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Na start!
Trwa rekrutacja w oświęcimskich gimnazjach. Przyjmowane
są też zapisy do szkół podstawowych. Sprawa dotyczy dzieci
i młodzieży, jednak to rodzice muszą pamiętać o szkolnym
obowiązku i podejmować decyzje o tym, do której placówki
będą uczęszczały ich pociechy.

Pierwszoklasiści podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu. Fot. ze zbiorów szkoły
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Wybór, choć wydawać by się
mogło, że oczywisty, nie zawsze
taki jest. Szkoły kuszą wieloma
zaletami, mają różne profile.
– Pomimo że nie należę do odpowiedniego rejonu, to rozważam zapisanie mojej córki do
szkoły, w której mogłaby rozwijać swoje zdolności muzyczne.
Nigdy nie wiadomo, jakie umiejętności będą jej przydatne w dorosłym życiu, a może odnajdzie
w nich swoją pasję – zastanawia
się Małgorzata z Oświęcimia,
mama siedmioletniej Agnieszki.
Od września 2014 roku wszystkie dzieci sześcioletnie zostaną
objęte obowiązkiem szkolnym.
Jednak już teraz oświęcimskie
szkoły podstawowe dysponują
bardzo dobrymi warunkami do
tego, aby sześciolatki mogły płynnie wejść w szkolne życie. W tym
roku szkolnym w Oświęcimiu do
pierwszych klas uczęszcza 47 sześciolatków.
– Decyzja rodziców o posłaniu
od przyszłego roku szkolnego
sześciolatków do szkoły sprawi,
że duża liczba dzieci, którą przewidujemy na wrzesień 2014 roku,

Oświęcim

chociaż trochę się rozładuje. To
istotne, ponieważ wpłynie na cały
przyszły cykl edukacyjny dzieci
– zaznacza Barbara Rokowska,
dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu.
Często obawy rodziców są spowodowane tym, że pamiętają
wygląd szkół z dawnych lat,
kiedy sami byli uczniami. Teraz
szkoły podstawowe są kolorowe i przyjazne, w pełni przygotowane, mają nowoczesne
wyposażenie dostosowane do
najmłodszych uczniów, dlatego
nauczyciele i pedagodzy przekonują, że szkoła jest szansą
dla sześciolatków. Im wcześniej
dziecko rozpoczyna naukę, tym
ma większe szanse na rozwój
swoich uzdolnień i wielu różnych umiejętności lub diagnozę
i pomoc w problemach rozwojowych. Aby rodzice mogli sami się
przekonać o zaletach płynących
z wcześniejszej edukacji Zarząd
Szkół i Przedszkoli Miejskich
zaprasza na „Galę sześciolatka”,
która odbędzie się 4 kwietnia
o godz. 16:00 w Oświęcimskim
Centrum Kultury.

Trzeba pamiętać, że każdy etap
nauki naszych dzieci i młodzieży
jest dla nich szansą. Przed wyborem odpowiedniej placówki
stoją też rodzice trzynastolatków.
W Oświęcimiu są cztery miejskie
gimnazja oraz salezjańskie, w którym nauka jest płatna. Każde
z nich oferuje inny profil kształcenia. Łączy je miła atmosfera sprzyjająca nauce i rozwojowi.
– Nowe programy nauczania realizowane w naszej szkole, wykwalifikowana kadra nauczycieli
sprawiają, że młodzież kończąca
ją wychodzi z o wiele większą
wiedzą i świadomością. Zależy
nam na rozwoju każdego ucznia
– podkreśla Barbara Faruga, dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 3
im. Klementyny Hoffmanowej.
– Jesteśmy najlepszym w Polsce gimnazjalnym ośrodkiem
szkolenia sportowego młodzieży
w dyscyplinie hokeja na lodzie.
Żadne gimnazjum w naszym
mieście nie ma wśród swoich
uczniów członków kadry narodowej. Oprócz tego w naszej
szkole skupiamy młodych piłkarzy – dodaje dyrektor.
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W MG nr 3 realizowane są dodatkowe zajęcia w formie innowacji: program łączący historię
sztuki, filozofię, logikę i łacinę
oraz program obywatelski z poszerzonym językiem angielskim.
Miejskie Gimnazjum nr 2 im.
Łukasza Górnickiego zaprasza
szóstoklasistów, którzy pragną rozwijać się harmonijnie
i wszechstronnie. Prowadzi klasy
z programem z matematyki, biologii i chemii, edukacji regionalnej, koszykówki chłopców i piłki
siatkowej dziewcząt, a także realizuje zajęcia z innowacyjnym
programem z techniki, muzyki, tańca, bibliotekoznawstwa.
Szkoła może pochwalić się wysokimi lokatami w konkursach
sportowych i artystycznych,
w szeregach jej uczniów są finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych. MG nr 2 jest także
znane z trzymającego wysoki
poziom zespołu cheerleaderek.
Zespół Szkół nr 1 słynie z osiągnięć sportowych na najwyższych szczeblach. Młodzież ma
szansę kształcenia się w klasach
sportowych: piłka siatkowa, tenis
ziemny i brydż sportowy, ale też
w klasie z innowacją teatralną,
zmodyfikowanym programem
nauczania matematyki i geografii oraz ogólnymi. Przewidywane
jest utworzenie międzyklasowej
grupy z rozszerzonym językiem
angielskim.
Klasa z dodatkowymi zajęciami
ze strzelectwa sportowego, z rozszerzonym programem nauczania języków obcych – angielskiego i niemieckiego, integracyjna
i ogólne to propozycje Miejskiego
Gimnazjum nr 4 im. Zofii Kossak.
– Uczniom proponujemy innowacje przedmiotowe z biologii
i chemii oraz historyczną, noszącą nazwę „Oświęcim – zwykły
adres?” – informuje Katarzyna
Krzyścin, wicedyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 4.
– Jesteśmy niedużą szkołą, dlatego żaden z naszych uczniów
nie jest anonimowy, sprzyja to
indywidualnemu podejściu do
każdego – dodaje.
Rekrutacja w gimnazjach trwa
do 26 kwietnia 2013 roku, szczegółowe informacje dostępne są
w sekretariatach szkół.
– Marzena Wilk

Indywidualnie
i w sztafetach

sport
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pisaniem jest tak, że czasem słów brakuje.
Siedzi człowiek, wpatruje się w ekran monitora,
na którym próbuje coś zmaterializować, a tu nic,
nul, tabula rasa. Myśli natomiast przepychają
się jedna przed drugą, tak że tylko je chwytać
i utrwalać. Tej najważniejszej, która od kilku dni powraca
w kolejnych odsłonach, nie mogę jednak zamienić w słowa.
Jak więc napisać o czymś, o czym nie można napisać?
– Napisz o czasach – radzi koleżanka. Tak zrobię.
Napiszę o czasach, w których trudno jest być nastolatkiem.
Jakby bycie nastolatkiem nie było już dość skomplikowane
– trzeba przecież przetrwać hormonalną rewolucję, odnaleźć
się w grupie rówieśniczej, jednocześnie określając jakoś
siebie, kształtując tożsamość. W jednym z psychologicznych
artykułów natknęłam się na zdanie, że, biorąc pod uwagę
to, co się dzieje z człowiekiem w okresie dojrzewania, tę
biochemiczną rewoltę, to cud, że tylu nas przeżywa. A co
później? To „później” jest bardzo istotne. Musi istnieć jakieś
wyobrażenie tego, co później, aby człowiekowi chciało się
działać, aby chciało się żyć.
Współczesny nastolatek ma wiele rzeczy, o których nie śniło
się starszemu pokoleniu. Posługuje się nowoczesnymi urządzeniami. Przebywa w wirtualnym świecie, zwykle dłużej niż
w realnym. W tym wirtualnym świecie rozgrywa się wiele
spraw, sytuacji, które wcześniej miały miejsce na podwórkowych ławkach, trzepakach czy w innych miejscach spotkań.
Nastolatek zasypia, sprawdzając ostatnie wiadomości na
swoim profilu lub esemesując. Śpi z telefonem komórkowym
w zasięgu ręki. Budzi się na jego dźwięk. Niektórzy wcale
nie śpią, bo grają w gry sieciowe. Odsypiają potem rano na
pierwszych lekcjach w szkole. Inni wylogowują się z wirtualnej rzeczywistości, aby pobiec na korepetycje, kurs języka
obcego lub inne zajęcia, na które obecnie wypada chodzić.
Pytanie, co później? Jaka przyszłość, jaki system wartości,
jakich wartości? Jaka perspektywa? Jeśli w ciągu ostatnich
20 lat świat zmienił się tak bardzo, to jak będzie wyglądał za
następne dwadzieścia? Grono znajomych w portalu społecznościowym nie zastąpi dawnej paczki przyjaciół. Sieciowi
koledzy z gier nie przyjdą z pomocą, gdy w realnym świecie
podzieje się coś takiego, że trzeba by stanąć murem za kumplem lub powiedzieć mu „wyluzuj, odpuść”. Dawne więzi
mają niewiele wspólnego ze współczesnymi. Czas biegnie
teraz zbyt szybko, aby zdążyły się ukształtować i utrwalić.
Pewnego dnia nastolatek robi coś, czego nikt się nie spodziewał. Padają potem pytania, szuka się przyczyn, okazuje się,
że większość akcji rozegrała się w Internecie – coś, co kiedyś
odbyłoby się w szkole lub na podwórku, z których można
wrócić do domu i ochłonąć, pomyśleć. Dziś nastolatki żyją
w sieci non stop i tylko nielicznych stać na odwagę nieposiadania kont w portalach społecznościowych. Tam tworzą
się związki, tam pary się rozstają, tam świetnie się mają
hejterzy, tam toczą się kłótnie, zaogniają konflikty. Pewnego
dnia konflikt przenosi się do realnego świata. Kilka słów
napisanych w Internecie wywołuje lawinę zdarzeń i nastolatek robi coś, co jego rodzicom zatrzymuje serce, coś, co na
zawsze zmienia jego życie, coś, o czym nie jestem w stanie
pisać. 		

Z MIASTA

ANDRZEJ WINOGRODZKI

O drogach

W

iosna sieje trawki i kwiatki, ale też odsłania
pozimowe paskudztwa i brudy na ulicach, chodnikach, podwórkach! A więc wszyscy do mioteł,
grabi i łopat! 			
Remont ulicy Szarych Szeregów, rozpoczęty późną jesienią ubiegłego roku, stanął w miejscu, nic się nie dzieje, co zresztą było do przewidzenia! Wędrując tamtędy trzeba
umiejętnie omijać błotko i skakać z płytki chodnikowej na
płytkę! Podobnie stać się może z zapowiadanym – wreszcie!
– na ten rok remontem ulicy Obozowej. Ekipa wyposażona
w odpowiednie akcesoria pojawi się na niej pod koniec roku,
coś tam pogrzebie i rozgrzebie – i ulotni się na długie zimowe
miesiące! Taka procedura remontowo-kalendarzowo-pogodowa powtarza się nagminnie w wielu miejscach!
Przy obecnej u nas tendencji konfrontowania wszystkiego
z przepisami konstytucji i orzekania, czy to lub tamto jest
z nią w zgodzie lub nie – proponuję zapytać odpowiedni
trybunał, czy opisana powyżej procedura i sposób remontu
lokalno-miejskich ulic, jest w zgodzie – lub nie – z obowiązującymi przepisami konstytucji! Bo co do tego, że mamy
konstytucyjne prawo do niechodzenia po błocie i nieskakania
z płytki chodnikowej na płytkę, nie mam najmniejszej wątpliwości!
Ale z całą pewnością – na szczęście – zgodna jest z konstytucją i kalendarzem będąca tuż-tuż Wielkanoc!
A więc Wesołego Alleluja! 				

Czyniący dobro
docenieni

Nie umiem być srebrnym aniołem –
ni gorejącym krzakiem –
tyle zmartwychwstań już przeszło –
a serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonami –
tyle już Alleluja –
a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja [...]
I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy –
zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.
Pyszczek położy na ręku –
sumienia wywróci podszewkę –
serca mego ocali
czerwoną chorągiewkę.
		
Jan Twardowski

Status: nastolatek

Szanowni Mieszkańcy Oświęcimia,
przed nami święta Wielkiej Nocy,
symbolizujące
zwycięstwo dobra nad złem,
życia nad śmiercią.
Z tej szczególnej okazji
składamy wszystkim Mieszkańcom
życzenia zdrowych i radosnych świąt.
Niech świąteczne chwile
upłyną na miłych,
rodzinnych spotkaniach
oraz będą czasem radości i zachwytu
nad pięknem odradzającego się życia.
Dobrych i spokojnych świąt.
Janusz Chwierut
Pełniący Funkcję
Prezydenta
Miasta Oświęcim

Piotr Hertig
Przewodniczący
Rady Miasta
Oświęcim

Pasja po salezjańsku

Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy z Oświęcimia została wyróżniona w Zamku Królewskim w Warszawie podczas uroczystych obchodów 15-lecia Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”.

Niech radość Wielkanocnego Poranka
stanie się Waszym udziałem.
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i radości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół,
życzą Pracownicy
Oświęcimskiego Centrum Kultury
oraz Redakcja
„Głosu Ziemi Oświęcimskiej”

Palmowa niedziela inaczej

W tym roku na scenie salezjańskiej pa- Koło Przewodników Beskidzkich i Terafii Matki Bożej Wspomożenia Wier- renowych PTTK Oświęcim zaprasza 24
nych w Oświęcimiu odbyły się dwa marca na wycieczkę na Żywiecczyznę.
spektakle misterium pasyjnego.
W planach m.in. zwiedzanie wnętrza elektrowni Żar-Porąbka,
Chętni mogą je jeszcze obejrzeć 24 marca o godz. 16:00. W misterium występują byli wychowankowie salezjańscy oraz orkiestra
pod dyrekcją Agnieszki Kozieł. Sztuka przypomina wydarzenia,
które rozegrały się pomiędzy Ostatnią Wieczerzą a porankiem
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Historia wystawiania misterium u oświęcimskich księży salezjanów sięga czasów sprzed
II wojny światowej.
– In

Galerii Rzeźby Ludowej w Łękawicy, udział w uroczystej procesji
i święceniu palm w zabytkowym kościele w Gilowicach, zwiedzanie sanktuarium w Rychwałdzie, a także drogi krzyżowej zwanej
Golgotą Beskidów w Radziechowie. Koszt wycieczki dla członków PTTK to 35 zł, a dla osób niezrzeszonych 40 zł. Szczegółowe
informacje są dostępne w oddziale PTTK Oświęcim, ul. Partyzantów 1, nr tel. 33 843 52 02 we wtorki i piątki w godz. 17:0019:00 oraz pod nr. tel. 508 949 550 – Andrzej i 509 303 327 – Jan.
– In
Reklama

Tablet „Czyniącym Dobro”
przyznany za wyjątkowe zaangażowanie w działalność dobroczynną wręczyła na ręce prezesa
MOWP Alberta Bartosza Beata
Tyszkiewicz, przewodnicząca
Rady Fundacji.
– Jesteśmy niezwykle dumni
z przyznania tej nagrody, szczególnie dlatego, że otrzymujemy
ją od tak znamienitego gremium. To wyróżnienie jest efektem kilkuletniej pracy wielu ludzi i instytucji, które pomagają
nam w trakcie imprez i projekOd prawej Albert Bartosz po odebraniu nagrody dla Małej tów – podkreśla Albert Bartosz,
Orkiestry Wielkiej Pomocy
prezes MOWP.

Prezes wymienia, że na wyróżnienia zasługują m.in. Agnieszka Komendera, Bernadeta
Sędrak-Legut, Lucyna Pasternak, Mariusz Kaszuba, Jacek
Mydlarz, Alicja „Aki” Krawiec,
Paulina Łysak, Klaudia Komendera, Sylwia Sajak, Iwona Sobala, Majka Janas, Lech Chodacki,
Marcin Boiński i szereg innych
wolontariuszy. Nie pomija także ogromnego zaangażowania
Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji Oświęcim, MOKSiR
Chełmek, MOKSiR Brzeszcze,
OK Zator, władz Oświęcimia,
Chełmka, Brzeszcz, Zatora,
powiatu oświęcimskiego i województwa małopolskiego oraz
firmy „Plantpol”.
– MOWP jest od początku
działania swoistym kooperantem Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, przekazując
wszystkie zebrane środki na
subkonta podopiecznych warszawskiej fundacji. Tam w 100
procentach mogą z tych pieniędzy korzystać chore dzieci – dodaje prezes.
– In

Wielkanoc z sercem
Wiosennemu kiermaszowi przyświeca
jak zwykle szczytny cel. W tym roku
jest to pomoc dla Ani Jakubik.
Wielki Charytatywny Kiermasz Wiosenny odbędzie się
24 marca w godz. od 10:00 do
18:00 w OCK. Organizatorami
są Fundacja „Mała Orkiestra
Wielkiej Pomocy” i Oświęcimskie Centrum Kultury.
Kiermaszowi będą towarzyszyły
wielkanocne warsztaty dekorowania pisanek różnymi metodami – decoupage, mąką, makaronem, kaszą manną, pestkami
słonecznika czy woskiem.
W godzinach od 11:00 do 13:00
prowadzone będa warsztaty dla
dzieci w wieku 4–10 lat oraz

warsztaty decoupage dla dzieci
w wieku 7–12 lat. Młodsze dzieci będą ozdabiały wielkanocne
jaja produktami spożywczymi,
natomiast starsze wycinanymi wielkanocnymi motywami.
O godz. 14:00 rozpoczną się
warsztaty zdobienia jaj motywami kurpiowskimi z użyciem
gorącego wosku, na które organizatorzy zapraszają młodzież
i dorosłych. Zajęcia poprowadzi
Ewa Miszuta z Domu Ludowego w Chełmku. W warsztatach
mogą wziąć udział posiadacze
cegiełek o wartości 20 zł. Oso-

by zainteresowane cegiełkami
proszone są o kontakt z Alicją
Żak-Karkoszką pod adresem
e-mail: alicja.mowp@gmail.pl/.
Liczba miejsc ograniczona.
Dochód z warsztatów zostanie
przeznaczony na leczenie i rehabilitację Ani Jakubik z Oświęcimia, u której stwierdzono
chorobę genetyczną neurofibromatozę typu 1 oraz guza pnia
mózgu. W ubiegłym roku Ania
przeszła operację, w trakcie
której wycięto jej kręgi szyjne.
Konieczne było zwiększenie
przestrzeni dla powiększające-

go się nieoperowalnego guza,
który utrudniał funkcjonowanie. Obecnie Ania poddawana
jest chemioterapii, która planowo ma trwać do września 2013
roku. Przeszła dotąd już 10 cykli
chemioterapii intensywnej oraz
4 podtrzymującej. Rodzice Ani
ponoszą spore koszty leczenia
(badania, konsultacje lekarskie,
lekarstwa, opatrunki, dojazdy
do Krakowa), dodatkowo muszą się przygotować na kosztowną rehabilitację po zakończeniu
chemioterapii.
– adam
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Wraz z inauguracją Roku Kultury
w Oświęcimiu rozpoczynamy cykl
„Rozpoznawalni kulturalni”,
w którym przybliżać będziemy Czytelnikom
wybitnych ludzi ze świata kultury, związanych
z naszym miastem.

pod patronatem „gzo”

Nowe media i zaginione światy

z cyklu rozpoznawalni kulturalni

Przekraczając codzienność

O młodości spędzonej w Oświęcimiu, pracy w teatrze oraz
o tym, jakie powinny być dzisiejsze spektakle, aby spotykały się z zainteresowaniem widza rozmawiam z Włodzimierzem Jasińskim.
Jakie ma Pan wspomnienia
z Oświęcimia?
Urodziłem się w 1945 roku
w Grodzisku, małej wsi koło Zatora. Ale już jako dwuletni chłopiec wraz z rodzicami zamieszkałem w Oświęcimiu. Chodziłem
do przedszkola sióstr serafitek,
Szkoły Podstawowej nr 3 przy
ul. Chrzanowskiej, a później do
Liceum Ogólnokształcącego im.
Konarskiego. Wspominam ten
czas bardzo miło i sympatycznie.
Byłem w klasie prof. Józefa Cyganika, wspaniałego wychowawcy, który uczył fizyki. Moja klasa
skupiała młodych i zdolnych
– jakoś się tak stało w naturze,
żeśmy się spotkali. Na lekcjach
wychowawczych często słuchaliśmy muzyki poważnej, a jak nie
zdążyliśmy, to i troszkę na fizyce.
Jednak nie za długo, bo profesor był rzetelnym człowiekiem.
To z nim jeździliśmy w góry,
oglądaliśmy opery w Krakowie
i Bytomiu, odwiedzaliśmy teatry.
Drugą ważną osobą była prof.
Janina Znamirowska, polonistka, dzięki której recytowałem,
pisałem. Wiele jej zawdzięczam.
Ale ważni byli też koledzy z klasy, ich ambicje i talenty. To mnie
dopingowało, żeby wciąż dowiadywać się więcej. Atmosfera do
rozwoju była sprzyjająca. Mieliśmy też szkolny kabaret, co roku
przygotowywaliśmy program
satyryczny, robiliśmy wieczory poezji z prof. Znamirowską.
Występowałem też w kabarecie
Kaktus w Malcie – Domu Kultury Budowlanych oraz w kabarecie Łatka w Zakładowym Domu
Kultury Oświęcim. Prowadził
go Bogusław Suchanek, nazywaliśmy go Bobek. To wszystko,
co zdarzyło się w Oświęcimiu.
Później wyjechałem do Krakowa, tam studiowałem filologię
rosyjską. Do teraz odwiedzam
Oświęcim, bo tu mieszka moja
siostra, tutaj na starym cmentarzu są pochowani moi rodzice.
Co pięć lat lub częściej spotykam
się z kolegami, którzy zostali
w Oświęcimiu.
Gra Pan w Teatrze STU i Grotesce w Krakowie, choć chyba więcej czasu spędził Pan
w STU. W którym teatrze czuje
się Pan lepiej?
Wychowałem się w Teatrze STU,
tam się wiele nauczyłem, zdawałem egzamin eksternistyczny
u prof. Bardiniego, tam zdobyłem dyplom aktorski. To był dla
mnie teatr-rodzina, tak o sobie
mówiliśmy – wiadomo, jak to
w rodzinie, różnie bywa, mieliśmy różne przygody, ale łączyło

nas to, co robiliśmy. Krzysztof
Jasiński jako reżyser, artysta zapewniał nam, że to, co robiliśmy
było ważne i ciekawe w sensie
formalnym, nawet w najgorszym
wypadku (śmiech). Ja stamtąd
nie odszedłem tak naprawdę.
W pewnym momencie przerwaliśmy współpracę etatową,
ponieważ po 1989 roku zmieniły
się warunki i zasady funkcjonowania teatrów, nie było już tylu
etatów i odszedłem do Groteski.
Tam reżyserowałem „Pinokia”.

Włodzimierz Jasiński,
dzieciństwo spędził
w Oświęcimiu, absolwent
Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1969 roku aktor
krakowskiego Teatru STU,
od 1992 roku Teatru Groteska w Krakowie, pedagog
Studia Aktorskiego Teatru
STU, reżyser spektakli dla
dzieci, autor librett i songów, poeta. Od wielu lat
współpracuje z Małopolskim
Centrum Kultury „Sokół”
w Nowym Sączu. W Teatrze
STU grał w historycznym
„Spadaniu”, „Senniku polskim”, „ Exodusie”, „Operetce”, „Donkichoterii”, „Ubu
królu”, „Ubu Skazanym”,
„Szalonej Lokomotywie”,
„Pacjentach” itd.
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wierszy „Pozowanie do portretu”, do którego muzykę napisali
Zbigniew Preisner, Lucyna Dzitko, Krzysztof Szwaigier, Jan Kanty Pawluśkiewicz. Swego czasu
w STU zagrałem ten recital około 60 razy. Napisałem też libretto
do „Pana Twardowskiego”, który
był grany przez Andrzeja Zauchę
w STU, a później w warszawskim
Teatrze Komedia przez Ryszarda
Rynkowskiego – w sumie był
grany na deskach przez 10 lat.
Napisałem również musical
„Raj” dla Teatru Bałtyckiego
w Koszalinie, jednak mimo tłumów na każdym spektaklu, nie
dało się go utrzymać długo ze
względów finansowych.
Aktor, reżyser, pedagog, poeta,
autor librett. Czy przy takim
zestawie obowiązków miał Pan
czas na życie prywatne?
Oczywiście, mam czas na życie prywatne! Mam rodzinę,
dwóch dorosłych synów, żona
jeszcze pracuje i prowadzimy
udane życie rodzinne. Udało mi
się to wszystko pogodzić. Jak się
dużo robi w życiu, to bardziej
się wszystko udaje. Teraz mniej
mam czasu, bo mniej robię
(śmiech).

Jak wykorzystać w praktyce szkolnej
wszechobecność komputerów, Internetu oraz innych multimediów?
Takie zadanie postawili sobie
organizatorzy II Konferencji
Naukowo-Metodycznej „Nowe
media = nowe kompetencje
w pracy pedagogicznej” z Instytutu Pedagogiki Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej
w Oświęcimiu.
Spotkanie przygotowano dla
nauczycieli z powiatu oświęcimskiego, by przybliżyć im
pozytywne aspekty wynikające
z dostępu nowoczesnych środków przekazu w edukacji.
Referaty przygotowali wykładowcy akademiccy oraz specjaliści związani na co dzień
z markami takimi jak: WizjaNet, Apple Education Mentor,
Egis Media. Zaplanowano także warsztaty dotyczące: metodyki wdrożenia dziennika elektronicznego w szkole, narzędzi
testujących wiedzę – Hot Potatoes, egzaminu ECDL, prezentacji multimedialnych na przy-

Panowie potrzebni od zaraz
W kabarecie „Czarna rękawiczka” panuje miła i twórcza atmosfera, jednak
grupa ma kłopot.

W ekipie brakuje mężczyzn, jest
tylko jeden. Aby móc w pełni
sprostać stawianym sobie wyzwaniom kabaretowym, Łucja
Jurys, osoba odpowiedzialna
Pisał Pan kiedyś o potrzebie za dobór tekstów, reżyser i scezawsze pełnego teatru. Co jest narzystka wraz z uczestnikami
konieczne w obecnych czasach, kabaretu postanowiła zorganizować casting.
by teatr zawsze był pełny?
Przede wszystkim trzeba robić
przedstawienia
niekomercyjne. Oczywiście komercyjne też
niech sobie powstają dla śmiechu i zabawy. Zresztą humor
i zabawa może także poddać
widza refleksjom. Jednak istotne
są przedstawienia, które współczesnego człowieka zainteresują
i pomogą mu w codziennym
życiu, które będą odskocznią,
w której świat iluzji przekracza
codzienną rzeczywistość. Przecież po to chodzimy do teatru, by
przekroczyć to codzienne chodzenie do sklepu. Muszą to być
formalnie ciekawe przedstawienia. Treść i forma powinny się
wzajemnie wspomagać, aby nie
było sytuacji: powiedziała forma treści, że się w niej nie mieści. Zależy to też od osobowości
reżysera i całej grupy. Tak było
zawsze u nas w teatrze – był to
odzew na różne problemy, które
teatr poruszał. Przez to przedstawienia były nam bliskie, wyrażały nasze poglądy w tamtym
czasie. To były nasze pragnienia,
potrzeby, krytyka.

Wtedy Jan Polewka, dyrektor
Groteski powiedział do mnie:
„Jak nie masz etatu, a do emerytury masz coraz bliżej, to ja Ci
dam etat aktorski”. No i wziąłem
ten etat. Wielu reżyserów mnie
obsadzało w Grotesce, dużo grałem dla dzieci, cały czas grając też
w Teatrze STU. Do ok. 1983 roku
grałem tam wiodące role. Później mniejsze. Teraz mam swoje
lata, życie aktora też obsadza
trochę inaczej, zależnie od jego
wieku. Teraz gram w „Hamlecie”,
„Zemście”. Ale może jeszcze się
coś zdarzy, kto to wie... W Grotesce też jeszcze grywam, ale jestem już przecież na emeryturze
od trzech lat. W międzyczasie Dziękuję za rozmowę.
– Marzena Wilk
trochę pisałem, wydałem tomik

kładzie PREZI, wykorzystania
w praktyce szkolnej platformy
do e-nauczania moodle, oraz
tablicy interaktywnej.
Seminarium zorganizowano
pod patronatem Rzecznika
Praw Dziecka, Małopolskiego
Kuratora Oświaty, Naczelnika
Wydziału Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu
oraz medialnym patronatem
„Głosu Ziemi Oświęcimskiej”.
PWSZ przygotowała także coś
dla miłośników przeszłości,
których zainteresuje z pewnością wykład „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast
kresowych”. Jego autorem jest
prof. dr hab. Stanisław Nicieja. Spotkanie będzie niezwykłą
opowieścią o zaginionym świecie polskich Kresów, rodzinnych miastach Mickiewicza,
Słowackiego, Piłsudskiego, Moniuszki, Kościuszki… Profesor

Nicieja to niestrudzony badacz
i propagator dawnego świata
Kresów Wschodnich, w szczególności jednej z najważniejszych polskich nekropolii
– Cmentarza Łyczakowskiego. Jest autorem książek, artykułów naukowych, publicystycznych i popularyzujących
historię, współautor filmów
dokumentalnych o Lwowie,
m.in. Orlęta Lwowskie (1990),
Snem wiecznym we Lwowie
(1992), Zadwórze – polskie
Termopile (1993). W ubiegłym
roku wydał pierwszy tom cyklu
„Kresowa Atlantyda. Historia
i mitologia miast kresowych”
– będący opowieścią o najważniejszych miastach wschodniej
Galicji, napisaną barwnym
językiem z wielką erudycją
i pasją, okraszoną anegdotą
i niezwykłymi opowieściami,
bogato ilustrowaną unikatowymi fotografiami. W przygotowaniu jest tom drugi.
Wykład – we wtorek, 26 marca
o godz. 10:15 w auli Collegium
sub Horologio oświęcimskiej
PWSZ – ma charakter otwarty.
– Karo

Kabaret ogłosił nabór kandydatów – wyłącznie panów – do
ról męskich mówionych i śpiewanych.
– Można przyjść z przygotowanym własnym tekstem lub piosenką, ale będzie również możliwość wyboru tekstów na miejscu
– informuje Łucja Jurys.

– Kandydaci muszą mieć możliwość udziału w zajęciach kabaretu odbywających się w poniedziałki i wtorki od godz.
11:00 do 13:00 – dodaje Łucja
Jurys.
Nabór odbędzie się w środę 20
marca br. o godz. 10:00 w sali
dydaktycznej Oświęcimskiego
Centrum Kultury.
Kabaret „Czarna rękawiczka”
powstał w październiku 2011
roku i skupia grupę słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
działającego w OCK. Zadebiutował programem „Być albo
nie być, czyli, jak polubić Nasz
Trzeci Wiek” w maju ubiegłego
roku podczas obchodów 15-lecia działalności UTW. W styczniu 2013 roku odbyła się kolejna premiera – „Słodko-kwaśne
lekarstwo na duszę, czyli, za co
„Czarna rękawiczka” kocha
Gałczyńskiego”.
3 kwietnia 2013 roku o godzinie 17:00 odbędzie się otwarty
pokaz programu dla wszystkich
zainteresowanych twórczością
oświęcimskiego kabaretu.
– In
Reklama

Wymiana
doświadczeń

Atrakcje
dla seniorów

Trwa projekt „Łączymy pokolenia” re- Akademia Aktywnego i Świadomego
alizowany przez Stowarzyszenie Ro- Seniora zaprasza oświęcimian w wieku
powyżej 60 lat do skorzystania z przydzina Kolpinga w Oświęcimiu.
gotowanej dla nich bogatej oferty.
Raz w miesiącu seniorzy, tacyjny dla seniorów, z którego
młodzież i dzieci spotykają
się podczas międzypokoleniowych warsztatów, które
wzmacniają więzi emocjonalne, integrują, a także służą wymianie doświadczeń.
Podczas marcowego spotkania
uczestnicy przygotowywali wielkanocne ozdoby i opowiadali sobie o świątecznych zwyczajach.
13 kwietnia organizatorzy zapraszają seniorów na warsztaty ekologiczne pn. „Coś z niczego, czyli
proste rady na odpady”.
Oświęcimska Rodzina Kolpinga prowadzi też punkt konsul-

usług mogą korzystać bezpłatnie osoby w wieku 65+. We
wtorki w godz. 14:00-17:00
dyżuruje pielęgniarka, w środy
w godz. 15:15–18:15 pracownik
socjalny, a w czwartki w godz.
14:00–17:00 prawnik.
Działania projektowe odbywają się w Oświęcimiu na osiedlu
Stare Stawy (Dom Osiedlowy),
ul. Zagrodowa 1.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.
796 422 559.
– In

Kobiety kobietom
Nowa fryzura czy piękny makijaż potrafią skutecznie poprawić nastrój. Wie
o tym każda kobieta.
Dlatego od kilku lat z okazji Dnia Kobiet w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Oświęcimiu młode uczestniczki 6-17 Hufca Pracy odwiedzają w ramach wolontariatu kobiety z grupy wsparcia
dla osób dotkniętych przemocą
w rodzinie, by urządzić im salon
fryzjersko-kosmetyczny. W tym
roku uczennice klasy fryzjerskiej Powiatowego Zespołu nr 4
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu pokazały swoje umiejętności. Panie
zostały modnie uczesane, otrzymały też porady, jak zadbać
o włosy. Hufiec zaprosił też do

współpracy Wioletę Borowską
kosmetyczkę i stylistkę, właścicielkę „Ambasady Urody”.
– Fakt, że ktoś bezinteresownie
chciał im pomóc, sprawić, by
dobrze wyglądały, na pewno
przywróci trochę wiary w ludzi
oraz podniesie samoocenę pań.
Ich radość była doskonałą zapłatą za pracę, jaką uczestniczki hufca włożyły w to przedsięwzięcie. Dzięki takim akcjom
stają się wrażliwsze na krzywdę
innych – podkreśla Ewelina Sikora, wychowawca 6-17 Hufca
Pracy Oświęcim.
– In

w skrócie

Parking do celów handlowych
Na czas remontu placu
targowego parking znajdujący
się u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Chopina w dni targowe
będzie służył jako dodatkowe
miejsce handlu. Duża liczba
stoisk ustawiona wzdłuż ulicy
Dąbrowskiego rodzi zagrożenia
zarówno dla handlujących, jak

i kupujących. Administrator
targowiska w uzgodnieniu
z miastem podjął decyzję
o przeniesieniu stanowisk
na parking. Oznacza to, że
w czwartki, soboty i niedziele,
mieszkańcy miasta nie będą
mogli tam parkować.
–k

Ministerialne dotacje

Uczestnicy wycieczki do Zatora w doskonałych humorach
Fot. zbiory organizatora

W ramach projektu seniorzy
mogą nieodpłatnie wziąć udział
m.in. w wyjazdach kulturalno-turystycznych. Najbliższy odbędzie się 6 kwietnia do Teatru
Śląskiego w Katowicach na adaptację powieści Kazimierza Kutza pt. „Piąta strona świata”. Tydzień później 50-osobowa grupa
będzie mieć okazję obejrzeć
znaną i lubianą aktorkę Annę
Guzik w monodramie „Singielka” w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Na 15 maja zaplanowano
wycieczkę do Parku Miniatur
w Inwałdzie, a 22 maja seniorzy będą mogli zwiedzić skansen w Wygiełzowie. W czerwcu
odwiedzą Muzeum Zamkowe
w Pszczynie oraz Leśny Park
Niespodzianek w Ustroniu. Zapisów na poszczególne wyjazdy
można dokonać w sekretariacie Dziennego Domu Pomocy
w Oświęcimiu przy ul. Czecha 8,
od poniedziałku do piątku,
w godz. 7:00–15:00.
– W pierwszej kolejności udział
w wycieczkach mają zagwarantowany osoby, które dotychczas

nie korzystały z tej formy aktywizacji – informuje Agata Lorek, dyrektor Dziennego Domu
Pomocy w Oświęcimiu.
– Ponadto w ramach projektu oferujemy seniorom pulę
biletów do kina, które można
zrealizować w Oświęcimskim
Centrum Kultury na wybrany seans filmowy. Od poniedziałku do piątku w godzinach
15.30–18.30 czynna jest „Świetlica seniora”, gdzie można nawiązać kontakty towarzyskie,
skorzystać z kawiarenki, zajęć
aktywizujących, gier stolikowych, poradnictwa – dodaje.
Dwa razy w tygodniu odbywają
się także zajęcia ruchowe i twórcze. Seniorzy mogą również
skorzystać z pomocy prawnej.
Akademia Aktywnego i Świadomego Seniora to projekt
realizowany przez Stowarzyszenie „Pokolenia” przy DDP
w Oświęcimiu w partnerstwie
z Dziennym Domem Pomocy.
Wszystkie działania w ramach
Akademii są bezpłatne.
– In

Dwie oświęcimskie placówki
otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu
Rozwój infrastruktury kultury.
Oświęcimskie Centrum Kultury
otrzymało dofinansowanie
w wysokości 100 tys. zł w ramach priorytetu Infrastruktura
domów kultury. Środki zostaną
przeznaczone na remont zaplecza sceny i zakup wyposażenia technicznego.
Natomiast Muzeum Zamek
w Oświęcimiu (w organizacji)

przyznano 200 tys. dotacji na
zakup wyposażenia w związku
z realizacją projektu dotyczącego adaptacji parteru zamku
na wystawę stałą. Nowa
aranżacja zakłada stworzenie
przestrzeni ekspozycyjnych
ilustrujących najważniejsze
wydarzenia historyczne, popularyzujące wiedzę o ziemi oświęcimskiej. Projektowana wystawa
będzie się mieścić w czterech
salach oraz przedsionku.
– ekt

Nowe biuro poselskie
Zbigniew Ziobro, europoseł,
przewodniczący Solidarnej
Polski spotkał się 9 marca
z mieszkańcami powiatu
w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Tematem rozmów była
bieżąca sytuacja polityczna

w Polsce, ale też w Oświęcimiu. Wizyta europosła była
również okazją do oficjalnego
otwarcia jego biura poselskiego, które mieści się przy ul. Dąbrowskiego 15 w Oświęcimiu.
– In

Niebezpieczeństwo zawalenia
Synagodze Chewra Lomdej
Misznajot, która jest częścią Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu grozi katastrofa.
– Najnowsza ekspertyza
budowlana wykazuje, że zabytkowy budynek synagogi jest
zagrożony ze względu na możliwość osunięcia erodującej
skarpy, na której stoi zabytek –
informuje Tomasz Kuncewicz,
dyrektor Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu.
Szacunkowa wartość koniecznych prac budowlanych wynosi blisko milion złotych, dlatego

pracownicy i zarząd centrum
zwracają się do wszystkich,
którym bliska jest wrażliwość
na wielokulturowe dziedzictwo
Oświęcimia i Polski o finansową pomoc. Darowizny można
przekazywać na konto: Bank
PEKAO S. A., PL32 1240
1170 1111 0000 2418
5213 SWIFT: PKOPPLPW.
Synagoga jest unikatowym
śladem po społeczności żydowskiej, która współtworzyła
Oświęcim i kraj przez niemal
500 lat aż do Holokaustu.
– In
Reklama

wieści z ratusza
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Wiosenne otwarcie

wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Ankieta dla
niepełnosprawnych
Drodzy Mieszkańcy,
przy okazji problemu na ulicy
Marchlewskiego, związanego
z wyznaczeniem indywidualnego miejsca parkingowego
dla osoby niepełnosprawnej,
zapowiadałem ankietę w celu
określenia i sklasyfikowania
barier architektonicznych, ale
przede wszystkim indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu. Główna część ankiety
poświęcona jest kwestiom aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w kontekście
możliwości funkcjonowania
podmiotów ekonomii społecznej, np. Spółdzielni Socjalnej.
Zapraszam i zachęcam wszystkie osoby niepełnosprawne do
wypełnienia i przekazania ankiety. Pozwoli to na stworzenie
bazy danych o możliwościach
i kompetencjach, jakie posiadają osoby niepełnosprawne
w Oświęcimiu. Zgromadzona
wiedza pozwoli także na określenie, w jakim kierunku można rozwinąć w mieście działalność ekonomii społecznej,
gdzie poza faktem utworzenia
miejsc pracy i osiągania wynagrodzenia, pozostałe przychody przeznaczane są na dalszą
aktywizację zawodową lub na
różne formy rehabilitacji.
Na założenie i funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej
można otrzymać bezzwrotną dotację oraz różne formy
wsparcia. Rodzaj działalności
może także stać się formą tzw.
„Start up”, która ostatnio mocno jest promowana w mieście,
a na którą to można także
starać się o finansowanie lub
wziąć udział w konkursie na
dofinansowanie.
Wypełnioną ankietę proszę
przesłać mailem na adres: waldemar.tanski@um.oswiecim.
pl. Ankieta będzie także rozpowszechniana przez pracowników socjalnych MOPS.

Sprzeciw wobec opinii UNESCO
Budowa południowej obwodnicy Oświęcimia, łączącej miasto z planowaną drogą ekspresową S1, jest zagrożona. Negatywne stanowisko w tej sprawie przyjął Narodowy Instytut
Dziedzictwa i Polski Komitet do spraw UNESCO.
Na ostatniej sesji radni, na wniosek prezydenta
Oświęcimia, podjęli rezolucję, w której wyrazili głębokie zaniepokojenie i zdecydowany sprzeciw wobec
decyzji obu instytucji.
– Dla nas te opinie są zaskakujące. Wcześniej przecież
ani Narodowy Instytut Dziedzictwa, ani Polski Komitet ds. UNESCO nie mieli zastrzeżeń do tej inwestycji
– podkreśla Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Przeszliśmy konsultacje społeczne, które nie były łatwe i budziły przecież tyle emocji
wśród mieszkańców. To, co wypracowaliśmy teraz zostaje podważone – dodaje.
Radni przypomnieli, że w kwestii ochrony miejsca
pamięci powinny być przestrzegane przepisy ustawy
z 7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, zgodnie z którą ustalona
została maksymalna szerokość pasa ochronnego od
Pomnika Zagłady. W trybie przewidzianym ustawą
został też uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla tego miejsca.
Rada Miasta oczekuje realizacji licznych deklaracji
władz państwowych składanych w toku prac nad
wspomnianą ustawą oraz podczas konsultacji rozwiązań projektowych dla obwodnicy Oświęcimia.
Radni skierowali kolejny apel do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie zdecydowanych i skutecznych działań, aby ta inwestycja powstała.					

Droga ekspresowa S1 ma mieć około
130 km i będzie przebiegać przez
województwa śląskie i częściowo małopolskie. Włączenie miasta do drogi
ekspresowej planowane jest w rejonie
Pław. Odcinek Mysłowice-Kosztowy–„Suchy Potok” węzeł w Bielsku-Białej będzie miał około 40 km.
Trasa południowej obwodnicy miasta
według projektu ma przebiegać ulicą
Piwniczną w Pławach, później ul. Legionów i przez most na rzece na Stare
Stawy. Tu przetnie ul. Jagiełły,
by następnie przejść po krawędzi
Stawów Adolfińskich i włączyć się
w dk 44 na wysokości świateł na
Zaborzu.
S1 zgodnie z planami połączy Pyrzowice (A1) – z granicą z Czechami
w Cieszynie-Boguszowicach oraz
czeską drogą ekspresową R48. Część
trasy stanowi wschodnia obwodnica
GOP i główny przebieg E75 na tym
odcinku.

Reprezentacyjnie i parkowo
Plac Pokoju doczekał się przebudowy.
Umowa z wykonawcą została już podpisana, a prace rozpoczną się w kwietniu.
Ta dotąd spacerowa część osiedla Chemików po przebudowie
będzie pełnić funkcję reprezentacyjno-parkową.
– Tak jak rynek w Starym Mieście, tak plac Pokoju jest centrum osiedla. Konieczna była
modernizacja i dostosowanie
go do nowego charakteru ulicy

Tysiąclecia, a także wyremontowanego niedawno Oświęcimskiego Centrum Kultury
– zauważa pełniący funkcję
prezydenta Janusz Chwierut.
Tu skupią się też tegoroczne
prace związane z modernizacją
dróg. W maju ruszy przebudowa ulicy Tysiąclecia od skrzy-

Waldemar Tański
pełnomocnik prezydenta
ds. osób niepełnosprawnych

Wizualizacje koncepcji przebudowy placu Pokoju

żowania z ul. Śniadeckiego do
ul. Słowackiego. Jest to droga
powiatowa, a jej przebudowa
będzie dofinansowana z budżetu miasta i OSPR.
– Ta przestrzeń zupełnie zmieni swój wygląd – podkreśla Janusz Chwierut.
Zachodnia część placu będzie
miała charakter reprezentacyjny, zaś wschodnia parkowy.
Projekt zakłada wydzielenie
otwartej przestrzeni placu,
o delikatnie zróżnicowanej wysokości z zespołem fontann.

Stanowisko
Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau
w sprawie obwodnicy i S1
„W ostatnich latach Miejsce Pamięci odwiedza corocznie
prawie półtora miliona osób z całego świata. Dlatego też
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau pozytywnie postrzega poprawę infrastruktury drogowej wokół Oświęcimia
poprzez budowę drogi ekspresowej S1.
Muzeum od początku aktualnej fazy uzgodnień przebiegu
trasy S1 jednoznacznie wypowiadało się za jej przebiegiem
zgodnie z proponowanym wariantem A, zaznaczając, że warianty B, C i D obarczone są wysokim ryzykiem ewentualnej
wykonalności ze względu na planowany przebieg w pobliżu
Miejsca Pamięci.
Muzeum nigdy i nigdzie nie wypowiadało się przeciwko obwodnicy Oświęcimia, której celem ma być połączenie miasta z trasą S1. Debata na ten temat powinna toczyć się nad
konkretnymi rozwiązaniami technicznymi i budowlanymi,
które mogą zminimalizować negatywne postrzeganie tej inwestycji.
Piotr M. A. Cywiński,
dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau”.
W głębi placu fontanny będą
przechodzić w kwietniki z roślinnością. Poszczególne elementy
tej części placu będą rozdzielać
schody. Architekci przewidzieli
też klomby i trawniki związane z układem kompozycyjnym
nawierzchni. Będzie też część
kameralna ze stołami do gry w
szachy i ławeczkami.
Wschodnia część, czyli teren
położony za drogą dojazdową
do szkoły i przedszkola będzie
miał inną formę. Będą tu alejki
oraz klomby kwiatowe. W centralnej części znajdzie się kładka nad wyspą kwiatów. Skwer
od ul. Słowackiego zakończy
się kwietnikami.

Główny ciąg komunikacyjny wraz ze ścieżką rowerową
pozostanie bez zmian. Wymieniona zostanie jedynie nawierzchnia w części pieszej.
Pozostały układ komunikacji
pieszej skweru zakłada przygotowanie chodnika, równoległego do drogi, łączącego
poszczególne części oraz wprowadzenie węższych ścieżek dla
usprawnienia komunikacji.
Plac Pokoju zyska atrakcyjne
oświetlenie.
Inwestycja zakończy się pod
koniec listopada i będzie kosztować około 3 mln zł.

Nie zapomnij o wypowiedzeniu

Przedwiośnie to dobry czas, by rozpoczynać nowe inwestycje i kontynuować te przerwane na czas zimowy. A jest co
robić, bo przecież w tegorocznym budżecie miasta jest blisko 36 mln na nowe przedsięwzięcia.
Wiele rozpoczętych projektów doczeka się zakończenia
w tym roku. Należy do nich
m. in. przebudowa rynku, modernizacja ul. Szare Szeregi, ul.
Smoluchowskiego, termomodernizacja szkół i przebudowa
targowiska miejskiego. Kontynuowany będzie też projekt,
który ma służyć powstaniu nowych miejsc pracy – rozbudowa Miejskiej Strefy Aktywności
Gospodarczej „Nowe Dwory”
czy kanalizacja dzielnicy Dwory-Kruki. Będą też nowe inwestycje, jak np. przebudowa
placu Pokoju czy współfinansowana przez miasto modernizacja dróg powiatowych.
W ostatnich dniach wznowione zostały prace na oświęcimskim rynku.
– Drogowcy układają kostkę
wzdłuż ulicy Mayzla i przed sądem rejonowym. Prowadzone
są też roboty na płycie rynku

– mówi Andrzej Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia.
Zmieniła się koncepcja ekspozycji historycznego ratusza.
Specjalna płyta żelbetowa przykryje ruiny ratusza. Zamiast
pierwotnie
proponowanej
szklanej tafli będzie 6 kwadratowych otworów, pozwalających obejrzeć relikty ratusza,
które zostaną obłożone szkłem
i będą tworzyć sześciany szkla-

Tegoroczny sezon na Białym Orliku już
się zakończył. Lodowisko po rozmrożeniu zostanie rozebrane, a na boiska powrócą piłkarze i koszykarze.
sezonie. Największe oblężenie
odnotowano podczas ferii zimowych. Amatorów jazdy na
łyżwach czy hokeistów zachęcały znakomite warunki pogodowe oraz wydłużone godziny
otwarcia obiektu.
Z oferty korzystali także dorośli. Niektórzy wraz ze swoimi
pociechami przyjeżdżali do
Oświęcimia z pobliskich miejscowości. Podkreślali oni, że
z jednej strony to dobry po-

ne o wymiarach 1 m na 1 m.
Będzie to efektowny element
kompozycyjny płyty rynku,
zachęcający do zobaczenia, co
znajduje się pod spodem.
Przebudowa rynku ma zakończyć się w połowie 2013 roku.
Jej koszt to 6,9 mln zł, z czego
3,9 mln to środki budżetu państwa. Rynek będzie miał charakter otwarty. 		

Stan czystości w mieście kontrolują
strażnicy miejscy.

Miasto przygotowało zasady
dofinansowania wymiany
starych pieców na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze,
montaż solarów oraz budowy
przydomowych oczyszczalni
ścieków lub przyłączy. O dotację mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych.
Pakiet ekologicznych uchwał
został przyjęty na styczniowej
sesji Rady Miasta. Wnioski
można składać do Urzędu
Miasta na Dziennik Podawczy.
Decyduje kolejność złożenia
kompletnych dokumentów,
ponieważ w budżecie miasta
jest określona pula środków na
dotacje ekologiczne w wysokości 200 tys. zł.
– Chcemy w ten sposób
zachęcić mieszkańców do
korzystania z ekologicznych
źródeł ciepła i wyeliminowania
zanieczyszczeń powietrza, ale
też uregulować gospodarkę
wodno-ściekową – mówi
Janusz Chwierut pełniący
funkcję prezydenta Oświęcimia. – Zresztą takich działań
oczekiwali sami mieszkańcy
– dodaje.
Właściciele domów jednorodzinnych mogą liczyć na dofinansowanie od 3 do 5 tys. zł
w przypadku likwidacji kotłów
węglowych i ich zamianę na

ekologiczne źródła ciepła. Wysokość dofinansowania zależy
od rodzaju pieca i będzie się
kształtować: do 4 tys. zł przy
wymianie kotła węglowego na
kocioł węglowy niskoemisyjny
z podajnikiem, do 5 tys. zł
przy wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy, olejowy,
elektryczny, do 3 tys. zł przy
wymianie kotła węglowego
na podłączenie do miejskiej
sieci ciepłowniczej – wysoki
parametr.
Mieszkańcy planujący montaż
kolektorów słonecznych mogą
dostać dotację nie większą niż
5 tys. zł. W przypadku budowy
przyłączy do kanalizacji
sanitarnej oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
dofinansowanie wyniesie nie
więcej niż 2,5 tys. zł.
Wnioski znajdują się w Wydziale Gospodarki Miejskiej.
Można je też pobrać ze strony
internetowej Urzędu Miasta
www.um.oswiecim.pl baner
jak załatwić i złożyć na Dzienniku Podawczym w głównym
budynku Urzędu Miasta przy
ul. Zaborskiej 2.
Szczegółowych informacji
udziela Wydział Gospodarki
Miejskiej Referat Ochrony Środowiska tel. 033 842 91 23.

mysł na aktywne spędzenie
wolnego czasu przez ich dzieci,
ale też niepowtarzalna okazja
do nauki jazdy na łyżwach czy
gry w hokeja. Teraz pozostaje
czekać na kolejny sezon, który
rozpocznie się w grudniu.
Składana tafla lodowa stanęła na
nawierzchni poliuretanowej wielofunkcyjnego boiska przy SP
nr 5. Elementem lodowiska jest
też agregat do wytwarzania lodu,
który od tego sezonu został dodatkowo wyciszony. Obiekt jest
oświetlony i nagłośniony. Są też
ławki oraz specjalne przejście,
aby nie niszczyć łyżew. Lodowisko ma też ręczną rolbę do wyrównywania tafli.
Koszt dostawy i montażu lo- Przybędzie nowych
dowiska to 434 tys. zł. Miasto
otrzymało ponad 187 tys. zł W tym roku miasto przygotudofinansowania z Ministerstwa je 16 mieszkań w budynku
Sportu i Turystki.
przy ulicy Kopernika, gdzie do

Porządki i kontrole czystości

Do 23 marca sprawdzone zostaną posesje jednorodzinne,
budynki wielorodzinne, tereny
zielone, drogi i chodniki, a także
pustostany i dzikie wysypiska.
Strażnicy szczególną uwagę
zwrócą na wyposażenie nieruchomości w pojemniki do
zbierania odpadów, utrzymanie czystości na posesji i na zewnątrz, które dotyczyć będzie
tych właścicieli, gdzie nieruchomość przylega do chodnika. Sprawdzane będzie też wykonanie prac pielęgnacyjnych
na terenach zieleni nieurządzonej. Kontrolujący przyjrzą się

niowych z podmiotami, które
odbierają odpady komunalne
nie wygasają automatycznie
z dniem 1 lipca 2013 roku,
czyli z dniem przejęcia przez
miasto gospodarki odpadami
komunalnymi. Oznacza to,
że te umowy należy
wypowiedzieć.
Wzory wypowiedzeń znajdują
się na stronie internetowej
miasta w zakładce Gospodarka
Odpadami Komunalnymi.

Wymień piec na nowy

Szlifowali umiejętności

Ślizgawki cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Jak podkreślają animatorzy zajęć sportowych na Orliku znacznie
większym niż w poprzednim

Od 1 lipca miasto przejmuje
gospodarkę odpadami komunalnymi. Każdy z mieszkańców
po złożeniu stosownej deklaracji odnośnie rodzaju odpadów
i ilości osób zamieszkujących
w gospodarstwie domowym
będzie płacił za śmieci do
Urzędu Miasta bezpośrednio
lub za pośrednictwem zarządcy. Zawarte umowy przez
osoby będące właścicielami
domów jednorodzinnych, firmy
i zarządców wspólnot mieszka-

stanowi nawierzchni dróg wewnętrznych oraz chodników.
Zwrócą również uwagę na
umieszczanie w miejscach
publicznych do tego nieprzeznaczonych ulotek, ogłoszeń,
plakatów, graffiti itp. bez zgody zarządzającego. Właściciele
nieruchomości niewywiązujący się z obowiązków mogą
otrzymać karę grzywny.
Przez właściciela nieruchomości
rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.

połowy 2011 roku znajdowała
się siedziba Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Od maja firma
wyłoniona w drodze przetargu
rozpocznie adaptację pomieszczeń bibliotecznych. Nowe
mieszkania mają być gotowe
w październiku, by jeszcze
przed końcem roku mogły
w nich zamieszkać rodziny
oczekujące na własne lokum.
– Kolejka oczekujących na
mieszkanie jest spora. Tak
więc te kilkanaście lokali
na pewno ucieszy naszych
mieszkańców – mówi Janusz
Chwierut pełniący funkcję
prezydenta Oświęcimia.
Mieszkania zajmą parter oraz
pierwsze i drugie piętro bloku
przy ul. Kopernika. Będą to
lokale zarówno mniejsze
o powierzchni od 27 m kw.,
jak i średnie od 34–52 m kw.

mieszkań
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HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY
MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 33 842 94 33
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
poniedziałek w godz. 14:30–15:30

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Wojciech Grubka

wtorek w godz. 16:00–17:00
3.04.13 godz. 13:00–15:00

Marian Grubka

Komisja Ochrony Zdrowia,
Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta
10.04.13 godz. 13:00–15:00

Henryk Grzybek

Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta
17.04.13 godz. 13:00–15:00

Andrzej Jakubowski

Komisja Ochrony Zdrowia,
Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Rewizyjna

sesja rady miasta
27 lutego 2013 roku
odbyła się sesja Rady Miasta.
Treść uchwał dostępna
na stronie internetowej
www.um.oswiecim.pl w zakładce Samorząd/Rada Miasta.
Również w tej zakładce
znajdują się nagrania video
z sesji Rady Miasta.

Codziennie nowe
informacje na
www.um.oswiecim.pl
Strona miasta Oświęcim
www.um.oswiecim.pl znajduje
się na portalach społecznościowych Nasza Klasa i Facebook.
Przewidziano również udogodnienia dla osób niedowidzących, które mogą korzystać
ze strony internetowej miasta,
dzięki specjalnej opcji zwiększającej czcionkę i kolorystykę.

Wieści z Oświęcimia
w telewizji
lokalnej

Zakwaterowanie mogą tu
znaleźć też liczniejsze rodziny.
Z myślą o nich przewidziane
są też dwa mieszkania o powierzchni 70 m kw. Modernizacja pochłonie 1 mln zł.
Swój wkład w inwestycję miasta będzie miała też wspólnota
mieszkaniowa mieszkańców
z ul. Kopernika. Jak zapowiada
prezes Eurodomu Jan Hałatek, po zaciągnięciu kredytu
w bloku w okresie letnim
wykonana zostanie winda wraz
z remontem szybu.

Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
w każdy piątek o godzinie 18.
Wiadomości są powtarzane
przez cały weekend co trzy
godziny. Możecie się więc
Państwo dowiedzieć o nowych
inwestycjach, o tym,
co ciekawego słychać w kulturze, oświęcimskim sporcie,
a także, a może nawet przede
wszystkim o aktywności
samych oświęcimian.
„Wieści z Ratusza” są też
dostępne w Internecie
na stronie www.ostv.pl
oraz www.um.oswiecim.pl

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień

wiadomości

WIOSNA 2013

MARZEC 2013
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Razem przez życie
Siedemdziesiąt sześć par małżeńskich
z Oświęcimia obchodziło uroczystość
Złotych Godów, a dwadzieścia pięć
świętowało Diamentowe Gody.

Tegoroczne uroczystości organizowane były dla małżeństw, które
swoje jubileusze obchodziły w 2012 roku. Rozpoczęły się mszą
św. w kościele pw. św. Maksymiliana. Później jubilaci spotkali się
w OCK, gdzie otrzymali odznaczenia prezydenta RP. W poprzednim numerze „GZO” prezentowaliśmy fotografię diamentowych
jubilatów oraz listę par, które obchodziły jubileusz. Zabrakło na
niej państwa Danuty i Józefa Chałupników. W tym numerze zamieszczamy fotografie par, które świętowały Złote Gody.

Czy istnieją miasta szczęśliwe? – rozważał prof.
Tadeusz Sławek z Uniwersytetu Śląskiego podczas
inauguracji Roku Kultury. Każdy oświęcimianin
może sobie zadać pytanie, czy moje miasto jest
szczęśliwe?
Jednak, zanim tradycyjnym polskim zwyczajem
zaczniemy narzekać, zastanówmy się, bo może
szczęście nie spada z nieba, nie przydarza się przypadkiem, ale jest stanem osiągniętym, wypracowanym przez ludzi?
„Cudze chwalicie, Swego nie znacie, Sami
nie wiecie, Co posiadacie...” – pisał Mikołaj Rej.
I niech te słowa będą przesłaniem cyklu poświęconego prezentacji życia kulturalnego i jego animatorów w naszym mieście.

Miasto to stan ducha

W pierwszym
numerze
kulturalnego
cyklu
prezentujemy:

W

Reklama

Oświęcimskim
Centrum Kultury uroczyście
zainaugurowano ogłoszony
przez Radę Miasta Oświęcim Rok Kultury.
Podczas uroczystości nie
zabrakło wśród gości znanych
i cenionych ludzi ze świata
kultury. Wykład o nieco przewrotnym i prowokacyjnym tytule „Czy istnieją miasta szczęśliwe?” wygłosił prof. Tadeusz
Sławek z Uniwersytetu Śląskiego. Komplementował w nim
władze miasta za podjęcie wyzwania, jakim jest ogłoszenie
Roku Kultury.
– Miasto to stan ducha.
Kultura pozwala doprowadzić
do wynegocjowania pewnej
wspólnej platformy, ponieważ
głosy interesów w mieście są
bardzo różne. Działanie kultury w mieście ujawnia to, że
miasto może być domeną sporów oraz różnych spojrzeń na
to miasto – mówił prof. Tadeusz Sławek.
– Decyzja o ustanowieniu Roku Kultury oznacza, że
Oświęcim chce podejmować
prace nad zmianą dotychczasowego biegu rzeczy w mieście. Nie dlatego, że to, co dotychczas wypracowane było
złe, lecz po to, żeby wprawić
w ruch i stworzyć nowe możliwości do działania obywateli.
Miasto nie zadowala się powielaniem tego, co już ma. Nie
chce być w przyszłości kopią

Miasto to stan ducha

Inauguracja Roku Kultury
s. 9

Muzeum zamek
otwiera podwoje

Działalność Muzeum
Zamek w Oświęcimiu
s. 10

Opiekunki tradycji

Koła Gospodyń Wiejskich
s. 11

Z potrzeby tworzenia
Kwintet
Śląskich
Kameralistów
brawurowo
łączy
klasykę
z nowoczesnymi
brzmieniami

tego, co już było, ale chciałoby
stworzyć coś nowego – tłumaczy
profesor.
Zdaniem wykładowcy kultura ma uczynić nas refleksyjnymi,
to znaczy przywrócić nam świadomość dobra i zła, przyjaźni
i piękna, a do tego nie wystarczy
nam uliczna rzeczywistość supermarketów, która też jest nam
konieczna, ale na dłuższą metę
zabójcza.
– Rok Kultury to dobra
okazja do zaprezentowania bogatych dokonań miasta w dziedzinie kultury, zarówno tych
utrwalonych w historii, jak
i obecnych. Wielu współcze-

snych oświęcimian to wybitni
ludzie kultury, uznani w Polsce
i poza jej granicami, a ten rok
będzie okazją, aby szerzej przybliżyć ich postać mieszkańcom –
uważa Janusz Chwierut, pełniący
funkcję prezydenta Oświęcimia.
Zaznaczył też, że za działaniami w kulturze stoją ludzie,
ten czas będzie więc okazją,
by podziękować im w sposób
szczególny. Zaprosił również do
współpracy wszystkie organizacje i stowarzyszenia działające na
rzecz kultury w mieście.
– Chcemy, aby nasze działania były odbierane z poczuciem
satysfakcji i zadowolenia przez

mieszkańców miasta. Nic przecież nie buduje tak tożsamości
mieszkańców, jak historia i kultura. Można powiedzieć, że są
one fundamentem naszej tożsamości i powodem do dumy
– mówił.
Koncert Kwintetu Śląskich
Kameralistów zakończył uroczystość. Goście wysłuchali m.in. uwertury do opery
„Nabucco” oraz mistrzowsko
wykonanych przebojów muzyki rozrywkowej lat 60. i 70.
przedstawionych tak, jakby
dziś wykonali je kompozytorzy
minionych epok.
– Marzena Wilk

Regionalne Stowarzyszenie
Twórców Kultury
„Grupa na Zamku”
s. 11

Lachy z Oświęcimia
Związek Podhalan
i Zespół „Dolina Soły”
s. 11

Dziopy i chodoki

Zrzeszenie „Ludzi z Gór”
s. 11

Kulturalna wiosna

Propozycje przygotowane
z okazji Roku Kultury
w Oświęcimiu
s. 12

rok kultury
Muzeum Zamek otwiera podwoje
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N

ad miastem i zamkiem po
dziś dzień góruje majestatyczna wieża, dając świadectwo odwiecznej świetności
zamku i miasta, które przy
nim wyrosło. Stanowi obecnie część Muzeum Zamek w Oświęcimiu, powołanego Uchwałą Rady Miasta 1 stycznia
2010, którego misją jest popularyzowanie
historii ziemi oświęcimskiej. Podwalinami
Muzeum były Zbiory Historyczno-Etnograficzne utworzone w 1993 r. – do 2009 część
Oświęcimskiego Centrum Kultury. Zbiory
powiększały się dzięki oświęcimianom, kolekcjonerom i miłośnikom miasta, którzy widzieli potrzebę istnienia muzeum. Muzeum
Zamek to historyczny, kulturalny i edukacyjny symbol miasta, któremu poświęcamy
niniejszy artykuł.
Historia zamku jest interesująca, pełna wspaniałych chwil, ale i upadków. Sięga
XI w., gdy na wzgórzu ulokowano gród. Należał on do książąt śląskich. W 1241 został
zniszczony przez Tatarów, a następnie odbudowany i otoczony murem obronnym.
Gdy na początku XIV w. powstało księstwo
oświęcimskie, osiadł tu piastowski książę
Władysław. W 1454 księstwo kupił król Kazimierz Jagiellończyk. W 1503 zamek spłonął
w wielkim pożarze miasta. Odbudowano go
w ciągu 5 lat. W latach 1525–1534 budowano kamienny mur obronny, którego fragment zachował się wraz z basteją. Na początku XVII w. kasztel ponownie spłonął i został
odbudowany.
W czasach swej świetności zamek gościł
wiele światowej rangi postaci, m.in. przyszłą
królową Polski – Bonę Sforzę d’Aragonę,
pierwszą żonę Zygmunta Augusta – Elżbietę Habsburżankę, króla Henryka Walezego
– uchodzącego z Polski po francuską koronę. Potop szwedzki pogrążył oświęcimską
warownię – spalona nie podniosła się z ruin
aż do XX w. Tym bardziej że w latach 1805
i 1813 na skutek powodzi Soła przesunęła
koryto pod zamkowe wzgórze – część murów i budynków została doszczętnie zniszczona. W zrujnowanej budowli urządzono
skład soli, a niedługo władze austriackie
sprzedały ją na licytacji. Później zamek miał
różnych właścicieli, służył głównie jako magazyn, hotel lub siedziba starostwa. W 1926
został wykupiony przez Wydział Powiatowy
w Białej Krakowskiej. W kolejnych latach
przeprowadzono remont i zaadaptowano go
na potrzeby powiatu. Podczas II wojny światowej był siedzibą nazistów. Po jej zakończeniu przez wiele lat służył jako siedziba różnych urzędów. W latach 2004–2006 Urząd
Miasta Oświęcim wyremontował zamek
przy wsparciu z funduszy unijnych. Efektem
tych prac jest obecna postać zabytku.
Zbiory Muzeum Zamek w Oświęcimiu
liczą obecnie ponad 1350 pozycji inwenta-

Ma zamek
oświęcimski wieżę
murowaną z cegieł,
dosyć wysoką i smukłą,
która, że nad zamkiem
z każdej strony góruje,
łatwo mógł cały gród zawładnąć,
kto by opanował tę wieżę.
Tak
wyglądał
kiedyś
zamkowy
dziedziniec

rzowych, a znaczna część kolekcji pochodzi
z darów osób prywatnych. Muzeum składa
się z Działu Historii (m.in. dokumenty dotyczące regionu, mapy, fotografie, pocztówki,
eksponaty związane z tutejszym przemysłem; jeden z najważniejszych zabytków to

Opiekunki tradycji

N

azwa „Koło Gospodyń
Wiejskich” pojawiła się
w Polsce w 1918 r.
W tamtych trudnych czasach dopiero kształtowała się samorządność, a kobiety stawiały sobie
bardzo ambitne cele.
Działalność kół była powszechnie uznawana i ceniona.
Panie organizowały kursy i pokazy na różne tematy: kuchnia, przetwórstwo, hodowla, warzywnictwo, higiena, odżywianie, szycie
i robótki ręczne. Tętniło życie towarzyskie i społeczne, przerwane
później przez II wojnę światową.
Powojenna działalność KGW wyrasta z wcześniejszej tradycji. Na
terenie Oświęcimia są aktywne
trzy koła: KGW Monowice, Stare
Stawy i Dwory.

KGW
w Monowicach
działa
już 45 lat

KGW w Monowicach działa od 45 lat i liczy 35 członkiń.
Współpracuje z Kółkiem Rolniczym i regularnie pomaga
w organizacji imprez okolicznościowych, np. Dnia Sportu,
Dnia Seniora. Szczególnym
świętem są Dożynki Miejskie,
które odbywają się w sierpniu.
Panie przygotowują tradycyjne wieńce, kłóska ozdobne ze
zbóż i inne dekoracje, pieką

ciasta i przyrządzają inne frykasy. Podczas dożynek występują
w strojach ludowych i bawią
gości wesołymi przyśpiewkami
opisującymi życie dzielnicy.
KGW Stare Stawy istnieje
od 1963 r. i liczy 35 członkiń.
Od początku Koło zajmuje się
tradycyjną działalnością, a poza
tym od 12 lat istnieje zespół
folklorystyczny „Stawowianki”,
który prezentuje różnorodny
repertuar: pieśni ludowe, okolicznościowe, religijne i patriotyczne. Zespół uczestniczy
w konkursach, przeglądach,

Warto
zobaczyć
zamkowe
wystawy

fragmenty naczyń glinianych, przedmiotów
żelaznych, miedzianych i kości zwierzęcych
z najwcześniejszego okresu istnienia zamku).

Pół wieku istnieje
KGW Stare Stawy

P

KGW Dwory powstało
w 1958 r. i jest najstarszą tego
typu organizacją w Oświęcimiu.
Podobnie jak pozostałe koła
kultywuje tradycje, uczestniczy
w różnorodnych imprezach,
prezentując swoje dokonania,
szczególnie wieńce dożynkowe
i świąteczne stoły. Ciekawą tradycją jest lipcowe Ogrywanie
Hanek – panie odwiedzają każdą Annę zamieszkałą w dzielni-

cy Dwory-Kruki, składają życzenia i bawią się do późnej nocy.
W 2005 r. powstał zespół folklorystyczny Dworzanie. Strój
ludowy kobiet przypomina krakowski, ale spódnice są jednolite, pozbawione kwiatów.
Co roku w karnawale członkinie Kół Gospodyń Wiejskich
zbierają się na Babskiej Biesiadzie. Poza tym biorą udział
w różnorodnych cyklicznych
imprezach,
uroczystościach
świeckich i kościelnych, konkursach i innych wydarzeniach.
Współpraca z miejscowymi
organizacjami oraz spotkania
z mieszkańcami pogłębiają więzi i pozwalają trwać tradycjom.
Współczesne organizacje kobiet
to ważne ogniwo aktywnego
społeczeństwa. Pielęgnowanie
tradycji, przekazywanie obyczajów młodemu pokoleniu i integracja środowiska to wkład
w utrzymanie naszego dziedzictwa kulturowego.
– Kamila Drabek

RSTK „Grupa na Zamku”
prezentowała swoje prace
m.in. podczas Pikniku
Organizacji Pozarządowych

wieczory poezji, publikacje, praca
z młodzieżą, działania charytatywne to główne formy aktywności
stowarzyszenia, które w 2010 r.
świętowało 25-lecie działalności.
Jego genezy należy jednak szukać wcześniej, bo na początku lat
70. ubiegłego stulecia, gdy grupa
plastyków amatorów skupiła się
przy Powiatowej Poradni Kulturalno-Oświatowej w OświęciObecnie działa pod patronatem
powstałego rok później oddziału Związku Podhalan. Założyli
go ludzie urodzeni w okolicach
Nowego Sącza, Limanowej, Żywca, Ujanowic, Tęgoborza, Piwnicznej, Grybowa i Makowa
Podhalańskiego. Łączy ich wspólna pasja, zamiłowanie do pieśni
i tańca ludowego. Do zespołu
dołączyły ich dzieci, by wspólnie prezentować folklor Lachów
sądeckich.
Związek Podhalan Oddział
Oświęcim został założony w listopadzie 1999 roku. Oddział liczył wtedy
28 członków, kapelanem i duchownym opiekunem mianowano śp.
ks. Stanisława Górnego. Po roku uroczyście poświęcony został sztandar

Lachów, a ich patronem został św.
Maksymilian Maria Kolbe.
Oświęcimianie ze Związku
Podhalan zaznaczają swoją obecność w strojach regionalnych na
uroczystościach kościelnych i państwowych. Organizują tradycyjne
imprezy: posiady, opłatek, święcone, zabawy andrzejkowe. Za główny cel obrali zaś służbę ojczyźnie
poprzez dbałość o moralny
poziom mieszkańców regionu oraz
jego kulturalny i materialny rozwój, a także ochronę duchowych
i materialnych wartości krajobrazu
środowiska naturalnego.
Pod patronatem związku działa Zespół Folklorystyczny „Dolina
Soły”, który prezentuje na estradach lokalnych i międzynaro-

dowych folklor ziemi sądeckiej
– suitę tańców i pieśni sądeckich,
kolędy i pastorałki. W 2004 roku
„Dolina Soły” otrzymała nagrodę
starosty oświęcimskiego za upowszechnianie kultury i tradycji
w kraju i za granicą, a w 2007 roku
Nowosądecka Izba Turystyczna
w konkursie o Sądecki Laur Turystyczny po raz pierwszy wyróżniła
kogoś spoza swojego regionu –
zespół otrzymał specjalny grawerton za to, „że jest ambasadorem
Sądecczyzny”. Rok później zdobył
nagrodę starosty nowosądeckiego
„Złote Jabłko Sądeckie”.
– Karo

Członkowie Zrzeszenia spotykają się, by tradycyjnie spędzać
„andrzejki”, wspólnie kolędować, urządzać wycieczki w rejony
Nowego Sącza i wspominać przy
ognisku… Jako zespół folklorystyczny występują dla mieszkańców przy różnych okazjach, biorą
udział w uroczystościach kościelnych i państwowych, śpiewają,
tańczą, recytują, „by nie poszło
w zapomnienie”.
W maju górale wyjeżdżają
zawsze do Łącka na Święto Kwitnącej Jabłoni, biorą instrumenty,
zakładają stroje i jadą w miejsca ze
swojej młodości, w okolice Dunajca, Popradu i Kamienicy.
W trzecią rocznicę powstania
Ludzie z Gór otrzymali sztandar
czy ci nie żal” zasadzili młody dąb poświęcony przez śp. ks. Stanisłaprzy kościele pw. św. Maksymilia- wa Górnego. Na sztandarze znajna – na znak zapuszczenia korzeni dują się herby Nowego Sącza
i Oświęcimia oraz symbol Zrzew oświęcimskiej ziemi.

szenia – zarys gór, kapelusz góralski i ciupaga. Niżej wyhaftowany
jest napis „Zrzeszenie Ludzi z Gór
w Oświęcimiu” i rok założenia –
1994. Na odwrocie widnieje wizerunek św. Zofii z trzema córkami
i napisem „Św. Zofio, patronko
Zrzeszenia, módl się za nami”. Po
pięciu latach działalności patronce
ufundowano przy ulicy Kolbego
kapliczkę.
„Wielkim przeżyciem dla nas
był udział w Czwartym Folklorystycznym Spotkaniu nad Przemszą. Pojechaliśmy do Chełmka
z „duszą na ramieniu”, z wielką
tremą. Wróciliśmy z okolicznościowym dyplomem i piękną palmą” – notowali w kronice górale.
Zespół artystyczny często
występuje na spotkaniach dla:
emerytów, dzieci, osób szczególnej troski. Śpiewają dla wszystkich, którym podoba się „Hej jo

se ide przez góry, lasy...” i wiele
innych, skocznych sądeckich piosenek i kolęd.
„W czasie tych spotkań wracamy wspomnieniami do rodzinnych
stron, do naszych bliskich, którzy
tam zostali, do zwyczajów i obyczajów naszych dziadów i ojców, które zachowały się w naszej pamięci,
a które chcemy przekazać młodym”
– zapisali w swojej kronice nowosądeccy górale.
Zespół śpiewaczy uczestniczy
w wielu przeglądach i spotkaniach
folklorystycznych, także w Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Barwne
stroje, śpiewane gwarą melodyjne
piosenki przyciągają publiczność.
Zrzeszenie Ludzi z Gór trwa na
straży rodzimej tradycji, tworząc
nową – na ziemi oświęcimskiej,
której patronują św. Zofia i dąb
„Wojtek”.
– Karo

nią i talentem podkreślają, że celem
ich działalności jest kształtowanie
pozytywnego wizerunku Oświęcimia, jako grodu nad Sołą szczycącego się bogatą historią.
Twórcy stowarzyszeni w „Grupie na Zamku” organizują cykliczne imprezy o zasięgu lokalnym
i ogólnopolskim. Plenery malarskie,
przeglądy artystyczne, warsztaty
plastyczne, wystawy, konkursy,

Dziopy i chodoki

S

występuje podczas imprez miejskich i jest animatorem kultury
jako organizator spotkań, wieczorów muzycznych i obrzędów
ludowych, które pragnie ocalić
od zapomnienia.
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miu. Był to Klub Twórców Ziemi
Oświęcimskiej. W latach 90. został
zarejestrowany jako Regionalne
Stowarzyszenie Twórców Kultury
„Grupa na Zamku”.
Stowarzyszenie konsekwentnie realizuje cele statutowe, znajdując się w gronie ważnych animatorów kultury naszego regionu.
Doświadczeni twórcy wspierają
młodych ludzi w ich artystycznych poszukiwaniach. Jednocześnie tworzą wspaniałą wizytówkę
grodu nad Sołą, promując ziemię
oświęcimską.
– Kamila Drabek

G

płyta nagrobna Mikołaja Myszkowskiego
– XV w.), Działu Etnografii (przedmioty codziennego użytku, sprzęty gospodarstwa
domowego, meble i wyposażenie domów,
ubiory, urządzenia techniczne i in.), Działu Archeologicznego (zabytki pozyskane
w trakcie wykopalisk – topory i siekierki,
XV-wieczny obosieczny miecz, żelazko górnicze, podkowy, groty strzał i włóczni, liczne

KGW
Dwory
powstało
w 1958 r.

Z potrzeby tworzenia

Większość
Jan Długosz
Prawdziwa sztuka
eksponatów
to taka,
prezentowana
jest na stałej
która powstaje dzięki
wystawie o cootrzeba twopotrzebie tworzenia
dziennym życiu
rzenia sprawia,
mieszkańców
że spotykają
przedwojennego
się i kreują arAlbert Einstein
miasta. Zwietystyczne obdzający mogą
licze naszego
wejść do gabimiasta – Renetu Aleksangionalne Stowarzyszenie Twórdra Orłowskieców Kultury „Grupa na Zamku”.
go, obejrzeć kuchnię, jadalnię
Ludzie o różnorodnych zaintereoraz pokoje rodziny żydowsowaniach, obdarzeni wyobraźskiej i katolickiej. Muzeum oferuje również wystawy czasowe. Niektóre zrealizowane to:
„Bona Regina z wizytą w księstwie oświęcimskim – historia i gospodarka miasta
Oświęcimia w XVI wieku”,
„Aa… to kawa!”, „Roman
Mayzel (1870–1935)
órale przyszli do
burmistrz, mgr farmaOświęcimia po naukę
cji, społecznik”, „Tado szkół i za pracą, tu
jemnice Krypty”.
się osiedlili i założyMuzeum Zamek
li rodziny. Mimo że
zaprasza oświęcidawno temu opuścimian na cykliczne
li góry, ich myśli i serca biegły ku
imprezy. Popularnością cieszy się doroczny długi czas stała bez
rodzinnym stronom, zwyczajom
majowy Jarmark Kasztelański. Na wzgórzu przykrycia, ale zachwyi muzyce. Zrodziło się pragnienie,
wyrastają rzemieślnicze kramy, gdzie można cała swoją wspaniałością
by w miejscu zamieszkania pielępoznać dawną technikę wykonania przed- i siłą, symbolizując niezniszgnować tradycje wyniesione z podmiotów codziennego użytku i kupić wyroby czalność miasta”. Dziś wieża i Muhalańskiego domu.
– rekonstrukcje dawnych sprzętów. Wagan- zeum Zamek są piękną wizytówką
Zespół „Dolina Soły” powstał
ci, kuglarze i trubadurzy dbają o uśmiech na naszego wiekowego grodu, pamiątką
w Oświęcimiu w marcu 1998.
twarzach gości. Podczas Jarmarku można czasów świetności i blasku, dowodem na to,
nieodpłatnie zwiedzać wieżę i ekspozycje że można się podnieść z kolan i odbudować
muzealne. Obcowanie z kulturą wysoką to, co zniszczyli ludzie, przyroda i czas.
– Kamila Drabek
i ucztę muzyczną zapewniają Zamkowe Wieczory Muzyczne, które podbiły już serca wielu oświęcimian i zdobyły wierną widownię. *Legenda o wieży zamkowej, http://muzeum-zamek.pl/o-muzeum/basnie-i-legendy.
Młodzi mieszkańcy ziemi
oświęcimskiej korzystają z oferty
więta Zofia to patronka
edukacyjnej zamku. Poznawali
nowosądeckich górali,
już oręż, biżuterię i realia śrektórzy w poszukiwadniowiecznej codzienności podniu pracy przybyli do
czas warsztatów „Mężni Rycerze
Oświęcimia w XX wie– srebrna kolczuga, Nadobne
ku. „Zrzeszenie sądecNiewiasty – miedziana fibula”,
kich dziop i chodoków”
a także historię zabawek na zarozpoczęło działalność w 1994
jęciach „Konik, Fryga, Malowana
roku, a za cel postawiło sobie kultyLala”. Byli zamkowymi skrybami Młodzi
wowanie i przekazywanie tradycji,
i próbowali sił, pisząc ptasimi mieszkańzwyczajów i obyczajów rodzimego
piórami, oraz uczyli się przez za- cy ziemi
regionu.
bawę podczas innych spotkań oświęPo roku spotkań, uroczystych
z tego cyklu.
cimskiej
obchodów świąt i wspominania
Legenda mówi*: „Wieża na korzystają
dawnych czasów, górale postawzgórzu zamkowym nadal dumnowili zmienić nazwę na bardziej
nie góruje nad miastem, chociaż z oferty
ogólną „Ludzie z Gór”. Podsumoczas jej nie oszczędzał. W wyniku edukacyjnej
wali też pierwszy rok działalności
wojen i klęsk żywiołowych stra- zamku
i przy śpiewie piosenki „Góralu,
ciła swoje słynne blanki. Przez

Lachy z Oświęcimia

Inscenizacje
podczas
Jarmarku
cieszą się
zainteresowaniem

rok kultury

WIOSNA 2013

12 rok kultury
Kulturowo i cooltowo

kultura

WIOSNA 2013

N

owy
projekt
Miejskiej Biblioteki Publicznej
GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu,
który dofinansowany jest ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmuje działania edukacyjne i promocyjne, skierowane
do młodzieży oraz animatorów
kultury.
Realizacja projektu rozpoczęta została na początku marca
i trwała będzie do listopada br.
Będą to warsztaty i spotkania:
„Młody, ogarnij się!” i „Infor-nacja”. Pierwszy składa się
z dwóch bloków: „Masz gadane” – warsztaty dyskusyjne
oraz „Robi się!” – warsztaty

Warsztaty
radiowe, filmowe,
taniec, poezja
chodnikowa,
graffiti, Lip-Dub,
DIY – zrób to sam,
Flash mob...
to tylko niektóre
elementy składowe interdyscyplinarnego
projektu
Kulturowo
i cooltowo

praktyczne, których rezultatem
będzie powstanie konkretnych
obiektów i dzieł. Działania te
mają na celu ukazanie pozytywnej roli kultury w kształtowaniu
tożsamości i postaw młodzieży oraz aktywizację społeczną
i kulturową poprzez zapoznanie uczestników ze zjawiskami
współczesnej kultury.
Spotkania w ramach cyklu
„Infor-nacja” będą okazją do
przełamania bariery związanej
z posługiwaniem się nowymi
narzędziami cybernetycznymi,
takimi jak portale społecznościowe, komunikatory, memy, narzędzia multimedialne, internetowe
narzędzia wyszukiwania.
Ten interdyscyplinarny projekt zakłada poruszanie się na

Święto Wiosny

K

ulturalne Cztery Pory Roku
to projekt przygotowany specjalnie na Rok
Kultury przez
Oświęcimskie
Centrum Kultury. W kwietniu
pierwsza odsłona – zapraszamy do wspólnego świętowania
nadejścia wiosny.
19 kwietnia o godz.
18:00 zapraszamy na retransmisję opery „Madame Butterfly”
z Metropolitan Opera w Nowym
Jorku.
Metropolitan Opera to
jeden z najsłynniejszych teatrów
operowych świata. Jego historię
tworzyli – i tworzą – najwięksi
śpiewacy, dyrygenci, reżyserzy
i scenografowie. Debiutował
tam Enrico Caruso, sławę zdobywali Maria Callas, Renata
Tebaldi czy Carlo Bergonzi, a za
dyrygenckim pulpitem stawał sam Arturo Toscanini oraz
Gustaw Mahler i wielu innych.
Opera „Madame Butterfly”, według librettta Luigi Illica i Giuseppe Giacosa, miała
swoją premierę 17 lutego 1904
roku w mediolańskiej La Scali.
„Madame Butterfly” składała
się wówczas z dwóch aktów
i została bardzo chłodno przyjęta. Puccini wprowadził w utworze szereg istotnych zmian, m.in.
dzieląc nieproporcjonalnie długi
akt na dwa, i w tej wersji cztery
miesiące później wystawiono
„Madame Butterfly” ponownie
w Brescii. Ponieważ za jedną
z przyczyn niepowodzenia prapremiery uznawano nietrafną
obsadę, do partii Cio-Cio-San
zaangażowano specjalnie w tym
celu sprowadzoną Salomeę
Kruszelnicką. Tym razem dzieło
odniosło olbrzymi sukces, przenosząc się na deski Metropoli-

tan Opera w 1907 roku. W La
Scali wystawiono „Madame
Butterfly” ponownie dopiero po
śmierci Pucciniego, ponieważ
– dotknięty niepowodzeniem
prawykonania – za życia nie
wyrażał zgody na inscenizowanie opery na tej scenie.
Czas trwania spektaklu: 205
minut z 1 przerwą, bilety: 30 zł.

Spektakle
Teatru
Mimo
znajdują się
w stałym
repertuarze
Teatru Królewskiego
w Wilanowie

20 kwietnia o godzinie 16:00 na parkingu przed
Oświęcimskim Centrum Kultury rozpoczną się plenerowe prezentacje artystyczne z udziałem:
jednej z najlepszych orkiestr
dętych w Polsce, laureatów
wielu nagród, m.in. głównej
nagrody festiwalu „Diff Award”
w Luksemburgu – Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej
Straży Pożarnej z Mykanowa
z towarzyszeniem mażoretek,
Teatru Pantomimy Mimo z Warszawy ze spektaklem „Komedianci” oraz półfinalistów
V edycji programu Mam Talent
– Gwardii Gryfa z Wrocławia ze
spektaklem „O fortuna”.

wielu płaszczyznach kultury
takich jak: muzyka, sztuki plastyczne, kino, taniec, a także przygotowanie do funkcjonowania
w społeczeństwie informacyjnym XXI w. Oferta warsztatowa
– do pewnego stopnia rozrywkowa – ma uświadomić młodym
ludziom, jak ważny dla kształtowania odpowiedniej życiowej postawy jest czynny udział
w kulturze oraz edukowanie się
w zakresie dostępnych możliwości, technologii i zdobywania
informacji.
Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na specjalnie
przygotowanej
stronie
internetowej:
http://kulturowoicooltowo.
wordpress.
com/.

takle na ulicach i placach
miejskich. Spektakl jest
nawiązaniem do formy
przedstawień, jakie miały miejsce przed laty i przywołuje ducha
dawnych ulicznych artystów,
kuglarzy, aktorów, których pasja
i ekspresja działania urzekała
swą prawdziwością, a ich umiejętności i pomysły nie pozwalały przejść obok obojętnie.
Gwardia Gryfa to jedyna grupa w Polsce specjalizującą
się w realizacji pokazów inspirowanych sbandieratori – widowiskową, włoską sztuką żonglerki
chorągwiami. Pod znakiem ognistego gryfa swoje umiejętności
rozwijają jednak nie tylko chorągwiarze, ale także tancerki
i władcy ognia. Pokazy Gwardii
Gryfa, wzbogacone o warstwę
muzyczną i fabułę, przybierają
formę prawdziwie interdyscyplinarnych spektakli. W 2012

To nie wszystkie propozycje
Miejskiej Biblioteki Publicznej.
20–25 maja planowany jest
Majowy Festiwal Inspiracji. Siedem światów w Galerii Książki.
To projekt, który pozwoli odkryć
nieznane zakątki literatury polskiej i światowej, poszukać inspiracji, piękna, czegoś dla ciała
i ducha.
W ciągu tygodnia przewidziano spotkania w różnych
światach, w których będzie czas
na chwilkę refleksji, dobrą literaturę, smakowanie, poznawanie,
a wszystko w atmosferze twórczej i inspirującej
harmonii.
Przez żołądek do książki zaproszeni zostaną wszyscy

Sercem
projektów
są układy
flagowe,
ubarwiane
występami
tancerek

Teatr Pantomimy Mimo
powstał w 2002 roku. Założony
przez Bartłomieja Ostapczuka
jako teatr jednego aktora szybko przekształcił się w zespół.
Poszukiwania artystyczne aktorów Teatru Mimo zaowocowały
wypracowaniem własnego języka teatralnego, w którym artyści
starają się łączyć najważniejsze
elementy sztuki kluczowych
twórców i reformatorów współczesnej pantomimy.
Podczas Święta Wiosny
Teatr Pantomimy Mimo zaprezentuje spektakl pt. „Komedianci”, podczas którego widzowie
O innych propozycjach OCK
będą mieli okazję powrócić do
czasów, w których grupy arty- przeczytać można w Głośniku
stów prezentowały swoje spek- Kulturalnym s. 14–15.

Włącz się

U

rząd Miasta
Oświęcim
przygotował
inicjatywy,
do udziału
w których
serdecznie zaprasza. Jedną
z nich są plenerowe wystawy zdjęć przedstawiających
ciekawe wydarzenia, które
odbywały się w naszym mieście w ostatnim czasie. Wystawę przygotowaną wspólnie
z oświęcimskimi fotografami
można będzie oglądać na na os. Zasole już od kwietnia, a na oświęcimskich
bulwarach od maja.
Kolejną wiosenną propozycją
będzie akcja oznakowania miasta motywem motyla z loga Roku
Kultury. Chętni do włączenia się
proszeni są o kontakt w Wydziałem Promocji Miasta.
A w czerwcu na terenie Starego Miasta realizowany będzie
projekt „Naturalnie kultura”. Pod tym tajemniczym hasłem
kryje się instalacja wyplecionego z naturalnych materiałów
wielkiego motyla.
Więcej informacji o tych akcjach, jak i wszystkich
innych działaniach w ramach Roku Kultury śledzić można
w Internecie www.um.oswiecim.pl/RokKultury; https://
www.facebook.com/RokKultury lub na plakatach.

Na zamek marsz

M

roku, prezentując swoje oryginalne pokazy, Gwardia Gryfa
zakwalifikowała się do półfinału
V edycji programu Mam Talent.
Podczas Święta Wiosny zaprezentują swój najnowszy spektakl
pt. „O fortuna”.
21 kwietnia o godz.
18:00 „Cztery pory roku” – koncert
w wykonaniu Orkiestry Kameralnej „Polish Camerata” z Łodzi.
Z orkiestrą wystąpi koncertmistrz Orkiestry Teatru
Wielkiego – Opery Narodowej
w Warszawie – skrzypek Łukasz
Błaszczyk.

smakosze dobrej literatury i tradycyjnych potraw regionalnych,
historię tańcem pisaną poznają
aktywni seniorzy, a nowoczesny sprzęt i technologie umożliwiające czytanie poznają osoby
z dysfunkcją wzroku. Majowy
Festiwal Inspiracji zakończy Kreatywna noc w bibliotece, podczas której m.in. swoje przedstawienie wystawi Drama Club
„Circle of Friends”.
Natomiast 24 maja o godz.
18.00 zaplanowano uroczyste
odsłonięcie drugiej tablicy w Alei
Pisarzy. Szczegóły wkrótce.

„Polish
Camerata”
otrzymała
tytuł
Zasłużony
dla Kultury
Polskiej

uzeum Zamek zaprasza na IV Jarmark
Kasztelański. Impreza, która weszła już na
stałe do kalendarza oświęcimskich przedsięwzięć kulturalnych będzie w tym roku
dłuższa, bo dwudniowa.
Jarmark rozpocznie 4 MAJA o godz.
17:00 wykład „Rycerz, ziemianin i zdrajca – wzorce i stereotypy osobowe w czasach potopu szwedzkiego”. Wygłosi go prof. dr hab. Bożena Popiołek – dyrektor Instytutu
Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Po nim
nastąpi otwarcie wystawy „W latach potopu – ślady konfliktu polsko-szwedzkiego w XVII wieku na tle wybranych
muzealiów”. Wieczór zakończy koncert zespołu muzyki
dawnej Contra belluM z programem „Musica Sarmatica", wzbogaconym elementami gawędy, która przeniesie
widzów w XVII w.
W programie drugiego dnia Jarmarku – 5 maja
w godz.10:00–18:00 przewidziano m.in.: zwiedzanie zamku i wieży z przewodnikiem, grę uliczną, pokaz tańca dawnego, walk rycerskich, inscenizacje historyczne, pokazy
rzemieślnicze. W samo południe na bulwarach odbędzie
się pokaz artyleryjski. Będzie też można obejrzeć pokazy
musztry paradnej i bojowej. Atrakcją będzie pokaz sokolniczy – polowanie z ptakami drapieżnymi i prezentacja ptaków używanych do polowań. O godz. 17:00 zagra „Castle
dreams” – zespół folkowy inspirowany muzyką dawną,
celtycką, rockową (skrzypaczka reprezentowała zespół
w Must Be The Music).
Muzeum Zamek zaprasza także do nocnego zwiedzania w nocy z 18 na19 maja 2013 r. w godz. 18:00–24:00
w ramach Nocy Muzeów. Będzie można bezpłatnie zwiedzić wystawy czasowe, wejść na wieżę i podziwiać zapadający zmrok nad naszym miastem. Na zakończenie
zapraszamy na etiudę teatralno-muzyczną w wykonaniu
Teatru Gry i Ludzie.
Więcej informacji na stronie www.muzeum-zamek.pl/.
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Miejska Biblioteka Publiczna
im. Łukasza Górnickiego, Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim,
tel. 33 847 98 00, 33 843 01 65,
www.mbp-oswiecim.pl

KALENDARZ
W GALERII KSIĄŻKI NA KWIECIEŃ 2013
30.04 „Baśń niejedno ma
imię” – zajęcia w ramach
Nagrody Literackiej
Warsztaty literackie z dr Małgorzatą Wójcik-Dudek
z Katedry Dydaktyki UŚ
TWÓRCZOŚĆ ANNY TOBIASZ. Zajęcia UBŻ odbywają się
o godz. 16:30 w Klasoprac.
WYSTAWA
I p.
15–30.04
Galeria Przechodnia
CZARODZIEJSKI KOCIOŁEK
DO INTERNETU JEDEN KROK Bajkowy wtorek w Kąciku
Malucha
LATARNICY
2.04; 30.04 godz. 16:30
2.04; 16.04; 30.04
Aula św. Wawrzyńca
godz. 11:00 I gr,
Z ekologią na Ty „W królestwie
godz. 16:00 II gr
ptaków”
Czytelnia Internetowa
16.04 godz. 16:30 Aula
UNIWERSYTET BIBLIOTECZDRAMA CLUB „CIRCLE
NYCH ŻAKÓW
OF FRIENDS”
2.04 Nakręcone książki
4.04 Ciekawe dlaczego zamki 4.04; 11.04; 18.04; 25.04
godz. 17:00 Aula
miały fosy i inne pytania na
temat średniowiecza
KLUB MOTYLI KSIĄŻKOWYCH
9.04 Magiczny świat bajek
5.04 godz. 17:30
i baśni rosyjskich
Aula
11.04 „Wehikuł czasu –
26.04 godz. 17:30
kiedy Polska nie była jeszcze
Klasoprac. Ip.
Polską”.
Warsztaty otwarte w ramach
NOC Z ANDERSENEM
Nagrody Literackiej z praW BIBLIOTECE
cownikiem Muzeum Zamek
Zapisy 18–30.03 w Bibliotece
w Oświęcimiu
Młodych.
16.04 Porozmawiajmy o koDzieci w wieku 7–10 lat.
miksach
5.04 godz. 20:00 – 6.04
18.04 Ciąg dalszy podróży
godz. 6:30
po Azji: Indie
23.04 Kwiaty w literaturze
25.04 Z ekologią na Ty
RADOŚĆ KSIĄŻEK DOOKOŁA
ŚWIATA… Z PRZYSTANKIEM
W USA. WYSTAWA
2–13.04
Galeria Przechodnia

Muzeum Zamek w Oświęcimiu
(w organizacji)
ul. Zamkowa 1, Oświęcim,
tel. 33 842 44 27,
www.muzeum-zamek.pl

Niezwykły proboszcz
W Muzeum Zamek od 14 marca zobaczyć można wystawę poświęconą życiu
i działalności księdza Józefa Jońca.
Ksiądz Józef Joniec urodził się
11 marca 1900 r. w Sowlinach.
Edukację szkolną rozpoczął
w szkole powszechnej w Limanowej, kontynuował naukę
w I Gimnazjum w Nowym Sączu. Po otrzymaniu w roku 1916
promocji do piątej klasy gimnazjum wstąpił do Legionów Polskich. Potrafił dobrze jeździć
konno, dlatego zaciągnął się do
2 pułku ułanów przy II Brygadzie Legionów. Z jednostką tą
przeszedł cały szlak bojowy.
Po powrocie do kraju wstąpił do tworzącego się Wojska
Polskiego, aby wziąć udział
w wojnie polsko-ukraińskiej.
Za udział w niej odznaczono
go Krzyżem Zasługi. Po zakończeniu walk o Lwów powraca

do nauki, jednak na niedługo.
W roku 1920 ponownie wstąpił do Wojska Polskiego, do
1 pułku ułanów ziemi krakowskiej, aby wziąć udział w wojnie
polsko-bolszewickiej. Wtedy to
ślubował, że po szczęśliwym
powrocie z wojny wstąpi do
seminarium duchownego. Jesienią 1921 r. wstąpił do seminarium, a w 1926 otrzymał
święcenia z rąk arcybiskupa
krakowskiego Adama Stefana
księcia Sapiehy.
Pracę duszpasterską rozpoczął
jako wikary w parafii w Czarnym Dunajcu. W roku 1930
został przeniesiony do powstającej właśnie parafii w Balinie.
Posługę duszpasterską sprawował do 1939 roku, kiedy po

TEATRZYK KUKIEŁKOWY
„ROZWESOŁEK”
Zajęcia teatralne dla dzieci
8.04; 15.04; 22.04; 29.04
godz. 17:00 Aula

MŁODY, OGARNIJ SIĘ! „NAKRĘĆ SIĘ POZYTYWNIE”
10.04 Spotkanie z filmoznawcą, tworzenie scenariusza do
bibliotecznego Lip-dubu

Z BIBLIOTEKI DO KANSAS
I Z POWROTEM
Dzień Amerykański w GALERII
KSIĄŻKI
z okazji Międzynarodowego
Dnia Książki Dziecięcej
9.04 godz. 11:00 wg oddz.
harmonogramu

DZIECIAKI NA KRAŃCU
ŚWIATA
Chiny wielobarwnej Azji
zajęcia edukacyjne w Kąciku
Malucha
dla dzieci w wieku 4–7 lat
11.04 godz. 16:30 Aula

PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„Słowo na ekranie” – warsztaty
komputerowe
9.04; 23.04
godz. 9:00 I gr; 12:00 II gr;
15:00 III gr; 18:00 IV gr
11.04; 25.04
godz. 9:00 V gr; 12:00 VI gr;
15:00 VII gr; 18:00 VIII gr.
Czytelnia Internetowa

SWAP BIBLIOTECZNY
Wymień się garderobą, książką, audiobookiem, filmem,
muzyką
12.04 godz. 17:00
Informatorium

PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
Dawno temu w naszym
mieście
Spotkania z historią
18.04 godz. 10:00 Aula
BIBLIJNY PRZEGLĄD
MIESIĄCA
Prowadzi ks. Zbigniew Zachorek
18.04 godz. 18:30 Aula
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla młodzieży
19.04 godz. godz. 16:00
Klasoprac. I p.
KLUB CZYTAJĄCYCH RODZIN
23.04 godz. 17:00 Aula
AKADEMIA RODZICA
Ruch, słowo, muzyka –
logorytmika
Zajęcia na zapisy
24.04 godz. 17:00
Klasoprac. I p.

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z MICHAŁEM JAGIEŁŁO
Wołanie w górach. Wypadki
i akcje ratunkowe w górach.
9.04 godz. 18:00 Aula

EKOBIBLIOTEKA
Turniej międzyklasowy o miano
najlepszych ekologów
16.04 godz. 9:00–11:00 Aula
MŁODY, OGARNIJ SIĘ!
„LIP-DUBBING W BIBLIOTECE
– NAKRĘCAMY SIĘ POZYTYWNIE”
17.04 Kręcimy Lip-dub z profesjonalną ekipą filmową

ostrzeżeniu przez miejscowego
volksdeutscha o aresztowaniu
wyjechał w swoje rodzinne
strony. Następnie udał się na
Węgry, gdzie czasowo pełnił
obowiązki kapelana w obozach
internowanych polskich żołnierzy. W czerwcu 1940 przedostał się do Palestyny, gdzie
został kapelanem Samodzielnej
Brygady Strzelców Karpackich.
W sierpniu 1941 wraz z żołnierzami znalazł się w oblężonym
Tobruku. W czasie walk pod
Monte Cassino pełnił nie tylko
funkcje kapelana, ale również
ratował innych, wynosząc rannych z pola ostrzału. Za bitwę
pod Monte Cassino ksiądz Joniec otrzymał Krzyż Walecznych. Wraz z żołnierzami brał
również udział w gaszeniu bazyliki w Loretto, za co został

DEMONTAŻE LITERATURY
Trzy kwadranse o tekstach
Brunona Schultza
Prowadzi prof. dr hab. Jerzy
Jarzębski
kwiecień, Aula

odznaczony przez papieża medalem Bene Meriti.
9 września 1946 r. wyjechał do
Anglii, gdzie pełnił obowiązki
kapelana do roku 1948.
Po powrocie ksiądz Joniec został skierowany na proboszcza
do Woli Justowskiej, w której
zajął się remontem sprowadzonego z Komorowic zabytkowego kościółka, pracując często
jako zwykły robotnik.
W maju 1951 roku został przeniesiony jako proboszcz i dziekan do Oświęcimia, w którym
zajął się odnową kościoła parafialnego. W cztery lata później,
w czasie odprawiania mszy
ksiądz Joniec zemdlał. Stwierdzono zawał, a po nim nastąpił
paraliż z utratą mowy i amnezją. W dniu 17 grudnia nastąpił
kolejny zawał serca, a 21 grudnia 1956 zgon. W pogrzebie
brali udział między innymi parafianie z Oświęcimia, Balina
i Luszowic.
11 kwietnia 2013 r. o godz.
17:00 Muzeum Zamek zaprasza na wykład o życiu i działalności ks. płk. Józefa Jońca, który wygłosi Magdalena Dyląg z
Muzeum Regionalnego Ziemi
Limanowskiej w Limanowej.
Wstęp wolny.

MAMO, TATO CHCĘ ZOSTAĆ… BIBLIOTEKARZEM
25.04 godz. 16:30 Aula
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
25.04 godz. 17:30
Sala Konferencyjna
„OCTOBER BABY”
Projekcja filmu połączona
z prelekcją
26.04 godz. 17:00 Aula

INFOR–NACJA: „NAKRĘCAMY
SIĘ POZYTYWNIE”
Warsztaty komputerowe dla
dorosłych
24.04 godz. 17:00 Czytelnia
Internetowa
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z O. LEONEM KNABITEM
Benedyktyńskie recepty
na dobre życie
24.04 godz. 18:00 Aula

Zamkowe zmagania
Dzieci i młodzież mogą wziąć udział
w konkursach organizowanych przez
Muzeum Zamek.
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
oraz Oświęcimski Klub „Starówka” ogłaszają konkurs
plastyczny w ramach
IV Jarmarku Kasztelańskiego pt. „Żołnierze szwedzcy na
zamku oświęcimskim”.
Uczestnikami konkursu mogą
być dzieci w wieku przedszkolnym i z klas zerowych, prace
będą oceniane w kategoriach
wiekowych 3–6 lat, uczniowie
klas I–III szkoły podstawowej,
uczniowie klas IV–VI szkoły
podstawowej.
Przekazanie prac organizatorowi następuje z chwilą doręczenia ich korespondencyjnie na adres Muzeum Zamek
w Oświęcimiu (w organizacji).
z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”. Prace należy przekazywać organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do 15
kwietnia 2013 roku.
Wręczenie nagród za najlepsze
prace w konkursie odbędzie się

podczas IV Jarmarku Kasztelańskiego 5 maja 2013 r.
Muzeum Zamek zapraszatakże w nocy z 18 na 19 maja
na zwiedzanie w godz. 18:00–
24:00. Aby ta noc w pełni przypomniała zamkowe legendy
mile widziane będą białe damy,
okrutni kasztelanowie, duchy
rycerzy i straszne czarownice – zwiedzający mogą wziąć
udział w konkursie

na najciekawsze
przebranie związane

z jedną legend zamkowych.
Konkurs skierowany jest do
dzieci w wieku 7–12 lat (kat. I)
i 13–5 lat (kat. II).
Rozstrzygnięcie
konkursu
podczas nocy na zamku.
Szczegółowe informacje oraz
regulamin konkursów na stronie muzeum www.muzeumzamek.pl/.
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kultura

kultura
Wydarzenia w OCK

22 kwietnia o godzinie 18:00 w OCK wystąpi Chór Uniwersytetu Mahidol z Tajlandii pod dyrekcją Rita Subsomboona.

Repertuar chóru złożony jest
z muzyki różnych stylów.
W programie koncertu odbywającego się w ramach projek-

tu Dom otwarty z cyklu: Muzyka – źródło skojarzeń znajdą się
utwory sakralne i świeckie oraz
popularne i klasyczne, m.in.

Koniec żartów
W nowym programie „Paranienormalni” łączą klasę i styl z perfekcyjnymi
parodiami, zaskakującymi postaciami
i nowymi problemami doskonale znanych już bohaterów.
Mariolka, a także jej pokręceni
i zakręceni koledzy, czyli Kabaret „Paranienormalni” z programem pt. „Żarty się skończyły” wystąpi 11 maja o godzinie
17:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Koniec żartów, śmiechów i chichów! Po 8 latach działalności
scenicznej „Paranienormalni”
porzucają wygłupy na rzecz

prawdziwego,
szlachetnego
teatru. Skecze zamienią się w
etiudy, a coverowe piosenki
w utwory pełne głębokiego
przekazu. Żarty się skończyły! Teraz Mariolka zmierzy się

Piosenki z Myśliwieckiej
Dużą dawkę humoru zapewni spotkanie z Arturem Andrusem, redaktorem radiowej Trójki, konferansjerem,
a ostatnio nawet piosenkarzem.
Na występ tego niesłychanie
wszechstronnego artysty zapraszamy do Oświęcimskiego Centrum Kultury 17 maja
o godz. 19:00.
Artur Andrus znany jest publiczności jako redaktor trójkowej „Powtórki z rozrywki”,
legendarny gospodarz spotkań
kabaretowych w warszawskiej
„Piwnicy pod Harendą”, konferansjer imprez kabaretowych,
komentator „Szkła kontaktowego”. Jest „Mistrzem Mowy
Polskiej”, poetą, dziennika-

rzem, autorem książek, tekstów
piosenek, bajek, artystą kabaretowym i... piosenkarzem,
którego płyta pt. „Myśliwiecka” po niespełna 9 miesiącach
od premiery uzyskała status
podwójnie platynowej płyty.
Koncert towarzyszy XXI Ogólnopolskim Spotkaniom Recytatorów i Śpiewających Poezję
„Amor sprawił...”, które odbędą
się 17–18 maja w OCK.
„Myśliwiecka” (to nazwa ulicy w Warszawie, przy której
znajduje się radiowa Trójka)

z ciężarem greckich tragedii,
a Balcerzak podejmie się głównej roli w dziele Szekspira.
Jak Mariolka poradzi sobie
w roli Antygony? Czy wraz z Gabryśką ukończą z powodzeniem
Szkołę Żon? I wreszcie – czy uda
im się ostatecznie zastać Maćka,
którego nie było w Bogdańcu.
Czy Doktor Prozak rozwiąże
wszystkie problemy Damy i jej
łasiczki oraz ujarzmi Pchłę Szachrajkę? Karino oświadczy się
Naszej Szkapie, czy wybierze Łyska z Pokładu Idy? Jak zakończą
się Cierpienia Młodego Balcerzaka? Czy swoją Wielką Improwizacją uda mu się prześcignąć
Konrada?
Bilety w cenie 55 zł (parter) i 45 zł (balkon) dostępne
w OCK i przez internet www.
kabaretowebilety.pl/.
– adam
Fot. Honorata Karapuda

Chopin egzotycznie

Fryderyka Chopina. Chórowi
towarzyszył będzie przy fortepianie Teeranai Jirasirikul.
Uniwersytet Mahidol zawdzięcza swoje pochodzenie założeniu Szpitala Siriraj w 1888 roku
przez Jego Wysokość króla
Chulalongkorn. Przy szpitalu,
w 1893 roku, powstała szkoła medyczna będąca najstarszą szkołą wyższą w Tajlandii.
W 1943 roku została ona przekształcona w Uniwersytet Medyczny. Nazwa Uniwersytetu
została nadana z wielkimi honorami w 1969 roku przez króla Bhumibol Adulyadej, który
nazwał go na cześć swojego
ojca – Jego Wysokości księcia
Mahidol of Songkla. Natomiast
Chór Uniwersytetu Mahidol,
założony w lipcu 2011 r. z inicjatywy dziekana Szkoły Muzycznej, składa się z wybranej
grupy studentów reprezentujących różne wydziały Uniwersytetu Mahidol.
– adam

18.03 godz. 10:00 „Bajkowa
podróż przedszkolaka po Europie” – turniej przedszkolaków
– spotkanie trzecie
18.03 godz. 14:00 XX Konkurs Ortograficzny „Mistrz
ortografii 2013” – eliminacje
konkursu adresowanego do
młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu oświęcimskiego
19.03 godz. 17:00 58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
– koncert laureatów eliminacji
powiatowych
20.03 godz. 8:30, 10:15
„Kopciuszek” – spektakle dla
dzieci (bilety w placówkach
oświatowych)
21.03 godz. 17:00 „Poezja
jest wszędzie – poeci są blisko”
– wieczór poetycki z okazji
Światowego Dnia Poezji w ramach projektu Dom otwarty
z cyklu: Literatura, słowo –
platforma uniesień
22.03 godz. 16:00 „Schadzka
z Jackiem” – koncert finałowy
I Szkolnego Powiatowego Konkursu Pieśni Jacka Kaczmarskiego organizowanego przez
Powiatowy Zespół nr 4 Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu
24.03 godz. 10:00–18:00
Wielki Charytatywny Kiermasz
Wiosenny
czytaj s. 3
25.03 godz. 8:30, 11:30
Młodzieżowa Akademia
Filmowa (bilety w placówkach
oświatowych)
2.04 godz. 18:00 „Pan Tadeusz” – projekcja filmu z 1928
roku, zrekonstruowanego cyfrowo w 2012 roku, w ramach
projektu Dom otwarty z cyklu:
Film – fabryka marzeń
3.04 godz. 17:00 „Słodko-kwaśne lekarstwo na duszę,
czyli, za co „Czarna rękawiczka” kocha Gałczyńskiego” – program w wykonaniu
Kabaretu „Czarna rękawiczka”
5–7.04 V Ogólnopolski
Konkurs Modeli Kartonowych
o Puchar Prezydenta Miasta
Oświęcim
czytaj s. 19
7.04 godz. 16:00 „Single i remiksy” – spektakl komediowy
z udziałem Anny Muchy, Weroniki Książkiewicz, Wojciecha
Medyńskiego i Lesława Żurka
8.04 XXVI Małopolski Festiwal
Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski
2013” – eliminacje powiatowe
dla form muzycznych
czytaj obok

nawiązuje do wspaniałych tradycji piosenki literackiej i bawi
w inteligentny sposób wielu
słuchaczy, niezależnie od ich
wieku. Zawiera między innymi 11.04 godz. 18:00 „Bezczeltakie hity jak: „Piłem w Spa- nie młodzi” – program „Kabale, spałem w Pile”, „Glanki retu Młodych Panów”
i pacyfki”, „Ballada o baronie,
niedźwiedziu i czarnej Helenie”, „Królowa nadbałtyckich
raf ”, „Cieszyńska”.
Bilety w cenie 50 zł (parter),
40 zł (balkon) można zakupić
w kasie OCK.
– adam

12.04 godz. 9:00 „Wesele” –
spektakl dla młodzieży szkolnej
(bilety w placówkach oświatowych)

17–18.05 XXI Ogólnopolskie
Spotkania Recytatorów
i Śpiewających Poezję „Amor
sprawił...”

12–21.04 „Off Plus Camera
w Twoim mieście” – projekt
w ramach 6. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego „Off Plus Camera”
odbywającego się w Krakowie
czytaj obok

Galeria
„Tyle światów”

17.04 godz. 8:30, 10:15 „Zaczarowany świat Braci Grimm”
– spektakle dla dzieci (bilety
w placówkach oświatowych)
17.04 godz. 15:00 XX Konkurs Ortograficzny „Mistrz
ortografii 2013” – finał
konkursu adresowanego do
młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu oświęcimskiego połączony z ogłoszeniem wyników
i wręczeniem nagród
19.04 godz. 17:00 VIII Ogólnopolskie Biennale Fotografii
„Kochać człowieka” – otwarcie pokonkursowej wystawy,
wręczenie nagród
czytaj obok
19.04 godz. 18:00 „Madame
Butterfly” – retransmisja opery
z Metropolitan Opera w Nowym Jorku w ramach projeku
Kulturalne cztery pory roku –
Święto Wiosny
20.04 godz. 16:00 „Plenerowe przestrzenie” – artystyczne prezentacje z udziałem:
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Ochotniczej Straży Pożarnej
z Mykanowa z towarzyszeniem
mażoretek, Teatru Pantomimy
Mimo z Warszawy i Gwardii
Gryfa z Wrocławia, w ramach
projektu Kulturalne cztery pory
roku – Święto Wiosny (parking
przed OCK)
21.04 godz. 18:00 „Cztery pory roku” – koncert w wykonaniu
Orkiestry Kameralnej „Polish
Camerata” z Łodzi w ramach
projeku Kulturalne cztery pory
roku – Święto Wiosny
czytaj s. 12

do 27.03 „Fotografia dzikiej
przyrody” – Wildlife Photographer of the Year 2002–2012
– wystawa, w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Fotografia – kreator spojrzeń,
nagrodzonych prac konkursu
organizowanego przez BBC
Wildlife Magazine i Muzeum
Historii Naturalnej w Londynie

29.03–16.04 „Malarstwo”
– wystawa prac Agnieszki
Kobielusz
19.04–12.05 VIII Ogólnopolskie Biennale Fotografii
„Kochać człowieka” – wystawa
pokonkursowa

Wystawy
do 24.03 „Po drugiej stronie
duszy. Smoki i anioły” – wystawa malarstwa Marka Mamicy
do 24.03 „Zator – wybrane
fragmenty miasta” – wystawa
rysunku Marcina Romańskiego
27.03–14.04 X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
Dzieci i Młodzieży „Tęczowy
Kalendarz” – wystawa pokonkursowa
27.03–15.04 „Odbicia rzeczywistości” – wystawa malarstwa
Danuty Jęczmyk

17.05 godz. 19:00 „Myśliwiecka” – koncert Artura
Andrusa
czytaj obok

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
19.03 godz. 14:00 „Legendy
Europy” – mówi Anna Krawczyk
26.03 godz. 14:00 „Atlantyda
kresowa” – mówi prof. Stanisław Nicieja
3.04 godz. 17:00 „Słodko-kwaśne lekarstwo na duszę,
czyli, za co „Czarna rękawiczka” kocha Gałczyńskiego” – program w wykonaniu
Kabaretu „Czarna rękawiczka”

Pokaż talent

W Oświęcimiu będzie realizowany pro- Oświęcimianie mogą spróbować swojekt pn. „Off Plus Camera w Twoim ich sił w różnych konkursach organizomieście”. Projekcje filmów – obok 10 kin wanych przez OCK.
w Małopolskiej Sieci Kin Cyfrowych – Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych (klasy IV–VI) oraz
gimnazjów zapraszamy do udziału w III Konkursie Plabędą również w „Naszym Kinie”.
„Off Plus Camera w Twoim
mieście” to projekt w ramach 6.
Międzynarodowego Festiwalu
Kina Niezależnego „Off Plus
Camera”, który odbędzie się od
12 do 21 kwietnia w Krakowie.
To jedno z najważniejszych
wydarzeń filmowych w Polsce i Europie Środkowej, które
promuje kino niezależne i młodych twórców.
Najważniejszym punktem festiwalu jest konkurs główny
„Wytyczanie drogi”, w którym
biorą udział wyselekcjonowane
filmy debiutujących reżyserów
z całego świata (ich
pierwsze lub drugie
filmy) ubiegające
się o Krakowską
Nagrodę
Filmową w wysokości
100 tys. dolarów.
Reżyser
zwycięskiego filmu zostaje
wybrany przez międzynarodowe jury złożone z wybitnych
filmowców i znawców kina.
W ramach projektu „Off Plus
Camera w Twoim mieście”
widzowie 11 miast Małopolski (Bochni, Brzeszcz, Chrzanowa, Dąbrowy Tarnowskiej,
Kęt, Krynicy Zdroju, Limanowej, Oświęcimia, Trzebini, Tuchowa, Wadowic) będą mieli
możliwość obejrzenia 8 filmów
konkursu głównego „Wytyczanie drogi” oraz uczestniczyć
(na żywo poprzez transmisję
satelitarną) w dyskusji ekspertów i twórców filmowych pod
hasłem „Czy można zrobić film

bez pieniędzy i osiągnąć sukces” oraz w spotkaniu z gwiazdą kina.
W poprzednich edycjach festiwalu „Off Plus Camera” w Krakowie gościli między innymi:
Luc Besson, Peter Weir, Roland
Joffé, Tim Roth, Keanu Reeves
oraz Andrzej Wajda, Andrzej
Żuławski, Jerzy Skolimowski.
Na program „Off Plus Camera”
w Krakowie składa się również konkurs najciekawszych
polskich filmów pełnometrażowych i konkurs filmów
zrealizowanych telefonem komórkowym. Ponadto
prezentacja
najnowszych, entuzjastycznie
przyjętych przez krytykę tytułów z międzynarodowego obiegu festiwalowego, z których
większość prezentowana jest w Polsce premierowo. W programie festiwalu
znajdują się także cykle narodowe i inne sekcje tematyczne,
wykłady, spotkania z twórcami,
panele dyskusyjne i wydarzenia
muzyczne.
Organizatorem projektu „Off
Plus Camera w Twoim mieście” jest Stowarzyszenie Sztuki Niezależnej i Nie tylko Off
Camera. Partnerami projektu
są Fundacja Rozwoju Kina i 11
kin Małopolskiej Sieci Kin Cyfrowych.
Program „Off Plus Camera
w Twoim mieście” zostanie podany na początku kwietnia.
– adam

19 kwietnia o godz. 17:00 w OCK zostanie podsumowane VIII Ogólnopolskie
Biennale Fotografii „Kochać człowieka”.

27.04 godz. 19:00 „Mayday”
– spektakl komediowy w wykonaniu artystów Teatru Bagatela
w Krakowie

14.05 V Przegląd Artystyczny
Osób Niepełnosprawnych
Arlekiny 2013 – organizator
Fundacja im. Brata Alberta –
Warsztaty Terapii Zajęciowej

Niezależne kino

Sztuka uwieczniania

22.04 godz. 18:00 Koncert
Chóru Uniwersytetu Mahidol
z Tajlandii w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Muzyka
– źródło skojarzeń
czytaj obok

11.05 godz. 17:00 „Żarty się
skończyły” – nowy program
kabaretu „Paranienormalni”
czytaj obok
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Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w galerii
„Tyle światów” do 12 maja.
Biennale Fotografii programowo nawiązuje do Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka". Odbywa się od
1999 roku co dwa lata i przenosi
ideę festiwalu na inne formy
artystycznego wyrazu. Ma charakter otwarty i jest dostępne
dla wszystkich fotografujących.
Biorą w nim udział twórcy z całej Polski legitymujący się wieloma osiągnięciami, jak również
osoby stawiające pierwsze kroki
w sztuce uwieczniania postaci
i zdarzeń. Wyniki konkursu
podamy w kolejnym numerze
GZO.
– adam

Biennale objęte jest
patronatem:
Patronat ZPAF
przyznany przez
Radę Artystyczną
Związku Polskich
Artystów
Fotografików
Prezydenta
Miasta Oświęcim
Patronat medialny:

Partnerem
przedsięwzięcia jest
Województwo Małopolskie

stycznym „Lubię smoki”. Konkurs służy poznaniu

baśni, legend i mitów z różnych regionów świata, zachęceniu do
poszukiwań opisów fantastycznych stworów w literaturze światowej, a także rozwijaniu twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży.
Dzieci w wieku 5–13 lat mogą wziąć także udział w XVII

Powiatowym Konkursie Plastycznym
„Moje marzenia”. Konkurs jest adresowany do dzieci,

„Nasze Kino”
Oświęcimskie Centrum Kultury
„Syberiada polska” (12 l.),
film produkcji polskiej z 2013
roku, reżyseria Janusz Zaorski,
czas 125 minut (2D)
18–21.03 godz. 17:45
„Być jak Kazimierz Deyna”
(15 l.), film produkcji polskiej
z 2013 roku, reżyseria Anna
Wieczur-Bluszcz, czas 95
minut (2D)
18–21.03 godz. 20:00

z terenu powiatu oświęcimskiego, pragnących za pomocą dowolnej techniki plastycznej przedstawić swoje marzenia.
„Lubię smoki” i „Moje marzenia”, organizowane w ramach obchodów Dnia Dziecka, mają charakter indywidualny, a każdy
z uczestników może złożyć maksymalnie 2 prace plastyczne formatu A3, które opisane imieniem i nazwiskiem, wiekiem i adresem, przyjmowane będą w Oświęcimskim Centrum Kultury do
30 kwietnia 2013 roku.
Nadesłane prace oceni komisja powołana przez organizatora,
biorąc pod uwagę pomysłowość i walory artystyczne prac. Pokonkursowa wystawa prezentowana będzie w OCK od 31 maja
do 16 czerwca br.
Plastycznym talentem można zabłysnąć także w XII Konkursie Plastycznym „Darujmy światu
pokój”, który od tego roku ma zasięg międzynarodowy.

Prace konkursowe przyjmowane będą do 30 czerwca 2013 r.
Konkurs, objęty patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim, jest
zaproszeniem – skierowanym do dzieci i młodzieży w wieku
7–19 lat – do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich
rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie wolnym
od wojen. Prace konkursowe powinny prezentować twórczość
plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu
dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta
powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka, niezależnie od koloru jego skóry, rasy
czy wyznawanej religii.
Partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie.

„Pan Tadeusz” (10 l.), film
produkcji polskiej z 1928 roku
(rekonstrukcja cyfrowa 2012),
reżyseria Ryszard Ordyński,
czas 128 minut (2D)
2.04 godz. 18:00

„Samsara” (12 l.), film
produkcji USA z 2011 roku,
reżyseria Ron Fricke, czas 99
minut (2D)
22–25.03 godz. 20:00,
27–28.03 godz. 20:00

„Wspaniała” (15 l.), film
produkcji francuskiej z 2012
roku, reżyseria Regis Roinsard,
czas 111 minut (2D)
3.04 godz. 18:30, 20:30,
4–6.04 godz. 18:00, 20:00,
8–10.04 godz. 18:00, 20:00

Osoby dysponujące talentami literackimi mogą wziąć udział
w XVI Ogólnopolskim Konkursie Lite-

rackim „Pisanie dobre na chandrę”
2013, objętym patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim.

Konkurs cieszy się dużą popularnością wśród piszących w całej
Polsce. Od wielu już lat daje możliwość wypowiedzenia się, młodzieży i dorosłym, na tematy im bliskie i ważne, podzielenia się
swoimi spostrzeżeniami o otaczającej rzeczywistości. Z roku na
rok wzrasta ranga konkursu wśród innych tego rodzaju przedsięwzięć odbywających się w Polsce. W pracach jury biorą udział
specjaliści: filolodzy, krytycy, poeci.Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów publikowane są w antologii „Pisanie dobre na chandrę”. Prace przyjmowane będą do 6 czerwca .
Natomiast 8 kwietnia 2013 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędą się eliminacje powiatowe – dla form muzycznych
– XXVI Małopolskiego Festiwalu Form

Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2013”.

Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży z województwa
małopolskiego zainteresowanych różnymi formami muzyki i tańca, działających w szkołach, świetlicach, domach kultury i innych
placówkach kulturalno-oświatowych oraz niezrzeszonych.
Rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych (7–9 lat, 10–15
lat, 16–21 lat) dla dwóch form: muzycznej i tanecznej. Festiwal
odbywa się drogą kolejnych eliminacji: eliminacje powiatowe
i finały wojewódzkie w Dobczycach.
Najlepsi wykonawcy wyłonieni w Oświęcimiu przez jury, które
dokona oceny według ustalonych, powszechnie stosowanych
kryteriów artystycznych, zostaną zaproszeni do udziału w finale
wojewódzkim w dniu 17 maja. Koncerty laureatów dla form muzycznych i tanecznych odbędą się w czerwcu.
Zgłoszenia do udziału w eliminacjach powiatowych – wyłącznie
dla form muzycznych – przyjmowane będą do 25 marca 2013 r.
w OCK.
Regulaminy konkursów i festiwalu na stronie www.ock.org.pl/.

„Młyn i Krzyż” (12 l.), film
produkcji polsko-szwedzkiej
z 2010 roku, reżyseria Lech
Majewski, czas 96 minut (2D)
23.03 godz. 18:00,
25.03 godz. 18:00,
27–28.03 godz. 18:00

„Off Plus Camera w Twoim
mieście” – projekt w ramach
6. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego „Off Plus
Camera” odbywającego się
w Krakowie
12–21.04
„Madame Butterfly” – retransmisja opery z Metropolitan
Opera w Nowym Jorku
19.04 godz. 18:00
„Baczyński” (12 l.), film produkcji polskiej z 2013 roku,
reżyseria Kordian Piwowarski,
czas 67 minut (2D)
26.04–2.05
„Nieobliczalni” (15 l.), film
produkcji francuskiej z 2012
roku, reżyseria David Charhon
(2D)
26.04–2.05

repertuar„naszego kina”
dostępny na stronie
www.ock.org.pl
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oświęcim na starej fotografii
ze zbiorów tadeusza firczyka

Misterium
Męki Pańskiej
w powojennym Oświęcimiu

MARZEC 2013

Artystyczna promocja
To był czas artystów związanych
z Fundacją na rzecz Galerii Pro Arte
w Oświęcimiu.

W ostatni weekend lutego
w Berlinie odbyła się wystawa
prac artystów, którzy w ostatnich latach współpracowali
z fundacją. Andrzej Domarzewski, Kalina Dulko, Marcelina

Gajda, prof. Janusz Karbowniczek, prof. Elżbieta Kuraj, Halina Kozioł, Waldemar Rudyk,
Agata Skrzelowska oraz młodzi
adepci sztuki pokazywali w centrum kulturalnym Kunstquartier Bethanien swoje prace.
– W dużej wystawienniczej
przestrzeni, jaką otrzymaliśmy
w Kunstquartier Bethanien
można było swobodnie zaaranżować naszą wystawę. Była ona
licznie odwiedzana przez berlińczyków, w tym również Polaków tam mieszkających – relacjonuje Halina Kozioł, prezes
Fundacji na rzecz Galerii Pro
Arte w Oświęcimiu.
Przy okazji pobytu w Berlinie
artyści nawiązali nowe kontakty
z organizacjami polonijnymi.
Liczą, że zaowocują one w przyszłości podobnymi projektami.
– In

Misterium w wykonaniu prawdopodobnie Cechu Rzemiosł
Różnych z Oświęcimia
Pierwsze przedstawienia misterium Męki
Pańskiej organizowane
przez oświęcimskich
księży salezjanów
odbyły się w 1945 roku.
Cieszyły się one wówczas bardzo dużym
zainteresowaniem.
Do Oświęcimia przyjeżdżali ludzie ze Śląska
i Podhala specjalnie po
to, aby zobaczyć przedstawienie. W 1951 roku
komunistyczne władze
wprowadziły zakaz wystawiania misterium.
Na fotografii moment
upadku pod krzyżem.
W rolę Jezusa wciela się
Jan Knycz

Zbiorowa fotografia biorących udział w misterium ss. serafitek

„Książka i Róża” to akcja zbierania nowych i używanych książek w ramach
Małopolskich Dni Książki.

wych w Nowym
Sączu, a literatura
polska do nowo powstającej biblioteki
polskiej w Wielkiej
Brytanii oraz do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu. Pozostałe książki 23
i 24 kwietnia zostaną umieszczone w specjalnych strefach
uwolnionej książki – na „Etno-ławeczkach” znajdujących
się w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Krakowie.
Do akcji przyłączyły się też wybrane księgarnie z naszego wo-

Tegoroczna, dwunasta już edycja rozpoczęła się 11 marca.
Oświęcimianie, którzy chcą wesprzeć akcję mogą pozostawić
publikacje w specjalnie oznaczonych punktach – w Agendzie Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego w Oświęcimiu,
ul. Śniadeckiego 21 i w Miejskiej

Bibliotece Publicznej Galeria
Książki w Oświęcimiu, ul. Nojego 2b do 20 kwietnia 2013 roku.
Zebrane w kilkunastu miejscach w regionie lektury szkolne, książki młodzieżowe, poradniki i przewodniki zostaną
przekazane do kilku małopolskich domów dziecka oraz
Zespołu Świetlic Środowisko-

pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Wielkanoc w prima aprilis

P

rzypada raz na 48 lat –
wtedy to – jak mawiali
Galicjanie „pierwszy
kwietnia
doganiał
Wielkanoc” i Wielka
Niedziela bądź Wielkanocny
Poniedziałek miały tę właśnie
datę. Tradycją tamtych czasów
było w ten dzień zwodzenie
się na najrozmaitsze sposoby,
płatanie sobie nawzajem figli
i czynienie różnych psikusów.
Powszechnie uważano bowiem, że jeśli ktoś bodaj raz
w prima aprilis nie przekazał
innej osobie niezwykłej czy
osobliwej nowiny, a ten ktoś
mu nie uwierzył – zwodny
dzień był zmarnowany.
Czas Wielkanocy podsuwał też
pomysły szczególnych primaaprilisowych niespodzianek,
jakie nie mogłyby się wydarzać, gdyby prima aprilis wypadał w innym terminie…
Pamiętnikarze i redaktorzy
humorystycznych pism rozpisywali się potem o rozmaitych
sposobach zwodzenia bliźnich.
Niektórzy przy tej okazji załatwiali osobiste porachunki, odgrywając się za przeszłe złośliwości ze strony drugich.
W 1897 roku prima aprilis
przypadał w Wielką Sobotę.
W miastach w ten dzień posyłano sobie upominki świą-

teczne. Znana w Galicji aktorka i dramatopisarka Gabriela
Zapolska od dłuższego czasu
nękana na łamach prasy przez
złośliwego krytyka teatralnego
(mówiono, że kiedyś odrzuciła jego zaloty) postanowiła
obdarować niechętnego dziennikarza omszałą butelką, w jakich sprzedawano wyłącznie
drogie, stare wina. Magistracki
posłaniec rankiem dostarczył
ten dar do domu krytyka. Był
to rzeczywiście doskonały trunek, ale doprawiony wcześniej
przez żądną odwetu panią Gabrielę dużą dozą mielonego
pieprzu. Pachniał znakomicie,
ale smak miał wielce odmienny. Pozostawiał też w ustach
nawet po przełknięciu jednego
łyku przykry, piekący smak,
a podrażnione gardła zmuszał
do ataków kaszlu i chrząkania.
Można wyobrazić sobie, jaką
reakcję wywołał w gronie przyjaciół złośliwego dziennikarza
toast wzniesiony tym winem.
Pani Gabriela osiągnęła jednak
upragniony rezultat – jej prześladowca obraził się tak bardzo,
że zaprzestał pisywania recenzji z jej sztuk i występów.
Na primaaprilisowe, wielkanocne żarty pozwalały sobie
nawet godne i szacowne krakowskie damy: we wspomnie-

Baran 21.03–20.04

Zajmij się teraz sobą, zadbaj
o zdrowie i kondycję, bo zapewne odczuwasz spadek mocy.
Zrób porządki w najbliższym
otoczeniu – zapewne przekonasz się, na kogo możesz liczyć,
kto jest wobec Ciebie w porządku. Pod koniec miesiąca
czekają Cię niespodzianki.
Byk 21.04–21.05

Skup się na sobie, zadbaj o potrzeby duchowe, pomedytuj.
Nie angażuj się zbyt mocno
w nowe znajomości, bo nie
przetrwają nawet do lata, szkoda energii. Możesz liczyć na
jakieś dodatkowe pieniądze.
Pod koniec marca zapragniesz
życiowych zmian i będzie się
działo!
Bliźnięta 22.05–22.06

Podziel się książką
Misterium w wykonaniu Cechu Rzemiosł Różnych z Oświęcimia, scena przy ul. Solskiego

Horoskop

Nie zabraknie niestety problemów w interesach i pracy. Czeka Cię podróż, aby coś załatwić,
jednak też nie uda się od razu
tego zrobić. Zdenerwujesz się,
jednak niepotrzebnie. Stopniowo sprawy same się ułożą.
Rak 23.06–22.07

jewództwa. Tradycją stało się,
że wszystkim osobom, które
w Małopolskich Dniach Książki
zdecydują się zakupić publikacje, księgarze udzielają rabatu
oraz obdarowują klientów różą.
Organizatorami akcji są Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.
– In

Jeszcze przed nadejściem wiosny poczujesz, że sprawy się
normują. Mocno staniesz na
ziemi, bo problemy znajdą
rozwiązanie. Szykuje się jakaś
istotna decyzja związana z podpisywaniem papierów, umów.

jechał swą czwórką, zamienili
konie przy jego powozie na
cuganty ich dziedzica. Kiedy
podjechał przed ganek, gdzie
witała go rodzina gospodarza
powiedział, że cieszy się, mogąc przyjechać kupionymi na
przedświątecznym jarmarku
końmi w gościnę, wiedząc, jak
pan domu zna się na koniach.
Gospodarz z zaciekawieniem
i znawstwem oglądał czwórkę, chwaląc zakup i dopiero,
gdy wszyscy zasiedli za stołem
– gość przyznał się do fortelu wołając „Chwalisz waćpan
swoje konie”…
Panny Czechówny, których
matka miała dobrą rękę do hodowli ozdobnych roślin, spłatały
rodzicielce figla, ozdabiając jej
domową oranżerię kupionymi
wcześniej w ogrodzie botanicznym cieplarnianymi kwiatami.
Kaktusy nagle zakwitły mimozą, na chińskich różach pojawiły
się storczyki, a inne jeszcze zielone rośliny pyszniły się kwiatami alpejskich fiołków…
Aleksandra Czechówna, potem
znana pamiętnikarka i literatka
długo wspominała ten primaaprilisowy figiel zaaranżowany wspólnie z młodszą siostrą
Izabelą i ojcem – krakowskim
księgarzem. Matka najpierw
zdziwiona i zaskoczona rozkwitem domowej oranżerii,
potem chciała obrazić się na
córki i małżonka, ale że w prima aprilis nie wypadało, jakoś
darowała rodzinie ten żart.

Reklama

niach profesorskiej rodziny
Estreicherów zachowała się
opowieść o zastawionym na
przyjęcie gości stole w Wielkanocny Poniedziałek. Nieomal połowa przysmaków
rozłożonych na półmiskach
była udatną i niejadalną imitacją świątecznych dań… Była
więc okazała szynka, jaka pod
skórą składała się z czerstwej
bułki nasączonej dla koloru
różową farbą w odpowiednim
odcieniu, pisanki, jakie po naruszeniu skorupki obsypywały
gości proszkiem powodującym
kichanie. Babka z krochmalu
z prawdziwymi rodzynkami
zalecana jako ulubiona w tamtej epoce babka śnieżna… Goście chwalili pomysłowość Antoniny Estreicherowej, po czym
jadalnię wywietrzono, a primaaprilisowe dania zamieniano
na prawdziwe – i świąteczna
biesiada potoczyła się zwykłym
trybem.
Zdarzały się figle wymagające
sporych przygotowań ze strony
dowcipnisiów. „Czas” w 1880
roku pisał po Wielkanocy
o pewnym obywatelu ziemskim
ze wschodniej Galicji, który
przekupił stajennych swego
sąsiada, gdzie zaproszony był
na wielkanocny obiad, by ki- 			
lometr przed dworem, dokąd

Lew 23.07–23.08

Krzyżówka 3/2013

Strzelec 23.11–20.12

Zaniedbujesz się ostatnio,
a organizm ma swoje potrzeby. Może warto się wybrać na
badania? Poza tym czeka Cię
jakaś poważna rozmowa. Trzeba będzie sobie wyjaśnić kilka
spraw, jakie się nawarstwiły od
pewnego czasu.

Nie słuchaj dobrych rad na temat pieniędzy, bo źle na tym
wyjdziesz. Pod koniec miesiąca
szykują się zmiany, zaskakujące wydarzenia. Jeśli myślisz
o ważnych życiowych decy- Koziorożec 22.12–20.01
zjach i radykalnych posunię- W tym miesiącu przyjąć lepiej
ciach, to może właśnie teraz?
bierną postawę i nie walczyć
z tym, co się pojawia. Zbierzesz
Panna 24.08–23.09
Rozmyślasz nad wieloma spra- żniwo swych wcześniejszych
wami, czasem aż głowa boli od działań. Zachowaj stoicki spoich natłoku. Nie szukaj jednak kój. Uczucia schodzą na dalszy
na siłę rozwiązań, bo tylko plan. Później przyjdzie czas na
sobie zaszkodzisz. Warto się ożywienie w tej sferze.
zdystansować do otoczenia, Wodnik 21.01–19.02
spojrzeć na ludzi z innej per- Zapowiada się dość burzliwy
spektywy. W tym celu zrób coś okres. Pragnienie zmian, więkinnego niż zwykle. Coś zaska- szej niezależności i nowe pomysły na życie – wiosna zapokującego Ciebie i innych.
wiada się interesująco. Jednak
Waga 24.09–23.10
Nadchodząca wiosna pobudzi zanim zrobisz radykalne cięcia,
Twoje życie uczuciowe. Warto pomyśl, żeby później nie żałoteraz pomarzyć, bo istnieje duża wać. Huśtawkę emocjonalną
szansa na spełnienie tych ma- wynagrodzi dobra passa finanrzeń. Poza tym poświęć czas so- sowa.
bie, zrób wewnętrzne porządki, Ryby 20.02–20.03
poszukaj nowych dróg rozwoju. Po urodzinach przez jakiś czas
potrwa spokój zarówno w praSkorpion 24.10–22.11
Będzie Ci towarzyszyć poczu- cy, jak i w życiu osobistym. Pocie spełnienia i harmonii. War- czujesz przypływ sił i gotowość
to się zrelaksować, skorzystać do realizowania nowych celów.
z oferty SPA lub chociaż wy- Zastanów się jednak, czego tak
brać się do masażysty. Pewne naprawdę chcesz, bo właśnie
życiowe problemy, które Cię z tym masz ostatnio problem.
– Selene Litery uporządkowane
gnębią od jakiegoś czasu, rozod 1 do 18 utworzą
wiążą się same.
rozwiązanie, które wraz

KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” 22 kwietnia 2013 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL

z kuponem nr 3 naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć
do 17 kwietnia 2013 r.
do redakcji GZO,
Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania czeka nagroda.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
nr 2/2013 brzmi
„Rozkaz jest prośbą
panów”. Nagrodę –
podwójne zaproszenie
do „Naszego Kina”
otrzymuje p. Grzegorz
Uisoła z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

KUPON
„GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ”

krzyżówka
3/2013
Poziomo:
1. Kreślony cyrklem;
2. Smakołyk;
* Renoma, sława;
3. Stan z parkiem Yellowstone;
4. Ptasi – cechuje osobę mało inteligentną;
* Kwiat z Holandii;
5. Choroba oskrzeli;
6. Zorganizowani złodzieje;
* Hiszpańska flota wojenna;
7. Dęty instrument drewniany;
8. Ciąży wołu na karku;
* Wyrósł z brzydkiego kaczątka;
9. Osoba kupująca;
10. Ogon muflona;
* Żużel wielkopiecowy;
11. W mazdaizmie bóg dobra
i światła, wróg Arymana;
12. Macierzyński lub wypoczynkowy;
13. Z odjemnikiem daje różnicę;
14. Miasto z zakładami „Łucznik”;
15. Ludwik, opracował szczepionkę
przeciw wściekliźnie;
16. Mały koń;
17. Biblijny ojciec Izaaka;

ogłoszeniA
DROBNE
Brukarstwo, układanie placów
i chodników. Tanio i solidnie.
Tel. 531 579 708
Tychy, własnościowe 37 m kw.
zamienię na podobne w Oświęcimiu. 32 217 69 04

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Pionowo:
A) Najlepszy uczeń;
* Ból, cierpienie;
B) Antoni Kosiba z powieści Dołęgi-Mostowicza;
C) Zawsze czarująca;
* Nicpoń, gałgan;
D) Mazurski akwen;
E) Bryła obrotowa;
* Rowerowa z tłokiem;
F) Zaliczka w sentymentalnej
piosence;
G) Drzewo o drżących liściach;
* Spis, lista;
H) W nim rodzinne zdjęcia;
I) Serce elektrowni jądrowej;
* Tajemniczy na twarzy Mony Lisy;
J) „Witaminki” dla roślinki;
K) Jaskinia, pieczara;
* Schemat, grafik;
L) Miękka tkanina jedwabna;
Ł) Karciany oszust;
M) Stół, szafa lub kanapa;
N) Uchodzi w Ustce;
O) Ptak z czubem na głowie;
P) Świętuje 6 lutego lub 16 kwietnia.

Okiem Pepasia
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania dostarczonych tekstów,
nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Sosnowiec-Milowice, ul. Baczyńskiego 25 a
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Cenne zwycięstwa oświęcimskich koszykarzy nad tarnow- hokeistki UKHK Unii Oświęcim zostały wicemistrzyniami Polski
ską Unią

Atut własnego parkietu
W hali sportowej Powiatowego
Zespołu nr 2 w Oświęcimiu rozegrano koszykarski dwumecz
Niwy z tarnowską Unią. Zarówno stawka pojedynku kadetów, jak i juniorów była bardzo
wysoka. W obu przypadkach
spotkania kończyły się po myśli gospodarzy prowadzonych
przez Wojciecha Porębskiego.
Dla juniorów był to już ostatni
mecz w tym sezonie. Oświęcimianie walczyli o piątą pozycję
w rozgrywkach małopolskiej ligi
i swój cel osiągnęli. Aby uplasować się na piątym miejscu oświęcimianie musieli wygrać w ostatnim meczu różnicą minimum
siedmiu punktów. Starcie Niwy
z Unią było wyjątkowo zacięte.
Żadna z drużyn nie potrafiła
wypracować większej przewagi
punktowej i do połowy wynik
był bardzo „ciasny”. Gospodarze
bardzo dobrze zagrali w drugiej
odsłonie, wygrywając całe spotkanie 69:61. Tym samym w stu
procentach zrealizowali przedmeczowe założenia.
Z kolei koszykarze Niwy występujący w małopolskiej lidze
kadetów walczą o udział w półfinałach mistrzostw Polski. Do
tego celu przybliżyła ich wygrana nad zespołem z Tarnowa.

Oświęcimianie rozegrali bardzo
dobre spotkanie.
Był to bardzo ważny mecz z wyżej rozstawioną drużyną. Stawką był awans na czwarte miejsce
w lidze i walka o półfinał mistrzostw Polski (cztery najlepsze
zespoły awansują do turnieju
kwalifikacyjnego, z czego trzy
zapewniają sobie wyjazd na półfinał MP). Kibice zgromadzeni
w hali sportowej Powiatowego
Zespołu nr 2 nie mogli narzekać
na brak emocji.
W pierwszej kwarcie goście pokazali naprawdę skuteczny ba-

Sensei Józef Góra prowadzi zajęcia
samoobrony, kobudo oraz iaido

Spod jego ręki wychodzą
mistrzowie
Jest bez wątpienia nietuzinkową postacią i prawdziwym
mistrzem w swoim fachu. Jego
podopieczni mają na swoim
koncie tytuły najlepszych w
Europie i świecie. Sensei Józef
Góra – bo o nim mowa – prowadzi obecnie zajęcia samoobrony (Chi ryu Aiki Jitsu),
kobudo (broń wyspy Okinawa)
oraz iaido (miecz japoński).
Od 1995 do 2001 roku sensei
Józef Góra pracował w Polskim Związku Ju Jitsu, gdzie
pełnił funkcję sekretarza generalnego. W tym okresie jego
uczniowie zdobywali szereg
medali w ju jitsu odmiany fighting (walka bezpośrednia) oraz
w odmianie duo system (walka
w formie pokazu). Wcześniej,
bo w latach 1978–93 prowadził
zajęcia Karate Kyokushinkai,
gdzie dochował się wielu znakomitych zawodników. Do najbardziej znanych należy były
mistrz Starego Kontynentu –
Tomasz Najduch.
Z kolei w kick-boxingu był
współtwórcą sukcesów innego oświęcimianina – Dariusza Junga. Częściowo odkrył
i pomógł temu kick-boxerowi
w wywalczeniu tytułu mistrza
świata.
Z różnych przyczyn odszedł od
sportu w stronę sztuki (martial
arts). Aktualnie prowadzi za-

jęcia w zakresie samoobrony,
kobudo oraz iaido.
– Jeśli chodzi o zajęcia Chi ryu
Aiki Jitsu oraz kobudo to są
one prowadzone w podziale na
kategorie wiekowe – mówi sensei Józef Góra.
– Ćwiczą dzieci (od 6 do 9 lat),
młodzież (12–16 lat) i dorośli.
Efektem treningów są egzaminy na poszczególne stopnie
wtajemniczenia, czyli pasy. Aktualnie w zajęciach uczestniczy
specjalna grupa ćwiczących
(sześć osób) nazwana „klasą
mistrzów”, posiadająca już stopień 1 Dan (czarny pas) w kobudo i przygotowująca się do
egzaminów jeszcze w tym roku
na czarny pas w iaido oraz Chi
ryu. W przypadku iaido (miecz
japoński) w zajęciach może
uczestniczyć tylko młodzież
powyżej 14 lat. Treningi odbywają się w Szkole Podstawowej w Babicach i Gimnazjum
w Zaborzu. Więcej informacji
zainteresowani mogą uzyskać
na stronie internetowej www.
shogungoradojo.pl. Skąd pomysł na taką nazwę? Po prostu
znajomi, przyjaciele, a także
ćwiczący często się do mnie
w ten sposób zwracają – dodaje sensei Józef Góra, który jako
pierwszy instruktor w Polsce
szkolił funkcjonariuszy Straży
Miejskiej w Warszawie, Krako-

Tak jak przed rokiem

Dokładnie tak samo jak w poprzednich rozgrywkach, także
i w finale hokejowej ligi kobiet
sezonu 2012/13 spotkały się zespoły z Bytomia i Oświęcimia.
W dwumeczu lepsze okazały
się Ślązaczki, które obroniły tytuł. Unitki zdobyły srebrne medale, chociaż to podopieczne
Roberta Piechy po pierwszym
meczu były bliższe upragnionego złota.
W Oświęcimiu biało-niebieskie pokonały Polonię 4:3.
Pierwsza tercja była wyrównana i przyniosła obu ekipom po
jednym trafieniu. Później do
głosu doszły unitki. Podczas gry
w osłabieniu Unię na prowadzenie wyprowadziła niezawodna
Kamila Wieczorek, a na krótJuniorzy: NIWA OŚWIĘCIM – ko przed drugą przerwą wynik
ZKS Unia Tarnów 69:61 (14:16, podwyższyła Sylwia Bielas.
20:16, 17:10, 18:19)
Broniące tytułu mistrzyń kraNajlepiej w oświęcimskim zespole
ju bytomianki nie zamierzały

sket. Gospodarze w tej odsłonie byli tylko tłem dla unistów.
Pierwsza kwarta zakończyła się
wynikiem 17:8 dla Unii Tarnów. Jednak w drugiej odsłonie
oświęcimianie zaczęli odrabiać
straty głównie za sprawą dobrej skuteczności i agresywnej obrony. Do połowy wynik
brzmiał już tylko 31:29 dla tarnowian.
Druga kwarta była zwiastunem późniejszej, znakomitej
gry Niwy. Po przerwie zespół
z Oświęcimia całkowicie zdominował wydarzenia na boisku,
wygrywając cały mecz 75:55
i przedłużył szanse na udział
w półfinałach mistrzostw kraju.

jednak składać broni. Polonia
na początku trzeciej tercji dwukrotnie „zapaliła” czerwone
światło. Emocje rosły z każdą
minutą, a decydujący cios zadała Katarzyna Frąckowiak,
która wykorzystała sytuację jeden na jeden z bramkarką.
Rewanż był jednak popisem
bytomianek. Oświęcimianki
dzielnie walczyły, ale nie były
w stanie zatrzymać rozpędzonej maszyny ze Śląska. Bohaterką meczu była Magdalena
Czaplik, która zdobyła cztery
gole i zapisała na swoim koncie dwie asysty. Brązowe krążki
wywalczyły hokeistki z Janowa.
Teraz nadchodzi czas reprezentacji, która rozpoczęła przygotowania do kwietniowych
mistrzostw świata dywizji IIA
w Auckland. W gronie powołanych przez trenera Grzegorza Klicha jest pięć zawod-

niczek UKHK Unii – Sylwia
Bielas, Katarzyna Frąckowiak,
Małgorzata Gałuszka, Sylwia
Strzelecka i Kamila Wieczorek.
Wszystkie grają w napadzie.
UKHK Unia Oświęcim – TMHPolonia Bytom 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Bramki: J. Strzelecka 18, Wieczorek
24, Bielas 38, Frąckowiak 56 – Czaplik 16, Pawlak 44, Syposz 48.
TMH Polonia Bytom – UKHK
Unia Oświęcim 9:4 (3:1, 3:1, 3:2)
Bramki: Czaplik 10, 22, 29, 34,
Winchór 13, Suchanek 16, Syposz
50, Późniewska 54, Pastwa 60 –
Bielas 18, S. Strzelecka 39, Frąckowiak 48, Wieczorek 56.
UKHK Unia: Pieczyk – J. Strzelecka, Kozłowska, S. Strzelecka, Gałuszka, Jarmułowicz – Nowacka,
Metyk, Wieczorek, Frąckowiak,
Bielas – Churas, Trethan, Kosma,
Zalewska. Trener: Robert Piecha.

– mac

punktowali: Maciej Worwa – 22
pkt, Bartosz Porwisz – 16 pkt,
Maksymilian Płużek – 9 pkt, KryOgólnopolska Olimpiada Młodzieży w łyżwiarstwie figurowym
stian Rumiński – 8 pkt.
Kadeci: NIWA OŚWIĘCIM – ZKS
Unia Tarnów 75:55 (8:17, 21:14,
30:16, 16:8)
W meczu z Unią Tarnów najlepiej
punktowali: Sebastian Bożenko – 36
pkt, Krystian Pajdak – 15 pkt i kapiSześćdziesięcioro łyżwiarek
tan drużyny Jakub Tempka – 7 pkt.

Oświęcimska dominacja

– mac i łyżwiarzy, wyłonionych drogą eliminacji, walczyło o medale w ścisłym finale dziewiętwie, Tychach w zakresie kom- nastej edycji Ogólnopolskiej
pleksowego programu taktyki Olimpiady Młodzieży „Podi technik interwencji oraz straż karpacie 2013”. Na lodowisku w Dębicy najliczniej byli
leśną i graniczną.
zawodnicy
Przed 24 laty sensei Józef Góra reprezentowani
podczas międzynarodowego UKŁF Unii Oświęcim.
stażu WJJF (World Ju Jitsu Fe- Przepustkę do finałów wyderation) na Węgrzech poznał walczyło szesnaścioro łyżwiashihan Jhonny Bernaschewice rek i łyżwiarzy z Oświęcimia
oraz jego szkołę Chi Ryu Aiki (piętnaścioro z nich prowadzi
Jitsu. Od tego czasu poświęca Iwona Mydlarz-Chruścińska,
się rozwojowi i promocji tej a jednego finalistę – Ewa Loszkoły nie tylko w Polsce, ale fek). Biało-niebiescy rywalizowali w dwóch kategoriach –
i w całej Europie.
– Treningi są urozmaicane juniorów młodszych A (od 15
elementami innych dyscy- do 17 lat) oraz juniorów młodplin. Mam na myśli karate, szych B (do 14 lat).
judo, kick-boxing, czy taebo. W dębickich finałach OgólnoNa potrzeby ludzi, firm, służb polskiej Olimpiady Młodzieży
mundurowych i stowarzyszeń startowali zawodnicy z jedenaprowadzę również szkolenia, stu klubów, reprezentujących
seminaria, warsztaty, staże w osiem województw – UKŁF
oparciu o własne doświadcze- Unia Oświęcim, MKŁ Łódź,
nie i program oraz kompilację ŁTŁF Łódź, Euro 6 Warszauprawianych dyscyplin sztuk wa, Salchow Warszawa, Nowy
walki – kończy sensei Józef Marymont Warszawa, Szóstka
Elbląg, Stoczniowiec Gdańsk,
Góra.
– mac Axel Toruń, Spin Katowice
i Piast Opole. W OOM oprócz
klasyfikacji
indywidualnych
prowadzona jest także klasyfikacja klubowa oraz klasyfikacja
wojewódzka. W obu zwyciężali
unici, wyprzedzając drużyny
Axla Toruń oraz ŁTŁF Łódź.
Na początku marca zawodnicy
UKŁF Unii Oświęcim wystartują w mistrzostwach Polski
młodzików klasy złotej, srebrnej
i brązowej.
Wyniki OOM:
junior młodszy B, solistki –
Józef Góra zachęca do pierwsze miejsce i złoty medal,
uprawiania sztuk walki pod- Ada Wawrzyk. Po programie
czas zajęć dla dzieci w ra- krótkim prowadziła różnicą
mach Ferii zimowych z OCK prawie czterech punktów nad
Fot. ekt
wiceliderką. Jako jedyna wy-

Medale oświęcimian podczas młodzieżowych mistrzostw Polski w pływaniu

Indywidualnie i w sztafetach
większą niespodziankę sprawili swoim trenerom chłopcy,
którzy indywidualnie nie
zdobywali medali, ale w wyścigu sztafetowym 4 razy 100
zmiennym wywalczyli srebro.
Z kolei dziewczęta zdobyły aż
trzy medale. Złote w sztafetach
4 razy 100 dowolnym i zmiennym, oraz srebro na 4 razy 200
dowolnym. Kolejne dwa medale były udziałem uczniów
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego – Michała Macnera
(brązowy na 200 grzbietowym)
i Mikołaja Kempy (srebrny na
400 zmiennym).
Tymczasem w Dębicy rywalizowali juniorzy 15-letni, wychowankowie trenerki Alicji
Woźnickiej.
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Piąta edycja konkursu modeli kartonowych

Statki i żaglowce

– Mistrzem Polski został Konrad Seremet, który wywalczył
złote medale na 50 i 100 metrów
stylem klasycznym. Zwyciężyła
również Wiktoria Musioł na
dystansie 200 metrów stylem
motylkowym oraz zdobyła
brąz na 200 grzbietowym. Wicemistrzem Polski na dystansie 200 m stylem klasycznym
został Filip Kłapa. Brązowe
medale w Dębicy wywalczyli także – Marcelina Gruca na
200 „motylkiem” i Magdalena
Wolny na 50 stylem grzbietowym. Spośród uczniów SMS
na podium stanęła Adrianna
Mendyk – srebrna medalistka
na 100 zmiennym i brązowa na
dystansie o połowę dłuższym –
powiedział Marek Dorywalski.

Podobnie jak w Olsztynie, także i w Dębicy świetnie spisały
się zespoły sztafetowe UKP
Unii.
Chłopcy zostali mistrzami Polski w wyścigu na 4 razy 100
m stylem zmiennym. „Złota
sztafeta” płynęła w składzie –
A. Topolski, F. Kłapa, K. Seremet i K. Przybyła.
„Złota sztafeta” dziewcząt –
4 razy 200 m stylem dowolnym
walczyła w składzie: M. Gruca, A. Gruszczyńska, M. Wolny, W. Musioł. Srebrny medal
wywalczył zespół sztafetowy
Przed nami piąta już edycja konkursu modeli kartonowych
4 razy 100 zmiennym, a brązo- Fot. mac
wy 4 razy 100 dowolnym.
– mac W Oświęcimskim Centrum Młodzieżowy Dom Kultury
Kultury spotkanie wyznaczyli w Oświęcimiu, Stowarzyszenie
sobie miłośnicy modeli kar- Pomocy Szkół Małopolska.
tonowych. Przed nami piąta Dodatkowe informacje możjuż edycja konkursu o „Puchar na uzyskać pod numerem
Prezydenta Miasta Oświęcim”, telefonu: 033 842-48-71 lub
który na stałe wpisał się w ka- 0697/734567 – Dariusz Pawlendarz imprez. W poprzednich lica, 033 842-23-386 Miejskie
latach konkurs modeli kartono- Gimnazjum nr 2, 033 842-42wych cieszył się sporym zainte- 64 Młodzieżowy Dom Kultury
resowaniem. Nie inaczej powin- w Oświęcimiu.
no być w tym roku.
KLASYFIKACJA MODELI:
Konkurs ma zasięg ogólno- Modele oceniane będą tylko
polski. Tegoroczną edycję za- w klasie Standard. Poza oceplanowano od 5 do 7 kwietnia ną konkursową mile widziane
w OCK. Ma na celu populary- modele waloryzowane (przezację modelarstwa kartonowe- widziane nagrody specjalne).
go wśród dzieci i młodzieży. GRUPY WIEKOWE:
Chodzi o alternatywne for- do 13 lat (włącznie) – młodzik
my spędzania wolnego czasu, (M), od 14–18 lat – junior (J),
kształtowanie zdolności manu- powyżej 18 lat – senior (S)
alnych, politechnicznych, wy- KLASY MODELI: statki, okręStoją od lewej: Kacper Przybyła, Konrad Seremet, Wiktoria Musioł, Magdalena Wolny, obraźni przestrzennej, dokład- ty (MP), żaglowce (MŻ), samoMarcelina Gruca, Adrianna Mendyk, Arkadiusz Topolski, Filip Kłapa
ności i systematyki w pracy.
loty jednosilnikowe śmigłowe
Organizatorem V Ogólnopol- (S1), samoloty wielosilnikowe
skiego Konkursu Modeli Kar- śmigłowe oraz śmigłowce (S2),
Najlepszy zawodnik Aksam Unii w sezonie 2012/13 zostaje w Oświęcimiu!
tonowych o Puchar Prezydenta odrzutowce (S3), pojazdy kołoMiasta Oświęcim jest Urząd we, szynowe (PK), pojazdy gąMiasta Oświęcim, Oświęcim- sienicowe (PG), budowle (MB),
skie Centrum Kultury, Miejskie figurki (MF), rakiety (MR).
Gimnazjum nr 2 im. Łukasza
– mac
Paradoksalnie to nie wygra- Rzeszutki. W tej tercji gola dla asystę zaliczył inny z młodych ciosem i szybko zrobiło się 2:0. Górnickiego w Oświęcimiu,
ne mecze w walce o miejsca Aksam Unii strzelił wychowa- graczy – Tomasz Kwadrans. Autorem trafienia był Peter TaV–VII najbardziej ucieszyły nek Zagłębia – Piotr Sarnik, W drugiej i trzeciej tercji Ak- bacek. Katowiczanie jednak nie
rozgrywki
piłkarskie
w ostatnich dniach fanów bia- a w odpowiedzi do biało-nie- sam Unia dorzuciła jeszcze rezygnowali i dopięli swego na Amatorskie
ło-niebieskich. Informacją zde- bieskiej bramki trafił wycho- siedem kolejnym trafień. Hat- 43 sekundy przed ostatnią syre- w Oświęcimiu
cydowanie numer jeden jest wanek Unii – Maciej Szewczyk. -tricka zapisał na swoim koncie ną. Wówczas do remisu 3:3 dopodpisanie na kolejny sezon Końcowy rezultat na sekundę Jarosław Rzeszutko, a dwukrot- prowadził Mateusz Bepierszcz.
kontraktu z czeskim bram- przed ostatnią syreną ustalił Ja- nie na listę strzelców wpisał się Dogrywka nie przyniosła rozkarzem Michalem Fikrtem. rosław Rzeszutko.
strzygnięcia i o wszystkim
Damian Piotrowicz.
„Fiky” był niewątpliwie obja- W rewanżu w Oświęcimiu było Trzecie zwycięstwo odnieśli decydowały najazdy. Więcej
wieniem rozgrywek 2012/13.
aż 10:0 dla gospodarzy. Unici oświęcimianie w spotkaniu z HC zimnej krwi zachowali oświę- Przed nami rozstrzygające me- Dyląg. Zawodnik Układu ma na
Tymczasem Aksam Unia niepodzielnie panowali na lo- GKS Katowice. O wszystkim de- cimianie, a decydujący rzut cze w halowej edycji rozgrywek swoim koncie 39 trafień. Pozow pierwszym meczu o miejsca dzie. W otwierającej tercji swo- cydowała seria rzutów karnych. karny wykonał niezawodny Ja- Miejskiej Amatorskiej Ligi Pił- stałe miejsca w czołówce snajV–VII odniosła w Sosnowcu je pierwsze gole w tym sezonie Mecz znakomicie rozpoczął się rosław Różański.
ki Nożnej w Oświęcimiu. Naj- perów MALPN zajmują: Wróbel
planowe zwycięstwo nad naj- zdobyli gracze drugoplanowi dla gospodarzy. Już w 57. sebliżej mistrzowskiego tytułu (Sharks) – 35 goli, Rodak (Ramsłabszym w hokejowej ekstra- – Adam Żogała i Paweł Fiedor. kundzie wynik otworzył Marcin Zagłębie Sosnowiec – Aksam Unia jest Układ. Lider wyprzedza papapam) – 32, Gaj (Rampalidze Zagłębiem 2:6. W pierw- Przy tym ostatnim trafieniu Jaros. Biało-niebiescy poszli za 2:6 (0:0, 1:3, 1:3)
Twinpigs Żory oraz oświęcim- papam) – 25, Bratek (Twinpigs
Bramki: 0:1 Jaros 22, 0:2 Tabacek
szej odsłonie goli nie było. Za
Żory) – 24, Mordan (Układ) –
skich Sharków.
26, 0:3 Tabacek 32, 1:3 Jaskólski 35,
to już po 96 sekundach drugiej
22, Zając (SBS Tygrysy) – 21.
1:4 Różański 41, 1:5 Sarnik 50, 2:5 Prowadzący Układ z osiemnatercji na listę strzelców wpisał
Przypominamy, iż Oświęcimstu
gier,
tylko
trzykrotnie
muSzewczyk 52, 2:6 Rzeszutko 60.
się Marcin Jaros. Popularny
Aksam Unia – Zagłębie Sosnowiec siał uznać wyższość rywali (1:2 skie Stowarzyszenie Sportu
„Maliniak” dokładnie przyz Twinpigs Żory, 4:5 z Sharks Amatorskiego „OSSA” za10:0 (3:0, 3:0, 4:0)
mierzył z okolic bulika. PóźBramki: 1:0 Tabacek 2, 2:0 Żogała i 3:4 z Asami). Na dwie kolej- prasza wszystkich chętnych
7, 3:0 Fiedor 10, 4:0 Rzeszutko 29, ki przed końcem druga ekipa piłkarzy amatorów do udzianiej dwukrotnie „ukłuł” Peter
5:0 Piotrowicz 48, 6:0 Jaros 38, 7:0 – Twinpigs Żory traci jedno łu w rozgrywkach Miejskiej
Tabacek. Najpierw podczas gry
Rzeszutko 42, 8:0 Jakubik 48, 9:0 „oczko”, a trzeci zespół Reki- Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej
w osłabieniu „Tabo” wykońRzeszutko 54, 10:0 Piotrowicz 57.
czył klasyczną kontrę, a w 32.
„Siódemki” w sezonie 2013.
Aksam Unia – HC GKS Katowice nów ma cztery punkty straty
minucie ograł Bartłomieja NoDrużyny, które chcą zgłodo
lidera.
Na
pozostałych
miej4:3 po rzutach karnych (2:1, 0:1,
waka i posłał „gumę” do pustej
scach znajdują się odpowied- sić swój udział proszone są
1:1, 0:0, rzuty karne 2:1)
bramki.
Bramki: 1:0 Jaros 1, 2:0 Tabacek nio: Rampapapam, Antidotum, o kontakt z organizatorami.
Mocnym akcentem rozpoczęli
4, 2:1 Bepierszcz 15, 2:2 Kalinow- Stowarzyszenie Bratnich Serc Zainteresowani mogą dzwonić
oświęcimianie ostatnią tercję.
ski 34, 3:2 Rzeszutko 55, 3:3 Be- Tygrysy, Porowski Consulting, pod numery 602839041 lub
Już w 37. sekundzie Jarosław
Oświęcimskim hokeistom nie udało się powtórzyć meda- pierszcz 60, 4:3 Różański 65 (decy- Asy, Czarni, Pulpety i Łabędzie. 608648548.
dujący rzut karny).
Różański zamienił na gola lowych sukcesów z dwóch ostatnich sezonów
– mac
W walce o koronę króla strzel– mac ców na czele znajduje się Robert
dokładne dogranie Jarosława Fot. mac

W Olsztynie i Dębicy o medale mistrzostw Polski walczyli
młodzi, 14- i 15-letni pływacy.
Z bardzo dobrej strony pokazali się oświęcimianie, którzy wielokrotnie stawali na stopniach
podium. Krajowy championat
zakończył zimowy sezon na
obiektach 25-metrowych.
W Olsztynie o medale walczyli 14-latkowie. Oświęcimianie
z UKP Unii – prowadzeni przez
Jadwigę
Zieleńską-Starzec
i Andrzeja Branię – wywalczyli
aż trzynaście medali.
– Mistrzynią Polski została
Dominika Adamiec, która 200
metrów „motylkiem” pokonała
w czasie 2.25,23 – informuje
Marek Dorywalski, prezes i trener w UKP Unii.
– Na tym samym dystansie brązową medalistką została Helena Pałys. Ta sama zawodniczka
dwukrotnie sięgnęła jeszcze
po srebro na 50 i 100 metrów
stylem motylkowym. W stylu
klasycznym świetny występ odnotowała Olimpia Prochownik.
Wywalczyła srebrny medal na
50 i 100 metrów oraz brązowy
na 200 metrów. W stylu dowolnym na podium stanęła także
Katarzyna Śliwowska. Oświęcimianka była druga na 200
i trzecia na 400 metrów. Wyjazd naszych zawodników był
możliwy dzięki dużemu wsparciu i dotacji z Urzędu Miasta –
dodaje Marek Dorywalski.
Z sukcesami walczyły zespoły sztafetowe UKP Unii. Naj-

Zwycięstwa nad Zagłębiem i Katowicami

Trenerka Iwona Mydlarz-Chruścińską wraz ze swoimi
podopiecznymi
Fot. mac

konała podwójnego axla. Po
programie dowolnym przewaga nad drugą zawodniczką
wzrosła aż do ponad dziesięciu
punktów. A to już niemal łyżwiarski nokaut. Ada Wawrzyk
jako jedna wykonała bezbłędnie kombinację – podwójny
axel, podwójny toeloop oraz
podwójny axel. W tej kategorii
uzyskała najlepszy swój wynik.
Wyprzedziła Oliwię Rzepiel
z Euro 6 Warszawa i Weronikę
Jarugę z ŁTŁF Łódź.
Pozostałe miejsca zawodniczek
UKŁF Unii: Anna Zając (piąte
miejsce), Julia Kasperczyk (ósme),
Magdalena Zawadzka (dziewiąte), Izabela Marzec (jedenaste),
soliści – Michał Woźniak
(czwarte), Krzysztof Harmata
(dziewiąte),
junior młodszy B, solistki –
Drugie miejsce i srebrny me-

dal, Elżbieta Gabryszak. Po
programie krótkim była druga,
a po dowolnym utrzymała to
miejsce. Zwyciężyła zawodniczka Axla Toruń – Agnieszka Rejment. Pozostałe miejsca
solistek Unii – Małgorzata
Zając (czwarte), Aleksandra
Kosowska (piąte), Klaudia Hatłas (ósme), Barbara Ślusarczyk
(dziewiąte), Anna Siedlecka
(dziesiąte), Aleksandra Malinkiewicz (jedenaste), Magdalena
Jaskółka (trzynaste),
soliści – Drugie miejsce, Sebastian Szymłowski. Startowało tylko dwóch zawodników.
Oświęcimianin uzyskał swój
najlepszy wynik, wykonując
w programie krótkim podwójnego axla, zaś w programie dowolnym potrójnego toeloopa.
– mac
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