński, Aleksandra Chmiel, Gabriela Chodorowicz, Bartłomiej Gródek, Mikołaj Grucel,
Izabela Kita, Jakub Klyta, Kinga Korbel, Martyna Kościelnik, Anna Kubiczek, Anna Kuczyńska,
Zuzanna Kuleta, Martyna Kurzak, Kacper Łazurek, Mateusz Łazurek, Jakub Łomzik, Sebastian
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Maciąga, Maria Maciborek, Łukasz Mąsior, Wiktoria Mydlarz, Ada Nasiłowska, Sabina Różowicz,
Wojciech Sikora, Maciej Wojnar, Michał Zawadzki
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Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Ofiar Oświęcimia w Oświęcimiu

Zespół Szkół nr 1
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Oświęcimiu

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu

Klasa I c

Klasa I a

Wychowawca: Danuta Kasperczyk

Wychowawca: Bożena Główczyk

Julita Adamczyk, Daniel Borowski, Wiktoria Bułan, Julia Gurak, Kuba Klepacki, Julia

Aleksander Bogusz, Patryk Bruski, Kamil Duda, Jan Gielecki, Kacper Grocholski,

Kopacz, Agnieszka Korona, Bartłomiej Kowalówka, Adrianna Lenartowicz, Martyna

Patryk Grzesiowski, Jakub Holak, Julia Kaspera, Wiktoria Kępczyk, Aleksandra Klecz-

Łabaj, Michał Łabaj, Mateusz Ostrowski, Artur Piwowarczyk, Piotr Płonka, Daria

kowska, Kamila Klimasara, Katarzyna Kowalik, Norbert Kuwik, Monika Marzęcka, Artur

Szczypta, Weronika Urbańczyk, Adrian Zając, Oliwia Zembaty, Angelika Żak

Miłoń, Kamila Pietrucha, Julia Piotrowicz, Marcel Ren, Sabina Rokowska, Nina

Szkoła Podstawowa nr 1
w Oświęcimiu im. Królowej Jadwigi

Ryczko, Michał Skupień, Alicja Stalica, Aleksander Stasiński, Erika Ścigaj, Łukasz
Żelazny

Klasa I a

Klasa I a

Wychowawca: Teresa Ząbek

Wychowawca: Alicja Fajer

Natalia Bibrzycka, Martyna Chęcińska, Arkadiusz Domżał, Grzegorz Garbuz, Weroni-

Izabela Chodacka, Joanna Chodacka, Julia Ćwiękała, Marek Gawron, Paweł Grecza-

ka Kurek, Michał Magiera, Oliwia Michalak, Olga Miłkowska, Paulina Mokwińska,

nik, Klaudia Grygoruk, Radosław Jedliński, Agata Kołodziej, Adam Kot, Karol Kumań-

Damian Multan, Katarzyna Oniszczuk, Helena Pawłowska, Wiktoria Połącarz, Krzysz-

ski, Florentyna Matejko, Kacper Mayerberg, Aleksandra Mech, Paweł Prokopowicz,
Zofia Ryś, Magdalena Sereś, Weronika Stadnicka, Oliwia Stankiewicz, Michał Suski,
Bartosz Szałaśny, Patryk Szczęśniak, Grzegorz Wójcicki, Aleksander Zając, Karol

tof Przybył, Aniela Radwan, Bartosz Skrzypczyk, Konrad Stefaniszyn, Wiktoria Walus

Klasa I b
Wychowawca: Małgorzata Mitoraj

Klasa I b
Wychowawca: Urszula Zemła

Zinkow
Magdalena Bizoń, Agata Bujarowicz, Kacper Chorąży, Paweł Czuba, Piotr Domański,
Karolina Drabczyk, Karina Drabek, Marcel Głowiczka, Maciej Grzebinoga, Natalia

Szymon Borowiec, Kacper Chluba, Krzysztof Ćwiek, Paweł Gawełek, Anna Grzybowska,

Janiga, Jan Kaczmarczyk, Mariola Kądziołka, Wojciech Kościelniak, Jakub Kubica,

Mateusz Gutka, Dawid Hufnagel, Bartosz Kot, Mateusz Kot, Magdalena Majkut, Marcin

Karolina Matyszkiewicz, Mateusz Mazurkiewicz, Robert Miszczyński, Weronika Nagi,

Mleczko, Marcel Mrozik, Milena Pasoń, Aleksandra Pater, Zuzanna Pawłowska,

Klaudia Podstawa, Kinga Ryszka, Dagna Sieńko, Karolina Smoleń, Marta Wilczyńska

Marcin Pierścionek, Konrad Romański, Mateusz Sawicki, Adriana Siembida, Gabriel
Sieniewicz, Patrycja Sroka, Sylwia Stańczyk, Martyna Szałaśny, Szymon Tylnicki,
Wiktoria Waliłko

Klasa I b
Wychowawca: Elżbieta Jasuwienas

Klasa I b
Wychowawca: Ilona Kłoda

Natalia Bartuś, Kinga Chorąży, Paweł Chrapczyński, Krystian Chrobok, Olivier Gałuszka, Jakub Heród, Łukasz Jarosz, Martyna Lulek, Jakub Majchrzak, Szymon Nycz,

Amadeusz Biziorek, Zofia Czarnowska, Grzegorz Kaczan, Julia Kasperczyk, Klaudia

Dariusz Piwowarski, Dariusz Potaczek, Krystian Rokowski, Denis Sadowski, Wojciech

Klaja, Błażej Kleszcz, Olimpia Kłusek, Przemysław Kłyczek, Rafał Kondal, Dominika
Kuwik, Zuzanna Leszczyńska, Krzysztof Maślankowski, Hubert Niedziela, Tomasz
Niedziela, Karolina Samoszuk, Paulina Sieraczyńska, Kamil Sieranc, Weronika Urbańczyk, Ada Wawrzyk, Anna Zając, Jakub Zembaczyński
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Sikora, Patrycja Toporek, Łucja Trembałowicz, Wiktoria Wieloch

Klasa I a
Wychowawca: Małgorzata Obstarczyk

Klasa I c
Wychowawca: Grażyna Ludwin

Wiktoria Adamowicz, Wiktoria Bulik, Dawid Gębołyś, Filip Głowicki, Adrianna Jedynak,
Agata Kaczmarczyk, Julia Kadłubicka, Patryk Korczyk, Wiktoria Kowalczyk, Zuzanna

Izabela Apryas, Filip Babiuch, Konrad Białas, Małgorzata Bliźnik, Magdalena Bolisęga,

Krajewska, Aleksandra Lach, Robert Niziołek, Wiktoria Olejarz, Pola Pawłowska, Kamil

Norbert Brygiel, Anna Chmielowska, Anna Gładyszek, Arkadiusz Herma, Joanna Jarnot,

Piwowarski, Kamil Sułkowski, Dominik Syc, Karolina Śliwińska, Filip Tolarczyk, Natalia

Julia Leśniowska, Jakub Mikos, Maciej Moc, Maria Niedźwiecka, Julia Nieśpielak,

Uroda, Kamil Wątor, Weronika Wilczak

Paweł Olma, Weronika Pacyna, Alicja Pijaj, Weronika Poznańska, Kacper Rejdych,
Alicja Stężowska, Gabriela Zielińska, Natalia Żołna

Głos Ziemi Oświęcimskiej |21
21

2007/2008

GŁOŚNIK KULTURALNY

Szkoła Podstawowa nr 11
im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu

„Korczak i jego dzieło" – pod takim hasłem w czerwcu ubiegłego

Muzyka jak modlitwa

roku w Krasnobrodzie odbyły się warsztaty plastyczne, zorganizowane przez Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyj-

Z okazji VII Dnia Papieskiego

ne dla Dzieci im. Janusza Korczaka.

zespół Wyższego Seminarium
Duchownego Franciszkanów
„Fioretti” z Krakowa wystąpi

Korczak ilustrowany

14 października o godzinie 18:00

Klasa I b

na placu przed Oświęcimskim

Wychowawca: Jadwiga Kocurek

Centrum Kultury.
I tak młodzi, zdolni artyści na nowo

Korczaka oraz pisany przez niego w get-

Mikołaj Dusik, Małgorzata Dziewa, Mirosław Feldy, Paweł Jakulewicz, Paulina Jarnot,

odkrywali poprzez ilustracje bajeczny

cie warszawskim „Pamiętnik” były in-

Sabina Jaskółka, Daria Klaja, Julia Klisiak, Kamil Kęska, Katarzyna Kukla, Katarzyna

świat słynnego „Króla Maciusia Pierw-

spiracją do stworzenia wielu przejmują-

Leśniak, Aleksandra Meduna, Jan Mitoraj, Paweł Mitoraj, Katarzyna Porowska, Marta

szego”, niezapomnianego „Kajtusia

cych rysunków.

Rodzinka, Anna Sołtysik, Konrad Szarowski, Bogusława Śreniawska, Paulina Zając

Czarodzieja”, przypomnieli też „Ban-

Janusz Korczak, a właściwie Hen-

kructwo małego Dżeka", „Kiedy znów

ryk Goldszmit, był osobą o szerokich za-

będę mały”, „Dziecko salonu" oraz legen-

interesowaniach i wielu umiejętno-

darne „Koszałki-opałki”. W warsztatach

ściach. Z zawodu lekarz, a z zaintere-

Łukasz Bachmat, Arkadiusz Cienkosz, Krzysztof Czerwienka, Martyna Drabczyk,

wzięło udział ponad
40 artystów, z czołówką światowych
ilustratorów słynnej

Szkoła Podstawowa
im. T. Makowskiego w Oświęcimiu

już dzisiaj szkoły

Zespół „Fioretti”, który powstał w

polskiej, wraz z pro-

1968 roku w dobie muzyki „Beatlesów”

fesorem Januszem

i „Rolling Stonsów”, tworzy swoją mu-

Stannym, który czu-

zykę nieprzerwanie od prawie 40 lat. Na

wał nad artystycz-

koncertach zespołu, którego skład zmie-

nym

kształtem

nia się, gdy do krakowskiego semina-

warsztatów. Prace

rium przychodzą kolejne pokolenia bra-

powstałe podczas

ci, wciąż brzmią „hity” ich poprzedni-

warsztatów w Kra-

ków, jak również nowe brzmienia, które

snobrodzie zostaną

nowy brat wnosi do zespołu. Bracia, gra-

Bartosz Jakubiec, Dominika Jakulewicz, Weronika Kasperczyk, Sebastian Knapek,

zaprezentowane 8

jąc i śpiewając, nie boją się również...

Maciej Krzoska, Jakub Kupiec, Oskar Kurzak, Sylwia Pytkowicz, Julia Scąber, Tomasz

października o go-

Sołtys, Małgorzata Stachura, Piotr Szczęśniak, Olgier Wasilewski, Tomasz Wołek,

dzinie 18:00 w gale-

Konrad Ziomek, Dariusz Narza, Jarosław Ślusarek

rii „Tyle światów”

Klasa I c
Wychowawca: Ewa Pawlica
Borys Borkowski, Patryk Chowaniec, Maciej Dadak, Kamil Duda, Rafał Firczyk,

ostrzejszych dźwięków.
„Fioretti” nagrało 12 albumów. Przez

Krystyna Lipska-Szarbałło „Kajtuś Czarodziej”

wszystkie lata bracia zagrali wiele kon-

Oświęcimskiego Centrum Kultury.

sowania pedagog i psycholog, walczył

certów nie tylko w Polsce, ale również we

Barwną wystawę, która zabierze nas w

o prawa dziecka i kształtowanie jego

Francji, Belgii, Holandii, we Włoszech i

podróż do dziecięcego świata, będzie

osobowości. Był współtwórcą i przez 30

na Węgrzech. Śpiewali dla młodzieży z

można podziwiać do 4 listopada.

lat kierownikiem żydowskiego Domu

Czech, Słowacji i Ukrainy. Mieli także

Twórczość Janusza Korczaka była

Sierot w Warszawie, autorem systemu

swoje niezapomniane spotkania z Ojcem

niezwykłą inspiracją dla artystów, w gro-

wychowawczego propagującego różno-

Świętym – Janem Pawłem II w czasie jego

nie których, oprócz profesora Janusza

rodne formy społecznej aktywizacji

czwartej i piątej pielgrzymki do Polski.

Stannego, znaleźli się, między innymi:

dziecka, systemu niezwykle nowator-

Franciszkanin – „brat mniejszy” – to

Józef Wilkoń, Zdzisław Witwicki, Krysty-

skiego przed pierwszą wojną światową.

człowiek, który w swoim sercu... śpiewa!

na Michałowska, Krystyna Lipka-Sztar-

Współpracował w okresie dwudziesto-

Śpiew może stać się uwielbieniem Boga,

bałło, Bogusław Orliński, Franciszek

lecia międzywojennego z pismami „W

a muzyka może być „jak modlitwa”!

Maśluszczak, Rafał Strent, Julian Boh-

słońcu” i „Szkoła specjalna”. Zginął w

Kultura średniowiecza, w której wy-

danowicz oraz szereg innych wybijają-

obozie koncentracyjnym w Treblince,

chowywał się św. Franciszek przepeł-

Klasa I a

cych się grafików. Wszyscy stworzyli nie-

towarzysząc dobrowolnie swoim wy-

niona była muzyką. Sam święty ułożył

Wychowawca: Małgorzata Kałka

powtarzalne bajkowe prace ilustrujące

chowankom z Domu Sierot w warszaw-

jedną z najpiękniejszych znanych pie-

literackie dzieła wielkiego przyjaciela

skim getcie.

śni – „Pochwałę stworzeń”.

Wychowawca: Maria Kondal
Aleksander Frąc, Przemysław Góra, Kamil Jęczała, Konrad Kasperczyk, Kinga Presz

Karolina Bartula, Aleksandra Bernaś, Dariusz Dusik, Grzegorz Dyczek, Krzysztof
Garbarz, Aleksandra Hercog, Adam Heród, Przemysław Hurnik, Krzysztof Janiga,

dzieci. Również postać samego Janusza

maki

adam

Wiktoria Kasior, Jakub Knapczyk, Michał Kopala, Mateusz Kowalkowski, Patryk Mach,
22
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Michał Matonóg, Dawid Oczkowski, Natalia Prusak, Zofia Radomska, Karolina Skotarska, Piotr Smoławski, Hubert Stachoń, Wojciech Stachura, Natalia Toporek, Dariusz
Zegiel
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Ewa Kozub
z Oświęcimia
otrzymała
nagrodę
rzeczową
w kategorii
proza
Fot. Kliw

Chandrę definiuje się jako stan
przygnębienia, pewnego rodzaju apatii,

już w zimie, tylko że wtedy

Nie mam ulubionej książ-

musiałam się skupić na przy-

ki, ale bardzo dużo czytam

gotowaniach do matury i nie

różnych rzeczy. Za to bardzo

miałam czasu. Gdy się do-

cenię sobie Andrzeja Sap-

wiedziałam, że jest „Pisanie

kowskiego, uważam, że

dobre na chandrę”, pomyśla-

„Wiedźmin” to małe arcy-

łam, że to odpowiedni mo-

dzieło. Był taki czas, że czy-

ment do pisania.

tałam tylko literaturę fantasy,

pracę w artystycznej konfrontacji pod nazwą

ale on minął i teraz czytam

„Oko w Oko”. Do udziału młodych, nieprofe-

Była to trzynasta edycja

różne gatunki. Chociaż mu-

konkursu, ta liczba przesąd-

szę przyznać, że zawsze chęt-

sjonalnych twórców zapraszają Fundacja na

nym przynosi pecha...

nie wracam do fantasy. I jesz-

połączonej z poczuciem smutku,

Trzynastka dotąd była dla

cze jestem pod wrażeniem

mnie liczbą neutralną. Nigdy

Tolkiena. Właściwie to dzię-

nudy, czy też beznadziejności.

specjalnie nie przynosiła mi

ki temu zaczęłam w ogóle pi-

Literacki konkurs „Pisanie dobre

pecha, bo nie wierzę na przy-

sać. Te dwie książki napisa-

na chandrę” nie promuje mody

kład w trzynastego w piątek.

ne bardzo dawno temu są z

A teraz okazało się, że jednak

gatunku fantasy. Po przeczy-

może być nawet szczęśliwa

taniu „Władcy Pierścienia”

trzynastka!

moja wyobraźnia się rozbu-

na bycie w ciągłej depresji.
Chodzi jedynie o natchnienie i zadumę,

dziła i zobaczyłam wtedy, że

które częściej przychodzą,
gdy czujemy smutek
niż gdy jest nam wesoło.

Często zdarza Ci się pisać

ja też mogę stworzyć sobie

tylko do szuflady?

własny świat. Nie jest on

Napisałam sama dla siebie dwie książki, które oczy-

wcale podobny do tego tolkienowskiego.

wiście są w szufladzie. Czy-

Pisanie lekiem na chandrę

tało je tylko kilku znajomych.

Co lubisz robić w wolnych

Piszę mało opowiadań, to

chwilach?

konkursowe było chyba

Oczywiście lubię czytać.

moim trzecim. Dlatego tak

Mogę powiedzieć, że książ-

jest, że lubię się w tekstach

ki wręcz połykam. Oprócz

rozwlekać... moje książki

tego lubię też posurfować tro-

liczą po około trzysta stron.

chę w Internecie, który traktuję jako luźną rozrywkę.

Podsumowano już trzy-

teksty nagrodzonych i wyróż-

myśleć. Wolę tego typu kon-

przychodzi czas zastanowie-

Masz ulubionego pisarza

nastą edycję ogólnopolskie-

nionych autorów opubliko-

kursy, dlatego że wówczas nie

nia nad tym i chęć poprawy

albo książkę?

go konkursu „Pisanie dobre

wano w antologii „Pisanie

widzę miny jurora czytające-

czegoś, co zrobiłam źle.

na chandrę”, który co dwa

dobre na chandrę 2007”.

go mój tekst. I tak naprawdę

Kliw

„Oko w Oko”
czyli konfrontacja
To już ostatnia chwila, by zgłosić swoją

rzecz Galerii Pro Arte oraz Oświęcimskie
Centrum Kultury.
Artystyczna konfrontacja

wezmą udział we wspólnej

„Oko w Oko” adresowana

wystawie, która prezentowa-

jest do twórców, którzy nie

na będzie w galerii „Tyle

ukończyli 30 lat, a zajmują się

światów” od 7 do 31 grudnia

rysunkiem, malarstwem, gra-

– wernisaż 7 grudnia o godzi-

fiką, fotografią lub inną dzie-

nie 18:00. Wystawie towarzy-

dziną sztuki i posiadają mi-

szyć będzie katalog.

nimum 5 własnych prac ar-

Szczegółowych informa-

tystycznych w formacie nie

cji o konfrontacji artystycznej

mniejszym niż A4. Spotkanie

„Oko w Oko” udziela Halina

artystów z jury, rozmowy,

Kozioł pod numerem telefo-

wymiana opinii o pracach,

nu: 0/509 079 488 oraz pod

będzie miała miejsce 6 paź-

mailowym adresem: proar-

dziernika o godzinie 12:00 w

te8@wp.pl.
adam

OCK. Najlepsze prace wyłonione podczas konfrontacji

Kasi i Przemkowi

lata organizowany jest przez

Wśród laureatów w kate-

cieszę się, że na podsumowa-

Spodziewałaś się takiego

Oświęcimskie Centrum Kul-

gorii prozy znalazła się i zdo-

niu jurorzy nic nie mówili gło-

wyniku w konkursie?

tury. Do organizatorów na-

była nagrodę rzeczową EWA

śno na temat prac.

płynęło 136 zestawów wier-

KOZUB
KOZUB, z którą zamienili-

szy i 103 prace w kategorii

śmy kilka słów. Jest to mło-

prozy. Były to prace 228 au-

da, rozpoczynająca studia na

Jestem osobą, która źle

sprzed dwóch lat. W poprzed-

moc pisków, wrzasków i zabawy,

torów, pochodzących ze 122

Uniwersytecie Śląskim oświę-

znosi krytykę. Dlatego że

niej edycji brałam udział po

radoœci z tupotu malutkich nó¿ek,

miejscowości. W jury zasia-

cimianka. Jedyna laureatka

wszystko strasznie biorę do

raz pierwszy i wtedy nic mi

³ez szczêœcia z pierwszego uœmiechu,

dał Marcin Hałaś – poeta i

konkursu z naszego miasta.

Nie, wcale się tego nie
spodziewałam! Myślałam, że

Jak traktujesz krytykę?

siebie. Ponieważ nigdy nie

się nie udało zdobyć. Dlate-

krytyk literacki, Marian Ki-

jestem zadowolona od razu

go właściwie był to dla mnie

siel – krytyk i Adam Ziemia-

po napisaniu tekstu, to kryty-

szok i ogromne zaskoczenie.

nin – poeta. Przy ocenie prac

Biorąc udział w konkursie,

ka jeszcze bardziej potęguje to

Tym bardziej że opowiadanie

komisja kierowała się pozio-

musiałaś się liczyć z kry-

moje niezadowolenie. Bardziej

na konkurs napisałam trzy

mem artystycznym, konse-

tyką. Miałaś „stracha”?

mnie motywuje, gdy ktoś po-

dni przed końcowym termi-

kwencją stylistyczną i spój-

Tak, bałam się trochę kry-

wie coś dobrego, niż jak skry-

nem nadsyłania prac. Ale za-

nością zestawów. Wybrane

tyki, ale starałam się o tym nie

tykuje. Dopiero dużo później

rys tego opowiadania miałam

24
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Du¿o zdrowia i uœmiechów,

efekty będą podobne do tych

z¹bka, s³owa i kroku,
Urszula Kopeć
z Majdana
Królewskiego
otrzymała nagrodę
w kategorii poezja
Fot. Kliw

porozrzucanych wszêdzie klocków,
przytulania okr¹g³ej g³ówki i uœcisków ma³ych r¹czek.
GRATULACJE!!!

Przyjaciele
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Jesienne indeksy

Przyszedł czas na kolejną, już siedemnastą
odsłonę Krakowskiego Salonu Poezji w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświę-

Spotkania, w których do tej pory uczestniczyli
żacy, będą kontynuowane. Wzrośnie liczba zajęć na

cimiu. Na salonowe spotkanie zapraszamy

basenie i rehabilitacyjnych, bardzo cenionych przez

7 października o godz. 19:00.

uczestników. Jest pomysł na zorganizowanie zajęć
qigong, wywodzącego się z chińskiej filozofii. Rozważane są również indywidualne propozycje i pomysły samych studentów, jak tematyka promienio-

Zasiądźmy w salonie

wania geokosmicznego. Karolina Domider, koordynator UTW, wychodzi naprzeciw tym wszystkim
sugestiom i oczekiwaniom, stara się pozyskiwać nowych wykładowców i uatrakcyjniać spotkania stu-

Rozpoczął się
nowy, jedenasty
z kolei, rok akademicki oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zajęcia wciąż
cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem
ludzi, którzy
jesień życia chcą

denckiej braci.
Ciekawie zapowiada się współpraca z oświęcimskim Stowarzyszeniem „Szansa”. Polegać ona będzie
na wykorzystaniu zdobytej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rodzinnej w późniejszych spotkaniach i wyjazdach edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą.
Podczas tegorocznej inauguracji sporo nowych
osób odebrało indeksy. Co ciekawe, wzrasta zainteresowanie spotkaniami wśród panów, lecz męskich żaków wciąż jest jak na lekarstwo.

Oświęcim bez kina...
Kliw

to niepokojące „dziwne piękno”

nej chwili” wiersze Jerzego Tchó-

przebijające przez chropawą faktu-

rzewskiego będzie czytać aktorskie

rę jego oryginalnych wizji.

małżeństwo: Beata i Tomasz Schim-

Jak zapowiadają organizatorzy,

scheinerowie. Znani są oni nie tyl-

w ostatnią niedzielę października,

ko z Teatru Ludowego w Krakowie,

wyjątkowo o godz. 16.00, kolejne

ale też kina i telewizji. Akompanio-

spotkanie w salonie zaszczyci obec-

wać im będzie Leszek Hefi Wi-

nością Jerzy Trela. MDSM już te-

śniowski, który zagra na flecie i sak-

raz zaprasza wszystkich na wieczór

sofonie.

z poezją.
Kliw

przede wszystkim jako je-

poprowadziła Maria Malatyńska, znany krytyk filła między innymi o tym, jak wyobrażają sobie

często sięgał po tematykę sakralną,

Jerzy Tchórzewski jest znany

Pierwsze spotkanie w tym roku akademickim
mowy (fot. na okładce). Ze słuchaczami rozmawia-

Podczas wieczoru zatytułowanego „Wieczny początek gwałtow-

den z najważniejszych maSłuchaczki UTW
utworzyły
akademicki chór
Fot. adam

larzy w powojennej Polsce.
Jego oryginalne malarstwo
znawcy sztuki chętnie
wiążą z poetyką surreali-

spędzać, posze-

zmu. Fantastyczne postacie

rzając swoją

i stwory na tle niezwykłych
pejzaży, „dynamiczna” ko-

wiedzę i zaintere-

lorystyka i śmiała kompo-

sowania.

zycja także tych abstrakcyjnych prac artysty nawet laików

nie

pozostawia

obojętnymi. I to nie tylko ze

„Fioletowa krowa. Angielska i amerykańska
poezja niepoważna” – piąta odsłona salonu
w MDSM-ie

względu na katastroficzną
wymowę wielu z nich (wiWykład
inauguracyjny
wygłosił
prof. Miłowit
Kuniński
Fot. adam

zja kosmicznych kataklizmów, rozbłyskujących i
znikających gwiazd, erupcji wulkanów czy przywodzące na myśl najstarsze
mity ludzkości, opowiadające o wyłanianiu się z chaosu pierwszych istot). Jest
UTW nad Sołą zainaugurował
już 11 rok akademicki
Fot. adam
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w dziełach Tchórzewskiego, zwłaszcza w tych z
ostatnich lat, gdy artysta

Janusz Toczek, Leszek Szuster, Jadwiga
Toczek – gospodarze Krakowskiego Salonu
Poezji w Oświęcimiu
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Dyskusyjny Klub Filmowy „Reksio”

Nowy partner
Codziennie odbywaliśmy pociągiem

Bitterfeld – co mi to miasto przypomina? Przypomina bardzo wiele!

POWRÓT Z DELEGACJI

półgodzinną podróż na trasie Halle-Bit-

Bitterfeld-Wolfen, ogromny kombinat

terfeld. Halle – miasto zabytkowe i uro-

Waliz stos, w walizach moc

11.10 godz. 19:30 „Last days”,

chemiczny, co najmniej dwa razy więk-

dziwe – pisałem już o tym w tym miej-

cudów różnych: płaszcz i koc,

film prod. USA z 2005 roku, reż.

szy od naszych Zakładów z lat ich naj-

scu – ze sklepami, w porównaniu z naszą

buty żółte, buty czarne,

większej ekspansji. I wyjazdy przez wie-

ówczesną zaopatrzeniową mizerią, jak

owocowy soko-garnek.

le lat projektantów Zakładu Projektowe-

handlowe eldorado! Szał zakupów,

Firan pięknych kilometry

go ZChO do tej fabryki w celach

związany z posiadaniem niemałej kwo-

i pieluchy z super tetry,

służbowych: dla zinwentaryzowania kilo-

ty marek, był więc naturalnym sposo-

tu czajniczek, tam łyżeczka

metrów, sypiących się pod dotykiem, sta-

bem bycia naszych projektantów. O

i z „napojem” buteleczka.

rych rurociągów technologicznych i zapro-

czym poniżej w wierszu-reportażu z to-

W słoju śledzik, w puszce groszek,

jektowania nowych. Kombinat ogromny,

miku „Miejsca najbliższe”.

nieco rajstop i pończoszek,

Gus van Sant, 97 minut
18.10 godz. 18:30 „Głowa do
wycierania”, film prod. USA z 1977
roku, reż. David Lynch, 90 minut

stanik... może dla żoneczki,

25.10 godz. 18:30 „Sin City –

miejscami nowoczesny, miejscami „jak za

Bywały też zakupy pozasklepowe. Je-

miasto grzechu”, film prod. USA

króla Ćwieczka” – dymiący, smrodzący i

den z kolegów, miłośnik tego instrumen-

trzy grzebyki, dwie szczoteczki.

trujący. Dziś, jak mówią, wcale go nie ma...

tu i jego niezły wirtuoz, z każdego pobytu

Tu puzderko, tam pilniczek,

Oświęcimscy projektanci mieli na te-

w NRD przywoził... akordeon! Kupowa-

róż na wargę i policzek,

renie fabryki swoje biuro, obok niemiec-

ny nie zawsze w sklepie muzycznym, ale

bardzo smaczne oraz zdrowe

kich kolegów-projektantów. Współpra-

też... radzieckiej jednostce wojskowej, sta-

w torbach wiórki kokosowe...

ca z nimi była przykładna i przyjazna.

cjonującej w Halle. Wiadomo, że czer-

Pieprzu nieco i papryka,

Kiedy jedna z niemieckich koleżanek

wonoarmiści od zawsze rozmiłowani byli

miód, powidła, dżem w słoikach,

8.11 godz. 18:30 „Obsługiwałem

wychodziła za mąż, napisaliśmy dla niej,

w „harmoszakach”, mieli je więc nie-

sukien trochę... może wąskich?...

angielskiego króla”, film prod.

moim piórem, okolicznościową laurkę,

odmiennie przy sobie. Osobiście uczest-

podkoszulki i podwiązki.

przetłumaczoną przez kolegów na język

niczyłem, w charakterze tłumacza, w jed-

Fig też trochę, bez dwóch zdań,

niemiecki. I było to pierwsze tłumacze-

nej takiej transakcji zakończonej zakupem

do wypieków... i dla pań!

nie mojego tekstu na „języki obce”! Na-

nowiutkiego egzemplarza akordeonu

Różne śrubki, bolce, wkręty

zajutrz w podzięce od młodej pary otrzy-

„Weltmeister”, w ramach handlowego za-

i muzyczne instrumenty,

maliśmy pudło ciast i skrzynkę piwa.

cieśniania – w germańskim otoczeniu – sło-

jeszcze innych rzeczy parę:

Sympatia – nawet w tamtych czasach

wiańskiej przyjaźni polsko-radzieckiej!

nóż, widelec i zegarek,

z 2005 roku, reż. Frank Miller,
Robert Rodriquez, Quentin Tarantino, 124 minuty

czesko-słowackiej z 2006 roku,
reż. Jiøi Menzel, 120 minut
15.11 godz. 18:30 „Pan Zemsta”,
film prod. koreańskiej z 2002 roku,

udawania i pozorów – nie była więc tyl-

reż. Park Chan-Wook, 121 minut

ko odgórnie zadekretowaną partyjno-

A dziś Oświęcim z Bitterfeldem
wchodzi w partnerską komitywę.

zabaweczek piękny szereg,
włóczki trochę na sweterek

państwową przyjaźnią, ale też oddolnym

i skarpetek choć tuzinek –

przejawem tejże.

sobie – i na upominek!...

22.11 godz. 18:30 „Old Boy”, film
prod. koreańskiej z 2003 roku,
reż. Park Chan-Wook, 119 minut
29.11 godz. 18:30 „Pani Zemsta”,
film prod. koreańskiej z 2005 roku,
reż. Park Chan-Wook, 112 minut

Tu kupują właśnie to
W dniu 20 września 2007 roku odszedł od nas na zawsze nasz wspaniały Przyjaciel i Kolega

projektanci z ZChO!

STANISŁAW ŁABZA. Ponad dwadzieścia lat trwało Jego aktywne uczestnictwo w działalności naszego
związku artystycznego – Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Grupa na Zamku” w Oświęcimiu.

Tym podobnie i tak dalej...

Obdarzony dużymi zdolnościami plastycznymi i pracowitością świętej pamięci Stanisław szeroko

Jadą nasi z miasta Halle,

wykorzystywał swój talent w dziedzinie malarstwa i rysunku. Jego obrazy cechowała przemyśla

każdy przybył tu jak trzcina,

na tematyka i kompozycja, oryginalna kolorystyka, solidny warsztat twórczy oraz stałe poszukiwanie

a wracając się ugina!

stylistycznego wyrazu. Wyróżnikiem Jego twórczości to umiejętność komponowania scen rodzajowych

Dźwiga bagaż swój do stacji

oraz rysowanie i malowanie portretów z charakterystycznym przejaskrawieniem karykaturalnym.

po tak CIĘŻKIEJ delegacji!

Mając pokaźny wieloletni dorobek malarski z uznaniem oceniał twórczość Koleżanek i Kolegów
w odniesieniu do dużej wiedzy z historii sztuki i malarstwa.

Halle-Bitterfeld’ 82

karnet: 30 zł

Obrazy Stanisława Łabzy wiszą w instytucjach publicznych i siedzibach władz samorządowych

bilet: 10 zł

i z powodzeniem zdobią ekspozycję w nowo otwartym zamku w Oświęcimiu.
Jego odejście jest dla naszej Grupy niepowetowaną stratą, a Jego postać pozostanie wciąż

Andrzej Winogrodzki

w naszej pamięci.
RSTK „Grupa na Zamku” w Oświęcimiu
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Kobiet@ w sieci (31)
Pomniki wzniesione
ku czci poległych
żołnierzy w bitwie
pod Oświęcimiem między
wojskami austriackimi
i pruskimi 27VI1866 roku

Muzea bez filcowych kapci
W dzieciństwie zabierano mnie do

na interaktywne zabawy: www.mimk.com.pl/

hydrostatyka, konstrukcje mo-

muzeów, ostrzegając: „Bądź cicho!”,

zabawyznauka_f.htm/. Wystawa składa się z 40

stów, proste maszyny i ekolo-

„Nie dotykaj”, „Załóż kapcie!” (filco-

stanowisk z modelami. Każdy może samodziel-

giczne sposoby wytwarzania

we, w których można się było trochę

nie wykonać proste doświadczenie. Nauka

energii elektrycznej – wielu

poślizgać na wypastowanych parkie-

przez zabawę zdziała więcej niż kilka lekcji pod-

znajdzie tu coś dla siebie i nudy

tach, gdy tego nie widziała pani sie-

ręcznikowej fizyki. Elektryczność i magnetyzm,

na pewno nie będzie.

Oświęcimski cmentarz
parafialny

dząca zwykle w kąciku z krzyżówkami lub robótkami ręcznymi). Nie wol-

Ogród Lema

no też było pokazywać palcami, bo to

W Krakowie, w Nowej Hu-

nieładnie, ani przekraczać linii lub

cie, z opóźnieniami, ale powsta-

wchodzić za taśmę – och, to już groziło

je Ogród Doświadczeń im. Sta-

naprawdę poważnymi sankcjami. Lu-

nisława Lema. Na powierzchni

biłam muzea, a jednocześnie ich nie

6 ha w parku Lotników Polskich

znosiłam. Lubiłam, bo mogłam poznać

realizowany jest pomysł Part-

coś, co mnie interesowało, ale wciąż

nerstwa Inicjatyw Nowohuckich

pozostawało to poza moim zasięgiem i

na zwalczanie bezrobocia. Dzie-

najczęściej nie mogłam się dobrze

ci i młodzież mogą w interak-

przyjrzeć eksponatom. Doświadczenia

tywny sposób poznawać prawa

z muzeami, w których można dotykać

fizyki i przyrody, zdobywać wie-

różnych rzeczy, próbować coś robić,

dzę i umiejętności przez obser-

stawać się uczestnikiem jakiegoś pro-

wację i doświadczenia. Więcej

cesu to dla mnie doświadczenie doro-

informacji na stronie: http://

słego życia. Obecnie dzieci mają zu-

pl.wikipedia.org/wiki/

pełnie inne możliwości.

Ogród_Doświadczeń_w_Krako-

Mogiła trzech ułanów polskich poległych
w 1914 roku – pierwszy z lewej Marcin Brand,
woźnica eskadry trenu, poległ w 1914 roku;
w środku Wojciech Buczek, szeregowy 84.
pułku piechoty, poległ 9XII1914 roku; pierwszy
z prawej Ksenofen Rokiecki, ułan 8. pułku
ułanów, poległ w 1914 roku

wie/.
Żywiec dla dużych i małych

Bardzo blisko mamy oczywi-

Z Oświęcimia można się wybrać na

ście do planetarium w Chorzowie:

przyjemną wycieczkę do Żywca, gdzie

www.planetarium.pl oraz do par-

starsi i młodsi znajdą coś dla siebie.

ku Miniatur w Inwałdzie:

Muzeum Browaru w Żywcu otwiera

www.parkminiatur.com, gdzie

swoje progi nie tylko dla osób po 18. roku

można zobaczyć m.in.: świątynie

życia. Zwiedzają je również wycieczki

Akropolu, Coloseum, Krzywą

szkolne i dzieci z rodzicami. Przeniesie-

Wieżę w Pizie, Statuę Wolności,

nie w czasie do XIX wieku, a potem wę-

Mur Chiński, Wieżę Eiffle’a, Big

drówka do współczesności pełna jest do-

Bena, Łuk Triumfalny, Sfinksa,

świadczania. Można oglądać, dotykać,

Biały Dom. Wszystkie modele zo-

słuchać, ważyć, wąchać, grać w kręgle,

stały zbudowane w skali 1:25, co

a nawet zagubić się w małym labiryn-

pozwala na porównanie wielko-

cie. Jednak aby otworzyć stronę inter-

ści obiektów.

netową, trzeba przejść przez stronę z

Dopóki pogoda dopisuje,

ekranem powitalnym, gdzie należy za-

warto jeździć i oglądać to, co jest

znaczyć, w jakiej się jest grupie wieko-

oferowane w plenerze, a później

wej. Zaraz po załadowaniu można roz-

sprawdzić propozycje muzeów. Z

począć zwiedzanie: www.muzeumbro-

pewnością nie trzeba już się oba-

waru.pl z wirtualnym przewodnikiem.

wiać, że eksponaty pokryte będą

Obelisk na cmentarzu parafialnym
poświęcony poległym żołnierzom
w I wojnie światowej,
1914-1918

Z kolekcji
Tadeusza Firczyka

kurzem, a na nogi założą nam filKrakowskie doświadczenia
Do Krakowa też nie jest daleko, a
Muzeum Inżynierii Miejskiej zaprasza
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cowe kapcie. Ech… inne czasy,
inne możliwości.
Kamila Drabek

Pomnik poległych
żołnierzy radzieckich
w walce o wyzwolenie
Oświęcimia w 1945 roku
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NAGŁAŚNIAMY

NAGŁAŚNIAMY

Medal of Honor: Airborne

Kolejny
„medal”,

Katyń

Tańcząc marzenia

Medal of Honor nieźle namieszał, kiedy poja-

Tematyka drażliwa i do dziś

wił się pierwszy raz. Tematyka wojny światowej

budząca kontrowersje. Jątrząca

Chile. Czas po obaleniu reżimu Pinocheta.

potrzebują opieki. Angel został wypuszczony z

wywołała wielkie poruszenie na rynku gier i nie

się rana, o której prawdę przez

Bieda, bezrobocie, brak perspektyw życiowych

więzienia, gdzie siedział, bo któregoś dnia za-

trzeba było czekać, aż pojawią się kolejne gry za-

wiele lat ukrywano przed opinią

dla obywateli. W jaki sposób opisać taką rze-

pragnął jeździć konno. Spełnił swoje marzenie

inspirowane tym okresem czasu. Podobnie jak w

publiczną, została poruszona w

czywistość, aby nie epatować cierpieniem? Jaką

i został oskarżony o kradzież. Naczelnik wtrącił

przypadku innych, Medal of Honor doczekał się

formie filmowej. Choć każdy zna

historię wymyślić, aby przekazać wolę życia i

Angela do celi, gdzie wykorzystywano go sek-

kontynuacji i do tego w nextgenowej odsłonie.

już fakty dotyczące zbrodni katyń-

siłę ludzkiej nadziei bez względu na kontekst

sualnie. Po amnestii naczelnik lęka się, że An-

Jak sama nazwa wskazuje, „Airborne” – dotyczy

skiej (na tyle, na ile mogą być

społeczny i historyczny? „Taniec Victorii” An-

gel go zabije, szukając zemsty. Wysyła morder-

spadochroniarzy, w których rolę przyjdzie się nam

poznane), to trzeba pamiętać, że

tonio Skarmety jest piękną opowieścią o zwy-

cę z dożywotnim wyrokiem, aby zabił chłopaka.

wcielić. Przed rozpoczęciem misji wybrać możemy

Poważny

przez długi czas wielu Polaków

kłych ludziach, podejmujących próbę zmiany

Jest jeszcze trzecia postać w tym spektaklu.

ekwipunek, z jakim przyjdzie nam walczyć. Jedna

temat

karmionych było propagandową

swojego losu. Ludziach obciążonych przeszło-

Stary włamywacz, wirtuoz sejfów, Vergara Grey.

strawą na ten temat.

broń automatyczna, jedna półautomatyczna i pisto-

ścią, pozbawionych szans na przyszłość. Skar-

Wypuszczony z więzienia pragnie wrócić do

Historia ukazana jest zarów-

poważnego

meta połączył w tej powieści elementy klasycz-

swej rodziny i zacząć uczciwe życie. Żona nie

no przez pryzmat ofiar, jak i ich

nego kryminału, powieści łotrzykowskiej i ro-

chce jednak uwierzyć mu kolejny raz, wraca do

reżysera

rodzin. Szersza perspektywa po-

mansu. Tytułowy taniec jest motywem

swego panieńskiego nazwiska, a syn Vergary

zwala spojrzeć na film nie tylko

przewodnim książki, ale też symbolicznie od-

nie chce kontaktów z ojcem.

nierzy w jego wnętrzu. Zaraz potem wszyscy wylatują przez drzwi i „spa-

jak na hołd dla pomordowanych,

nosi się do życia bohaterów.

damy”. To chyba podstawowy feature tej gry. Samodzielnie możemy wy-

ale także jako dramat ludzi, którzy znaleźli się pod

Victoria to licealistka, której przeszłość na-

nował jeszcze w więzieniu – można zdobyć wiel-

lądować w dowolnym miejscu mapy, kierując spadochronem za pomocą

„okupacją” kłamstw. Ukazanie rodzin oficerów bar-

znaczona jest piętnem śmierci ojca zabitego

kie pieniądze. Potrzebuje do tego Vergary, któ-

klawiszy. Jeżeli tylko chcemy, można (dosłownie) wylądować Niemcom

dziej zwraca uwagę na dramat jednostki, a przez to

przez juntę Pinocheta. Matka nie wyszła z de-

ry początkowo nie chce się zgodzić. Ostatecz-

na głowach. Wszystkie levele wyglądają niestety (na szczęście?!) tak samo.

czyni dzieło mniej politycznym. Oczywiście tematem

presji po tym wydarzeniu. Dziewczyna próbo-

nie jednak okazuje się, że nie ma innego wyjścia,

Plansza przypomina okrąg, po którym rozsiane są objective’y. Przedziera-

głównym pozostaje masowy mord oficerów i dramat

aby zdobyć środki do życia. Wspólnie planują

my się do każdego z nich, zabijając respawnujących się nazistów i na koń-

najbliższych, którzy bezskutecznie wołają o prawdę. Po-

„Taniec Victorii”

wała sobie radzić, ale nie potrafiła się odnaleźć
w rzeczywistości. Taniec stał się jej ucieczką i

skok. I wszystko zdaje się zmierzać do happy

cu wysadzamy, przełączamy lub wyłączamy różne obiekty. Wygląda to

przez symboliczne sceny na pierwszy plan i tak wysu-

Antonio Skarmeta

celem samym w sobie. Pozwalał też marzyć o

endu… Jednak postacie wykreowane przez

prostacko i tak właśnie jest. Cały „fun” gry polega na szybkim wdzieraniu

wa się cały czas groza związana z nieuniknioną klęską

innym, lepszym życiu. I rozczarowywać się, kie-

Skarmetę mają wymiar tragiczny. Gdzieś w tle

się w pozycje przeciwnika i osiąganiu odpowiednich punktów na mapie.

wynikającą z sytuacji po wrześniu ‘39. Mowa tu mię-

dy marzenie przegrywało w starciu z rzeczywi-

fatum sprawuje władzę nad ich losami. Dziew-

W trakcie walki zabijamy kolejnych przeciwników i podnosimy współczyn-

dzy innymi o momencie rozdarcia polskiej flagi przez

stością.

czyna o symbolicznym imieniu – Victoria – tań-

nik broni, aż w pewnym momencie otrzymujemy medal i jakiś upgrade –

Sowietów. Prymitywizm i prostota tego symboliczne-

Partnerem Victorii staje się przypadkowo

dodatkowy magazynek, większy „zoom” lub szybsze przeładowanie. Na

go czynu w jakiś sposób zapowiada nadchodzące wy-

poznany młodzieniec, przystojny Angel Santia-

planszy rozsiane są ponadto specjalne miejsca, w których można wylądo-

darzenia. Taka opowieść może pozostawić tylko smu-

go. Ich bliskość buduje się stopniowo, bo oboje

wać, aby uzyskać medale. Wszystko to jest dość „konsolowe” i arcadowe.

tek i żal. Początek filmu posiada pewne mankamenty i

Chyba nawet bardziej niż w Call of Duty. Grafika i dźwięk stoją na dość

krótkie historie, których mogłoby po prostu nie być, na

wysokim poziomie, czasami tak wysokim, że słabsze kompy mogą tego

szczęście nie rzucają one cienia na pozostałą część dzie-

nie uciągnąć, a nawet dwurdzeniowe procki potrafią się przygrzać. Całość

ła. „Katyń” to polskie kino, które nie jest już tak „pol-

niewspółmiernie wymagająca w stosunku do tego, co oferuje.

skie” jak kiedyś, a jednak w nowy sposób stało się in-

kolejne

let. Oczywiście nie przeszkadza to zabraniu z ziemi

w wykonaniu

„nowości”

innej znalezionej w trakcie misji broni. Każda misja
zaczyna się od zrzutu powietrznego. Za pierwszym
razem możemy pooglądać wnętrze samolotu i żoł-

Generalnie ta gra jest jak film z Brucem Lee na dobranoc. Mało

Angel staje się motorem akcji, którą zapla-

czy „Sonety śmierci” Gabrieli Mistral. Zachód
słońca przynosi rozwiązanie.
Kamila Drabek

Raz, dwa, trzy – brawo

teresujące.

przekonywujący, rozrywkowy i przekombinowany, a tym samym mało

Film Wajdy od początku miał wysoko postawioną

wiarygodny. Na domiar złego gra jest znowu politycznie poprawna

poprzeczkę. Choć reżyser niejednokrotnie udowod-

Ten zespół nie mizdrzy się, nie wkłada ko-

więc naziści mają czerwone opaski, a zamiast swastyki na fladze jest

nił, że potrafi podjąć taki temat i wypracować dla nie-

stiumu, nie pokazuje ciała, a klasę. Raz, dwa,

miecz i jakiś ptak. Jedyne plusy tej gry to grafika i świat gry wykonany

go właściwy styl, to w świetle wymagań dzisiejszych

trzy – brawo. Tak to było dawno, że już nie pa-

Płytę rozpoczyna krótka zapowiedź guru pol-

bardzo starannie, reszta to rozrywkowa strzelanka z filmowymi efek-

widzów i niskiego poziomu współczesnego kina po-

miętam, kieby na redakcyjnych korytarzach

skiego radia – Piotra Kaczkowskiego, to też na-

tami. Nie oceniam gry źle, ale poza prostacką rozrywką i efektami nie

dyktowanego jednocześnie groteskowymi wręcz te-

coś przekazywano z ust do ust, z wypiekami

uka dla mnie szczególnie. Potem mamy nie-

dostarcza niczego lepszego.

matami trzeba było wykazać się pewną oryginalno-

na twarzy; nie na darmo. Na kilka dni przed

śmiertelne piosenki między innymi: „Idź swoją

ścią. Sądzę, że to się udało.

oficjalną premierą nowa płyta grupy Raz Dwa

drogą”, „Tak malował pan Chagall”, „Moskwa-

Trzy – „Młynarski” sprzedała się w liczbie 30

Odessa” czy mistrzowsko wykonane piosenki

tys. sztuk (platynowa płyta) i mają rację ci,

„Jesteśmy na wczasach” oraz „Jeszcze w zielo-

którzy ją w domu mają lub mieć będą.

ne gramy”.

Rozsądne wymagania sprzętowe:
Processor: 3.0 Intel Pentium 4 or AMD Athlon +3800

Reżyseria: Andrzej Wajda

RAM: 1GB RAM

Scenariusz: Przemysław Nowakowski, Władysław

Twardy: 7.2 GB

Pasikowski, Andrzej Wajda

Grafika: 6600 GT Nvidia card 128M

Zdjęcia: Paweł Edelman
jas

PS Niech żyją granaty nasadkowe!
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Młynarski

To wybuchowa składanka, Młynarski to

tej płycie odkryty został na nowo.

Płyta piękna nie tylko na jesienne wieczory.

przecież mistrz słowa, geniusz stylu, literacki

Muzyka: Krzysztof Penderecki
Czas trwania: 125'

Raz Dwa Trzy –

Osieckiej, dlatego nie dziwi, że Młynarski na

jas

erudyta, a zespół Raz Dwa Trzy pokazał już

Paweł Chowaniec

klasę przy nagraniu piosenek Agnieszki

ANTYRADIO Kraków
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OD(GŁOS)Y SPORTU

OD(GŁOS)Y SPORTU
TOWARZYSTWO HOKEJOWE UNIA OŚWIĘCIM
sezon 2007/2008

Unia pokonała Zaborzankę, a solarze zostali
rozbici w Skidziniu

W Skidziniu
solarze doznali
najwyższej
porażki w tym
sezonie
Fot. (zyg)

Lider z Oświęcimia
Oświęcimska Unia jest już samodzielnym liderem klasy A. Wszystko
za sprawą sensacyjnego remisu Chełmka na własnym boisku z Bulowicami
i wygranej biało-niebieskich nad Zaborzanką 2:0. Podopieczni Józefa Gembali mają dwa punkty więcej od goniącego ich duetu z Chełmka i Skidzinia.
Wynik spotkania z Zaborzanką otworzył Daniel Byrski, a po zmianie stron
drugiego gola dorzucił Daniel Boba.

Górny rząd od lewej: Patrik Flasar, Marcin Kwiatek, Lubomir Minarik, Jacek Mortka, Mateusz Adamus, Damian Bernaś i Mirosław
Zając (trener odnowy biologicznej). Środkowy rząd od lewej: Przemysław Krzemień, Mariusz Obstarczyk, Michał Kasperczyk, Robert
Sobała, Michał Baca, Martin Bucek, Grzegorz Maj, Marcin Matyja, Szymon Urbańczyk, Adam Przystał, Paweł Połącarz. Dolny rząd od
lewej: Wojciech Mendakiewicz, Łukasz Sękowski, Miłosz Ryczko, Piotr Szałaśny, Miroslav Doleżalik (trener), Bartłomiej Szafraniec,
Marek Modrzejewski, Rafał Noworyta i Sebastian Stańczyk
Fot. kaman

– Nie było to wielkie widowisko, ale

mo. Chcemy obronić pierwsze miejsce

dla nas najważniejsze są punkty – mówi

w tabeli i skutecznie powalczyć w tym

Katem Soły okazał się grający tre-

trener Unii Józef Gembala. – Zaborzan-

sezonie o awans do ligi okręgowej – do-

ner skidzinian, Jarosław Chowaniec.

ka w tym sezonie prezentuje się bardzo

daje trener Unii.

To po jego dokładnych podaniach pa-

Kania, prezes i zarazem obrońca Soły.

dobrze, co zresztą najlepiej widać w ta-

Na piąte miejsce w tabeli klasy

dły trzy bramki dla gospodarzy, a w jed-

beli. Odkąd ten zespół przejął Dariusz

A spadła z kolei oświęcimska Soła. So-

nym przypadku sam wpisał się na listę

Kapciński, piłkarze z Zaborza zrobili

larze przegrali trzeci mecz w tym sezo-

strzelców.

spory postęp. Nie jestem do końca zado-

nie i po raz trzeci była to wysoka poraż-

Do zakończenia rundy jesiennej

wolony z naszej postawy. Przechodzimy

ka na wyjeździe. Wcześniej biało-czer-

w oświęcimskiej klasie A pozostały

lekki kryzys. Tego się można było jednak

woni ulegli osieckiej Brzezinie (0:3)

jeszcze cztery kolejki gier. Unię czekają

spodziewać w środku rundy. W końców-

i Unii (1:5). Teraz zostali rozbiciu w Ski-

mecze z Brzeziną Osiek i Przecieszy-

ce jesieni powinniśmy nabrać właściwe-

dziniu aż 0:6, a wszystkie bramki padły

nem na własnym boisku oraz wizyty

go rytmu. Przed nami mecze, w których

jeszcze przed przerwą. – Kompletnie

w Rajsku i Włosienicy. Soła podejmo-

będziemy faworytami, ale chcąc wywią-

nam ten mecz nie wyszedł. W pierwszej

wać będzie Zatorzankę Zator i Stru-

zać się ze swej roli musimy zagrać

połowie skidzinianie wykazali się nie-

mień Polanka Wielka. Podopieczni

na maksimum możliwości. Trzeba pamię-

mal stuprocentową skutecznością. Pra-

Marka Franczuka zagrają także na wy-

tać, że na Unię wszyscy mobilizują się po-

wie każde ich uderzenie w światło bram-

jazdach z Bulowicami i Zaborzanką.

dwójnie i nikt nie odda punktów za dar-

ki lądowało w siatce – mówi Sławomir

(zyg)

Tylko trzy punkty juniorów oświęcimskiej Unii na półmetku rozgrywek

Odbić się od dna
z młodszych roczników. To wszystko

z liderem, który wygrał wszystkie me-

nek Unii. W pierwszej połowie snajper-

dzo chcieli powalczyć z Hutnikiem

rom starszym oświęcimskiej Unii. Bia-

– Punktów rzeczywiście jest mało

sprawia, że budowę zespołu trzeba za-

cze i byliśmy blisko przerwania passy

skimi umiejętnościami wykazał się

o korzystny wynik i podjęli walkę. Ry-

ło-niebiescy w ośmiu spotkaniach wy-

i najwyższa pora, aby zacząć uciekać

czynać praktycznie od początku –

Cracovii. Gospodarze okazali się sku-

Kuba Snadny – dodaje Tomasz Wróbel.

wal był jednak lepszy i ich wygrana

walczyli zaledwie trzy punkty i tylko

z dolnych rejonów tabeli. Musimy szyb-

teczniejsi i w pierwszej połowie odsko-

Po dobrym meczu z Cracovią,

nie podlegała dyskusji – kończy Wró-

lepszym bilansem bramkowym wyprze-

ko odbić się od dna – mówi trener To-

Oświęcimianie przegrali trzy ostat-

czyli nam na odległość trzech trafień.

oświęcimianie zostali znokautowani

dzają ostatnią w tabeli Limanovię.

masz Wróbel. – To nie jest jednak już ten

nie mecze z krakowskimi drużynami.

Po zmianie stron doprowadziliśmy

przez Hutnika. Pojedynek zakończył

Lepiej w rozgrywkach małopol-

W drugiej serii gier podopieczni To-

sam zespół, który występował w po-

Na wyjeździe ulegli SMS Kraków 0:3,

do stanu 3:4, stwarzając później okazje

się zwycięstwem młodych piłkarzy

skiej ligi spisuje się drużyna juniorów

masza Wróbla pokonali Skawinkę 3:1,

przednim sezonie. Personalnie jesteśmy

Cracovii 3:4 i Hutnikowi 1:6. – Umiar-

do zdobycia wyrównującego gola. Nie-

z Nowej Huty aż 6:1. – To spotkanie

młodszych. Zespół, który prowadzi

by później przegrać sześć kolejnych

dużo słabsi. W młodzieżowych zespo-

kowanym optymizmem napawał mecz

stety, krakowianie dowieźli skromne

ułożyło się po myśli gospodarzy, któ-

Jacek Pędrys, zajmuje jedenastą po-

spotkań. Unia nie przypomina druży-

łach rotacja jest wyjątkowo duża. Star-

z „Pasami”. Wprawdzie wróciliśmy

prowadzenie do końca. Pocieszający

rzy już po 20 minutach gry prowadzili

zycję i ma na swoim koncie dziewięć

ny, która w poprzednich rozgrywkach

si odchodzą do seniorów, a inni szukają

do domu bez punktów, ale z postawy

jest fakt, że klasycznego hat-tricka

2:0. Po zmianie stron miejscowi roz-

punktów.

była rewelacją „emki” i poważnie liczy-

nowych klubów. Dochodzi duża grupa

zespołu byłem zadowolony. Graliśmy

w tym spotkaniu „ustrzelił” wychowa-

strzelali się już na dobre. Chłopcy bar-

Nie wiedzie się w tym sezonie junio-
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ła się w walce o pierwsze miejsce.

twierdzi trener Unii.

bel.

(zyg)
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OD(GŁOS)Y SPORTU

OD(GŁOS)Y SPORTU
Iskra Brzezinka coraz bliżej czołówki wadowickiej ligi okręgowej

Lekko, łatwo i przyjemnie

Hokeiści oświęcimskiej Unii przegrali po dogrywce z naszpikowaną gwiazdami Cracovią

Szczęście było blisko
Paweł Połącarz (nr 23) dwukrotnie
znalazł sposób na golkipera Cracovii
Fot. (zyg)

Oświęcimska Unia była o krok

ny został Patryk Wajda, oświęcimianie

dowana przewaga Cracovii. Kto wie, jak

od sprawienia olbrzymiej niespodzian-

przez 5 minut grali w liczebnej przewa-

potoczyłyby się losy spotkania, gdyby

ki w spotkaniu z Comarch Cracovią. Bia-

dze. Kontaktowego gola strzelił Martin

oświęcimianie nie stracili bramki, gra-

ło-niebiescy w drugiej tercji prowadzili

Bucek, sprytnie poprawiając uderzenie

jąc w przewadze. Wówczas niezawodny

już 5:2. Z tafli zeszli jednak pokonani.

Miłosza Ryczko. Wyrównał Paweł Połą-

Leszek Laszkiewicz wygrał pojedynek

– Po raz kolejny dostajemy gola

carz, a gospodarze grali wtedy w osła-

sam na sam z Piotrem Szałaśnym i go-

na początku meczu. Jesteśmy dziwnie

bieniu (na karze Ryczko). Później oświę-

ście włączyli piąty bieg. W 58. minucie

usztywnieni i stremowani, a później mu-

cimianie wykorzystali podwójną przewa-

wyrównał Marcińczak, a losy meczu roz-

simy mozolnie odrabiać straty – mówił

gę (na ławce Kłys i Csorich) i po silnym

strzygnęły się w pierwszej z dodatko-

po meczu z Cracovią, trener Unii Miro-

uderzeniu Połącarza było już 3:2 dla Unii.

wych minut. Wówczas gola na wagę

slav Doleżalik. – To nie brak kondycji

Kolejny gol dla – to również efekt osła-

zadecydował o naszej porażce. Dało

bienia Cracovii. Tym razem na ławce kar

o sobie znać małe doświadczenie.

odpoczywał Patryk Noworyta. Znakomi-

– Szybko strzeliliśmy dwie bramki

Chłopcy za bardzo chcieli wygrać i się

cie dla gospodarzy rozpoczęła się dru-

i przestaliśmy grać. Porozmawiamy

w mur, bez efektu. Właśnie z linią napa-

cztery punkty do prowadzącej Spójni

przeciwnikami piłkarzy z Brzezinki były

du mamy największe problemy. Brakuje

Osiek-Zimnodół.

w ostatnim czasie inne zespoły z dolnych

nam rasowych napastników. Do zespołu

– Tylko w pierwszych fragmentach

rejonów tabeli. Po zwycięstwie nad swoją

wraca po kontuzji Krzysztof Janicki. Za-

pojedynku w Chrzanowie gospodarze tro-

imienniczką z Kleczy Dolnej 1:0, Iskra

grał on już w końcówce meczu w Chrza-

chę nas postraszyli. Stworzyli dwie bram-

bezbramkowo zremisowała z Nadwiśla-

nowie, ale do optymalnej dyspozycji jesz-

kowe sytuacje, ale później nasza przewa-

ninem Gromiec. – Nie lubimy grać z dru-

cze mu daleko. Dużym wzmocnieniem

ga była już bezdyskusyjna. Strzeliliśmy

żynami, które nastawione są wyłącznie

środkowej linii jest za to Piotr Maciesza,

cztery bramki, a z powodzeniem mogli-

na skomasowaną defensywę. Bardziej

który również długo leczył kontuzję –

śmy zdobyć drugie tyle. Nie ma co ukry-

odpowiada nam rywal grający otwarty

kończy Kapciński.

wać, że rezerwy Fabloku to rywal z niższej

futbol. W spotkaniu z Kleczą dopiero

KRZYŻÓWKA NR 10/07

* Zawody kolarskie;

3.Pozostałość po wystrze-

B)Imię męskie;

lonym naboju;

C)Adept seminarium;

4.Strofa;

* Rulon;

* Średnica pocisku;

D)Element mostu;

5.Podmiejska willa;

E)Ziemia w uprawie;

6.Wnęka żeglarska

* Gatunek zająca;

na jachcie;

F)Aktor dramatyczny;

* Miasto w Teksasie;

G)Kompres;

7.Nimfa wodna;

* Dotknięty bielactwem;

8.Pęczek;

H)„Kuzyn” pora;

* Domek między śledzia-

I)Dziewiczy las;

mi;

* Ambona;

9.Ziemie pod zaborem

J)Telewizyjny przewód;

austriackim;

K)Rozruba;

10.Nastassja, słynna ak-

* Lewy dopływ Zambezi;

drzejewski 24, 5:3 L. Laszkiewicz (D.

torka;

L)Matka Perseusza;

Laszkiewicz) 38, 5:4 L. Laszkiewicz 52,

* Znawca piękna;

Ł) Fakty, dane;

5:5 Marcińczak 58, 5:6 Hlouch (L. Lasz-

11.Palony cukier;

M) Granica, kres;

12.Jesienna roślina;

N) Dławi krzyki zakładni-

13.W ręku dziecka;

ka;

14.Drzewo owocowe;

O) Komenda dla psa;

napór „Pasów”. Najlepszy w krakow-

trener „Pasów” Rudolf Rohacek.
Unia

Oświęcim

– Cracovia

5:6 po dogrywce (4:2, 1:1, 0:2, 0:1)
Bramki: 0:1 D. Laszkiewicz (L. Laszkiewicz) 1, 0:2 Badzo 2, 1:2 Buèek (Ryczko) 7, 2:2 P. Połącarz (Modrzejewski) 15,
3:2 Połącarz (Modrzejewski) 17,
4:2 Szewczyk (Valusiak) 20, 5:2 Mo-

kiewicz) 61. Sędziował: Jacek Rokicki
Oświęcimianie
byli bliscy
sensacyjnego
odebrania
kompletu
punktów
zespołowi
Rudolfa
Rohacka
Fot. (zyg)
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(zyg)

mieczy;

dopiero pod koniec meczu – powiedział

tylko 5:3. Ostatnia tercja to już zdecy-

Oprócz drugiej drużyny Fabloku,

* Zajmuje się ubojem;

„okienko”. W miarę upływu czasu rósł

z tyłu na Łukasza Sękowskiego ukara-

Z kolei z Nadwiślaninem biliśmy głową

ni Dariusza Kapcińskiego tracą tylko

A)Odgłos krzyżowanych

cjach, a Cracovia tylko na to czekała –

szego brata i w 38 minucie zrobiło się już

zinka, Dariusz Kapciński.

2.Zaczątek, podwalina;

dzie to miła dyskusja. Obudziliśmy się

gry dała Unia. Kiedy karą meczu za atak

udało się jeszcze jakoś „przepchać”.

beli wadowickiej okręgówki. Podopiecz-

1.Do produkcji ubocznej;

Modrzejewski, który trafił w idealnie

nie przed bramką obsłużył swojego star-

można tracić – twierdzi trener Iskry Brze-

man Hlouch.

kwentnie, jak w pierwszych dwóch ter-

kowe prowadzenie, ale później koncert

śmy gola dającego zwycięstwo. Ten mecz

4:0 i awansowała na piąte miejsce w ta-

dwóch punktów zdobył dla Cracovii Ro-

o tym po powrocie do Krakowa i nie bę-

skim zespole Leszek Laszkiewicz ideal-

na dwie minuty przed końcem zdobyli-

W meczu z takim rywalem punktów nie

Pionowo:

ga partia. Na listę strzelców wpisał się

Goście szybko wyszli na dwubram-

półki i główny kandydat do spadku.

Poziomo:

pogubili. Nie graliśmy już tak konse-

dodaje Doleżalik.

Iskra Brzezinka pokonała na wyjeździe rezerwy chrzanowskiego Fabloku

z Nowego Targu. Widzów 500.
UNIA: Szałaśny – Flasar, Ryczko,

kupon

10

15.Klasyfikacja;

P) Marka węgierskich au-

Buèek, Szewczyk, Valusiak – R. Nowo-

16.Imię Szewińskiej;

tobusów.

ryta, Mortka, Sobała, P. Połącarz, Mo-

17.Rodzaj wodospadu;

drzejewski – Kasperczyk, Maj, Sękowski, Adamus, Kwiatek oraz Matyja,
Krzemień, Rudnicki.
(zyg)

Litery uporządkowane od 1 do 20 utworzą rozwiązanie, na które wraz z kuponem nr 10 czekamy do 5 listopada 2007 r. Prawidłowe rozwiąznie krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: „List śmielszy
niż język”. Nagrodę pieniężną w wysokości 40 zł wylosował pani Barbara Stolarska z Oświęcimia. Gratulujemy! Odbiór nagród do 30 dni od dnia ukazania się wyników losowania.

Głos Ziemi Oświęcimskiej |37
37

O(GŁOS)ZENIA
OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam na cmentarzu parafialnym przy Rynku w Oświęcimiugrobowiec (dwa miejsca) przy kaplicy
i grób ziemny.
Tel. (12)6470788 lub 781 355 724
Kupię mieszkanie w Oświęcimiu, 2-3 pokoje. Tel. 0/605 367 359

PILNIE PRZYJMÊ
PIEKARZA
CIASTOWEGO
WYMAGANE MINIMUM
1 ROK DOŒWIADCZENIA
PRACA NA 2 ZMIANY
WYNAGRODZENIE
OD 1600 ZŁ NETTO/MIESIĄC

Tel./faks: 033 843 72 71

WYMAGANIA:
– wykształcenie średnie techniczne o kierunku elektrycznym
– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
– świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (serii E lub
D) dla urządzeń grupy G-1, w tym urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz pomiarów
ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej
– dyspozycyjność

rekrutacja na stanowisko

– zdyscyplinowanie w pracy
– umiejętność organizacji pracy własnej
– umiejętność pracy w zespole

Technika ds. elektrycznych

– samodzielność
– chęć dalszego rozwoju zawodowego
WYMAGANE DOKUMENTY:
– życiorys
– list motywacyjny
– kserokopie posiadanych uprawnień
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Dokumenty można składać na adres korespondencyjny:
Energetyka Dwory Sp. z o.o., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim lub przesyłać
mailem na adres: biuro@energetyka-dwory.pl
Wszelkie pytania należy kierować do Sekretariatu Głównego
Energetyki Dwory w budynku B-111, tel.: 033 847 27 70
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Wymień tytuł jednego z utworów literackich
Janusza Korczaka

Odpowiedź …...............................……………………………….

Do wygrania „Kronika Oświęcimia” (komplet)
oraz dwie bogato ilustrowane książki
„Korczak i jego dzieło”.
Na odpowiedzi czekamy do 5 listopada.
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Imię i nazwisko …..............................…………………………..
Adres ……………...........................…………....………………

..................................................................

