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Chroń swoją tożsamość
Atmosfera ciepłych dni wpływa na wielu ludzi rozprężająco
i dekoncentruje, szczególnie po tak długiej zimie, jaką mieliśmy w tym roku. Pikniki, koncerty plenerowe i inne wydarzenia skupiające dużo ludzi przyciągają potencjalnych
złodziei.
I nie chodzi tutaj tylko o kradzież pieniędzy, ale też dokumentów. Przestępstwa związane
z wykorzystaniem cudzej tożsamości bywają bardziej przykre
w konsekwencjach niż utrata
gotówki.
Każdy, kto zgubił lub komu
skradziono dowód osobisty czy
paszport, powinien ten fakt
zgłosić nie tylko we właściwym
urzędzie gminy bądź polskiej
placówce konsularnej, lecz także
w bankowej bazie dokumentów
zastrzeżonych.
Ograniczy to znacznie możliwość ich wykorzystania do celów przestępczych i zapobiegnie
próbom wyłudzenia kredytów.
– Kradzione dokumenty wykorzystywane są nie tylko
do wyłudzania kredytów, ale
także do zakupów z odroczoną
płatnością, kradzieży wypożyczanych przedmiotów, podpisywania umów najmu w celu
kradzieży dobytku lub unikania
opłat. Jednak należy pamiętać,
że wciąż pojawiają się nowe pomysły, jak wykorzystać cudzą
tożsamość – mówi mł. asp. Małgorzata Jurecka, rzecznik praso-

wy Komendy Powiatowej Policji
w Oświęcimiu.
Gdy dokonamy zastrzeżenia
w banku, ryzyko wyłudzenia naszych pieniędzy zostaje
znacząco ograniczone. Dzięki
temu można też uniknąć wielu
problemów związanych z wyjaśnieniem sprawy, gdyby doszło
do jakiegoś przestępstwa z wykorzystaniem naszej tożsamości.
Zastrzeżony w jednym banku
dokument, poprzez System Dokumenty Zastrzeżone, natychmiast trafia do wszystkich innych
banków oraz do firm i instytucji
uczestniczących w tym systemie.
Zastrzegać utracone dokumenty
powinniśmy wszyscy – niezależnie od tego, czy jesteśmy już
klientami jakiegoś banku, czy
też nigdy z usług bankowych nie
korzystaliśmy. Obecnie zgłoszenia o utracie dokumentów także
od osób niebędących ich klientami przyjmuje 15 dużych banków oraz kilkadziesiąt banków
spółdzielczych.
Oczywiście zdarza się, że dowód
się odnajduje bo złodziej, który
wcześniej ukradł nasze dokumenty lub uczciwy znalazca

odsyła je nam. Co zrobić, gdy
wcześniej zastrzegliśmy stratę,
czy można anulować zgłoszenie? Twórcy kampanii społecznej „Dokumenty zastrzeżone”
informują, że technicznie jest
możliwe odwołanie, jednak radzą, aby pozostawić zastrzeżeSystem Dokumenty Zastrzeżone działa od 1996 roku.
Do 2008 roku tylko klienci
banków mogli dokonywać
zastrzeżeń utraconych dokumentów. Dziś każdy może to
zrobić, nawet wówczas, gdy
nie jesteśmy klientem banku,
w którym dokonujemy zgłoszenia. Coraz więcej banków
umożliwia zastrzeganie dokumentów także tym, którzy
nigdy nie korzystali z usług
bankowych. Zazwyczaj
za zastrzeżenie dokumentu
banki pobierają drobną opłatę
(10–20 zł).
Do najważniejszych dokumentów wykorzystywanych
do poświadczania tożsamości
zalicza się: dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy, książeczka marynarska, książeczka wojskowa, karta pobytu.
Zastrzegać należy także karty
płatnicze i dowody rejestracyjne.

Nawet podczas najlepszej wiosennej zabawy trzeba pilnować swojej torebki, portfela,
dokumentów
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nie w systemie i wyrobić nowy
dokument. Takie postępowanie
będzie bezpieczniejsze, ponieważ nie możemy niestety
mieć pewności, czy przed ich
odesłaniem dokumenty nie zostały wykorzystane do celów
przestępczych albo czy ktoś
nie wykorzystał naszych autentycznych danych do wykonania
kopii dokumentu, który po wycofaniu naszego zastrzeżenia
będzie bardzo trudny do wykrycia i zablokowania.
Jednak najlepiej by było, gdyby
sytuacje zagubienia lub kradzieży dokumentów nie dotykały
nas wcale. Dlatego apele policji
o ostrożność wciąż są aktualne.
– Aby nie stać się ofiarą złodzieja, w miejscu publicznym, zatłoczonym musimy zwracać uwagę
nie tylko na to, co chcemy kupić,
ale przede wszystkim na rzeczy
osobiste i osoby, które podchodzą do nas zbyt blisko. Pilnujmy
swoich torebek, portfeli i pieniędzy. Jeśli tego nie zrobimy
narazimy się na stratę – ostrzega
Małgorzata Jurecka.
– Wystarczy tylko trzymać torebkę przed sobą, a portfel w wewnętrznej kieszeni kurtki. Mając
przy sobie więcej pieniędzy, należy je podzielić i schować tak,
aby w przypadku kradzieży nie
stracić wszystkiego. Gdy zastosujemy się do tych drobnych
porad z całą pewnością, jeśli nie
uniemożliwimy, to na pewno
utrudnimy złodziejowi „pracę”
– radzi policjantka.
Nie dojdzie do takiej sytuacji,
jaka miała miejsce niespełna
miesiąc temu – w pewnej oświęcimskiej restauracji złodziej wykorzystał nieuwagę klienta, który portfel z dokumentami oraz
kartami bankomatowymi pozostawił w kurtce na wieszaku.
Nie zapominajmy też o powiadomieniu właściwego organu
gminy. Odpowiedni wydział
wydaje w takich sytuacjach zaświadczenie o utracie dowodu
osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu. Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana wystąpić
niezwłocznie o wydanie nowego
dokumentu do właściwego organu gminy.
– Marzena Wilk

Oświęcimianie
na podium

sport
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Pożegnanie dyrektora

Przebyli drogę śmierci

Wspólne świętowanie

W wieku 84 lat zmarł Mieczysław 8 kwietnia odbył się dwudziesty drugi Długi weekend majowy to nie tylko
Chorabik, wieloletni dyrektor SP 4.
czas odpoczynku, ale także ważnych
Marsz Żywych.
patriotycznych wydarzeń.
Mieczysław Chorabik urodził się
Uczestnicy, jak co roku, prze-

23 czerwca 1928 r. w Dobczycach pod
Krakowem. Podczas okupacji niemieckiej ukończył I i II klasę tajnych
kompletów w Liceum Ogólnokształcącym w Myślenicach. Działał wtedy
jako łącznik w tzw. terenówce AK. W
latach 1945–1947 ukończył III i IV
klasę Prywatnego Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego w Dobczycach,
zdobywając tzw. małą maturę. W latach 1947–1948 uczył
się Męskim Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza
w Krakowie i zdał dużą maturę. Następnie ukończył Studium Nauczycielskie w Krakowie i w 1949 r. objął posadę
nauczyciela, a potem kierownika w Szkole Podstawowej nr 4
w Zawoi-Przysłopie. To wtedy, działając aktywnie w harcerstwie organizował obozy letnie i zaszczepiał u młodych ludzi
zamiłowanie do sportu. Był bardzo szanowany przez mieszkańców Zawoi, którzy do końca pozostawali z nim w kontakcie.
Do Oświęcimia przyjechał w roku 1954. I pozostał tu, zakochany w naszym mieście, do ostatnich swoich dni, czyli przez
59 lat. Założył tu rodzinę, mieszkał, w Oświęcimiu przyszły na
świat jego dzieci. W roku 1974 ukończył studia magisterskie
na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Pracę w Oświęcimiu rozpoczął w roku 1954 jako zastępca
kierownika Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu. Następnie został dyrektorem Szkoły
Podstawowej nr 4 im. S. Wyspiańskiego w Oświęcimiu. Na
tym stanowisku pracował do roku 1983, by w 1984 przejść
na emeryturę. Przez 5 kolejnych lat uczył jeszcze wychowania
fizycznego w tej i innych szkołach oświęcimskich.
Cieszył się ogromnym autorytetem wśród dzieci i młodzieży
oraz w środowisku nauczycielskim. Wśród wielu odznaczeń
i nagród za swoją pracę zawodową, społeczną, sportową
i harcerską miał też to, które cenił najwyżej – Medal Miasta
Oświęcimia otrzymany w 2005 r. za całokształt swojej pracy
zawodowej i zasługi dla naszego miasta.
Zmarł 23 lutego 2013 r.
Reklama

szli tzw. drogą śmierci z KL
Auschwitz I do KL Auschwitz
II-Birkenau, by uczcić Dzień
Pamięci Ofiar Holokaustu.
Uroczystości odbyły się przy
pomniku na terenie byłego
obozu Auschwitz II-Birkenau.
Wzięło w nich udział ponad 10
tysięcy osób.
Na zakończenie ceremonii odmówiono kadisz – żydowską
modlitwę za zmarłych.
– In

Miasto oddało hołd
Oświęcimianie upamiętnili rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
10 kwietnia na placu T. Kościuszki zapalono znicze i złożono kwiaty, oddając hołd
prezydentowi RP Lechowi
Kaczyńskiemu, jego małżonce
oraz 94 uczestnikom polskiej
delegacji w trzecią rocznicę ich
tragicznej śmierci.
Uroczystość była także okazją do oddania hołdu ofiarom
zbrodni katyńskiej z 1940 r.
– ekt

Zapraszamy
mieszkańców re oferować będzie malowanie
Oświęcimia do udziału w ob- twarzy w barwy narodowe oraz
chodach 222. rocznicy uchwa- bezpłatne flagi.
lenia Konstytucji 3 Maja.
2 maja obchodzony jest Dzień
Flagi Rzeczypospolitej PolPROGRAM:
skiej. To jedno z najmłodszych
– godz. 9:30 – wspólne śpie- państwowych świąt, wprowawanie pieśni patriotycznych dzone w 2004 roku.
prowadzone przez Chór Auxilium w Sanktuarium Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych
w Oświęcimiu (ul. Jagiełły 10);
– godz. 10:00 – msza św. za Ojczyznę;
– po mszy przejście uczestników uroczystości na plac Tadeusza Kościuszki z udziałem
orkiestry, mieszkańców miasta,
pocztów sztandarowych, złożenie kwiatów pod obeliskiem
Niepodległości przy ul. Dąbrowskiego;
– uroczystość główna na placu
Tadeusza Kościuszki: wspól- Z tej okazji na oświęcimskim
ne odśpiewanie hymnu pań- zamku zaplanowano patriostwowego, wciągnięcie flagi na tyczne iluminacje świetlne,
maszt, wystąpienie Prezydenta które będzie można oglądać od
Miasta, uroczyste składanie 2 do 5 maja od godz. 20:00.
kwiatów na płycie Grobu Nie- Zachęcamy także do wywieszenia w oknie flagi narodowej.
znanego Żołnierza.
3 maja w godz. 9:00–12:00 przy Szczegóły na www.um.oswieul. św. Jana Bosko czynne bę- cim.pl/.
– ekt
dzie stoisko patriotyczne, któ-
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Pierwsze tricki na skateparku
Wraz z nastaniem ciepłych i suchych dni skateowcy z Oświęcimia i okolic korzystają z nowoczesnego skateparku.
To dla nich, a także dla wszystkich zainteresowanych tą formą aktywności, w sobotę 20
kwietnia przygotowano pierwszą imprezę na tym obiekcie
„Oświęcimski Chillout” połączoną z oficjalnym otwarciem
skateparku.
W programie były liczne atrakcje i konkursy z nagrodami.
Spośród rolkarzy uczestniczą-

Promują i ratują

Reklama

Przedwojenny budynek wspierający skarpę, na której stoi
jedyna zachowana synagoga
w Oświęcimiu był rodzinnym
domem Szymona Klugera
(1925–2000). Jest on zaniedbany, dlatego centrum planuje jego gruntowną renowację
i przekształcenie go w Cafe
Oszpicin – kawiarnię, która
nazwą nawiązywać będzie do
czasów, kiedy w Oświęcimiu
ponad połowę mieszkańców
stanowili Żydzi.
Fundusze na remont i adaptację są zbierane między innymi na największej platformie
crowdfundingowej Kickstarter, która umożliwia ludziom
z całego świata przekazywanie
drobnych datków na kreatywne
projekty zmieniające rzeczywistość. Na stronie internetowej
www.kickstarter.com można
znaleźć opis projektu wraz

będziemy promować lokalne
produkty, polski design oraz
miejscowych artystów, tworząc
nową pozytywną tożsamość
miasta – zapowiada dyrektor.
Centrum planuje zrealizować
większość prac jeszcze w tym
roku. Projekt remontu i adaptacji przygotowała oświęcimska
pracownia
architektoniczna
Susuł&Strama Architekci.
Od maja Centrum Żydowskie w Oświęcimiu uruchomi
w swojej siedzibie Punkt Informacji Turystycznej, w którym
każdy odwiedzający nasze miasto będzie mógł zasięgnąć pełnych informacji na temat tego,
co warto zobaczyć w Oświęcimiu i okolicy oraz otrzymać
materiały promocyjne. Punkt
będzie działał do końca listopada w godzinach otwarcia
centrum.
– In

felieton

kamila drabek

Chodnikowe sporty ekstremalne

O

d kilku dni mamy upragnioną wiosnę, ja jednak
napiszę o tym, co zima obnaża rok po roku, o sprawie, w której trzeba będzie interweniować, zanim
mróz i śnieg powrócą.
Dawno temu był sobie chodnik przy ulicy Olszewskiego (fragment od skrzyżowania z ul. Reymonta do ul. Bema). Prawdopodobnie został zaplanowany z całą infrastrukturą osiedla
Chemików i zgodnie z planem wykonany. Między chodnikiem
z wizualizacjami oraz filmem
a blokiem mieszkalnym ciągnął się pas zieleni, na którym popromocyjnym.
sadzono drzewo – urosło dość wysokie w ciągu 20 lat. Tuż przy
– Cafe Oszpicin będzie miejbloku był jeszcze wąziutki chodniczek. Rodzice uczyli dzieci,
scem otwartym na mieszkańże nie wolno nim chodzić w zimie, bo lecą sople z dachu. Poza
ców i gości z Polski i zagranicy
tym ze spadzistych dachów spadał śnieg – prosto na traw– mówi Tomasz Kuncewicz, dynik. Pewnego dnia wycięto drzewo. A później przebudowano
rektor Centrum Żydowskiego.
chodnik. Pas zieleni przesunięto w stronę drogi, oddzielając go
od niej wąziutkim chodniczkiem. Natomiast główne przejście
– Oświęcim potrzebuje pozbliżono do bloku. Dokładnie w miejsce, gdzie jak blok blokiem
łączenia historii z nowoczespadają zwisy śnieżne i lecą sople. Ot, taka kosmetyka… Odsnością, aby przełamać wciąż
tąd pokonywanie chodnika w zimie można zaliczyć do sportów
obowiązujący wizerunek, wyekstremalnych albo odmiany rosyjskiej ruletki. Oczywiście
nikający z tragicznej przeszłojest on odśnieżany przez właściwe służby, co z tego, skoro za
ści. Dlatego w Cafe Oszpicin
chwilę śnieg spada z dachu i jest to syzyfowa praca. To jednak
nie wszystko – wspólnota mieszkańców jest odpowiedzialna
za zwisy śnieżne i sople na dachu – zamawia więc usługę ich
usuwania. Też syzyfowa praca… To, co spada z dachu może
poważnie uszkodzić człowieka, a nawet zabić. Taki wypadek mógłby mieć miejsce w Wielkanoc, gdy Oświęcim został
zasypany śniegiem. Na szczęście osoba przechodząca w porę
odskoczyła. Czy w pobliżu Państwa domów też „poprawiono”
chodniki?
Bynajmniej nie jest rozwiązaniem stawianie znaku ostrzegawczego. Najlepiej byłoby wrócić do pierwotnego układu chodZbiórka funduszy na remont na platformie Kickstarter trwa nika, który był dobrze zaplanowany i przez wiele lat spełniał
swoją rolę. Śnieg i lód bezpiecznie spadałby na pas ziemi.
Szkoda, ktoś „ulepszył” stan z lat 50. To, że coś stare, nie
znaczy, że złe. 					

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu uruchomiło kampanię
zbierania funduszy na wyremontowanie i adaptację na kawiarnię oraz miejsce wystaw artystycznych domu ostatniego żydowskiego mieszkańca Oświęcimia Szymona Klugera.
Centrum Żydowskie
w Oświęcimiu jest jednym
z ostatnich śladów żydowskiej obecności w mieście,
na obrzeżach którego
– podczas II wojny światowej – został założony przez
nazistów obóz koncentracyjny i zagłady KL Auschwitz-Birkenau.
Celem działalności otwartego w 2000 roku ośrodka
jest kultywowanie pamięci
o żydowskich mieszkańcach
Oświęcimia oraz edukacja
na temat zagłady oraz
współczesnych zagrożeń
związanych z nietolerancją
i uprzedzeniami.
Centrum obejmuje Muzeum
Żydowskie, synagogę Chewra
Lomdei Misznajot oraz
Centrum Edukacyjne, łącząc
miejsce modlitwy i refleksji
z zadaniem upamiętniania żydowskiej przeszłości
miasta.

cych w rajdzie przebierańców
najbarwniejszych nagrodzono biletami na koncert Stinga
w ramach Life Festivalu, a zwycięzcy konkursów dla rolkarzy i
deskorolkarzy otrzymali tablety. Były pokazy i warsztaty dla
rolkarzy i deskorolkarzy, a ci,
którzy przybyli pokibicować
i przyjrzeć się akrobacjom mogli posłuchać kolektywu Essencja i DJ Lobo.
Oświęcimski skatepark znajduje się przy ul. Szustera obok
lodowiska. Ma wymiary 50 m
na 24,5 m, a jego cechą charak-

terystyczną jest bowl (niecka
do wykonywania różnych akrobacji). Oprócz tego jest także
funbox z murkiem i poręczą do
ewolucji, minirampa do nauki
nowych tricków, poręcz prosta
i ławeczka. Nawierzchnia skateparku jest wykonana z żelbetowej płyty na podbudowie
konstrukcyjnej. Dodatkowo są
zamontowane drewniane elementy kompozytowe.
– Mogą z niego korzystać rolkarze, deskorolkarze, a także osoby jeżdżące na bmx-ach. Ten
obiekt będzie spełniał wszystkie oczekiwania – mówi Dominik Długozima, skateowiec.
– In

Z MIASTA

ANDRZEJ WINOGRODZKI

O płytach

N

ie oczekuję w pierwszej kolejności płyt z żelaza czy
brązu wmurowywanych w ściany budynków lub
chodniki ku czci i chwale pisarzy – mniej lub bardziej
znanych i zasłużonych – z obszaru naszego kraju.
Tworzenia „Alej twórców – mistrzów słowa, pędzla czy dłuta”!
Zaczyna – tworzenie takich alej – mieć u nas miejsce, zresztą
śladem innych miast, instytucji i placówek kultury. Niech to
sobie będzie i się rozwija, jeśli w tej, dziś już mało oryginalnej
formie, musi być! I nie chodzi tu o zewnętrzny w stosunku do
naszego miasta świat literacki czy artystyczny! „Świat” – może
za duże słowo! O nasze lokalne środowisko twórcze w okresie
powojennym. A takie było i jest! Uzbierałaby się tego spora
garstka we wspomnianym okresie! Nie chodzi o kamienne
czy żeliwne reliefy, ale o coś prostszego, a może trudniejszego:
o informacyjny folder, o wykaz i spis oświęcimskich twórców – nie
animatorów kultury! – o pełne i całościowe opracowanie tego
typu z wymienieniem nazwisk i dokonań naszych oświęcimskich
autorów! W formie tradycyjnej książkowo-papierowej, a nie wirtualno-internetowej w globalnej sieci! Tylko o to! I miejskie placówki
od spraw kultury powinny o tym pomyśleć. Dobrze jest promować
twórców „ze świata”, ale lepiej zauważyć i docenić własnych. Na
płyty pamiątkowo-ścienno-chodnikowe przyjdzie czas, jeśli taki
przyjdzie dla oświęcimskiej „bohemy” artystycznej.
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W związku z ogłoszeniem
w Oświęcimiu 2013 roku
Rokiem Kultury
kontynuujemy cykl „Rozpoznawalni kulturalni”,
w którym przybliżamy Czytelnikom
wybitnych ludzi ze świata kultury związanych z naszym miastem.
z cyklu rozpoznawalni kulturalni

Rzeźba esencją wszystkiego

O rzeźbach futurystycznych i oszczędnych w formie oraz
źródłach inspiracji rozmawiam z Agatą Agatowską, artystką
wykonującą rzeźby w autorskiej i unikatowej technice mastic (rodzaj żywicy).
Jaki jest Pani związek
z Oświęcimiem?
Urodziłam się w Oświęcimiu,
tu mieszka moja rodzina, tu
rozpoczynałam drogę artystyczną, tu odbywały się moje
pierwsze wystawy. W Oświęcimiu zdobyłam swoją pierwszą
nagrodę w konkursie plastycznym w Domu Kultury. Miałam
wtedy osiem lat.
Dziś jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Düsseldorfie, moje prace
były prezentowane na wystawach
w kraju i za granicą. Obecnie
moje rzeźby można oglądać
w Miami, a na jesień planowane
są wystawy w Monachium, Kolonii, Düsseldorfie i Warszawie,
a także w Oświęcimiu.

Catwalk to a Dream,
2012, aluminium

Przeprowadzka na Marsa,
2008, mastic

Kobieta w Pani rzeźbach jest
ascetyczna i futurystyczna, ale
jednocześnie wielowątkowa.
Czy takie właśnie są współczesne kobiety?
W moich rzeźbach pojawia się
kobieta, ale także rakiety, samoloty, krajobrazy, zwierzęta,
czyli to, co mnie otacza w zredukowanej, oszczędnej formie.
Rzeźba stanowi esencję tego
wszystkiego, co dzieje się w mojej głowie i wokół mnie. Stąd
elementy popkultury, futurystyczne kostiumy połączone
z designem rakiet i samolotów,
estetyka animacji, które składają
się na poetycką opowieść o postępie cywilizacji. W centrum
pozostaje jednak człowiek.
Obroniła
Pani
doktorat
w dyscyplinie sztuk pięknych.
Jak zmieniło to Pani życie?
25 marca tego roku na uroczystej promocji w Auli Leopoldina we Wrocławiu odebrałam
dyplom doktora. Upłynęło wiec
zbyt mało czasu, żeby tytuł
mógł wiele zmienić. Na razie
podsumował i przypieczętował
moją dotychczasową działalność artystyczną.
Co inspiruje Panią najbardziej?
Źródło pomysłów można znaleźć wszędzie. Inspiruje mnie
muzyka Davida Bowie, Grace
Jones, filmy Polańskiego, musical, moda, zabawki, design
maszyn, wizja podboju kosmosu. Wszystko może stać się
inspiracją. Ważne jest to, jaką
ta inspiracja przybierze formę.
Bo głównie formą zajmuje się
sztuka.
Widzę, że ostatnio pociągają
Panią inne formy artystycznego wyrazu, z których jest
Pani mniej znana. Na świecie
Agatę Agatowską kojarzy się
z rzeźbą wykonywaną autorską metodą mastic. Czy malarstwo techniką mieszaną to
jedynie krótki flirt, czy może
szansa na dłuższy związek?
Każdy artysta potrzebuje urozmaicenia. Malarstwo jest obszarem, na którym można się
swobodniej wypowiedzieć. Co
czasem robię. Zmiany wprowadzam także w technikach
rzeźbiarskich. Oprócz rzeźb
wykonywanych w masticu,
odlewam rzeźby w aluminium
i brązie w Odlewni Artystycznej Schmäke w Düsseldorfie.

Tytuł dla Zuzanny
17 kwietnia w OCK spotkali się finaliści
XX Konkursu Ortograficznego „Mistrz
ortografii 2013”.
20 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu oświęcimskiego, wyłonionych spośród
168 uczestników eliminacji
napisało finałowy tekst. Finaliści jeszcze tego samego dnia
poznali wyniki konkursu.
I miejsce i tytuł „Mistrza ortografii 2013” zdobyła Zuzanna
Grunwald z PZ nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach. Na II
miejscu znalazła się Agnieszka
Pluta z Powiatowego Zespołu
nr 1 Szkół Ogólnokształcących

w Oświęcimiu, a III miejsce zdobył Adam Schimke z Powiatowego Zespołu nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach.
Mistrzyni otrzymała rower oraz
pamiątkową statuetkę. Pozostali laureaci zostali obdarowani
statuetkami i albumami. Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe statuetki oraz upominki
przekazane przez Urząd Miasta
Oświęcim. Nagrody ufundowało
Oświęcimskie Centrum Kultury.
Dwudziesta edycja konkursu
była ostatnią w jego historii.

Zdobywczyni tytułu
„Mistrz ortografii 2013” Zuzanna Grunwald

W „Mistrzu ortografii” wzięło
udział 5711 uczestników, spośród których zostało wyłonionych 445 finalistów.
– adam

Młodzi ekoobywatele
Agata Agatowska
urodziła się w Oświęcimiu
w 1976 r. W 2001 roku
ukończyła rzeźbę w pracowni
prof. Alojzego Gryta w Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu. Później studiowała scenografię i rzeźbę na
Akademii Sztuk Pięknych
w Düsseldorfie w Niemczech, gdzie w ubiegłym roku
uzyskała dyplom. W 2012 r.
obroniła także doktorat na
Wydziale Malarstwa i Rzeźby
w Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu.
Zajmowała się także pantomimą w teatrze lalkowym
Velvets Black&Light Theater
z Niemiec (m.in. rola Paminy
w „Czarodziejskim Flecie”,
Antonia w „Opowieściach
Hoffmanna”, Róża i Pijak
w „Małym Księciu”, Wróżka
w „Pinokiu”).
Jest wielokrotną stypendystką
Miasta Oświęcim i fundacji sztuki w Niemczech.
W 2008 roku otrzymała
Grand Prix Biennale Sztuki
Młodych Rybie Oko 5
w Słupsku i nagrodę Darmstädter Sezession w Darmstadt w Niemczech. Swoje
prace wystawiała na wielu
wystawach w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, USA,
Indiach, Chinach, Wielkiej
Brytanii. Jej prace znajdują
się w zbiorach publicznych
i prywatnych.

W najbliższym czasie powrócę
do instalacji, którą zajmowałam się przed laty. Teraz będzie
to rzeźba z projekcją 3D opowiadająca o tym, co pozamaterialne. „Eiscream-Exomaterial”
będzie grą między materialnym
i niematerialnym (duchowym),
wyrażoną przy pomocy rzeźby, o której istnieniu stanowi
materia oraz przy pomocy efemerycznej projekcji. I niejeden,
kto zobaczy ten projekt lub inne
moje realizacje, będzie zaskoczony tym, jak daleko rzeźba
odeszła dziś od tradycyjnego
pomnika czy popiersia, z którym jest zwyczajowo kojarzona.
Dziękuję za rozmowę.
– Marzena Wilk

W Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu odbyła się debata na temat „Kulturalnego ekoobywatela Europy”.
Spotkanie było odpowiedzią
na propozycję Centrum Edukacji Obywatelskiej podjęcia
dyskusji o lokalnym ekorozwoju. Miało skłonić młodzież
do refleksji nad poziomem
kultury i ekologicznej świadomości w ujęciu lokalnym
i europejskim. Była to także
okazja do zaprezentowania
przez gimnazjalistów działań
szkoły w ramach tzw. edukacji
ekologicznej, w tym wyników
ankiety przeprowadzonej wśród
uczniów MG nr 2 „Czy jestem
coolturalnym ekoobywatelem
Europy?”. Honorowym gościem
debaty była Róża Thun, posłanka Parlamentu Europejskiego.
W spotkaniu wzięli też udział:

Janusz Chwierut, pełniący
funkcję prezydenta Oświęcimia, Apolonia Maj, dyrektor
Oświęcimskiego Centrum Kul-

tury, Barbara Rokowska, dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu
i Leszek Szuster, dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.
Debatę przygotowano w ramach obchodów Roku Kultury
w Oświęcimiu.
– In

Uczelnia ma dwóch kanclerzy
Brakiem zaufania tłumaczy rektor decyzję o odwołaniu
współtwórcy i wieloletniego kanclerza Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.
Od 26 marca uczelnia ma oficjalnie dwóch kanclerzy: przebywającego na zwolnieniu
lekarskim – Adama Bilskiego
i pełniącego obowiązki – Jerzego Wiśniewskiego.
O wyrażenie opinii w sprawie
odwołania Adama Bilskiego
rektor prof. Witold Stankowski
zwrócił się do Senatu oświęcimskiej PWSZ, informując jednocześnie, że utracił do kanclerza
zaufanie. Podkreślił, że to odpowiedzialne stanowisko, na którym powinien zasiadać sprawny
menadżer, a nie tylko osoba,
która administruje uczelnią.
Wśród zarzutów rektor wymienił nieodpowiednie decyzje dotyczące gospodarowania PWSZ
oraz niewłaściwe wykorzystanie
w poprzednich latach dotacji
Ministerstwa Szkolnictwa Wyż-

szego i Nauki na kształcenie
i rehabilitację studentów niepełnosprawnych. W tej sprawie
toczy się postępowanie sądowe.
Senat przychylił się do wniosku, lecz jego opinia to element
procedury, bo ostateczną decyzję podejmuje zawsze rektor.
Kanclerz Bilski nie uczestniczył w obradach uczelnianych
władz. Przebywa na chorobowym i do czasu powrotu nie
zamierza komentować sytuacji,
zaznacza tylko, że nie poczuwa
się do odpowiedzialności w nagłaśnianych tematach.
By zapewnić płynne funkcjonowanie uczelni, rektor Stankowski powołał nowego kanclerza – pełniącym obowiązki
został Jerzy Wiśniewski. Jest
magistrem inżynierem w zakresie zarządzania przedsię-

biorstwem, licencjonowanym
zarządcą nieruchomości i wieloletnim wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej Oddział
w Chorzowie. Prowadził wykłady, doradztwo, konsultacje
– usługi informacyjne dla MŚP
o dostępnych źródłach finansowania działalności gospodarczej, usługi dla „Starterów”,
doradztwo w zakresie nieruchomości komercyjnych. Zarządzał
projektami krajowymi i uczestniczył w realizacji projektów
międzynarodowych na rzecz
MŚP. Jednym z ważniejszych
wyzwań, które na niego czekają w oświęcimskiej uczelni,
jest pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój planowanych, nowych kierunków technicznych.
– Karo
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Parada staruszków

w skrócie

Festiwal sześciolatków

Ponad 40 starych, jednak całkiem sprawnych
samochodów przyjechało na Oświęcimski
Zlot Pojazdów Zabytkowych.
Można je było podziwiać na
parkingu na Bulwarach podczas specjalnego pokazu, który
odbył się 20 kwietnia. Auta dotarły na miejsce, tworząc paradę, która przejechała ulicami:
Dąbrowskiego, Słowackiego,
Olszewskiego, Śniadeckiego,
Tysiąclecia, Nojego, Dąbrowskiego na parking nad Sołą.

Wcześniej uczestnicy zlotu obejrzeli nowy budynek
Państwowej Straży Pożarnej
w Oświęcimiu oraz zwiedzali
odlewnię żeliwa „GREMIX” na
terenie byłych Zakładów Chemicznych Oświęcim.
– Zabytkowe pojazdy przyjechały z całej południowej Polski, m.in. z Krakowa, Myślenic,

Zabrza, Cieszyna, Bielska-Białej, Katowic, Nowego Targu.
Najstarszy to opel capitan z lat
20. ubiegłego wieku – informuje Mariusz Szczerbowski, organizator zlotu.
Na zakończenie imprezy wręczono puchary zwycięzcom

Kolorowa przemiana
Oddział Chirurgii Dziecięcej Szpitala
Powiatowego w Oświęcimiu ma nowe,
kolorowe i bajkowe oblicze.
Kolorowa przemiana jest zasługą programu społecznego
„Dziecięcy świat w kolorach”
realizowanego przez Fabrykę
Farb i Lakierów Śnieżka SA.
Trwający od stycznia remont
obejmował malowanie sal oraz
korytarzy. Był przeprowadzony
etapami, tak by nie wyłączać
pracy oddziału. Barwne obrazki

autorstwa Joanny Jeleniewskiej
wniosły wiele radości w szpitalnym życiu małych pacjentów.
– Malowanie oddziałów szpitalnych zawsze wiąże się z pomocą najmłodszym i z wprowadzeniem kolorów do ich
świata. Takie działania mają
ważne znaczenie psychologiczne, w przyjaznych przestrze-

niach dzieci mogą poczuć się
bezpieczniej, co pomaga im
łatwiej znieść rozłąkę z najbliższymi i szybciej wrócić do
zdrowia – mówi Anna Szymaszek z FFiL Śnieżka SA.

konkursu
sprawnościowego
dla aut oraz pozostałym uczestnikom.
Zlot zorganizowała Europejska
Asocjacja Automobilerów przy
współpracy Urzędu Miasta
Oświęcim.
– In

W Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się Gala Sześciolatka,
w której wystąpiły sześciolatki będące pierwszoklasistami miej– Uśmiech dzieci jest najlepszym skich szkół podstawowych. Poszczególne placówki przygotowały
przykładem zasadności tych materiały informacyjno-promocyjne dla przybyłych na spotkanie
działań – przyznała Sabina Bi- rodziców. Celem było zachęcenie rodziców sześciolatków do
gos-Jaworowska, dyrektor Szpi- zapisania dziecka do szkoły. Organizatorem był Zarząd Szkół
tala Powiatowego w Oświęcimiu. i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu.
„Dziecięcy świat w kolorach” to
– In

realizowana przez FFiL Śnieżka
SA autorska akcja społeczna,
polegająca na artystycznym
odmalowywaniu wnętrz oddziałów dziecięcych szpitali w
całej Polsce. Dzięki trwającej
od 2005 roku akcji odnowione zostały już m.in. oddziały
szpitali w Rzeszowie, Dębicy,
Sosnowcu, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu,
Gdańsku, Łodzi, Lublinie, Katowicach i Szczecinie.
– In

Dla kobiet w ciąży
Kobiety z powiatu oświęcimskiego, które są pomiędzy 11 i 13
oraz 20 i 23 tygodniem ciąży będą miały okazję poddania się
badaniom prenatalnym. Zostaną one przeprowadzone w niedzielę 26 maja 2013 roku od godziny 9:00 w NZOZ „O-Med”
w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada 3d/1. Koszt badań wynosi
jedynie 10 zł.
Rejestracja telefoniczna odbywa się pod nr. tel. 33 844 08 11
(od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00–19:00, w piątki
w godz. 9:00–16:00). Warto zarejestrować się już dziś!
– In
Reklama
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

SMS o zagrożeniach
Zachęcamy mieszkańców
miasta do rejestrowania się
w systemie bezpłatnych
informacji SMS. Na telefon
komórkowy przysłana zostanie
wtedy informacja o zbliżającym się niebezpieczeństwie
typu powódź, wichura, grad,
a nawet o wprowadzeniu na
drogach objazdów.
Powiat oświęcimski ma
uruchomiony Samorządowy
Informator SMS (SI SMS).
Sygnał przesyłany jest poprzez
operatorów komórkowych
i dociera do mieszkańców,
gdzie może wystąpić zagrożenie.
Otrzymywany SMS zaczyna
się od nazwy nadawcy „powiat
oświęcimski”. System spełnia

wymogi określone w ustawie
o ochronie danych osobowych.
Proces rejestracji w SI SMS
jest bardzo prosty. Na numer telefonu komórkowego
661 000 112 należy wysłać
wiadomość SMS o treści Tak.
Kos01. Osoba wysyłająca
wiadomość SMS rejestrującą
go w systemie ponosi jednorazowo koszt wysłania standardowej wiadomości SMS.
Prawidłowa rejestracja w systemie kończy się potwierdzeniem tego faktu w postaci
zwrotnej wiadomości SMS
z informacją o skutecznym
zarejestrowaniu do wybranej
grupy. Za otrzymywane informacje osoba zarejestrowana
nie ponosi kosztów.

Samochód dla OSP
Ze środków Urzędu Miasta
Oświęcim zakupiono długo
oczekiwany samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Oświęcimiu.
Uchwałę w tej sprawie oświęcimscy radni podjęli w styczniu bieżącego roku. Pojazd
kosztował 150 tys. zł. Nie jest
nowy, ale spełnia standardy
umożliwiające działalność
ratowniczą. Jest wyposażony
w zbiornik na wodę o pojemności 3200 l, wyciągarkę o
uciągu do 8 ton oraz sprzęt
łącznościowy.

Szkoły jak malowane
Podobnie jak w roku ubiegłym, również
i w tym zmieniają się kolejne oświęcimskie szkoły.
Termomodernizacja objęła Miejskie Gimnazjum nr 4 oraz
Szkołę Podstawową nr 11,
gdzie prowadzone są prace przy
ociepleniu budynków. Później
szkoły zyskają nową kolorystykę, a dodatkowo w MG nr 4
wymieniony zostanie dach. Do
końca tego roku oblicze zmienią
również: Miejskie Gimnazjum
nr 3, Szkoła Podstawowa nr 1

i Miejskie Przedszkole nr 16.
Na te prace miasto wyda ponad
3,8 mln zł.
W ubiegłym roku gruntowny
lifting przeszły Szkoły Podstawowe nr 4, 5 i 9, Zespół Szkół
nr 1 oraz Miejskie Gimnazjum
nr 2. Budynki mają teraz nową
kolorystykę, a w klasach jest
znacznie cieplej. 		

Zadbaj o zdrowie
W Oświęcimiu można za darmo pozbyć się azbestu. Miasto finansuje odbiór i utylizację tych niebezpiecznych
dla zdrowia odpadów.

W oświęcimskiej Ochotniczej
Straży Pożarnej działa ok. 40
strażaków ochotników, którzy
wspomagają państwowe jednostki w sytuacjach zagrożenia
pożarowego. 		

Wystarczy złożyć wniosek,
którego wzór można otrzymać
w Wydziale Gospodarki Miejskiej lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta.
W ostatnich latach udało się
już usunąć blisko 860 ton azbestu. Problem dalej pozostaje,
bowiem w Oświęcimiu jest

Program miejski „Miasto czyste, zielone i kolorowe”

Druga odsłona kampanii społecznej
Po raz kolejny Oświęcim podejmuje walkę z negatywnymi
nawykami, polegającymi na niesprzątaniu przez właścicieli psich nieczystości.
Informowanie, edukacja, zakup psiej infrastruktury, pouczanie oraz egzekwowanie
obowiązujących
przepisów
prawa to zakres działań podejmowanych podczas prowadzonej kampanii „Ja w to
wchodzę! A fe! Posprzątaj po
swoim psie”.
Urzędnicy miejscy będą też
próbowali uwrażliwić mieszkańców miasta, którzy psów
nie mają, aby zdobyli się na
odwagę i zwracali uwagę tym,
którzy nie sprzątają po swoich
pupilach.
Zaproszenia do uczestnictwa w programie skierowano
do: Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt
„ANIMALS” oraz jego wo-

lontariuszy, Zarządu Szkół
i Przedszkoli Miejskich, Zakładu Usług Komunalnych,
rad osiedli, a także zarządców
wspólnot mieszkaniowych.
W projekt włączył się też prezes oświęcimskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami.
Działania miasta popiera Powiatowy Lekarz Weterynarii,
który zwraca uwagę na negatywne skutki, jakie niesie za
sobą kontakt dzieci z bakteriami i pasożytami, pochodzącymi z miejsc, gdzie zalegają psie nieczystości.
Właściciel za niedopilnowanie psa może zostać pouczony
albo otrzymać mandat karny
w wysokości od 100 do 500 zł.

Ten element programu będzie
realizowany przez strażników
miejskich, którzy przeprowadzą kontrole czystości miejsc
publicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem porządku na
trawnikach i chodnikach.
Ponadto będą reagowali na
zgłoszenia mieszkańców dotyczące zanieczyszczania terenów
przez psy, których właściciele
uchylają się od tego obowiązku.
W trakcie tegorocznej edycji
akcji podejście do tematu będzie bardziej rygorystyczne niż
w roku ubiegłym.
– Strażnicy miejscy będą
stosowali pouczenia jedynie
w wyjątkowych przypadkach,
ponieważ okres ochrony już
się skończył. Właściciel psa za

pozostawienie nieczystości po
swoim pupilu dostanie mandat – mówi Joanna Brania
komendant Straży Miejskiej
w Oświęcimiu.
Rejony miasta, w których
ilość wyprowadzanych psów,
a tym samym pozostawianych
przez nich nieczystości jest
duża, zostaną objęte szczególnym nadzorem, co powinno
doprowadzić do wyraźnej
poprawy stanu czystości. Patrole straży będą pojawiały
się w wytypowanych rejonach
miasta, w godzinach, w których mieszkańcy najczęściej
wyprowadzają swoje psy.
Strażnicy liczą, że w ten sposób uda się przekonać mieszkańców do zmiany przyzwyczajeń i wyrobić nawyk
sprzątania po swoich psach.
Właściciele psów mogą otrzymać bezpłatnie woreczki na
psie nieczystości z folii biodegradowalnej, po które należy
zgłosić się do Urzędu Miasta
Oświęcim.

wiele zabudowań, gdzie znaleźć można wyroby azbestowe.
Z opracowanego na zlecenie
miasta programu wynika, że
jest ich ponad 900 ton. Dotyczy
to głównie pokryć dachowych
i elewacyjnych domów jednorodzinnych i altan działkowych.
– Założyliśmy, że planując
każdego roku kwotę 20 tys. zł
w budżecie miasta zdążymy
załatwić sprawę przed końcem
2030 roku – ocenia Andrzej
Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia. – Oczywiście
nie zależy to tylko od nas, ale
przede wszystkim od tych
osób, które na terenie swoich posesji mają azbestowe
elementy. Apelujemy więc o
rozsądek i ich usuwanie. Naj-

ważniejsze jest przecież nasze
zdrowie – dodaje.
W tym roku miasto ma
20 tys. zł na wywóz niebezpiecznego azbestu.
Mieszkańcy, którzy planują
usunąć elementy zawierające
szkodliwy azbest powinni złożyć wniosek do urzędu.
Odbiór odpadów realizowany
jest według kolejności pisemnych zgłoszeń mieszkańców do
wyczerpania środków finansowych. Pakowaniem i transportem na składowisko odpadów
niebezpiecznych zajmuje się
specjalistyczna firma.
Zgodnie z unijnymi przepisami
Polska ma obowiązek pozbyć
się azbestowych wyrobów do
2032 roku. 		

wieści z ratusza
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Ogródki kawiarniane
czynne dłużej

Pieniądze w rękach
mieszkańców

Do 23:30 wydłużone zostały godziny otwarcia ogródków kawiarnianych w okresie od 1 maja do 15 września. Nie zwalnia to jednak właścicieli i klientów od obowiązku zachowania ciszy nocnej.

Po raz kolejny miasto oddaje głos mieszkańcom w kwestii wydatkowania pieniędzy budżetowych. Do rad osiedli trafi w tym roku 300 tys. zł.

Radni na ostatniej sesji zmienili obowiązujące dotąd prawo lokalne, choć nie obyło
się bez kontrowersji i nie wszyscy głosowali
za takim rozwiązaniem. Autorem projektu
zgłoszonego pod obrady Rady Miasta był
radny Henryk Grzybek, argumentując, że
przedsiębiorcy oczekują na wydłużenie godzin otwarcia takich placówek, a mieszkańcy chcą wyjść z domów i dłużej niż zwykle
posiedzieć ze znajomymi w kawiarnianych
ogródkach.
Innego zdania jest część rad osiedli. Podkreślają one, że do tej pory zgodnie z zapisem uchwały ogródki mogły być czynne
od 8 do 22 i każdy z przedsiębiorców miał
możliwość regulowania godzin otwarcia
w zależności od potrzeb swoich klientów.
Zmieniając zapisy, należy wziąć pod uwagę
interesy i potrzeby wszystkich, w tym i tych
mieszkańców, dla których usytuowanie zakładów gastronomicznych wraz z ogródkami i placówek handlowych może powodować liczne uciążliwości i niedogodności.
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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

ZDANIEM RADNYCH:

8.05.13 godz. 13:00–15:00

Grażyna Kopeć

Małgorzata Margol
przewodnicząca Klubu Radnych
Samorządny Oświęcim

Komisja Ochrony Zdrowia,
Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

Jesteśmy przeciw, bo mamy na uwadze interes
społeczny. Przyjmujemy liczne skargi na funkcjonowanie ogródków piwnych, tj. zakłócanie ciszy
nocnej i porządku publicznego. Wydłużenie godzin
otwarcia spotęguje społeczny sprzeciw.

15.05.13 godz. 13:00–15:00

Elżbieta Kos

Komisja Ochrony Zdrowia,
Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta

Wojciech Grubka
Klub Radnych SLD
Pierwotnie złożony przez wnioskodawcę projekt
zakładał, iż będzie ona obowiązywała cały rok.
Takie założenie wzbudziło wiele kontrowersji
w samej radzie, jak i mocno podzieliło środowisko
rad osiedlowych.
Z naszej inicjatywy ograniczono zapisy uchwały,
która obejmuje teraz czas letni.
Rada będzie mogła po tym okresie zweryfikować
(na podstawie przeprowadzonej analizy),
czy w świetle nowych przepisów na wysokości
zadania stanęli restauratorzy oraz ich klienci.

22.05.13 godz. 13:00–15:00

Piotr Kućka

Komisja Ochrony Zdrowia,
Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

Rady osiedli po konsultacjach
z mieszkańcami przygotowały
swoje propozycje ich wykorzystania. Jest ich sporo: od monitoringu, wyposażenia placów
zabaw czy siłowni zewnętrznych, po wykonanie chodników. Realizacja przedsięwzięć
Waldemar Łoziński
wskazanych przez mieszkańców
Klub Radnych Solidarna Polska
jest sprawdzona pod względem
Popierając inicjatywę dotyczącą wydłużenia godzin formalno-prawnym. Ich wykonaniem zajmuje się Urząd Miaotwarcia ogródków kawiarnianych, kierowaliśmy
sta lub jednostki mu podległe.
się głosami mieszkańców i restauratorów apeluTeraz trwają przygotowania do
jących o takie rozwiązania, a także zwiększeniem
procedur przetargowych. Prace
oferty spędzenia czasu wolnego dla turystów
remontowe będą prowadzone
odwiedzających nasze miasto. Traktujemy ten polatem.
mysł pilotażowo, i jeśli nie spełni oczekiwań bądź
– Inicjatywa podjęta w ubieteż utrudni życie mieszkańcom naszego miasta,
głym roku, by oddać decynie będziemy go popierać w kolejnych latach.
zje o tym, co zrobić w danym
osiedlu radom, była dobrym

pomysłem. Stąd jest obecnie
kontynuowana. Wiele ciekawych pomysłów już wykonano – uważa Janusz Chwierut
sesja rady miasta
pełniący funkcję prezydenta
Oświęcimia. – Ważne, że dzięki
27 marca 2013 roku
temu projektowi uruchomiliśmy pomysłowość i gospodar- odbyła się sesja Rady Miasta.
Treść uchwał dostępna
skie podejście mieszkańców
na stronie internetowej
– dodaje.
Pieniądze na poszczególne www.um.oswiecim.pl w zarady dzielone są proporcjonal- kładce Samorząd/Rada Miasta.
Również w tej zakładce
nie do liczby mieszkańców. Na
znajdują się nagrania video
największą pulę może liczyć
z sesji Rady Miasta.
Zasole, które dysponuje budżetem ponad 56 tys. zł.
W ubiegłym roku 12 rad osiedli
Codziennie nowe
wykorzystało 300 tys. zł na przyinformacje na
gotowanie zgłaszanych przez
www.um.oswiecim.pl
mieszkańców projektów.

przypominamy

Lobby dla modernizacji pływalni

Przypominamy mieszkańcom
miasta, firmom, przedsiębiorcom, instytucjom, organizacjom itp. o obowiązku złożenia
deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Termin ich złożenia upłynął
15 marca 2013 r.

Poseł Ireneusz Raś, przewodniczący sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki wizytował obiekty sportowe w Oświęcimiu.

pełniący funkcję prezydenta www.um.oswiecim.pl znajduje
Oświęcimia. – Jest szansa uzy- się na portalach społecznościoskania wsparcia ze strony Mi- wych Nasza Klasa i Facebook.
nisterstwa Sportu i Turystyki Przewidziano również udogodnienia dla osób niedowidząz funduszu rozwoju kultury
cych, które mogą korzystać
fizycznej, ale nie jest to sprawa
ze
strony internetowej miasta,
prosta, dlatego też bardzo liczę
na poparcie pana przewodni- dzięki specjalnej opcji zwiększającej czcionkę i kolorystykę.
czącego – dodał.
Przewodniczący komisji sejmowej pozytywnie odniósł Wieści z Oświęcimia
się do planów modernizacji
w telewizji
oświęcimskiej pływalni i zapolokalnej
wiedział, że będzie lobbował na
rzecz Oświęcimia.
Program informacyjny „Wieści
Jeszcze w tym roku gotowy bęz Ratusza” można oglądać
dzie projekt budowlany i wyko- w każdy piątek o godzinie 18.
nawczy nowej pływalni, zgodnie
Wiadomości są powtarzane
z przyjętą koncepcją. Ruszy też
przez cały weekend co trzy
pierwszy etap modernizacji.
godziny. Możecie się więc
Przebudowana zostanie insta- Państwo dowiedzieć o nowych
lacja uzdatniania wody baseinwestycjach, o tym,
nowej, w tym system filtracji co ciekawego słychać w kuli podgrzewania. Szacunkowy turze, oświęcimskim sporcie,
koszt tej części inwestycji może a także, a może nawet przede
wynieść 1,9 mln zł. Miasto stara
wszystkim o aktywności
się o dofinansowanie tego zadasamych oświęcimian.
nia z wieloletniego programu
„Wieści z Ratusza” są też
rozwoju bazy sportowej w wojedostępne w Internecie
wództwie małopolskim.
na stronie www.ostv.pl

Informujemy mieszkańców
miasta, że w okresie od 20
kwietnia do 20 maja w Oświęcimiu będzie prowadzona
akcja deratyzacji.
Kolejna edycja akcji „Sprzątanie świata” prowadzona będzie
od 6 do 16 maja 2013 r.

Miasto przygotowuje się do ich
remontu, a jeszcze w tym roku
chce rozpocząć prace na krytej
pływalni. Szuka różnych możliwości finansowania inwestycji. Stąd zaproszenie do miasta
posła.
Poseł Raś zapoznał się z aktualnym stanem pływalni i planami
jej modernizacji.
– Przebudowa będzie kosztowała ponad 40 mln zł i znacznie przekracza możliwości budżetowe miasta, nawet biorąc
pod uwagę kilkuletnią perspektywę przeprowadzenia remontu. Dlatego szukamy innych
źródeł finansowania, które pomogą nam zrealizować projekt
– informuje Janusz Chwierut

Strona miasta Oświęcim

oraz www.um.oswiecim.pl

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień

kultura
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Reklama
Artur Pławski, zestaw Dyska

Mirosław Kazimierczak, zestaw Korpo

Partnerem przedsięwzięcia
jest Województwo Małopolskie

VIII Ogólnopolskie Biennale
Fotografii „Kochać człowieka”
dofinansowano ze środków
miasta Oświęcim i Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu

Organizator

pod patronatem „Głosu”

Zatrzymać ulotne chwile

Do 26 maja w galerii „Tyle światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury można obejrzeć najlepsze prace nadesłane na
VIII Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka”.

Konkurs organizowany od 1999
roku przez OCK kształtuje postawę miłości i szacunku wobec
każdego człowieka. Osoby biorące w nim udział za pomocą
fotografii przedstawiają zagadnienia związane ze wszystkimi
aspektami ludzkiego życia. Jego
celem jest zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem programowym.

Biennale ma charakter otwarty
i jest dostępne dla wszystkich
fotografujących. Biorą w nim
udział twórcy z całej Polski,
którzy mogą pochwalić się już
wieloma osiągnięciami, jak
i osoby stawiające pierwsze kroki w sztuce uwieczniania ludzi
i zdarzeń.
Do udziału w ósmej edycji
biennale 120 autorów nadesłało 760 fotografii. Spośród nich

komisja konkursowa w składzie
Andrzej Zygmuntowicz (przewodniczący Rady Artystycznej
Związku Polskich Artystów
Fotografików), Andrzej Baturo (wiceprzewodniczący Rady
Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików)
i Wojciech Plewiński (Okręg
Krakowski Związku Polskich
Artystów Fotografików) przyznała dwie równorzędne nagrody, sześć równorzędnych
wyróżnień oraz zakwalifikowała do udziału w pokonkursowej
wystawie prace 30 autorów.
– Jest to jeden z najbardziej wartościowych konkursów w Polsce.
W tym roku poziom był wyższy
niż w poprzednich latach. Mieliśmy wielki dylemat, komu przyznać nagrody i wyróżnienia, ale
też jakie zdjęcia zakwalifikować
na wystawę. Uważam, że już sam
udział w niej jest dużym wyróżnieniem – stwierdził Andrzej
Baturo, juror.

Spotkanie z duchami
Do grona Dobrych Duchów Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu dołączyli kolejni
przyjaciele.
Podczas 10. edycji Spotkań Dobrych Duchów, Przyjaciół i Darczyńców MDSM motywem
przewodnim był ptak – symbol
przekraczania granic. Instytucja inicjując liczne edukacyjne
spotkania ludzi z całego świata,
dzięki którym przełamywane są
bariery nieufności, lęków i historycznych antagonizmów, tak
jak ptaki przekracza granice.
Humorystyczne przedstawienie aktora katowickiego Teatru
„Gry i Ludzie”, który wcielił się
w postać hodowcy jaj, pomogło
wyłonić laureatów jubileuszowej edycji spotkania.
Statuetkę w kategorii Darczyńca
– Sponsor przyznano firmie Tauron Dystrybucja za wieloletnie,
finansowe wspieranie najważniejszych przedsięwzięć MDSM,
głębokie zrozumienie idei Domu
oraz konsekwentne budowanie

wizerunku firmy zaangażowanej społecznie. W imieniu firmy
Dobrego Ducha MDSM odebrała Ewa Groń, rzecznik prasowy
Tauron Dystrybucja.
W kategorii Partner za wieloletnią owocną współpracę przy
najbardziej prestiżowych projek-

tach MDSM (m.in. „Inna strona
świata”, „1939/1989. Czas winy
i czas nadziei”), za wyrafinowane,
a czasem ostre pióro, którym celnie opisuje oświęcimską rzeczywistość, także „Domowników”, za
otwartość, wrażliwość i niespożytą inwencję twórczą wyróżniona
została Małgorzata Gwóźdź.
– Nasza współpraca trwa już
około dziesięciu lat. Stwarza
mi możliwości używania pióra,
tak jak lubię najbardziej i o tym,
co najbardziej mnie interesuje,
czyli o sztuce i ludziach – mówi
Małgorzata Gwóźdź.

Ewa Groń, Rafał Wędrychowski i Małgorzata Gwóźdź

Patronat medialny:

Patronat ZPAF
przyznany przez Radę
Artystyczną Związku
Polskich Artystów
Fotografików

Zwycięzcami
tegorocznego
biennale zostali Mirosław Kazimierczak z Warszawy za zestawy „Korpo” i „Different Street”
oraz Artur Pławski z Tychów za
zestawy „Figury samotności”
i „Dyska”. Wyróżnienia otrzymali: Jacenty Dędek z Częstochowy, Arkadiusz Gola z Zabrza,
Krzysztof Gołuch z Knurowa,
Piotr Grzybowski z Warszawy,
Paweł Kosicki z Poznania i Kazimierz Król ze Zdroiska.
Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka”
objęte jest patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim i Rady
Artystycznej Związku Polskich
Artystów Fotografików (www.
zpaf.pl). Patron medialny to internetowy magazyn o fotografii
Fotopolis.pl (www.fotopolis.pl).
– In

Dobrym Duchem w kategorii
Artysta Słowa został tłumacz
Rafał Wędrychowski – za stałą obecność podczas najważniejszych wydarzeń organizowanych przez MDSM, piękne
operowanie słowem – tak niemieckim, jak polskim – w mowie i w piśmie oraz twórczy
wkład w budowanie spuścizny
literackiej poprzez opracowanie
Uniwersalnego Generatora Tekstów MDSM.
– To przemiła niespodzianka.
Jestem tym bardziej zaskoczony,
że znałem scenariusz spotkania.
Jednak zdaje się, że była to wersja przygotowana tylko dla mnie.
Teraz, jako dobry duch, mogę
powiedzieć, że „straszę” tutaj już
od długiego czasu jako tłumacz
i jako widz. Bardzo sobie cenię
współpracę z Domem – przedstawia Rafał Wędrychowski.
Niemałe zaskoczenie wywołał
laureat poprzednich edycji Jerzy
Wróblewski, wręczając „poza
scenariuszem” statuetkę Dobrego Ducha dyrektorowi MDSM
Leszkowi Szusterowi.
Okazją do wspomnień była wystawa dokumentująca wszystkie
poprzednie edycje Spotkań Dobrych Duchów. Na zakończenie
wieczoru wystąpił zespół Holly
Blue z Mysłowic.
– In

kultura
Parking przed Oświęcimskim Centrum Kultury
20 kwietnia stał się plenerową sceną,
na której w ramach projektu
„Kulturalne cztery pory roku – Święto Wiosny”
odbyły się prezentacje artystyczne.

Wiosna w artystycznej
przestrzeni
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w skrócie

Talenty wyłonione
W OCK odbyły się eliminacje
powiatowe dla form muzycznych XXVI Małopolskiego
Festiwalu Form Muzycznych
i Taneczncyh „Talenty Małopolski”. Po wysłuchaniu
i obejrzeniu 62 podmiotów
wykonawczych jury w składzie: Piotr Kuba Kubowicz, Adrian Kulik, Wojciech Wachułka
zakwalifikowało do finału
wojewódzkiego Form Muzycznych w Dobczycach wykonawców: Martynę Kopacz,
Małgorzatę Gwinner, Michała
Dźwigonia, Klaudię Jurkiewicz,

Karolina
Żak,
OCK

Annę Paprzycę, Karolinę Żak,
Aleksandrę Nygę, Michała
Głowackiego, Colleen Moore,
Justynę Zwyrtek.
Więcej informacji na stronie
www.ock.org.pl/.
– ekt

Kino dla koneserów

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej
z Mykanowa w towarzystwie uroczych mażoretek
rozpoczęła wiosenne plenerowe prezentacje artystyczne.

Aktorzy
z warszawskiego
Teatru Pantomimy
Mimo w spektaklu
„Komedianci”
przywołali ducha
dawnych ulicznych
artystów, kuglarzy,
aktorów, czym
urzekli publiczność zgromadzoną przed
Oświęcimskim
Centrum Kultury.

W Krakowie odbyło
się jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych
w Europie Środkowej promujących
kino niezależne –
6. Międzynarodowy
Festiwal Kina Niezależnego
„Off Plus Camera”.
Filmowcy z całego świata
walczyli o nagrodę główną
w wysokości 100 tys. dolarów
przyznawaną debiutującemu
reżyserowi przez międzynarodowe jury złożone z wybitnych
filmowców i znawców kina.

Niezależne kino trafiło
także do Oświęcimia za
sprawą realizowanego
w ramach festiwalu
projektu „Off Plus Camera w Twoim Mieście”,
dzięki któremu w kinach
11 miast Małopolski –
w tym w działającym w OCK
„Naszym Kinie” można było
zobaczyć 8 filmów z różnych
sekcji festiwalu oraz uczestniczyć na żywo, poprzez transmisję satelitarną, w dyskusji
ekspertów i twórców filmowych.
– ekt
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Sting, Ray Wilson&Stiltskin, Brodka
to gwiazdy kolejnej edycji Life Festivalu,

które wystąpią podczas koncertu na stadionie MOSiR-u
29 czerwca 2013 roku.
Na naszych Czytelników czekają TRZY zaproszenia do udziału
w sobotnim koncercie 29 czerwca oraz TRZY zaproszenia na
piątkowy koncert 28 czerwca, podczas którego będzie można
posłuchać piosenek Perfektu w symfonicznym wydaniu oraz
zespołów Red Hot Chilli Pipers, Jamaram i Poparzeni Kawą
Trzy.

Na zakończenie sobotniego wieczoru Gwardia Gryfa
wraz z tancerkami dała popis sbandieratori –
widowiskowej, włoskiej sztuki żonglerki chorągwiami.
To jedyna grupa w Polsce zajmująca się tą trudną i piękną
sztuką. W Oświęcimiu zaprezentowali swój najnowszy
spektakl „O fortuna”.

Wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na poniższe pytanie
konkursowe. Kupon wycięty z oryginalnej, papierowej wersji
gazety należy nakleić na kartę pocztową, wpisać dane nadawcy
wraz z numerem telefonu i dostarczyć do redakcji „Głosu Ziemi
Oświęcimskiej” do 15 maja 2013 r. Wyniki
losowania zostaną podane w majowym wydaniu
czasopisma.
Dostarczenie
kuponu
jest
równoznaczne
z zaakceptowaniem regulaminu, który dostępny
jest w redakcji „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
oraz na stronie internetowej www.ock.org.pl/.
Fundatorem nagród jest
Fundacja Peace Festival.

KUPON KONKURSOWY
Pytanie: Która edycja Life Festival Oświęcim
odbędzie się w czerwcu 2013 roku?
Odpowiedź: .......................................................
Dzień później w OCK miłośnicy muzyki klasycznej wysłuchali „Czterech pór roku” Antonia Vivaldiego w wykonaniu
Orkiestry Kameralnej „Polish Camerata” z Łodzi pod dyrekcją Marka Głowackiego, z którą wystąpił koncertmistrz
Orkiestry Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie skrzypek Łukasz Błaszczyk.

Imię i nazwisko: .................................................

Już teraz zapraszamy na czerwcowe „Barwy Lata” – drugą odsłonę projektu „Kulturalne cztery pory roku” realizowanego
przez Oświęcimskie Centrum Kultury w ramach Roku Kultury. Szczegóły na stronie www.ock.org.pl i na plakatach.

Numer telefonu: .................................................

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

kultura
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GŁOŚNIK KULTURALNY

Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, Oświęcim,
tel./fax: 33 842 25 75
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Majowe śpiewanie
„Amor sprawił...” to konkurs adresowany do młodzieży i dorosłych pragnących w maju mówić i śpiewać o miłości.
XXI Ogólnopolskie
Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor
sprawił...” odbędą
się w dniach 17–18
maja w Oświęcimskim Centrum
Kultury, pod patronatem Prezydenta
Miasta Oświęcim.
Uczestników konkursu każdego roku słucha zacne grono specjalistów od mówienia
i śpiewania. Nawet, gdy uczestnik nie znajdzie się w gronie
laureatów, a wysłucha cennych
wskazówek jury, zyska kolejne
nowe doświadczenie, przydatne
w dalszej pracy artystycznej...
W pracach jury tegorocznego
„Amora” wezmą udział: w kategorii poezji śpiewanej (17 maja)
– Danuta Sendecka (muzyk,
wokalistka, pedagog), Anna
Branny (aktorka, wokalistka),
Justyna Motylska (wokalistka,
pianistka, pedagog), natomiast
w kategorii recytacji (18 maja)
– Monika Jakowczuk (aktorka,
pedgog, logopeda), Ana Nowicka (aktorka, reżyser) i Przemysław Branny (aktor).
Tegorocznemu „Amorowi” będzie towarzyszył koncert Artura Andrusa pt. „Myśliwiecka”
(17 maja o godz. 19:00). Artysta
jest redaktorem trójkowej „Powtórki z rozrywki”, konferansjerem imprez kabaretowych,
komentatorem „Szkła kontaktowego”, „Mistrzem Mowy Polskiej”, poetą, dziennikarzem,
autorem książek, tekstów piosenek, bajek, artystą kabaretowym
i... piosenkarzem, którego płyta
pt. „Myśliwiecka” po niespełna
9 miesiącach od premiery uzyskała status podwójnie platynowej płyty.
Natomiast 18 maja o godz.
18:00 zapraszamy na program
w wykonaniu studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie pt. „Sztuka
kochania”.

PROGRAM:
17.05 piątek
godz. 10:00
Prezentacje
konkursowe
(kategoria poezja śpiewana)
godz. 18:00
AMOR dla... nagrody... wyróżnienia... koncert laureatów
godz. 19:00 „Myśliwiecka”
– koncert Artura Andrusa
(cena biletu: 50 zł i 40 zł)
18.05 sobota
godz. 10:00 Prezentacje konkursowe (kategoria recytacja)
godz. 17:00 AMOR dla...
nagrody... wyróżnienia...
koncert laureatów
godz. 18:00 „Sztuka kochania” – spektakl w wykonaniu studentów II roku
Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej w Krakowie
(wstęp za zaproszeniami)
Prezentacje konkursowe –
wstęp wolny

Wydarzenia w OCK
22.04 godz. 18:00 Koncert
Chóru Uniwersytetu Mahidol
z Tajlandii w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Muzyka
– źródło skojarzeń
23.04 godz. 17:00 „Odważni”
– projekcja filmu we współpracy z parafią św. Maksymiliana
27.04 godz. 19:00 „Mayday”
– spektakl komediowy w wykonaniu artystów Teatru Bagatela
w Krakowie
11.05 godz. 17:00 „Żarty się
skończyły” – nowy program
kabaretu „Paranienormalni”

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
z ciężarem greckich tragedii,
a Balcerzak podejmie się głównej roli w dziele Szekspira.
W programie „Żarty się skończyły” połączy się klasa i styl
z perfekcyjnymi parodiami,
zaskakującymi postaciami i no-

wymi problemami doskonale
znanych już bohaterów...
Bilety: 55 zł (parter), 45 zł
(balkon)

13.05 godz. 10:00 „Bajkowa
podróż przedszkolaka po Europie” – turniej przedszkolaków
– spotkanie piąte
14.05 V Przegląd Artystyczny
Osób Niepełnosprawnych
Arlekiny 2013 – organizator
Fundacja im. Brata Alberta –
Warsztaty Terapii Zajęciowej
17–18.05 XXI Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów
i Śpiewających Poezję „Amor
sprawił...”
czytaj obok
17.05 godz. 19:00 „Myśliwiecka” – koncert Artura
Andrusa
czytaj obok
18.05 godz. 18:00 „Sztuka
kochania” – program w wykonaniu studentów Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej
w Krakowie w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Teatr –
kombinat zdarzeń
24.05 godz. 9:00, 11:00
„Bajkowe melodie” – najpopularniejsze piosenki i melodie
z bajek dla dzieci w wykonaniu
Orkiestry Akademii Beethovenowskiej w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Muzyka
– źródło skojarzeń
„Bajkowe melodie” to muzyczna platforma edukacyjna
skierowana do przedszkolaków
i uczniów młodszych klas
szkół podstawowych. Podczas
koncertów młodzi widzowie
bawią się, uczą i rozwijają
swoje artystyczne zdolności.

„Nasze Kino”
Oświęcimskie Centrum Kultury
„Odważni” (12 l.), film
produkcji USA z 2011 roku,
reżyseria Alex Kendrick, czas
120 minut (2D)
23.04 godz. 17:00
„Baczyński” (12 l.), film produkcji polskiej z 2013 roku,
reżyseria Kordian Piwowarski,
XXI Ogólnopolskie Spotkania czas 70 minut (2D)
Recytatorów i Śpiewających 26.04 godz. 16:30,
Poezję „Amor sprawił...” są re- 28.04–2.05 godz. 16:30

alizowane przy wsparciu finansowym Miasta Oświęcim.
Więcej informacji na stronie
www.ock.org.pl
– adam

„Układ zamknięty” (15 l.),
film produkcji polskiej z 2013
roku, reżyseria Ryszard Bugajski, czas 120 minut (2D)

Wspólnej zabawie towarzyszą
najpopularniejsze melodie
pochodzące m.in. z takich
bajek jak: Pocahontas, Mała
Syrenka, Smerfy, Gumisie czy
Pszczółka Maja.

Varsovia Manta, kino plenerowe (parking przed OCK)
30.06 godz. 10:00 9.
Małopolski Festiwal Smaku –
półfinał oświęcimski (parking
przed OCK)

Galeria „Tyle światów”
do 26.05 VIII Ogólnopolskie
Biennale Fotografii „Kochać
człowieka” – wystawa pokonkursowa

Wystawy
31.05 godz. 16:30 XVII
Powiatowy Konkurs Plastyczny
„Moje marzenia” i III Konkurs
Plastyczny „Lubię smoki” –
otwarcie wystaw pokonkursowych, wręczenie nagród
31.05 godz. 17:00 Dzień
Dziecka z Oświęcimskim Centrum Kultury (parking przed
OCK)
1.06 Ogólnopolski Festiwal
Tańca „Taki Taniec”
5–6.06 Gala Szkoły Tańca
Prestiż
8.06 Gala Szkoły Tańca Astra
10.06 godz. 10:00 „Bajkowa podróż przedszkolaka po
Europie” – turniej przedszkolaków – finał
13.06 Gala Szkoły Tańca
Euforia
15–16.06 Gala Szkoły Tańca
Grawitacja
17–20.06 6. Festiwal Filmów
Dziecięcych Galicja 2013
21–23.06 Projekt Kulturalne
cztery pory roku – Barwy Lata
– w programie, m.in.: De Nuevo, Obstawa Prezydenta,

do 8.05 XV Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci
i Młodzieży – wystawa
pokonkursowa (organizator
Młodzieżowy Dom Kultury
w Oświęcimiu)
do 12.05 „Początek drogi” –
wystawa rysunku Aleksandry
Płonki
13–26.05 „Pastele” – wystawa prac Agaty Nowak
31.05–16.06 XVII Powiatowy
Konkurs Plastyczny „Moje
marzenia” – wystawa pokonkursowa
31.05–16.06 III Konkurs
Plastyczny „Lubię smoki” –
wystawa pokonkursowa

Uniwersytet Trzeciego
Wieku
23.04 godz. 14:00 „Legendy
Europy” – mówi Anna Krawczyk
30.04 Wyjazd do Krakowa.
W razie odwołania wyjazdu
wykład dra Jacka Urbińskiego
„Inne spojrzenie na Oświęcim”

repertuar „naszego kina”
dostępny na stronie www.ock.org.pl

26.04 godz. 18:00,
28.04–2.05 godz. 18:00

Polak, czas 20 minut (2D)
3–9.05 godz. 16:00

„Nieobliczalni” (15 l.), film
produkcji francuskiej z 2012
roku, reżyseria David Charhon,
czas 95 minut (2D)
26.04 godz. 20:15,
28.04–2.05 godz. 20:15

„Imagine” (15 l.), film produkcji polskiej z 2012 roku,
reżyseria Andrzej Jakimowski,
czas 105 minut (2D)

„Mambo, Lula i piraci”
PREMIERA (b.o.), film produkcji duńskiej z 2012 roku,
reżyseria Jan Rahbek, czas 75
minut (2D)

„Moja ulica” (10 l.), film
produkcji francusko-polskiej z 2012 roku, reżyseria
Marcin Latałło, czas 80 minut
(2D) i „Świteź” (10 l.), film
w koprodukcji, reżyseria Kamil

Reklama

10.05 godz. 16:45,
12–16.05 godz. 16:45
3–9.05 godz. 18:00
„7 dni w Hawanie” (15 l.),
film produkcji francusko-hiszpańskiej z 2012 roku,
reżyseria zbiorowa, czas 129
minut (2D)
3–9.05 godz. 20:00

„Przelotni kochankowie” PREMIERA (15 l.), film produkcji
hiszpańskiej z 2013 roku,
reżyseria Pedro Almodóvar,
czas 90 minut (2D)
10.05 godz. 18:15, 20:00,
11.05 godz. 20:00,
12–16.05 godz. 18:15, 20:00

kultura
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GŁOŚNIK KULTURALNY
KLUB CZYTAJĄCYCH RODZIN
Festyn rodzinny
15.05 godz. 17:00
Aula

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 MAJ 2013
65 LAT BIBLIOTEKI
W OŚWIĘCIMIU. WYSTAWA
2–25.05
Galeria Przechodnia
PORTRET DZIECKA W FOTOGRAFII ŁUKASZA SZYMAŃSKIEGO. WYSTAWA
27.05–15.06
Galeria Przechodnia
DRAMA CLUB „CIRCLE
OF FRIENDS”
2.05; 9.05; 16.05; 23.05
godz. 17:00
Aula
TEATRZYK KUKIEŁKOWY
„ROZWESOŁEK”
6.05; 13.05; 20.05; 27.05
godz. 17:00
Aula
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„Słowo na ekranie” – warsztaty
komputerowe
7.05; 21.05 godz. 9:00 I gr;
12:00 II gr; 15:00 III gr;
18:00 IV gr
9.05; 23.05 godz. 9:00 V gr
12:00 VI gr; 15:00 VII gr;
18:00 VIII gr
Klasopracownia parter

9.05 godz. 17:00 Podróżować każdy może. Spotkanie
z podróżnikiem Andrzejem
Pasławskim „O Bałkanach,
Albanii i generalnie zasadach
podróżowania”
14.05 godz. 16:30 Podróże
na papierze, czyli, gdzie można
dotrzeć nie wstając z łóżka.
Zabawy podróżników
16.05 godz. 16:30 Może być
truskawkowy, wiśniowy, z kawałkami owoców lub naturalny... Jak powstaje jogurt
21.05 godz. 16:30 Portret
mamy
23.05 godz. 16:30 Ekslibris –
znak własnościowy książki
28.05 godz. 16:30 Fantasy
dla najmłodszych
W maju zajęcia oparte są na
książce Olgi Masiuk „Lenka,
Fryderyk i podróże”.
MAMO, TATO CHCĘ ZOSTAĆ… KOSZYKARZEM
9.05 godz. 16:30 Informatorium

UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
7.05 godz. 16:30 Wartości
edukacyjne w utworach Wandy
Chotomskiej

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM
ANDRZEJEM PASŁAWSKIM

BIBLIJNY PRZEGLĄD
MIESIĄCA
Prowadzi ks. Zbigniew Zachorek
16.05 godz. 18:30
Aula
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla młodzieży
17.05 godz. 16:00
Klasoprac. I p.
AKADEMIA RODZICA
Wspieranie intelektualnego rozwoju dziecka – jak się bawić,
na co zwracać uwagę. Prowadzi psycholog Anna Kurasz.
KLUB MOTYLI KSIĄŻKOWYCH Zajęcia na zapisy
17.05 godz. 17:00
10.05 godz. 17:30
Aula
Aula
„O Bałkanach, Albanii i generalnie zasadach podróżowania”
9.05 godz. 17:00
Aula

godz. 17:00 – WYKŁAD prof. dr
hab. Bożeny Popiołek – dyrektor
Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
– „Rycerz, ziemianin i zdrajca
– wzorce i stereotypy osobowe
w czasach potopu szwedzkiego”
godz. 18:00 – OTWARCIE
WYSTAWY „W latach potopu – ślady konfliktu polsko-szwedzkiego w XVII wieku na
tle wybranych muzealiów”.
Wśród miast polskich szczególnie zniszczonych działaniami
wojennymi znalazł się również
Oświęcim. Wystawa zorganizowana przez Muzeum Zamek
w Oświęcimiu prezentuje trud-

NOC KULTURALNA
24.05 godz. 20:30–25.05
godz. 2:00
INFOR-NACJA
W ramach projektu Kulturowo
i cooltowo
Warsztaty komputerowe dla
dorosłych
Sztuka za jednym kliknięciem
– internetowe zasoby muzeów
i galerii
29.05 godz. 17:00
Czytelnia Internetowa

10 maja odbędzie się trzecia
edycja przedsięwzięcia kulturalnego pn. MDSM SA, czyli
Scena Alternatywna MDSM.
O godz. 20:00 – „Przystanek
Teatr”, a w nim spektakl „Wokół Szekspira” w wykonaniu
Andrzeja Seweryna, zawierający najpiękniejsze fragmenty monologów bohaterów
arcydzieł Szekspira – Hamleta,
Makbeta, Otella i wielu innych.
To nie tylko popis wielkiego
aktora i kunszt Szekspira, ale
także zaproszenie skierowane
do publiczności, aby stała się
współtwórcą tego wieczoru.

MŁODY, OGARNIJ SIĘ!
W ramach projektu Kulturowo
i cooltowo
Niesztuczna sztuka – warsztaty
nie tylko plastyczne
20.05 godz. 17:00
Poezja chodnikowa – tworzymy
szablony naszych „cytatów”
22.05 godz. 17:00

BI CLUB FILMOWY
29.05 godz. 17:00
Multimedia

*Wręczenie nagród za udział
w konkursie plastycznym
*Wręczenie nagród za udział
w grze miejskiej
godz. 13:30 – Inscenizacja
historyczna SZLACHECKA
KAMPANIA „WYBÓR KRÓLA” – Blok konkursowy – nauka fechtunku, krok szermierczy, zabawy dla widzów
godz. 14:00 – pokaz tańca
dawnego – bractwo Milites Illuminati

(skrzypaczka reprezentowała
zespół w Must Be The Music)

Szanowni Państwo

Ponadto
w programie:

Muzeum Zamek
w Oświęcimiu na prośbę
p. MAGDALENY DYLĄG
z Muzeum Regionalnego
Ziemi Limanowskiej
w Limanowej
musiało przesunąć
termin wykładu
pt. „Ksiądz płk Józef
Joniec – kapłan, żołnierz
patriota” z 11 kwietnia
na 10 kwietnia br.
Informacje o zmianie
zostały rozesłane
do osób będących w bazie
adresowej muzeum
oraz umieszczone
na stronie internetowej
muzeum, a także
Urzędu Miasta Oświęcim.
Za wszelkie trudności
wynikłe z przesunięcia
terminu wykładu bardzo
przepraszam.

godz. 12:00 – POKAZ ARTYLERYJSKI „Głos Boga Wojny”
czyli wystrzały artyleryjskie
z XVII-wiecznych armat. Możliwość załadowania własnoręcznie armaty pod fachowym
okiem artylerzysty (bulwary)
UWAGA: Wystrzały artyleryjskie będą bardzo głośne.

5 MAJA 2013 – NIEDZIELA POKAZ MUSZTRY – pokagodz. 10:00 – rozpoczęcie jarmarku (dziedziniec zamkowy)
godz. 10:15 – Gra uliczna „Wyprawa dla młodych odkrywców”
(start dziedziniec zamkowy)
godz. 10:30 – zwiedzanie
z przewodnikiem (holl zamek)
godz. 10:30 – pokaz walk rycerskich – bractwo Milites Illuminati
godz. 11:00 – pokazy rzemieślnicze

ALEJA PISARZY.
ODSŁONIĘCIE TABLICY
Połączone ze spotkaniem autorskim z Markiem Bieńczykiem
24.05 godz. 18:00

CZARODZIEJSKI KOCIOŁEK
Muzyczna Biblioteka. Zajęcia
muzyczno-rytmiczne prowadzi
Bernadetta Majcher
14.05 godz. 17:00
Aula
Bajkowy wtorek w Kąciku
Malucha
28.05 godz. 16:30
Aula

Już po raz czwarty na zakończenie długiego majowego weekendu Jarmark Kasztelański przeniesie nas w przeszłość. Tym
razem przybliży czasy potopu szwedzkiego.

4 MAJA 2013 – SOBOTA

KWIATEK DLA MAMY
24.05 godz. 10:00–12:00

Scena
alternatywna

MAJOWY FESTIWAL
INSPIRACJI
Wg oddzielnego harmonogramu
20–25.05
Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI

Potop na oświęcimskim zamku

ne lata potopu szwedzkiego na
ziemiach Rzeczpospolitej.
godz. 19:00 – KONCERT
„Musica Sarmatica” w wykonaniu zespołu muzyki dawnej Contra belluM – koncert
wzbogacony elementami gawędy, która przeniesie widzów
w XVII w.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
24.05 godz. 20:30
Taras

Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży
ul. Legionów 11, Oświęcim,
tel. 33 843 21 07, www.mdsm.pl

DO INTERNETU JEDEN
KROK. LATARNICY
14.05; 28.05 godz. 11:00
I gr, godz. 16:00 II gr
Czytelnia Internetowa

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

Program:

PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
To tak jak w kinie. Spotkania
z adaptacją filmową
16.05 godz. 10:00
Multimedia

DZIECIAKI NA KRAŃCU
ŚWIATA
Tajemnicza Japonia
zajęcia edukacyjne w Kąciku
Malucha
dla dzieci w wieku 4–7 lat
23.05 godz. 16:30
Aula

zy musztry paradnej i bojowej
– halabardników. Możliwość
zaciągnięcia się do regimentu,
nauka musztry (bulwary)

PRZEMARSZ grup rekonstrukcyjnych na wzgórze zamkowe
godz. 13:15 – OFICJALNE
OTWARCIE IV JARMARKU KASZTELAŃSKIEGO –
(dziedziniec zamkowy)

godz. 14:00 – POKAZ SOKOLNICZY – Polowanie z ptakami
drapieżnymi, prezentacja ptaków używanych do polowań. Będzie można samodzielnie wysłać
sokoła na polowanie (bulwary)
godz. 14:20 – pokazy rzemieślnicze
godz. 15:30 – Inscenizacje
historyczne
SZLACHECKA
KAMPANIA „POJEDYNEK
O KOBIETĘ”, „SĄD NAD
CZAROWNICĄ”. Blok konkursowy, pojedynki i zabawy
dla widzów
godz. 16:00 – Występ „Grupy Na Zamku” pt. „Grupa na
Zamku o potopie”
godz. 16:15 – zwiedzanie
z przewodnikiem (holl zamek)
godz. 16:15 – pokazy rzemieślnicze
godz. 17:00 – KONCERT
„CASTLE DREAMS” – zespół
folkowy inspirowany muzyką dawną, celtycką, rockową

O godz. 21:15 w ramach „Anty-Salonu Poezji” usłyszymy
wiersze Marka Krystiana Emanuela Baczewskiego – poety,
prozaika, krytyka literackiego.
O 21:45 w „Niszowym
Studio Dźwięku” zagrają Domowe Melodie, alternatywny
zespół z Warszawy, którego
muzyka okrzyknięta została
debiutem roku 2012.

Obozowisko SARMATA – pokazy walk, konkursy, zabawy
dla najmłodszych
Dotknij historii – przymierzalnia zbroi rycerskiej, różne
rodzaje uzbrojenie
Animatorzy historyczni – kat,
żebrak
Sokolnik – prezentacja ptaków
drapieżnych (cały dzień miejsce pod wieżą)
Obrońcy wieży – bractwa Millites Illuminati – prezentacja
grupy (wieża zamkowa)
Pokazy rzemieślnicze: piwowar,
kaletnik, rzeźba w drewnie, tkactwo, plecionkarstwo w trawie,
drukarnia, mincerz, płatnerz
Kramy jarmarczne: z napitkiem, słodyczami, jadłem, zabawkami
Warsztaty dla dzieci – „Uskrzydleni rycerze” – wykonujemy
skrzydła husarii (sala 110)
Zwiedzanie ekspozycji zamkowej i wieży – indywidualnie
przez cały czas trwania jarmarku lub z przewodnikiem w wyznaczonych godzinach
„Grupa na Zamku” – wystawa twórców oświęcimskich –
(sala 202)

Wioletta Oleś
Dyrektor Muzeum Zamek
w Oświęcimiu
(w organizacji)
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ze zbiorów Łukasza szymańskiego

Oświęcimianie
na sportowo

Drużyna szczypiornistów AZS (lata 30. XX w.) Na zdjęciu
od lewej stoją: Pasternak, Jędrzejowski, Szatkiewicz, Kulczycki, Chałupnik, w środkowym rzędzie Klaja, Piegłowski,
Wójcik, siedzą Matyszkiewicz, Sagan, Neuman

„Kajakiem z Oświęcimia na Hel". Na zdjęciu przygotowania J. Gackowskiego z Oświęcimia przed wyruszeniem kajakiem w podróż na Hel, rok 1931

pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Pozostali w albumach

D

la żyjących w II połowie XIX stulecia był
to jeden z najbardziej
znaczących wynalazków, stawiany na równi z telegrafem i koleją żelazną. Możliwość zachowania na kliszy
i reprodukowania w dowolnej
liczbie odbitek – ludzkich twarzy, krajobrazów, scen rodzajowych znaczących wydarzeń
społecznych był rodzajem cudu
zatrzymującego mijającą chwilę – dla przyszłości.
Przy czym – szczególnie
w dziedzinie utrwalania ludzkich podobizn – fotografia była
niezwykle
demokratyczna.
Wcześniej bowiem, któż mógł
pozwolić sobie na pozostawienie swego wizerunku potomnym? Arystokracja, najwyżsi
duchowni czy najbogatsi patrycjusze zamawiali portrety
w pracowniach artystów. Pomniejszej szlachcie pozostawało zdać się na mierny talent
wędrownych malarzy czy ludzi
trudniących się wycinaniem
z czarnego papieru tzw. sylwetek: pokazywały one profile
modeli i – jak wtedy mawiano
– półpostaci do ramion włącznie. (Takie wizerunki pozostały
po rodzicach Adama Mickiewicza – Mikołaju i Barbarze
z Majewskich).
Jak wyglądały całe pokolenia
ludzi niższego stanu – uboższych mieszczan i chłopów
– nie wiadomo. Czasem tylko
sławni artyści wybierali na modele tzw. typy charakterystycz-

ne – wędrownych muzykantów,
żebraków, starców albo dorodnych ludzi płci obojga w ludowych odświętnych strojach.
Dopiero fotografia – gdy
drogie dagerotypy ustąpiły
miejsca technicznie tańszym
odbitkom – uwieczniać zaczęła ludzi bez różnicy stanu.
W miastach ambicją nawet
skromnie sytuowanych rodzin
było stworzenie familijnego
albumu. Magazyny papiernicze oferowały je w rozmaitych
cenach. Najdroższe oprawne
były w ciężkie, wyklejane aksamitem czy złoconą na brzegach
skórą drewniane okładki, tańsze miały obwoluty z grubego,
pozłacanego czy malowanego
kartonu. Strony, na których
umieszczano fotografie przekładano pergaminowym, przeźroczystym papierem.
Album leżał w saloniku czy pokoju, gdzie przyjmowano gości
i otwierany był wielokrotnie
przy rozmaitych towarzyskich
czy świątecznych okazjach.
Do „fotograficznego atelier”
– bo tak nazywano wówczas
pracownie fotograficzne udawano się przy ważnych życiowych okazjach. Kiedy dzieci
kończyły pierwszy bądź trzeci
rok życia, rozpoczynały naukę
w szkole, szły do pierwszej komunii. Później, gdy chłopcy
kończyli gimnazja, a dziewczęta – pensje. Zachowało się
też wiele zdjęć – poborowych
i wyzwolonych czeladników.
Panny mogły liczyć, że rodzice

zabiorą je do atelier, kiedy zaczną bywać na tańcach i w towarzystwie jako kandydatki do
zamążpójścia. Fotografowały
się narzeczeńskie pary (chociaż przesądni uważali, że lepiej
poczekać z tym do dnia ślubu)
i nowożeńcy. Ci ostatni nieraz
w otoczeniu rodziców i rodzeństwa obojga młodych.
Później – już rodzinnie – wybierano się do fotografa na
okrągłe rocznice ślubu – dziesiątą, piętnastą, dwudziestą,
w dzień srebrnego wesela. Takie zdjęcia rozsyłano krewnym,
aby mogli patrzeć, jak familia
powiększa się, rosną dzieci,
a ich rodzice nabierają tuszy
i dostojeństwa…
Atelier dysponowało dużym
wyborem tzw. panoram stanowiących tło. Były to idylliczne
pejzaże z jeziorem i zamglonymi górami, altaną oplecioną różami, kolumnadą, pałacowym
tarasem. Pozowano w stylowych fotelach, z dziećmi na aksamitnych taborecikach u nóg
rodziców, pannom fotograf
kazał trzymać w dłoni róże z jedwabiu, młodzieńcom książki
w ozdobnych okładkach, dzieciom – zabawki.
Odbitki mocno retuszowano –
często trudnili się tym studenci
szkół artystycznych: oczy musiały być wyraziste, rysy – regularne, ewentualne zmarszczki
i nierówności cery – wygładzone. Słowem, każdy powinien
sprawiać wrażenie osoby o dobrym wyglądzie i szlachetnym

wejrzeniu – a przy tym na tyle
podobnej, by znajomi ją rozpoznali…
Do ofiarowywania innym
swych zdjęć przywiązywano
dużą wagę. Dawne kodeksy
dobrego tonu przestrzegały –
szczególnie młode panny, by
„nie szafowały lekkomyślnie
swymi podobiznami”. Nie wypadało w żadnym razie ofiarować swego zdjęcia mężczyźnie,
który nie należałby do bliskich
krewnych bądź nie był narzeczonym. Podobnie, jak młodzieniec nie mógłby poprosić
o fotografię panny – przed
zaręczynami. A jeśli doszło do
rozstania tak on, jak i ona powinni zwrócić sobie wzajemnie
podobizny wraz z listami, pierścionkiem i wszystkim, czym
się obdarowali…
Pewne normy postępowania
obowiązywały też fotografów.
Nie mogli bez zgody klientów
wystawiać ich zdjęć w witrynach, udostępniać odbitek
osobom trzecim itp. W roku
1892 pewien lwowski fotograf miał wytoczony proces ze
strony rodzin kilku młodych
piękności, których fotografie
w balowych strojach znalazły
się w galicyjskich trafikach
i sklepach papierniczych jako
anonimowe pocztówki. A stało się to za sprawą terminatora, który sprzedał odbitki
młodych dam właścicielowi
drukarni, gdzie sporządzano
pocztówki. Doszło do ugody, fotograf przeprosił panny
i ich rodziny, wpłacił też jakąś
sumę na Towarzystwo Dobroczynności, ale cech fotografów
i tak potępił brak ostrożności w przechowywaniu kliszy
w jego atelier.		

Horoskop
Baran 21.03–20.04

Zaskoczy Cię dynamika wydarzeń. Nowa miłość, niespodzianki, dobre pomysły, przypływ pieniędzy – w kwietniu
wszystko jest możliwe. Nie
przegap okazji, jednak działaj
z rozmysłem, szczególnie pod
koniec miesiąca.
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe – uczestnicy rejonowych zawodów sportowych w Oświęcimiu, rok 1936

Pamiątkowa
karta pocztowa ze
Zlotu
Towarzystwa
Gimnastycznego
SOKÓŁ
w Oświęcimiu,
na zdjęciu
uczestnicy
Sokoła
Wrocławskiego,
rok 1906

Rak 23.06–22.07

Waga 24.09–23.10

Koziorożec 22.12–20.01

Lew 23.07–23.08

Skorpion 24.10–22.11

Wodnik 21.01–19.02

Byk 21.04–21.05

Będziesz narzekać na przepracowanie i brak spokoju. Nie
bierz wszystkiego do siebie, nie
daj się chandrze, zwolnij tempo – to pomoże. Jeśli czekasz
na miłość, to teraz nie przegap
właściwej osoby. W stałych
związkach nastąpi przypływ
uczuć i czułości.

Bliźnięta 22.05–22.06

Słońce doda Ci sił. Jednak wiosenna huśtawka emocji może
sprawić, że popadniesz w niepotrzebne konflikty. Kwiecień
nie jest dla Ciebie łatwy, ale się
nie poddawaj, szukaj dobrych
stron w każdej sytuacji i pomyśl, że problemy kończą się
któregoś dnia.

Po niezbyt interesującym początku kwietnia sytuacja się
polepszy za sprawą Wenus. Poczujesz się pewniej, nabierzesz
sił do działania. Romantyczne
chwile ubarwią codzienność.
Zadbaj o kontakt z przyrodą
wskazane spacery i wyjazdy za
miasto.
Twoje pomysły okażą się zaskakujące dla otoczenia. Będziesz
działać z zapałem i wiarą, że
możesz przenosić góry i zmienić świat. Szczególnie, gdy poczujesz wsparcie grupy współpracowników i przyjaciół. Jeśli
otrzymasz propozycję wyjazdu
szkoleniowego, skorzystaj bez
wahania.

Panna 24.08–23.09

Jeśli planujesz poważne inwestycje, nowy projekt i zaciągnięcie kredytu, to teraz jest
dobry moment. Działaj powoli,
rozważnie, ale nie daj się zablokować swemu wrodzonemu krytycyzmowi. Satysfakcję
mogą Ci dać społeczne lub
charytatywne działania.

Warto powalczyć o swoje sprawy, domagać się, aby liczono
się z Twoim zdaniem w pracy
i w domu. Możesz wdać się w niespodziewany romans, poczuć
przypływ namiętności, jednak nie
trać zdroworozsądkowego spojrzenia na świat. Rozważ ewentualne skutki życiowych rewolucji.

Nie można wciąż oglądać się
za siebie i roztrząsać przeszłości. Teraz masz szansę pokonać trudności i przyspieszyć
działania. Poza tym poczujesz
mocniejsze bicie serca i zrezygnujesz z uporu, który skomplikował Twoje miłosne relacje.
Możesz je naprawić.

Będziesz się mierzyć z nierozwiązanymi wcześniej problemami. Warto podejść do nich
na luzie, pamiętając, że nie da
się kogoś zmusić, aby czuł i myślał tak jak ty. Wiosna to czas
odnowy, zakończenia starych
spraw, aby zrobić miejsce na
nowe plany. Pilnuj pieniędzy.

Masz szansę osiągnąć sukces,
ale relacje z otoczeniem będą
trudne. Wielu nie nadąża za
Twoimi pomysłami i nie rozumie oryginalności. Opanuj impulsywność, daj ludziom czas.
W życiu osobistym czeka Cię
wiele uniesień, gorących uczuć
i emocji.

Czekają Cię przyjemności i romantyczny nastrój, który nasili
się szczególnie pod koniec miesiąca. W pracy popiszesz się
kreatywnością i twórczością,
szefowie Cię docenią. Zdarzą
się chwile złego samopoczucia,
ale Twój optymizm nie pozwoli
im zagościć na dłużej.

Nie daj wiośnie zawrócić sobie
w głowie i planuj wydatki. Ulegniesz zachciankom, a potem
będziesz żałować. Wiele przyjemności odczujesz, spełniając
marzenia ludzi bliskich Twemu
sercu. To odnowi i scementuje
Wasze relacje.
– Selene

Strzelec 23.11–20.12

Ryby 20.02–20.03

KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” 20 maja 2013 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL

Reklama
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Krzyżówka 4/2013

Soła Oświęcim straciła pozycję czwartoligowego lidera

Wiosenny falstart

KUPON
„GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ”

krzyżówka
4/2013
Poziomo:
1. Potrawa z jaj i mąki;
2. Hibiskus, ketmia;
* Przyczyna tęsknoty;
3. Stolica polskiej śliwowicy;
4. Wynik odejmowania;
* Borsuk;
5. Kobiecy rower;
6. Przywódca zbójników;
* Szekspirowski bohater;
7. Trybuna dla oratora;
8. Letnie „łyżwy”;
* Trzymany przez śledzie;
9. Pociąg z wojskiem;
10. Nikczemnik, niegodziwiec;
* Miejsce lądowania arki Noego;
11. Pogardliwie motłoch, łobuzeria;
12. Pisak, flamaster;
13. Szczytowy punkt rozwoju;
14. Poetycko o okręcie
15. Pracownia fotografa;
16. Król ptaków;
17. Prasowy felieton;

Takiego scenariusza nie spodziewali się nawet najwięksi pesymiści wśród kibiców
oświęcimskiej Soły. Na wiosenną inaugurację podopieczni Sebastiana Stemplewskiego
sensacyjnie przegrali z ostatnim w tabeli Górnikiem Wieliczka 1:2 i spadli na drugie
miejsce w tabeli.
Nie była to jedyna niespodzianka pierwszej pełnej kolejki w
czwartej lidze, którą udało się
w końcu rozegrać. Dwa punkty
stracił też najgroźniejszy konkurent Soły w walce o awans. Karpaty Siepraw tylko zremisowały
na swoim stadionie z MKS-em
Trzebinia 3:3, choć goście kończyli mecz w „ósemkę”!
Z uwagi na zły stan murawy
na stadionie im. Braci Kisielińskich, spotkanie Soły z Górnikiem rozegrano na sztucznej
nawierzchni w Chełmku. Ten
obiekt nie przyniósł jednak
ekipie Sebastiana Stemplewskiego szczęścia. Drużyna
z Plant sensacyjnie przegrała
1:2. Goście objęli prowadzenie
po uderzeniu Pawła Grzesiaka,
ale odpowiedź nominalnych
gospodarzy była błyskawiczna.
Na listę strzelców wpisał się
Paweł Cygnar. Rozstrzygający

Na początku rundy rewanżowej Soła zaliczyła klasyczny
falstart
Fot. mac

cios krótko po zmianie stron
zadali wieliczanie, a słabo grający oświęcimianie nie zdołali
doprowadzić nawet do remisu.
Pierwszy na wiosnę mecz
w Oświęcimiu Soła rozegra
dopiero 27 kwietnia. Wówczas
będzie podejmowała MKS
Trzebinię. W pierwszym, jesiennym pojedynku tych drużyn biało-czerwoni zwyciężyli
na stadionie w Trzebini 2:1, po
trafieniach Sebastiana Stemplewskiego i Jakuba Snadnego.
Oświęcimianie tracą cztery

Pionowo:
A) Kasprowy w Zakopanem;
* Bakteria, drobnoustrój;
B) Nimb;
C) Zbędny jest balastem;
pierwsze zgrupowanie za Hokeistami
* Epidemia;
Aksam Unii Oświęcim
D) Imię Kukulskiej;
E) Marny film;
* Karciana wróżba;
F) Wywołuje go opowiedziany
dowcip;
G) Kompres;
* Adwersarz, przeciwnik w dyskusji;
H) Supeł;
Prawidłowe rozI) Żeton, szton;
wiązanie krzyżówki
* Strzelisty pomnik;
nr 3/2013 brzmi „Płacz
J) Tkanina używana na wsypy;
jest ulgą serca”.
K) Królestwo Priama i Parysa;
Nagrodę – podwój* Generał na okręcie;
ne zaproszenie do
L) Suchocka, Banaszak lub Śleszyńska;
„Naszego Kina”
Ł) Terenu, to jego ukształtowanie;
otrzymuje p. Urszula
M) W egipskim sarkofagu;
Włoszek z Oświęcimia.
N) Zażywana w wannie;
O) Lodowa w dziejach Ziemi;
Oświęcimianie mają za sobą pierwsze zgrupowanie
Gratulujemy i prosimy
P) Nad Wisłokiem z pałacem
Fot.
mac
o kontakt z redakcją.
Lubomirskich;
Przez blisko dwa tygodnie chal Fikrt. Wszystko wskazuje
oświęcimscy hokeiści treno- zatem na to, że, podobnie jak
ogłoszeniA DROBNE
wali o nietypowej porze, bo w poprzednich sezonach, druwłaśnie w kwietniu trener Jew- żyna będzie oparta na kluboSprzedam mieszkanie Oświęcim, os. Chemików ul. Nojego –
gienij Lebiediew zaplanował wych wychowankach.
39 m kw.
pierwsze zgrupowanie prekwa- W ostatnich rozgrywkach WojPrzytulne mieszkanie po remoncie o pow. 39 m kw. usytuowaciech Wojtarowicz uzbierał 27
lifikacyjne.
ne w Oświęcimiu przy ul. Nojego. Lokal położony na 5 piętrze,
punktów do klasyfikacji kanaNowy
rosyjski
szkoleniowiec
z windą. Dwa pokoje z jasną kuchnią+łazienka, balkon, piwnica.
przywiózł ze sobą jednego za- dyjskiej. Ten napastnik zdobył
Cena 126 000 zł.
wodnika. To 24-letni napastnik czternaście goli i miał trzynaTel. 506 525 927
Kirył Nikulin, który ostatnie ście asyst. Wystąpił w 45 medwa sezony spędził w białoru- czach. Dorobek Marcina Jarosa
Projekty budowlane – tel. 514 656 152
skiej ekstralidze. Oprócz Nikulina, na zgrupowaniu pojawili się
Biuro reklamy:
Redakcja
inni z nowych hokeistów. Mowa
Interhead.pl
Oświęcimskie Centrum Kultury,
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ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
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tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63
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podpis pod nowym kontrakDruk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Sosnowiec-Milowice, ul. Baczyńskiego 25 a
tem złożył Jerzy Gabryś i Mi-

Wschodnia szkoła

Okiem Pepasia

Litery uporządkowane
od 1 do 21 utworzą
rozwiązanie, które wraz
z kuponem nr 4 naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć
do 15 maja 2013 r.
do redakcji GZO,
Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania czeka nagroda.

punkty do prowadzących sieprawian, ale Karpaty mają o jeden mecz rozegrany więcej.
Soła Oświęcim – Górnik Wieliczka
1:2 (1:1)
Bramki: Paweł Cygnar 20 – Paweł
Grzesiak 17, 48. Sędziował Bartłomiej Noga z Wadowic. Żółte kartki: Janeczko, Stanek – Domoń.
Soła: Talaga – Cienkosz (55 Jasiński), Cygnar, Jamróz, Sałapatek (75
Ząbek) – Skrzypek, Snadny (55
Niewiedział), Stanek, Janeczko –
Gleń (25 Stróżak), Nowak.

– mac

to dziewięć goli i siedem asyst.
Jaros stracił jednak końcówkę
sezonu regularnego, gdzie leczył
kontuzję. Zagrał tylko w 32 spotkaniach. Kibiców cieszy decyzja Petera Tabacka o pozostaniu
w nadsolańskim grodzie. „Tabo”
w ostatnim sezonie strzelił
czternaście goli, a w sumie dla
oświęcimian trafiał już 57 razy!
Dobry sezon miał Damian
Piotrowicz (dziewięć goli, jedenaście asyst) i grający w defensywie – Michał Kasperczyk
(trzy gole, sześć asyst). Mniej
szans od trenerów otrzymywał
inny obrońca – Adam Żogała.
Na lodzie pojawił się w 26 spotkaniach, gdzie strzelił jednego
gola i miał jedną asystę.
Przed sezonem 2013/14 oświęcimianie mają w planie aż czternaście spotkań kontrolnych. To
dużo więcej niż przed ostatnimi
rozgrywkami. Przypomnijmy,
iż biało-niebieskich poprowadzi zupełnie nowy duet szkoleniowców. Pierwszym trenerem
został 53-letni Rosjanin – Jewgienij Lebiediew, a jego asystentem będzie oświęcimski trener
młodzieży – Ireneusz Jarosz.
– mac
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sport
a w kobudo (walka z bronią)
była trzecia. Na trzeciej pozycji
zakończyła zawody także Natalia Matusz, która startowała
w kata w kategorii dzieci. Kolejny brązowy medal dorzucił
w kata Jakub Pawłowski (kategoria dzieci, chłopcy starsi).
W tej samej grupie wiekowej
startował Szymon Dębski, ale
przegrał w eliminacjach.
Z kolei Patrycja Mostowik
i Bartosz Fryc przywieźli brązowe medale z mistrzostw Polski seniorów w kick-boxingu
formuły low-kick. Inny z reprezentantów Oświęcimskiego
Klubu Karate sekcji kick-boxingu – Paweł Anlauf odpadł
w eliminacyjnych bojach.
Mistrzostwa już po raz trzeci odbyły się w Kleszczowie.
O medale walczyło 170 kick-boxerów. To rekordowa frekwencja w tej formule. W pierwszym
dniu rozgrywano pojedynki eliminacyjne, a w kolejnym walki
finałowe. W formule low-kick
dozwolone są wszystkie techniki bokserskie oraz kopnięcia do
wysokości głowy. Nie ma minimalnej liczby kopnięć na minutę i nie wolno kopać kolanem,
a także uderzać łokciem.
Opiekunem trzyosobowej oświęcimskiej grupy był trener – sensei
Mariusz Pawlus. Patrycja Mostowik wywalczyła brązowy medal
w kategorii do 60 kg, a Bartosz
Fryc był trzeci w grupie do 75
kg. Paweł Anlauf, który odpadł
Patrycja Mostowik wywalczyła brązowy medal mistrzostw w eliminacjach startował w kategorii wagowej do 86 kg.
Polski
– mac
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Mistrzostwa Polski karate w kata i kick-boxingu

Oświęcimianie na podium

Czterokrotnie na stopniach podium stawali oświęcimscy karatecy podczas mistrzostw kraju
Oyama Polskiej Federacji Karate w Kata. Z medalami krajowego championatu wrócili także
oświęcimscy kick-boxerzy.
W formule kata Oświęcimski Klub Karate ma bardzo
duże sukcesy, o które w głównej mierze zadbała Magdalena
Kraszewska. Nie inaczej było
teraz. Dziewiętnastą edycję
mistrzostw Polski rozegrano
w hali sportowej w Łasku. Na
starcie stanęło blisko dwieście
zawodniczek i zawodników z 25
ośrodków karate w Polsce. Klub
z Oświęcimia reprezentowało
czworo karateków (Magdalena
Kraszewska, Natalia Matusz, Jakub Pawłowski i Szymon Dębski). Opiekunami oświęcimskiej grupy byli: trener – sensei
Tadeusz Bednarczyk 4 dan oraz
kierownik drużyny – Leszek
Kraszewski. Ponadto sensei Tadeusz Bednarczyk pełnił obowiązki sędziego centralnego,
a z kolei sensei Mirosław Knapik 1 dan sędziego bocznego.
Dwukrotnie na podium stawała w Łasku startująca w grupie
seniorek – Magdalena Kraszewska. Ta utytułowana zawodniczka zajęła drugie miejsce w formule kata (walka z cieniem),

Ada Wawrzyk i Jakub Lofek złotymi medalistami mistrzostw
Polski młodzików

Udana końcówka sezonu
Dwa złote medale przywieźli
łyżwiarze UKŁF Unii z mistrzostw Polski młodzików
w Elblągu. Oprócz złota wśród
solistek i solistów, oświęcimianie zdobyli srebro i brąz.
Adrian Filanowski był drugi,
a Amalia Konik zajęła trzecią
pozycję.
W Elblągu startowało 105
zawodniczek i zawodników
wyłonionych w eliminacjach.
W klasie złotej solistek startowały podopieczne Iwony Mydlarz-Chruścińskiej.
Po bardzo dobrze wykonanym
programie krótkim Ada Wawrzyk zajmowała pierwsze miejsce, przed Elezavitą Labunets
z Salchofa Warszawa z przewagą
1,40. Program dowolny Ady był
bezbłędny. Oświęcimianka jako
jedyna zawodniczka wykonała dwa podwójne axle, skacząc
solo oraz kombinację podwójnego axla oraz podwójnego
toeloopa. Ponadto w piruetach
uzyskała maksymalne trzecie
poziomy, co ostatecznie dało jej
zwycięstwo nad zawodniczką
z Warszawy z przewagą 8,4 pkt.
Zacięta była walka o trzecie
miejsce. Po programie krótkim zawodniczka Unii – Julia
Kasperczyk wyprzedzała Aleksandrę Rudolf z Axla Toruń
o zaledwie 0,2 pkt. Minimal-

Ada Wawrzyk wraz ze swoją trenerką, Iwoną Mydlarz-Chruścińską
Fot. mac

ne błędy, które przytrafiły się
Julii Kasperczyk w programie
dowolnym dały jej ostatecznie
czwarte miejsce. Medal brązowy przegrała z zawodniczką
Axla Toruń o 0,2 pkt. Z kolei
Anna Zając po programie krótkim zajmowała 14 miejsce. Dobrze wykonany program dowolny pozwolił jej awansować
na 9 pozycję.
O sukcesy postarali się także
prowadzeni przez Ewę Lofek łyżwiarze z klasy srebrnej
i brązowej. W rywalizacji klasy
srebrnej solistek o krok od podium była zawodniczka UKŁF
Unii – Magdalena Zawadzka.
Ostatecznie ukończyła ona
zawody na czwartej pozycji.

Zwyciężyła Nicola Olszewska
(Euro6 Warszawa), przed Gabrielą Rychter (Salchof Warszawa) i Aleksandrą Rudolf (Axel
Toruń). Jeśli chodzi o „srebrnych solistów”, to na siódmej
pozycji został sklasyfikowany
Szymon Szarek (UKŁF Unia).
W klasie brązowej oświęcimianie wywalczyli aż trzy medale.
Wśród solistów zawodnicy
UKŁF Unii odnieśli podwójne
zwycięstwo. Zwyciężył Jakub
Lofek przed swoim klubowym
kolegą – Adrianem Filanowskim. Na trzecim miejscu sklasyfikowano Jana Gierszewskiego (Szóstka Elbląg), a piąty był
inny oświęcimianin – Paweł
Jakubiec. W grupie solistek

klasy brązowej na najniższym
stopniu podium stanęła Amalia
Konik. Podopieczna Ewy Lofek
bezbłędnie wykonała swój program, co wystarczyło do brązowego medalu.
Oświęcimianie startowali także
w zawodach w Opolu. Łyżwiarze Ewy Lofek walczyli o medale w klasie złotej, srebrnej
i brązowej. Podczas „Opolskiej
Łyżwy” zaprezentowało się 49
zawodniczek i zawodników.
Oprócz gospodarzy – Piasta i Piruettu Opole, wystąpili łyżwiarze
UKŁF Unii Oświęcim, katowickiego Spinu, warszawskiego
Salchofu, Lajkonika Kraków
i Euro6 Warszawa. Z dobrej strony pokazali się łyżwiarze z grodu
nad Sołą. Wśród solistów grupy
brązowej zwyciężył Adrian Filanowski, a w zawodach solistek
na piątej pozycji sklasyfikowano
Oliwię Pytkowicz. Tatiana Kasprzyk była czternasta, a Dorota
Zawadzka zakończyła zawody
na 25 miejscu.
Oświęcimianki całkowicie zdominowały rywalizację w klasie
srebrnej. Triumfowała Nina
Bytomska, przed swoją klubową koleżanką – Aleksandrą
Mazgaj. W pierwszej „dziesiątce” znalazły się jeszcze cztery
zawodniczki UKŁF Unii – Alicja Rogalska (czwarte miejsce),
Magdalena Skraba (piąte), Julia Knurowska (ósme) i Kinga Kondal (dziesiąte). Z kolei
Klaudia Malena była dwunasta.
W tej samej kategorii wiekowej
Szymon Szarek (UKŁF Unia)
wywalczył brązowy medal.
– mac
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Konkurs modeli kartonowych o „Puchar
Prezydenta Oświęcimia”

Piąta edycja

Już po raz piąty w Oświęcimiu gościliśmy uczestników
ogólnopolskiego konkursu modeli kartonowych

50 uczestników zaprezentowało około dwieście modeli podczas piątego ogólnopolskiego
konkursu modeli kartonowych
o „Puchar Prezydenta Oświęcimia”. Na tle tak silnej konkurencji bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi modelarze
z Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, którzy zajęli
wysokie miejsca.
W gościnnych salach Oświęcimskiego Centrum Kultury
swoje dzieła zaprezentowali modelarze indywidualni
(Oświęcim, Kęty, Libiąż) i ci
działający w klubach modelarskich. Oprócz oświęcimian,
na konkurs zgłosili się mieszkańcy Bielska-Białej, Krakowa,
Jaworzna, Mikołowa, Czańca,
Rudy Śląskiej, Gilowic, Przeciszowa, Tychów, Polanki Wielkiej. Rywalizowano w kategoriach młodzików, juniorów
i seniorów oraz w dziesięciu
klasach modeli (okręty, statki, budowle, figurki, samoloty
jedno i wielosilnikowe, odrzutowce, pojazdy kołowe, pojazdy
gąsienicowe, żaglowce).
– Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie i cieszył się dużym zainteresowaniem, o czym
świadczy obecność modelarzy
i modelarni biorących udział
w podobnych imprezach na terenie Polski i Europy – mówi
Dariusz Pawlica, pomysłodawca
czuwający nad całością imprezy.
– Niewątpliwą atrakcją wystawy były makiety kolejek elektrycznych, które zostały zaprezentowane przez powstały
w marcu „Oświęcimski Klub
Modelarzy Kolejowych”. Celem
jego uczestników jest propagowanie modelarstwa kolejowego,
historii kolejnictwa, organizowanie pokazów makiet kolejowych oraz budowa makiet i infrastruktury kolejowej. Nowym
pomysłem tej grupy jest zorganizowanie w naszym mieście na
przełomie października i listopada profesjonalnego pokazu
makiet kolejowych przez „Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych”. O szczegółach będziemy informowali. Inną atrakcją
wystawy była prezentacja zdjęć
o tematyce kolejowej autorstwa
Grzegorza Moca i Mateusza
Moca. Panowie są z zawodu

maszynistami – dodaje Dariusz
Pawlica.
Puchar za zwycięstwo trafił do
Janusza Stokłosy, który zaprezentował model wozu strażackiego. Okazałe trofeum wraz
z dyplomem odebrał on z rąk
prezydenta Oświęcimia, Janusza Chwieruta.
Bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi oświęcimianie
z Młodzieżowego Domu Kultury. Adam Stawowczyk zajął
pierwsze miejsce wśród młodzików (kategoria budowli),
a Krzysztof Dawidziuk w tej
samej grupie był drugi (kategoria pojazdów kołowych). Instruktorem obu modelarzy jest
Dariusz Pawlica.
Impreza cieszyła się sporym
zainteresowaniem wśród odwiedzających. Wystawę obejrzało ponad 800 osób. Nie tylko
młodzi, ale także dorośli mieszkańcy grodu nad Sołą chętnie
zatrzymywali się przy makietach
kolejek elektrycznych oraz stoiskach, przy których można było
nabyć modele i akcesoria modelarskie. Wielu zwiedzających
podkreślało potrzebę takich imprez w Oświęcimiu, który słynie
z modelarskich tradycji.
W przebiegu imprezy pomagali
uczniowie MG nr 2 w Oświęcimiu, którzy uczęszczają na zajęcia modelarskie prowadzone
jako innowacja z przedmiotu
zajęć praktycznych. Organizatorami i sponsorami konkursu
były: Urząd Miasta Oświęcim,
Oświęcimskie Centrum Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury
w Oświęcimiu, Miejskie Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu
i Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska.
– mac
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