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Oświęcimianie
w angielskim Crewe
Fot. A. Kapela

jemności, a później tak po prostu mamy

Marcin: Wszystko zależy od pracy i

pracować gdziekolwiek za najniższą

agencji. Jednak zarabiając nawet naj-

krajową, byle była praca, to czy nie le-

niższą krajowa (angielską), czyli ponad

piej od razu wyjechać za granicę i za-

5 funtów, to jest około 25 zł na godzinę,

rabiać przyzwoicie?

można z powodzeniem żyć spokojnie i
trochę odłożyć. Oczywiście jest to kwo-

Czy za granicą było równie trudno o

ta, którą otrzymujemy już po odliczeniu

pracę, co w Oświęcimiu?

podatku i ubezpieczenia, czyli wszyst-

Ania: Mieszkamy w Crewe i tutaj

ko odbywa się zgodnie z prawem.

wygląda to zupełnie inaczej, aniżeli się

Przymusowa emigracja

tego spodziewaliśmy. Nie chodzi się od

Czy wielu Polaków spotykacie w Cre-

zakładu pracy do zakładu, lecz mamy

we?

agencje pośrednictwa pracy, do których

Ania: Wielu to mało powiedziane. W

się przychodzi i po prostu rejestruje,

zasadzie wystarczy przespacerować się

wypełniając odpowiednie aplikacje,

Edleston Road, czyli ulicą, przy której

oczywiście w języku angielskim. Cho-

mieszkamy, by usłyszeć polską mowę.

ciaż w niektórych agencjach pracują

Nie trzeba daleko szukać, gdyż Anglicy

również Polacy, którzy pomagają pod-

w swoich instytucjach zatrudniają Pola-

czas rejestracji. Każda agencja podpi-

ków. Dlatego też, idąc do banku, z po-

suje kontrakty z właścicielami różnych

wodzeniem możemy załatwić niezbęd-

fabryk, i w momencie, gdy w danym za-

ne sprawy w naszym ojczystym języku.

kładzie potrzebują ludzi do pracy, po

Poza tym są sklepy z polską żywnością i

prostu informują o tym agencję, a ta z

coraz więcej Polski za granicą. Obecnie

kolei dzwoni do osób zarejestrowanych

z Oświęcimia wyjechało za granicę 16

i składa propozycje zatrudnienia. Zda-

moich znajomych, a ci, którzy pozostali,

rza się, że jest to praca długotermino-

planują wyjazd w najbliższym czasie.

wa albo też tymczasowa. Oczywiście od
nas zależy, czy się zdecydujemy podpisać umowę z danym pracodawcą.

Ilu młodych jeszcze wyjedzie i kto
wobec tego zostanie? Pytanie to zadają
sobie zapewne władze wielu miast.

Odpowiednie wykształcenie wydaje się być kluczem
zdobycia odpowiedniego stanowiska pracy.

Dlaczego zdecydowaliście się wyje-

nienie może tam znaleźć niewielu. Poza

Czy zarobki są satysfakcjonujące?

chać?

tym jest jeszcze Stacja Wodociągów i

Warto dla nich opuścić kraj?

Ania: Po ukończeniu studiów, z od-

Uzdatniania Wody, a nadto Powiatowa

powiednim wykształceniem wróciliśmy

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, jed-

do naszego rodzimego miasta, by zna-

nak o pracę trudno.

Pojawia się coraz więcej miejsc, w których można

leźć pracę i zapuścić przysłowiowe ko-

Ania: Skończyłam polonistykę i w

rozwijać i doskonalić swoje umiejętności,

rzenie. Jednak nasze kwalifikacje oka-

tym zawodzie próbowałam znaleźć pra-

zały się niewystarczające. Zdałoby się

cę. Jednak w większości szkołach sły-

mieć nie tylko tytuł magistra, ale przede

szałam tylko o niżu demograficznym, a

w rodzinnym mieście. Oświęcimianie mogą pochwalić

wszystkim kilkuletnie doświadczenie w

w związku z tym o ograniczonych eta-

się funkcjonującą w mieście uczelnią,

branży, znajomość języka obcego, pro-

tach dla nauczycieli. W końcu udało mi

gramów komputerowych i wciąż dwa-

się zdobyć stopień nauczyciela staży-

dzieścia lat. Jednak studiując dziennie,

sty, a w konsekwencji nauczyciela kon-

a także korzystania ze specjalistycznych kursów.

doświadczenia nie ma kiedy zdobywać,

traktowego, ale niestety nie w Oświę-

Oświęcim rozwija się, a zatem i jego mieszkańcy,

gdyż należy być na wykładach i ćwicze-

cimiu. Postanowiłam spróbować raz

niach. Poza tym kto przyjmie do pracy

jeszcze zdobyć pracę w rodzimym mie-

studenta, który nie ma ani kwalifikacji,

ście, ale bezskutecznie, więc nie zosta-

ani doświadczenia? I koło się zamyka…

ło mi nic innego, jak po prostu wyje-

jednak nie daje to szansy na znalezienie pracy

możliwością doskonalenia w zakresie języka obcego,

jednak wciąż brakuje miejsc pracy, co powoduje,
że młodzi ludzie decydują się opuszczać granice

chać do Anglii, do znajomych z Oświę-

nie tylko Oświęcimia, ale i Polski.
Kilkoro przymusowych emigrantów
opowiedziało nam, jak wygląda życie w obcym kraju.
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A. Kapela

Gdzie szukaliście pracy?

cimia, którzy podjęli tę decyzję

Marcin: Z wykształcenia jestem

znacznie wcześniej. Owszem, mamy

chemikiem, i mimo że w Oświęcimiu

nowe centra handlowe, gdzie wolne

rozwija się wciąż ogromny przemysł

miejsca pracy są, ale jeżeli uznajemy,

chemiczny, to niestety obecnie zatrud-

że uczymy się tylko dla własnej przy-
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Gorączka wyborów minęła. Nastąpiła już oficjalna zmiana
warty w polskim parlamencie. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej pozostali jednak przy wcześniejszy decyzjach –
posłowie minionej kadencji nadal będą reprezentować
nas w Warszawie.

Beata Szydło (PiS)
(PiS):
Pilotowała sześć ustaw: o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, o zmianie ustawy
o restrukturyzacji górnictwa, o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o zmianie ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii. Pierwsze cztery ustawy weszły w
życie. Sprawy lokalne są dla posłanki równie istotne. Wspiera pla-

Memento
1 listopada każdego roku można się prze-

ny budowy nowych dróg w regionie, m.in. drogi ekspresowej z

Powtórka z rozrywki

Bielska-Białej do Mysłowic. Informuje, że dzięki jej staraniom
udało się wywalczyć dodatkowe 2 mln zł na budowę strażnicy w

konać, jak szybko przybywa nieobecnych. Na

Oświęcimiu. Zaangażowana była też w rozwój oświęcimskiej

cmentarzu pojawia się następny rząd grobów,

PWSZ, zakup karetki dla oświęcimskiego szpitala oraz w OSPR.

widnieją na nich nowe nazwiska, znane i nieznane, wypisane złotymi lub srebrnymi litera-

Mieszkańcy powiatu oświęcim-

pracę nie tylko w ciągu ostatnich

mi. Kolejne pokolenia zaznaczają się w kształ-

skiego największym zaufaniem ob-

dwóch lat, ale również wcześniejszą

cie nagrobków i materiałach. Podobnie uwi-

darzyli Platformę Obywatelską, któ-

działalność samorządową. Dzięku-

daczniają się różnice majątkowe. Tak było, jest

ra wygrała z niemal 38-procentowym

ję im za zaufanie i wsparcie. Teraz

ści komisji, w których zasiadał – 26.

Poseł zaangażowany był w OSPR, bu-

i będzie.

poparciem, wyprzedzając zaledwie o

trzeba realizować rozpoczęte zada-

Podczas głosowań w Sejmie Rydzoń

dowę drogi ekspresowej z Bielska-Bia-

Pamiętam z dzieciństwa wyprawy z rodzi-

dwa punkty Prawo i Sprawiedliwość.

nia. Chodzi przede wszystkim o po-

był nieobecny 304 razy. Jego także

łej do Mysłowic. Wspierał starania o

cami na cmentarz 1 listopada. Wieczorne mi-

Frekwencja wyborcza w powiecie

myślne rozwiązanie kwestii trzecie-

październikowe wyniki wyborów zado-

subwencję Ministerstwa Edukacji Na-

steria przy pełgających światełkach świec przy-

wyniosła 58,03 proc. Rekord padł w

go etapu Oświęcimskiego Strate-

walają.

rodowej na remont sali gimnastycznej

ciągały rodzinę i bliskich. Spotykało się daw-

gminie wiejskiej Oświęcim, gdzie do

gicznego Programu Rządowego,

– Ostatnie wybory parlamentarne

LO im. S. Konarskiego w Oświęcimiu

no niewidzianych krewnych. Wokół unosiła się

urn poszło 61,19 proc. uprawnionych

budowę strażnicy dla Państwowej

miały charakter plebiscytowy. Ludzie

oraz na remont oświęcimskiej szkoły

intensywna woń wosku i parafiny – piękny, cie-

do głosowania, czyli o prawie 15

Straży Pożarnej w Oświęcimiu, re-

głosowali albo na Prawo i Sprawiedli-

muzycznej.

pły zapach. A nad cmentarzem jaśniała widocz-

proc. więcej niż dwa lata wcześniej.

monty dróg krajowych, a także

wość albo przeciwko niemu. Wówczas

Do rozdania z małopolskiej części

na z daleka łuna. Można było pomyśleć, że

Tutaj dominowała partia braci Ka-

sprawę budowy drogi S1 – mówi

wybierali Platformę Obywatelską. Le-

Podbeskidzia było osiem mandatów.

wszyscy, którzy odeszli, znajdują tę, co trzeba

czyńskich z wynikiem 36,73 proc. PO

Chwierut.

wica i Demokraci oraz Polskie Stron-

Obdarowani nimi posłowie reprezen-

drogę, rozświetloną przez pamięć żyjących. Na

zdobyła 32,83 proc. głosów. W mie-

W poprzedniej kadencji poseł

nictwo Ludowe nie mieli miejsca. Dla-

tować będą powiaty: oświęcimski, su-

nagrobkach puszyły się piękne chryzantemy,

ście Oświęcim – podobnie jak powie-

pracował nad budżetem państwa na

tego w tej sytuacji uzyskanie 290 ty-

ski i wadowicki – Paweł Kowal, Beata

najpopularniejsze wtedy, zwykle jedyne, bo

cie – wygrała Platforma Obywatel-

lata 2006/2007. Prowadził trzy usta-

sięcy głosów to dobry wynik. Mnie on

Szydło, Marek Łatas i Marek Polak

przecież pora zwykle była już zimna i bratki

ska. Frekwencja w Oświęcimiu wy-

wy: o podatkach i opłatach lokal-

satysfakcjonuje. Teraz chciałbym sku-

(PiS); Paweł Graś, Janusz Chwierut i

czy nieśmiertelniki ścięły pierwsze mrozy.

niosła 59,82 proc. Do urn poszło

nych (weszła w życie), o podatku

pić się na kilku sprawach ważnych dla

Tadeusz Arkit (PO); Stanisław Rydzoń

Przechodziło się ścieżkami z uwagą, aby płasz-

ponad 20 tysięcy osób z 33 611

VAT oraz zwrocie części podatku

mieszkańców ziemi oświęcimskiej.

(LiD). Jedyna nowa postać wśród do-

cze czy futra nie zajęły się ogniem.

uprawnionych. W mieście PO zdo-

akcyzowego od importowanych sa-

Przede wszystkim chodzi o trzeci etap

świadczonych już posłów to Tadeusz

Próbuję odnaleźć te same uczucia, co wiele

była ponad 42 proc. głosów, wyprze-

mochodów osobowych (obie ustawy

OSPR. Według mnie, racja leży po stro-

Arkit.

lat temu. Poczucie wyjątkowości dnia, tajemni-

dzając PiS o prawie dwanaście punk-

nie przeszły ścieżki legislacyjnej).

nie Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-

W wyborach do Senatu RP w kra-

cy, pamięci. I nie jest to łatwe. Zapach stopio-

tów. Z terenu powiatu oświęcimskie-

Zdaniem posła, dzięki poprawkom

dowej w Oświęcimiu. Trzeba też zająć

kowskim okręgu wyborczym obejmu-

nego plastiku z wkładów do zniczy drażni noz-

go do Sejmu dostała się Beata

jego autorstwa, aż o 5 mln zł zwięk-

się sprawą budowy drogi S1. W przy-

jącym powiaty: chrzanowski, krakow-

drza i kojarzy się ze szkodliwymi odpadami. W

Szydło. Oświęcim na Wiejskiej będą

szono budżet Oświęcimskiego Stra-

padku mieszkańców Oświęcimia nale-

ski, miechowski, myślenicki, olkuski,

zalewie sztucznych kwiatów trudno odczytać

reprezentować dwaj posłowie: Ja-

tegicznego Programu Rządowego.

ży pomyśleć o wsparciu hokeja – za-

oświęcimski, suski, wadowicki – wy-

imiona i dojrzeć twarze z medalionów. Za cmen-

nusz Chwierut (PO) i Stanisław Ry-

Na 3473 głosowania w Sejmie poseł

pewnia Rydzoń. W poprzedniej kaden-

bierano czterech senatorów. Zgodnie

tarnym murem stragany i dobry utarg. I nie ma

dzoń (LiD), którzy otrzymali manda-

Chwierut był nieobecny 557 razy.

cji angażował się m.in. w zmianę

z decyzją wyborców zostali nimi: Sta-

już łuny, jaką zapamiętałam z dzieciństwa –

ty poselskie identycznie jak przed

Tylko dwa razy poseł zasiadał w

ustawy o kosztach sądowych w spra-

nisław Bisztyga (PO), Zbigniew Cichoń

znicze mają zabezpieczające pokrywki.

dwoma laty. Dla Janusza Chwieruta

komisjach i podkomisjach. Wypo-

wach cywilnych (zwolnienie z kosztów

(PiS), Paweł Klimowicz (PO) i Janusz

wynik wyborów jest zadowalający.

wiedzi, interpelacji czy oświadczeń

sądowych właścicieli budynków znisz-

Sepioł (PO). Jak podała Państwowa

Ale może każde pokolenie musi mieć swoje
doświadczenie? Własne wspomnienie do opo-

– Cieszę się tym bardziej, że

poseł wystosował 67. Dla porówna-

czonych w wyniku działalności ko-

Komisja Wyborcza, frekwencja wybor-

wiadania następcom? Takie jak płomień świe-

uzbierałem imponującą ilość głosów

nia jego sejmowy kolega Stanisław

palń), zmianę ustawy o związkach za-

cza wyniosła 59,05 proc.

cy, zapach, płatki śniegu topniejące w rozgrza-

– ponad czterotysięczne poparcie to

Rydzoń aż 237 razy. Tutaj poseł jest

wodowych, zmianę ustawy o doku-

nym powietrzu, ścięte mrozem nieśmiertelniki

pierwszy taki przypadek w wyborach

absolutnym rekordzistą, jeżeli cho-

mentach paszportowych, zmianę

Robert Czopek,

– symboliczne spotkanie życia i śmierci.

parlamentarnych w Oświęcimiu.

dzi o aktywność. Rydzoń prowadzi

ustawy o orderach i odznaczeniach. W

Mateusz Kamiński

Najwyraźniej ludzie docenili moją

także w liczbie pod względem ilo-

życie weszła tylko pierwsza z nich.

Kamila Drabek
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Koncepcja już gotowa
Na ruinach dawnej fabryki wódek i likierów Jakóba Haberfelda
w Oświęcimiu stanie nowoczesny hotel. Takie przynajmniej plany
mają nowi właściciele terenu, którymi od czerwca są architekci
z oświęcimskiego biura Susuł & Strama Architekci.

Cud nad Wisłą

Koncepcja projektowa hotelu, który ma powstać nad Sołą

„Polska wybiera normalność”, „Klęska
Kaczyńskich”, „Rozczarowanie rządami

Oświęcim w korku
Na razie nie widać końca trwających w Oświęcimiu remontów
drogowych. W mieście tworzą się
gigantyczne korki. Może być jeszcze
gorzej.

budowa ulicy Legionów. Tutaj nie obyło
się bez objazdów, które wiodą ulicami:
Kolbego, Wyzwolenia, Powstańców
Śląskich i Konarskiego. Jak wiadomo,
władze miasta przymierzają się również do naprawy ulic Sienkiewicza i Sa-

braci”, „Premier rozgromiony”, „Sensacyjnie wysokie zwycięstwo Platformy” – takie

Największe budowane w Oświęci-

dowej. Trzeba zachować ostrożność na

tytuły pojawiły się na pierwszych stronach

miu rondo zaczyna nabierać kształtów,

drogach. Najgorzej sytuacja wygląda

światowych gazet. O polskich wyborach

a mieszkańcy wciąż gromadzą zapasy

końcem każdego tygodnia, gdy

parlamentarnych rozpisują się niemal

cierpliwości. Ruch w tamtym miejscu ma

mieszkńcy Śląska wracają w weeken-

wszyscy, ale co tam, było, minęło, teraz za-

ułatwić uruchomienie lewoskrętów na

doweych wypraw, korzystając z oświę-

panowała cisza, i jak się dowiedziałem,

wybudowanych już częściach inwesty-

cimskich traktów.

dwa miliony Polaków wraca do kraju, bu-

cji. W dalszym ciągu trwa jednak prze-

(kaman)

dować autostrady i stadiony.
Pierwszym, który zgłosił akces do powrotu jest były senator, poszukiwany listem
gończym Henryk Stokłosa. Wracają chło-

Teraz jesteśmy na etapie wyboru odpowiedniego operatora inwestycji,

paki, wracają. Tym bardziej, że mają do

której szacunkowy koszt wynosi około 60 milionów złotych. Jeżeli wszystko

czego.

pójdzie po naszej myśli, to hotel ma szansę powstać w latach 2010–1011. To

Od środy PIT, CIT i VAT w Polsce wy-

największa taka inwestycja w Oświęcimiu – informuje Krzysztof Strama.

noszą 1 procent, jednocześnie zwiększyło

Architekci przygotowali już wstępną koncepcję projektową budynku. We-

się wynagrodzenia – pielęgniarka zarabia

dług niej obiekt ma mieć aż 11,5 tysiąca metrów kwadratowych. Zamysł nie

średnio 5800 zł netto, a lekarz 21330 zł net-

jest jednak ostateczny – jest to punkt wyjścia do dalszych działań. Hotel bę-

to. Nauczyciele zarabiają od środy 6700 zł

dzie posiadał dwie kondygnace parkingowe, od poziomu ulicy Dąbrowskiego

netto, a urzędnicy 5490. Zaraz po wyborach

ma być wysoki na 12 metrów, podjazd pod hotel ma prowadzić od strony ulicy

Niemcy zrezygnowały z Gazociagu Pólnoc-

Zamkowej. Parking hotelowy, do którego będzie można dojechać od ulicy

nego, a rurociągiem przyjaźń, drugą nitką

Bulwary, ma pomieścić aż 108 samochodów osobowych. Widok z okien hote-

będzie transportowane mięso do Rosji. Kli-

lowych pokojów będzie skierowany na oświęcimski zamek i rzekę Sołę.

mat się ocieplił, żeby przymrozki nie wpro-

– Dodatkowo w obiekcie mają powstać m.in. restauracje i duża kawiar-

wadziły drożyzny na jabłka, jednym zda-

nia. Z noclegu w projektowanym hotelu będzie mogło korzystać 219 osób –

niem kraj chlebem i miodem płynący. Nie-

dodaje Strama.

kwiatków i dotacji, a Angelina Kwiatek,
przypomnę tylko, że to była Miss Wielko-

Blisko 210 studentów z wydziału architektury Politechniki Krakowskiej
bierze udział w przygotowaniu koncepcji zagospodarowania i wizualizacji kilku miejsc w Oświęcimiu. Na celowniku mają m.in. płytę rynku
i zamkowe wzgórze.

parlamentu, jej program wyborczy był

oraz „Kronika Oświęcimia” (komplet) i 2 bogato ilustrowane książki

zwięzły i krótki, chciała ludziom dobrze

„Korczak i jego dzieło”. Wystarczy odpowiedzieć poprawnie na pytanie:

robić. Niestety nie wyszło, ale mam nadzieję, że nie jeden lód wyjdzie jeszcze i zakręci się nad Wisłą i Odrą.

jak nazywa się klub zrzeszający filmowców w Oświęcimskim Centrum Kultury?
Na prawidłowe odpowiedzi czekamy do 3 grudnia 2007.

Paweł Chowaniec
Antyradio Kraków

Odpowiedź: .....................................................................................................................................

tektury i jednocześnie członkini oświę– W bieżącym roku akademickim w
nich to studenci pierwszego roku, a 140
studiuje na drugim roku – informuje
prof. Wacław Seruga.
Młodzi ludzie w ramach organizowanego projektu uczestniczą w zwykłych zajęciach, zawartych w programie
nauczania na wydziale architektury.
Studenci mają wykłady, seminaria, ćwiczenia projektowe itp. Największą dla
nich korzyścią jest możliwość pracy w

polski, 89/60/89, blond włosy i zdjęcia w

Do wygrania 5 książek o Henryku Lehnercie pt. „Kamerą i pasją”

ny Paprzycy, adiunkta wydziału archi-

projekcie uczestniczy 210 żaków, 70 z

Uwaga konkurs!

kucki z długimi nogami, nie dostała się do

Współpraca władz miasta nad Sołą
z krakowską uczelnią to zasługa Krysty-

cimskiego klubu Starówka.

(kaman)

stety jest także kwiatek do tego kożucha.
Samoobrona została bez budżetowych

Projektują miasto

konkretnych uwarunkowaniach i miejStudenci
z wydziału
architektury
Politechniki
Krakowskiej
stworzą
koncepcję
z wizualizacją
dla kilku miejsc
w Oświęcimiu
Fot. (kaman)

scach.
– W ramach zajęć organizowane są
przeglądy, dyskusje, obrony prac projektów. Tematy nie są teoretyczne, lecz są
związane z konkretnym miastem i lokalizacją. Praktyczne zajęcia lepiej przygotowują studentów do przyszłych zadań –
dodaje prof. Seruga.
(kaman)

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................
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Hotelu „Glob” już nie ma. Ten były już, trzygwiazdkowy kloc od ponad roku stoi pusty przy ulicy
Powstańców Śląskich 16 w Oświęcimiu. Lokalizacja plus ogólny stan techniczny, to twardy orzech
do zgryzienia dla potencjalnych inwestorów.

Kilkudziesięcioletni budynek byłego

w Oświęcimiu funkcjonował międzyna-

lokrotnie nocujący w „Globie”. W

hotelu o powierzchni użytkowej ponad

rodowy trzygwiazdkowy hotel „GLOB”.

Oświęcimiu miejsc noclegowych może

5 tys. m kw. wymaga unowocześnienia.

Od tej chwili budynek wraz z przyległym

znaleźć około 450 osób. Hotele w mie-

Widać to gołym okiem. Zabudowaniem

gruntem stoi nieużywany. Jak udało się

ście można policzyć na palcach jednej

wraz z terenem dysponuje PKP Nieru-

nieoficjalnie ustalić, w ostatnim czasie

dłoni, innych miejsc noclegowych też

chomości Oddział w Krakowie. Na stro-

funkcjonowania hotel miał przynosić

wiele nie znajdziemy. W perspektywie

nie internetowej spółki czytamy: „Budy-

wyłącznie straty. Był nierentowny, stąd

miasta, które rocznie odwiedza blisko

nek zlokalizowany obok dworca PKP,

zapewne decyzja o zaprzestaniu prowa-

milion osób, to zdecydowanie za mało.

nadający się do modernizacji z przezna-

dzenia działalności. Mieszkańcy Oświę-

Wydział promocji miasta oraz inne in-

czeniem na działalność gospodarczą”. O

cimia mają mieszane uczucia.

stytucje i stowarzyszenia wciąż przecie-

Fot. RC

Minął już rok od czasu, kiedy po raz
pierwszy na łamach „Głosu” opisaliśmy plany budowy w Oświęcimiu
„Galerii Zasole”. W tej chwili
wniosek o pozwolenie na budowę
rozpatruje Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu.

GLOB(alny) znak zapytania

– Lokalizacja blisko dworca kolejo-

rają szlaki, by zatrzymać na dłużej przy-

wego i węzła komunikacyjnego MZK to

jezdnych zwiedzających Państwowe

– Aktualnie budynek hotelu „Glob”

plus. Jednak widok hotelu odstrasza.

Muzeum Auschwitz-Birkenau. bo tury-

w Oświęcimiu wraz z przyległym grun-

Bałbym się tam wejść, a co dopiero spać.

ści zwykle zaczynają i kończą wyciecz-

tem przeznaczony jest do zagospodaro-

Ogólnie rzecz biorąc, to na tle wyremon-

kę w muzeum. A nocują zwykle w hote-

wania komercyjnego poprzez oddanie

towanego placu przy dworcu PKP, no-

lach krakowskich. Być może sytuację

do odpłatnego korzystania kontrahen-

wego ronda, „GLOB” straszy – mówi

poprawi udostępnienie zwiedzającym

tom zewnętrznym – mówi Maria Radzik,

Michał Jagodziński z Oświęcimia. – Dla

świeżo odrestaurowanego zamku, a w

W oparciu o informacje z różnych

kino „Luna” już nie istnieje. Od dłuż-

miastem a starostwem powiatowym

naczelnik wydziału z Oddziału Gospo-

mnie to historia, z którą wiążę kilka cie-

dalszej przyszłości budowa centrum

źródeł o domniemanym starcie inwesty-

szego czasu przynosiło straty. Właści-

były prowadzone.

darowania Nieruchomościami w Krako-

płych chwil. Te niekoniecznie miłe też

sportowo-rekreacyjno-konferencyjnego.

cji we wrześniu tego roku, postanowili-

ciel – Silesia Film z Katowic zdecydo-

– Na początkowym etapie rozmów

wie. Stan prawny majątku jest nieure-

pamiętam. Szczególnie trudne warunki

Oby na planach się nie skończyło.

śmy sprawdzić, na jakim etapie są obec-

wał się na likwidację i sprzedaż kina

zastanawialiśmy się wspólnie nad moż-

gulowany.

były w pokojach od strony torów kolejo-

nie prace. Plac po byłej garbarni przy

za cenę wywoławczą 800 tysięcy zło-

liwością wykorzystania tych terenów

ul. Legionów od roku stoi pusty. Wrze-

tych. Zostało sprzedane prywatnemu

pod dalsze inwestycje związane z cen-

wo wieczystego użytkowania terenu

sień minął, październik też, a ciężki

inwestorowi z Krakowa i najpewniej

trum handlowym, ale zapadła decyzja,

przez PKP SA jeszcze nie uzyskało for-

sprzęt jak dotąd nie wjechał na budo-

będzie przekwalifikowane na sklep spo-

że należy przede wszystkim skoncen-

malnego potwierdzenia wojewody – do-

wę. – Trudno jest określić, kiedy nastą-

żywczy. Pozostaje pytanie, dlaczego

trować się na rozwoju już zaplanowa-

daje Radzik.

pi wydanie przez starostwo decyzji o

władze miejskie nie wyraziły chęci kup-

nego projektu – potwierdza także Pa-

„Glob” niegdyś tętnił życiem, w ho-

pozwoleniu na budowę „Galerii Zaso-

na „Luny”. – Właściciel zwrócił się do

draic Coll. Zdaniem prezydenta Janu-

telu zatrzymywały się sławne i lubiane

le” – informuje Ryszard Tabaka, rzecz-

miasta z propozycją sprzedaży. Jednak

sza Marszałka zmiana lokalizacji

postacie, nocowali tam m. in. Majka Je-

nik prasowy oświęcimskiego starostwa.

nie byliśmy zainteresowani. Przeanali-

byłaby możliwa, jeśli inwestor zagwa-

żowska czy Bohdan Smoleń. Zawsze w

Kiedy więc można oczekiwać, że prace

zowaliśmy sytuację i jednoznacznie

rantowałby pokrycie kosztów budowy

otoczeniu taboru kolejowego. W pew-

ruszą? Padraic Coll, reprezentujący ir-

stwierdzamy, że miasta nie stać na do-

nowego stadionu w innym miejscu.

nym sensie „Glob” miał swój urok... kie-

landzką grupę deweloperską uspoka-

płacanie do interesu – mówił na konfe-

Ostatecznie sprawa dalej stoi w

dyś. Dzisiaj przeżywa śmierć kliniczną.

ja. – Szacujemy, że prace budowlane

rencji Gerard Madej, zastępca prezy-

miejscu. Stadion MOSiR także. „Gale-

W oczach potencjalnych oferentów nie

rozpoczną się w pierwszym kwartale

denta miasta. Na koniec stwierdził – za

ria Zasole” najwcześniej powstanie za

wzbudza zainteresowania.

2008 roku. Trwa proces wyboru głów-

rok w „Galerii Zasole” i tak będzie kino,

rok. Jak przewiduje inwestor, pracę

– Nie ma osób zainteresowanych

nego podwykonawcy projektu, który w

profesjonalne kino...

może w niej znaleźć od 310 do 380 osób.

dzierżawą budynku z przeznaczeniem

obecnej formie będzie miał 13 000 m

W eterze krążyła też historia o prze-

Obiekt ten będzie liczył ponad 40 tys.

na działalność gospodarczą. Taka sytu-

kw. powierzchni handlowej pod wyna-

niesieniu stadionu sportowego MOSiR,

m kw. powierzchni całkowitej. Po-

acja utrzymuje się już ponad rok – po-

jem oraz prawie 600 miejsc parkingo-

a teren przy ul. Legionów miałby być

wierzchnia zabudowy wyniesie 8 290 m

twierdza to Jan Kadłuczka, pełniący

wych – zachwala. W budynku znajdzie

zagospodarowany pod „Galerię Zaso-

kw. Będzie to obiekt liczący od 4 do 5

funkcję administratora budynku.

się miejsce także na kino z trzema sa-

le”. Jako nową lokalizację wskazywa-

kondygnacji, gdyż takie są uwarunko-

lami projekcyjnymi. W mieście funkcjo-

no m. in. ogródki działkowe za PZ nr 2

wania architektoniczne – wynika z in-

nuje tylko Dyskusyjny Klub Filmowy

(popularnym „Chemikiem”). Piotr Kuć-

formacji uzyskanych w Starostwie Po-

„Reksio”, przy Oświęcimskim Centrum

ka, przewodniczący Rady Miasta po-

wiatowym w Oświęcimiu.

Kultury. Dobrze znane od 1964 roku

twierdza, że takie rozmowy pomiędzy

możliwości sprzedaży majątku spółka
nie informuje.

– Oznacza to, iż obligatoryjnie pra-

wych – wspomina jeden z klientów, wie-

Ostatnim dzierżawcą hotelu było
krakowskie biuro podróży „Jordan”,
ostatnim, bo do końca października
ubiegłego roku. Do tego czasu oficjalnie

10
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Pozostałości
hotelu „Glob”
Fot. RC

RC

Plany wciąż na stole

RC
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Ze sztandarem i w togach
– To już trzeci rok działalności Pań-

wersalizacja kulturowa a procesy globa-

stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w

lizacji” wygłosił prof. dr hab. Tadeusz

Oświęcimiu, po jego zakończeniu jej

Paleczny.

mury opuszczą pierwsi absolwenci ze

W nowym roku akademickim liczba

stopniem licencjata – powiedział w prze-

studentów PWSZ w Oświęcimiu wyno-

mówieniu inauguracyjnym prof. dr hab.

si 1313 osób, rekrutują się oni ze 139

Lucjan Suchanek, rektor oświęcimskiej

miejscowości. – Jest to dowód na to, że

uczelni.

uczelnia spełnia swoje zadanie. Przy

Uroczystość tradycyjnie już rozpoczę-

powoływaniu wyższych szkół zawodo-

ła msza św. w kościele pw. św. Maksymi-

wych chodziło przecież o to, by dać szan-

liana Kolbe, po której poświęcono sztan-

sę studiowania młodzieży, która ze

dar szkoły. Ulicami Tysiąclecia i Śniadec-

względów ekonomicznych nie może stu-

kiego do Oświęcimskiego Centrum

diować w znanych ośrodkach akademic-

Kultury przeszła kolumna studentów i

kich – powiedział prof. Suchanek, pod-

pracowników PWSZ. Pochód maszerował

kreślił, że wzrastająca liczba studentów

wg średniowiecznego, odwróconego po-

sprawia, iż zaczyna brakować audyto-

rządku ważności. Otwierał go poczet

riów i sal ćwiczeniowych, z brakiem

sztandarowy, za którym podążali studen-

miejsca zaczyna się także borykać bi-

ci pierwszego roku, przystępujący w tym

blioteka i jej czytelnia. – Będziemy zmu-

dniu do aktu immatrykulacji, a zamykali

szeni wynajmować sale na zajęcia. Dla-

członkowie Wysokiego Senatu PWSZ.

tego problemem palącym staje się ada-

Podczas uroczystości rektor odebrał

ptacja drugiego budynku. Jest on

z rąk fundatorów kolejne insygnia wła-

dwukrotnie większy i zapewni normal-

dzy rektorskiej: berło ufundowane przez

ne funkcjonowanie oświęcimskiej uczel-

Posła na Sejm RP Stanisława Rydzonia,

ni, która będzie się nadal rozwijać.

na zagospodarowanie Starego Miasta

Władze miasta ponownie podjęły
próbę zakupu oświęcimskiej
„Tęczy”. Właściciele jednak
tanio nie zamierzają jej sprzedać. Czy dojdzie do krakowskiego targu? Wielu mieszkańców
Oświęcimia wolałoby mieć
centrum miasta zagospodarowane w inny sposób. Ich zdaniem
„ten klocek to straszak na
turystów…”.

jest mnóstwo. Czemu na przykład nie
wybudować tutaj na środku jakiejś stylowej i niedużej kawiarenki, pasującej
do krajobrazu serca miasta? – zastanawia się Anna Łuszczkiewicz, mieszkanka Oświęcimia.
Zdaniem naszej rozmówczyni pawilon nie jest ani ładny, ani też praktyczny. Turyści przyjeżdżają do grodu nad
Sołą tylko po to, aby zobaczyć były obóz
koncentracyjny. Nawet nie nocują w
Oświęcimiu. Wszyscy widzą tylko KraAnna
Łuszczkiewicz
z Oświęcimia
na temat
„Tęczy” ma
jasne zdanie –
trzeba ją
wyburzyć!
Fot. (kaman)

ków. Jej zdaniem w Oświęcimiu powinno powstawać znacznie więcej porządnych lokali, gdzie goście w spokoju mogliby napić się kawy czy herbaty. Na
razie takich miejsc jest jak na lekarstwo.
Nierozwiązana sprawa dalszych losów popularnego oświęcimskiego pawilonu wstrzymuje rozpoczęcie przebudowy płyty Rynku Głównego. Na razie in-

Operacja
„Kartagina” trwa

westycja będzie musiała poczekać. Poza
pieniędzmi potrzebnymi na zakup obiektu trzeba też myśleć o kosztach wyburzenia budynku. Oczywiście decyzja będzie
spoczywać w rękach mieszkańców. Po-

– Trzymamy rękę na pulsie. Wciąż

700 tys. zł. Z kolei według wyceny zle-

liczę na to, że oświęcimski rynek zamie-

jawiają się głosy, że dobrym rozwiąza-

realizujemy operację „Kartagina”. Finał

conej przez miasto kwota ta wynosi 4

ni się w krakowskie Sukiennice. Nie o

niem byłoby kupienie „Tęczy” i prowa-

mln 174 tys. zł. Skąd różnice?

to chodzi. Zamiast tego niewypału ar-

dzenie w niej przez jakiś czas działalno-

pierścień rektorski podarowany przez

Na remont i adaptację tego budyn-

jest blisko. Trwają rozmowy z właścicie-

posłankę Beatę Szydło, gronostaje i togi

ku PWSZ posiada zagwarantowane

lami tego obiektu. Chodzi oczywiście o

– Wynikają one z faktu, że wycena

chitektonicznego powinien tutaj po-

ści, aby choć w pewnej części zwróciły

sfinansowane przez Prezydenta Miasta

środki: z Małopolskiego Regionalnego

cenę pawilonu. Być może dojdzie do kra-

dokonana dla właścicieli budynku za-

wstać jakiś ładny pomnik. Może warto

się zainwestowane w nią środki.

Oświęcim oraz kasetę na insygnia au-

Programu Operacyjnego, dotacji Mini-

kowskiego targu. Potem zastanowimy

kłada jego rozbudowę, a zaś nasza bie-

pomyśleć o przywróceniu dawnego mo-

torstwa Bogusława Sobali, właściciela

sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-

się, co dalej robić. Na pewno w grę

rze pod uwagę jego aktualną wartość.

numentu św. Nepomucena. Możliwości

firmy „Balabos”. Sztandar szkoły został

go, Oświęcimskiego Strategicznego Pro-

wchodzi organizacja referendum. To

W czasie negocjacji chcielibyśmy kupić

ufundowany przez Stanisława Kołacz-

gramu Rządowego, ze środków samo-

mieszkańcy zdecydują. Ja na pewno je-

obiekt za cenę niższą od wyceny opra-

ka, właściciela cukierni Alfred Kołaczek,

rządów – w sumie 27 milionów 250

stem za wyburzeniem – przekonuje Ge-

cowanej przez miasto – dodaje Madej.

wieloletniego Prezesa Sądu Rejonowe-

tysięcy złotych. W czerwcu Senat PWSZ

rard Madej, zastępca prezydenta Oświę-

Jeżeli do końca miesiąca nie będzie

go w Oświęcimiu, sędziego Andrzeja

zaakceptował koncepcję przejęcia trze-

cimia, który z ramienia magistratu kon-

finału sprawy, to operacja „Kartagina”,

Ząbronia wraz z małżonką Jadwigą oraz

ciego budynku byłego magazynu zakła-

troluje i uczestniczy w rozmowach

bo tak właśnie w oświęcimskim magi-

Marię Wojtaszek, właścicielkę apteki

dów Monopolu Tytoniowych – decyzja

dotyczących zakupu „Tęczy”.

stracie mówi się o próbie zakupu „Tę-

przy ul. Czecha w Oświęcimiu.

w sprawie podziału środków OSPR na

Prezydent Madej podkreślił wspar-

czy”, zostanie przesunięta na przyszły

Centralnym punktem uroczystości

poszczególne zadania wywołała różni-

cie radnych w prowadzonych z właści-

rok. Mieszkańcy Oświęcimia mają jasne

był akt immatrykulacji. Studenci ślubo-

ce zdań w gronie beneficjentów progra-

cielami obiektu negocjacjach. Zakupem

spojrzenie na sprawę. Chcą mieć w swo-

wali uroczyście, że będą „wytrwale dą-

mu. Trwa oczekiwanie na pomyślne dla

„Tęczy” zainteresowanych jest również

im mieście rynek z prawdziwego zda-

żyć do zdobywania wiedzy i rozwoju

wszystkich rozwiązanie.

dwóch prywatnych inwestorów. Podob-

rzenia.

(kaman)

Kamień z partnerskiego Kerpen
Podczas uroczystości 10-lecia part-

skich artystów. Oświęcim już od kilku-

nerstwa Kerpen i Oświęcimia, burmistrz

nastu lat utrzymuje kontakty z tym nie-

niemieckiej miejscowości przekazała

mieckim miastem. W 1997 roku władze

kamień pod budowę kopca Pamięci i

obu miejscowości podpisały umowę

Pojednania. Podarunek pochodzi ze

partnerską. W czasie obchodów jubile-

wzgórza Marienfeld z okolic Kolonii.

uszu 10-lecia współpracy wystąpiły

Rok temu Ojciec Święty Benedykt XVI

oświęcimskie zespoły: Zespół Pieśni i

własnej osobowości, odnosić się z sza-

Jesienią w PWSZ uruchomione zo-

no jednak największe szanse ma mia-

– Jestem zdecydowaną zwolen-

odprawił tam mszę świętą. Uroczysto-

Tańca „Hajduki” oraz formacja tanecz-

cunkiem do władz uczeni i wszystkich

staną nowe studia podyplomowe: Zarzą-

sto. Bardzo prawdopodobne, że decyzja

niczką wyburzenia tego klocka, który

ści w Kerpen były okazją do podsumo-

na Szkoły Tańca „Prestiż”. Reprezen-

członków jej społeczności, stosować pra-

dzanie i organizacja pomocy społecznej.

zapadnie jeszcze w tym miesiącu. Ile

straszy turystów odwiedzających miasto.

wania współpracy. Oświęcim reprezen-

tanci Oświęcimia oglądali zabytki nie-

wa i obyczaje akademickie oraz całym

Ruszy także druga edycja cieszących się

miasto chce dać? Na razie nie wiadomo.

Takie samo zdanie na ten temat mają

towali m.in. prezydent Janusz Marsza-

mieckiego miasta i najciekawsze miej-

postępowaniem dbać o godność i honor

sporym zainteresowaniem rocznych stu-

Ustaliliśmy jednak, że punktem wyjścia

moi znajomi i przyjaciele. Mój tata wciąż

łek, radni i przedstawiciele Ochotniczej

sca, takie jak m.in. zamek na wodzie,

studenta Państwowej Wyższej Szkoły

diów: Projektowanie i zarządzanie fun-

są wyceny przygotowane przez rzeczo-

powtarzał pod nosem, że ten okropny

Straży Pożarnej. Świętu partnerstwa to-

wzgórze papieskie i kopalnię odkryw-

Zawodowej w Oświęcimiu”. Po przyrze-

duszami europejskimi.

znawców. Ci powołani przez właścicieli

obiekt szpeci centrum Oświęcimia, któ-

warzyszyło także otwarcie wystawy pre-

kową.

oszacowali wartość pawilonu na 4 mln

re jest ciekawym i miłym miastem. Nie

czeniu wykład inauguracyjny pt. „Uni-
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Karo

zentującej miasto i dokonania oświęcim-

(kaman)
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Patrzą urzędnikom na ręce

Uczniowie z zagranicy
z uwagą słuchali, co mają
im do powiedzenia
oświęcimscy gimnazjaliści
Fot. (kaman)

Ruszył drugi etap programu umożliwiającego gimnazjalistom poznanie
funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Uczniowie z
oświęcimskiej „trójki” znowu patrzą
urzędnikom na ręce.
Przedsięwzięcie to pomysł dwóch
osób – Andrzeja Kacorzyka, przewodniczącego Rady Powiatu i Grzegorza Olszewskiego, nauczyciela historii oraz
wiedzy o społeczeństwie.
– Uzyskana przez uczniów wiedza z
całą pewnością zaowocuje w przyszłości. Gimnazjaliści mają możliwość między innymi dowiedzieć się, w jaki sposób konstruowany jest budżet – twierdzi szef powiatowej rady.
To już drugi etap programu mającego na celu poznanie starostwa. Ucznio-

Gimnazjaliści „trójki” ze skupieniem wykonywali zlecone im w starostwie zadania
Fot. (kaman)

Sprawiedliwi wśród nas

wie z gimnazjalnej „trójki” przez kilka
miesięcy poznawali pracę urzędu,
uczestnicząc w nieformalnych szkole-

cimskiego przez uczniów „trójki”. Orga-

tematyką, która ich interesowała. Część z

niach w wydziałach: Finansowym, Pro-

nizowane one będą raz w miesiącu.

nich zgłosiła się do tego projektu, a resz-

mocji Powiatu, Komunikacji i Transpor-

– Do pracy uczniowie przygotowywa-

tę sam wybrałem. Przedsięwzięcie może

tu oraz u Powiatowego Rzecznika Praw

li się przez pół roku. Teorię poznawali na

dobrze przygotować młodych ludzi do

Konsumenta. Poza samym poznaniem

wspólnych spotkaniach. Zajęcia praktycz-

samodzielnego życia w społeczeństwie –

celów ich pracy gimnazjaliści wykonywa-

ne mieli już w urzędzie. To młodzież wy-

podkreśla Grzegorz Olszewski, nauczy-

li różne zadania. Druga część projektu

brała do zapoznania się z funkcjonowa-

ciel w Miejskim Gimnazjum nr 3 w Oświę-

zakłada samodzielne szkolenia w staro-

niem poszczególne wydziały oraz rzecz-

cimiu i jednocześnie opiekun grupy.

stwie gimnazjalistów z powiatu oświę-

nika konsumentów, gdyż wiązało się to z

Wyniki konkursu!

(kaman)

Być świadomym historii

Uczniowie z high school w Bristolu oraz z berlińskiej szkoły Clay-Schule gościli
w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu. Ich wizyta była związana z projektem
„Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – Sprawiedliwi wśród Nas”.

Pod koniec października uczniowie

kiego monodramu przedstawiającego

Wizyta w oświęcimskim gimnazjum

gimnazjaliści MG nr 2 spotkali się w

losy oświęcimskiej „sprawiedliwej” –

gości z Bristolu oraz z berlińskiej szkoły

Oświęcimiu z kolegami i koleżankami z

Ludwiki Molendy. Z zainteresowaniem

Clay-Schule, to efekt ubiegłorocznej eu-

Anglii i Niemiec. Oświęcimianie zapre-

też oglądali zdjęcia dokumentujące pra-

ropejskiej konferencji nauczycieli pn.

zentowali gościom efekt swojej pracy w

cę młodzieży. Na zagranicznych gości

„Auschwitz – historia i symbolika”.

ramach projektu „Sprawiedliwi wśród

czekało również gros innych atrakcji. Po

– Tym razem to młodzież podjęła

Narodów Świata – Sprawiedliwi wśród

pierwsze mieli możliwość poznania

europejski dialog dotyczący Holokaustu,

Nas”.

Oświęcimia i ważnych miejsc, takich jak:

tolerancji, prawa do godności i wolno-

– Nasi uczniowie zajmowali się pro-

synagoga, zamek, kościół salezjański z

ści oraz możliwości poznawania prze-

W październikowym konkursie „Głosu”

jektem jeszcze w roku szkolnym 2004/

kaplicą św. Jacka oraz cmentarz żydow-

szłości poprzez rozmowy ze świadkami

„Kronikę Oświęcimia” (komplet)

2005. Ich celem było odnalezienie w

ski. Oczywiście zwiedzili też Państwowe

historii. Spotkanie młodych ludzi z róż-

wylosowała pani ELŻBIETA KRYSTIAN
z Oświęcimia, a ilustrowane książki
„Korczak i jego dzieło” wylosowały pa-

Przed wszystkimi miłośnikami zie-

W planie konferencji przewidziano

okolicy osób odznaczonych medalem,

Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tam, w

nych krajów dało możliwość pokonania

mi oświęcimskiej oraz tymi, którzy jesz-

między innymi wykłady prof. Krzyszto-

przeprowadzenie wywiadu oraz spisa-

ramach warsztatów, rozmawiali o wła-

barier nie tylko kulturowych i języko-

cze nie znają za dobrze jej dziejów,

fa Baczkowskiego o roli naszego miasta

nie historii tych ludzi w formie literac-

snych wrażeniach po zwiedzeniu byłego

wych, ale także historycznych, wynika-

otwiera się niecodzienna okazja, by

w Monarchii Luksemburgów i dr. Prze-

nie: RENATA ŚWIADEK z Libiąża i MARTA

kiej. Projektowi miały towarzyszyć roz-

hitlerowskiego obozu zagłady. Młodzież

jących z tragicznej przeszłości narodów

taką wiedzę posiąść lub poszerzyć. W

mysława Stanko o dziejach płyty Miko-

maite działania mające na celu posze-

zbierała materiały potrzebne do stworze-

europejskich, zwłaszcza polskiego i nie-

MARSZAŁEK z Oświęcimia.

imieniu Liceum Ogólnokształcącego

łaja Myszkowskiego – zabytku przecho-

rzenie wiedzy uczniów o Holokauście

nia strony internetowej w języku angiel-

mieckiego. Uczniowie poszerzyli swoją

Nagrody ufundowało

im. S. Konarskiego zapraszamy miesz-

wywanego w oświęcimskim zamku.

oraz kulturze żydowskiej – przekonuje

skim, polskim i niemieckim dokumentu-

wiedzę na temat Holokaustu i II wojny

Oświęcimskie Centrum Kultury.

kańców grodu nad Sołą na konferencję

Konferencję urozmaici multimedialna

Grażyna Korczyk, dyrektor szkoły.

jącej wizytę w Polsce oraz przeżycia i do-

światowej, mogli także usłyszeć oraz

naukową zatytułowaną „Oświęcim nie-

prezentacja Galerii XX wieku z zasobów

Dzięki przygotowanej przez oświę-

świadczenia

historii.

poznać historię tych, którzy okazali się

znany”. Odbędzie się ona w auli „Ko-

portalu internetowego Kasztelania i Mi-

cimskich gimnazjalistów prezentacji,

Zaglądnęli również do stolicy wojewódz-

być ludźmi wielkiego serca – dodaje

nara” w najbliższą sobotę, 10 listopada

rosława Ganobisa.

uczniowie z Anglii i Niemiec mogli po-

twa małopolskiego, gdzie poza rynkiem

pani dyrektor.

słuchać sprawozdania z projektu, literac-

zobaczyli też Wawel i Kazimierz.

Gratulujemy!
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji GZO.
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o godzinie 14.00.

Kliw

świadków

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

„Katyń” to opowieść o polskich oficerach pomordowanych podczas II wojny
światowej przez NKWD w Katyniu.
To obraz tragedii nieświadomych
zbrodni kobiet, które czekały na swoich

9.11 Światowy Dzień Jakości, Międzynarodowy

9.11 godz. 18:00 „Henryki 2007” – przegląd filmów

Wystawy

kich wspierających inwazję hitlerow-

zrealizowanych w 2007 roku w Amatorskim Klubie

do 18.11 „Miasto Oświęcim w fotografii, malarstwie i

skich Niemiec w 1939 roku.

Filmowym „Chemik”

rysunku” – wystawa prac artystów ziemi oświęcimskiej

mężów, ojców, synów i braci i jednocze-

Autorami scenariusza, powstałego

11.11 godz. 17:00 „Katyń” – projekcja filmu pro-

– Agaty Skrzelowskiej, Pawła Adamusa, Łukasza Kusia i

śnie bezkompromisowe rozliczenie

na podstawie powieści Andrzeja Mu-

dukcji polskiej z 2007 roku, w reżyserii Andrzeja

Łukasza Karbowniczka – w ramach projektu „Katharsis”

kłamstwa, które miało kazać Polsce za-

larczyka „Post Mortem”, są: Andrzej

Wajdy

20.11–4.12 „Bezpieczna droga do szkoły” – pokonkur-

pomnieć o swoich bohaterach. Film wy-

Wajda, Władysław Pasikowski i Prze-

12.11 godz. 9:00 i 11:00 „Kartoteka” – spektakle

sowa wystawa dziecięcych prac plastycznych

reżyserował Andrzej Wajda.

mysław Nowakowski. Zdjęcia zrealizo-

dla młodzieży szkolnej

Na projekcję filmu wielkiego reży-

wał Paweł Edelman. Autorem muzyki

14.11 „Historia żółtej ciżemki” – spektakl dla

Uniwersytet Trzeciego Wieku

sera o niezłomnej walce o pamięć i praw-

jest Krzysztof Penderecki. W rolach

młodzieży szkolnej

13.11 godz. 16:00 „Jasne i ciemne strony prawdy” –

dę, dzięki którym możemy dziś żyć w

głównych występują: Jan Englert, Ar-

16.11 godz. 17:00 „... w jesiennej zadumie” –

wykład prof. Piotra Skudrzyka

wolnej Polsce, zapraszamy 11 listopada

tur Żmijewski, Andrzej Chyra, Paweł

Zaduszki poetyckie w wykonaniu zespołów Infinitas i

20.11 godz. 16:00 „Zen sztuka codziennego życia” –

o godzinie 17:00 do Oświęcimskim Cen-

Małaszyński, Danuta Stenka, Maja

Wariant M

mówi Andrzej Czarnecki

trum Kultury. Uroczysta premiera filmu

Ostaszewska, Magdalena Cielecka,

21.11 „Balladyna” – spektakl dla młodzieży szkolnej

27.11 wyjazd do Krakowa na otwarcie wystawy

odbyła się 17 września, w rocznicę wkro-

Maja Komorowska.

22.11 godz. 9:00 i 11:00 „Antygona” – spektakle

poświęconej Stanisławowi Wyspiańskiemu

dla młodzieży szkolnej

30.11 godz. 17:00 spotkanie „andrzejkowe”

26.11 godz. 18:00 i 20:30 Kabaret „Ani Mru-Mru”

zajęcia stałe:

5.12 godz. 17:00 „Rozśpiewana choinka” – mikołaj-

basen: poniedziałek godz. 14:00, środa godz. 12:15

kowy program muzyczny dla dzieci

qigong: wtorek godz. 11:00

7.12 godz. 18:00 „Oko w oko” – otwarcie wystawy

język angielski: środa godz. 9:00

artystycznych konfrontacji młodych twórców

zespół wokalny: środa godz. 16:00

czenia na ziemie polskie wojsk radziec-

maki

O nagrodę „Henryka”
Już dzisiaj, 9 listopada miłośnicy amatorskich obrazów filmowych spotkają się na dorocznym przeglądzie filmów
zrealizowanych przez filmowców Amatorskiego Klubu Filmowego „Chemik” w 2007 roku. Przegląd połączony
będzie z plebiscytem publiczności na najlepszy film mijającego roku.

Przegląd filmów wspierają: Studio Językowe
„Tutor”, Lokalny Informator Reklamowy
„Pegaz”
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ćwiczenia rehabilitacyjno-ruchowe: czwartek godz.
Galeria „Tyle światów”

11:15 i 12:00

7-23.11 „Łemkowskie Jeruzalem” – wystawa VII

sekcja tkactwa artystycznego „Osnowa”: I piątek

Międzynarodowych Prezentacji Twórczości Plastycznej

miesiąca godz. 9:30

Artystów Łemkowszczyzny

ubiegać się będzie siedem filmów, spo-

oświęcimskim klubem filmowym. Nie-

7-31.12 „Oko w oko” – wystawa artystycznych

Zbiory Historyczno-Etnograficzne

śród ośmiu zrealizowanych w mijającym

zapomniany pan Henryk (zmarły w

konfrontacji młodych twórców

(Zamek ul. Zamkowa 1)

roku w AKF-ie „Chemik”. Obrazy te bra-

czerwcu 2006 roku) pojawiał się zawsze

do 31.12 „Oświęcim – lata 20., lata 30. XX wieku” –

ły udział w festiwalach w Polsce i poza

tam, gdzie działo się coś ważnego. Re-

wystawa ze zbiorów Tadeusza Firczyka i Mirosława

granicami zdobywając wyróżnienia.

jestrował na taśmie filmowej ważne

Ganobisa

ła wyróżniona w Kielcach, Zgierzu i w

oświęcimskiej. Bezszelestnie, z kamerą

Bieruniu. Film „Impresja” Bartosza Gaj-

na ramieniu poruszał się pomiędzy ludź-

dy wyróżniono na festiwalu w Szamo-

mi, kierując obiektyw w stronę radości i

tułach i Bieruniu. „Obcy” Piotra Struczy-

smutku, życia i śmierci, dostatku i ubó-

ka zwrócił uwagę jury w Zgierzu. Pod-

stwa. Tworzył kroniki filmowe, doku-

czas tego samego festiwalu Jarosław

menty, reportaże i artystyczne filmy

Wilczak otrzymał wyróżnienie za debiut

krótkometrażowe. Uczył trudnej sztuki

filmowy pt. „Shoah business”. Filmy

filmowania. W Amatorskim Klubie Fil-

twórców AKF-u „Chemik” zostały w tym

mowym „Chemik” w Oświęcimskim

roku zgłoszone jeszcze do udziału w

Centrum Kultury spotykał się z młody-

ośmiu festiwalach, m. in. w Australii.

mi ludźmi zafascynowanymi, jak on sam,

Doroczny przegląd filmów zrealizo-

kinem niezależnym i artystycznym,

wanych przez filmowców „Chemika”

przekazując im swoje filmowe doświad-

nosi nazwę „Henryki” od imienia uty-

czenia i ucząc filmowego rzemiosła.

tułowanego filmowca – Henryka Leh-

adam

Dzień Świra – bicie rekordów Guinnessa
10.11 Międzynarodowy Dzień Młodzieży,
Dzień Praw Człowieka
11.11 Narodowe Święto Niepodległości ,
Rocznica Odzyskania Niepodległości
14.11 Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę,
15.11 Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar
Wypadków Drogowych
16.11 Światowy Dzień Tolerancji
17.11 Światowy Dzień Studenta,
Światowy Dzień Pokoju, Dzień bez Przekleństw
20.11 Dzień Tolerancji
21.11 Światowy Dzień Telewizji (ONZ),
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień,
Dzień Pracownika Socjalnego, Dzień Żywności
22–26.11 Dni Honorowego Krwiodawstwa
24.11 Światowy Dzień Tańca

nerta, który przez ponad 40 lat kierował

momenty z życia Oświęcimia i ziemi

Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem,

Dzień Seniora

W przeglądzie o nagrodę „Henryka”

„Podróż” Grzegorza Gawrona zosta-

Przypominamy

25.11 Światowy Dzień Pluszowego Misia,
Światowy Dzień bez Futra Naturalnego,
Dzień Kolejarzy i Tramwajarzy (Polska)
28.11 Dzień bez Zakupów
30.11 Andrzeja Apostoła, andrzejki

DKF „REKSIO”

Uwaga!
15.11 godz. 18:30
Podwójne zaproszenie do DKF-u „Reksio” otrzymują
p. Agnieszka Niezgodzka i p. Jacek Kizierowski z Oświęcimia.

„Pan Zemsta”, film produkcji koreańskiej z 2002
roku, reżyseria Park Chan-Wook, 121 minut

Gratulujemy!

A
BILET DO KIN

22.11 godz. 18:30
„Old Boy”, film produkcji koreańskiej z 2003 roku,

Odbiór nagród do 30 dni od ukazania się wyników losowania

reżyseria Park Chan-Wook, 119 minut
29.11 godz. 18:30

dostarczyć
i wysłać lub
ć ten kupon
cią
,
wy
ku
y
ro
cz
07
Wystar
grudnia 20
dakcji do 3
nia
do naszej re
ójne zaprosze
dw
po
a
dw
my
a my wylosuje
eksio”.
do DKF-u „R

11

„Pani Zemsta”, film produkcji koreańskiej z 2005
roku, reżyseria Park Chan-Wook, 112 minut
karnet: 30 zł
bilet: 10 zł
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Twórcy filmu
przed premierą
w OCK wraz
z Leszkiem
Szusterem
(drugi od lewej),
dyrektorem
oświęcimskiego
MDSM-u
Fot. Kliw

Po pokazie
filmowym
wywiązała się
polsko-niemiecka
dyskusja
Fot. Kliw

Pamięć o teraźniejszości

„A potem nadejdą turyści” przedsta-

wiązek i obietnicę daną tym, którzy nie

Film Roberta Thalheima po raz pierw-

wia opowieść o młodym Niemcu, Sve-

przeżyli zagłady. Sven pomaga mu w

szy pokazuje miasto Oświęcim, które jest

nie, który przyjeżdża do Oświęcimia,

tym i wielu innych codziennych czyn-

bardzo ważnym elementem tej historii.

podobnie jak reżyser, w ramach cywil-

nościach. Nie jest to z początku łatwe

Porusza on istotne problemy, między in-

nej zastępczej służby wojskowej. Miej-

dla obu bohaterów. Poza tymi obowiąz-

nymi tożsamości i pamięci historycznej

sce do jej odbycia jest niezamierzone

kami Sven żyje dzisiejszym dniem

czy też relacji o wymiarze międzynaro-

przez bohatera – marzył on bowiem o

Oświęcimia i jego mieszkańców. Jest

dowym. Obraz stał się kreatywnym za-

pracy w centrum młodzieżowym w Am-

ciągle poddawany próbie stosunku

czątkiem do rozmów o tego rodzaju pro-

sterdamie, ale został skierowany do

mieszkańców do jego osoby i narodo-

blematyce. Fakt, że ekipa filmowa nie

Premierowy pokaz niemieckiego filmu

naszego zespołu. Dlatego jest dla nas ol-

pracy w Oświęcimiu. Przez ten czas ma

wości, a także obserwatorem ciągłej

otrzymała pozwolenia na kręcenie na te-

„A potem nadejdą turyści” zgromadził w

brzymią radością, że człowiek, który poszedł

za zadanie opiekę nad byłym więźniem

konfrontacji tego, jak w codziennym

renie Państwowego Muzeum Auschwitz-

Oświęcimskim Centrum Kultury tłumy.

w świat – ten wielki świat, wraca do nasze-

obozu Auschwitz, Stanisławem Krze-

życiu miasta naznaczonego tragiczną

Birkenau, w najmniejszym stopniu nega-

filmowy – można

Chętnych do obejrzenia filmu było więcej

go miasta ze swoją ideą – mówił po premie-

mińskim, który zajmuje się naprawą

historią próbuje się zachować pamięć

tywnie nie wpłynął na przekaz filmu, a

w pierwszej

niż miejsc w sali teatralnej, stąd niektórzy

rze Leszek Szuster, dyrektor Międzynaro-

walizek będących częścią stałej ekspo-

o niej. Pojawia się też wątek miłosny,

w efekcie końcowym chyba nawet film

chwili pomyśleć,
że to film doku-

oglądali go, siedząc na dostawionych krze-

dowego Domu Spotkań Młodzieży w

zycji w muzeum. Zajęcie to pan Krze-

choć nie jest w filmie znacząco rozbu-

na tym zyskał. Opinie odbiorców po pre-

słach. I nikt z tego powodu nie narzekał.

Oświęcimiu.

miński traktuje jako swój życiowy obo-

dowany – bohater poznaje i zakochuje

mierze były różne. Wśród publiczności

Magnesem na publiczność mógł być fakt,

się w Polce, Ani. Po tym, jak ona wy-

przeważał zachwyt i nieukrywane słowa

mentalny

że produkcja miała swoją premierę na te-

jeżdża ze względu na otrzymane sty-

wdzięczności za tę realizację. Inni mieli

o byłym obozie

gorocznych prestiżowych festiwalach filmo-

pendium do Brukseli, on też postana-

lekki żal, że miasto zostało pokazane po

wych w Cannes, Monachium, Karlovych

wia wracać do siebie. Będąc już na

prostu brzydko, że niektóre rzeczy nie

Varach, Toronto, Berlinie czy Warszawie,

dworcu, zaczyna mieć wątpliwości co

zgadzają się z rzeczywistością, a jeszcze

schwitz-Birke-

lecz chyba bardziej przyciągało to, że kino-

do powrotu do Niemiec, które wywołu-

innym miasto jawiło się w filmie wręcz

nau, ale nie...

wy obraz pokazuje miasto Oświęcim. Bo nie

je spotkanie grupy rodzimych turystów.

jako opustoszała metropolia.

przywykliśmy do widoku naszej małej oj-

Sven pomagając im, zawraca...

Oświęcim jako
główny plan

zagłady Au-

„A potem nadejdą turyści” –

czyzny na wielkim kinowym ekranie.

Fakt jest faktem i trzeba się z tym

– Przez ostatnie pięć lat zmagałem się

zgodzić – „A potem nadejdą turyści” to

Film opowiada historię, która oparta jest

z tym tematem, ponieważ jest on bardzo

nie jest film dokumentalny tylko fabu-

na doświadczeniach jego reżysera Roberta

ważny. Kiedy opowiadam o tym ludziom

larny. Zgodnie z tymi założeniami ga-

Thalheima. Pod koniec lat dziewięćdziesią-

w Niemczech, oni dziwią się, że chcę

tunkowymi autorzy filmu nie są zobo-

tych minionego wieku odbył on w Między-

powiązać dwie różne sfery: to co było i to

wiązani do realistycznego przedstawie-

się współcześnie,

narodowym Domu Spotkań Młodzieży za-

co jest. To przede wszystkim ta myśl

nia miasta.

w naszym mie-

stępczą służbę wojskową.

przyświecała mi podczas zamierzeń krę-

w tym filmie
akcja rozgrywa

ście, latem 2006

– Mam pewną sentymentalną refleksję

cenia tego filmu i realizacji. Opisywanie,

związaną z tą okazją. Gościmy twórcę, Ro-

wyjaśnianie i przybliżanie pewnych

roku, nie w

berta Thalheima, który przed dziesięcioma

spraw. Z drugiej strony nie chciałem

muzeum.

laty spędził w naszej instytucji osiemnaście

widzom narzucać żadnej próby interpre-

miesięcy służby zastępczej jako członek

tacji tego filmu – mówi reżyser.
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Kliw
W październikowym wydaniu „Głosu”
złośliwy chochlik drukarski zamienił
opisy zdjęć pierwszoklasistów
w dwóch szkołach.
Za pomyłkę przepraszamy.
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Katarzyna Majgier została laureatką tegorocznej nagrody literackiej
im. Kornela Makuszyńskiego za powieść „Amelka”.

śnie tę nominowaną do IBBY „Trzynastkę na karku”. A w tym roku „Marzyciel-

Doskonale znany kabaret, kaba-

dać następnej.

Koziołkowe spotkanie z Amelką

Czyli ma Pani dalsze plany pisarskie?

gający przedstawiania i rekomendacji, czyli kabaret „Ani

kiedy je napiszę (ze śmiechem). Mam

Mru-Mru” wystąpi 26 listopada

prostu wszystko – tylko trzeba znaleźć

o godz. 18:00 i 20:30 w Oświęcimskim Centrum Kultury.

czas, żeby je napisać.

Kabaret „Ani Mru-Mru” powstał we

Jesień to tradycyjna pora

sku wiejskim i sposobu na to,

Wymarzona nagroda, którą pragnie

na przyznanie kolejnej, czter-

jak nie zagubić się wobec me-

Pani otrzymać, to…

nastej już nagrody literackiej

dialnego sukcesu oraz za

Nawet nie zastanawiałam się nad

uznawana jest data pierwszej próby, na

za twórczość dla dzieci. Uro-

podjęcie aktualnego tematu

konkretnymi nagrodami! Chciałabym,

której byli obecni ówcześni wykonawcy:

czyste wręczenie statuetki

zderzenia się mitu sławy i po-

żeby moje książki były czytane, żeby po-

Joanna Kolibska, Grzegorz Tatara, Ma-

Koziołka Matołka, w obecno-

pularności.

dobały się czytelnikom. O to się staram.

ciej Wojnarowski i Marcin Wójcik – po-

ści młodych wielbicieli ksią-

Nagroda literacka im.

żek, autorów nominowanych

Kornela Makuszyńskiego zo-

tytułów oraz wydawców,

stała ustanowiona w 1994

miało miejsce w Oświęcim-

roku przez Fundację „Książ-

skim Centrum Kultury.

ka dla dziecka” i redakcję

Niemal każdy pisarz przyznaje,

była się premiera pierwszego programu.

ję we wspomnianym serwisie motywują

Klub ten zaufał kabaretowi i... słusznie.

mnie do tego. Dzieci i nastolatki są fan-

Pierwszy program został zaprezentowa-

tastyczne, mają dużo pomysłów, a poza

ny aż... 6 razy, każdorazowo ciepło przyj-

tym opowiadają mi takie historie, że na

mowany przez publiczność. 15 stycznia

wialiśmy z tegoroczną zdobyw-

okrągło mam wenę do pisania. Poka-

2000 roku, w winiarni „U Dyszona” miał

czynią statuetki sympatycznego Matołka, KATARZYNĄ

zuję im kolejne fazy powstawania ksią-

miejsce pierwszy wieczór z kabaretem. Po

żek. One w zamian dopingują mnie albo

udanych kolejnych wieczorach kabareto-

sprostowują, że na przykład takich słów

wych... przyszły następne. Przyszły również

MAJGIER.

dzisiaj się już nie używa, tak nikt nie

zmiany składu kabaretu. W grudniu 2000

mówi w szkole, a to słowo jest za trud-

roku „Ani Mru-Mru” zaistniał na ogólno-

2004 roku rolę organizatora

nym czytelnikiem literatury.

przyznało nagrodę „Amelce”

przejęła oświęcimska biblio-

przede wszystkim za sposób

teka publiczna i jej Filia dla

kreacji głównej bohaterki

Dzieci i Młodzieży.
groda ta jest przyznawana co
autorowi za wyróżniającą się,

Pisarka Joanna Papuzińska,
dyrektor MBP w Oświęcimiu
Leszek Palus oraz wyróżniony
Zygmunt Miłoszewski
Fot. Kliw

wicz. 1 grudnia 1999 roku w kawiarni artystycznej lubelskiego klubu HADES od-

niczyła Joanna Papuzińska,

ny wielodzietnej w środowi-

składu dołączył pianista Janusz Bronkie-

dzieci?
którymi w pewien sposób współpracu-

czasopisma „Guliwer”. Od

Warto zaznaczyć, że na-

Co Panią inspiruje do pisania dla
To właśnie dzieci, które znam i z

Jury, któremu przewod-

książki, ukazanie życia rodzi-

wrześniu 1999 roku. Za datę powstania

mysłodawca i założyciel. Niebawem do

że dziecko jest najtrudniejszym
odbiorcą i najbardziej krytycz-

roku żyjącemu polskiemu

Nie tylko o książkach rozma-

podobnymi do twórczości
Makuszyńskiego cechami,

Czym zajmuje się Pani oprócz pisania

ne... Po prostu dzięki temu mam z nimi

polskiej scenie kabaretowej. Wziął udział

książkę dla dzieci. Książka

dla dzieci?

dobry kontakt.

w III Ogólnopolskim Festiwalu Kabaretów
Studenckich „Wyjście z cienia” w Gdań-

musi być opublikowana po

Zajmuję się wieloma rzeczami. Pro-

raz pierwszy w roku poprze-

wadzę serwis internetowy dla młodzie-

Nie ma Pani obawy przed tym, że In-

sku. Został tam zauważony i doceniony,

dzającym kolejną edycję na-

ży junior.reporter.pl. Generalnie wyko-

ternet wyprze tradycyjne książki?

uzyskując II miejsce, nagrodę dziennika-

grody.

nywałam różne prace związane z Inter-

Nie, nie mam. Myślę, że dzięki In-

rzy, nagrodę za najlepszy skecz oraz indy-

netem. Wcześniej pracowałam też w

ternetowi wielu ludzi czyta książki dla-

widualną nagrodę za kreację aktorską. Po

wydawnictwach książkowych.

tego, że one są tam dostępne. To poma-

Gdańsku przyszły kolejne występy konkur-

ga też w pewien sposób propagować

sowe w całej Polsce: „Paka 2001” w Kra-

W tym roku jurorzy wybierali najlepsze pozycje
spośród 30 książek nadesłanych przez wydawców i bi-

Ma Pani inne nagrody na swoim kon-

książki. Fajne jest także to, że w Inter-

kowie, VII Mazurskie Lato Kabaretowe

bliotekarzy. Do narody nomi-

cie, prócz teraz zdobytej?

necie wielu ludzi zaczyna też pisać – ist-

„Mulatka” w Ełku 2001, „XXII Lidzbarskie

nieją grupy, w których ludzie pokazują

Biesiady Humoru i Satyry” 2001. Rok 2002

sobie nawzajem to, co napisali.

i 2003 przyniósł kabaretowi kolejne nagro-

nowano osiem książek, juro-

W zeszłym roku miałam nominację

rzy postanowili wyróżnić

do nagrody IBBY [Międzynarodowa

trzy: „Kamienica” Roksany

Izba ds. Książek dla Młodych), ale za

Jędrzejewskiej-Wróbel,

inną książkę.

Miłoszewskiego oraz „Wa-

Dużo Pani książek jest dostępnych dla

kacje w wielkim mieście”

czytelników?

Marcina Pałasza.

dy w Krakowie, Lidzbarku Warmińskim,
Czego życzyłaby sobie Pani przy tej
Żeby książki nigdy nie wyszły z uży-

dzie: Marcin Wójcik, Michał Wójcik i

cia i żeby wciąż były przydatne ludziom.

Waldemar Wilkołek. Bilety w cenie 35 zł
do nabycia w kasie OCK.

Do tej pory wydałam trzy książki.
Dwie w ubiegłym roku: „Amelkę” i wła-

Ełku, Dąbrowie Górniczej.
Do Oświęcimia kabaret zawita w skła-

okazji?

„Góry Żmijowe” Zygmunta
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ret popularny, kabaret niewyma-

nych książek, tylko niestety nie wiem,

Tak. Mam już w planach pięć kolej-

już konkretne zamysły, konspekty – po

Występ
„Woluminków”
z oświęcimskiej MBP
Fot. Kliw

I Ani Mru-Mru!

ki” i prawdopodobnie nie zdążę już wy-

Kliw

maki
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szy. I tak, w myśl tej arystotele-

Lata dwudzieste, lata trzydzieste…

sowej filozofii, spektakl poprzez

„Katharsis”

przywołanie bolesnej historii

to muzyczno-taneczny

Oświęcimia ma pomóc w pogodzeniu się z nią, aby oczyścić te-

Zamek zaprasza! W siedzibie Zbiorów Historycz-

spektakl, który okazał się

no-Etnograficznych przy ul. Zamkowej 1 otwarta

niecodziennym wydarzeniem.

tożsamości. Dzieło „Katharsis”

została wystawa pt. „Oświęcim – lata 20., lata

Polska premiera „Katharsis”

prezentuje hymn naszego mia-

30. XX wieku”. Wernisaż poprzedziła projekcja

miała miejsce na deskach

filmu z 1938 roku „Za wiarę i ojczyznę”.

Oświęcimskiego Centrum

przejmujące i sugestywne spoj-

Kultury. Spektakl

rzenie artystyczne na Oświęcim,

„Oświęcim lata 20., lata 30. XX wieku” jest pierwszą wystawą czasową prezentowaną w odrestaurowanym zamku w Oświęcimiu. Przygotowaniu tej wystawy przy-

raźniejszość naszej miejskiej

sta jako motyw przewodni całego przedstawienia. Stanowi

łączące taniec i muzykę.

zaprezentował francuski
Teatr Uniwersytecki Centrum

Partnerami projektu w Polsce są Fundacja na rzecz Gale-

świecał zamysł przybliżenia zwiedzającym zarówno wyglądu miasta, jak również

Szkolenia Nauczycieli

rii Pro Arte oraz Oświęcimskie

warunków rozwoju gospodarczego Oświęcimia w okresie międzywojennym. Ma-

Tańca i Muzyki

Centrum Kultury. Spektakl miał

teriały prezentowane na ekspozycji pochodzą ze zbiorów dwóch kolekcjonerów:

CEFEDEM z Nantes.

Tadeusza Firczyka i Mirosława Ganobisa.

już francuską premierę 26 kwietnia tego roku w Nantes na scenie Teatru Uniwersyteckiego.

Fotografie, z bogatej kolekcji Tadeusza Firczyka, dotyczą przede wszystkim ar-

Wówczas prezentowana była

chitektury miasta i jego wyglądu na przestrzeni wielu lat – od lat 20. XX wieku do

także francuskiej publiczności

czasów powojennych. Wśród nich znaleźć można również takie, na których uchwy-

wspomniana wystawa.

cone zostały ważniejsze momenty z życia miasta i jego mieszkańców, m.in.: defilady wojskowe z okazji świąt państwowych, otwarcie i poświęcenie nowego mostu
na rzece Sole czy procesja z relikwiami św. Andrzeja Boboli.
Okres przedwojenny był dla miasta okresem szczególnej prosperity. Powsta-

Wielka moc muzyki i tańca

Kliw

wały i rozwijały się tutaj liczne zakłady przemysłowe. Do tych najbardziej znanych
zaliczały się: Fabryka Wódek i Likierów J. Haberfelda, Fabryka Papy Dachowej E.
Kuźnickiego, Fabryka Maszyn i Samochodów „Oświęcim-Praga”, Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych
„Potęga”, Walcownia Cynku. Dokumenty i fotografie
dotyczące historii, m.in.
wspomnianych fabryk stanowią część kolekcji Mirosława Ganobisa. Na wystawie zobaczyć można stare
reklamy firm, druki, butelki
pochodzące z fabryki wódek,
kwity przewozowe towarów,
blankiety weksli czy zdjęcia
pracowników tychże zakładów.
Wystawa została przygotowana przez Zbiory Historyczno-Etnograficzne
Oświęcimskiego Centrum
Kultury oraz Klub „Oświęcimska Starówka” i prezentowana będzie do 31 grudnia 2007 roku.
adam
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Przedstawienie jest złożone z trzech

rozumianą jako historię wspólną

wali się artyści ziemi oświęcim-

aktów, ukazujących trzy okresy z dzie-

wszystkim Europejczykom. Ni-

skiej, współpracujący z Fun-

jów Oświęcimia, w których zaakcento-

colas Gayet, który w 2005 roku

dacją na rzecz Galerii Pro Arte:

wano żydowskie, niemieckie i polskie

odwiedził nasze miasto, posta-

Agata Skrzelowska – malarstwo,

oblicza naszego miasta. Oshpitizin sta-

nowił wówczas przygotować

Elżbieta Wardzała-Sereś – rysu-

nowi pierwszą część spektaklu – fazę

muzyczno-taneczny spektakl o

nek/collage, Łukasz Kuś – foto-

przedstawiającą żydowską tożsamość

nim – wspomina Halina Kozioł.

grafia, Łukasz Karbowniczek –

miasta sprzed drugiej wojny światowej,

– Myślą przewodnią powsta-

Auschwitz to druga faza symbolizująca

jącego projektu miało być spo-

Ideą polsko-francuskiego

holokaust i trzecia faza – Oświęcim,

tkanie twórców reprezentują-

projektu „Katharsis” jest się-

obejmująca okres po II wojnie aż po cza-

cych różne dziedziny sztuki i za-

gnięcie do przeszłości dla lep-

sy współczesne.

stanowienie

ich

szego zrozumienia teraźniejszo-

Autorem tego wyjątkowego spekta-

historyczną tożsamością kultu-

ści i świadomego kreowania

klu jest Nicolas Gayet, student konser-

rową w odniesieniu do historii

przyszłości w oparciu o histo-

watorium CEFEDEM w Nantes, piani-

miasta Oświęcim – dodaje ar-

ryczne doświadczenia naszego

sta i kompozytor. Jego spektakl „Kathar-

tystka.

miasta.

się

nad

rysunek.

sis” jest wynikiem dwóch lat pracy i

W nawiązaniu do tego wła-

Tytuł tego przedsięwzięcia

refleksji wynikającej z poznania historii

śnie zamierzenia można było

nie jest przypadkowy, wybrano

Oświęcimia. Jego zaczątkiem było spo-

obejrzeć towarzyszącą spekta-

go ze względu na greckie zna-

tkanie młodego kompozytora z Haliną

klowi wystawę pod tytułem

czenie słowa katharsis, czyli

Kozioł, artystką malarką, mieszkającą w

„Miasto Oświęcim w fotografii,

oczyszczania przez sztukę. We-

naszym mieście.

malarstwie i rysunku”, ukazu-

dług filozofii Arystotelesa ka-

– Tamto spotkanie zaowocowało i

jącą współczesny obraz miasta i

tharsis ma na celu wywołanie

narodziła się chęć wspólnego pochyle-

toczące się w nim życie. W re-

cierpienia i buntu po to, aby móc

nia się nad historią miasta Oświęcim,

alizację tego projektu zaangażo-

osiągnąć stan oczyszczenia du-
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KADRY PAMIĘCI

pejzaż sentymentalny

Prawie wszystko

był obyczaj, aby w tygodniu

wszystkich Piastów, Jagiello-

pomiędzy Dniem Wszystkich

nów i Wazów, jacy znaleźli

Świętych a 8 listopada, co

wieczny spoczynek w podzie-

Czasy minione, zarówno rozpatrując je przez

wieczór zapalać tyle świec,

miach królewskiego zamku.

pryzmat przeżyć minionych pokoleń rodziny,
jak i w sensie szerszym – swojego miasta,

ilu grobów krewnych i przy-

Z kolei we Lwowie mo-

jaciół nie można było nawie-

dlono się za dusze książąt z

dwóch światów – świata z jednej strony ogrodzenia: parkingu,

dzić z racji oddalenia od

dynastii halickiej, a także

ulicy, miasta, życia – i z jego drugiej strony: kwiatów, zniczy,

miejsc ich spoczynku. Wspo-

wszystkich obrońców miasta,

com Galicji warte wspominania – z atencją,

grobów, pamięci... Są one wciąż jeszcze na korzyść świata ru-

minał o tym w swoich listach

podczas licznych w historii

chu i życia, ale – zapewne z racji upływu lat i czasu – po dru-

szacunkiem, sentymentem. Tak przynajmniej

Jan Matejko, który na Mora-

tego grodu walk oblężni-

wach miał groby rodziny ze

czych.

narodu, kraju – zawsze wydawały się mieszkań-

można dziś wnioskować, przeglądając czasopisma

strony ojca, a z kolei w Niem-

Uniwersytety czciły pa-

sprzed stu i więcej lat, skrupulatnie odnotowujące

czech spoczywali jego przod-

mięć zmarłych profesorów –

wszelkiego rodzaju obchody i jubileusze,

kowie po kądzieli. Zapalał

w Krakowie wspominano ich

też świecę pamięci za star-

podczas mszy w bazylice Ma-

uroczyste nabożeństwa i wieczornice

Wciąż zmieniają się proporcje między „znajomymi” z tych

giej stronie ogrodzenia przybywa wciąż „znajomych”. I powoli proporcje się wyrównują i układają w zgodny parytet.
Tyle wstępu na „listopadowym czasie”, a teraz ad rem,
czyli do rzeczy, a raczej do książki.
W książce wydanej przez oświęcimskie Muzeum w 1972
roku, zatytułowanej „Oświęcim w oczach SS” – dziś z racji

szego brata Zygmunta, pole-

riackiej i kolegiacie św.

upamiętniające zarówno rocznice urodzin

głego w węgierskim powsta-

Anny. Prezydent miasta wraz

czy śmierci sławnych Polaków, jak i historyczne

niu i spoczywającego gdzieś

z urzędnikami zapraszał

su zeznania kilku osób, dotyczące lat okupacji i funkcjono-

w nieznanym grobie.

mieszkańców Krakowa, aby

wania obozu Auschwitz. W tym złożone w 1963 roku zezna-

Przez cały listopad zapa-

pamiętając o zasługach daw-

nia Janiny Szczurek, będącej przez wiele lat sąsiadką mojej

lano też światełka w tak zwa-

nych burmistrzów i rajców,

ciotki w budynku przy ulicy Górnickiego, wcześniej Głębo-

nych latarniach umarłych,

wzięli udział w wypominko-

znajdujących się na miej-

wej mszy, w oktawie Dnia

ciotki, którą i ja odwiedzałem regularnie. Gdy zapoznałem

scach dawnych cmentarzy

Zadusznego.

się z jej zeznaniami, zawartymi we wspomnianej książce,

wydarzenia związane z chlubną przeszłością.

Galicjanie
czczą przeszłość

Pomnik Adama Mickiewicza we Lwowie

poprawności historycznej nazwa „Oświęcim” zastąpiona zostałaby nazwą „Auschwitz” – znalazły się w charakterze anek-

kiej. Znałem ją dobrze, gdyż bywała często po sąsiedzku u

przykościelnych, przeniesio-

W Towarzystwie Przyja-

zacząłem panią Janinę natarczywie nagabywać, dziś powie-

nych za miasto na początku

ciół Sztuk Pięknych w Krako-

dzielibyśmy: słownie molestować o udzielenie mi dodatko-

dziewiętnastego wieku. Były

wie właśnie w listopadzie

to światła pamięci o tych, któ-

urządzano wystawę dzieł

rych szczątki spoczywały w

twórców, których rocznica

nieistniejących już grobach,

śmierci przypadała w danym

przykrytych miejskim bru-

roku i tych, jacy odeszli pod-

Mój – znów używając dzisiejszego słowa – mobbing w tym

kiem. Miejsca pochówku,

czas minionych dwunastu

względzie nie osiągnął celu, spotykając się zazwyczaj z odpo-

splantowane, rychło zabudo-

miesięcy. Felietoniści pisali

wiedzią, że być może kiedyś, w wolnej chwili, porozmawiamy

wano, czy też wytyczono tam

później, że niejeden malarz

wych, poszerzających suche zeznania, informacji, dotyczących tamtych lat z jej młodości, gdy jako krawcowa – którą
była z zawodu – zatrudniona została osobiście przez żonę komendanta R. Hoessa do pracy w domu Hoessów.

na ten temat. Ja wolnych chwil miałem pod dostatkiem, pani

Poczynając od lat sześć-

przy grobach powstańców i

Listopad był też miesiącem,

Miesiąc według tradycji

nowe ulice i place. Księża

czy rzeźbiarz był za życia nie-

dziesiątych dziewiętnastego

kiedy urządzano wieczornice

poświęcony pamięci tych,

Janina nie miała ich nigdy – i stąd wyglądało to, jak wygląda-

najznakomitszych obywateli.

niektórych krakowskich pa-

doceniany, czy też zbyt suro-

wieku, co roku w listopadzie

– publiczne spotkania z pro-

którzy odeszli, był czasem,

ło. Chociaż kiedyś, może nieopatrznie, powiedziała, że w udzie-

Kwestowano przy tej okazji

rafii odprawiali w listopadzie

wo traktowany przez kryty-

kiedy na łamach prasy uka-

lanych przez nią zeznaniach zawarta była prawda, ale – jak

za tych bezimiennych żałob-

ków, a przecież jego talent

teraz widzi – niepełna i wycinkowa, bo temat jej pracy w domu

ne msze.

wart był nie tylko zauważe-

dziennik „Czas” zamieszczał

na utrzymanie starych, a

gramem artystycznym ku czci

korespondencję z większych

wzniesienie nowych nagrob-

Adama Mickiewicza, rocznicy

zywały się liczne zaproszenia

galicyjskich miast ze Lwo-

nych pomników i tablic upa-

listopadowego powstania,

na rocznicowe żałobne msze.

Wielu krakowian wybie-

nia, ale i podziwu. Zdarzało

wem i Krakowem na czele,

miętniających tych, którzy

czy znakomitych Galicjan

Jeżeli rodzina posiadała

rało się w listopadzie do ka-

się nieraz, że słowa te stawa-

pod wspólnym tytułem oby-

zasłużyli się ojczyźnie.

Hoessów, choć stosunkowo krótkiej, jest ogromny jak morze.
To, co zaczerpnęła z pamięci po latach, stanowiło prawie
wszystko z tego, co miała do powiedzenia, ale „prawie” – jak

zmarłych podczas ostatniego

długą familijną tradycję, wy-

tedry na Wawelu, aby wziąć

ły się zachętą dla miłośników

roku. Wykonywano wówczas

mieniano nawet imiona

wiemy nie od dziś – robi wielką różnicę. Lecz nigdy, aż do jej

patriotów

udział w uroczystych mszach

sztuki do nabywania prac

lietoniści i współpracownicy

utwory muzyczne patriotycz-

zmarłych przed stu i więcej

śmierci, pomimo wciąż ponawianych z mojej strony próśb i

wspominano też w kościo-

za dusze władców Polski,

przedwcześnie zmarłych ar-

gazety opisywali uroczyste

nej czy elegijnej treści, recy-

laty. Najczęściej podobne

przynagleń, nie znalazła owej „wolnej chwili” dla uzupeł-

łach podczas składkowych

spoczywających w królew-

tystów. Dzięki temu niejeden

obchody zaduszne, które

towano wiersze poetów, jacy

wspomnieniowe nekrologi

nienia „prawie” o „zupełnie” i „do końca”!

uroczystych mszy żałob-

skich grobach. Odprawiano

z nich doczekał się też ka-

można było przeczytać w pra-

watelskich wypominków. Fe-

trwały przez cały listopad. W

Poległych

Co pominęła lub przeoczyła w swoich zeznaniach wojen-

nych – śpiewały wówczas

odeszli z grona żywych, nie-

te modły z całym ceremonia-

miennego nagrobka, gdyż

Dzień Wszystkich Świętych i

sie lwowskiej i krakowskiej,

no-obozowych i wspomnieniach z tamtych lat pani Janina

chóry działające przy roz-

kiedy któryś z historyków czy

łem. W pamiętnikach znaleźć

zgodnie ze zwyczajem część

Dzień Zaduszny, a później

znawców literatury wygłaszał

gdzie wiele było rodzin, jakie

Szczurek, nie dowiemy się nigdy. Chociaż stojąc nieraz nad

maitych instytucjach pu-

można wzmianki o biskupie,

pieniędzy uzyskanych ze

we wszystkie listopadowe

krótki wykład przybliżający

od wielu pokoleń żyły i od-

jej grobem niedaleko głównej alejki na parafialnym cmenta-

blicznych, szkołach śred-

który w otoczeniu dwunastu

sprzedaży przeznaczona była

niedziele, członkowie patrio-

słuchaczom istotę historycz-

chodziły na wieczny spoczy-

rzu, gdy ponawiam to pytanie, uzyskuję i „słyszę” jej odpo-

nich czy wyższych, stowa-

asystujących mu duchow-

na ten właśnie cel.

tycznych stowarzyszeń i ce-

rzyszeniach

młodzieży

nych wydarzeń, czy zasługi

nek w tych miastach.

nych wyższej rangi, wszyscy

chów w tradycyjnych strojach

kupieckiej, rzemieślniczej

ludzi, jakim poświęcony był

zaciągali warty honorowe

czy urzędniczej.

program wieczoru.
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W Krakowie jeszcze w

w żałobnych ornatach, cele-

dziewiętnastym wieku znany

brował msze, wspominając

wiedź z głębi ziemi i wysokich sfer niebieskich, ale bez zgody odpowiadającej nie mogę tą wiedzą podzielić się z nikim!

Bogna Wernichowska
Andrzej Winogrodzki
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POZNAJ OŚWIĘCIM

NAGŁAŚNIAMY
Kobiet@ w sieci (32)

Oświęcim – Rynek Główny, strona północna z widokiem na dom
Ślebarskich (z lewej strony). Karta wydana w 1910 roku.

Listopadowe błądzenie
Rynek Główny w Oświęcimiu. Dom Ślebarskich po całkowitej przebudowie. Zdjęcie
zostało zrobione po wyzwoleniu miasta spod okupacji niemieckiej w 1945 roku.

Należę do ludzi, dla któ-

Zabłądziłam jeszcze do

rych listopad mógłby zostać

Domu na Skraju Dróg, gdzie

wykreślony z kalendarza. Z

zebrało się kilku znajomych i

dnia na dzień ubywa światła,

przy trzaskającym piecyku

jakby ktoś ukradł słońce.

popłynęły słowa. Każdy Czy-

Wieczory długie i bez intere-

telnik może wejść, ogrzać się,

sujących pomysłów. Pracy

posłuchać, poczytać… Kilko-

nie brakuje – nic tylko narze-

ro ludzi tworzy i dzieli się tym

kać. W takich momentach

z resztą świata. Warto tu zaj-

wyłączam się i bez konkret-

rzeć: www.naskraju.prv.pl/.

nego celu błądzę po interne-

Jesienią lubię czytać

towych stronach. Cóż…

książki Olgi Tokarczuk. W

większość niestety nie nada-

tym roku czekają na mnie

je się, aby pozostać tam dłu-

„Bieguni”. Myślę, że wielu

żej. Jednak co nieco zostaje.

czytelników sięgnie po tę

Tym razem trafiłam do

pozycję z przyjemnością, a

Schroniska Myśli, czyli do

wcześniej może wyruszy na

oddającej się gdzieś tam nie-

internetowe poszukiwania

istnieniu chatki nawiedzonej

bezpopowców i ich ortodok-

przez dobre duchy – myśli,

syjnego odłamu, czyli biegu-

słowa, obecności pozostawio-

nów http://pl.wikipedia.org/

ne przez podróżników. Jej

wiki/Bezpopowcy . Jedno-

opiekunowie napisali, że nie

cześnie polecam wywiad z

wiadomo, na jakiej zasadzie

pisarką, który ukazał się w

ono działa, nie wiadomo,

listopadowym

gdzie (i czy w ogóle gdzieś)

„Twojego Stylu”. Olga To-

się znajduje. Zawsze jednak

karczuk rzadko mówi o so-

w jakiś sposób trafiają tam

bie, ukazuje skrawki pry-

różne ciekawe świata istoty.

watności. Tym razem odkry-

Na razie jednak istnieje i pod

ła się nieco bardziej niż

adresem:

www.schroni-

zwykle. Książkę zostawiam

sko.art.pl można znaleźć tro-

na długie wieczory, kiedy

chę poezji, prozy, nieco zapi-

zapomnę o wszystkich spra-

sków, rysunki i obrazy, czyli

wach do zrobienia i o tym,

to, co pozostawiają po sobie

że za oknem coraz zimniej.
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DOM
ŚLEBARSKICH
W OŚWIĘCIMIU
Okres okupacji niemieckiej. Północna strona Rynku Głównego, dom Ślebarskich przed przebudową.

numerze

goście schroniska i jego
mieszkańcy.

Oświęcim – Rynek Główny. Dom Ślebarskich stanowiący wówczas siedzibę Komitetu Miejskiego
PZPR. Fotografia J. Siudecki, Krajowa Agencja Wydawnicza „Ruch” 1977 rok.

Kamila Drabek

Z kolekcji
Tadeusza Firczyka
2727
Głos
Ziemi
Oświęcimskiej
|27
Głos
Ziemi
Oświęcimskiej|27

NAGŁAŚNIAMY

NAGŁAŚNIAMY

Bioshock

Uwaga,

Ratatuj
Ludzie władzy

Choć w świecie FPS ciężko wymyślić coś no-

Produkcje Pixara są znane i

wego, bo gatunek mocno narzuca możliwości de-

lubiane, a przede wszystkim pa-

signu, to jednak zdarzają się miłe niespodzianki.

miętać należy, że studio to dba-

W fali „kiepszczyzny”, jaka zalewa nas od pew-

ło zawsze o poziom i widać to w

nego czasu zdarzają się rodzynki. Sądzę, że jed-

każdej ich produkcji. „Rabatuj”

Przede mną dość solidna książka – prawie

nym z nich jest Bioshock.

to oryginalna (w porównaniu do

sze dzieje. Taka forma prezentacji jest według

800 stron wiedzy o polskiej władzy. „Kto rzą-

Gra błysnęła już na Games Convention 2007,

pojawiających się kontynuacji)

mnie bardzo dobra. Książka nie wymaga czy-

dził Polską” Andrzeja Szwarca, Marka Urbań-

ale pomimo tego podszedłem do sprawy scep-

produkcja, która spełnia oczeki-

tania od deski do deski, można ją otworzyć w

skiego i Pawła Wieczorkiewicza to współcze-

tycznie. Po uruchomieniu uraczyła mnie ona de-

wania zarówno starszych, jak i

dowolnym miejscu, zależnie od zainteresowań

sny poczet, doprowadzony do czasów najnow-

młodszych widzów.

i zapoznać się z autorskimi przemyśleniami.

mem, w którym trzeba wysłuchać krótkiego mo-

Udana

szych, uwzględniający prezydentów Polski,

Głównym bohaterem opo-

Jeśli ma się własne wyrobione na dany temat

łącznie z Lechem Kaczyńskim. Ponad 100 bio-

wieści jest szczur Remy. Jego

zdanie, można je skonfrontować z poglądami

graficznych felietonów w subiektywny sposób

wielka pasja do gotowania nie

autorów. Jest to jeszcze ciekawsze w odniesie-

przybliża czytelnikowi postaci historyczne i

znajduje jednak uznania wśród

niu do osób żyjących, wciąż pozostających na

współczesne. Uwzględnia okres porozbioro-

piero jest „łał!”. Szybko wydostajemy się z wody i płyniemy do latarni

szczurzej rodziny. Dla nich je-

arenie politycznej lub w jej otoczeniu.

wy i obcych dzierżycieli, a także tych Polaków,

obserwując palący się niedaleko samolot. Tutaj znowu można pooglą-

dzenie to po prostu jedzenie i nic nadzwyczajnego w

Podoba mi się też sugestia twórców: „Jeże-

którzy nie sprawowali nominalnej władzy, ale

dać odbijające się w mokrej posadzce refleksy świetlne. Dość już o

tym nie widzą. Niedoceniony amator kuchni na do-

li pewne oceny i opinie poruszą ich (tu: czytel-

posiadali tak zwany rząd dusz (np. Tadeusz

grafie – jest bardzo dobra. Do tajemniczego królestwa schodzimy pod

datek poznaje sekretny przepis pewnego kucharza i

ników) lub oburzą do tego stopnia, że odłożą

wodę. I tam będą się działy same niezwykłe rzeczy. Świat jest pełen

wie jak przygotować naprawdę unikalną potrawę. To

„Kto rządził

Kościuszko).

na chwilę tę książkę, aby zastanowić się, co ich

zdeformowanych istot, obłąkanych ludzi, a wszystko w klimacie cyr-

wszystko sprawia, że wbrew przeciwnościom losu

kowo idealistycznej wizji cukierkowego świata stworzonego jak zwy-

trafia do pewnej restauracji, gdzie trafia na niezbyt

kle przez wariata. Do dyspozycji gracza jest już nie tylko siła, ale coś,

zaradnego kuchcika. Choć szczur w kuchni nie brzmi

Polską”
Andrzej Szwarc

co można by nazwać mocą, oczywiście nie płynie ona z fantastycznej

zbyt dobrze, to jednak Remy właśnie tam rozpoczy-

abstrakcyjnej „many”, ale z modyfikacji DNA. Zanim więc przejdę do

na swoją kucharską karierę, ku zdumieniu ludzi oka-

broni, powiem, że gracz niczym młody bóg, będzie mógł posługiwać

zuje się, że jego potrawy są naprawdę dobre.

ne do uznanych interpretacji historyków, roz-

ta gra
jest niezła!

nologu, a potem „traaaach” i nasz samolot ląduje w morzu. Tutaj pierwszy plus gry – grafika.

animacja

Ładnie dopieszczona woda, wyglądała tym ład-

wytwórni

niej, że po chwili zajmuje się ogniem no i tu do-

Pixar

się telekinezą, podpalać wrogów żywcem, zamrażać ich, a nawet po-

Film odpowiednio i równomiernie dawkuje por-

rażać prądem. Szczerze mówiąc, choć brzmi to baśniowo, to jednak w

cje dobrego humoru, tak aby nikt nie był zmęczony

klimat gry wpasowało się bardzo dobrze. Cechy te można rozwijać i

lub nie przyzwyczaił się do niego zbyt szybko. Duża

dowolnie miksować w arsenale. Podobnie jest w przypadku broni, nie

porcja energii powoduje, że nie zasypiamy w fotelu,

dość że mamy ich wiele to każdą można upgrade’ować, a dodatkowo

ani nie mlaszczemy z niesmakiem przeczekując nie-

(uwaga!) mamy aż trzy typy amunicji! Haha! Teraz czym innym po-

ciekawe sceny. Szczur i jego kompan od garnka po-

częstujemy roboty, czym innym nożowników, a jeszcze czym innym

trafią skutecznie rozbawić. Do tego oczywiście skon-

szaleńców z dynamitem. Jak widać, ciekawostek nie brakuje i gra od-

struowano odpowiednio profesjonalną animację ob-

powiednio je także dozuje. Jest się czym bawić i jest się gdzie bawić.

fitującą w szczegóły. Studio Pixar jak zwykle stanęło

Lokacje są różnorodne i podobnie jak świat gry oryginalne. Niezwykle

na wysokości zadania, więc wystarczy powiedzieć,

ciekawym elementem są dziewczynki eskortowane przez dwumetro-

że jakość komputerowej grafiki nie budzi zastrzeżeń

wych opiekunów, choć brzmi to dziwnie, to jednak pasuje do fabuły, a

i nie ma się do czego „przyczepić”.

Autorzy wzięli pod uwagę najnowszy stan

zdenerwowało – nasz cel zostanie osiągnięty”.

badań naukowych. Artykuły poświęcone ko-

Historia jest nauką żywą, pozwalającą na wciąż

lejnym postaciom zawierają fakty historycz-

nowe odczytanie przeszłości w kontekście te-

ne, ale trudno tę pozycję zaliczyć do słowni-

raźniejszości. Poczet przygotowany przez

ków biograficznych czy leksykonów. To raczej

Szwarca, Urbańskiego i Wieczorkiewicza daje

subiektywne, w wielu przypadkach polemicz-

po temu okazję.
Kamila Drabek

ważania o ludziach, którzy wpisali się w na-

Gorillaz
To zespół legenda, dla którego najważniej-

Tina Weymouth i Chris Frantz (z The Tom Tom

Sądzę, że na tę bajkę może iść każdy, niezależ-

sza jest muzyka, prawda wcale nieoczywista, dla

Club) oraz rysownik Jamie Hewlett, który wcze-

Dużo można pisać o tej grze, ale najlepiej w nią zagrać, bo warto.

nie od wieku. Produkcja jest dobrze wykonana, za-

innych śpiewających i muzykujących lub play-

śniej zasłynął komiksem „Tank Girl”.

Nie jest to rewolucja, ale można powiedzieć, że gra jest bardzo dobra.

bawna i oryginalna. Niewiele jest dzieł, które mo-

backujących gwiazd muzycznego show bizne-

Z czystym sumieniem polecam ją zwolennikom FPS, a także sympaty-

głyby się równać z tym, aczkolwiek nie znaczy to, że

su.

kom oryginalności i klimatu, którego tej grze na pewno nie brakuje.

„Ratatuj” jest rewolucją. To po prostu coś, za co war-

Gorilaz. Zespół zadebiutował w 2001 roku

„Gorillaz” 2001, rok potem „G-sides”, jest

Dobrze dopracowany i grywalny produkt.

to zapłacić, idąc do kina i nikt nie powinien tego wy-

albumem zatytułowanym po prostu „Gorillaz” i

jeszcze między innymi świetna „Demon Days”

datku pożałować.

od razu zamieszanie. Nikt nie miał pojęcia, kto

z 205 oraz „Gorillaz: Demon Days Live” (DVD)

ją nagrał, twórcy ukryli się pod pseudonimami.

z 2006 roku. Wszystko, co wpadnie wam do ręki,

walka z tymi potworami jest mocnym elementem gry.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Zespół wydał kilka płyt i wszystkie z „sześciogwiazdkową skalą Chowańca”.

Processor: Intel Pentium 4 2.4 GHz

Reżyseria: Brad Bird

Noodle – gitara, 2-D – wokal, Murdoc Nicalls –

jest brylantowe, a 19 listopada ukaże się „D-si-

RAM: 1GB RAM

Scenariusz: Brad Bird

des”, którą jak dobosza dobre uszy wypełnia ra-

Grafika: Direct X 9 –128 MB (GeForce 6600 lub Radeon X1300 – bez

Zdjęcia: Robert Anderson

„D-sides”

bas oraz Russel Hobbs – perkusja, zaś w teledysku można było zobaczyć jedynie animowane

rytasy. Sprawdźmy to.

Radeon X1550)

Muzyka: Michael Giacchino

Gorillaz

jas
PS Jak widać dzieci bynajmniej nie są bezbronne…
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Czas trwania: 110'
jas

postacie. Na czele formacji stoi znany z Blur Damon Albarn, a towarzyszą mu Dan „The Auto-

Paweł Chowaniec

mator” Nakamura, Miho Hatori (z Cibo Matto),

Antyradio Kraków
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Udana runda jesienna oświęcimskich drużyn w rozgrywkach klasy A

Dobra pozycja wyjściowa
Oświęcimska młodzież po raz drugi lepsza od sosnowieckich rutyniarzy
Po rundzie jesiennej piłkarze

Marka Franczuka regularnie

Unii otwierają tabelę klasy

punktowali i ciągle zachowują

A i to właśnie biało-niebiescy

kontakt z czołówką. Na zakoń-

wydają się być głównym kandy-

czenie jesieni biało-czerwoni

datem do wygrania rozgrywek.

po dramatycznym meczu wy-

Z dobrej pozycji wyjściowej

grali w Zaborzu 4:3.

Alexandr Hegegy katem Zagłębia
Bohaterem spotkania Unii Oświęcim

Pokonując sosnowiczan, oświęcimianie

do wiosennych spotkań rewan-

– Biorąc pod uwagę wszyst-

z sosnowieckim Zagłębiem był Alexandr

zrobili prezent swojemu trenerowi, który

żowych przystąpi także Soła

kie przeciwności losu, jakie do-

Hegegy. Czeski obrońca rozstrzygnął w do-

w tym dniu obchodził 46 urodziny. – Całej

Oświęcim.

tknęły nas jesienią, jesteśmy

grywce losy pojedynku, a wcześniej dopro-

drużynie należą się słowa uznania za wal-

Unia ma trzy punkty więcej

zadowoleni z dorobku punkto-

wadził do remisu. Biało-niebiescy pokonali

kę, a kibicom za doping – dziękował Dole-

od wicelidera z Chełmka, a czte-

wego – mówi prezes Soły, Sła-

sosnowiczan 3:2.

żalik. – Nie można mówić o patencie na Za-

ry przewagi nad Skidziniem

womir Kania. – Bardzo często

W pierwszej rundzie podopieczni Miro-

głębie, bo my każdy punkt wyrywamy ry-

i Sołą. – To dobra sytuacja, ale

graliśmy kadłubowym składem,

slava Doleżalika sensacyjnie wygrali z Za-

walom z gardła. Inna sprawa, że na mecze

przestrzegałbym przed hurraop-

a ja w całej rundzie naliczyłem

głębiem 4:3. Teraz udowodnili, że zwycię-

przeciwko temu zespołowi nie trzeba niko-

tymizmem – twierdzi Józef

się aż czternastu urazów w na-

stwo nie było dziełem przypadku. Wynik

go specjalnie mobilizować. Przecież jeszcze

Gembala, trener Unii. – Pamię-

szym zespole. Przegraliśmy

otworzył wychowanek Unii – Marcin Jaros,

nie tak dawno Waldemar Klisiak, Mariusz

tamy, jaką przewagę po rundzie

to, co mieliśmy przegrać i od-

który w tym sezonie strzela bramki dla Za-

Puzio, Mariusz Jaros, czy Tomasz Jaworski

jesiennej poprzedniego sezonu

wrotnie. Nie gubiliśmy głupio

głębia. Popularny „Maliniak” znalazł lukę

to byli idole moich zawodników. To na nich

miał Skidziń. Wydawało się,

punktów. Ciągle jesteśmy

między parkanami Piotra Szałaśnego i go-

wzorowali się hokeiści, którzy dziś grają

że w lidze karty zostały rozdane,

w grze o czołowe miejsca w li-

ście na pierwszą przerwę schodzili przy pro-

w pierwszym zespole Unii. Teraz młodzież

a tymczasem skidzinianie zosta-

dze. Cztery punkty straty to nie

wadzeniu 1:0. Na drugiego gola Zagłębia

ogrywa te gwiazdy, co bardzo dobrze roku-

li na ostatniej prostej wyprze-

jest dużo. Wierzę, że wiosna

bardzo szybko odpowiedzieli oświęcimia-

je na przyszłość – dodaje Miroslav Doleża-

dzeni przez Zgodę Malec.

w naszym wykonaniu będzie

nie. Po trafieniu najskuteczniejszego w tym

lik.

My musimy być do końca skon-

jeszcze lepsza i Soła namiesza

sezonie w zespole Unii – Pawła Połącarza

Nie o takim wyniku myśleli goście. –

centrowani i walczyć o pełną

w górnej części tabeli – dodaje

potrzebna była analiza wideo. Dopiero

Nie da się wygrać meczu na stojąco. Przy

pulę w każdym meczu. Nie

Sławomir Kania.

po niej sędzia pokazał na środek lodowiska.

prowadzeniu 2:0 moi gracze doszli do wnio-

Kapitalny rajd Alexandra Hegegego zakoń-

sku, że mecz już się skończył. Zostaliśmy

łym, ale nasza przewaga nad

czony bramką sprawił, że wszystko rozpo-

za to ukarani. Unia była bardzo umotywo-

konkurencją mogła być jeszcze

czynało się od początku. Na 26 sekund

wana i okazało się, że ambicja wystarczyła

przed końcem dodatkowego czasu gry He-

do zwycięstwa – stwierdził trener Zagłębia

gegy rozkołysał oświęcimskie trybuny.

Sosnowiec, Jarosław Morawiecki.

Waldemar Klisiak (z lewej) wystąpił po drugiej stronie barykady
Fot. (zyg)

(zyg)

chciałbym szukać dziury w ca-

większa. Mam na myśli przede

Tabela klasy A po rundzie

wszystkim nieszczęsny mecz

jesiennej:

– Cieszę się przede wszystkim z wygra-

Dwa punkty oświęcimianie okupili kon-

13 32 41:10

nej drużyny. Moje bramki sprawiły mi wie-

tuzjami Miłosza Ryczki (plecy) i Martina
Bucka (bark).

na własnym boisku z Brzeziną
Osiek. Podeszliśmy do tego spo-

1. Unia

tkania mało skoncentrowani

2. Chełmek

13 29 32:9

le radości, ale najważniejsze jest zwycięstwo

i przegraliśmy praktycznie

3. Skidziń

13 28 30:11

– mówił Alexandr Hegegy po meczu z Za-

na własne życzenie. Osieczanie

4. Soła

13 28 31:21

głębiem. – To był mój najlepszy mecz, od-

nic specjalnego nie pokazali, ale

5. Zatorzanka

13 25 34:17

kąd jestem w Oświęcimiu. Wcześniej mie-

Bramki: 0:1 Jaros (Klisiak, Labryga) 7,

byli bardziej zdeterminowani.

6. Brzezina

13 22 23:16

liśmy problemy z realizacją przedmeczo-

0:2 Chabior 26, 1:2 Połącarz (Modrzejew-

Gdybyśmy zagrali na normal-

7. Strumień

13 17 26:26

wych założeń. Teraz jest pod tym względem

ski) 27, 2:2 Hegegy (Valusiak) 39, 3:2 He-

nym poziomie, to wynik byłby

8. Zaborzanka

13 17 21:24

zdecydowanie lepiej. Nie miałem proble-

gegy (Szewczyk) 65. Sędziował Hubert Go-

inny. Tylko zremisowaliśmy

9. Piotrowice

12 14 14:18

mów z aklimatyzacją w nowym zespole.

dziątkowski z Warszawy. Kary: 20 (w tym

w Oświęcimiu z Chełmkiem

10. Bulowice

12 13 17:33

Oprócz mnie gra tutaj czterech czeskich

10 min. za niesportowe zachowanie dla Sza-

i ze Strumieniem w Polance

11. Jawiszowice

13 12 15:23

hokeistów, a i z Polakami mam znakomity

łaśnego) i 10. Widzów 700.

Wielkiej. Z powodzeniem w tych

12. Rajsko

13 10 22:35

kontakt. Bardzo dobrze czuję się w Oświę-

UNIA: Szałaśny – Flasar, Obstarczyk,

meczach zamiast dwóch, mogło

13. Przecieszyn

13 8 16:28

cimiu, chociaż trochę doskwiera mi rozłąka

Bucek, Szewczyk, Połącarz – Noworyta,

być sześć punktów – twierdzi

14. Sygnał

13 0 9:60

z najbliższymi. Moja dziewczyna została

Mortka, Minarik, Ryczko, Modrzejewski –

Gembala.
Z kolei Soła miała udaną
końcówkę rundy. Podopieczni
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(zyg)

Oświęcimianie odnieśli trzecie zwycięstwo w tym sezonie,
ale strata do przedostatniej Polonii Bytom wciąż jest spora
Fot. (zyg)

w Czechach, ale mam nadzieję, że niedługo przyjedzie na mecz – powiedział sympatyczny czeski obrońca.

Unia Oświęcim – Zagłębie Sosnowiec
3:2 po dogrywce (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Hegegy, Maj, Sękowski, Bernaś, Kwiatek
oraz Valusiak, Sobała.
(zyg)
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Iskra Brzezinka poprawiła grę w defensywie, ale brakuje siły ognia
Wspólne zdjęcie trzech najlepszych drużyn sezonu letniego
Fot. (zyg)

Zaatakują na wiosnę?
Dariusz Kapciński, który przed se-

Chciałbym o tym meczu szybko zapo-

wynik wziąłbym w ciemno. Teraz czuję

zonem objął zespół z Brzezinki, może

mnieć. Zagraliśmy katastrofalnie nie

niedosyt, bo byliśmy zespołem lepszym,

zapisać rundę jesienną po stronie plu-

tylko w defensywie, ale i w każdej for-

a Spójnia była zespołem do ogrania.

sów. Iskra zajmuje miejsce w czubie ta-

macji. Nie przypominam sobie tak sła-

Nasz główny mankament to gra napa-

beli i powinna na wiosnę włączyć się

bego spotkania w naszym wykonaniu.

du i brak skuteczności. Ten problem nie

do gry o główną premię sezonu.

Popełniliśmy mnóstwo szkolnych błę-

bierze się z niczego. Dysponujemy

dów, za które przyszło nam drogo zapła-

czwórką napastników, ale tylko Sylwe-

cić – dodaje trener Iskry.

ster Brzeziński regularnie trenuje.

Nowy trener był bardzo poważnym
wzmocnieniem defensywy Iskry. – Z gry
tej formacji można być zadowolonym,

W ostatnim meczu przed własną pu-

Krzysztofowi Janickiemu i Łukaszowi

chociaż nie ustrzegliśmy się wpadek –

blicznością Iskra podzieliła się punkta-

Kuwikowi treningi kolidują z obowiąz-

mówi Kapciński. – Chodzi o mecze

mi z liderem. Ich spotkanie ze Spójnią

kami w pracy, a wyłącznie na mecze do-

z początku sezonu w Przytkowicach

Osiek–Zimnodół zakończyło się remi-

chodzi Paweł Bylicki – powiedział Da-

i Nowej Wsi, gdzie straciliśmy po trzy

sem 1:1. Tym samym Spójnia pozostała

riusz Kapciński.

gole. Później było zdecydowanie lepiej,

jedynym niepokonanym zespołem w li-

aż do meczu w Makowie Podhalańskim.

dze okręgowej. – Przed meczem taki

(zyg)

Być olimpijczykiem!
Choć do zimy jeszcze trochę czasu,
to łyżwiarze z Uczniowskiego Klubu
„Unia” nie próżnują i odnoszą
kolejne sukcesy na krajowych i
międzynarodowych zawodach.
Jesienny czas obfituje w różnego
rodzaju zawody łyżwiarskie i...
nagrody.

Piłkarscy amatorzy w Oświęcimiu nie zwalniają tempa

Przeskok do hali

chałek czternastą pozycję. W zawodach

oświęcimski ośrodek szkoleniowy jest

ISU Junior Grand Prix odbywających się

od wielu lat najsilniejszym klubem w

w angielskim Shefield swój start zaliczy-

Polsce. Jednak do tego, by utrzymać

ła para sportowa K. Klimczak i J. Kar-

dobry poziom i efektywność pracy, trze-

weta. Do udanych występów trzeba za-

ba cały czas dbać o bazę treningową dla

liczyć także zawody we francuskiej Ni-

zawodników. To właśnie obecne warun-

cei. Tam w swoich kategoriach

ki treningowe przysparzają działaczom

Sebastian Lofek zajął drugą lokatę, Ka-

sekcji łyżwiarstwa figurowego UKŁF

mil Dymowski czwartą, K. Białas piątą,

„Unia” wielu obaw. Widzą oni pilną po-

A. Michałek szesnastą, M. Chruściński

trzebę budowy drugiej tafli lodowej w

dziesiątą, A. Jurkiewicz drugą.

celach szkoleniowych, którą tłumaczą

Wyjątkowo krótko trwała przerwa

Ich przewaga nad pozostałą stawką

są jedynym zespołem, który wygrał

We wrześniowych zawodach z cyklu

między sezonem letnim i zimowym

była olbrzymia. Trzeci wśród snajperów

wszystkie mecze. Sharki mają na roz-

ISU Junior Grand Prix odbywających się

w rozgrywkach Miejskiej Amatorskiej

Mariusz Obstarczyk (Ara) strzelił

kładzie m.in. Menago. Mistrzowie let-

w Talinie, stolicy Estonii, Polskę repre-

Na oświęcimskiej tafli odbyły się

tym, że dotychczasowa baza się kurczy.

Ligi Piłki Nożnej w Oświęcimiu. Piłka-

27 goli, a na kolejnych miejscach zna-

nich rozgrywek przegrali z Rekinami

zentowali zawodnicy z oświęcimskiego

Ogólnopolskie Zawody o Puchar Staro-

Owo kurczenie się jest spowodowane

rze szybko przeskoczyli do hali i mają

leźli się: Paweł Mordan (Menago) – 24,

3:5. W bardzo ciekawym pojedynku

klubu: Kamil Białas, Aneta Michałek oraz

sty Oświęcimskiego, które dają kwalifi-

dużą liczbą sekcji i klubów korzystają-

już za sobą pierwsze mecze.

Sławomir Wiertel (Menago) – 23,

Menago pokonało Club High Way 5:2,

młoda para sportowa Krystyna Klimczak

kacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-

cych z lodu, co czasowo znacznie ogra-

Sezon letni zakończył się sukcesem

Łukasz Gaj (Elektrozłom) – 22, Andrzej

a trzy bramki w tym pojedynku zdobył

i Janusz Karweta. Zawody te zaliczają się

dzieży. Brało w nich udział w sumie dzie-

nicza jego dostępność dla trenujących.

Menago. Ten zespół definitywnie roz-

Cinal (Ara), Łukasz Drabek (Menago),

Paweł Mordan (Menago). Ten właśnie

do najwyższej rangi w łyżwiarstwie figu-

więtnastu zawodników z Uczniowskiego

Łyżwiarstwo figurowe w oświęcimskim

strzygnął losy tytułu, wygrywając

Wiesław Hałat (Gibon Squad), Bartosz

zawodnik z dziewięcioma bramkami

rowym i biorą w nich udział najlepsi za-

Klubu Łyżwiarstwa Figurowego „Unia”.

klubie trenuje sześćdziesiąt osiem osób.

z Sharkami. Drugie miejsce przypadło

Ptak (Radko Przeciszów) – po 16, To-

na koncie otwiera klasyfikację najsku-

wodnicy z całej Europy. Z kolei w Braty-

W kategorii A juniorów młodszych za-

Dodatkową motywacją do rozbudo-

Clubowi High Way, który na mecie roz-

masz Bochenek (Menago) – 15, Adrian

teczniejszych. Pozostałe miejsca w czo-

sławie startowali seniorzy: Mateusz

kwalifikowały się solistki: A. Michałek,

wy bazy może być także fakt, że dotych-

grywek stracił do Menago dwa punk-

Steizer (Antidotum) – 13, Piotr Majcher-

łówce zajmują: Sławomir Wiertel (Me-

Chruściński oraz Anna Jurkiewicz.

M. Lipińska, A. Klimek, K. Magiera i K.

czasowe osiągnięcia naszych zawodni-

ty. Ostatnia pozycja „na pudle” przy-

ski (Club High Way), Tomasz Woźnicz-

nago) – 6 goli, Tomasz Bochenek (Me-

Po tych startach nasi łyżwiarze nie

Dąbrowa oraz soliści: K. Białas i S. Lo-

ków pozwalają realnie przypuszczać, że

padła Antidotum (osiem punktów stra-

ka (Elektrozłom) – po 12, Damian Ber-

nago), Marek Ciborowski (Betoniarnia

mieli czasu na odpoczynek, bo niewiele

fek. Natomiast w kategorii B kwalifika-

w kadrze olimpijskiej Vancouver 2010

ty do mistrza). Królem strzelców

naś (Ara), Łukasz Błotko (Profit),

Rajsko), Dariusz Saternus (Club High

później wzięli udział w kolejnych zma-

cje wywalczyły solistki: M. Zając, M.

znajdzie się pięciu reprezentantów z

letniego sezonu został Łukasz Olejarz

Krzysztof Holzman (Gibon Squad),

Way) – po 5.

ganiach. Na Cup of Merano we Włoszech

Jaskółka, M. Klatka oraz soliści: K. Dy-

Oświęcimia, jak zapowiedział Zenon

(Club High Way), który zdobył 53 bram-

Grzegorz Urbańczyk (Sharks) – po 11.

odpowiednio w swoich kategoriach M.

mowski, B. Michałek, S. Szymłowski.

Dagiel, prezes Polskiego Związku Łyż-

ki i o siedem goli wyprzedził swojego

Po czterech seriach „halówki” pro-

Chruściński zajął trzecie miejsce, A. Jur-

Odnoszone przez zawodników

kolegę z zespołu – Dariusza Saternusa.

wadzą Sharki. Oświęcimskie Rekiny

kiewicz drugie, K. Białas szóste, A. Mi-

„Unii” sukcesy potwierdzają opinię, że
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O(GŁOS)ZENIA
P añstwowa
W y¿sza
S zk o³a
Z awodowa
ogłasza nabór na roczne
STUDIA PODYPLOMOWE
– Zarządzanie i organizacja pomocy
społecznej
– Projektowanie i zarządzanie funduszami europejskimi

Koszt 2400 zł (2 semestry)
Więcej informacji:

OGŁOSZENIA DROBNE

033 843 06 07; 033 843 06 91
www.pwsz-oswiecim.pl
(zakładka studia podyplomowe)

Zaginęła czarna kotka. Cechy charakterystyczne: brązowa łata na grzbiecie, biała krawatka.
Oświęcim i okolice. Tel. 0/600 105 690, 698 116 137. Przewidziana nagroda.

KRZYŻÓWKA NR 11/07

kupon

11

Poziomo:

Pionowo:

1. Tłuszcz z niedźwiedzia;

A) Grecki bóg sztuki;

2. Literacka kradzież;

* Brunatny lub kamienny;

* Ser z mleka owczego;

B) Ostatki;

3. Mieszkaniec autono-

C) Umizgi, amory;

micznej Republiki Gruzji;

* Nacisk, presja;

4. Pantera;

D) Ubojnia;

* Smaczny grzyb;

E) Zastępca proboszcza;

5. Nóż ciesielski;

* Roślina na kwaśną zupę;

6. Egipski władca i sędzia

F) Lokum bacy;

zmarłych; * Beksa;

G) Rybie jest ławicą;

7. Notatki;

* Chroni przed deszczem;

8. Sklep z medykamenta-

H) Rywalka Coca-Coli;

mi; * W tenisie odbicie

I) Święto plonów;

serwisu;

* Amator używki z kofeiną;

9. Skorupka orzecha;

J) Zimowy pojazd;

10. Imię żeńskie;

K) Pasza dla konia;

* Bylina z mokrych łąk;

* Szachowy manewr;

11. Zapowiada program;

L) Korsarz;

12. Owiec na hali;

Ł) Ogień, woda lub powie-

13. Kpiarz, kawalarz;

trze;

14. Upał;

M) Góry w Środkowej Azji;

15. Serwis obiadowy;

N) Bałtycki port;

16. Śmietanka towarzyska;

O) Chowa głowę w piasek;

17. W ręku podróżnika;

P) Pokaz, popis.

Fotoreportaż: maki

Pierwsi absolwenci studiów podyplomowych

Litery uporządkowane od 1 do 21 utworzą rozwiązanie, na które, wraz z kuponem nr 11, czekamy do 3 grudnia 2007 r. Prawidłowe rozwiąznie krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: „Długi sen, krótkie
życie”. Nagrodę pieniężną w wysokości 40 zł wylosowała pani Łucja Kasza z Kęt. Gratulujemy! Odbiór nagród do 30 dni od dnia ukazania się wyników losowania.
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Delegacja oświęcimskich władz
miejskich w Kerpen –
niemieckim mieście partnerskim

Reklama

Fot. adam
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