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Cyfrowe fajerwerki
Dobre wieści dla miłośników kina! W Krakowie zapadła decyzja o przyznaniu środków unijnych na budowę „Małopolskiej Sieci Kin Cyfrowych”, a to oznacza, że jeszcze w tym
roku w Oświęcimskim Centrum Kultury można będzie oglądać filmy cyfrowej jakości.
W ubiegłym roku OCK przystąpiło do projektu małopolskiej sieci kin cyfrowych, przygotowywanego przez Fundację
Rozwoju Kina w grupie Apollo Film w Krakowie. Mimo iż
w grudniu komisja nie zakwalifikowała projektu do dofinansowania, znalazł się on na liście
rezerwowej. Zmiana kursu
euro spowodowała, że w województwie zostały środki do
wykorzystania i nie musieliśmy
długo czekać na dobre dla miasta rozstrzygnięcie.
Zarząd województwa małopolskiego przyznał środki na
realizację projektu. Jego koszt,
w przypadku Oświęcimia, wyniesie ponad 700 tys. zł z czego około 132 tys. zabezpieczy
miasto Oświęcim, a pozostała
część pochodzić będzie ze środków unijnych. Przystąpienie do
projektu pozwoli pozyskać dla
miasta nowoczesny sprzęt kinowy, który gwarantuje najwyższą
jakość projekcji, w tym również
prezentację wybranych filmów
w systemie trójwymiarowym
3D. Filmy nie będą już wyświetlane z tradycyjnej 35-mm taśmy, lecz z serwera kinowego,
którego technologia eliminuje
jakiekolwiek zakłócenia mogące wystąpić podczas projekcji.
System kina cyfrowego umożliwia również prezentowanie
materiałów z innych źródeł,
w tym z komputera i DVD.
Filmy w wersji cyfrowej odtwarzane są z zabezpieczonych
szyframi plików, przy pomocy
specjalnych projektorów cyfrowych i serwerów. Technologia ta zapewnia lepszą ostrość
i stabilność obrazu, bardziej

czysty dźwięk, a także najwyższą jakość projekcji bez względu na czas użytkowania kopii.
Najważniejsze jest jednak to, że
kina są uniezależnione od obiegu fizycznych kopii filmowych
wykonanych w standardzie
35-mm. Oznacza to, że mogą
wyświetlać filmy premierowe
i są w stanie dowolnie, pod zamówienie lokalnych społeczności kształtować program. Nie
mniej istotnymi aspektami jest
likwidacja kosztów logistyki

kopii 35-mm. Koszt wykonania
kopii cyfrowej z pliku-matki
jest dziesięciokrotnie niższy niż
kopii 35-mm. Najnowsze badania dynamiki wzrostu ilości
kin cyfrowych dowodzą, że po
2010 roku niemal połowa kin
na świecie będzie cyfrowa. Specjaliści są pewni, że zapoczątkowany już gwałtowny wzrost
liczby kin cyfrowych trwał będzie także w następnych latach.
W Polsce pierwsze kino cyfrowe otworzono w czerwcu 2007

Już w tym roku ciężkie, stare projektory odejdą do lamusa

roku. Od tego czasu, w ciągu
roku powstało kilkadziesiąt
cyfrowych kin, z czego jedno
w Małopolsce – krakowskie
Kino Kijów. Dziś nie ma już
wątpliwości, iż wobec skali
oszczędności i ułatwień wynikających z użytkowania formatu cyfrowego, przejście na ten
system w kinach jest nieuniknione. Pozwala to mniejszym
miastom na uniknięcie wykluczenia lokalnych społeczności
z dostępu do kultury, a także
podniesienie atrakcyjności tych
miejscowości.
Nareszcie ponad 40-tysięczne
miasto powiatowe będzie miało
kino z prawdziwego zdarzenia.
Profesjonalnie wyposażona sala
kinowa służyć może mieszkańcom Oświęcimia w celach edukacyjnych i rozrywkowych, jak
również może być wykorzystywana do realizacji konferencji o
charakterze
ogólnopolskim
i międzynarodowym.
W sieci będzie dziesięć kin
z Małopolski, które zadeklarowały chęć współpracy w ramach
sieci i podpisały umowę partnerską. Są to Bochnia, Brzeszcze, Dąbrowa Tarnowska, Kęty,
Kraków, Krynica-Zdrój, Limanowa, Trzebinia i Wadowice.
Projekt obejmuje część inwestycyjną planowanego przedsięwzięcia, polegającą na zakupie
oraz wyposażeniu wszystkich
dziesięciu kin tradycyjnych –
również Oświęcimia – w nowoczesne systemy kina cyfrowego oraz stworzeniu wspólnej
platformy internetowej. Jest to
konieczne do zapewnienia rozwoju instytucji w niedalekiej
przyszłości. W perspektywie
kilku lat, kina, które nie zmienią technologii z analogowej na
cyfrową, nie będą miały możliwości wyświetlania nowości
filmowych. Równie potrzebną
inwestycją jest uruchomienie
platformy internetowej, która
umożliwi sprawne zarządzanie
siecią i relacjami z widzami.

Kina tradycyjne miały ograniczone możliwości komunikacji
z widzem. Dzięki platformie
uzyskają dodatkowy kanał promocji swojej kulturalnej oferty,
a także narzędzie do wymiany
informacji i aktualizowania
wiedzy na temat zarządzania
kinem.
Wszystkie kina będące w sieci (oprócz kina prowadzonego
przez lidera projektu) są finansowane przez samorządy, co
gwarantuje ich stabilność działania. Multipleksy z reguły powstają w miejscowościach powyżej 100 tysięcy mieszkańców.
– In
Reklama
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2 wiadomości
W drodze do muzeum
Wkrótce w Oświęcimiu powstanie nowa,
długo oczekiwana placówka kulturalna.
Władze miasta chcą powołać
w tym roku muzeum z siedzibą w
zamku, wykorzystując istniejące
tam Zbiory Historyczno-Etnograficzne. Na początek ma tu powstać muzeum w organizacji pn.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu,
które po zatwierdzeniu statutu
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i otwarciu
stałej wystawy może się stać samodzielną instytucją kultury.

– Po licznych spotkaniach i konsultacjach z władzami miasta i osobami
zainteresowanymi historią Oświęcimia,
między innymi z członkami Klubu
„Oświęcimska Starówka”, naukowcami, dr Katarzyną Barańską i Tadeuszem Smolickim – autorami koncepcji
aranżacji wnętrz zamku opracowano
statut muzeum w organizacji, które
zgodnie z wymogami prawa jest pierwszym etapem tworzenia
docelowego muzeum – wyjaśnia Piotr Matusiak, pełnomocnik
prezydenta miasta do spraw aranżacji zamku i dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury.

Władze miasta chcą przekazać
w użytkowanie muzeum całkowicie zrewitalizowany zamek oraz
wieżę. Obok podstawowej funkcji
gromadzenia dóbr kultury i eksponowania dóbr już zgromadzonych
w Zbiorach Historyczno-Etnograficznych, muzeum będzie kreować
historyczny a zarazem pozytywny
wizerunek Oświęcimia.
Z chwilą kiedy powstanie
w Oświęcimiu placówka muzealna o wiele łatwiej będzie gromadzić wszelkiego rodzaju eksponaty, bowiem osoby posiadające
cenne przedmioty chętniej przekażą je do muzeum. Poza tym
współpraca pomiędzy różnymi
muzeami daje więcej możliwości
ze względu na podobny status.
Kilkanaście lat temu powstały
Zbiory Historyczno-Etnograficzne
w Oświęcimskim Centrum Kultury, które cały czas gromadzą różnego rodzaju pamiątki i archiwalia
dokumentujące dawną historię
Oświęcimia i ziemi oświęcimskiej.

wiadomości 3
Ponadosiemsetletnia historia Oświęcimia
jest przeciwwagą dla postrzegania naszego miasta przez pryzmat Auschwitz.
Muzeum będzie dla odwiedzających miasto dopełnieniem oferty turystycznej.
To muzeum będzie nie tylko dla turystów,
ale też mieszkańców miasta i okolicy,
bo jego misją będzie popularyzowanie
historii całej ziemi oświęcimskiej. Jest to
bardzo ważne, zwłaszcza dla młodych
ludzi, którzy wbrew pozorom chcą znać historię, chcą być z niej
dumni. Trzeba im tylko tę wiedzę ciekawie przekazać – mówi
Gerard Madej zastępca prezydenta Oświęcimia.

Obecnie w zamku trwają prace nad
tworzeniem ekspozycji stałej. Koncepcja aranżacji autorstwa dr Katarzyny Barańskiej ukazuje przełom
XIX i XX wieku. Zamek w znacznej
części jest już urządzony.
– Trzeba jeszcze zakończyć remont średniowiecznej wieży. Będzie to jeden z najciekawszych
elementów muzeum, to przecież
najstarszy zabytek obronny w Małopolsce. Wieża zostanie połączona z zamkiem przejściem powyżej

Kraków i telewizyjne wyzwania
O przyszłości Telewizji Kraków, otwarciu oddziału w Oświęcimiu rozmawiamy z Bogdanem Wasztylem, rodowitym
oświęcimianinem, nowym dyrektorem Telewizji Kraków.
Jakie wyznaczył Pan sobie cele,
obejmując funkcję dyrektora
oddziału TVP Kraków?
Telewizja jest w wyjątkowej sytuacji finansowej. „Dziura abonamentowa” jest o wiele większa,
niż mogło się to wydawać, i w tej
chwili brakuje nawet pieniędzy
na programy misyjne. Oznacza
to, że trzeba szukać pieniędzy
na programy, które powinny być
realizowane z abonamentu, również na zewnątrz, czego telewizja
do tej pory specjalnie robić nie
musiała.
Czy widzowie mogą spodziewać się jakichkolwiek zmian
w ramówce?
Jak wszystko dobrze pójdzie, to
od kwietnia – bo dopiero wtedy
można mówić o nowej ramówce – będzie więcej premierowych
programów, niż było do tej pory,
pomimo tego, że są trudności
finansowe. Trochę sprytu oraz
pewnej elastyczności trzeba na
te czasy – myślę, że ja to akurat mam, i że uda się to zrobić.
Pierwszą sprawą jest przeprowadzić oddział przez ten trudny
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czas tak, żeby nie było zwolnień,
żeby ludzie mieli pracę sensowną
i w dobrych warunkach.
Czy jest realna szansa na redakcję terenową TVP Kraków
w Oświęcimiu?
Druga sprawa, która sama się nasuwa – trzeba uruchomić jakąś
placówkę w Małopolsce Zachodniej. Do tej pory, przez kilkanaście lat, to się nie udawało. Takie
pomysły zawsze były, potrzeby
także. Zawsze były głosy ludzi
stąd, że chcą mieć program krakowski. Do tej pory tego nie mieli
z różnych powodów – ten główny
był zapewne taki, że brakowało
determinacji, że zawsze gdzieś się
to „rozchodziło po kościach”. Jesienią ubiegłego roku oddaliśmy
nadajnik w Kosztowach i analogowym sygnałem jest pokryty
cały teren Małopolski Zachodniej, nie ma z tym żadnych problemów. Skoro tak jest, to nie ma
teraz uzasadnienia, że Telewizji
Kraków mogłoby nie być z programem i z informacjami stąd –
jest zasięg, potrzeba tylko ludzi,
informacji i lokalu.
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Pracujemy nad tym, żeby taka placówka znajdowała się w Oświęcimiu, bo jeśli chodzi o względy
logistyczne w grę wchodził także Chrzanów. Z tych miejsc jest
wszędzie jednakowo blisko: do
Olkusza, Wadowic i nawet Suchej Beskidzkiej. Natomiast ze
względu na różnorodność środowiska dziennikarskiego bardziej
odpowiedni jest Oświęcim, tak
jak ze względu na Auschwitz, na
którym się trochę trzeba znać.
W tej chwili mamy lokal. W poszukiwaniach bardzo pomocny i otwarty okazał się starosta
oświęcimski i cały zarząd powiatu. Teraz zamierzamy remontować ten lokal znajdujący się przy
ulicy Kościelnej. Szukamy ludzi,
było ogłoszenie w telewizji, na
które dostaliśmy dużo zgłoszeń,
ale są to osoby bez doświadczenia, a jeśli już mają doświadczenie medialne to ani telewizyjne,
ani radiowe. Trzon dziennikarski
tego zespołu już jest, a ponieważ
telewizja nie ma pieniędzy na
nowe etaty to staramy się tworzyć na podstawie tego zespołu,
którym dysponujemy i tych środków, którymi dysponujemy. Jest
szansa, że zespół dziennikarski
będzie bardzo dobry. Natomiast
większe problemy są z operatorami i tych poszukujemy.
Kiedy Telewizja Kraków zacznie
działać w naszym mieście?
Jestem zdania, że jak się czegoś
nie zrobi w pierwsze trzy miesiące to potem może się już nie
udać. Sądzę, że ruszymy około
21 kwietnia. Może uda się wcześniej…

Bogdan Wasztyl
urodził się i mieszka
w Oświęcimiu, od 21 stycznia dyrektor TVP Kraków,
współzałożyciel Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin
Oświęcimskich, dziennikarz,
były redaktor naczelny miesięcznika „Dialog-Pheniben”,
trzykrotny zdobywca Nagrody
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, tzw. polskiego
Pulitzera, laureat Nagrody Pro
Publico Bono, laureat Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i wielu innych nagród
dziennikarskich. Współautor
kilku książek, redaktor i wydawca m.in. książek: „Kto
ratuje jedno życie”, „Ochotnik
do Auschwitz”, „Chorzowianie w KL Auschwitz”, „Za
wiarę”, współautor filmu
dokumentalnego „Wśród
koszmarnej zbrodni”. Autor
projektów „Oświęcimska
Dekada 1938–1948”, „Póki
żyjemy...”, „Auschwitz. Blisko
domu” oraz „Auschwitz.
Memento”.

drugiego piętra, a z tarasu widokowego będzie można podziwiać
panoramę miasta i okolicy – mówi
Piotr Matusiak.
W powstającej placówce nie założymy już kojarzących się z dawnymi muzeami filcowych kapci
– będzie to nowoczesne muzeum
z pracownią konserwacji, działalnością wydawniczą, z organizacją
spotkań edukacyjnych, konferencji naukowych oraz ciekawych
wystaw czasowych.
– In
A co jest do zrobienia w Krakowie?
Parę remontów musimy wykonać
na Krzemionkach. I oczywiście
szukamy środków na zewnątrz.
Nie tylko moje odczucia są takie,
że program jest „krakowskocentryczny” i potrzeba większej regionalności, otworzenia się na
szerszy krąg tematów. Oznacza
to nie tylko politykę i wszystko,
co się wokół niej dzieje, ale dużo
więcej spraw społecznych, a dobrze będzie, jak się uda, i społeczeństwa obywatelskiego.
Natomiast sprawy programowe
są trudne, ponieważ wiosenną
ramówkę planuje się jesienią, budżet także planuje się w tym czasie, mnie jeszcze wtedy nie było.
To jest zastana sytuacja, w której
możemy się poruszać, w jej ramach możemy działać. Te możliwości manewru nie są aż tak duże.
Natomiast myślę, że wojewoda ma
podobne odczucia na temat tego,
że informacje regionalne mogą
dochodzić do dziennikarzy lepiej.
Myślę, że współpraca z samorządami będzie się układała bardzo
dobrze, widzę sporą wolę u samorządowców i dużą życzliwość dla
Telewizji Kraków, by program był
bardziej regionalny.
Jak w skrócie można scharakteryzować Telewizję Kraków?
Jest to największy z oddziałów
telewizji publicznej. Specyficzny, ponieważ produkujemy
programy na antenę regionalną i ogólnopolską, na przykład
wszystkie kabarety. Praktycznie
to, co produkujemy równa się
produkcji wszystkich pozostałych oddziałów. Jest to też oddział skomplikowany, ponieważ
posiada dwie duże nieruchomości w dwóch różnych miejscach
Krakowa: Krzemionki i studio
w Łęgu. Mamy stu pięćdziesięciu
pracowników, kilkuset współpracowników, są zgranym i fajnym
zespołem. To po prostu duża firma, w której jest co robić.
– In

Tworzenie historii
własnymi rękami

felieton

Polityczna opera mydlana

Jak mówić o historii, żeby lekcje te zostały w pamięci młodzieży? Dobry pomysł znaleźli i zrealizowali uczniowie
klasy językowo-historycznej Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu pod kierunkiem
nauczycieli Haliny i Wiesława Świderskich.
Mowa o zakończonym projekcie edukacyjnym noszącym nazwę „Miejsce zamieszkania: ziemia oświęcimska – przekleństwo,
uśmiech losu..?”, opracowanym we
współpracy z Centrum Dialogu
i Modlitwy w Oświęcimiu.
Trwające dwa i pół roku przedsięwzięcie miało na celu nie
tylko przybliżenie młodzieży
historii miasta i ziemi oświęcimskiej, w tym współistnienia społeczności polskiej i żydowskiej
w przedwojennym Oświęcimiu
oraz okresu okupacji hitlerowskiej i Holokaustu. Miało ono
również kształtować postawy
dialogu i tolerancji wobec przedstawicieli innych narodowości,
wyznań i kultur oraz osób niepełnosprawnych. Ważne było
zapoznanie licealistów z różnymi
aspektami życia w dzisiejszym
Oświęcimiu i współczesnym
świecie, wyrabianie w nich poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, a także zachęcanie
ich do działań o charakterze społecznym i doskonalenia umiejętności językowych.
W trakcie trwania programu
wywiązała się ścisła i owocna
współpraca pomiędzy popularnym „Konarem” a oświęcimskimi instytucjami, takimi
jak: Międzynarodowe Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście przy Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau, Centrum
Żydowskie,
Międzynarodowy
Dom Spotkań Młodzieży, Centrum Dialogu i Modlitwy, Urząd
Miasta, oświęcimski oddział
Archiwum Państwowego w Katowicach, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy oraz Stowarzyszenie Romów w Polsce,
a nawet Małopolskie Towarzystwo Oświatowe z Nowego Sącza
oraz osoby prywatne.
– Nasze początkowe wątpliwości i obawa przed czymś zupełnie nowym i nieznanym szybko
ustąpiły miejsca pewności, że to,
co robimy ma sens i jest warte
poświęconego czasu. Do końca
towarzyszyła nam wytrwałość
i pracowitość. Uczestniczyliśmy
w licznych wykładach, warsztatach, spotkaniach i wyjazdach,
które dawały nam wiele satysfakcji, pomagały pogłębiać wiedzę,
zdobywać nowe umiejętności
i zaspokajać naszą ciekawość.
Aktywne zdobywanie wiedzy
okazało się skuteczne! – mówi
Paulina Polanek, uczestniczka
projektu.

Wydawać by się mogło, że trudno będzie utrzymać ciekawość
młodzieży przez cały czas długofalowego przedsięwzięcia. Co
było przyczyną niewątpliwego
sukcesu?
– Realizacja tego projektu, a właściwie trzech projektów, wymagała bez wątpienia ogromnego
zaangażowania uczniów i opiekunów. Tym bardziej że cele, jakie
sobie postawiliśmy były, wydawać by się mogło, nie do zrealizowania. A jednak! Było to udane
przedsięwzięcie, warte wszelkiego
wysiłku. Dwa i pół roku nietypowej lekcji, poświęconej między innymi historii miasta, stosunkom
polsko-żydowskim, Holocausto-

bezcenna, ponieważ uświadomiła
nam, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma szansę usłyszeć
historię z ust ludzi, którzy sami
przeżyli to, o czym zwykle czytamy czy oglądamy na szklanym
ekranie. Żadna książka czy film
nie oddadzą prawdziwej atmosfery i uczuć, które towarzyszyły
więźniom – wspomina Paulina
Polanek.
Wraz z młodzieżą z Krakowa
i Nowego Sącza uczniowie klasy
językowo-historycznej brali udział
w dwóch innych projektach: „Ja
wam pokażę” oraz „Usłysz i zapamiętaj”, poświęconych historii,
kulturze i religii żydowskiej na terenach dawnej Galicji. Rezultatem

Uczestnicy projektu podczas polsko-niemieckich warsztatów
w MDSM-ie

wi, tolerancji – nie z podręcznikiem, tablicą i kredą – było dla nas
niezwykle ciekawym wyzwaniem.
Wszyscy mieliśmy poczucie, że
bierzemy udział w czymś wyjątkowym. Nie tylko zdobywaliśmy
wiedzę, uczestnicząc w warsztatach, wykładach i spotkaniach,
bez pomijania niezręcznych
i często smutnych faktów, ale też
dzieliliśmy się nią z innymi. Dzięki projektowi wielu uczestników
zrozumiało, w jak ważnym miejscu żyją. Zaszczepiliśmy w młodzieży chęć poznawania świata
i udało nam się ją przekonać, że
warto jest robić coś więcej ponad
„odklepanie” lekcji w szkole. To są
nawyki bezcenne w ich przyszłym
życiu – podsumowują zgodnie
Halina i Wiesław Świderscy.
– Wyjątkowych wrażeń dostarczały nam spotkania z byłymi więźniami KL Auschwitz-Birkenau:
Haliną Birenbaum, Augustem Kowalczykiem, Kazimierzem Smoleniem, Bernardem Offenem oraz
już nieżyjącym, Henrykiem Mandelbaumem. Możliwość uczestnictwa w tych spotkaniach była

pierwszego była broszura oraz
prezentacje multimedialne dla rówieśników, dokumentujące działania uczestników projektu podejmowane w poszukiwaniu śladów
obecności żydowskiej w miejscu
ich zamieszkania. Na zakończenie
drugiego, we współpracy z Centrum Żydowskim, Mirosławem
Ganobisem i TV Oświęcim, powstał film „Oszpicin. Ocalić od
zapomnienia”, według scenariusza i w reżyserii Haliny i Wiesława Świderskich. Opowiada on
o wspólnym życiu żydowskich
i polskich mieszkańców przedwojennego Oświęcimia.
– Po zakończeniu projektu pozostały nam oraz naszym opiekunom
cudowne wspomnienia, bogaty
dorobek, smak zwycięstwa, poczucie satysfakcji i wiara we własne
możliwości. To było tworzenie historii własnymi rękami. Obowiązki przeradzały się w pasję, a nauka
w przyjemność – uważa uczestniczka projektu, Ewa Mańka.
Może trzeba się zastanowić nad
kontynuacją przedsięwzięcia?
–In

j

eszcze niedawno były
premier, Kazimierz
Marcinkiewicz, pisał
dla londyńskiej Cooltury
„Kocham Cię, a kochanie moje
to rozstania i powroty – często
nucę to za Korą swojej żonie.
Mam dom, prawdziwy i ciepły.
(…) Wrócę do niego dokończyć
życia, gdy zrobię wszystko, co
postanowiłem, co zaplanowałem albo uznałem za ważne
do wykonania”. Swój felieton
„Powroty” podsumował słowami „A wolność jest wartością
kapitalną. Trzeba ją pielęgnować
i szanować. Trzeba z niej umiejętnie korzystać. Wolności trzeba
używać. Wracamy? Twoja wolna
wola”. *
Tak, powtórzę za panem Kazimierzem, wolność to wartościowy stan i trzeba z niej umiejętnie korzystać… Z planami
bywa natomiast różnie. Historia
uczy, że gospodarka planowa
potrafi pogrążyć państwo, a co
dopiero jednostkę... Szczytne,
dalekosiężne projekty mogą się
okazać słowami rzuconymi na
wiatr, szczególnie, kiedy człowieka dopadnie nagłe uczucie.
Pod jego wpływem wielbi się
grafomańskie wiersze (dostępne
w blogu Kazimierza Marcinkiewicza) oraz podziwia kozaczki
z metką na podeszwie przed telewizyjnymi kamerami. „Kaziu,
zakochaj się.” – śpiewała Zofia
Kucówna w Kaberecie Starszych Panów. I zapewne wielu
Polakom skojarzyły się te słowa
z mydlaną operą, jaką możemy
obecnie zobaczyć w mediach.
Wcześniej czołowy polski polityk
obecnie jest doradcą Goldman

Sachs, banku, który zarobił
na osłabianiu złotówki i ma
wziąć udział w prywatyzowaniu
polskiej energetyki. Były premier
udziela wywiadu Super Ekspresowi, dodając zdjęcie swojej
nowej partnerki oraz prezentuje
ją, żującą gumę, przed kamerami TVN24. Kto potem uwierzy
w słowa zawarte w liście otwartym do redaktor Moniki Olejnik
„…uciekam /także dosłownie/
od fleszy i kamer nie dających
mi normalnie żyć.”?
Z zażenowaniem przyglądam
się temu teatrzykowi. Takiego
kabaretu na żywo dawno nie
było… Dodam, że blog warto
czytać w kontekście oficjalnej
strony Kazimierza Marcinkiewicza. A oto morały, jakimi Isabel
podsumowuje swoją twórczość:
Morał 1 Sensacja sensacje goni/
I nikt się przed tym nie obroni/
Dziennikarze cos pisać jednak
musza/ Bo inaczej ich z pracy
wyrzuca
Morał 2 Walki z mediami nie
ma co prowadzić/ Bo tylko na
zdrowiu można stracić
Morał 3 Każdy o tym dobrze
wie, że nie znając osobiście
sytuacji/ Że na media skazany
jest/ Więcej o mediach pisać nie
będę i nie musze/ na inny temat
skieruje ma poetycka dusze
(pisownia oryginalna, http://
kmarcinkiewicz.blog.onet.pl/2,ID366227710,index.html)
Tak… byłoby zdecydowanie lepiej, aby poetycka nowej dusza
ukochanej Kazimierza Marcinkiewicza skierowała się w inną
stronę…
– kid

*Cooltura, nr 51, 24 grudnia 2007r. http://www.cooltura.co.uk/index.php?id=1198503470
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Program niskiej emisji

wieści z oświęcimskiego ratusza

Pożegnaliśmy
Adama Szeligę

Odeszli byli więźniowie
Auschwitz
Józef Hordyński
nr obozowy 347

Zmarł Adam Szeliga, Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim.
Adam Szeliga pochodził z Ropczyc. Brał udział w kampanii
wrześniowej. Później dostał
się do niewoli niemieckiej. Do
Oświęcimia przyjechał pod koniec 1945 roku. Razem z nim
przyjechała żona Anna z córką.
Adam Szeliga był inżynierem
energetykiem i jednym z pierwszych pracowników Zakładów
Chemicznych Oświęcim na
stanowisku generalnego projektanta energetyki w zakładzie
projektowym.
Honorowy Obywatel Miasta
16 grudnia ubiegłego roku
świętował 100. urodziny, w towarzystwie małżonki Anny,
córki, wnuczki oraz przyjaciół,

prezydenta Oświęcimia Janusza
Marszałka, ks. Zenona Latawca,
dyrektora Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego, byłego
dyrektora Zakładów Chemicznych dr. Jana Babiarza i przewodniczącego Rady Miasta
Piotra Kućki.
W nabożeństwie żałobnym
w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
w Oświęcimiu, obok rodziny i znajomych, udział wzięli
prezydent Oświęcimia Janusz
Marszałek, radni Rady Miasta, poczet sztandarowy miasta
Oświęcim. Prochy śp. Adama
Szeligi spoczęły na cmentarzu
Rakowickim w Krakowie.

Odznaczeni za zasługi
dla obronności kraju

Brązowe medale za zasługi dla
obronności kraju, przyznane
przez Ministra Obrony Narodowej, otrzymali: prezydent
Oświęcimia Janusz Marszałek,
Andrzej Bojarski prezes Zakładu Usług Komunalnych,
Andrzej Janus prezes Przedsię-

biorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Kazimierz Tobiczyk
prezes Miejskiego Zakładu
Komunikacji. Odznaczenia na
sesji Rady Miasta wręczył szef
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu ppłk Waldemar Syczuk.

Urodził się 14 marca 1917 r.
w Zakopanem. W roku 1937
zdał maturę i ochotniczo wstąpił do wojska. Przydzielono
go do Szkoły Podchorążych
Rezerwy w Jarosławiu, którą
ukończył w 1938 roku. Studiował medycynę i wychowanie fizyczne w Krakowie.
Walczył w kampanii wrześniowej, dostał się do niewoli,
zbiegł. Z Przemyśla przedarł
się do Zakopanego, pomagał Stanisławowi Marusarzowi w działalności kurierskiej.
Aresztowany w 1940, do KL
Auschwitz trafił 14 czerwca

tego roku z pierwszym transportem Polaków. Pracował jako
sanitariusz w szpitalu obozowym. W listopadzie 1944 roku
przewieziony do Oranienburga, a potem do Sachsenhausen,
gdzie doczekał końca wojny.
Po wojnie ukończył studia, był
trenerem narciarstwa w wojskowych klubach oraz kierownikiem
rehabilitacji i gimnastyki leczniczej w uzdrowisku w Lądku Zdroju. Często spotykał się z młodzieżą i opowiadał o swych losach.
Był członkiem władz statutowych Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich, bardzo aktywnie włączał
się w prace komitetu budowy
kopca Pamięci i Pojednania
w Oświęcimiu. Wspólnie z Wincentym Galicą przyczynił się do
zachowania muzeum w podziemiach „Palace” w Zakopanem,

dawnej katowni gestapo. Zmarł
4 lutego 2009. W uroczystościach pogrzebowych na cmentarzu w Zakopanem wspólnie
z rodziną, przyjaciółmi, przedstawicielem prezydenta RP,
wziął także udział prezydent
Oświęcimia Janusz Marszałek
oraz poczet sztandarowy miasta
Oświęcim.

Stanisław Frączysty
nr obozowy 27235

Legendarny kurier tatrzański,
który w 1941 roku przeprowadził
z Węgier do Polski marszałka
Rydza-Śmigłego; więzień Palace,- zakopiańskiej katowni gestapo, Montelupich, KL Auschwitz
i Buchenwaldu. „Za wyróżniającą się odwagę w pełnieniu
służby kurierskiej w warunkach
bojowych oraz za postawę wobec wroga po uwięzieniu” odznaczony Orderem Virtuti Militari. Po wojnie prześladowany
przez komunistyczne służby
bezpieczeństwa, wiódł rolniczy
żywot w Chochołowie. Nigdy
nie zabiegał o zaszczyty dla
siebie. Upominał się o innych.
Doprowadził do uporządkowania mogiły żołnierzy rozstrzelanych przez Niemców w grudniu
1939 r. w Chochołowie, grobów
partyzantów „Ognia” poległych
w rejonie Chochołowa w 1947
roku. Przyczynił się do położenia kamieni upamiętniających
powstanie chochołowskie, miejsce, w którym przekroczył granicę gen. Rydz-Śmigły. Na ścianie
domu Franciszka Frączystego,
w którym powołano oddział
Dywersji Pozafrontowej, gdzie
znajdował się kurierski punkt
kontaktowy i gdzie zatrzymywali się wszyscy prowadzeni przez
niego do kraju piłsudczycy,
wmurował pamiątkową tablicę.
Wszelkie odznaczenia i dokumenty poświadczające wkład
rodziny Frączystych w walkę
o Polskę przechowywał w kartonowym pudle. Dziad Stanisława, Szymon, walczył w powstaniu chochołowskim, za co
był więziony przez Austriaków
w twierdzy w Spilbergu. Brat,
Franciszek, żołnierz 1920 roku,
kurier Związku Walki Zbrojnej,

zginął w KL Auschwitz. Drugi brat, Karol, poległ podczas
wojny domowej w Hiszpanii.
Trzeci brat, Gustaw, kawaler
Orderu Virtuti Militari, kurier
ZWZ, żołnierz Brygady Karpackiej, walczący pod Tobrukiem i Monte Casino, poległ
pod Bolonią. Siostry – Rozalia,
Władysława i Zofia – zaangażowane w działania konspiracyjne były więzione przez
gestapo. Stanisław Frączysty
był wieloletnim i oddanym
działaczem Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich. Zawsze zabiegał o to,
by informacje o tragicznym wymiarze Auschwitz były przekazywane z zachowaniem prawdy
historycznej. 11 listopada 2008
r. w Chorzowie wraz z innymi
byłymi więźniami obozów koncentracyjnych wystosował apel,
w którym nawoływał: „Rzetelny przekaz historyczny jest
obowiązkiem i tym samym leży
w interesie wszystkich ludzi do-

brej woli, dla których spuścizna
Auschwitz nie jest przedmiotem
koniunkturalnych działań, lecz
przesłaniem dla pokojowego
współistnienia narodów. Mówiąc tak musimy dbać w pierwszym rzędzie o to, aby w naszym
kraju traktowano te sprawy z należytą powagą i starannością".
W imieniu miasta Oświęcim
zmarłego więźnia pożegnał
prezydent Janusz Marszałek
oraz poczet sztandarowy miasta Oświęcim.

Rozpoczyna się następny etap
starań o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej miejskiego programu
ograniczenia niskiej emisji w
Oświęcimiu (PONE). W ubiegłym roku przeprowadzono
specjalną ankietę, dotyczącą zainteresowania udziałem w nim
mieszkańców. Do Urzędu Miasta wpłynęło blisko 300 ankiet
od mieszkańców, którzy wyrazili chęć skorzystania z możliwości wymiany źródeł ciepła
na ekologiczne. W miejskim
programie mogą brać udział
mieszkańcy miasta Oświęcim
będący właścicielami, współwłaścicielami użytkownikami
wieczystymi budynków mieszkalnych po spełnieniu określonych warunków, m.in. stare

źródło ciepła musi być zamontowane przed 1998 rokiem.
Celem Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji jest ograniczenie
uciążliwości zjawiska niskiej
emisji szkodliwych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, emitowanych do atmosfery z procesów spalania paliw stałych oraz
wyeliminowanie
możliwości
spalania odpadów w paleniskach domowych.
Ograniczenie emisji spowoduje
poprawę stanu zdrowia i warunków życia mieszkańców oraz
polepszenie walorów estetycznych miasta.
Program realizowany będzie
poprzez współfinansowanie wymiany i modernizacji nieefektywnych źródeł ciepła na źródła
bardziej efektywne i ekologiczne
lub podłączenie do miejskiej sie-

ci ciepłowniczej. W ramach programu możliwe jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
takich jak energia słoneczna pozyskiwana z ogniw solarnych.
– Największą zaletą programu
jest to, że każdy uczestniczący
w nim otrzyma w formie dotacji
zwrot części nakładów poniesionych przy realizacji inwestycji. Przykładowo mieszkaniec
realizujący w ramach programu
modernizację kotłowni węglowej na węglową niskoemisyjną
będzie musiał pokryć minimum
40 proc. kosztów inwestycji, a realizujący modernizację kotłowni
węglowej na gazową będzie musiał pokryć minimum 30 proc.
kosztów inwestycji oraz m.in.
projektu budowlanego, pozwolenia – wyjaśnia prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek.

Miasto sięga po kolejne
środki unijne
Niedawno miasto pozyskało blisko 15
mln zł na budowę nowej siedziby biblioteki. Nie zamierza na tym poprzestać.
Teraz przygotowuje wniosek do
Funduszu Spójność – Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na dalszą kanalizację
dzielnicy Dwory-Kruki.
– Staramy się o dofinansowanie
w wysokości do 85 proc. wartości inwestycji, tj. o kwotę 5,8
mln zł – informuje prezydent
Janusz Marszałek. – Część prac
kanalizacyjnych w tej części
Oświęcimia została już wykonana w ubiegłym roku. Skanalizowane zostały tereny ul. Wodociągowej i Pod Krukami. Ta
część inwestycji kosztowała
budżet miasta ponad 400 tys.
złotych – dodaje prezydent.
Z województwa małopolskiego
w ramach środków na drogi
gminne miasto chce pozyskać
250 tys. zł na prace przy ul. Kościelnej. Wniosek w tej sprawie
został już złożony. Szanse na
dofinansowanie mają inwestycje, które zakończą się w tym
roku, a remontowane od ubie-

głego roku ul. Kościelna i pl. ks.
Skarbka mają zostać oddane do
użytku w czerwcu.
Tylko w tym roku 1,5 mln zł
miasto przeznaczy na przebudowę instalacji do chłodzenia
amoniaku na lodowisku. Kolejne 118 tys. zł pozwoli na opracowanie projektu modernizacji
ogrzewania węzłów cieplnych
i instalacji c.o. wewnątrz obiektów sportowych. Pojawiła się
też szansa na pozyskanie pieniędzy z Małopolskiego Re-

gionalnego Programu Operacyjnego na rozbudowę hotelu
Olimpijskiego. Są gotowe koncepcje funkcjonalno-użytkowe
przyszłego Centrum SportowoRekreacyjno-Konferencyjnego
w Oświęcimiu. Jedna z nich,
na której opiera swój wniosek
miasto, zakłada rozbudowę
hotelu w kierunku zachodnim
o kolejne budynki z łącznikiem
na osi istniejącego holu oraz
podbudowie od strony północnej zapleczem gospodarczym.
W oparciu o istniejące koncepcje będzie można ogłosić przetarg na projekt przebudowy
hotelu wraz z pozwoleniem na
budowę.

Komunikat
Od 1 stycznia 2009 roku niewymieniony z powodu zmiany
danych dowód osobisty będzie
unieważniony z urzędu w terminach:
3 miesięcy – w przypadku obywateli polskich zamieszkujących
na terytorium kraju;
4 miesięcy – w przypadku obywateli zamieszkujących za granicą.

By uniknąć sytuacji uniemożliwiających korzystanie z usług
banków, urzędów, sądów, notariuszy, przekroczenie granicy
czy zawarcie związku małżeńskiego pamiętaj o wymianie dowodu osobistego i złóż wniosek
o jego wymianę:
– w terminie 14 dni – jeżeli
zmieniłeś swoje dane osobowe

(imię, nazwisko, PESEL, miejsce
zamieszkania),
– niezwłocznie – w przypadku
uszkodzenia, zagubienia dowodu
osobistego,
– nie później niż na 30 dni
przed upływem terminu ważności dokumentu – jeżeli upływa
termin ważności twojego dowodu osobistego.

W przypadku wyższych kosztów
modernizacji kotłowni inwestor
może otrzymać dofinansowanie
w kwocie przewidzianej w regulaminie. Program realizowany będzie przez Gminę Miasto
Oświęcim ze środków pocho-

dzących z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie. Do czasu wyboru
operatora informacji udziela
referat ochrony środowiska tel.
033 8429123

Szacunkowa wysokość dotacji:

Nowe inwestycje
W tegorocznym budżecie ponad 20 mln zł
przewidziano na inwestycje miejskie.
– Ubiegłoroczna sytuacja na
rynkach finansowych, a co za
tym idzie, trudne do przewidzenia skutki dla miejskich
finansów, spowodowały nieco
ostrożniejsze podejście przy
konstruowaniu budżetu. Nie
oznacza to jednak, że ucierpią
na tym zadania, które miasto
musi zrealizować. Będą również prowadzone inwestycje,
i to wcale niemałe – informuje
prezydent Oświęcimia Janusz
Marszałek. Obok kontynuacji
zadań ubiegłorocznych – przebudowy ulicy Bulwary wraz
z parkingiem, ul. Kościelnej
wraz z placem ks. Skarbka oraz
budowy budynku komunalnego na Starych Stawach, zaplanowano także:
– modernizację płyty Rynku
Głównego – 750 tys. zł,
– projekt przebudowy ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego – 50 tys. zł,
– projekt techniczny boiska Orlik na Zasolu – 35 tys. zł,
– budowę kolektora deszczowego wzdłuż ul. Konarskiego
do ujścia na „Sekwanę” przy
ul. Powstańców Śląskich wraz
z modernizacją przepompowni wód opadowych na osiedlu
Błonie – ponad 1 mln zł,
– budowę świetlicy na osiedlu
Stare Stawy – 350 tys. zł,
– budowę kanalizacji sanitarnej w Monowicach – 45 tys. zł
(w tym 685 tys. zł w ramach
GFOŚiGW, czyli razem 730 tys.
zł), Dworach-Krukach ponad
321 tys. zł,
– dla potrzeb Komendy Powia-

towej Państwowej Straży Pożarnej – 537 tys. zł,
– budowę Miejskiej Biblioteki
Publicznej – ponad 6,6 mln zł,
– odnowę i adaptację historycznych budynków przy ul. Kolbego – 1,4 mln zł,
– aranżację i zagospodarowanie
zamku – 123 tys. zł,
– renowację kaplicy Hallera –
350 tys. zł,
– przebudowę instalacji amoniaku na lodowisku – własne
źródło chłodzenia – 1,5 mln zł,
– wyburzenie budynku przy
ul. Kościelnej 12 w związku
ze złym stanem technicznym
i przygotowaniami do dalszej
przebudowy ul. Kościelnej –
100 tys. zł,
– przebudowę hotelu Olimpijskiego projekt – 200 tys. zł
(możliwość pozyskania środków zewnętrznych),
– projekt modernizacji ogrzewania obiektów sportowych
ponad 118 tys. zł.
Na zakup udziałów w Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków zaplanowano 41,5
mln zł.
W budżecie miasta 2009 roku
jest także 350 tys. zł na pomoc
finansową dla Starostwa Powiatowego na remont ul. Zwycięstwa, a także 125 tys. zł dotacji
dla Komendy Powiatowej Policji na modernizację recepcji,
punktu przyjęcia interesantów,
poszkodowanych. Ponadto zaplanowano także 250 tys. zł
na dokończenie modernizacji
przychodni nr 1 i 4 .
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Muzyka dla Patryka

Można wygrać walkę z rakiem!
Program bezpłatnych szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV dla
dziewcząt z rocznika 1997.
Podczas sesji Rady Miasta16
stycznia 2009 roku uchwalono
pilotażowy program wczesnej
profilaktyki zachorowań na raka
szyjki macicy. W tym artykule
spróbuję Państwu przybliżyć
problem, jaki w Polsce stanowi
ten typ nowotworu i rolę szczepień przeciwko infekcjom HPV
w jego zwalczaniu. Tekst ten nie
pretenduje do miana rozprawy
naukowej, dlatego przepraszam
czytelników, zwłaszcza ze środowiska medycznego za jego
skrótowość i oczywiste uproszczenia.
Rak szyjki macicy w Polsce
Rak ten jest drugim, co do
częstości wystepowania nowotworem, na który chorują
Polki, i co gorsza, obarczony
jest olbrzymią umieralnością.
Co roku notuje się ok. 4 tys.
nowych zachorowań i prawie
2,5 tys. zgonów. Co oznacza,
że rak szyjki macicy zabija codziennie 5 Polek. Grozy dodaje
fakt, że dotyczy to pań pomiędzy 35 a 50 rokiem życia, czyli
młodych, będących u szczytu
kariery zawodowej i często wychowujących małe dzieci. Paradoksem jest fakt, że ten typ raka
jest najlepiej poznanym pod
względem przyczyny jego powstania oraz przebiegu, a leczenie jego wczesnych faz rozwoju
kończy się w większości powodzeniem. Diagnostyka również
jest banalnie prosta – badania
cytologiczne. Polska zajmuje
niechlubne przedostatnie miejsce (przed Rumunią) w statystyce zachorowań i zgonów na
tę chorobę w krajach Unii Europejskiej. Przykładowo 5-letnie
przeżycie po rozpoznaniu tego
typu raka w takich krajach jak
Holandia, kraje skandynawskie
to około 7 proc. W Polsce zaledwie 48 proc.!
Jak dochodzi do zachorowań
na raka szyjki macicy
Czynnikami mającymi wpływ
na zachorowanie są między innymi: wczesne rozpoczęcie aktywności seksualnej, awitaminozy, palenie tytoniu, niektóre
infekcje dróg rodnych np. chlamydiami, stosowanie doustnych
środków antykoncepcyjnych.
Jednak jak wykazały badania,
niezbędnym czynnikiem zachorowania jest wcześniejsze
zarażenie wirusem brodawczaka ludzkiego, określanego mianem HPV (human papilloma-

virus). Panuje we współczesnej
onkologii teza; nie ma zachorowania na raka szyjki macicy
bez wcześniejszego zakażenia
wirusem HPV.
Wirus HPV i jego rola w zachorowaniach na raka szyjki
macicy
Wirus brodawczaka ludzkiego
jest jednym z najczęściej spotykanych wirusów, z którymi
styka się człowiek. Szacuje się,
że ok. 50 proc. ludzi aktywnych
seksualnie jest nim w pewnym
okresie swego życia zakażonych. Na szczęście w większości
przypadków infekcja zwalczana
jest własnymi siłami odpornościowymi. Znanych jest ok. 100
typów wirusa HPV, z których
ok. 35 jest chorobotwórczych,
a z nich cztery: HPV typ 16, 18,
31, 45 określa się wirusami wysokiego ryzyka, mogącymi po
wielu latach trwania zakażenia
doprowadzić do procesu nowotworowego.
HPV jest także przyczyną innych przykrych schorzeń narządu rodnego, zarówno kobiet i mężczyzn. Taką chorobą
są tzw. kłykciny kończyste.
Stwierdzono też, że nawet bezobjawowe infekcje powodują
bezpłodność, bądź są przyczyną samoistnych poronień.
„Wtórna" profilaktyka raka
szyjki macicy – wykrywanie
stanów przedrakowych i wczesnych stadiów jego rozwoju
Jak wcześniej napisałem diagnostyka tego typu raka jest
bardzo prosta i ogólnie dostępna. Polega ona na systematycznej kontroli ginekologicznej
i badaniach cytologicznych.
Umożliwia wykrywanie zmian,
które są praktycznie w 100 proc.
wyleczalne. Niestety popularność badań cytologicznych w
Polsce jest bardzo niska. Badania statystycznie wykazały, że
w latach 2007 i 2008 tylko 30
proc. pań poddało się temu
prostemu badaniu, a 22 proc.
Polek nie miało badania cytologicznego nigdy w życiu. Stąd
tak drastyczna różnica w wynikach leczenia tej choroby między Polską a innymi państwami
Unii Europejskiej. Tam w statystce zachorowań dominują
wczesne stadia choroby, u nas
niestety nie. Koszmarną ciekawostką może być fakt, że szwajcarskie uczelnie medyczne organizują zajęcia praktyczne dla

studentów w polskich klinikach
ginekologii onkologicznej, bo
studenci mogą zobaczyć późne
fazy rozwoju raka, których we
własnym kraju, ze względu na
powszechność badań cytologicznych nie zobaczą.
Rola szczepień w walce z rakiem szyjki macicy
Badania niemieckiego wirusologa prof. Haralda zur Hausena
nad pochodzeniem tej choroby,
stwierdzenie zależności powstania raka z wcześniejszym
zakażeniem wirusem HPV
i opracowanie szczepionki wydają się być przełomem w walce
z tą śmierelną chorobą. Historia tego odkrycia naukowego,
walka o przełamanie oporów
środowisk medycznych do teorii zur Hansena, kilkunastoletnie starania o przekonanie firm
farmaceutycznych do produkcji
szczepionki mogą być gotowym
scenariuszem filmu sensacyjnego, na szczęście kończącego
się happy endem. Szczepionka od trzech lat jest dostępna,
a prof. Hausen został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny w 2008 roku.
Szczepionka zapobiega zakażeniu HPV mimo późniejszego
kontaktu z wirusem. Dlatego
tak istotnym jest konieczność
przeprowadzenia szczepienia
dziewcząt przed rozpoczęciem
kontaktów seksualnych, które
są głównym źródłem przenoszenia infekcji HPV.
Szczepionka jest bezpieczna.
Nie zawiera żywych, o osłabionej zjadliwości drobnoustrojów,
jak na przykład szczepionka
BCG, bądź szczepionka przeciwko ospie prawdziwej, lecz
wyprodukowana została drogą
syntezy białkowej przy wykorzystaniu metod inżynierii genetycznej. Czyli nie ma ryzyka
poważnych działań ubocznych.
Bezpieczeństwo jest takie samo,
jak przy szczepionce na grypę czy WZW. Odporność na
zakażania według szacunków

utrzymuje się kilkanaście lat od
szczepienia. Większość wirusologów twierdzi, że chroni przed
zakażeniem HPV przez całe
życie. Istnieje możliwość szczepienia u pań prowadzących
aktywne życie seksualne. W tej
sytuacji warunkiem podania
szczepionki jest brak objawów
infekcji HPV oraz wczesniejsze
badanie cytologiczne, wykluczające obecność zmian patologicznych w obrębie szyjki macicy. Należy jednak podkreślić, że
w tej grupie kobiet skuteczność
może być statystycznie mniejsza. Istnieją bowiem infekcje
bezobjawowe, a tych niestety
szczepionka nie zwalcza.
Szczepienia przeciw HPV
w Polsce na tle innych krajów
Programy powszechnych finansowanych szczepień wprowadziły; USA, Kanada, Japonia
i 14 państw Unii Europejskiej.
W Polsce szczepionka nie jest
lekiem refundowanym, a jej
koszt 1,5 tys. zł stanowi dla
większości rodziców barierę nie
do pokonania. Polskie środowiska naukowe, ale także liczne
stowarzyszenia, jak sławne już
„Damy radę", działające pod
patronatem pani Danuty Wałęsowej, skupiające parlamentarzystki, osoby z kregów kultury
i mediów, lobbują za wprowadzeniem w Polsce bezpłatnych
szczepień przeciwko HPV. Coraz częście samorządy lokalne
wyręczają państwo i umożliwiają młodym mieszkankom
dostęp do tej skutecznej metody walki z rakiem szyjki macicy
całkowicie bądź częściowo refundując koszty zakupu szczepionek. Ocenia się, że w takie
akcje włączyło się 30 samorządów lokalnych w Polsce. Jest to
kropla w morzu potrzeb.
Szczepienia HPV w Oświęcimiu
Rada Miasta uchwałą nr XLI
/444/09 o wprowadzeniu w
Oświęcimiu programu wczesnej profilaktyki zachorowań

na raka szyjki macicy dołącza
do innych samorządów, prowadzących szczepienia przeciwko
HPV. Oświęcim jest drugim po
Zakopanem miastem finansującym te szczepienia. W tym
roku miasto zapewni bezpłatne szczepienia oświęcimianek
z rocznika 1997. Niebawem
rodzice otrzymają pocztą lub
przez pielęgniarki środowiskowe, zaproszenie do udziału w
tym programie z datą i miejscem, gdzie będzie wykonywane szczepienie. Zwykle będą to
punkty szczepień w przychodniach, do których Państwo należycie. Szczepienia przeciwko
HPV nie są obowiązkowe, ale
gorąco apeluję o powszechne
uczestnictwo w tym programie
prozdrowotnym. Że warto, starałem się przekonać Państwa
w tym artykule. Dalsze losy
omawianego programu zależą od jego powodzenia w roku
2009. Jeżeli spotka się z Państwa
pozytywnym odzewem, stanie
się on programem wieloletnim,
trwającym do czasu pełnego
finansowania tych szczepień z
budżetu państwa. Na koniec,
jako pomysłodawca projektu
uchwały, czuję się w obowiązku
podziękować: panu prezydentowi Januszowi Marszałkowi
za pozytywną opinię projektu
uchwały, pani skarbnik Bernadecie Dziedziak za znalezienie
w budżecie niemałej kwoty 300
tys. zł na jego realizację w 2009
roku i panu dr. Wojciechowi
Wokulskiemu, dyrektorowi Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za wcielenie suchej treści
uchwały w precyzyjny program
prozdrowotny. Ale przede
wszystkim dziękuję moim koleżankom i kolegom radnym
za jednogłośne poparcie programu szczepień w głosowaniu
podczas sesji Rady Miasta.
Witold Figiel

przewodniczący Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej
i Ochrony Środowiska
Rady Miasta Oświęcim

informacja
Przypominamy mieszkańcom
miasta o terminach płatności
podatku od nieruchomości:
rata I – płatna do 15 III
rata II – płatna do 15 V
rata III – płatna do 15 IX
rata IV – płatna do 15 XI

Kasa Urzędu Miasta przy
ul. Zaborskiej 2 czynna jest
pn.–pt. w godz. 7.30–15.15.
Dodatkowo podatek przyjmowany jest w pokoju nr 4 w godz.
9.30–13.30.
Mieszkańcy miasta mogą też dokonywać wpłat podatku na rzecz

Kilkoro ludzi gotowych poświęcić swój czas i energię – to
wystarczyło, aby wydarzył się ten wyjątkowy koncert…
7 lutego muzycy spotkali się na scenie Oświęcimskiego Centrum Kultury, aby zagrać dla Patryka Wieczorka i wszystkich, którzy tego dnia chcieli być razem.
„Wielkie święto muzyczne” to
właściwy tytuł dla wydarzenia,
jakie miało miejsce na scenie Oświęcimskiego Centrum
Kultury. Za sprawą Stowarzyszenia „Jocker”, Alberta Bartosza i Alicji „Aki” Krawiec oraz
przyjaciół, pojawili się muzycy
znani publiczności z lokalnych
imprez oraz gwiazdy światowego formatu. Od popołudnia do
późnego wieczoru trwała muzyczna uczta, zakończona pysznym jam session. Wystąpili:
Trick, Jedyny Sensowny Wybór,
Who Know's, Marcin Boiński
Band z Wiesławem Kaniowskim
„Dzikim”, Krzywa Alternatywa
oraz muzycy zespołu Nie-Bo
z przyjaciółmi: Robert Lubera
(git. voc.), Jean Lubera (voc.),
Artur Malik (perkusja), Jerzy
„Kobra” Drobot (bas), Joachim
Mencel (klawisze). Gwiazdami wieczoru byli: Paweł Mąciwoda „Baby” (SCORPIONS,
bas) i Marek Piekarczyk (TSA,
voc.).
To nie był zwykły koncert. Po
pierwsze, jak powiedział Marek
Piekarczyk, muzycy spotkali się
i wystąpili bez próby, na bieżąco uzgadniali, co grają i w jaki
sposób. Zdarzało się, że nagle
do składu dołączał jeszcze ktoś
i powstawała zupełnie nowa jakość. Na przykład podczas występu Nie-Bo wszedł na scenę
Joachim Mencel i improwizował na klawiszach. Natomiast
na końcu, podczas jam session,
brzmienie fortepianu i kontrabasu wzbogaciło się o gitarę
basową Pawła Mąciwody, który
pojawił się i podgrzał atmosferę
– to było spontaniczne, cudowne granie, dla którego warto
było czekać do późnych godzin.
W finale muzycy wspólnie śpiewali „Sto lat” dla Patryka Wie-

Urzędu Miasta bez prowizji
w oddziale Banku Spółdzielczego w Oświęcimiu przy ul. Cichej
11 w następujących terminach:
2–13 III, 30 IV–14 V, 1–14 IX,
30 X–13 XI. w godz. 9.00–
16.00.

Z obrad rady miasta
Kolejna sesja Rady Miasta odbyła się 25 lutego 2009 roku. Treść uchwał dostępna na stronie
http://www.um.oswiecim.pl/ w zakładce Rada Miasta

WIEŚCI Z RATUSZA PRZYGOTOWAŁA KATARZYNA KWIECIEŃ

Fot. Tomasz Mól

Fot. Tomasz Mól

czorka i Alberta Bartosza, a widownia żegnała ich oklaskami
na stojąco.
Publiczność oświęcimska jest
wspaniała – koncert obejrzeli
ludzie w każdym wieku. To dla
nich Marek Piekarczyk zaimprowizował pieśń o Oświęcimiu, mieście, w którym zwycięża Miłość. Muzyka połączyła
serca i powstała atmosfera, którą trudno opisać słowami, niezapomniana… 6 687,19 PLN
– tyle udało się zebrać podczas
koncertu. Pozostały przedmioty
przekazane przez darczyńców,
które zostaną sprzedane na
Allegro. Wiele osób dokonało
przelewu na konto i przekazało
1 proc. podatku. To wszystko
przekonuje, że żyjemy wśród
ludzi otwartych, nieobojętnych
na problemy innych. Jeśli ktoś
mówi, że Oświęcim jest martwym miastem, że tu się nic
nie da zrobić, to się myli. Ten
koncert i podobne imprezy
dowodzą, jak ogromny potencjał tkwi w oświęcimianach.
To prawda, że w wielu przypadkach niewykorzystany, ale
to już temat na inny artykuł.
Muzyce towarzyszyły tego dnia

inne wydarzenia. Zaprezentowały się na scenie i prowadziły
akcję informacyjną: Fundacja
Pomocy Rodzinie i Chorym na
Mukowiscydozę „Matio” oraz
Stowarzyszenie Osób po Przeszczepie Serca z Krakowa (można było podpisać oświadczenie
woli, dokument zawierający
decyzję przekazania swoich organów do transplantacji). Jacek
Mydlarz i Henryk Szelest, terapeuci uzależnień, zachęcali do
rozmowy i kontaktu, wspierani
przez „Dzikiego”, który powiedział, że od wielu lat jest trzeźwy – dzięki temu żyje i może
tworzyć muzykę.

Jakie unikatowe pamiątki można było pozyskać w trakcie
koncertu? Marek Piekarczyk
przekazał kolekcjonerski bilet
na koncert TSA z płytą CD oraz
legendarne (z lat 80.) znaczki
zespołu TSA. Paweł Mąciwoda
oddał swoje piórka do gitary,
single i zdjęcia zespołu Scorpions z autografami. Leszek
Szuster, dyrektor MDSM, podarował szalik Ajaksu, a hokeista Łukasz Sękowski koszulkę
Unii z podpisami zawodników.
Marcin Magiera z TV Oświęcim
przekazał unikatowe koszulki
z tras koncertowych Boba Dylana i zespołu Metallica. Magda
„Schnaider” Krawiec ofiarowała artystyczny wisior z brazylijskim kryształem.
Rodzice Patryka dziękują
wszystkim, którzy pomogli
i przyszli wspólnie świętować.
Inicjatywę wsparli:
Prezydent Janusz Marszałek,
Starosta Józef Kała, Marek Sowa,
członek Zarządu Województwa
Małopolskiego, dyr. Piotr Matusiak oraz pracownicy OCK, dyr.
MDSM Leszek Szuster, Multimedia Partner, kpt. Michał Łygan z dowództwem i żołnierzami Jednostki Wojskowej 2272,
Zdzisław Sikora (Przysmak Staropolski, bufet PWSZ), Policja i
Straż Miejska oraz wielu innych
ludzi dobrej woli.
Patroni medialni: TV Oświęcim,
Dziennik Polski, Oswiecimskie24.pl, Faktyoswiecim.pl
Kierownik artystyczny i techniczny: Marcin Boiński
Fotograf imprezy: Tomasz Mól
(www.blog.tomaszmol.pl)
Ważne adresy: www.patrykwieczorek.pl, www.stskrakow.lap.
pl/oswiecim.html, www.mukowiscydoza.pl

– (kid)

Tradycyjnie Karnawałowy Bal
Akademicki jest imprezą charytatywną.

Tegoroczny,
zorganizowany
przez rektora PWSZ, prof. dra
hab. Lucjana Suchanka oraz
starostę oświęcimskiego Józefa
Kałę, poświęcony został Patrykowi Wieczorkowi. Pozyskano
rekordową sumę 8 tys. zł. Zlicytowano między innymi: album
Marka Mordana zawierający
zdjęcia gwiazd sportu (w tym
słynnego Ronaldo) z autografami, Kalendarium o Janie Pawle

II, podpisane przez Stanisława
Dziwisza, książkę autorstwa
Andrzeja Grabowskiego z jego
autografem, medal 10-lecia Powiatu Oświęcimskiego, piłkę
z podpisami zawodników Wisły Kraków, rękawicę bokserską
z autografem Dariusza Michalczewskiego, limitowany album o
Józefie Buzku, zdjęcia z autografami kabaretu Ani Mru-Mru.

Podziel się
podatkiem
Trwa czas wypełniania PIT-ów
i rozliczania się z Urzędem
Skarbowym. Jest to okazja do
przeznaczenia 1proc. naszego
podatku dochodowego na rzecz
organizacji pożytku publicznego,
bowiem w 2007 roku zaczęły
obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi urzędy skarbowe
zostały zobowiązane do przekazywania na wniosek podatnika
kwoty 1 proc. podatku należnego, wynikającego z zeznania
podatkowego na rzecz wybranej
przez podatnika organizacji
pożytku publicznego. Jak to zrobić? Oczywiście najpierw trzeba
wybrać uprawnioną organizację,
czyli taką, która uzyskała status
organizacji pożytku publicznego
na dzień 30 listopada ubiegłego
roku. Następnie ustalić dokładną
nazwę wybranej organizacji oraz
pełny dziesięciocyfrowy numer
wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS). Później pozostaje nam wypełnić formularz
PIT, ustalić należną kwotę
podatku i w ostatnich rubrykach
zeznania podatkowego wpisać
nazwę i numer KRS wybranej
organizacji, której chcemy
przekazać 1 proc. należnego podatku oraz kwotę odpisu. Trzeba
pamiętać, aby wpisywaną kwotę
odpisu zaokrąglić do pełnych
dziesiątek groszy w dół.
Warto wiedzieć także o tym, że
odpis 1 proc. podatku da się
przekazać tylko jednej organizacji, nie można podzielić swojego
1 proc. między kilka z nich.
Przekazując 1 proc. podatku
świadomie decydujemy na jakie
działania zostanie przekazana
cząstka wypracowanych przez
nas środków, powodujemy, że
nasze pieniądze będą pomocne
w realizacji konkretnych inicjatyw, które sami wybierzemy.
Zachęcamy, by zacząć od „własnego podwórka”, czyli pomocy
wpisanym do KRS organizacjom
pożytku publicznego działającym
w naszym mieście:
– Fundacja na rzecz Galerii Pro
Arte KRS 0000004602
– Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Pracowników i Sympatyków
Środowiskowych Domów Samopomocy KRS 0000046615
– Stowarzyszenie „Bratnich
serc” dla Ludzi Chorych KRS
0000041787
– Stowarzyszenie „Szansa” KRS
0000060434
– Stowarzyszenie Ziemi
Oświęcimskiej na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych KRS
0000169839
– Towarzystwo na rzecz Ziemi
KRS 0000045778
– Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Krakowska KRS
0000273492 (z dop. w PIT
poz. 128 Hufiec Oświęcim)
– In
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8 kultura
10.03 godz. 9:00 i 11:30
„Romeo i Julia” – spektakl dla
młodzieży szkolnej
11.03 „Jaś i Małgosia” – spektakl
dla dzieci
12.03 godz. 16:00 „Złote Gody”
– jubileusz pożycia małżeńskiego
13.03 godz. 18:00 „Idealny facet
dla mojej dziewczyny”, prod.
polska, 2009 rok, reż. Tomasz
Konecki, 125 minut
14.03 godz. 17:00 „Na południu” – otwarcie wystawy malarstwa Bożeny Formas-Mądry
14.03 godz. 17:00 i 19:30
„Idealny facet dla mojej dziewczyny”, prod. polska, 2009 rok, reż.
Tomasz Konecki, 125 minut
14.03 godz. 16:00 „Złote Gody”
– jubileusz pożycia małżeńskiego
17.03 godz. 9:00 i 11:30 „Szatan z siódmej klasy” – spektakl
dla młodzieży szkolnej
17.03 godz. 18:30 „Polish Pamir
Expedition 2008” – spotkanie z
Aleksandrą Dzik, uczestniczką
wyprawy do Pamiru
18.03 godz. 20:30 Kabaret
„Łowcy.B”
20.03 godz. 17:00 Z cyklu: „Czas
na słowo” – wiersze Romana
Śliwonika, program w wykonaniu
grupy żywego słowa Infinitas
23.03 „Zbrodnia i kara” – spektakl dla młodzieży szkolnej
25.03 godz. 8:15 „Księga
dżungli” – spektakl dla młodzieży
szkolnej
25.03 godz. 10:15 „Kot w butach” – spektakl dla dzieci
26.03 godz. 14:00 XVI Konkurs
Ortograficzny „Mistrz ortografii 2009” – finał konkursu dla
uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu oświęcimskiego
27.03 godz. 8:15 „Księga dżungli”
– spektakl dla młodzieży szkolnej
27.03 godz. 10:15 „Kot w butach” – spektakl dla dzieci
27.03 godz. 12:00 „Balladyna” –
spektakl dla młodzieży szkolnej
27.03 godz. 17:00 „Garść nutek
na smutek” – koncert w wykonaniu grupy wokalno-instrumentalnej Wariant M
30.03 XXII Małopolski Festiwal
Form Muzycznych i Tanecznych
„Talenty Małopolski 2009” –
eliminacje powiatowe w kategorii
form muzycznych
31.03–1.04 godz. 17:00 „Popiełuszko”, prod. polska, 2009 rok,
reż. Rafał Wieczyński, 150 minut
3–5.04 godz. 17:00 „Popiełuszko”, prod. polska, 2009 rok, reż.
R. Wieczyński, 150 minut
6.04 godz. 14:00 XVI Konkurs
Ortograficzny „Mistrz ortografii
2009” – wręczenie nagród i podsumowanie konkursu dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
oświęcimskiego
26.04 godz. 17:00 Recital Edyty
Geppert
29.04 godz. 18:00 „Kabaret pod
Wyrwigroszem”

Dyskusyjny Klub Filmowy
„Reksio”
12.03 godz. 18:30 „Opowiedz
mi o deszczu”, prod. francuska,
2008 rok, reż. Agnés Jaoui, 94
minuty
19.03 godz. 18:30 „Spotkanie”,
prod. USA, 2007 rok, reż. Thomas McCarthy, 104 minuty
26.03 godz. 18:30 „Milczenie
Lorny”, prod. belgijsko-francusko-angielsko-włoska, 2008 rok,
reż. Jean-Pierre Dardenne i Luc
Dardenne, 105 minut
2.04 godz. 18:30 „Świadectwo”,
prod. polsko-włoska, 2008 rok,
reż. Paweł Pitera, 100 minut
16.04 godz. 18:30 „Drzazgi”,
prod. polska, 2008 rok, reż.
Maciej Pieprzyca, 100 minut
23.04 godz. 18:30 „Obywatel
Milk”, prod. USA, 2008 rok, reż.
Gus Van Sant, 128 minut
30.04 godz. 18:30 „Gomorra”,
prod. włoska, 2008 rok, reż.
Matteo Garrone, 135 minut

kultura 9
Idealny
facet
Oświęcimskie Centrum Kultury
zaprasza 13 i 14 marca na polską
komedię z 2009 roku „Idealny
facet dla mojej dziewczyny”.
Film, zrealizowany przez duet
Tomasz Konecki i Andrzej Saramonowicz – opowiada historię
Kostka (Marcin Dorociński),
który zakochuje się bez pamięci
w Lunie (Magdalena Boczarska). Kiedy Kostek spotyka
Lunę, nie ma wątpliwości, że ta

karnet miesięczny: 30,00 zł
bilet: 10,00 zł
Galeria „Tyle światów”
14–30.03 „Na południu” –
wystawa malarstwa Bożeny
Formas-Mądry
Wystawy
do 22.03 „Poplenerowe echa
– mosty”, wystawa malarstwa
Grupy „Na Zamku”
5.03–26.04 „Wołek – okruchy
historii”, wystawa archeologiczna
w oświęcimskim zamku (Zbiory
Historyczno-Etnograficzne, ul.
Zamkowa 1)
do 24.03 „Batik”, wystawa batików Barbary Urbańczyk
30.03–27.04 „Szanghaj – dwa
światy w jednym mieście” –
wystawa fotografii Tomasza
Dziechciarza
Uniwersytet Trzeciego Wieku
10.03 godz. 16:00 „Rozwój
osobowości w późnej dorosłości
– szanse i zagrożenia” – mówi
doc. dr Roman Dorczak
17.03 godz. 17:00 „Park Narodowy Canaima – kraina największych na świecie gór stołowych
i wodospadów” – mówi prof.
Jerzy Żaba
24.03 godz. 17:00 „Pieśni
żydowskie” – mówi dr Przemysław Piekarski, śpiewa Urszula
Makosz
31.03 godz. 16:00 „Nowotwory
sutka” – mówi dr Jerzy Frączek
zajęcia stałe:
basen: poniedziałek godz. 14:00,
piątek godz. 13:00 i 14:00
warsztaty plastyczne: poniedziałek godz. 16:00
qigong: wtorek godz. 11:00
język angielski: czwartek godz.
13:20, 14:20, 15:20
zespół wokalny: środa godz.
16:30
ćwiczenia rehabilitacyjno-ruchowe:
czwartek godz. 11:15 i 12:00
sekcja tkactwa artystycznego
„Osnowa”: I piątek miesiąca
godz. 9:30

piękna blondynka o tajemniczym spojrzeniu jest dla niego.
Problem w tym, że Lunę i Kostka dzieli tak wiele, że wydaje
się, iż nie ma żadnych szans,
by tych dwoje mogło być kiedykolwiek razem. Jednak los
splącze ich historie w tak zwariowany sposób, że niemożliwe
stanie się możliwe... To trzeba
zobaczyć!
cena biletu: 12 zł
–In

Wyrwigrosz
przedstawia

29 kwietnia o godzinie 18:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury wystąpi znany i bardzo
popularny „Kabaret pod Wyrwigroszem”. Mimo że krakowska restauracja „Wyrwigrosz”
zamknęła swoją działalność,
a to przecież w piwnicy pod
nią siedzibę mieli artyści (stąd
ich nazwa), to kabaret wciąż
z sukcesami doprowadza nas
do śmiechu.
Kabaret tworzą aktorzy, którzy...
tańczą, śpiewają, parodiują: Beata Rybarska, Łukasz Rybarski,
Andrzej Kozłowski oraz Maurycy Polaski.
cena biletu: 40 zł
–In

Legendarny kapelan
„Solidarności”
W dniach od 31 marca do 5
kwietnia w Oświęcimskim Centrum Kultury prezentowany będzie film Rafała Wieczyńskiego
pod tytułem „Popiełuszko”.
Jest to biograficzna opowieść
o księdzu Jerzym Popiełuszce
zamordowanym przez funkcjonariuszy SB w 1984 roku.
Opowiada o życiu i pracy ks.
Popiełuszki w kontekście polskiej historii i Kościoła. Ukazuje ważne dla przyszłej postawy
księdza wydarzenia z dzieciństwa i młodości, jak również
pierwsze oznaki rodzącego się
po jego śmierci kultu.
Film przedstawia życie księdza
Jerzego, poczynając od dzieciństwa na polskiej prowincji,
poprzez okres kształtowania się
jego powołania w wojsku, proces rodzenia się jego legendy w
czasie ciężkiej próby stanu wojennego, aż po jego bestialski
mord i gromadzący blisko pół
miliona ludzi pogrzeb.
Przygotowania do tej największej polskiej produkcji 2008
roku (7 tysięcy aktorów i statystów, 7 miesięcy zdjęć, 14

Nigdy się jeszcze nie zdarzyło, żeby w trzech różnych kalendarzach w tym samym roku znajdowały się rysunki młodych oświęcimian z MDK.

miast) trwały kilka lat, podczas
których twórcy zgromadzili
obszerną dokumentację i nawiązali bezpośredni kontakt
z licznymi świadkami życia
księdza Popiełuszki. W toku
powstawania scenariusza autor
konsultował jego treść zarówno z rodziną bohatera, jego
przyjaciółmi, historykami, jak
i przedstawicielami Kościoła
zaangażowanymi w toczący się
proces beatyfikacyjny.
cena biletu: 12 zł
– In

Wołek niezapomniany
„Wołek – okruchy historii” to nowa, ciekawa wystawa prezentowana w oświęcimskim zamku przez Zbiory Historyczno-Etnograficzne Oświęcimskiego
Centrum Kultury.
To archeologiczna prezentacja
poświęcona historii średniowiecznego zamku – twierdzy
obronnej na szczycie wzgórza
Wołek, położonym przy lewym
brzegu rzeki Soły w Kobiernicach.
Zamek Wołek składał się z budynku, prostokątnej wieży
mieszkalnej, muru obwodowego, bramy i mostu zwodzonego. Gród otoczony był dwiema
fosami, a między nimi znajdował się drugi obwód murów
wzmocniony basztą. U podnóża góry były dodatkowe fortyfikacje.
Niestety obecnie po obronnym
kompleksie pozostały jedynie
nikłe ruiny porośnięte chaszczami. Na wzgórzu zachowały
się fragmenty zewnętrznej wieży bramnej, partie fundamentowe murów oraz ślady fosy.
Dokładna data budowy zamku
Wołek nie jest znana. Więk-

Różnorodna technika
doceniona

szość historyków uznaje, że został wzniesiony jako strażnica
graniczna w połowie XIV wieku za czasów panowania księcia
oświęcimskiego Jana I Scholastyka. Po rozpadzie księstwa
oświęcimskiego w 1445 roku
zamek zasłynął jako siedziba
rycerzy-rabusiów, którzy urządzali liczne łupieżcze wyprawy
na pograniczne tereny Korony
Polskiej. Od czasów panowania Aleksandra Jagiellończyka
rozpoczął się powolny upadek
obronnej twierdzy, zamek popadał w coraz większą ruinę.
Zgromadzone na ekspozycji
muzealia pochodzą ze zbiorów
Muzeum im. A. Kłosińskiego
w Kętach, Muzeum w BielskuBiałej oraz Zbiorów Historyczno-Etnograficznych
Oświęcimskiego Centrum Kultury,
można je oglądać do 26 kwietnia. Serdecznie zapraszamy!
– In

Wojciech Gibas-Nakatani, Kacper Kuk oraz Agnieszka Jaszczyk są laureatami konkursów
plastycznych, w których nagrodą było między innymi opublikowanie ich prac konkursowych
w kalendarzach na 2009 rok.
Swoje umiejętności zdolni
uczniowie rozwijają pod czujnym i fachowym okiem Władysławy Kapcińskiej, która już
czterdzieści cztery lata pracuje
jako nauczyciel plastyki oraz
instruktor w naszym mieście.
Dla dziesięcioletniego Wojtka
Gibasa-Nakataniego nagroda
specjalna w VI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
Dzieci i Młodzieży „Tęczowy
kalendarz”
organizowanym
w Tychach to duża radość,
a obecność na wernisażu pokonkursowej wystawy była niezwykłym przeżyciem.
– Podczas wernisażu moi rodzice kupili piętnaście kalendarzy i wysłali je między innymi
moim dziadkom do Japonii oraz
do innych znajomych i rodziny
w kraju i w naszym mieście.
Wszyscy mi gratulowali – opowiada Wojtek Gibas-Nakatani.
Jego praca namalowana farbami plakatowymi ilustruje miesiąc grudzień w kalendarzu.
Ten zimowy miesiąc w kalendarzu UNICEF na bieżący rok
wydanym przez agendę w Tokio jest zobrazowany pracą
piętnastoletniej Agnieszki Jaszczyk, która została nagrodzona
w 7. edycji konkursu o tematyce
przyrodniczej.
– Właściwie w moim przypadku było to wydarzenie oczekiwane, ponieważ moja siostra
też uczęszczała tutaj na zajęcia
i zdobywała nagrody w Japonii. Mimo że biorę udział w zajęciach już dziesięć lat, to nie
znudziło mi się malowanie – to
jest moja życiowa pasja – mówi
Agnieszka Jaszczyk.

Kacper Kuk, Wojciech Gibas-Nakatani, instruktorka Wadysława Kapcińska oraz Agnieszka Jaszczyk

W Japonii doceniono również
Kacpra Kuka, który w tegorocznej, już 9. edycji konkursu o tematyce przyrodniczej otrzymał
nagrodę specjalną, a jego rysunek w kalendarzu zdobi wiosenny miesiąc kwiecień.
Japoński konkurs, który jest
organizowany co roku, cieszy
się bardzo dużym zainteresowaniem w świecie, sukcesywnie rośnie liczba nadsyłanych
prac. Tym samym wzrasta też
konkurencja, trudniej się wybić i zostać dostrzeżonym. Dla
porównania na ostatni konkurs
nadesłano 20 224 prace z 58
krajów, a nagród specjalnych
przyznano tylko sześć. A na
przykład w 7. edycji zwycięzców wyłaniano spośród 11 tysięcy prac plastycznych.
Jak osiągnąć sukces na tak dużych konkursach? Władysława
Kapcińska uważa, że najlepiej
jest zaskoczyć jury zróżnicowaną techniką wykonanych prac
oraz ich kompozycją.
Do tego, by powstawały dobre
prace potrzeba także sprzyjającej atmosfery, a taka zawsze
jest na zajęciach plastycznych
w MDK.

– Przychodzą do nas dzieci
w różnym wieku, niektóre zostają z nami wiele lat, tak jak
między innymi Agnieszka.
Przede wszystkim ma to sprawiać radość dzieciom i młodzieży. Jest u nas odpowiedni
klimat oraz nieskrępowana
i swobodna atmosfera do wypowiedzi plastycznej. Ja przy
okazji podpowiadam dzieciom
ciekawe techniki, które pozwolą im to zrobić najlepiej. Oczywiście nie malujemy wyłącznie
na konkursy, nie chodzi nam
o tworzenie jakiejś konkurencji.
Często jest nawet tak, że dzieci
nie wiedzą o tym, że ich praca
została gdzieś wysłana, a później są zaskoczone, że otrzymują
jakieś nagrody czy wyróżnienia.
Dlatego, że jeśli prace odpowiadają tematycznie danemu konkursowi, to po prostu je wysyłam. Jestem zadowolona, gdy
dostajemy informacje, że jakaś
praca uczestników zajęć jest na
wystawie, została wyróżniona
bądź nagrodzona. To satysfakcja zarówno dla uczestników,
jak i dla mnie – informuje Władysława Kapcińska.
– In

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza

do udziału w przedsięwzięciach artystycznych
o charakterze ponadlokalnym
– XVII Ogólnopolskie Spotkania
Recytatorów i Śpiewających
Poezję „Amor sprawił...” 2009
– XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pisanie dobre na chandrę”
2009
– VIII Ogólnopolski Konkurs Pla-

styczny „Darujmy światu pokój”
Oświęcim 2009
– XIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moje marzenia”
– XXII Małopolski Festiwal Form
Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski” 2009 – eli-

minacje powiatowe w kategorii
form muzycznych
– 54. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe
Regulaminy na stronie
www.ock.org.pl

Średniowieczne
dzieje grodu
Wiele jest wątków w historii
naszego miasta, których na co
dzień wcale sobie nie uświadamiamy. Konferencja historyczna pod nazwą „Oświęcim grodem sławny” będzie poświęcona
najdawniejszym dziejom miasta.
To pierwsze spotkanie z planowanego cyklu konferencji historyczno-naukowych na temat ziemi
oświęcimskiej, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Odbędzie się 13 marca o godzinie 17:00 w sali reprezentacyjnej
oświęcimskiego zamku.
W planie konferencji przewidziano wystąpienia pracowników
Zakładu Historii Średniowiecza
w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:
prof. zw. dr. hab. Idziego Panica,
kierownika zakładu, na temat
źródłoznawczej analizy początków Oświęcimia, dr. hab. Jerzego
Sperki, wicedyrektora instytutu,

referat pod tytułem „Oświęcim
stolicą samodzielnego księstwa
w XIV i I połowie XV w.” oraz
dr Bożeny Czwojdrak na temat
starostów oświęcimskich w II
połowie XV wieku.
Organizatorami konferencji są
Prezydent Miasta Oświęcim,
Oświęcimskie Centrum Kultury oraz Klub „Oświęcimska Starówka”. Wstęp wolny.
– In

pod patronatem „głosu”

Rodzinny konkurs w MBP
Miejska Biblioteka Publiczna
w Oświęcimiu zaprasza wszystkie
rodziny czytelnicze do wzięcia
udziału w konkursie „Rodzina ze
słońcem w herbie”, połączonym
z 16. edycją Nagrody Literackiej
im. Kornela Makuszyńskiego.
Aby przystąpić do konkursu
chętne rodziny muszą przygotować prace na temat: „Jeden
dzień... miesiąc... rok z życia
naszej rodziny” w formie pisemnej lub multimedialnej.
Kategoria pisemna polega na
opracowaniu krótkiego (mak-

symalnie 5 stron) reportażu, felietonu bądź fragmentu kroniki
rodzinnej, natomiast multimedialna wymaga przygotowania
prezentacji lub filmu na DVD
trwających 10–15 minut. Organizatorzy zachęcają także do
wykonania herbów rodzinnych
i drzew genealogicznych. Prace
można składać do 31 sierpnia
wBibliotece dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Tysiąclecia 53.
Szczegóły i regulamin konkursu na www.mbp.oswiecim.pl.

Żydowskie motywy
Przez cały marzec w Centrum
Żydowskim w Oświęcimiu trwa
przegląd filmów noszący nazwę
„Żydowskie motywy. Retro-

Laur kultury
Podczas uroczystej „Gali Kultury
i Sportu” wręczono nagrody Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w
ramach cyklicznie odbywających
się konkursów na najlepszych
twórców kultury oraz sportowców. W dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury w kategorii indywidualnej uhonorowano Zofię
Mentelską (na zdjęciu), wybitną
choreograf, prowadzącą oświęcimski Zespół Pieśni i Tańca
„Hajduki”. W kategorii zbiorowej nagrodę otrzymała Orkiestra
Dęta z Polanki Wielkiej.

spektywa 2008”. Przed nami
jeszcze osiem spotkań z ciekawymi projekcjami. Szczegóły
na stronie www.ajcf.pl
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10 kultura
OŚWIĘCIM NA STAREJ FOTOGRAFII

kultura 11
pejzaż sentymentalny

BOGNA WERNICHOWSKA

ZE ZBIORÓW TADEUSZA FIRCZYKA

Hotel Zator
Kolejne cztery karty
pocztowe wydane na
własny użytek przez władze niemieckie.
Przedstawiają one malowidła, które znajdowały
się w niemieckim kasynie
w dawnym hotelu Zator,
obecnie restauracji Skorpion. Wykonał je wiosną
1944 roku Mieczysław
Kościelniak, artysta
malarz, więzień KL Auschwitz, numer obozowy
15261. Po II wojnie światowej, podczas przebudowy budynku w 1959
roku malowidła uległy
zniszczeniu. Pionowa
karta przedstawia scenę
z Fausta. Wszystkie karty
opatrzone były na odwrocie napisem: „Auschwitz
o/s Haus der Waffen SS”.

Hrabina Anetka z Zatora

W

pierwszych
dziesięcioleciach
XIX wieku najznakomitszą damą,
żyjącą na ziemi oświęcimskiej,
była pani na Zatorze – Anna
z Tyszkiewiczów primo voto
Potocka, secundo Wąsowiczowa. Parantele miała znakomite.
Matka jej – Apolonia – była
bliską krewną króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego, stąd jej
córka zwracała się do ostatniego
polskiego monarchy „wuju”.
Wyrosła w stanisławowskiej
Warszawie, od dzieciństwa
zwracając uwagę, jeśli nawet
nie wybitną urodą, to wdziękiem
w typie jaki dziś nazwalibyśmy
seksapilem.
Zaledwie z dziecka stała się panienką, budziła zainteresowanie
płci przeciwnej „od chłopców
poczynając, a na mężach o posiwiałych skroniach kończąc”.
Była niewysoka, o wąskiej talii,
bujnych ciemnych włosach,
czarnych żywych oczach i buzi
w modnym w tamtych czasach
kształcie serca. Lubiła śmiać się,
żartować, a przy tym posiadała
pewne predyspozycje artystyczne. Anetka Tyszkiewiczówna
śpiewała przy gitarze, brzdąkała
na harfie, malowała na porcelanie, próbowała tkać gobeliny
przedstawiające sentymentalne
sceny. Miała też pociąg do pióra,
chyba zresztą bardziej doceniony
niż jej artystyczne dzieła, gdyż
pozostawiła interesujące pamiętniki, które do dziś można czytać
jako kronikę życia w arystokratycznej sferze czasów stanisławowskich i epoki Księstwa
Warszawskiego.
Kobiety uważały ją za wielką
kokietkę, która dla własnej próżności zawraca w głowach nie
tylko cudzym narzeczonym, ale
i mężom, dziwiły się też, co panowie widzą w tej – jak twierdziły – „złośliwej, chudej osęce,
o pochyłych plecach”. Rzeczywiście Anetka miała jedną łopatkę
wyższą, który to defekt figury
zręcznie maskowała drapowanymi szalami i modnymi w tamtej
epoce dużymi kołnierzami w formie pelerynek. Wbrew temu,
co twierdziły damy, panowie nie
zauważali żadnej wady figury
czy charakteru krewnej króla
Stasia.
Jako 20-letnia panna Anetka
Tyszkiewiczówna zrobiła świetną
partię – o rękę jej oświadczył
się, ponoć naprawdę zakochany
młody hrabia Aleksander Potocki
z Wilanowa, syn Stanisława
Potockiego, który piastował
tekę ministra oświaty w epoce

Sejmu Czteroletniego. Odbyło
się huczne wesele i Anetka ku
zazdrości wielu rówieśnic ze
swego środowiska, została panią
na Wilanowie.
Byli małżeństwem lat kilka,
przyszło na świat dwoje dzieci,
córka Natalia (później żona księcia Sanguszki), która uchodziła
za najpiękniejszą pannę arystokratycznej Warszawy w epoce
Księstwa Warszawskiego i syn
Maurycy.
Niestety, nim jeszcze mali Potoccy wyrośli na dobre z dziecinnego pokoju, rodzice ich rozstali
się, a później uzyskali kościelne
unieważnienie małżeństwa.
W jakiś czas potem hrabina
Anetka, hojnie zresztą zaopatrzona w momencie rozwodu
przez eks-małżonka, poślubiła
pułkownika Stanisława DuninWąsowicza, adiutanta cesarza
Napoleona Bonapartego, dzielnego człowieka, odznaczonego
przez cesarza wieloma orderami
za odwagę w bitwach.
Państwo Wąsowiczowie zamieszkali wraz z hrabią Maurycym Potockim w Zatorze
i zaczęli prowadzić dom otwarty.
Urządzali polowania, wieczory
towarzyskie, bale, ogrodowe
fety. Na kilka lat wielce ożywiło
się życie ziemiaństwa ziemi
oświęcimskiej, gdyż hrabina
Anetka była gościnną panią
domu, umiejącą też aranżować
rozliczne rozrywkowe atrakcje.
Pewnego razu pod jej przewodnictwem urządzono bal kostiumowy, gdzie wszyscy uczestnicy
powinni byli włożyć stroje z epoki renesansu, kiedy to przez
ziemię oświęcimską ciągnęły
orszaki królewskich narzeczonych, na ślub do Krakowa. Pani
Wąsowiczowa była namiętną
czytelniczką historycznych
romansów, z książkami Waltera
Scotta na czele, znała też dobrze
dzieje ojczyste. Chlubiła się przyjaźnią literata Juliana Ursyna
Niemcewicza, który bywał u niej
jeszcze w Wilanowie i podsuwał
jej odpowiednie książki. Dlatego
też potrafiła zainscenizować
w Zatorze żywe obrazy przedstawiające powitanie księżniczki
Barbary Zapolya, podążającej
do Krakowa na ślub z Zygmuntem Jagiellonem. Zdając sobie
sprawę, że wielu jej gości nie
posiada rozeznania w kwestii
ubiorów epoki renesansu, sama
zaprojektowała i nadzorowała
szycie kostiumów, które później
zaproponowała swym gościom.
16-letnia Ludwika Cieńska,
córka zamożnej szlacheckiej
rodziny, mającej swoje dobra

niedaleko od Zatora, została
wybrana do roli księżniczki
Barbary. Hrabina ubrała ją
w suknię renesansowego kroju
w kolorze srebrzystym, naszywaną drobnymi perełkami. Według
historyków Zygmunt Jagiellon
witał swoją młodziutką narzeczoną dopiero w Łobzowie, nic
jednak nie stało na przeszkodzie,
aby nieco zmienić ten fakt, i tak
syn Anetki – Maurycy, ubrany
w renesansową turniejową zbroję, wcielił się w rolę znacznie
odmłodzonego oblubieńca. Inni
goście włożyli renesansowego
kroju kostiumy i wszyscy bardzo
zadowoleni tańczyli, biesiadowali i spacerowali po zamkowym
ogrodzie.
Anetka Wąsowiczowa przebudowała zamek na pałac, urządziła
pięknie kilka sal. Zgromadziła
też w swej rezydencji wiele
cennych pamiątek. Przeważającą większość przywiozła ze sobą
z Warszawy – były to gobeliny,
majolikowe naczynia, srebrne
puchary, broń (przeważnie
z epoki saskiej, stanisławowskiej
bądź napoleońskiej). Można tam
było zobaczyć między innymi
kilka przedmiotów należących
podobno do samego cesarza
Napoleona – teczkę na papiery
z kurdybanu, takiż mapnik,
buty z ostrogami, rękawice.
Był też pałasz księcia Józefa
Poniatowskiego, który miał u
pasa, kiedy skoczył do Elstery.
Ten ostatni zabytek oglądany
był przez jednych z respektem, przez innych z pewnym
niedowierzaniem. Leon hrabia
Skorupka po obejrzeniu zbiorów
na zamku w Zatorze, powiedział, że jest to już czwarty
pałasz, prezentowany jako broń
księcia Józefa Poniatowskiego,
który zdarzyło mu się widzieć.
Dodał też dowcipnie, że jeśli
nieszczęsny książę skacząc do
Elstery miał aż cztery pałasze,
nie licząc innej broni, nic dziwnego, że utonął, gdyż z takim
ciężarem nawet najlepszy koń
rzeki przepłynąć nie mógł. Kiedy
dowcip ten dotarł do uszu hrabiny Anetki, w pierwszej chwili
oburzona chciała wysłać do
niego list potępiający wypowiedź
niewdzięcznego gościa. Później
jednak wyperswadowano jej ten
krok, a hrabia Leon Skorupka,
widać skruszony, ofiarował
urażonej miłośniczce napoleońskich pamiątek parę oficerskich
pistoletów, jakie rzeczywiście
miał przy siodle jeden z szarżujących pod Samosierrą polskich
szwoleżerów.

nagłaśniamy

Inny faraon
Lubię czytać o starożytnym
Egipcie, dlatego bez wahania sięgnęłam po „Echnatona i Nefertiti”, autorstwa znanego egiptologa, Christiana Jacq. Uważam,
że sztuką jest napisać książkę
historyczną tak, aby fakty, komentarze i polemiki ułożyły się
w interesującą opowieść.
Praca na temat faraona Amenhotepa IV, religijnego reformatora, który w politeistycznym
Egipcie rozwinął kult boga
Atona, jest bardzo interesująca. Zagadkowość władcy i do

dziś nierozwiązane problemy
badawcze zachęcają do rozważań. Rejon Al-Amarna jest nieatrakcyjny dla turystów, gdyż
nie zachowała się wspaniała
stolica wzniesiona przez sławnych małżonków. Mumii Echnatona dotąd nie odnaleziono,
a jej odkrycie z pewnością rzuciłoby nowe światło na wiele
spraw. Między innymi pozwoliłoby zweryfikować specyficzny wygląd faraona: wydłużony
kształt czaszki, zbyt grube wargi, szeroką miednicę, tęgie uda

Horoskop – marzec
Baran 21.03–20.04

Zbliża się Twój czas. Czy już
wiesz, jaki obrać kierunek tej
wiosny? Zrób bilans zysków
i strat. Spójrz, co warto kontynuować, a co trzeba zamknąć
i zapomnieć. W ten sposób zrobisz miejsce na nowe sprawy.

Byk 21.04–21.05

Trochę słońca i Byki od razu
lepiej się czują. Możesz teraz zaufać swojej intuicji. Jeśli czujesz,
że warto się zaangażować w coś
nowego, zrób to! W każdej dziedzinie dopisze Ci powodzenie.
Zapowiada się owocne życie towarzyskie.

się wokół – ktoś na pewno potrzebuje Twojego wsparcia.

Panna 24.08–23.09

Lubisz mieć sprawy pod kontrolą, ale nie zawsze się da.
Można jednak uniknąć problemów, jeśli zwolnisz tempo,
spojrzysz na sprawy z innego
punktu widzenia. Każda sytuacja czegoś uczy, a Panna umie
wyciągać wnioski.

Waga 24.09–23.10

Przygotuj się na chwiejność

i wzdęty brzuch. Na podstawie
zachowanych wizerunków naukowcy próbują między innymi określić, na jaką chorobę
cierpiał Echnaton. Natomiast
Christian Jacq podkreśla, że są
to prace artystów, wykonane na
zamówienie władcy, a podobny
styl pojawił się w przedstawieniach postaci żony faraona oraz
wysokich dostojników państwowych. Można więc przyjąć
go jako świadomie kształtowany wizerunek. Dlaczego właśnie
taki? Autor książki polemizuje z
opiniami naukowców, zarzuca
im ogólnikowość i uproszczenia, po czym proponuje czytelnikowi zapoznanie się z całą dostępną wiedzą, bez ukrywania
białych plam, aby zrozumieć
wyjątkowość epoki i panowa-

nie odbiegające od ówczesnych
standardów. Kolejne rozdziały
prezentują, z jaką konsekwencją kształtowano kult boga
Atona. Jednocześnie Jacq dyskutuje z tezą, iż był to zaczątek
monoteizmu, który stanowił
później natchnienie dla Mojże-

Strzelec 23.11–20.12

Podwyżka? Awans – dlaczego
nie? Działaj konkretnie i zdecydowanie. Nie omijaj przy tym
żadnych towarzyskich imprez.
Z pewnością będzie tam interesujący cel. Tylko zmierz siły na
zamiary…

Masz świetny czas pod każdym
względem. Pieniędzy nie brakuje, życie towarzyskie kwitnie,
w miłości pozytywnie. Stare
problemy w stałym związku –
też sobie z tym poradzisz. Intuicja Cię nie zawiedzie.

Natłok obowiązków? Szef kontroluje, a współpracownicy
krytykują? Poradzisz sobie, jak
zwykle. Liczy się rozwaga i celne
argumenty. Poza tym podgrzej
miłosną atmosferę, bo jakoś
chłodno…

Potrafisz zadbać o przyjaciół,
umiesz słuchać – teraz jest czas
na zbliżenie z ludźmi. Nie czekaj,
aż ktoś się przed Tobą otworzy.
Zacznij od siebie… O finanse się
nie martw – nie trzeba będzie
rozbijać świnki skarbonki.

Czas dobrej passy pod każdym
względem. Można powiedzieć,
że spijasz śmietankę. Kariera, finanse, towarzystwo – wszystkim
możesz się cieszyć. Ostrożnie z
nowymi znajomościami.
– Selene

Skorpion 24.10–22.11

Koziorożec 22.12–20.01

Ryby 20.02–20.03

Poziomo:

KRZYŻÓWKA 3/2009

1. Klamra łącząca mury;
2. Krokus; * Graniczy z Angolą;
3. Kamień w pierścionku;
4. Tropikalny cyklon;
* Subwencja, dofinansowanie;
5. Długotrwały okres bez opadów;
6. Mały z dużej chmury;
* Kładziony na sylabę;
7. Telefon pokładowy w samolocie;
8. Księgowe zestawienie;
* Ukochana Tristana;
9. Imię Drozdy;
10. Młode owcy; * Rodzaj wełny;
11. W pojemniczku obok soli;
12. Szybki bieg konia;
13. Rodzaj szwu;
14. Może być na cztery koła;
15. Wyraz szczególnego uznania;
16. Śpiewa „Miłość jak wino”;
17. Młyn ze śmigłami;

Marzec to czas pracy i rozmyślnego działania. Nie kieruj się
impulsem, przyjrzyj faktom
i dopiero podejmuj decyzję.
W przeciwnym razie trzeba się
będzie przyznać do błędu.

Rak 23.06–22.07

Wszędzie trąbią o kryzysie, ale
u Raka bezpieczna sytuacja finansowa. Dlatego można się
udzielać towarzysko i ulegać
podszeptom serca. Obawa przed
rozczarowaniem? Raku – nie
patrz za siebie!

Lew 23.07–23.08

Reklama

Wodnik 21.01–19.02

nastroju. Jednego dnia gejzer
energii, następnego leniuszek na
tapczanie. Taki to czas dla Wag i
nie ma co stawiać oporu, trzeba
przetrwać. Pamiętaj, że miłe towarzystwo jest świetnym lekiem
na wiosenne zmęczenie. Leć na
randkę!

Bliźnięta 22.05–22.06

Refleksje, przemyślenia… topniejący śnieg nastraja Lwa melancholijnie. Ale nie daj się
chandrze – pamiętaj, że dla Ciebie najlepszym lekarstwem na
smutki jest działanie. Rozejrzyj

sza. Stwierdza, że faraon nie zamierzał walczyć z politeizmem,
gdyż byłoby to zupełnie obce
mentalności Egipcjan. Badacz
podaje odmienną interpretację
reform religijnych, prowadzonych przez władcę, który przybrał imię Echnaton, czyli Tenktóry-rozpromienia-Atona.
Moim zdaniem Christian Jacq
podaje nowe, bardzo interesujące spojrzenie na zagadnienie
wątku amarneńskiego. Konkretna argumentacja oparta na
starożytnych tekstach, dziełach
sztuki i wykopaliskach sprawia,
że jego tezy, choć mocno polemiczne do obowiązujących, są
prawdopodobne, a czytanie na
ten temat jest jak podróż w czasie i przestrzeni.
– kid

Pionowo:

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Kupon nr 3

Litery uporządkowane od 1 do 20 utworzą rozwiązanie, które wraz z kuponem konkursowym nr 3
należy dostarczyć do 23 marca 2009 r. do redakcji GZO. Na zwycięzcę losowania czeka nagroda
rzeczowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 2/2009 brzmi: „Głód nie ma ambicji”. Nagrodę wylosował
pan Stanisław Tomczyk z Oświęcimia. Prosimy o kontakt z redakcją GZO.

A )Strona świata; * Laufer;
B) Wzrost napięcia akcji w dramacie;
C) Zasięg działania; * Letni miesiąc;
D) Jedno do drugiego, a zbierze się miarka;
E) Najwyższy szczyt Zakaukazia; * Uznanie;
F) Harcerska grupa;
G) Ogłoszenie w prasie; * Bierność, bezwład;
H) Kraj świętych krów;
I) Mebel do siedzenia; * Rodzaj swetra;
J) Pierwiastek z pasty do zębów;
K) Dodatnia elektroda; * Ustronie;
L) Austriacki, prawy dopływ Dunaju;
Ł) Przygnębienie, apatia;
M) Tank;
N) Tapicerka;
O) Przeciwny zenitowi;
P) Barwny ptak łowny;
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sport 15
Małopolski finał

dwa spotkania i tym samym
przypieczętowali awans do finału play off. Zrobili to w bardzo przekonującym stylu.
Bramkarz gospodarzy aż dwanaście razy musiał wyciągać
krążek z siatki, a Piotr Szałaśny
skapitulował tylko raz. W finale
play off spotkają się więc dwie
najlepsze drużyny sezonu zasadniczego. Pewne jest też, że
powrót do hokejowej ekstraligi
świętować będą w Małopolsce.
Szampany wystrzelą w Oświęcimiu lub Krynicy…

W hokejowym półfinale play off
Unia wyeliminowała Orlika Opole.

ogłoszenia drobne
USŁUGI
NAPRAWA TELEWIZORÓW
u klienta, tel. 033/8422478, 0602348496
KAMIENIARSTWO – NAGROBKOWE I BUDOWLANE, gwarancja najniższych cen! Grzegorz
Lukasek, mistrz kamieniarski, Brzeszcze, ul.
Ofiar Oświęcimia 53; tel/fax (032) 2109060,
tel. 0608314878, adres domowy: Polanka
Wielka, ul. Kościelna 8, tel. 0338488524
Usługi BHP dla małych firm TEL. 033 844 03
15, 0728 484 661
TURYSTYKA
TANIE LATANIE; WIZZ AIR;
SKY EUROPE WYLOTY Z MIĘDZYNARODOWYCH PORTÓW LOTNICZYCH www.atena.
oswiecim.pl 033/8442769, 0602126859

Rozgrywki play off rozpoczęły
się fatalnie dla Unii. Biało-niebiescy przegrali sensacyjnie
w pierwszym meczu z Orlikiem
Opole 3:5.
Opolanie wylali kubeł zimnej
wody na gorące oświęcimskie
głowy. Szybko zostali jednak
sprowadzeni na ziemię. Wyraźnie podrażniona Unia rozgromiła Orlika w pojedynku
rewanżowym aż 11:1.
– Nie doceniłem przeciwnika
i stąd porażka w pierwszym

meczu – mówi trener Unii, Andrzej Tkacz. – Biorę ją całkowicie na siebie. To moje błędy były
główną przyczyną nieoczekiwanej przegranej. Postawiłem
na system 2–1–2, który się nie
sprawdził. Okazało się, że nie
da się grać otwartego hokeja
nawet w pierwszej lidze – dodaje trener Tkacz.
Szkoleniowiec Unii był w dużo
lepszym humorze po drugim
spotkaniu. – Mieliśmy przewagę
w strzałach. 55 razy uderzaliśmy

RÓŻNE KREDYTY !!! Warunki identyczne jak
w Banku. Przyjdź i przekonaj się sam! Oświęcim, ul. Łukasiewicza 4 lok. 2 , I piętro, tel.
033/8425051, 0660732544, ZAPRASZAMY!
Szybkie oddłużenia, konsolidacje, kredyty oraz
pożyczki bankowe i prywatne na każdy dowolny
cel pod zastaw nieruchomości. Tel. 697 987
583
KUPNO – SPRZEDAŻ
PROMOCJA. DOMY
ENERGOOSZCZĘDNE POD KLUCZ – PREFABRYKA NP. 92/142m² CENA 162000 zł. TEL.
519 564 682
SPRZEDAM MIESZKANIE 47m² NA OSIEDLU
CHEMIKÓW NA PIERWSZYM PIĘTRZE TEL.
784 059 750
PRACA
Firma stolarska przyjmie STOLARZA lub pomocnika stolarza, tel.600288097
PRZYJMĘ UCZNIA NA PRAKTYKI w zawodzie
kamieniarz, tel.0504085881, 0608314878
ZOSTAŃ KONSULTANTKĄ KOSMETYCZNĄ
ORIFLAME, tel.0501672513

Oświęcimianie wygrali sezon zasadniczy. Jak będzie w finale
play off z KTH Krynica?
Fot. (zyg)

W drugiej „dziesiątce”
Udany występ Roberta Świrka podczas
ogólnopolskich finałów kwalifikacyjnych w Zawierciu.
Kończący się sezon był znakomity dla oświęcimskiego tenisisty stołowego – Roberta Świrka.
Reprezentant UKS Polfin Ogrodzenia Biz jest bezsprzecznie
najmocniejszym punktem swojej drugoligowej ekipy, a indywidualnie został sklasyfikowany
na miejscach 17–20 w trzeciej
edycji ogólnopolskich zawodów
seniorów.
– Zajęcie przez Roberta miejsca
w drugiej „dziesiątce” w Polsce
i pokonanie wyżej notowanych
zawodników z ekstraklasy czy
też pierwszej ligi było wielką niespodzianką. To nie tylko sukces
indywidualny, ale świetna promocja dla naszego klubu – mówi
trener oświęcimskich tenisistów
stołowych, Ryszard Sarna.
Finałowy turniej indywidualny rozegrano w Zawierciu.
W pierwszej fazie mistrzostw
zawodnicy walczyli w grupach,
których utworzono aż osiem.
Robert Świrk w swoim pierwszym meczu pokonał po tie‑bre-

Robert Świrk to lider drugoligowej drużyny z Oświęcimia
Fot. zbiory UKS Polfin

aku Bogusława Koszyka z LUKS
Górki Noteckie. W dwóch pierwszych setach oświęcimianin nie
mógł poradzić sobie z serwisem
przeciwnika i przegrywał już
0:2. Później przejął inicjatywę
i zdobył pierwsze punkty w turnieju. Jego kolejnym rywalem
był Jacek Wandachowicz, który
gra w lidze niemieckiej. Zawodnik Polfinu przegrał 0:3 i długo
nie mógł się pogodzić z porażką, bo Wandachowicz był w jego
zasięgu. W trzecim pojedynku
pingpongista Polfinu spotkał się
z Jakubem Perkiem z Opoki Tim

W pierwszym meczu Unii z Orlikiem doszło do olbrzymiej niespodzianki
Fot. (zyg)

Półfinał play off – stan rywalizacji 3:1 dla Unii i awans do finału.
Unia Oświęcim – Orlik Opole
3:5 (0:1, 3:1, 0:3)
Bramki: Twardy 24, 34, Gryc
29 – Zwierz 3, Wacławczyk 33,
Kosidło 45, Siwiak 49, Pidło 59.
Unia – Orlik 11:1 (4:0, 2:0, 5:1)
Bramki: Szewczyk 8, 47, Gryc
2, Valusiak 11, Adamus 18,
Połącarz 29, Modrzejewski 34,
Kasperczyk 50, Horny 50, Sękowski 58, Twardy 60 – Frańczak 59.
Orlik – Unia 0:4 (0:4, 0:0, 0:0)
Bramki: Adamus 4, Twardy 12,
Połącarz 15, Gryc 19.
Orlik – Unia 1:8 (0:4, 1:3, 0:1)
Bramki: Modrzejewski 20, 30,
57, Zubek 14, 27, Twardy 20,
23, Szewczyk 5.
– (zyg)

na bramkę rywala, przy zaledwie 7 próbach gości. Kluczem
do sukcesu było szybkie otwarcie wyniku. Poszliśmy za ciosem, rozstrzygając losy konfrontacji po 20 minutach gry.
Bohaterem pierwszego meczu
był broniący z dużym szczęściem golkiper Orlika Tomasz
Szatkowski i Grzegorz Pidło.
Ten ostatni jest wychowankiem… Unii. Pidło zdobył
rozstrzygającego gola i zaliczył
na swoim koncie dwie asysty.
– Trzeba pochwalić cały zespół,
bo kolektywna gra zaprowadziła nas do sukcesu. Jesteśmy
szczęśliwi, gdyż jako pierwsi
w tym sezonie ograliśmy Unię
w regulaminowym czasie gry

– mówił po pierwszym meczu
trener Orlika, Jerzy Pawłowski.
W drugim pojedynku wątpliwości już nie było. Gospodarze
nie popełnili już tego samego
błędu. Od pierwszych minut
byli mocno skoncentrowani
i umotywowani.
– Nasz bramkarz nie miał tyle
szczęścia. Nie ponosi jednak
winy za utracone gole. Rewanżowy mecz sprowadził nas
na ziemię, ale będziemy chcieli
powalczyć jeszcze z Unią. Musielibyśmy jednak znowu zagrać na maksimum możliwości
i trafić na słabszy dzień rywala
– powiedział Jerzy Pawłowski.
W Opolu biało-niebiescy postawili „kropkę nad i”. Wygrali

Kominki Trzebinia, ulegając 0:3.
– Ostatnia seria grupowych
gier ułożyła się po naszej myśli – relacjonuje Ryszard Sarna.
– W pojedynku o pierwsze miejsce w grupie Perek pokonał Koszyka 3:0. Ten wynik otworzył
z kolei szansę na drugą pozycję
dla Roberta Świrka, która była
premiowana awansem do turnieju o miejsca 17–32. Nasz zawodnik nie zmarnował okazji
i wygrał z Maciejem Nowalińskim z Grudziądza 3:2. Trafił
do turnieju o miejsca 17–32,
co już było olbrzymią niespodzianką – dodaje trener Polfinu.
W swoim kolejnym meczu Świrk
walczył znowu z zawodnikiem
z ekstraklasy – Marcinem Czerniawskim. Po bardzo dobrym
meczu pokonał doświadczonego tenisistę z Białegostoku 3:1.
– Ostatni pojedynek kończył się
tie‑breakiem. Robert walczył
ze zdolnym Arturem Białkiem
z Żywca. To zawodnik kadry
Polski w kategorii juniorów.
Po dwóch setach było 0:2, ale
później Robert grał jak w transie. Nie dał najmniejszych szans
rywalowi, wygrywając ostatniego seta do trzech. Po tym spotkaniu został ostatecznie sklasyfikowany na miejscach 17–20
– powiedział Ryszard Sarna.
– (zyg)

Unia poza „pudłem”
Piłkarskie finały halowych mistrzostw
Małopolski.
Zarówno juniorzy starsi, jak
i juniorzy młodsi Unii Oświęcim zakończyli finały halowych
mistrzostw Małopolski na fazie
grupowej. Dwa mistrzowskie
tytuły przypadły krakowskiej
Wiśle.
W grupie juniorów starszych
o mistrzostwie decydowała
seria karnych. Więcej zimnej
krwi zachowali piłkarze Białej Gwiazdy, którzy pokonali
krakowską Garbarnię. Trzecie miejsce zajęła Limanovia.
Wcześniej rozegrano fazę grupową. W grupie A los skojarzył
ze sobą Wisłę Kraków, Unię
Oświęcim, Limanovię i Bocheński KS. Prowadzeni przez
Tomasza Wróbla oświęcimianie
zainaugurowali turniej od pojedynku z Wisłą. Krakowianie
wygrali 3:0, chociaż od dwóch
sezonów nie mogli znaleźć
recepty na biało‑niebieskich.
Kolejne spotkanie Unia także
przegrała. Tym razem uległa
Limanovii 1:2 i półfinał był

już poza ich zasięgiem. Na pożegnanie z mistrzostwami
podopieczni Tomasza Wróbla
pokonali w efektownych rozmiarach Bocheński KS 4:1.
Z kolei prowadzeni przez Jacka Pędrysa juniorzy młodsi
Unii mogą mówić o sporym
pechu. Do udziału w fazie półfinałowej zabrakło im jednego
gola (!). Oświęcimianie trafili
do grupy z Glinikiem Gorlice,
Tarnovią i krakowską Wisłą.
Rozpoczęli turniej od wysokiej
porażki z głównym faworytem
mistrzostw – Wisłą 1:4. Później
przyszło ważne zwycięstwo nad
Glinikiem 2:1 i pechowy remis
z Tarnovią 1:1. Właśnie ekipa z Tarnowa, kosztem Unii,
awansowała w ostatecznym
rozrachunku do półfinału. Mistrzostwo wywalczyli piłkarze
Białej Gwiazdy, a srebrne medale zdobyła Wisła Szczucin.
Na trzeciej pozycji sklasyfikowano Tarnovię.
– (zyg)
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Celowniki już ustawione?

„Budowlanka” rewelacją finałów szkolnych mistrzostw Polski.

Trzy zwycięstwa i trzy porażki przygotowującej się do wiosennej inauguracji
drużyny Unii.

Piłkarska reprezentacja oświęcimskiego
Zespołu
Szkół
nr 5 zdobyła w Kielcach wicemistrzostwo Polski szkół budowlanych. To ogromny sukces
drużyny prowadzonej przez
Krzysztofa Zarzyckiego i Katarzynę Bryzek.
Oświęcimska „Budowlanka”
była rewelacją turnieju i dopiero w ścisłym finale znalazła pogromców.

emocjonujące było kolejne
starcie z Poznaniem, które zakończyło się zwycięstwem podopiecznych Krzysztofa Zarzyckiego 3:2. O losach pojedynku
zadecydowała indywidualna
akcja Michała Barciaka w ostatnich sekundach.
W decydującym o podziale złotych i srebrnych medali meczu
Oświęcim uległ Kielcom 1:4.
– To duży sukces. Przypomnę,

Wicemistrzowie Polski z oświęcimskiej „Budowlanki”
Fot. zbiory PZ nr 5
– Każdy mecz kosztował nas
mnóstwo wysiłku, a dysponowaliśmy skromnym składem
– mówi Michał Barciak, który
był liderem ekipy występującej
w ośmioosobowym zestawieniu.
– W finale spotkaliśmy się z gospodarzami mistrzostw i brakowało nam już trochę sił. Daliśmy
z siebie wszystko. Umiejętność
gry zespołowej i walka do ostatniego gwizdka w każdym meczu
spowodowały, iż z Kielc wyjeżdżaliśmy z dużym pucharem
i dumą w sercach – dodaje Michał Barciak.
W zawodach wystartowało jedenaście drużyn. Oświęcimianie przez turniej szli jak burza,
wygrywając pięć pierwszych
gier. Po zwycięstwach nad
szkołami z Chęcin 4:2, Lublina 3:1 i Pabianic 6:2 pokonali
głównych faworytów turnieju
z Krakowa aż 4:1. Niezwykle

Kolejne
wydanie
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
już od
30 marca

że byliśmy debiutantem na imprezie tej rangi. Wicemistrzowski tytuł nie jest jednak dziełem
przypadku. Chłopcy pokazali
bardzo dobry poziom piłkarski
i efektowny futbol. Srebrne medale cieszą podwójnie, bo przed
imprezą chyba nikt na nas nie
stawiał – ocenił nauczyciel
i trener reprezentacji szkoły
PZ nr 5, Krzysztof Zarzycki.
Oświęcimianie zebrali też indywidualne wyróżnienia. Tomasz
Kobylański został uznany najlepszym bramkarzem turnieju.
Oprócz niego w składzie najlepszej „czwórki” mistrzostw
znalazł się Dawid Piskozub.
Świetnie zaprezentował się Michał Barciak, który zdobył siedem goli.
– Jesteśmy dumni ze swych
uczniów. Odnieśli wiele wspaniałych zwycięstw z reprezentacjami większych miast i przez
cały turniej, zarówno na boisku,
jak i poza nim, zachowywali się
jak prawdziwi sportowcy – powiedziała Katarzyna Bryzek,
nauczyciel PZ nr 5 i opiekun
zespołu.
Oświęcimską „Budowlankę” reprezentowali: Michał Barciak,
Arkadiusz Bąk, Przemysław Bernaś, Mateusz Gibas, Tomasz Kobylański, Daniel Krompiec, Dawid Piskozub i Piotr Zalewski.
– (zyg)

Aż 24 gole w czterech pierwszych
sparingach strzelili piłkarze Unii
Oświęcim. W dwóch kolejnych
przegrali jednak do zera. – Nie
robimy tragedii z dwóch ostatnich porażek z wyżej od nas
notowanymi drużynami, bo wyniki w sparingach mają dla nas
drugoplanowe znaczenie. Drużyna ma się dobrze przygotować
do rundy rewanżowej. Taki jest
nasz cel – twierdzi trener Unii,
Krzysztof Barcik.
Biało-niebiescy rozpoczęli przygotowania do piłkarskiej wiosny od tradycyjnego derbowego
pojedynku z Sołą (4:1). Później
przyszły efektowne zwycięstwa
nad Bujakowem (9:1) i Zatorzanką (6:1). Z zespołami, które
grają w wyższych ligach podopieczni Krzysztofa Barcika
jednak przegrywali. Na sztucznej nawierzchni ulegli czwartoligowej Skawie Wadowice 5:7,
by później przegrać z ekipami
reprezentującymi V ligę – Niwą
Nowa Wieś (0:4) i Janiną Libiąż

(0:2). Kibice biało-niebieskich
wierzą, że już w najbliższym sezonie z tymi ekipami Unia walczyć będzie o ligowe punkty.
W spotkaniu Unii z Niwą wynik
ustalony został jeszcze przed
przerwą, a wszystkie bramki
zdobyli zawodnicy z Nowej
Wsi. Jako pierwszy trafił niezawodny Przemysław Dudzic.
Na listę strzelców wpisał się też
pozyskany przez Niwę w trakcie przerwy zimowej Tomasz
Majdak. Ten uniwersalny piłkarz w rundzie jesiennej bronił
barw zespołu z Czańca.

Czy oświęcimianie powalczą
w rundzie wiosennej o awans
do ligi okręgowej?
fot. (zyg)

W kolejnym test-meczu oświęcimianie ulegli piątoligowemu wiceliderowi z Libiąża 0:2. Spotkanie rozgrywano w arcytrudnych
warunkach. – Chłopcy mieli
przede wszystkim wybiegać ten
mecz. To była dla nich solidna
porcja zaprawy. Tym razem pojawiły się problemy ze skutecznością, ale stan murawy nie pozwalał piłkarzom na wiele – ocenia
Krzysztof Barcik.
Kadra zespołu jest zbliżona
do tej z jesieni. Z nowych twarzy jest tylko Daniel Adamczyk,
który po latach gry w innych
klubach wraca do swojej macierzystej drużyny. Nie będzie
za to Tomasza Snadnego, który
już w rundzie jesiennej grał sporadycznie. Wszystko za sprawą
problemów z pogodzeniem piłkarskich obowiązków z pracą
na drugim końcu Polski.
Unia Oświęcim – Janina Libiąż
0:2 (0:2)
Bramki:
M.
Grabowski,
K. Adamczyk.
Unia Oświęcim: Surzyn – Knapik, Barcik, Łabaj – Kocoń, D.
Adamczyk, Nowotarski, W. Nowak, Kornaś – Marcin Barciak,
Michał Barciak oraz Kreskowiak,
Nalepa, Pacyga, Błaszak, Poręba.
– (zyg)
Reklama

