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OD REDAKCJI 

Szanowni Czytelnicy! 
 
Trzymacie w rękach specjalne wydanie „Głosu Żubra”, poświęcone w zasadzie w całości „Gazecie Po-

wiatowej—Wiadomości Oławskie”, dostojnej Jubilatce! 

Z okazji 25 urodzin lokalnej gazety postanowiliśmy o niej napisać. Na co dzień gazeta pisze o nas 

wszystkich, o naszym mieście, powiecie i przede wszystkim o ludziach. 

Mamy nawet niemało wspólnego z gazetą powiatową, powstaliśmy przy wsparciu dziennikarzy GP-WO  

i tak już trwamy od 9 lat! Nieustannie. 

Wykorzystaliśmy wspólne wątki i dlatego możecie przeczytać wywiad z absolwentem klasy dziennikar-

skiej, jednym z byłych naczelnych „Głosu” a obecnie dziennikarzem „Gazety Powiatowej—Wiadomości 

Oławskie”. 

Zapytaliśmy mieszkańców powiatu, o to, jakich informacji szukają w powiatówce. „poszperaliśmy trochę 

w archiwach Biblioteki Miejskiej, aby przypomnieć historię gazety. Przejrzeliśmy stare numery „Głosu” 

w poszukiwaniu tekstów o wizytach wschodnich dziennikarzy lokalnych, których przyprowadzał do nas 

Jerzy Kamiński. 

Dodatkowym akcentem jest materiał o Edycie Dębickiej, nauczycielce z naszej szkoły,  wygrała konkurs 

na recenzję. Recenzja również jest w „pakiecie”. 

Ta gazetka to taki mały prezent dla  gazety lokalnej. Wszystkiego Najlepszego! 

Redakcja Głosu Żubra 

Redakcja: 
 
Redaktor naczelna:  

Andżelika Kołtowska 

Zastępca redaktora:  

Piotr Burkiewicz 

Fotoreporter: Kaja Czarnowusy 

Redakcja: 

Ela Wyskiel, Mikołaj Ziobrowski,  

Beata Kaproń, Szymon Kasprzak,  

Ada Michalik,  

Asia Maćków, Marta Muchorowska, 

Emilka Domańska,  

Kuba Kulczycki, Wiktoria Janu 

Opiekun gazetki:  Magdalena Ma-

ziarz 

Korekta: Magdalena Frontkie-

wicz 

Wydawca: CKZiU w Oławie 

Kontakt: magda.maziarz@op.pl 

 

W numerze: 
 
Str.3 — kilka wspomnień 
 
Str.4 i 5 — Wywiad z Ka-
milem Tysą, absolwentem 
klasy dziennikarskiej, obec-
nie pracownikiem „Gazety 
Powiatowej—Wiadomości 
Oławskie” 
 
Str. 6 i 7 — krótka historia 
gazety powiatowej, wyszpe-
rana w bibliotece przez An-
dżelikę Kołtowską 
 
Str. 8 — Kto i co czyta w 
naszej prasie lokalnej? Py-
tały Kaja, Marta i Emilka 
 
Str.9 — wspomnienia cie-
kawych spotkań 
 
Str. 10 — Edyta „Mistrz” 
Dębicka zdradza kulisy 
swojego sukcesu 
 
Str. 11 — recenzja Edyty 
Dębickiej „Księgi jakubo-
we” 
 
Str.12 — Repertuar Kina 
ODRA na listopad 



3 

 
 
 
 

 

25 lat „Gazety Powiatowej —Wiadomości Oławskie” 

Peleryna, głos z puszczy i dwoje dzieci 

15 listopada 1990 roku ukazał 
się pierwszy numer niezależnej 
gazety lokalnej w Oławie. Od 
tego czasu regularnie mieszkań-
cy miasta, a potem powiatu, 
czytają swoją gazetę.  Trochę 
dzięki temu i my mamy swoją 
gazetkę.  
 
Za rok minie 10 lat od wydania 
pierwszego numeru „Głosu”. 
Idea, koncepcja i gazetka to 
efekt współpracy dziennikarzy 
GP-WO i pierwszych uczniów 
klasy dziennikarskiej. Jerzy 
Kamiński wspomagał mnie  
w zasadzie we wszystkim: pro-
wadził zajęcia, tłumaczył sens 
wydawania szkolnej gazety, 
udowodnił uczniom, że warto 
mieć swój głos w szkole.  
I powstał „Głos Żubra”. Nie 
prowadziliśmy wtedy szkolnej 
strony internetowej ani profilu 
na Facebooku. Szkolna prasa 
była jedyną formą przekazu  
o tym, co dzieje się w szkole. 
W następnych latach uczniowie 
mogli współpracować z Gazetą 
— tworzyli rubrykę „Okiem 
Żubra”, gdzie pod opieką dzien-
nikarzy przygotowywali mate-
riały o tematyce młodzieżowej  
i lokalnej, czasami w Gazecie 
pojawiały się przedruki  
z „Głosu Żubra”.  
Kolejnym  węzłem, łączących 
nas z powiatową, są prawie 
cykliczne spotkania młodzieży  
z dziennikarzami niezależnej 
prasy ze Wschodu.  Jurek Ka-
miński przyjmował praktykan-
tów z krajów byłego ZSRR, 
którzy poznawali zasady funk-
cjonowania niezależnej pracy 
lokalnej w Polsce. Przychodzili 
oni na spotkania z naszymi 
uczniami i odpowiadali na ich 
pytania. Żadna ze stron nie zna-
ła języka partnera, ale rozmowy 
były owocne… 
 
Ta nasza współpraca także jest 
owocna, zrodziło się z niej dwo-
je „dzieci” - Głos Żubra i Kamil 
Tysa.  
Gazetka ukazuje się już 9 lat,  
1 września 2015 roku naukę  
w pierwszej klasie dziennikar-
skiej rozpoczął dziesiąty z kolei 
rocznik a Kamil Tysa, absol-
went 2012, już drugi rok pracuje 

w gazecie. 
 
Ale wszystko zaczęło się dużo 
wcześniej. O ile dobrze pamię-
tam, 20 lat temu,  w 1995 roku. 
Ja byłam uczennicą liceum,  
a gazeta zdobywała pierwsze 
nagrody w konkursach Lokal 
Press. Wtedy działałam w gaze-
cie z grupą przyjaciół pod przy-
krywką peleryny. „Peleryna” to 
pierwsza młodzieżowa rubryka 
w powiatowej. Do współpracy 
namówiła nas Grażyna Notz, 
ciocia Pauliny Englender, mojej 
koleżanki ze szkoły. Pomysł 
wydał nam się dobry, a nawet 
świetny. Namówiłyśmy jeszcze 
dwie osoby: Gosię Skarbek  
i Sławka Maśluka i wymyślili-
śmy nazwę dla naszej rubryki. 
„Peleryna” to przejaw mło-

dzieńczej kreatywności, powsta-
ły z analizy brzydkiego powie-
dzenia i chęci pisania rzeczy 
wartościowych… Redakcja 
zaakceptowała tę nazwę i nie 

próbowała roztrząsać tematu, za 
co bardzo dziękujemy. 
Przez dwa lata, regularnie, co 
miesiąc, a potem co dwa tygo-
dnie, spotykaliśmy się w redak-
cji i pisaliśmy artykuły. W zasa-
dzie to uczyliśmy się pisać. 
Ciężko pewnie z nami było, 
ponieważ wszystko wiedzieli-
śmy lepiej, broniliśmy swojego 
stanowiska, swoich tekstów, 
nawet swoich błędów. 
Ten bardzo twórczy dla nas czas 
skończył się w czwartej klasie, 
przed maturą. I okazało się, że 
mamy następców, że są inni, 
młodsi, którzy także czują po-
trzebę pisania do gazety. 
„Peleryna” ukazywała się jesz-
cze jakiś czas pod wodzą Dawi-
da Dobruckiego, potem powstał 
FSHUT, ale to już inna histo-
ria… 
Sławek, Gosia i Paulina rozje-
chali się po kraju i świecie, a ja 
zostałam i w 1998 roku wróci-
łam do gazety, jako współpra-
cownik. Zajmowałam się spra-
wami Jelcza—Laskowic, a na-
stępnie rubryką kulturalną i tak 
przesiąkłam gazetą, że kilka lat 
po odejściu przyczyniłam się do 
powstania klasy dziennikarskiej 
i założyłam nową gazetę  
- szkolną.  
 
Tak to już jest, że przy okazji 
różnych rocznic zbiera się lu-
dziom na wspomnienia. Mnie 
też się tym razem zebrało. Ten 
numer „Głosu Żubra” jest  

w zasadzie poświęcony 
„Gazecie Powiatowej—
Wiadomości Oławskie”. Zapę-
dziłam uczniów do pracy - po-
szukali w bibliotece informacji 
o historii, podpytali ludzi  
w mieście o to, czy czytają pra-
sę lokalną, zrobili także wywiad 
z Kamilem Tysą. Ten numer to 
taki mały prezent od nas. Wy 
zawsze piszecie o innych, tym 
razem inni napisali o Was! 
 

Magda Maziarz 

Od siebie mogę tylko do-
dać, że znakomita tradycja 
absurdu, wolnej myśli  
i  fermentu, tak obecna  
w „Pelerynie”, nigdy  
z firmamentu, mam nadzie-
ję, nie zginie. 
 

Pozdrawiam 
Paulina Englender 

 
Miło powspominać te sobot-
nie poranki, przeciągające 
się czasem do późnego popo-
łudnia, kiedy składaliśmy 
„Pelerynę”. Ze jednej strony 
kupa śmiechu, a z drugiej 
ciekawe doświadczenie. Faj-
nie, że mogliśmy zapoznać 
się z tworzeniem gazety i że 
dano nam tyle swobody.  
Pozdrawiam wszystkich Pe-
lerynowców i Redakcję!  
 

Gośka Skarbek—de Mello 
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Dlaczego wybrałeś klasę 
dziennikarską ?  
Chodziłem do Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Jelczu Laskowi-
cach, gdzie zaczęła się moja 
zabawa z dziennikarstwem. 
Prowadziliśmy gazetkę, która 
nazywała się ,,Świat trójki’’. 
To były bardzo fajne czasy, 
ponieważ odnosiliśmy duże 
sukcesy. Jeździliśmy na ogól-
nopolskie konkursy i zdoby-
waliśmy trzecie, drugie,  
a nawet pierwsze miejsca. 
Wtedy, w podstawówce, po-
wiedziałem sobie, że zostanę 
dziennikarzem, ale w gimna-
zjum zmieniłem zdanie. Jed-
nak przyszła trzecia klasa  
i trzeba było zastanowić się, 
co robić w życiu. Pamiętam, 
że większość z nas, uczniów, 
fascynowała się hotelarstwem, 
ja również o tym myślałem. 
Chciałem z kolegami za kilka 
lat założyć wielki hotel. Po-
mysł nie miał szans realizacji  
i oczywiście nikt z nas nie 
poszedł na hotelarstwo. Na 
zajęciach z doradztwa zawo-
dowego robiliśmy testy umie-
jętności i kompetencji zawo-
dowych i zawsze wychodziło 
mi, że jestem predysponowany 
do nauki o profilu humani-
styczno-dziennikarskim. Wte-
dy zacząłem się zastanawiać, 
gdzie jest klasa dziennikarska. 
Początkowo słyszałem tylko o 
Wrocławiu, ale okazało się, że 
w Oławie też jest taki profil. 
Bez większego problemu do-
stałem się do klasy dziennikar-
skiej, która była moim pierw-
szym wyborem podczas rekru-
tacji. 
 
Jak zmieniło się twoje życie 
po ukończeniu szkoły? 
Życie po zakończeniu liceum 
bardzo się zmienia (śmiech). 
Mam to szczęście, że robię to, 
co lubię.  Poszedłem na takie 
studia, jakie chciałem. W tym 
roku je skończyłem.  Zmiany 
po szkole były duże. Na po-
czątku pracowałem w fabryce 

i zdecydowałem, że nie pójdę 
na studia dzienne. Wiele złego 
słyszałem o dziennikarstwie, 
bałem się tracić czas na stu-
diach dziennych, poza tym, 
nie wiedziałem czy się dosta-
nę. Stwierdziłem, że zostanę 
przy dziennikarstwie, ale jed-
nocześnie chciałem pracować  
i zarabiać. Trochę marzyłem  
o tym, aby w przyszłości pra-
cować w mediach. Nie miałem 
jednak odwagi napisać do 
mojego obecnego szefa – Je-
rzego Kamińskiego, redaktora 
naczelnego WO-GP, z pyta-
niem o pracę. Dopiero po 
trzech miesiącach wykańcza-
jącej psychicznie pracy  
w fabryce, napisałem maila do 
Kamińskiego. Niestety dość 
szybko odpowiedział, że nie 

ma już miejsc dla stażystów.  
Po kilku minutach odpisał 
jednak, że być może uda się 
zatrudnić jeszcze jednego 
stażystę i zostałem przyjęty. 
Tak właśnie trafiłem do gaze-
ty. 
 
Jak wyglądała początkowo 
twoja praca w gazecie? 
Pamiętam, że w pierwszego 
dnia dostałem do zredagowa-
nia tekst, ale nie bardzo wie-
działem jak wygląda praca w 
prawdziwej redakcji. Wysyła-
no mnie w różne miejsca po 
materiały na artykuły.  Z bie-
giem czasu wszystko się roz-
wijało, zacząłem pisać na 
różne tematy, z czasem nieco 
trudniejsze. Mój staż trwał pół 
roku.  

 Przeprowadziłeś kilka wy-
wiadów. Który z nich utkwił 
Ci najbardziej w pamięci? 
Ciężko powiedzieć. Mam dwa 
materiały, które zostały doce-
nione na konkursie SGLU. 
Wywiady z Markiem Piekar-
czykiem i Waldemarem Koza-
kiewiczem zapamiętam na 
długo, ponieważ wiążą się  
z tym ciekawe historie. Wy-
wiad z Markiem Piekarczy-
kiem zrobiłem z okazji przy-
jazdu tego artysty do Oławy 
na konkurs.  Organizowała go 
fundacja „Krok po Kroku”. 
Prezesem tej fundacji jest 
Dorota Gudaniec.  Przyszła do 
redakcji, prosząc o promocję 
koncertu, który miał być cha-
rytatywny. I w trojkę – ja, 
Dorota i Jurek Kamiński, wy-
myśliliśmy, że dobrze byłby 
zrobić wywiad z Piekarczy-
kiem. Umówiliśmy się, że 
pojadę do Opola na koncert 
Marka Piekarczyka i przed 
koncertem porozmawiamy. 
Oczywiście, jak to artysta, 
spóźnił się i przyjechał jakieś 
20 minut przed koncertem.  
Powiedział coś takiego: No to 
gadaj szybko, bo nie mamy 
czasu. Rozmawialiśmy 10 
minut i trzeba było zakończyć, 
ponieważ musiał wyjść na 
scenę. Ciężko zrobić wywiad 
w 10 minut, więc umówiliśmy 
się, że zadzwonię i dokończy-
my wywiad telefonicznie. 
Zgodnie z ustaleniami, wyzna-
czył termin i rozmawialiśmy 
około 40 minut. To był ten 
wywiad, który na pewno zapa-
miętam.  

 

 

 

Z KLASY DZIENNIKARSKIEJ 

DO GAZETY POWIATOWEJ 
Kamil Tysa, absolwent klasy dziennikarskiej 2012, obecnie dziennikarz „Gazety Powiatowej – Wiadomości Oławskie”, 
nominowany do Lokal Press 2015, współtwórca szkolnego programu telewizyjnego Olawa movie, zdobywca Złotego 
Żubra w kategorii „Absolwent Roku”. 
Rozmawia Wiktoria Janu 

 

Kamil Tysa, fot. I.Kowalska 
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Czy praca dziennikarza jest 
trudna? 
Każda praca w pewnym sensie 
jest trudna. Wchodząc  
w dziennikarstwo zaczynasz 
rozumieć, że nie chodzi tylko  
o sam fakt pisania. O wiele 
ważniejsza jest umiejętność 
rozmowy z ludźmi, pokonanie 
strachu przed konfrontacją  
z drugim człowiekiem i popro-
wadzenie rozmowy, zgodnie  
z wcześniejszym założeniem. 
Pamiętam, że na początku 
miałem problem, aby podnieść 
słuchawkę i gdzieś zadzwonić. 
Z czasem to minęło i teraz jest 
dużo łatwiej. Na pewno nie 
zawsze jest łatwo, ale dzienni-
karstwo sprawie wiele satys-
fakcji. 
 
Praca dziennikarza lokalne-
go jest jeszcze trudniejsza, 
ponieważ na co dzień spoty-
ka się ludzi, którzy są boha-
terami artykułów. Czy zda-
rzyło Ci się już spotkać czło-
wieka, który jest, albo był na 
Ciebie zły za to, że napisałeś 
o nim? 
Tak, chociaż ekstremalnych 
sytuacji nie miałem. Wyrzuty 
były telefoniczno – mailowe. 
Na koniec roku zrobiłem ran-
king ,,Obciach roku 2014‘’. 
Ranking obnażał śmieszne, 
nietaktowne, lub po prostu 
obciachowe zachowania poli-
tyków oraz ukazywał absurdal-
ne sytuacje. Pamiętam, że 
bardzo oburzył się wtedy Cze-
sław Miłosz i z wielkim wy-
rzutem napisał do mnie, łącz-
nie z groźbą sądową, że oczer-
niliśmy go naszym rankin-
giem, bo wszystko, co napisa-
liśmy nie jest zgodne z praw-
dą. Dodał też, że zdjęcie, któ-
rego użyliśmy było zrobione 
przez naszego kolegę z ukry-
cia, w zimę stulecia, 10 lat 
temu. Faktycznie było zrobio-
ne w zimę stulecia, 10 lat te-
mu, ale pan Czesław do zdję-
cia pozował, co idealnie na 
nim widać. Innym razem my-
ślałem, że oburzy się środowi-
sko katolickie, gdy napisałem 
o aborcji i antyaborcyjnych 
transparentach. Wypowiedzi 
księży, które zawarłem w arty-
kule, raczej nie stawiały ich  
w dobrym świetle, ale po pu-
blikacji żaden się nie odezwał. 
Nie wiem więc, co sobie wtedy 
pomyśleli. Często jest tak, że 
pisząc artykuł, spodziewamy 
się reakcji otoczenia. Myślimy, 
że bohaterowie materiału będą 
wydzwaniali i przychodzili  
z pretensjami, ale tego nie 

robią. Innym razem napiszemy 
coś, co w naszym odczuciu nie 
wzbudzi większych emocji  
a okazuje się, że oburzonych 
jest całe grono.  Miałem kiedyś 
taką sytuację, że zredagowa-
łem tekst o konkursie języka 
niemieckiego, w którym po-
myliłem dosłownie wszystko. 
Organizatorka zwróciła mi 
uwagę, wiec opublikowałem 
tekst jeszcze raz. Tym razem 
poprawnie. Nie było nawet 
sensu pisać sprostowania. Bar-
dzo często oburzają się nau-
czyciele – bo tym z „Jedynki” 
dałem dwa zdjęcia, a tydzień 
później tym z „Czwórki” już 
tylko jedno. Bo ci mają na 
czwartej stronie, a tamci na 
dwudziestej ósmej. Takie pre-
tensje słyszymy często, ale nie 
przywiązujemy do nich więk-
szej wagi. Walka między kon-
kurencyjnymi placówkami to 
nie nasza sprawa, a objętość  
i umieszczenie tekstu zależy 
od wielu zmiennych czynni-
ków.  
 
O czym najbardziej lubisz 
pisać? Masz jakieś ulubione 
tematy?  
Mogę pisać prawie o wszyst-
kim, ale nie o wszystkim.  
Z jednej strony interesuję się 
sportem, ale nie pracuję w 
dziale sportu. Z drugiej strony, 
interesuję się polityką i tym, co 
się dzieje w samorządach, więc 
o tym też mogę napisać. Od-
kąd pracuję w gazecie, obsłu-
guję dział kulturalny, więc 
wszystko na ten temat to moja 
działka. Lubię pisać teksty, po 
których jest oddźwięk. 
 
Miałeś momenty zwątpienia? 
Mówiłeś, że to koniec i nie 
chcesz już pracować w gaze-
cie?   
Nie, naprawdę. Zawsze twier-
dziłem, że mam „mega szczę-
ście”, mogąc uczyć się dzien-
nikarstwa w teorii i praktyce. 
Studiuję dziennikarstwo  
i wiem, jak wygląda sytuacja 
moich kolegów i koleżanek, 
którzy nie mają szansy praco-
wać w mediach. Jest im jesz-
cze trudniej, ponieważ miesz-
kają we Wrocławiu, utrzymują 
się sami i nie mogą sobie po-
zwolić na staż.  Ja dostałem 
szansę stażu, zatrudnili mnie, 
co było dużym szczęściem, ale 
też potwierdzeniem, że Jurek 
Kamiński we mnie uwierzył. 
 Czy to prawda, że w pracy 
dziennikarza trzeba być zaw-
sze dyspozycyjnym?  
Tak, to fakt. Nie mamy regula-

cji czasowej. Nasze godziny 
pracy są bardzo luźne. Przy-
chodzimy na 9:00, ale to,  
o której wyjdziemy z pracy 
zależy od nas. Zdarzają się też 
takie takie sytuacje, że wieczo-
rem dostaję telefon i muszę 
jechać na drugi koniec powia-
tu. Wtedy trzeba być dyspozy-
cyjnym. To jest praca 24 go-
dziny na dobę. Nic się nato-
miast nie stanie, jeśli nie od-
bierzemy telefonu w nocy. 
 
Jesteś bardzo młody, a osią-
gnąłeś dużo. Czy zawdzię-
czasz to komuś?  
Nie powiedziałbym, że osią-
gnąłem specjalnie dużo, cho-
ciaż umniejszam moim dwóm 
nominacjom, które dostałem w 
tym roku, bo to było „mega 
wyróżnienie”. Dostałem w 
sumie o dwie nominacje wię-
cej, niż się spodziewałem. Do 
wysłania tekstów na konkurs 
namówił mnie Kamiński. Mi-
nęło kilka miesięcy i dostałem 
zaproszenie od Stowarzyszenia 
Gazet Lokalnych na galę w 
Warszawie. Było dla mnie 
wielkim zaskoczeniem, gdy 
zobaczyłem, że mam dwie 
nominacje. Tak naprawdę 
myślę, że wielu osobom to 
zawdzięczam. Zaczynając od 
szkoły i klasy dziennikarskiej.  
Nie ukrywam, że Magdalena 
Maziarz była taką osobą, która 
mnie mobilizowała do działa-
nia. Byłem leniwy i  jeśli cho-
dzi o pisanie, trzeba było mnie 
motywować, czasami grozić 
złymi ocenami. Ale stworzy-
łem kilka dobrych tekstów  
w szkole. Dużo zawdzięczam 
też ludziom, z którymi pracuję. 
Jerzemu Kamińskiemu, który 
dał mi szansę oraz starszym, 
bardziej doświadczonym kole-
gom z redakcji. Staram się od 
nich uczuć, by ciągle się roz-
wijać. Od  początku mojej 
pracy mogłem liczyć na pod-

powiedzi z ich strony, co na 
pewno pomogło mi  wystarto-
wać.  
 
Jak wyglądają studia dzien-
nikarskie? Co tam się robi 
najczęściej?  
W klasie dziennikarskiej robi 
się więcej, niż na studiach 
zaocznych. Naprawdę! Nie 
wiem, jak jest na studiach 
dziennych.  Zajęcia są różne, 
ale jest mało przedmiotów 
praktycznych i tej praktyki 
brakuje. Mieliśmy zajęcia  
z Tomaszem Patorą  
z „Uwagi”, który prowadzi 
genialne wykłady. Czasami 
siedzi się u niego 4,5 godziny  
i nie chce się wychodzić. Ale 
są też zajęcia bezsensowne, na  
których robi się prezentacje, 
jak w podstawówce i wałkuje 
się ją przez trzy semestry.  
Generalnie mówiąc, zraziłem 
się troszeczkę do tych studiów, 
mimo że to bardzo fajny czas 
w moim życiu i poznałem tam 
wielu fantastycznych ludzi.  
Dziennikarstwo jest fajne, jest 
łatwe, jest niewymagające, ale 
po trzech latach nauki nie zo-
staniemy dziennikarzami i nie 
będziemy przygotowani do 
tego zawodu. 
 
 Jak poznałeś Barbarę Kur-
dej- Szatan ?  
Moja ulubiona Basia z reklamy 
Playa! Basię poznałem na 
koncercie świątecznym   
w Jelczu- Laskowicach. Jest 
żoną wokalisty jelczańskiego 
zespołu RH+ - Rafała Szatana  
i ponoć często bywa w Jelczu. 
Basia przyjechała na ten kon-
cert i umówiłem się z nią na 
rozmowę. Spotkanie z nią było 
bardzo ciekawe. I tyle. 
 
Dziękuję za rozmowę! 
Dziękuję. 
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Rozmowy pod „Uroczą” 
 
Z relacji wynika, że na po-
czątku1990 roku Jerzy Ka-
miński i Edward Bykowski 
stojąc pod „Uroczą”, czyli 
obecnym „Tropickiem” 
podjęli pierwsze rozmowy 
dotyczące założenia gazety 
lokalnej, która mogłaby być 
tworzona w oparciu o biule-
tyny wyborcze Komitetu 
Obywatelskiego.  
Rozmowy doprowadziły do 
tego, że w listopadzie 1990 
roku ukazał się pierwszy 
numer „Wiadomości Oław-
skich”. Do dziś redaktorem 

naczelnym gazety jest Jerzy 
Kamiński, który jest rów-
nież współzałożycielem 
„Wiadomości Oławskich”.  
 
Nagrody 
 
W stosunkowo krótkim 
czasie pismo zdobyło sze-
reg  wyróżnień. W latach 
1992 i 1994 przyznał je 
Instytut na Rzecz Demokra-
cji w Europie Wschodniej. 
W 1994 roku „Gazeta” uzy-
skała I miejsce w ogólno-
polskim konkursie „Prasa 
lokalna – samorząd”. Re-
dakcja jest inicjatorem  

i współorganizatorem „Dnia 
Koguta” oraz ogólnopol-
skiego konkursu na rysunek 
satyryczny o laur 
„Koguciego Pazura”.  
W przeciągu 25 lat gazeta 
wielokrotnie zmieniała swój 
format, oraz częstotliwość 
ukazywania się. 
 
Listopadowa jubilatka 
 

Pierwszy numer ukazał się 
15 listopada 1990 roku, pod 
nazwą „Wiadomości Oław-
skie” jako miesięcznik. 
Tak wyglądał pierwszy 
numer gazety (zdjęcie po 
lewej).  
Później gazeta zmieniła 
format na mniejszy, od 
1992 i stała się dwutygodni-
kiem. 
 

25 LAT NA RYNKU 
KRÓTKA HISTORIA GAZETY POWIATOWEJ 

Dwudziestopięcioletnia gazeta ma już swoją historię. W archiwach Biblioteki i Czytelni  Miejskiej w Ratuszu można 
znaleźć nie tylko wszystkie numery tygodnika, ale także prawie wszystko o samej gazecie. Andżelika Kołtowska zadała 
sobie trud wyszukania najważniejszych faktów dotyczących przemian powiatowej. 

 
Materiały pochodzą ze zbiorów Biblioteki Miejskiej w Oławie. 
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Od połowy 1994 format zmienił  się na większy. 

W roku 1998 zmieniła się nazwa na „7dni – Wiadomości 
Oławskie: tygodnik lokalny” 

 
Od 1995 roku gazeta ukazuje się jako tygodnik. 

W roku 1999 gazeta jest publikowana pod nazwą „Gazeta 
Powiatowa – Wiadomości Oławskie”. 
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 W mieście zapytaliśmy 55 
osób,  9 z nich w ogóle nie 
czyta gazety, najczęściej  
z braku czasu. Niektórych 
to po prostu  to nie interesu-
je. Większość osób przeglą-
da gazetę strona po stronie  
i czyta to, co akurat wpad-
nie im w oko.  
Są też takie osoby, które 
czytają regularnie poszcze-
gólne działy, np. sport lub 
strony, na której są nekrolo-
gi i zdjęcia świeżo urodzo-
nych dzieci. 

  
Pani Anita z Oławy czyta 
powiatówkę sporadycznie. 
Najczęściej interesują ją 
aktualności z miasta, rubry-
ki sportowe i informacje 
dotyczące adopcji zwierząt. 

Magdalena Frontkiewicz, 
polonistka z CKZiU, czyta 
głównie stronę internetową 
i profil gazety na portalu 
Facebook. Interesują ją 

informacje kulturalne oraz 
wszystko, co dotyczy na-
szej szkoły. Lubi także czy-
tać reportaże.   
Michalina Stachnik z klasy 

1D czyta informacje o wy-
darzeniach z miasta, szcze-
gólnie kulturalnych oraz 
ogłoszenia. 

W domu Klaudii Lizak 
„Gazeta Powiatowa” kupo-
wana jest od lat. Klaudia 
czyta ją odkąd pamięta  
i stara się robić to co ty-
dzień. Najwięcej czasu po-
święca artykułom o wyda-
rzeniach lokalnych oraz 
ważnych tematach z życia 
naszego powiatu. Nigdy nie 
omija działu z narodzinami 
dzieci. Oprócz tego, prze-
gląda ogłoszenia, których 
jest bardzo dużo i często 
można trafić na coś cieka-
wego.  

Kaja, Marta 

Kto czyta powiatową? 

Z okazji 25- lecia „Gazety Powiatowej—Wiadomości Oławskie” postanowiliśmy dowiedzieć się, kto i co czyta w gazecie. 

Pytaliśmy mieszkańców Oławy oraz uczniów i pracowników naszej szkoły. 

Czy czyta Pani/Pan „Gazetę 
Powiatową—Wiadomości 
Oławskie”? 
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14 grudnia 2006 roku od-
wiedzili nas dziennikarze  
z Tadżykistanu.  
W lidzie do tekstu  czyta-
my: „Prąd przez dwie go-
dziny, czarno—białe gazety 
i państwowa prasa. Tak 
wygląda życie dziennikarza 
w Tadżykistanie”. Zajnudin 
i Fariza przebywali w Pol-
sce 10 dni, podczas których 
trochę zwiedzali i trochę 
podglądali polską prasę 
lokalną. Spotkanie było 
emocjonujące, ponieważ 
nasi goście prawie nie mó-
wili po angielsku i niewiele 
potrafili po rosyjsku. 
 
Kolejna wizyta wschodnich 
dziennikarzy odbyła się  
8 listopada 2007 roku. Wte-
dy to przyszli do nas Yury 
oraz Vladimir pochodzący 
z Ukrainy. Tym razem było 

zdecydowanie łatwiej się 
porozumieć, ponieważ jed-
na z uczennic, Helena, zna-
ła język ukraiński. 
 
2 października 2013 roku 
naszą szkołę odwiedzili 
Talyana Plahetko i Witalij 
Rutkowski, ktorzy przyje-
chali do Polski prosto  
z Białorusi. Oboje pracują 
jako dziennikarze. Talyana 
jest  fotoreporterką a Wita-
lij prowadzi stronę interne-
tową. Oławę odwiedzili 
głównie po to, aby 
uczyć  się od miejscowych 
dziennikarzy i zwiedzać 
okolicę. Udało im się zoba-
czyć Wrocław oraz wiele 
ciekawych miejsc w Oławie 
np. zegar w ratuszu.  
 
Po każdym ze spotkań mło-
dzież miała refleksje zwią-

zane z wolnością słowa  
i odmiennym stylem i spo-
sobem życia. Magda Woj-
ciechowska, która pisała 
artykuł na temat ostatniej 
wizyty, w 2013 roku, zaty-
tułowała go „Mamy szczę-

ście”. Po prostu. 
 
Materiały pochodzą z archi-
wum „Głosu Żubra”  
i Szkolnego Centrum Infor-
macji. 

RĘKAMI, NOGAMI, NA MIGI... 

Co najmniej trzy razy Jerzy Kamiński stwarzał uczniom możliwość konfrontacji z ludźmi, dziennikarzami 
ze Wschodu. Pierwsza taka wizyta odbyła się na samym początku działalności klasy dziennikarskiej, w 2009 
roku. Gościli u nas dziennikarze z Tadżykistanu. Następnie mieliśmy okazję poznać Ukraińców i Białorusi-
nów. 

Spotkanie w 2013 roku. 
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Pani Edyta napisała  recen-
zję akurat tej książki, po-
nieważ z twórczością Olgi 
Tokarczuk zetknęła się 
jeszcze na studiach i już 
wtedy zrobiła na niej duże 
wrażenie. 
 
- Po „Księgi Jakubowe” 
sięgnęłam z ciekawości, bo 
chciałam się dowiedzieć, 
czym tym razem zaskoczy 
mnie autorka—mówi Edy-
ta Dębicka. - Ponadto 
wymogiem konkursu " Dol-
nośląski mistrz recenzji" 
było, aby wypowiedź doty-
czyła pozycji dyskutowanej 
na spotkaniu Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Wybrałam 
więc książkę Tokarczuk,  
o której rozmawiałyśmy na 
klubowym spotkaniu we 
wrześniu. Wreszcie, trudno 
to w kilku słowach wytłu-
maczyć, ta powieść po pro-
stu weszła mi pod skórę." 
 
Pani Edyta nie spodziewała 
się  takiego sukcesu, ale 
miała  poczucie, że ta re-
cenzja jest niezła. Zanim ją 
wysłała na konkurs, popro-
siła koleżankę, by przeczy-
tała ją  i oceniła, czy warto 
"puszczać ją" w obieg. 
Koleżanka powiedziała 
krótko: " Wysyłaj". 
 
- "Kiedy zadzwonił do mnie 
pan z Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej im. Mikul-
skiego we Wrocławiu, or-
ganizującej konkurs, robi-
łam akurat codzienne zaku-
py—mówi Dębicka. 
—Byłam zaskoczona, ale 
poczułam się też docenio-
na. Najprzyjemniejszy jed-
nak był moment, gdy do-
wiedziałam się, że moją 
pracę przeczytała sama 

pani Tokarczuk i napisała 
o niej: „Recenzja wzrusza-
jąca i pełna autentycznego 
przejęcia lekturą, co jest 
dla mnie strasznie ważne". 
  
Reakcja  otoczenia na 
wieść o I miejscu w kon-
kursie była bardzo pozy-
tywna. Naprawdę wiele 
osób: rodzina, przyjaciele, 
koleżanki i koledzy z pra-
cy, uczniowie, szczerze  
gratulowało pani Edycie. 
 
- Nie jestem aktywna na 

portalach społecznościo-
wych, ale od dziennikarki  
z Gazety Powiatowej do-
wiedziałam się, że na ich 
facebookowej stronie mam 
mnóstwo polubień, gratula-
cji i pozytywnych komenta-
rzy. Niestety, jak mówi 
przysłowie: „W beczce 
miodu musi się znaleźć 
łyżka dziegciu"... W inter-
necie, oczywiście anonimo-
wo, pojawiły się też, deli-
katnie mówiąc, niesympa-
tyczne wpisy... Zresztą, cóż 
tam kilka negatywnych 

ocen- Oldze Tokarczuk 
grożono śmiercią za wypo-
wiedź nawiązującą do 
Ksiąg Jakubowych... Ta 
sytuacja wiele mówi  
o mentalności niektórych 
Polaków— dodaje Edyta 
Dębicka. 
 
Mikołaj Ziobrowski 

 
 

EDYTA „MISTRZ” DĘBICKA 
Edyta Dębicka, nauczycielka języka polskiego w naszej szkole zwyciężyła w konkursie 
"Dolnośląski Mistrz Recenzji" organizowanym przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tade-
usza Mikulskiego we Wrocławiu, dzięki swojej recenzji dotyczącej "Ksiąg Jakubowskich Olgi To-
karczuk. 

 

Edyta Dębicka podczas Narodowego Czytania 2015, sklep „Kwadraciak”. (MM) 
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Księgi Jakubowe Olgi 
Tokarczuk, czyli wielkie 
olśnienie zmysłów, uczuć  
i rozumu wywołane przez 
natchnioną autorkę o nie-
zmierzonej imaginacji, 
które jest cudownym da-
rem dla czytelnika. 
 
Przeczytane stronice płyną 
przez oczy, usta i głowę, 
napełniając je świeżym 
powietrzem, niczym wiatry 
oceaniczne, ożywiające 
swym tchnieniem żagle...  
Czy któraś z tych stronic 
jest zbędna, czy jest ich 
zbyt wiele? Tylko wtedy,  
gdy trzymam księgę w dło-
niach, jeszcze nieotwartą... 
Z chwilą jednak,  
kiedy zaczynam zanurzać 
się w labirynt postaci, wąt-
ków, miejsc i idei jakaś 
niewidzialna siła wsysa 
mnie do środka. I chcę być 
jak Jenta, która widzi dalej 
 i więcej. Chcę niczym Na-
chman eksplorować 
Wschód i Południe, rozmy-
ślać na pustyni pod roz-
gwieżdżonym niebem, go-

niąc za efemerydą Jakuba, 
który nie wiadomo czym 
jest: prorokiem czy szal-
bierzem... Chcę wymieniać 
się listami  
z niedocenioną poetką 
Drużbacką i wielce oświe-
conym księdzem Chmie-
lowskim... 
Żałuję, że nie urodziłam 
się w czasach, kiedy ży-
dowski sztetl był nieod-
łączną częścią prowincjo-
nalnego krajobrazu, że nie 
mogę uczestniczyć w filo-
zoficzno- religijnych dys-
putach Żydów o gorących 
głowach i sercach, żyją-

cych w Rzeczpospolitej, 
która tylko pozornie była 
żydowskim rajem. 
Smutkiem napawa mnie 
fakt, że niemożliwym jest, 
by ziściło się wyrażone  
w Księgach życzenie, by 
ludzie czytali te same książ-
ki i żyli w świecie jedności, 
ale i różnorodności, nie 
konfliktów. Jakże niezwy-
kle aktualna jest opisana tu 
historia niekończącego się 
żydowskiego exodusu... 
Teraz syryjscy uchodźcy, 
rzadko przyjmowani przez 
Europę z otwartymi ramio-
nami, są niczym tułający się 
wyznawcy Mojżesza. Jak 
gorzki i prawdziwy wymiar 
mają słowa: " Bieda nie ma 
ani wiary, ani narodowo-
ści". 
Zdumiewa mnie wszecho-
becne w powieści głębokie 
zrozumienie ludzkiej słabo-
ści, biorącej swój początek 
z tęsknoty za namacalną 
obecnością Boga  
w świecie.  Autorka każdą  
z postaci czyni tak żywą, że 

chciałabym się z nimi spo-
tkać w realnym świecie ( no 
może nie z Jakubem- fascy-
nuje, ale i przeraża). Portre-
ty kobiet są pełnokrwiste, 
wiele bohaterek, choćby 
Chana, wiele osiągnęłoby, 
gdyby nie przyszło im żyć 
w tak absolutnie patriar-
chalnym świecie. Wszelkim 
próbom opisu wymyka się 
Jenta. Czy to zabłąkana 
dusza zawieszona między 
wymiarami, czy żydowski 
dybuk przyszpilony zaklę-
ciem do ziemskiego padołu, 
czy wizjonerka w roman-
tycznym duchu?  
Myślę, że zarówno w przy-
padku Jenty, jaki i innych 
mieniących się wielością 
wcieleń i znaczeń postaci, 
barwnych niczym rajskie 
ptaki- jak choćby Moliwda- 
nie jest istotne, by znaleźć 
prostą odpowiedź na pyta-
nie, kim są. Pani Tokarczuk 
ma rzadko spotykany dar- 
jej książki ( choćby Prawiek 
i inne czasy czy Bieguni),  
a Księgi Jakubowe w szcze-
gólności, otwierają w czy-
telniku to, co ukryte, nieu-
świadomione często czy 
zapieczętowane, a za czym 
on tęskni- by choć przez 
chwilę dotknąć barwnego 
kilimu świata, z jego wielo-
ścią osób, języków, kultur, 
wyobrażeń... Po co? By 
zrozumieć , że bez względu 
na to, kiedy i gdzie przy-
szedł człowiek na świat, 
każdy jest istotą o podob-
nych potrzebach i pragnie-
niach. 
Dzięki Księgom Jakubo-
wym uświadomiłam sobie, 
na czym polega głębokie 

pęknięcie między światem 
chrześcijańskim a innymi 
religiami. Nas, ludzi Półno-
cy, dręczy poczucie winy. 
Może gdyby nie ono, byli-
byśmy lepsi dla siebie  
i innych? Wreszcie dzięki 
tej niezwykłej książce po 
raz pierwszy dotarło do 
mnie, że obcość to może 
być dar, gdyż obcy to ten, 
który nie będąc " stąd", 
baczniej przygląda się ludz-
kim gestom i emocjom, 
więc widzi i odczuwa wię-
cej niż "swój". 
Dziękuję Autorce za to, że 
w epoce splugawienia języ-
ka i braku szacunku do sło-
wa i unikania za nie odpo-
wiedzialności, przywraca 
słowom całą ich moc  i cały 
blask, opowiadając niezwy-
kłą historię zwyczajnych  
i niezwyczajnych ludzi. 
Dziękuję wreszcie za to, że 
otworzyła przede mną " 
tajemnicę światła", rozja-
śniając nieco szarość " pod-
szewkę świata" stanowią-
cą... 
 
 
   
 Edyta Dębicka 
   
 moderatorka DKK 
przy  Filii nr 2 Biblioteki 
Miejskiej mieszczącej się 
przy ul. Iwaszkiewicza 11 
w Oławie 
 
Księgi Jakubowe były dys-
kutowane na spotkaniu klu-
bu z 2 września b.r. 
 

„Księgi Jakubowe” 
 
KSIĄŻKA OLGI TOKARCZUK 

Recenzja Edyty Dębickiej, nagrodzona w konkursie Dolnośląski Mistrz Re-
cenzji 
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