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Zarówno oświęcimianie, jak i pozostali kierowcy, którzy przejeżdżają między
innymi ulicą Zatorską w Oświęcimiu muszą uzbroić się w cierpliwość, bowiem
zaczyna się remont drogi krajowej 44 na odcinku Oświęcim–Babice. GDDKiA
zapowiada też budowę ronda przy liceum im. S. Konarskiego we wrześniu.
miejski drogi krajowej 44 od
ronda u zbiegu ulic Powstańców Śląskich, Śląskiej, Konopnickiej i Konarskiego do mostu
Jagiellońskiego na rzece Sole –
informuje Iwona Mikrut, rzecznik prasowy krakowskiego
oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad.
– Organizacja ruchu w trakcie
remontu zostanie przygotowana przez wykonawcę wyłonionego w przetargu, a jest nim
DROG-BUD z Częstochowy –
dodaje rzecznik prasowy.
Roboty będą prowadzone
z wyłączeniem jednego pasa
ruchu. Obejmą one wymianę
nawierzchni istniejącej jezdni
i chodników, wyremontowane zostaną zatoki autobusowe
i przylegające do nich przystanki. Odnowiona zostanie rów-

nież nawierzchnia ścieżek rowerowych, dróg serwisowych
i zjazdów. Drogowcy odtworzą nawierzchnię istniejących
poboczy gruntowych, rowy
oraz oczyszczą i wyremontują
istniejące przepusty, zarówno
pod zjazdami, jak i pod drogą
główną. Będą nowe krawężniki, obrzeża i ścieki wody deszczowej.
Inwestor remontu, GDDKiA
w Krakowie zapowiada, że
koszty inwestycji wyniosą ponad 12 mln złotych.
Remont „krajówki” będzie
przebiegał równolegle z budową ronda.
– Rondo u zbiegu ulic Konarskiego, Nideckiego i Orląt
Lwowskich jest odrębnym zadaniem inwestycyjnym i jego
budowa ruszy we wrześniu
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Dom łączący
pokolenia

DK 44 to jeden z głównych
traktów komunikacyjnych miasta, przez który przebiega ruch
tranzytowy. Jest to też jedna
z bardziej zniszczonych dróg
w Oświęcimiu.
Jak zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie początek
remontu sześciokilometrowego
fragmentu DK 44 w Oświęcimiu przewidywany jest na
przełomie czerwca i lipca br.
Inwestycja będzie dwuletnia.
– Na dniach remontowany
będzie odcinek tak zwanej obwodnicy, czyli od ronda przy
moście Jagiellońskim na ul.
Władysława Jagiełły do ronda u zbiegu ulic Chemików,
Olszewskiego i Fabrycznej.
Natomiast w przyszłym roku
remontowany będzie odcinek

Oświęcim

2015, a zakończy się pod koniec roku – zapowiada Iwona
Mikrut.
O budowie ronda, które powstanie w tej części miasta,
mówiło się od kilku lat, ale
dopiero w tym roku inwestycja
zostanie zrealizowana.
Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju wpisało ją do Programu Redukcji Liczby Ofiar
Śmiertelnych, a z uwagi na duże
zaangażowanie strony społecznej resort zdecydował o sfinansowaniu budowy z ewentualnych
oszczędności po przetargach.
W ostatnich dniach w naszym
mieście zakończyła się inwestycja Zarządu Dróg Powiatowych
w Oświęcimiu, przy wsparciu
finansowym miasta Oświęcim,
przebudowy ul. Olszewskiego i Pilata, obejmująca odcinek od ronda na wysokości
sklepu Netto do wylotu z ul.
Marchlewskiego. Ulica zyskała na funkcjonalności, wzdłuż
Olszewskiego powstała nowa
ścieżka rowerowa.
W najbliższym czasie czeka nas
jeszcze przebudowa ul. Wyzwolenia, która jest w fatalnym
stanie. W ubiegłym roku został
wykonany projekt techniczny,
uzyskano pozwolenie na realizację tej inwestycji. Drogowcy
rozpoczną prace już na dniach,
a inwestycja najprawdopodobniej zostanie oddana do użytku
końcem lipca br.
W przygotowaniu jest też
przebudowa ulic Partyzantów
i Skłodowskiej-Curie, obejmująca nie tylko wymianę nawierzchni ulicy, ale także chodników i miejsc postojowych.
– Marzena Wilk
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Święto „Piątki”
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu ma już 70
lat. Z okazji zacnego jubileuszu 22 maja na terenie
szkoły odbyło się uroczyste spotkanie.
nasza szkoła w ciągu minionych lat –
mówi Barbara Żydek, nauczycielka ze
Szkoły Podstawowej nr 5 w Oświęcimiu.
– Była też wystawa fotograficzna pt.
„Piątka na Piątkę”. Duże emocje towarzyszyły obecnym przy oglądaniu

Fot. Barbara Żydek

Było ono doskonałą okazją nie tylko do
wspomnień, ale też prezentacji obecnego oblicza popularnej „Piątki”. Dyrektor Renata Biesik-Myśliwiec przedstawiła zebranym gościom historię szkoły,
a uczniowie przygotowali okolicznościowe przedstawienie.
Wśród zaproszonych gości byli: Janusz
Chwierut, prezydent Miasta Oświęcim,
przedstawiciele Kuratorium Oświaty,
placówek oświatowych oraz miejskich
instytucji, a także emerytowani dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy i absolwenci „Piątki”.
– Wzruszenie na twarzach gości wywołała multimedialna prezentacja, która
była złożona z archiwalnych zdjęć dokumentujących 70 lat życia szkoły. Jedni
mogli rozpoznać siebie sprzed lat, inni,
młodsi, ocenić, jak bardzo zmieniła się

zdjęć koleżanek i kolegów sprzed lat,
zdjęć z wycieczek, odnajdywanie wychowawców przez absolwentów szkoły
– dodaje.
Obchodom jubileuszowym towarzyszył
Festyn Rodzinny, podczas którego rozstrzygnięto szkolne konkursy: Mam Talent i Mistrz Słowa. Rozegrano turniej
piłki nożnej, były gry i zabawy sportowe, malowanie twarzy, trampolina
i dmuchana zjeżdżalnia. Dzieci mogły
bawić się w kącikach matematycznym
i przyrodniczym, które przygotowali
i obsługiwali nauczyciele z SP nr 5 wraz
z uczniami klas starszych. Spotkanie
jubileuszowe zakończyło wspólne biesiadowanie.
– In

Multimedialna lekcja historii
Co łączy św. Maksymiliana z Witoldem Pileckim?
Ojciec Kolbe zgłosił się na śmierć za współwięźnia KL Auschwitz, w którym rotmistrz Pilecki dobrowolnie pozwolił się uwięzić.
felieton

kamila drabek

Horoskop a polityka

D

o przesilenia letniego jeszcze kilka dni, a tu gorąco, że hej!
Dzieje się bowiem, dzieje… Media piszą o trzęsieniu ziemi
w rządzie. Astrologowie twierdzą, że to przez aktywność
Marsa, jego koniunkcję ze Słońcem i kwadraturę z Księżycem. Wojciech Jóźwiak w swoim blogu przypomina, że obecna faza
cyklu Saturna dla Polski jest taka, jak podczas przewrotu Piłsudskiego
1926 r., odwilży i powrotu Gomułki w 1956 r. i postępującej pierestrojki Gorbaczowa od 1985 r.
A może trzeba było posłuchać jasnowidza z Człuchowa na rok
2015, Krzysztofa Jackowskiego. Przepowiedział, że skandal, po którym
zachwieje się rząd, wybuchnie w maju, ale jego apogeum przypadnie
na czerwiec. I jak tu nie wierzyć jasnowidzom? Może wystarczyłoby
postawić horoskop albo udać się do wróżki, aby dobrze rządzić krajem?
Po ostatnich dymisjach zapewne się jeszcze wiele wydarzy. Kto wie,
co jeszcze znajdzie się na chińskich czy innych serwerach? Oglądamy
polityczny spektakl, bo kampania wyborcza trwa. Słuchamy przeprosin
za partyjne błędy. Niektórzy deklarują, że odchodzą, ale będą liderami
na listach wyborczych w tym czy tamtym okręgu.
A mądry król Salomon mówił, że pycha chodzi przed upadkiem...

z miasta

ANDRZEJ WINOGRODZKI

O pytaniach

N

ie będzie w tym felietonie nic o wyborach, które się odbyły
i tych, co przed nami! Nie będzie o „urokliwej” ulicy Stolarskiej z widowiskowym „wojennym” zapleczem! Nie będzie nic
o „milutkim” budynku byłego przedszkola na skrzyżowaniu
ulic Wyzwolenia i Więźniów Oświęcimia, którędy w drodze do Muzeum
przejeżdża „cały świat”! Nic o tym nie będzie – choć już powyżej było!
Więc o czym będzie? O małej dziewczynce, która niedawno, gdy wspólnie oglądaliśmy telewizję, zapytała, czy telewizja służy do reklamowania
pewnego płynnego towaru, gdyż bardzo często spotyka się z tym na
ekranie! Odpowiedziałem, że oczywiście nie, bo przecież oprócz owego
towaru ma telewizja w swoim reklamowym repertuarze multum innych
branż i towarów! Małe dziewczynki, jak również – by zachować parytet
– mali chłopcy, często pytają o coś, co dorosłym „dziewczynkom”
i „chłopcom” już dawno wyleciało z głowy! Pytają o sprawy podstawowe i fakty oczywiste, które w „życiowej pogoni” całkowicie umknęły
dorosłym!
				

Środowisko rodzinne tych bohaterów
stało się tematem rozważań XXXIV
Sesji Kolbiańskiej zorganizowanej pn.
„DEO ET PATRIAE – rodzina źródłem
miłości i odwagi ponad śmierć” przez
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas

Christiana”, Centrum św. Maksymiliana
i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
w Oświęcimiu.
Przed audytorium stanęli również twórcy filmu „Pilecki”, którego premierę
zaplanowano na wrzesień. Fabulary-

Zbigniew Klima, o. dr Piotr Cuber, Andrzej Pilecki, Bogdan Wasztyl,
Mirosław Krzyszkowski, Marcin Kwaśny (odtwórca roli Pileckiego)

pod patronatem „gzo”

Szkoła ewangelizacji
Po raz czwarty – w uroczystość zesłania Ducha
Świętego – ulicami Oświęcimia przeszedł Marsz
dla Życia i Rodziny.

zowany dokument powstał w ramach
inicjatywy „Projekt: Pilecki” oświęcimskiego stowarzyszenia Auschwitz
Memento, promującego postać jednego z największych polskich bohaterów
XX wieku – ochotnika do Auschwitz.
Twórcy opowiedzieli o wielu ciekawostkach z planu filmowego, prezentując nagrodę, którą zdobył ich projekt
w prestiżowym konkursie „Historyczne Wydarzenie Roku 2014” w kategorii
„Edukacja i Multimedia”. Organizatorem konkursu jest Muzeum Historii
Polski w Warszawie.
Gościem specjalnym sesji był Andrzej
Pilecki, syn rotmistrza, który wsparł
akcję stowarzyszenia, uznając ją za
niezwykle ważny element budowania
pamięci historycznej o polskich żołnierzach.
Zdjęcia kręcono w Łopusznej, Brzeszczach, Jawiszowicach, Oświęcimiu,
Brzezince, Nawojowej Górze, Częstochowie i Warszawie. Film został w całości sfinansowany przez Internautów.
– Karo

Uczestnicy manifestowali w nim przywiązanie do wartości rodzinnych i poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Kolorowy i rozśpiewany przemarsz poprzedziła msza święta w sanktuarium
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
Uczestnicy manifestacji w obronie życia i małżeństwa spotkali się pod hasłem „Rodzina szkołą ewangelizacji”.
Radosny pochód ulicami miasta dotarł
na Rynek Główny, gdzie zgromadzeni
wysłuchali orędzia ewangelizacyjnego,
modląc się wspólnie do Ducha Świętego. Spotkanie rodzin zakończyło się na
terenie Zakładu Salezjańskiego ks. Jana
Bosko koncertem uwielbienia. Wystąpił
zespół TGD – Trzecia Godzina Dnia –
jeden z najsłynniejszych, polskich zespołów pop-gospel oraz Tehillah – znakomici wokaliści z diakonii muzycznej
Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody.
W tym roku marsze zorganizowano
w ponad 140 miastach Polski.
– Karo
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Dom łączący pokolenia
Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu i działające przy nim Stowarzyszenie „Pokolenia” 29 maja obchodziły jubileusz 10-lecia. Z tej okazji przygotowano konferencję „Starość – między wyzwaniem a działaniem”, której gościem specjalnym
był ks. Adam Boniecki oraz otwarto ogrodową wielopokoleniową imprezę.
DDP jest ośrodkiem wsparcia
dziennego dla osób starszych
i małych dzieci do 3 roku życia. Realizuje też w Oświęcimiu usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla starszych
i chorych mieszkańców miasta. Ośrodek wspiera 62 seniorom z naszego miasta, zapewniając opiekę i bogatą ofertę
zajęć aktywizujących. Seniorzy tworzą prace plastyczne,
śpiewają, gotują, trenują pamięć, przygotowują różne wystąpienia okolicznościowe. Nie
mniej ważna jest rehabilitacja,
dlatego codziennie odbywa się
gimnastyka poranna, a w ciągu dnia ćwiczenia na urządzeniach oraz masaże. W DDP
organizowane są także spotkania okolicznościowe, międzypokoleniowe i wycieczki.
Osoby starsze uczestniczą
w życiu kulturalnym, biorą
udział w miejskich wydarzeniach i innych ciekawych inicjatywach.
– W ramach pobytu oferujemy
dwa niedrogie posiłki – śniaReklama

danie i obiad, co ma dla osób
starszych, zwłaszcza samotnych, duże znaczenie. Seniorów o ograniczonej możliwości poruszania się dowozimy
i odwozimy na zajęcia – informuje Agata Lorek, dyrektor Dziennego Domu Pomocy
w Oświęcimiu.
W ośrodku bardzo ważna jest
integracja międzypokoleniowa – razem z przedszkolakami,
uczniami gimnazjum, studentami seniorzy tworzą, gotują,
uczestniczą w zmaganiach
sportowych.
– Nasz ośrodek od początku
promuje ideę wolontariatu
w mieście. Organizujemy pracę wolontariuszom w placówce
i w środowisku zamieszkania
seniorów. Zachęcamy młodych
ludzi do działań podczas naszych inicjatyw. Od 7 lat przeprowadzamy konkurs „Wolontariusz Roku”, a jego laureatów
wyłaniamy spośród zgłoszeń
wysyłanych przez szkoły i organizacje pozarządowe – zaznacza dyrektor.

Działania DDP nie ograniczają
się tylko do pracy z uczestnikami. Dla wszystkich oświęcimskich seniorów od 8 lat
organizowany jest Wielki Bal
Seniorów, trzeci rok trwa projekt „Seniorze – czas na kawę!”,
trwa projekt „Koperta Życia
Seniora” mający na celu umożliwienie podjęcia szybkiej akcji

ratunkowej w sytuacji zagrożenia życia poprzez łatwy dostęp
dla służb ratowniczych do informacji o stanie zdrowia seniora. Od wielu lat prowadzone są także kampanie na rzecz
bezpieczeństwa osób starszych.
– Realizujemy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
pod opieką mamy około 120

środowisk. Świadczymy także
usługi rehabilitacyjne w domu
klienta. Połączenie realizacji
usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania i ośrodku wsparcia umożliwia kompleksowość
działań i uzupełnianie się tych
dwóch form pomocy. Jest to
także innowacyjne rozwiązanie, wyróżniające samorząd
oświęcimski na tle innych –
podkreśla Agata Lorek.
– Tylko trzy samorządy w Małopolsce – Oświęcim, Kraków
i Tarnów podjęły się utworzenia i finansowania ośrodka
wsparcia dla osób starszych.
W związku z tym w naszym regionie zdecydowanie jesteśmy
liderem w zakresie działań proseniorskich – dodaje.
Pracownicy oświęcimskiego
DDP zauważają, że seniorzy

są bardzo wymagającą grupą, stąd ich świadomość, że
nie mogą spocząć na laurach
w wykonywaniu swojej pracy.
DDP stale analizuje potrzeby
mieszkańców naszego miasta
i przygotowuje plany rozwoju
działań. Dlatego formy pracy
terapeutycznej i oferta zostały
dostosowane do potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznych.
Oprócz seniorów DDP zajmuje
się też najmłodszymi oświęcimianami – od 4 miesiąca
do 3 roku życia. Obecnie 58
maluszków jest objętych profesjonalną opieką.
Czy trudne jest łączenie na co
dzień pracy z seniorami i najmłodszymi oświęcimianami?
– Praca w domu, który łączy
pokolenia to ogromna przyjemność. Naszego najmłodszego i najstarszego uczestnika
dzieli ponad 91 lat. Patrzymy
na maluszki, które zaczynają
swoją drogę życiową i seniorów, którzy są na jej końcu.
To wspaniała, życiowa lekcja.
Uczymy się beztroski, radości,
czerpania jak najwięcej z każdej chwili życia, ale też przyglądamy się, jak można radzić
sobie z cierpieniem i chorobą.
Na co dzień seniorzy i maluszki mają zorganizowany dzień
odrębnie, jednak chwile, gdy
oba pokolenia mogą spotkać
się razem są zawsze niezwykle
wzruszające – wyznaje Agata
Lorek.
– Marzena Wilk
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w skrócie

Zmiany w organizacji ruchu
W związku z szóstą edycją Life
Festival oświęcimian czekają
zmiany w ruchu drogowym.
Od godz. 8:00 w czwartek
18 czerwca do do godz. 6:00
w niedzielę 21czerwca wyłączona z ruchu będzie ul. Legionów, na odcinku pomiędzy
rondem Solidarności a rondem
im. Kazimierza Płonki. Na ten
czas ulice będą odpowiednio
oznakowanie, a także wprowadzone zostaną objazdy.
Utrudnień drogowych spodziewać się można również
w sobotę 20 czerwca,
podczas biegów ulicznych
oraz marszu nordic walking.
Ulice będą zamykane sekwencyjne, zgodnie z trasą
biegów i przemarszu. Tego
dnia w godz. 8:00–16:00

Czwarta odsłona
Pod hasłem „Wszyscy jesteśmy z Konara” społeczność
oraz przyjaciele szkoły będą
świętować oficjalne zakończenie obchodów 100-lecia LO im.
S. Konarskiego w Oświęcimiu.
26 czerwca o godz.10:00
w sali gimnastycznej zaplanowano oficjalne uroczystości połączone z zakończeniem roku
szkolnego. Nastąpi wówczas
m.in. wmurowanie „Kapsuły
czasu”, prezentacja publikacji
naukowej o liceum oraz preReklama

przewidziane jest zamknięcie
ulic: Bema, Olszewskiego,
Szustera, Tysiąclecia (od
skrzyżowania z ul. Szustera
do skrzyżowania z ul. Nojego),
Nojego (od skrzyżowania ul.
Tysiąclecia do skrzyżowania
z ul. Pilata), Zaborskiej (od
ronda przy „S-Centrum” do
skrzyżowania z ul. Słowackiego), Słowackiego, Wyspiańskiego i Śniadeckiego.
O godzinie 14:00 z ul. Bema
wyruszy marsz nordic walking
i przejdzie ulicami: Słowackiego, Zaborską, Jagiełły.
Marsz zakończy się na Rynku
Głównym, dlatego rynek i ulice
wokół będą zamknięte od
godz. 17:00 19 czerwca do
północy następnego dnia.
– ekt

Sportowo i koncertowo
Koncerty, tańce, zmagania sportowe i rodzinne biesiadowanie czekały na uczestników VI Pikniku Rodzinnego, przygotowanego na terenie Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu. Miłośnicy aktywnego wypoczynku rozpoczęli sobotnią
imprezę udziałem w biegu.

Na starcie pojawiło się 180 zawodników. Trasę przygotowali
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu oraz
Oświęcimski Klub Biegacza
„Zadyszka”. W III edycji biegu
„Piątka Pileckiego” pobiegło 81
osób na dystansie 5 km, pozostali przebiegli 10 km w biegu
„Zielona Dycha.
Biegacze wyruszyli z rynku Starego Miasta, by spotkać się na
mecie przygotowanej na dziedzińcu Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego. Zawodnicy
otrzymali pamiątkowe medale,
jubileuszu
a najlepsi – puchary. Na trasie
miera krótkiego filmu przygoto- spotkali się zarówno amatorzy,
wanego przez młodzież.
jak i zaprawieni w bojach biegaOrganizatorzy zapraszają nie
cze. Rywalizowali mieszkańcy,
tylko dawnych i obecnych
pracowników i uczniów, ale
także przyjaciół, sympatyków
i dobrodziejów szkoły.
Uroczystość zakończy msza
św. o godz.13:00 w kościele
NMP w Oświęcimiu koncelebrowana przez biskupa
w asyście księży-absolwentów
„Konara”.
– ekt

goście, studenci, wykładowcy,
pracownicy uczelni.
Bieganie to uniwersalny sposób
na podtrzymanie sprawności
fizycznej, wydłużenie młodości i dbałość o zdrowie. Celem
zmagań jest też popularyzowanie postaci rotmistrza Witolda
Pileckiego, jego życia i postaw
patriotycznych, zapomnianego bohatera, który patronuje
oświęcimskiej PWSZ.
Popołudniową porą do sportowych rozgrywek dołączyły kolejne atrakcje. Pod hasłem „Rodzina największą wartością”
odbył się piknik salezjański.
– Było rodzinnie, radośnie
i sportowo, mimo nie najlepszej pogody, było dość chłodno

i chwilami padało, ale pogodę
ducha mieliśmy w sercach – zapewniają uczestnicy.
– Tradycyjnie rozpoczęliśmy
„belgijskim”, który z innymi
tańcami integracyjnymi gościł
w programie wiele razy.
Na piknikowej estradzie zaprezentowała się orkiestra dęta
Detskeho Orchestra z Żyliny
na Słowacji. Był też koncert
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla
wraz z pokazem musztry paradnej. Żandarmeria z Watyka-

nu rozegrała mecz piłki nożnej
z reprezentacją salezjanów, zakończony wygraną gospodarzy.
W programie salezjańskiego
pikniku była jak zawsze loteria fantowa, a główną nagrodą
dwa bilety na pielgrzymkę do
Włoch. Do tego prażone, specjały z grilla i domowe wypieki,
a na zakończenie pokaz sztucznych ogni. Dla najmłodszych
studenci oświęcimskiej PWSZ
i uczniowie szkoły salezjańskiej
przygotowali kolorowe zajęcia
artystyczne i taneczne.
– Karo
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Wspólne ekologiczne porządki

POD PATRONATEM „GZO”

Rowerowa sobota

Sprzątanie Świata to ogólnopolska ekologiczna akcja organizowana już dwudziesty raz w naszym mieście. Oświęcimianie zawsze chętnie w niej uczestniczą.

Z okazji rozpoczynających się wakacji miłośnicy jazdy na rowerze wzięli udział w XVII Rodzinnym Rajdzie
Rowerowym.
Start i metę wycieczki przygotowano na oświęcimskich bulwarach, a półmetek wyznaczono
w parku przy Domu Ludowym
w Grojcu. Każdy cyklista otrzymał pamiątkową koszulkę, wodę
do picia i posiłek. Na mecie na
uczestników czekało wiele atrakcji, między innymi konkursy
sprawnościowe, łamigłówki, zabawy dla najmłodszych.
Sponsor
główny

Rajd organizowany jest co roku
w czerwcu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim. Zrzesza
miłośników rekreacyjnej jazdy
na rowerze, biorą w nim udział
całe rodziny. Co roku trasa ulega modyfikacji, wynosi około 30
km, których pokonanie zajmuje mniej więcej cztery godziny.
Tempo jazdy dostosowane jest
do możliwości rajdowców.
– Karo

Muzyczne święto
W rytmie rapu świętowali juwenalia
oświęcimscy żacy. Imprezę na rynku
Starego Miasta rozkręcił znany polski
raper – Paluch.
Studenci Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. rtm.
W. Pileckiego w Oświęcimiu
przejęli na jeden dzień władzę
w grodzie nad Sołą, odbierając
klucze do bram miasta z rąk
prezydenta Janusza Chwieruta.
Na muzycznej scenie młodych
ludzi do zabawy zachęcały zespoły: Projekt 8/4; Wspólna
Treść Umysłu WTU; Ludwik;
Ethos; Trzy-9. Gwiazdą wieczoru był Paluch – Łukasz

Reklama

Paluszak, który współtworzy
kolektyw DIIL Gang oraz trio
Syntetyczna Mafia i prowadzi
solową działalność artystyczną.
Obchody główne święta uczelni rozpoczęły się w audytorium Kazimierza Piechowskiego odsłonięciem jego portretu.
Bohater – przedwojenny harcerz, więzień KL Auschwitz-Birkenau (nr 918), uczestnik
brawurowej ucieczki z obozu,
żołnierz Armii Krajowej, zo-

stał skazany po wojnie przez
komunistów na siedem lat więzienia. W uroczystości uczestniczył on wraz z małżonką Igą.
Autorem obrazu jest artysta
dr Paweł Warchoł.
Wieczorne obchody za zamku
upływały gościom przy repertuarze standardów jazzowych,
utworów swing oraz bossa
nova, które zaprezentował zespół „Pedro y Mari TRIO”.
Rektor prof. zw. dr hab. Witold
Stankowski wręczył osobom
i instytucjom zasłużonym dla
rozwoju oświęcimskiej PWSZ
Medale Uczelni. Otrzymali je:
Leszek Szuster, dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu;
prof. dr hab. med. Wojciech
Nowak, rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego; ks. Jan Nowak,
dyrektor Centrum Dialogu
i Modlitwy w Oświęcimiu; Tomasz Kuncewicz, dyrektor Edukacyjnego Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu; dr inż.
arch. Jan Janczykowski, małopolski wojewódzki konserwator zabytków. Uhonorowano
także instytucję – Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu.
– Karo

Bądź na bieżąco
System Informacji
Lokalnej SIL 24

W tegorocznej kampanii, koordynowanej przez Referat
Ochrony Środowiska Wydziału
Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim, wzięło
udział 5.650 uczestników. Byli
to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, przedszkolaki, dzieci
i młodzież ze świetlic szkolnych, terapeutycznych, ośrodka
szkolno-wychowawczego, organizacji ekologicznych i strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Oświęcimiu. Do akcji czynnie włączyli się też członkowie
Koła Pszczelarzy i Koła Wędkarskiego w Oświęcimiu oraz
członkowie Rad Osiedli Monowice, Pod Borem i Stare Stawy.
W tym roku wykorzystano
1,5 tys. worków na odpady
i 7,5 tys. sztuk rękawiczek jednorazowych. Uczestnicy zebrali
2.350 kilogramów nieczystości.
Podczas akcji uporządkowane zostały tereny wokół szkół,
przedszkoli, park Chemików,
międzywale rzeki Soły, rejon
wokół jezior Kruki, tereny wokół cmentarzy.
Ochotnicy Straży Pożarnej zainicjowali w tym roku pierwsze
oświęcimskie Sprzątanie Świata

pod wodą. W rejonie jezior Kruki został podstawiony kontener
o pojemności 7 tys. litrów przeznaczony na odpady, które wyciągnięto z akwenów wodnych.
– Wystarczyło kilka godzin, by
pojemnik został wypełniony po
brzegi. Wyłowione zostały opony, butelki, stare wiadra, miednice i – uwaga – czarna metalowa szkatułka wypełniona po
brzegi biżuterią! Znalezione
medaliony, korale, naszyjniki
i kolie nie były wprawdzie wykonane ze szlachetnego kruszcu, ale radości było co niemiara – relacjonuje Agata Jezior
z Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim.
– Dzięki wspólnej pracy w ramach Sprzątania Świata wzrasta świadomość ekologiczna

naszego społeczeństwa. Z roku
na rok uczestnicy kampanii pogłębiają wiedzę o środowisku,
pamiętając, że ekologicznie, to
znaczy mądrze. Tego rodzaju
wspólne porządki przypominają nam o tym, że o środowisko
trzeba dbać na co dzień, i jest to
jedyny sposób na to, aby nasze
miasto było czyste, zielone i kolorowe – dodaje.
Spotkanie podsumowujące akcję, podczas którego przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola
nr 15 w Oświęcimiu zaprezentują program artystyczny odbędzie się w Oświęcimskim
Centrum Kultury. W ramach
podziękowania uczestnicy tegorocznego Sprzątania Świata
otrzymają upominki i dyplomy.
– In
Reklama

wieści z ratusza

CZERWIEC 2015

6

wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Więcej terenów dla firm,
Do 30 czerwca Rada Miasta Oświęcim więcej miejsc pracy
Wybory ławników

przyjmuje zgłoszenia kandydatów na
ławników w kadencji 2016–2019.
Oświęcimska Strefa Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory
Ławnikiem mogą zostać osoby, riusze służby więziennej, radni przy ul. Gospodarczej (równoległa do ul. Fabrycznej) poszektóre posiadają obywatelstwo gminy, powiatu i województwa.
rzyła się o 20 ha. Miasto zakończyło jedno z najważniejszych
polskie i korzystają w pełni Kandydatów na ławników zgłaz praw cywilnych i obywatel- szają Radzie Miasta Oświęcim przedsięwzięć w sferze gospodarczej.
skich, są nieskazitelnego charakteru, ukończyli 30 lat, mają
zatrudnienie, prowadzą działalność gospodarczą lub mieszkają
w miejscu kandydowania, co
najmniej od roku. Kandydat na
ławnika nie może przekroczyć
70 lat oraz powinien mieć co
najmniej wykształcenie średnie. Jego stan zdrowia powinien
pozwalać na pełnienie obowiązków ławnika.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem
powinna być wybrana osoba
wykazująca się szczególną znajomością spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach
oraz w prokuraturze, osoby
wchodzące w skład organów,
od których orzeczenia można
żądać skierowania sprawy na
drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze policji oraz
inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci
i aplikanci adwokaccy, radcy
prawni i aplikanci radcowscy,
duchowni, żołnierze w czynnej
służbie wojskowej, funkcjona-

prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje
społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii
politycznych oraz co najmniej
pięćdziesięciu obywateli, mających czynne prawo wyborcze,
zamieszkujących stale na terenie
miasta dokonującego wyboru.
Termin zgłaszania kandydatów
na ławników upływa 30 czerwca
2015 r. Rada wyłoni ławników
najpóźniej w październiku br.
Wzór karty zgłoszenia, listy
osób popierających kandydata
na ławnika oraz wzory oświadczeń dostępne są w godzinach
pracy Urzędu Miasta Oświęcim
w Wydziale Organizacyjnym –
Referat Biuro Rady Miasta, budynek przy ul. Jagiełły 25 (I piętro, pokój nr 33 lub 36) oraz na
stronie internetowej Urzędu
Miasta Oświęcim w zakładce
,,Wybory na ławników na 2016–
2019 rok”. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 338429433 lub 338429436.
Zgłoszenia kandydatów należy
składać w Kancelarii Ogólnej
Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2 pokój nr 1. 		

Za blisko 11 mln zł, w tym
ponad 6 mln ze środków unijnych, wybudowało drugi inkubator przedsiębiorczości z 18
pomieszczeniami biurowymi
i salą konferencyjną. Wybudowano także budynek, w którym znajdują się dwie hale pod
działalność produkcyjną o powierzchni ponad 1,3 tys. m kw.
Wzdłuż inwestycji powstała
droga serwisowa o długości
blisko 1,5 km wraz z niezbędną
infrastrukturą. Pomieszczenia
produkcyjne zostały już wyna-

jęte firmie Hexja, zajmującej
się projektowaniem i produkcją
produktów m.in. z karbonu dla
lotnictwa i motoryzacji. Pracę
znajdzie tu ok. 40 osób. Zainteresowanie ofertą drugiego inkubatora jest duże. Większość
pomieszczeń jest już wynajęta.
– Mamy 18 nowoczesnych lokali biurowych do wynajęcia,
w tym 13 jest już zarezerwowanych, są to głównie małe firmy
usługowe. W działającym już
od 10 lat inkubatorze przy ul.
Unii Europejskiej mamy 32 fir-

my, które zatrudniają około 200
osób – mówi Agnieszka Kmiecik prezes Centrum Biznesu
Małopolski Zachodniej.
– Zapraszam zainteresowanych
wynajmem wolnych pomieszczeń do kontaktu z CBMZ –
dodaje.
Janusz Chwierut prezydent
Oświęcimia podkreśla, że jest
to ważne przedsięwzięcie dla
gospodarki Oświęcimia.
– Powstały tu nie tylko dwa budynki, w których prowadzona
będzie działalność gospodarcza,

ale też dajemy tereny pod nowe
inwestycje. Niedawno podpisaliśmy kontrakt ze spółką Alupol
Films, która obok na terenach
objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną wybuduje zakład
produkcyjny, gdzie znajdzie
zatrudnienie 150 osób – mówi
prezydent Janusz Chwierut.
– W tym rejonie lokują się już
kolejne firmy, które będą zmieniały tę część Oświęcimia –
podkreśla.
– Oświęcim to jedno z ważniejszych miejsc dla małopolskiej
gospodarki – mówił podczas
otwarcia marszałek Marek Sowa.
Na spotkanie kończące inwestycję, którego gospodarzem
był prezydent Janusz Chwierut,
przybyli m.in: poseł Dorota Niedziela, marszałek Marek Sowa,
prezes Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Agnieszka
Kmiecik, przedstawiciel Krakowskiego Parku Technologicznego, wykonawca, pracownicy
Wydziału Inwestycji Miejskich
i przedsiębiorcy. 		

Młodzi łyżwiarze mogą uczyć się dalej
Debata o przyszłości łyżwiarstwa figurowego, burzliwa i pełna emocji, zakończyła się kompromisem.
Byli na niej obok zawodników i rodziców trenerzy, władze miasta i powiatu, radni
oraz przedstawiciele Polskiego
Związku Łyżwiarstwa Figuro-

wego. Spotkanie zorganizował
Janusz Chwierut prezydent
Oświęcimia po tym, jak kilka
tygodni wcześniej Starostwo
Powiatowe w Oświęcimiu zde-

cydowało, że w pierwszych klasach sportowych w gimnazjum
i liceum Powiatowego Zespołu
nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych nie będzie miejsca dla łyżwiarzy figurowych.
Zdaniem starosty Zbigniewa
Starca szkolenie sportowców
jest zbyt kosztowne, a uczniów
jest coraz mniej. Dla młodych
łyżwiarzy ta decyzja była sporym zaskoczeniem i oznaczała
koniec uprawiania ulubionej
dyscypliny sportu. Rodzice nie
kryli żalu.
– Moja córka trenuje od 12 lat.
Wkłada w tę dyscyplinę wiele
wysiłku i czasu – mówiła Małgorzata Dziędziel-Gabryszak.
– Czy będziemy mieli odwagę
powiedzieć tym dzieciom, już
dość? – pytała.
– Po pięciu latach nauki uczniowie zdobyli wiele medali, mają

ogromny potencjał i chcą się
szkolić dalej. Trudno im będzie
z tego zrezygnować – podkreślała trener Ewa Lofek, nauczyciel z Zespołu Szkół nr 1.
W tej sytuacji Janusz Chwierut
prezydent Oświęcimia zaproponował, że miasto przejmie
prowadzenie klas gimnazjalnych w zakresie łyżwiarstwa
figurowego, pod warunkiem,
że powiat utrzyma to szkolenie w zakresie szkoły średniej.
– Nasza oferta jest konkretna,
wychodzi naprzeciw młodym,
utalentowanym ludziom, których nie można dzisiaj pozbawić możliwości dalszego
szkolenia, nawet jeśli będziemy
musieli do tego dołożyć – uważa prezydent Oświęcimia.
– W miejskim Zespole Szkół nr
1 ruszył już nabór do klasy sportowej o profilu łyżwiarstwo figurowe w gimnazjum – dodaje.

Swoją ofertę przedstawił również starosta Zbigniew Starzec.
Dotyczyła ona podpisania porozumienia intencyjnego o powierzeniu miastu zadań z zakresu prowadzenia gimnazjum
Mistrzostwa Sportowego i przeniesienia kosztów na miasto.
Starosta Zbigniew Starzec zapytany przez prezydenta, czy powiat będzie prowadził szkolenie
w liceum, zobowiązał się do
utrzymania Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w łyżwiarstwie figurowym na poziomie szkoły średniej w PZ nr 2 SOMSiT.
Obecna na spotkaniu Ewa Kierzkowska sekretarz Polskiego
Związku Łyżwiarstwa Figurowego podkreślała, że jest to bardzo
kosztowna dyscyplina sportu.
Wykształcenie dobrego zawodnika to 10-letni cykl szkolenia,
a treningi wymagają ogromnej
pracy. Jej zdaniem nie można za-

przepaścić dorobku minionych
lat, w tym licznych sukcesów
osiąganych przez łyżwiarzy.
System szkolenia w łyżwiarstwie figurowym w Oświęcimiu prowadzony jest od 50 lat.
Oświęcimscy zawodnicy od lat
są obecni na krajowych i międzynarodowych taflach, startując w mistrzostwach Europy,
mistrzostwach świata czy igrzyskach olimpijskich. Największe
osiągnięcia zdobywała para
Dorota Zagórska i Mariusz Siudek, medaliści mistrzostw świata i Europy, trzykrotni uczestnicy igrzysk olimpijskich oraz
Anna Jurkiewicz, wielokrotna
mistrzyni Polski, uczestniczka mistrzostw świata i Europy,
igrzysk olimpijskich i Sabina
Wojtala, także wielokrotna mistrzyni kraju. Obecnie w klubie
uprawia tę dycyplinę sportu
44 zawodników.
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Uczyli się i wymieniali
doświadczenia

Perły samorządu

Redakcja Dziennika Gazety Prawnej po
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcimia raz trzeci rozstrzygnęła ogólnopolski
wzięli udział w I Kongresie Rad Młodzieżowych. Do Słup- konkurs na najlepszy samorząd.
ska, który był gospodarzem spotkania przyjechało 19 mło- Oświęcim znalazł się na piątym ności, sprzyjania przedsiębiormiejscu w rankingu „Perły Sa- czości, postępu technologiczdzieżowych reprezentacji z całej Polski.

Fot. G. Olszewski

morządu”. W kategorii miast do
100 tys. wyprzedziły nas kolejno: Nowy Sącz (1), Legionowo
(2), Świdnica (3) i Sopot (4).
Samorządy (w podziale na
gminy
wiejskie,
wiejsko-miejskie, miasta do 100 tys.
mieszkańców i miasta powyżej
100 tys. mieszkańców) oceniane były na podstawie ankiety,
która zawierała 25 przekrojowych pytań. Odpowiedzi na
te pytania były jedynym kryterium wyboru. Ostatnie 25 lat
samorządu redakcja oceniała
m.in. pod względem gospodar-

Młodzi rajcy m.in. z Warszawy, Oświęcimia, Częstochowy, Szczecina, Krakowa,
Rzeszowa, Wrocławia, Gdyni,
Lęborka, Kościerzyny podczas
trzydniowego kongresu wymieniali się doświadczeniami
w zakresie funkcjonowania rad
młodzieżowych, aktywizacji
młodzieży w życiu publicznym oraz realizacji projektów
skierowanych do społeczności
lokalnej.

– W trakcie warsztatów nasza młodzież zapoznała się też
z możliwościami pozyskiwania
środków zewnętrznych na realizację projektów w regionach,
dowiedziała się, w jaki sposób
mogą wykorzystać aktualne
przepisy prawa do partycypacji
w życiu publicznym, a także, jak
skutecznie promować swoje wydarzenia i współpracować z mediami. Uczestnicy wydarzenia
podpisali deklarację współpra-

cy na rzecz wspólnej polityki
młodzieżowej – relacjonuje
przebieg kongresu Grzegorz Olszewski opiekun Młodzieżowej
Rady Miasta.
Kongres został zorganizowany
przez Młodzieżową Radę Miasta Słupska przy wsparciu władz
miejskich, Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct –
Słupsk oraz Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”.

nego, demografii, programów
mieszkaniowych, infrastrukturalnych, socjalnych, sportowo-rekreacyjnych oraz innowacji.
– Ważne dla nas były nie tylko sukcesy ekonomiczne, lecz
także społeczne miast i gmin.
Nie bez znaczenia była też aktywność samych mieszkańców
– podkreślają organizatorzy.
Ich zdaniem dobra gmina to
ta, której mieszkańcy są aktywni. Szczegółowe wyniki zostały
opublikowane w specjalnym
wydaniu „Dziennika Gazety
Prawnej” 27 maja.		

Młodzież pracuje
w Miejscu Pamięci
Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego gościł młodzież
z Hanoweru.

Kwietna Mila w Oświęcimiu
Zawodami w biegach na długim dystansie młodzi oświęcimianie przypomnieli
o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II
do Polski.
1 czerwca w Oświęcimiu na
stadionie Klubu Sportowego Soła Oświęcim odbyła się
I edycja Sieciowych Mistrzostw
Młodzieży Gimnazjalnej pn.
Kwietna Mila. To ogólnopolska
impreza biegowa, która propaguje sportową rywalizację
i aktywne spędzanie wolnego
czasu wśród młodzieży. W ten
sposób upamiętniona jest także pierwsza pielgrzymka Jana
Pawła II do Polski. W tym roku
Kwietną Milę zorganizowano
w 19 miastach papieskich.
W Oświęcimiu do rywalizacji
stanęło 60 uczestników z miejskich szkół gimnazjalnych.
– Zawodnicy zmierzyli się na
różnych dystansach. Dziewczęta miały do pokonania 1765

metrów, chłopcy 3530 metrów
– informuje Agata Gworek
dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Wśród dziewcząt z rocznika
2000 najlepsze okazały się: Gabriela Zielińska, Sonia Kawka
oraz Dominika Jarosz, a z rocznika 2001: Katarzyna Księżarczyk,
Julia Wieczorek i Joanna Kuczera. Natomiast wśród chłopców
z rocznika 2000 zwyciężyli: Mateusz Tobiczyk, Dawid Hufnagel
i Patryk Noworyta, a z rocznika
2001: Ireneusz Gąsiorek, Bogdan
Rembies oraz Filip Komajda.
Gratulacje zawodnikom składał
Andrzej Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia.
–
Imprezę
zabezpieczali
uczniowie klasy policyjnej Po-

wiatowego Zespołu nr 3 Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu oraz
służba maltańska i ochotnicza
straż pożarna w Brzezince –
mówi dyrektor MOSiR.
Organizatorami oświęcimskiej
edycji biegu byli: Miasto Oświęcim, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Oświęcimiu, Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej w Krakowie.
Impreza została zorganizowana przy wsparciu Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
Biegacze zdobyli prawo startu
w ogólnopolskim finale w Krakowie. Najlepszym naszym zawodnikiem na krakowskich Błoniach, który przebiegł dystans
3,5 kilometra w czasie 13 minut,
42 sekundy i 52 tysięczne sekundy był Filip Komajda uczeń Zespołu Szkół nr 1. Wśród uczestników w swojej grupie wiekowej
zdobył 8 miejsce.		
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Wybierz swoją
radę osiedla
W Oświęcimiu trwają wybory do rad osiedli. Swoich
przedstawicieli wybrali już
mieszkańcy Dworów-Kruków,
Zasola, Starych Stawów, Monowic, Domków Szeregowych
i osiedla Południe. 15 czerwca
o godz. 17.00 na spotkaniu
w Zespole Szkół nr 1 przy ul.
Słowackiego wybrani zostaną
przedstawiciele Rady Osiedla
Wschód. 17 czerwca o godz.
17:00 w Miejskim Gimnazjum
nr 2 zbiorą się mieszkańcy
osiedla Zachód, by zdecydować o wyborze swojej
reprezentacji, zaś 18 czerwca
o godz. 17:00 w lokalu przy
ul. Granicznej będą wybory do
Rady Osiedla Pod Borem.
Kolejne zebranie wyborcze:
– 22 czerwca o godz. 17:00
w Miejskim Gimnazjum nr 3
Rada Osiedla Stare Miasto,
– 25 czerwca o godz. 17:00
w budynku MSM Budowlanka
Rada Osiedla Błonie,
– 1 lipca o godz. 17:00
w Szkole Podstawowej nr 4
Rada Osiedla Północ.

SESJA RADY MIASTA
27 maja odbyła się sesja Rady
Miasta. Treść uchwał dostępna
na stronie internetowej www.
um.oswiecim.pl w zakładce
Samorząd/Rada Miasta. Również w tej zakładce znajdują
się nagrania video z sesji Rady
Miasta.

informacje na
www.um.oswiecim.pl
Strona miasta Oświęcim
www.um.oswiecim.pl znajduje
się na portalach społecznościowych Nasza Klasa i Facebook.

Do Oświęcimia przyjechało 18 uczniów z sześcioma
opiekunami. Ze strony polskiej towarzyszyło im również
18 rówieśników oraz trzech nauczycieli. Współpraca młodzieży z Oświęcimia i Hanoweru
ma długą, ponaddwudziestoletnią historię. We wspólnej
wymianie uczestniczyło do
tej pory ponad 2 tys. młodych
ludzi. Początkowo uczniowie
z BBS 6 Hanower współpracowali z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, a inicjatorem był Juergen
Riechers. Od 11 lat prowadzi ją
Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego.
Jak podkreśla ks. Marian Skóra
koordynator z ZSZTS nie jest
to typowa wymiana.
– To często trudna młodzież,
która poprzez pracę, nawiązanie relacji z rówieśnikami resocjalizuje się – mówi.
– Współpraca młodych Polaków i Niemców ma też bardzo
konkretny wymiar. Od lat pra-

cują w KL Auschwitz-Birkenau
i poznają jego historię – dodaje.
W tym roku uczniowie pomagali przy konserwacji historycznego wagonu na Judenrampie. Swoje umiejętności
wykorzystali także przy pracach w Wiosce Dziecięcej im.
Janusza Korczaka w Rajsku.
Odnawiali również plac zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 1,
z czego cieszyli się uczniowie,
bowiem od dłuższego czasu nie
mogli korzystać z urządzeń ze
względu na ich stan techniczny.
Obok pracy jest też czas na
wzajemne poznanie i wspólną
zabawę. Młodzi ludzie zwiedzili również Oświęcim, spotkali
się z prezydentem Januszem
Chwierutem, byli w Bochni
i Krakowie. Obejrzeli także wystawę prac byłego więźnia KL
Auschwitz prof. Mariana Kołodzieja.
Projekt został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką
Współpracę Młodzieży i Bethe
Stiftung.			

RADA SENIORÓW
Członkowie Oświęcimskiej Rady Seniorów dyżurują w siedzibie Dziennego Domu Pomocy
w każdą drugą środę miesiąca,
w godz. 10:00–11:00.

Wieści z Oświęcimia
w lokalnej TV
Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
w każdy piątek o godzinie
18:00. Wiadomości są powtarzane przez cały weekend, co
trzy godziny. Możecie się więc
Państwo dowiedzieć o nowych
inwestycjach, o tym, co ciekawego słychać w kulturze,
oświęcimskim sporcie, a także,
a może nawet przede wszystkim o aktywności samych
oświęcimian.
Wiadomości można oglądać
na portalu internetowym www.
faktyoswiecim.pl i www.oswiecimonline.pl/.
„Wieści z Ratusza” są też
dostępne w Internecie
na stronie www.ostv.pl
raz www.um.oswiecim.pl

wieści z oświęcimskiego ratusza
przygotowała katarzyna kwiecień

kultura
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Wyobrażanie to stwarzanie

Różne oblicza tańca

6 czerwca III Ogólnopolski Festiwal Tańca „Taki Taniec” sku- Olga Tokarczuk, współczesna wybitna pisarka odsłoniła kopił w Oświęcimskim Centrum Kultury tancerki i tancerzy lejną płytę w Alei Pisarzy przy Miejskiej Bibliotece Publiczz różnych miejscowości kraju.
nej Galeria Książki w Oświęcimiu.
W konkursie wzięło udział 88
formacji i zespołów tanecznych, czyli ponad 1,2 tys. wykonawców. Rywalizacja toczyła
się w wielu kategoriach tanecznych: taniec towarzyski, show
dance, teatr tańca, jazz, taniec
współczesny, balet, disco dance,
cheerleaders, hip-hop i break
dance oraz w kategoriach wiekowych: dzieci, juniorzy i młodzież, ponieważ festiwal jest adresowany do tancerzy w wieku
od 6 do 25 lat. Wszystkie prezentacje oceniała komisja sędziowska w składzie: Sławomir
Kurzak – sędzia główny, Aneta
Bułka, Jacek Kremer, Waldemar
Dudek i Mateusz Nowak.
Gościnnie wystąpiła grupa taneczna Rezonans z Sambora na

Ukrainie, partnerskiego miasta
Oświęcimia.
Grand Prix – Nagrodę Prezydenta Miasta Oświęcim w wysokości 1 tys. zł otrzymali tancerze z formacji GRW CREW
z oświęcimskiej Szkoły Tańca
Grawitacja (na fot.).
Organizatorem festiwalu było
Oświęcimskie Centrum Kul-

tury. Impreza odbyła się pod
patronatem Prezydenta Miasta
Oświęcim i została zrealizowana przy wsparciu finansowym
miasta Oświęcim.
Szczegółowe wyniki festiwalu
można znaleźć na stronie internetowej www.ock.org.pl/.
– In

Spotkania plastyczne
Wystawa pn. „Wyczarowane plamą i kreską” prezentuje całoroczne efekty pracy młodych uczestników sekcji plastycznej Oświęcimskiego Centrum Kultury.

„Wyobrażanie
sobie
jest
w gruncie rzeczy stwarzaniem,
jest mostem pojednania między materią a duchem” brzmi
wybrany przez pisarkę cytat,
który zamieszczono na płycie
z brązu.
– Odsłanianie tablic zawsze kojarzyło mi się z czymś bardzo
oficjalnym, może nawet nudnym, a ponieważ tutaj są moje
słowa i to ja odsłaniam tablicę,
to wydaje mi się to nawet zabawne – stwierdziła podczas
uroczystości Olga Tokarczuk.
– Widzę, że tutejszy trakt jest
długi, dlatego życzyłabym
wszystkim, żeby starczyło nam
pisarzy, bo oni nie rodzą się tak
często. Mam nadzieję, że kiedy
zjawię się tutaj po kilkunastu
czy kilkudziesięciu latach, to
rzeczywiście cała aleja będzie
pięknie zapełniona tablicami.
A może jacyś laureaci Nagrody
Nobla pod koniec się zjawią?
Tego Państwu życzę – dodała
pisarka.
Po uroczystości odsłonięcia
płyty odbyło się spotkanie
z pisarką. Rozmowę prowadził
prof. Jarosław Fazan z Katedry
Krytyki Współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz
z uczennicami Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława
Konarskiego w Oświęcimiu.

Olga Tokarczuk jest absolwentką psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Jest laureatką wielu nagród, w tym m.in.
Nagrody Fundacji im. Kościelskich oraz Paszportu „Polityki”. Była czterokrotnie nominowana do literackiej nagrody
Nike, którą otrzymała w 2008
roku za powieść „Bieguni”. Za
„Dom dzienny, dom nocny”
otrzymała prestiżową nagrodę „Brücke Berlin”-Preis i była
nominowana do International
IMPAC Dublin Literary Award.
Jej książki tłumaczono na wiele
języków, niektóre utwory doczekały się inscenizacji teatralnych i adaptacji filmowych.
Aleja Pisarzy docenia polskich
wybitnych żyjących pisarzy.
Autorzy zawsze biorą udział

w uroczystości odsłonięcia pamiątkowej płyty, na której znajduje się ich autograf i wybrany
cytat z ich twórczości. Projekt
Aleja Pisarzy ma poszerzać
symbolikę Oświęcimia o wartościowe, kulturowe, humanitarne i pokojowe treści, tak by
miasto przestało wywoływać
wyłącznie negatywne skojarzenia – wręcz przeciwnie, by stało
się synonimem życia, postępu,
rozwoju i otwartości. W Alei
Pisarzy uhonorowani zostali już
Andrzej Stasiuk, Marek Bieńczyk, Janusz Głowacki, Ewa
Lipska, Zofia Posmysz i Marcin Świetlicki. Projekt zakłada
wmurowanie około trzydziestu
płyt z brązu.
– In

Kabaret na wczasach

W sezonie, który dobiega już
końca w zajęciach brało udział
50 uczestników w wieku od 5 do
18 lat, a większość tej grupy stanowiły dzieci młodsze, w wieku
wczesnoszkolnym. Dzieci tworzą w różnych technikach, m.in.
farbami plakatowymi, różnego
rodzaju kredkami, technikami
łączonymi. Dużo prac plastycznych, które powstały na zajęciach, instruktorka Władysława
Kapcińska wysyłała na konkursy międzynarodowe, ogólnopolskie, wojewódzkie i lokalne.
– Spośród dziecięcych dzieł,
które gromadzę w tak zwanym
banku prac, wybieram odpowiadające tematom różnych
konkursów i je wysyłam. Zdarza
się również, że w miarę napływu
zaproszeń do udziału w konkursach przygotowuję dzieci do
nich, omawiam z nimi tematy
i wysyłam prace powstałe celowo na dany konkurs – mówi
Władysława Kapcińska.
W Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Darujmy
światu pokój” w Oświęcimiu
nagrodę otrzymała Aleksandra
Wilkosz, a kwalifikację do wystawy Paulina Kała. W tyskim

IX Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Z chlubnych kart
i miejsc narodowej historii”
wyróżniono Katarzynę Kamyk,
Magdalenę Krieger, Marlenę Kubas i Zuzannę Matejko,
a zakwalifikowano do wystawy
prace Emilii Hutny, Mai Kryzy,
Marty Kocimskiej, Julii Królikowskiej i Wiktorii Gomułki.
W tyskim XII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
„Tęczowy kalendarz” wyróżnienia otrzymały: Paulina Czebotar
i Zuzanna Matejko. Katarzyna
Kamyk, Maja Kryza, Magdalena Zych i Zuzanna Matejko
otrzymały nagrody w XIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Boże Narodzenie – tradycje i współczesność” w Trzebini
i zakwalifikowano prace Alicji
Spiechowicz, Martyny Belniak,
Julii Królikowskiej i Emilii Hutny. W tyskim XXIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Witaj gwiazdko złota” nagrodę
otrzymała Antonina Białas, wyróżnienia Wiktoria Czyżycka
i Beata Paprzyca, a kwalifikacje
do wystawy prace Jana Kusaka, Julii Królikowskiej i Weroniki Szojdy. Beata Paprzyca

otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym
Konkursie
Plastycznym „Ludzie ludziom
zgotowali ten los” w Tychach,
a prace Pauliny Kały i Magdaleny Krieger zakwalifikowano
do wystawy. W XXIV Małopolskim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży „Triada
2015” nagrody przyznano Mai
Kryzie, Martynie Belniak, Teresie Szymeczko, Wiktorii Kaim
i Beacie Paprzycy, a wyróżnienia
Wiktorii Czyżyckiej i Antoninie
Białas. Paulinę Kałę wyróżniono
w XIV Regionalnym Konkursie
na Tradycyjne Ozdoby Bibułkowe „Kwiaty” w Olsztynie koło
Częstochowy. Julię Martykę
wyróżniono w VI Regionalnym
Konkursie Plastycznym inspirowanym twórczością Bolesława
Leśmiana w Iłży. Patrycja Porębska otrzymała wyróżnienie
w 7. Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Siedem grzechów
głównych” w Dąbrowie Górniczej. Brązowy Medal w 45. Międzynarodowym Konkursie Plastycznym w Tokio otrzymała
Alicja Spiechowicz, a nagrodę
Pentel Urszula Czebotar.
– In

Lato, wczasy, wakacje, sanatoria to tło najnowszego programu Kabaretu „Czarna Rękawiczka” Uniwersytetu Trzeciego
Wieku działającego w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Program zatytułowany „Jesteśmy na wczasach, czyli coś dla
duszy i dla ciała” miał premierę
10 czerwca na deskach Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Nawiązuje do klasyki polskiego
kabaretu i piosenki popularnej.
– Teksty czerpiemy również
z zaprzyjaźnionego Kabaretu
„Pod Bańką” z Toronto, oczywiście za przyzwoleniem jego
założycielki Magdy Papierz –
zaznacza Łucja Jurys, reżyser

i prowadząca Kabaret „Czarna
Rękawiczka”.
To już piąty program kabaretu.
Podobnie jak w poprzednich,
porusza i żartuje ze spraw seniorów, jednak tym razem dzięki niemu można poczuć letni,
wakacyjny klimat.
– Ważne jest to, że zespół aktywnie współtworzy program
i dodaje wiele pomysłów. Dzięki temu nasza grupa aktywizuje
się, wspólnie dokonuje wybo-

ru i decyduje o ostatecznym
kształcie całego programu.
Można powiedzieć, że to nasze
wspólne dzieło – podkreśla Łucja Jurys.
Kabaret „Czarna Rękawiczka” skupia szesnastu słuchaczy
UTW – dwanaście pań i czterech panów. Powstał w październiku 2011 roku i w każdym sezonie prezentuje swój
nowy program.
– In

Kabaret współtworzą: Łucja Jurys, Barbara Starzychowicz, Halina Kaczor, Piotr Kała,
Anna Spadlińska, Olga Sieranc, Henryk Dziuba, Zuzanna Iżycka, Izabela Żurek, Magdalena Szczerska, Janusz Choiński, Tacjana Malicka, Kazimiera Sieradzka oraz niewidoczni
na zdjęciu Janina Okońska, Sylwia i Mirosław Śliwowie

kultura
Rzeźby warte medali
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Dziecięce zabawy

Pokaźne rzeźby pięknie pokryte patyną oraz niewielkie me- 1 czerwca w galerii „Tyle światów” poddale autorstwa pochodzącego z Oświęcimia Wojciecha Kały sumowano dwa konkursy plastyczne –
można oglądać do 5 lipca w Oświęcimskim Centrum Kultury. „Lubię smoki” i „Moje marzenia”.

Wojciech Kała – rzeźbiarz,
medalier urodzony w 1959
roku w Oświęcimiu. Studiował
w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie w pracowni prof.
Stanisława Słoniny. Dyplom
uzyskał w 1986 r. W latach 1987–1989 studiował
w École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts w Paryżu, gdzie uzyskał dyplom
w pracowni medalierskiej
prof. J. Asselbergs`a. Stypendysta rządu francuskiego na
zaproszenie rzeźbiarza Césara
Baldacciniego. Odbył staż, pod
kierownictwem E. Rousseau,
w pracowni medalierskiej
Mennicy Paryskiej. W 1987 r.
otrzymał brązowy medal w
Société des Artistes Français
w Grand Palais w Paryżu.
Od 1987 roku jest członkiem
FIDEM – Federation Internationale de la Medaille. Tworzy
głównie w brązie, kamieniu,
drewnie. Uczestniczył w wielu
wystawach indywidualnych
i zbiorowych, między innymi
w Polsce, Francji, USA, Belgii,
Szwajcarii, Niemczech,
na Węgrzech.
Mieszka na Mazurach.
Wojciech Kała jest autorem
medalu Primo Inter Optimo
(Pierwszemu wśród najlepszych) przyznawanego
corocznie od 1994 roku
dla najlepszego absolwenta
Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Konarskiego
w Oświęcimiu.

O rzeźbach i medalach z brązu,
inspiracjach twórczych i dotychczas jedynej w Oświęcimiu
wystawie rozmawiam z Wojciechem Kałą.
Tworzone rzeźby i medale kocha Pan taką samą miłością?
Czym różni się sztuka rzeźbiarska od medalierstwa?
Przede wszystkim medal to jest
mała forma rzeźby, a mówiąc
w przenośni, wszystkie dzieci
kocha się jednakowo. Ale im jestem starszy, tym bardziej wolę
większe formy. Jednak nie można
oceniać rzeźby, malarstwa, czy
jakiejkolwiek innej formy sztuki, wartością wielkości czy czasu
wykonania. To są rzeczy, które
nie zależą od artystów, czasami to
przychodzi samo z siebie.

tego w moich rzeźbach dużo
jest motywów pochodzących
z Biblii, nie tylko z Nowego,
ale i Starego Testamentu. Jednak przede wszystkim inspiruje
mnie to, z czego wyrosła kultura europejska, czyli Grecja i jej
mitologia. To tam właściwie
znajduje się pierwsze zarzewie
nowoczesnej sztuki. Jeśli chodzi
o formy medalierskie inspiruje
mnie przyroda. Cały czas dokładam małą cegiełkę do zachowania piękna Mazur, tworząc
cykl „Mazuriada”. Są to piękne
tereny, które niestety zanikają,
transformacja przyniosła swoje
dobre i złe skutki – lasy i jeziora
są grodzone. Można je jeszcze
ocalić poprzez działania plastyczne, artystyczne.

Jedna z Pana rzeźb – „ŚwiteCo Pana inspiruje najbardziej? zianka” – ma twarz przypomiWszyscy w Europie wyrośliśmy nającą twarz Pana córki. Czy
z kultury chrześcijańskiej, dla- często wykorzystuje Pan real-

Jak to się stało, że postanowił
Pan pokazać w Oświęcimiu
swoje prace?
Wystawa była właściwie pomysłem na 100-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego, którego jestem absolwentem.
Podczas jednego ze spotkań
klasowych stwierdziłem, że raz
w życiu wypadałoby w swoim
rodzinnym mieście zrobić wystawę. I teraz słowa dotrzymałem. To pierwsza moja wystawa
w Oświęcimiu i pewnie jedyna,
bo wystawa rzeźb to ciężka logistycznie sprawa – większość
prezentowanych tutaj dzieł jest
wypożyczona od kolekcjonerów
i prywatnych właścicieli.

Są one organizowane przez
Oświęcimskie Centrum Kultury w ramach obchodów Dnia
Dziecka i adresowane do dzieci
i młodzieży z terenu powiatu
oświęcimskiego. Co roku cieszą
się dużym zainteresowaniem,
dlatego obrady jury nie są wcale takie łatwe. Na XIX Konkurs
Plastyczny „Moje marzenia”
nadesłano w tym roku 583 prace plastyczne 561 autorów, a na
V Konkurs Plastyczny „Lubię
smoki” wpłynęło 512 prac 506
młodych artystów. Komisja
w składzie: Beata Kapcińska-Jurczyk – plastyk, metodyk plastyki, Martyna Paluchiewicz-Łabaj – artysta plastyk i Magdalena
Prochowska – plastyk przyznała
w obu konkursach wyróżnienia
I, II i III stopnia w różnych kategoriach wiekowych i kwalifika-

cje do udziału w pokonkursowej
wystawie, którą można oglądać
do 21 czerwca br.
1 czerwca dla wszystkich dzieci
Oświęcimskie Centrum Kultury
przygotowało mnóstwo atrakcji
w ramach imprezy „Smerfowy
Dzień Dziecka”. Były zabawy
animacyjne, w tym malowanie
twarzy w salonie Smerfetki, koło
fortuny, gry i zabawy z Mądralą, kącik Smerfusia, Pracusiowe
megapuzzle, wspólne malowanie w pracowni Malarza, bańki
mydlane i smerfne baloniki oraz
zabawa na dmuchańcach. Dzieci
wraz ze swoimi opiekunami bawiły się podczas interaktywnego
widowiska pt. „Bajkowy świat
Smerfów”, doceniono też dzieci,
które miały najlepsze smerfowe
przebrania.
– In

Dziękuję za rozmowę.
Wystawa „Rzeźba i Medal”
prezentowana jest w ramach
projektu Dom otwarty z cyklu:
Sztuki plastyczne – wytwórnia
wrażeń.
– In

Bajkowe podróże przez świat
Zakończyła się druga edycja spotkań
z dziećmi w ramach projektu „Przedszkolak w podróży dookoła świata”.
10 czerwca w Oświęcimskim
Centrum Kultury odbyło się
ósme finałowe spotkanie, podczas którego dzieci zwiedzały
własny kraj – Polskę. Przedszkolaki wcześniej miały okazję
bawić się, poznając tradycje Indian, życie kowbojów, zwyczaje
karnawału w Wenecji, odległe

ne wizerunki rodziny, przyjaciół, czy to tylko przypadek?
To był przypadek. Wykonać
portret nie jest jakąś wielką
sztuką, ale raczej staram się nie
portretować osób, które mnie
otaczają. Nie wiem, czy kiedyś nie będę tego robił, jednak
na razie są to reminiscencje
z przeszłości. To właściwie jest
portret, ale innej dziewczynki,
która teraz jest już dużą dziewczyną. A „Świtezianka” dlatego,
że była taką trzpiotką.

Chiny, Australię, Hiszpanię
i Afrykę.
– „Przedszkolak w podróży
dookoła świata” to projekt adresowany do dzieci w wieku
przedszkolnym. Podczas comiesięcznych spotkań brały
one udział w wielu konkurencjach związanych z krajem,

któremu poświęcone było konkretne spotkanie – mówi Eliza
Domasik, koordynatorka projektu, instruktor z OCK.
– Poprzez zabawę, udział w quizach, konkurencjach sportowych, rozwiązywaniu zagadek
przedszkolaki poznawały różne kraje, ich zwyczaje, kulturę
i tradycję – dodaje.
W projekcie brały udział
dzieci z dziewięciu oświęcimskich przedszkoli: miejskich
przedszkoli – nr 7, 14, 16, 17
i niepublicznych – Bajka, Pro-

myczek, Przygoda, Tęczowe,
Jedyneczka.
I miejsce w klasyfikacji końcowej zajęło Niepubliczne Przedszkole Bajka. Na II miejscu
znalazło się Miejskie Przedszkole nr 16, a na III miejscu
Niepubliczne Przedszkole Promyczek.
Trzeba jednak zaznaczyć, że
podczas spotkań chodziło
przede wszystkim o edukację
i dobrą zabawę, obycie dzieci
ze sceną, na której toczyła się
rywalizacja, a nie o zdobywane
punkty. Dlatego podczas finału
każde uczestniczące w projekcie
przedszkole dostało taki sam
prezent za udział w zabawie.
– In

Czytała cała Polska
1 czerwca na Rynku Głównym zainaugurowano w Oświęcimiu XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.
Organizatorem przedsięwzięcia była Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki, która
do wspólnej zabawy zaprosiła
oświęcimskie
przedszkolaki.
Przebrane w bajkowe stroje
dzieci pomogły odnaleźć zaginionego Kubusia Puchatka,
a potem wysłuchały bajek czytanych przez prezydenta miasta, policjantkę i strażaka. Następnie w kolorowej paradzie
przeszły do biblioteki, gdzie
czekał dalszy ciąg zabaw.
2 czerwca bibliotekarze udali się do przedszkoli, by rozmawiać z dziećmi o tym, jak
powstaje książka. Podobną tematykę miały zajęcia animacyjno-czytelnicze w Galerii Książki, podczas których uczestnicy
odkrywali tajemnice tworzenia
książek. Poznali także świat teatru, a za pomocą masek i pa-

cynek przedstawiali swoje ulubione bajki.
Trzeciego dnia kampanii w bibliotece odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski „Zwierzyniec
Literacki” przeznaczony dla
uczniów szkół podstawowych.
Tego dnia na dzieci czekały
quizy, zabawy ruchowe, a także
gra wielkoformatowa „Baśniowy Alfabet”.
Tygodnie Czytania Dzieciom
to największe doroczne święto
w ramach trwającej nieprzerwanie od 2001 roku kampanii
społecznej „Cała Polska czyta
dzieciom”. W tym roku w obchodach XIV Ogólnopolskiego
Tygodnia Czytania Dzieciom,
organizowanego pod hasłem
„Cała Polska czyta w bibliotekach”, wzięło udział ponad 3270
miejscowości w całej Polsce.
– ekt
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GŁOŚNIK KULTURALNY
Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, Oświęcim,
tel./fax: 33 842 25 75
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Folklor wielu narodów
Tydzień Kultury Beskidzkiej to okazja
do kontaktu z rodzimym folklorem, jak
również do zapoznania się z różnorodną kulturą innych narodów.
W ramach 52. Tygodnia Kultury Beskidzkiej na oświęcimskiej estradzie wystąpią zespoły
z Podbeskidzia i innych regionów Polski. Ludowe tradycje
z różnych zakątków świata
zaprezentują grupy z: Nowej
Zelandii, Tajwanu, Brazylii,
Meksyku, Indii, Turcji, Egiptu,
Francji, Bułgarii, Bośni i Her-

cegowiny, Czech, Macedonii
oraz Ukrainy.
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza w dniach 25.07–
2.08. Początek prezentacji codziennie o godz. 18:00.
TKB zainauguruje 24 lipca
o godzinie 20:00 plenerowy
koncert zespołu Future Folk.
– ekt

Letnie koncerty organowe
W ramach kolejnej edycji Letnich Koncertów Organowych
w kościele św. Maksymiliana odbędzie się pięć koncertów.
Koncerty organizowane przez
Oświęcimskie Centrum Kultury przyciągają do kościoła
św. Maksymiliana wielu miłośników muzyki organowej.
Mają oni możliwość posłuchania kompozycji wielkich mistrzów gatunku oraz utworów
współczesnych. Podczas wielu
koncertów organom towarzyszą inne instrumenty, w tym
skrzypce, wiolonczela, instrumenty perkusyjne, a także
chóry i soliści. W Oświęcimiu
gościło już wielu znakomitych
muzyków z Polski, a także
z Japonii, Urugwaju, Brazylii,
USA, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Słowacji, Rosji.
Pierwszy koncert już w poniedziałek, 29 czerwca o godz.
19:00. Na organach zagra To-

masz Kuc, który od 2001 roku
jest organistą parafii pw. Matki
Bożej Królowej Polski w Nowej Hucie-Bieńczycach (Arka
Pana). Wcześniej pracował
w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. Jest członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki
Kościelnej. Artyście towarzyszyć będzie na skrzypcach
Aleksander Daszkiewicz.
6 lipca będzie można usłyszeć
koncert organowy w wykonaniu Witolda Zalewskiego. Muzyk jest już doskonale znany
oświęcimskiej publiczności.
Od 1995 roku pełni funkcję
I organisty w Królewskiej Katedrze na Wawelu. Jako solista
koncertuje regularnie w kraju
i za granicą. Zajmuje się pro-

pagowaniem muzyki organowej, poprzez współorganizowanie wielu festiwali. Koncert
uświetni występ sopranistki
Ludmiły Staroń.
Natomiast we wtorek, 14 lipca wystąpi Marek Wolak oraz
Schola Gregoriańska Katedry
Wawelskiej. Schola została
założona w 2014 roku. Ideą
zespołu jest przywrócenie
krakowskiej katedrze wielowiekowej tradycji śpiewu
gregoriańskiego sięgającej już
II połowy XI wieku. Scholę
tworzą profesjonalni śpiewacy
od lat związani z życiem muzycznym katedry wawelskiej,
a usłyszeć ich można podczas
niedzielnych mszy łacińskich.
– ekt

Kulturalna jesień
Wprawdzie za oknem wakacyjna pogoda, ale już teraz warto zapoznać się z jesienną ofertą Oświęcimskiego Centrum
Kultury.
28.09 godz. 18:00 „Księżyc
i róże” – piosenki Anny German – koncert w ramach projektu „Kultura 50/50” w wykonaniu orkiestry Alla Vienna
z towarzyszeniem solistki Sylwii Strugińskiej
4.10 godz. 17:00 „10/10, czyli
urodziny!” – program Kabaretu Młodych Panów
17.10 godz. 18:00 „Kochankowie nie z tej ziemi” – spektakl
komediowy w wykonaniu aktorów Teatru Bagatela w Krakowie
5.11.2015 godz. 18:00 „Wieczór sowich piosenek” – Grze-

gorz Turnau & Jacek Królik
–koncert
7.11.2015 godz. 18:00 „Wesoła
wdówka” – operetka Franza
Léhara w wykonaniu artystów
Opery Śląskiej w Bytomiu
19.11.2015 godz. 18:00 „Aktorem w płot” – program Kabaretu Hrabi i Kabaretu Jurki
27.11.2015 godz. 18:00 „Czy
jest w domu kakao?” – program Kabaretu Smile
12.12.2015
godz.
17:00
„Skurcz” – program Kabaretu
Ani Mru-Mru
– adam

Wydarzenia

15–18.06 Międzynarodowy
Festiwal Filmów dla Dzieci
i Młodzieży „KINOLUB”

– „Wspaniała” i „Wkręceni 2”
(parking obok OCK)

15.06 godz. 17:30 „Wyczarowane plamą i kreską” – spotkanie przy wystawie prac
uczestników sekcji plastycznej
Oświęcimskiego Centrum
Kultury prowadzonej przez
Władysławę Kapcińską
czytaj s. 9
16.06 godz. 19:00 „Klub
hipochondryków” – spektakl
w ramach VI Life Festival
Oświęcim 2015
17.06 godz. 19:00 „British
Rock Symphony” – widowisko
muzyczne w ramach VI Life
Festival Oświęcim 2015
19.06 godz. 9:00 Amatorski Turniej Gier Stolikowych
w ramach projektu „Przepis na
aktywnego seniora”
22–23.06 godz. 16:30, 18:30
Gala Szkoły Tańca „Prestiż”
24.06 godz. 17:00 Spektakl
w wykonaniu Teatru na Stronie
z Powiatowego Zespołu nr 1
Szkół Ogólnokształcących
25.06 godz. 17:00 „Już
tańczę – pasowanie na tancerza” – koncert w wykonaniu
zespołu „Małe Hajduki” i „Mini
Hajduki”
27.06 godz. 14:00 „Znacie? To
posłuchajcie...” – pokaz grupy
Budzik teatralny – sekcji dziecięcej Oświęcimskiego Centrum
Kultury
27.06 godz. 21:00 XI Oświęcimski Kinowy Ogródek Plenerowy – nocne kino plenerowe

14.07 Letnie Koncerty Organowe: Marek Wolak – organy,
Schola Gregoriańska Katedry
Wawelskiej – kierownik artystyczny Marcin Wasilewski-Kruk
20.07 Letnie Koncerty Organowe: Elżbieta Karolak – organy,
Dumitru Harea – fletnia pana
czytaj obok
24.07 godz. 20:00 Koncert
zespołu Future Folk w ramach
projektu „Dom otwarty z cyklu:
Folklor, tradycje i obrzędy –
filtrator znużeń”
(estrada obok OCK)

Tradycyjnie już na powitanie
lata i wakacji na parkingu obok
OCK na plenerowym ekranie
pojawią się dwa filmy: francuska komedia romantyczna pt.
„Wspaniała” oraz polska komedia pt. „Wkręceni 2”.
Spotkajmy się więc z własnymi
krzesełkami, leżakami, materacami, kocami, karimatami...
29.06–27.08 Wakacje
z Oświęcimskim Centrum
Kultury
czytaj poniżej
Letnie Koncerty Organowe,
kościół św. Maksymiliana,
godz. 19:00
29.06 Letnie Koncerty Organowe: Tomasz Kuc – organy, Aleksander Daszkiewicz – skrzypce
6.07 Letnie Koncerty Organowe: Witold Zalewski – organy,
Ludmiła Staroń – sopran

25.07–2.08 52. Tydzień
Kultury Beskidzkiej (estrada
obok OCK)
czytaj obok
3.08 godz. 19:00 Letnie Koncerty Organowe: Mario Ciferri
– organy, Warszawski Duet
Akordeonowy w składzie: Piotr
Kopietz – akordeon, akordina,
narracja i Jacek Małachowski –
akordeon

Galeria „Tyle światów”

do 21.06 XIX Konkurs Plastyczny Moje marzenia i V Konkurs
Plastyczny Lubię smoki – wystawa pokonkursowa

Wystawy

do 5.07 „Rzeźba i Medal” –
wystawa prac Wojciecha Kały
w ramach projektu Dom otwarty z cyklu: Sztuki plastyczne –
wytwórnia wrażeń

Wakacje z Oświęcimskim Centrum Kultury
29.06–10.07 godz. 10:00–
12:00 Bolek i Lolek na
wakacjach – letnie warsztaty
teatralne dla uczestników w
wieku 6–12 lat, grupa 1, zapisy
4–5.07 godz. 10:00–20:00
„eRPegowy maraton” –
II edycja – minikonwent
poświęcony grom fabularnym
(prelekcje, sesje gier, konkursy) dla młodzieży od 13 lat
12.07 godz. 10:00–19:00
Dzień z grami bitewnymi
– turniej i nauka gry bitewnej Warhammer 40000
dla młodzieży od 13 lat
13–17.07 godz. 10:00–12:00
W co się bawić? – gry i zabawy
kreatywne dla uczestników
w wieku 6–12 lat, zapisy
20–22.07 godz. 10:00–11:00
Warsztaty tańca nowoczesnego dla uczestników
w wieku 8–12 lat, zapisy
20–22.07 godz. 11:00–12:00
Warsztaty tańca nowoczesnego dla uczestników w
wieku 13–18 lat, zapisy
23.07 godz. 17:00 Wakacyjny spektakl teatralny
3–14.08 godz. 10:00–12:00
Bolek i Lolek na wakacjach
– letnie warsztaty teatralne
dla uczestników w wieku
6–12 lat, grupa 2, zapisy
3.08 godz. 10:00–12:00
Sportowe wakacje – zajęcia
sportowe dla uczestników
w wieku 6–12 lat, zapisy

4.08 godz. 10:00–12:00
Baśniowa łąka – warsztaty
plastyczne dla uczestników
w wieku 6–12 lat, zapisy
5.08 godz. 10:00–12:00
Pani lato – warsztaty plastyczne dla uczestników
w wieku 6–12 lat, zapisy
6.08 godz. 10:00–12:00
Zaczarowany zamek – warsztaty plastyczne dla uczestników
w wieku 6–12 lat, zapisy
7.08 godz. 10:00-12:00
Gliniany potwór – warsztaty
plastyczne dla uczestników
w wieku 6–12 lat, zapisy
10–12.08 godz. 12:0–13:00
Warsztaty tańca towarzyskiego dla uczestników
w wieku 10–16 lat, grupa
dla początkujących, zapisy
10–12.08 godz. 13:00–14:00
Warsztaty tańca towarzyskiego dla uczestników
w wieku 12–18 lat, grupa dla
zaawansowanych, zapisy
11.08 godz. 10:00–12:00
Rajski ptak – warsztaty
plastyczne dla uczestników
w wieku 6–12 lat, zapisy
13.08 godz. 10:00–12:00
Zwierzaki butelkowe – warsztaty plastyczne dla uczestników
w wieku 6–12 lat, zapisy
18.08 godz. 10:00–12:00
Latarnia morska – warsztaty
plastyczne dla uczestników
w wieku 6–12 lat, zapisy

20.08 godz. 10:00–12:00
Sportowe wakacje – zajęcia
sportowe dla uczestników
w wieku 6–12 lat, zapisy
27.08 godz. 16:00 Pożegnanie wakacji – impreza plenerowa – dmuchańce, animacje
dla dzieci, spektakl teatralny
Klub Fantastyki i Klub Anime,
działające przy Oświęcimskim
Centrum Kultury, zapraszają
w lipcu i sierpniu na spotkania
tematyczne, turnieje gier, prelekcje, II eliminacyjny turniej do
Mistrzostw Polski w grę „Neuroshima Hex”. Szczegóły na
stronie internetowej www.ock.
org.pl i www.kf-oswiecim.net/.
Wszystkie zajęcia bezpłatne.
Zapisy na wybrane zajęcia w Informacji OCK od 22.06.2015.
Liczba miejsc ograniczona –
decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegóły na stronie www.
ock.org.pl oraz w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Wakacje z Oświęcimskim Centrum Kultury dofinansowano
z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie
miasta Oświęcim na rok 2015.
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GŁOŚNIK KULTURALNY
„Nasze Kino”
Oświęcimskie Centrum Kultury
„Siostry Wampirki” (10 l.),
prod. Niemcy, reż. Wolfgang
Groos, 97 minut (MFFD
Kinolub)
15.06 godz. 15:00
„Przeciwbólowe” (13 l.), prod.
Holandia, reż. Tessa Schram,
90 minut (MFFD Kinolub)
15.06 godz. 17:45
„Prawie jak matka” (15 l.),
prod. Brazylia 2015, reż. Anna
Muylaert, 114 minut (Wiosna
Filmów)
15.06 godz. 19:30

reż. Sean McCormack, Toby
Genkel, 85 minut
29.06–2.07 godz. 10:00
„Dom 3D” (b.o.), prod. USA
2015, reż. Tim Johnson,
94 minuty
3.07 godz. 10:00,
4–5.07 godz. 16:00,
6–9.07 godz. 10:00
„Jurassic World 3D” (12 l.),
prod. USA 2015, reż. Colin
Trevorrow, 124 minuty
3–9.07 godz. 17:45

„Przyjaźń niejedno ma imię”
(6 l.), blok filmowy, 75 minut
(MFFD Kinolub)
16.06 godz. 9:00

„Ogranicza nas tylko wyobraźnia” (10 l.), blok filmowy,
80 minut (MFFD Kinolub)
17.06 godz. 10:30

„Szybcy i wściekli 7” (12 l.),
prod. USA 2015, reż. James
Wan, 140 minut
3–9.07 godz. 20:00

„Małe Kino” (4 l.), blok filmowy, 65 minut, (MFFD Kinolub)
18.06 godz. 9:00

„Rechotek” (b.o.), prod. Malezja 2014, reż. Chuck Powers,
85 minut
10.07 godz. 10:00,
11.07 godz. 15:30,
13–16.07 godz. 10:00

„Feniks” (15 l.), prod. Niemcy
2014, reż. Christian Petzold,
98 minut (Wiosna Filmów)
19.06 godz. 19:30
„Kraina jutra” (8 l.), prod. USA
2015, reż. Brad Bird, 130 minut
26.06 godz. 17:30,
27.06 godz. 13:30,
28.06–2.07 godz. 17:30
„Magical Girl” (15 l.), prod.
Hiszpania 2014, reż. Carlos
Vermut, 127 minut
26.06 godz. 20:00,
27.06 godz. 16:00,
28.06–2.07 godz. 20:00
„Ups! Arka odpłynęła 3D”
(b.o.), prod. Niemcy, Belgia,
Luksemburg, Irlandia 2015,

„EMOCJE” PAWEŁ BAZYLEWICZ. WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
1.07–31.08
Galeria Przechodnia
ZERWIJ PRZEPIS
NA ZDROWĄ POTRAWĘ
W ramach projektu „1000
pierwszych dni dla zdrowia”
1.07; 2.07
teren przed Biblioteką

EDUKACYJNY PIKNIK
EKOLOGICZNY
W ramach projektu „1000
pierwszych dni dla zdrowia”
3.07 godz. 16:00
Aleja Pisarzy

„Ogranicza nas tylko wyobraźnia” (6 l.), blok filmowy,
68 minut (MFFD Kinolub)
17.06 godz. 9:00

„Parking” (15 l.), prod. Węgry
2014, reż. Bence Miklauzič,
91 minut (Wiosna Filmów)
18.06 godz. 19:30

KALENDARZ WYDARZEŃ W bibliotece
GALERIA KSIĄŻKI na LIPIEC

UCHWYĆ KSIĄŻKĘ
Rozpoczęcie konkursu
fotograficznego
3.07 godz. 11:00
Biblioteka Młodych

„Lola na ziarnku” (6 l.), prod.
Niemcy, reż. Thomas Heinemann, 90 minut (MFFD
Kinolub)
16.06 godz. 10:30

„Twórca gier” (10 l.), prod. Argentyna, Kanada, Włochy, reż,
Juan Pablo Buscarini, 112 minut (MFFD Kinolub)
18.06 godz. 10:30

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Łukasza Górnickiego,
Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim,
tel. 33 847 98 00, 33 843 01 65,
www.mbp-oswiecim.pl

„Avengers: Czas Ultrona 3D”
(12 l.), prod. USA 2015,
reż. Joss Whedon, 150 minut
10–11.07 godz. 17:15,
13–16.07 godz. 17:15
„San Andreas” (13 l.), prod.
USA 2015, reż. Brad Peyton,
114 minut
10–11.07 godz. 20:00,
13–16.07 godz. 20:00

WAKACYJNE KINO Z MIKROŚWIATEM ZABAWY
3.07; 10.07; 17.07; 24.07;
31.07; 7.08; 14.08; 21.08;
28.08
godz. 16:00 Multimedia
KLUB ARTYSTY
6.07 Labirynty i łamigłówki
godz. 11:00 Informatorium
13.07 Masa solna godz. 11:00
Informatorium
20.07 Talerzykowy świat
godz. 11:00 Informatorium
27.07 Piankowe obrazki
godz. 11:00 Informatorium
3.08 Maski
godz. 11:00 Informatorium
10.08 Twórczy recykling
godz. 11:00 Informatorium
17.08 Łamigłówki – połącz
kropki
godz. 11:00 Informatorium
24.08 Plastelinki
godz. 11:00 Informatorium

„Minionki 3D” (b.o.), prod.
USA 2015, reż. Kyle Balda,
Pierre Coffin, 94 minuty
17.07 godz. 10:00,
18–19.07 godz. 16:00,
20–21.07 godz. 10:00,
22.07 godz. 16:00,
23.07 godz. 10:00

PLASTUSIOWE STUDIO
Strefa plastyczna przeznaczona
dla dzieci uczęszczających do
Mikroświata Zabawy
6.07; 13.07; 20.07; 27.07;
3.08; 10.08; 17.08; 24.08
godz. 16:00 Informatorium

„Mad Max: Na drodze gniewu
3D” (13 l.), prod. Australia
2015, reż. George Miller,
120 minut
17–22.07 godz. 17:45,
23.07 godz. 11:45

KONWERSACJE W JĘZYKU
ANGIELSKIM
6.07; 13.07; 20.07; 27.07;
3.08; 10.08; 17.08; 24.08;
31.08
godz. 17:30
Klasopracownia I p.

„Terminator: Genisys” (13 l.),
prod. USA 2015, reż. Alan
Taylor: 17–23.07 godz. 20:00

Wakacyjne projekcje w Naszym Kinie
dla dzieci i młodzieży w cenie – 14 zł (3D), 12 zł (2D).
Dotyczy filmów: „Ups! Arka odpłynęła 3D”, „Kraina jutra”,
„Dom 3D”, „Jurassic World 3D”, „Rechotek”, „Avengers:
Czas Ultrona 3D”, „Minionki 3D”, „Mad Max: Na drodze
gniewu 3D”, „W głowie się nie mieści 3D”, „Koko Smoko”
i „Mały Książę”. Szczegóły na stronie
www.ock.org.pl oraz w Oświęcimskim Centrum Kultury.

PODRÓŻE Z FRANKLINEM
7.07 godz. 11:00 Informatorium
Zajęcia edukacyjne nawiązujące
do przygód Franklina, bohatera
bajek i książeczek dla dzieci.
Zajęciom będzie towarzyszył
pokaz filmowy, zabawy ruchowe, a także plastyczne.
9.07 godz. 11:00
Informatorium
Zajęcia przygotowane na podstawie opowiadania „Franklin

chce zdobyć odznakę”. Szereg
zadań i konkurencji z różnych
dziedzin wiedzy.
TACTIC – STREFA GIER
PLANSZOWYCH
8.07; 22.07; 29.07; 5.08;
19.08; 26.08 godz. 11:00
Kawiarnia prasowa
8.07; 15.07; 22.07; 29.07;
5.08; 12.08; 19.08; 26.08
godz. 16:00
Kawiarnia prasowa
PODRÓŻE Z REKSIEM
14.07 godz. 11:00
Informatorium
Zajęcia edukacyjne nawiązujące do przygód Reksia, bohatera
bajek i książeczek dla dzieci
oraz ruchowe inspirowane
opowiadaniem „Reksio sportowiec”.
16.07 godz. 11:00 Informatorium
Zajęcia plastyczne inspirowane
opowiadaniem „Reksio malarz”.
TURNIEJ X-BOXA „JUST
DANCE KIDS”
Turniej na X-Box dla dzieci
w wieku 8–12 lat. Młodzi
czytelnicy biblioteki będą mogli
spróbować swoich sił podczas
wirtualnych zmagań w konkurencjach tanecznych, a najlepsi
gracze otrzymają atrakcyjne
nagrody.
Turniej na zapisy w Bibliotece
Młodych do 13.07.2015 r.
15.07 godz. 11:00 VIP
PODRÓŻE Z ANGRY BIRDS
21.07 godz. 11:00
Informatorium
Zajęcia edukacyjne nawiązujące do przygód wściekłych ptaków oraz króla świń, bohaterów
bajek i książeczek dla dzieci.
Na miłośników Angry Birds
czeka mnóstwo zagadek oraz
konkurencji sportowych.
23.07 godz. 11:00 Informatorium
Zajęcia plastyczne oraz ruchowe. Przygotujemy wspaniałe
maski i wcielimy się w role
postaci z Angry Birds.
ROZGRYWKI PLAY STATION 3
27–31.07 godz. 10:00
Multimedia
Udział w rozgrywkach objęty
zapisami w Dziale Multimedia
do 17.07.2015r.
PODRÓŻE Z PINGWINAMI
Z MADAGASKARU
28.07 godz. 11:00
Informatorium
Zajęcia edukacyjne nawiązujące do przygód Pingwinów z Madagaskaru, bohaterów bajek
i książeczek dla dzieci. Podczas
spotkań z uroczymi pingwinami
wcielimy się w rolę detektywów
i udamy się w poszukiwania
korony króla Juliana. Gra
terenowa.

30.07 godz. 11:00
Informatorium
Zajęcia plastyczne oraz ruchowe. Każdy z uczestników choć
raz poczuje się jak Król Julian,
przygotowując własne korony.
PODRÓŻNICZY PIKNIK
LITERACKI KOZIOŁEK 2015
4.08 godz. 11:00 Aleja Pisarzy
PODRÓŻ PO AFRYCE
Zabawy i konkursy związane
z charakterystyką Afryki, jej
kulturą, ludnością, tradycjami.
Wspólnie z dziećmi wyruszymy
w afrykańską podróż, by odnaleźć zwierzęta, które uciekły
z safari.
6.08 godz. 11:00
Informatorium
UCHWYĆ KSIĄŻKĘ
Rozstrzygnięcie konkursu
fotograficznego połączone
z otwarciem wystawy prac
konkursowych
7.08 godz. 11:00
Informatorium
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE Z IGĄ NIEZGODZKĄ
7.08 godz. 11:15
Informatorium
PODRÓŻ PO GRECJI
11.08 godz. 11:00
Informatorium
Zabawy i konkursy związane
z charakterystyką Grecji, jej
kulturą, ludnością, tradycjami.
Nauka tańca zorba, poznanie
historii Grecji, jej smaków,
a także zabytków.
13.08 godz. 11:00
Informatorium
Zajęcia ruchowe: „Olimpiada
sportowa na Olimpie”
TURNIEJ X-BOXA „TENNIS
MASTERS”
Turniej na X-Box dla dzieci
w wieku 8–12 lat. Młodzi
czytelnicy biblioteki będą mogli
spróbować swoich sił podczas
wirtualnych zmagań w tenisie
ziemnym, a najlepsi gracze
otrzymają atrakcyjne nagrody.
Turniej na zapisy w Bibliotece
Młodych do 10.08.2015 r.
12.08 godz. 11:00 VIP
PODRÓŻ PO IRLANDII
18.08 godz. 11:00
Informatorium
Gra terenowa „W poszukiwaniu
skarbu św. Patryka”
20.08 godz. 11:00
Informatorium
Zabawy plastyczne i ruchowe:
Dzień Świętego Patryka. Przygotowanie biżuterii inspirowanej
wzorami celtyckimi: bransolety,
naszyjniki.
PODRÓŻ PO JAPONII
25.08 godz. 11:00 Informatorium
Zabawy i konkursy związane
z charakterystyką Japonii, jej
kulturą, ludnością, tradycjami.
27.08 godz. 11:00
Informatorium
„Kraj Kwitnącej Wiśni” –
warsztaty plastyczne w oparciu
o teatrzyk Kamishibai
WYSTAWA MAKIET
KOLEJOWYCH
„Piotrkowskie Trybunały 2015”
27–28.08 Aula

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

Wakacje na zamku
Muzeum Zamek zaprasza
dzieci w wieku 7–13 lat do
udziału w letnich warsztatach
edukacyjnych „Wakacje na
zamku”.
Od 6 do 10 lipca uczestnicy
warsztatów wyruszą w podróż
„Szlakiem wielkich odkryć
geograficznych”. Na każdym
nowo odkrytym kontynencie
czekać będzie wiele atrakcji.
Dzieci stworzą wspólnie wielką
mapę świata, poznają podróżników i odkrywców, poszukają
również śladów przeszłości,
prowadząc wykopaliska archeologiczne na zamkowym
wzgórzu. Z podróży przywiozą
wiele ciekawych pamiątek oraz
paszport wypełniony licznymi
pieczątkami i mapami.
Natomiast od 17 do 21
sierpnia Muzeum Zamek
zaprasza na zajęcia warsztatowe pn. „Zabawy z pismem”,
na których uczestnicy będą
mogli poznać historię pisma,
pierwsze przekazy zapisane
na kamiennych tablicach, na
skórach zwierzęcych, papirusie
czy pergaminach. Nauczą się
pisać hieroglify, litery greckie
i poznają tajniki kaligrafii.
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat muzeum od 1 czerwca, tel.
33 842 44 27, ilość uczestników ograniczona, koszt 5 zł od
dziecka.

WAKACJE W OBOZIE
RYCERSKIM

Bractwo Milites Illuminati
zaprasza w okresie letnim na
trzy spotkania w duchu średniowiecza, podczas których
prezentowane będzie m.in.
oręże, kuchnia, rzemiosło
oraz techniki budowy machin
oblężniczych.
Pierwsze pokazy już w niedzielę 28 czerwca w godz. 11:00–
18:00. Zaplanowano turniej
rycerski i pokazy pojedynków.
Dzieci będą mogły spróbować
swoich sił w walce z rycerzem
przy użyciu piankowej broni.
W obozowisku będzie można
obejrzeć i przymierzyć uzbrojenie. Wstęp wolny.
Kolejne pokazy 19 lipca
i 23 sierpnia w godz.
11:00–18:00.

Wakacyjna oferta
dla najmłodszych
w ramach akcji
„Lato w mieście”
dostępna na stronie
www.um.oswiecim.pl

kultura
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prezentuje Łukasz szymański

BOGNA WERNICHOWSKA

pejzaż za mgłą

Pobożne wędrowanie

Urok starych
samochodów

P

Tadeusz Wasilewski przy swoim samochodzie „Fiat Topolino”. Ulica Olszewskiego 21, przełom lat 50. i 60. XX w. Fotografia ze zbiorów Wiesławy Burzan (Wasilewskiej)

Samochód ciężarowy Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu (prawdopodobnie „Chevrolet 158”). Przełom lat 40. i 50.
XX w.

óźną wiosną i latem
z wielu galicyjskich
miast,
miasteczek
i większych wsi wyruszały pielgrzymki do
słynnych w całym kraju sanktuariów i miejsc odpustowych,
o których mówiono, że wielu
odzyskało tam zdrowie, spokój
ducha, pomyślne rozwiązanie
trudnych spraw.
Na pielgrzymki podążali
ludzie wszelkiego wieku i stanu – od prostych dzieci, na sędziwych, lecz jeszcze krzepkich
starcach – kończąc. Wędrowali
chłopi i mieszczanie, zdarzali się gimnazjaliści i studenci.
Wiele było niewiast – młodych
dziewcząt, dojrzałych matron
z córkami, bywały panie z dworów, którym zwykle towarzyszyły kobiety spośród służby.
Na czele gromady szedł ksiądz
i świecki przewodnik – cieszący się szacunkiem mężczyzna
w sile wieku. Intonowali oni
pobożne pieśni i litanie. Przewodnik wskazywał też drogę,
ostrzegając przed wybojami,
chwiejną konstrukcją mostów,
wszelkimi kałużami. On też dawał sygnał do postoju i dalszego marszu.
Na czele pochodu niesiono duży krzyż. Krzyże i figury
świętych nieśli też inni uczestnicy, którzy uczynili odpowiedni ślub. Niekiedy było to
zadanie ponad siły.
W roku 1884 dziennik
„Czas” pisał, że w pielgrzymce
podkrakowskich włościan, jaka
wyruszyła w lipcu tegoż roku
z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej, „kroczyła młoda
wymizerowana niewiasta przy

nagłaśniamy

nadziei, niosąc w ramionach
znacznych rozmiarów figurę
Marii z Dzieciątkiem na ręku”.
Nie pozwoliła pomóc sobie,
mówiąc, że uczyniła pobożny
ślub. Na trzeci dzień, kiedy pielgrzymi dotarli do sanktuarium,
kobieta zasłabła. Zaniesiono ją
do miejscowej akuszerki, gdzie
wkrótce powiła zdrowego syna.
Był to jej pierwszy żywy i zdrowy
potomek. Dwoje poprzednich
dzieci nie przeżyło swych narodzin, stąd przyszła matka złożyła
i dopełniła dość ryzykownego
w jej stanie ślubu…
Podczas pielgrzymek z ochotą znoszono wszelkie niewygody
i trudy. Noclegi w stodołach,
a w najlepszym razie w wiejskich
izbach, gdzie gospodarze rozkładali dla pielgrzymów wypchane
słomą sienniki, żywienie się suchym prowiantem z węzełków,
czasem korzystając z poczęstunków gościnnych mieszkańców
w miejscowościach na szlaku.
Nikogo nie dziwił jednak
fakt, że osoby z wyższych sfer,
w dzień idących z pielgrzymią
gromadą, wieczorem udawały
się na nocleg do dworów albo
do przydrożnej gospody. Z reguły też za pielgrzymką jechały
ich bryczki z rzeczami potrzebnymi w drodze, w tym z odświętną odzieżą, w którą przebierano się ostatniego dnia na
uroczystą mszę w sanktuarium.
Helena z Mieroszewskich
Darowska, córka znanej ziemiańskiej rodziny, opisywała
w swym młodzieńczym pamiętniku pielgrzymkę do cudownej
Matki Boskiej w Tuchowie, na
którą wybrała się w lipcu 1854
– razem z matką i dwiema sio-

strami – Antoniną i Lucyną.
Najprawdopodobniej hrabina
Mieroszewska, jak każda matka panien na wydaniu w tamtej
epoce, pragnęła poprosić przed
cudownym obrazem o szczęście
małżeńskie dla córek. Przyłączyły się do pielgrzymki krakowskich mieszczan podążających spod Wawelu traktem na
Wschód, po drodze odwiedzających też kościół parafialny
św. Mikołaja w Bochni z cudownym obrazem Matki Boskiej Bocheńskiej.
Matka i córki ubrane
w skromne granatowe bądź popielate suknie, w kapeluszach-budkach z woalkami chroniącymi twarze przed słońcem
i kurzem szły przez dzień cały,
na postojach odświeżając się
i posilając na bryczce, która
jechała za pielgrzymką. (Pobożna mama zadbała, aby koszyki z żywnością nie zawierały
zbędnych frykasów w rodzaju
pieczonych kurcząt nadziewanych kaszką krakowską albo
wykwintnych ciast. Hrabina
i trzy córki jadły chleb z serem
i wołową pieczenią na zimno,
popijając herbatą, do której
jadąca na bryczce służąca Michasia podała im lukrowane
sucharki). Każdego dnia jednakże zatrzymywały się na
nocleg i kolację w dworach,
gdzie podejmowano ich gościnnie, wielką życzliwością.
Kiedy pielgrzymi docierali
do celu, uczestniczyli w uroczystym i długim nabożeństwie
odpustowym połączonym z kazaniem. Wszyscy spowiadali
się i przystępowali do komunii. A później oddawali świec-

kamila drabek

Kruchość i nieskończoność
Kruchość. Tajemnica. Przewrotność losu. To skojarzenia,
jakie pojawiają się podczas
czytania debiutanckiego zbioru
opowiadań „Porcelanowe portrety” Justyny Towarek, ośmiu
historii o codzienności, która
kryje tajemnicę. Cyfra 8 wydaje
się tu nieprzypadkowa.
Samochód „Warszawa”, w tle „Syrena 102”. Przełom lat 60.
Portrety zostały lekko nai 70. XX w.
szkicowane. Choć każda historia dotyczy jakiegoś człowieka,
to mam wrażenie, że głównym
bohaterem opowiadań jest szaleństwo rozumiane jako coś
wykraczającego poza przeciętne normy i obyczaje. Może ono
być cząstką człowieka, pozostawać w ukryciu, a może całko-

wicie kimś zawładnąć, przesłaniając realny świat, pobudzając
do popełnienia zbrodni.
W opowiadaniu „Aleksander” pojawia się motyw życia
jako rozgrywki na szachownicy. Świat jest zatem ograniczoną powierzchnią, podobnie
jak zestaw figur, które mają
określoną możliwość ruchu
i skończoną liczbę scenariuszy.
Kto jest graczem? Los? Bóg?
A może Amanda – estetka i kolekcjonerka lalek?
Z okładki „Porcelanowych
portretów” spogląda na czytelnika Pierrot z renesansowej
komedii dell’arte, który z czasem stał się alegorią sentymen-

kim rozrywkom. Kramy pełne
barwnych towarów – materiałów, galanterii, ozdób, dewocjonalii, drewnianych zabawek
dla dzieci.
Przy długich stołach można było posilić się kołaczami,
kiełbasą, kiszonymi ogórkami, napić się kwasu czy piwa.
Księża nawoływali do wstrzemięźliwości w raczeniu się
mocnymi trunkami, ale niekoniecznie ich słuchano. Grały
kapele, młodzi ruszali do tańca, starsi wymieniali nowiny
i plotki. Wszyscy cieszyli się,
że mają okazję poznać nowych
ludzi, dowiedzieć się czegoś
interesującego, nacieszyć się
barwnym tłumem i świątecznym zgiełkiem. Zostawiano
grosze i reńskie w kramach,
pozostali w domu oczekiwali, że krewniacy uczestniczący
w pielgrzymce przywiozą jakiś
gościniec – gipsową, kolorowo
zdobioną figurkę Madonny,
medalik, chustkę, pierścionek
z barwnym oczkiem – a dla
dzieci łakocie. Helena Mieroszewska zapisała później, że
razem z siostrami kupiła kilka
srebrnych medalików i takichż
krzyżyków na szyję wysadzanych granatami. (Na duże odpusty przybywali też jubilerzy
z towarem dla lepiej sytuowanej i bardziej wybrednej publiczności). Dla domowej służby panny kupiły parę świętych
figurek i obrazków w ramkach
– poświęciły je zaraz w zakrystii. Nie zapomniały też o praktycznych podarkach w rodzaju
chustek z cienkiej wełenki dla
kobiet i rzemiennych paskach
dla mężczyzn należących do
domowników familii Mieroszewskich. Wszyscy powinni się cieszyć z powrotu pań
z pielgrzymki i mieć nadzieję,
że szczere modły przyniosą
upragniony skutek.
talnego kochanka i postacią
z pantomimy. Podążając tym
tropem, znajdziemy się w niekończącym się teatrze życia,
gdzie bohaterowie noszą maski i przywdziewają kostiumy.
Na chwilę. Na czas spektaklu.
Opowiadania Justyny Towarek mogą być różnie interpretowane. Są krótkie, ale zostawiają
miejsce na refleksję. Zawierają
plastyczne opisy. Sensualne opisy. Słowa wydają się mieć kolor, smak i zapach. Uważam, że
„Porcelanowe portrety”, wydane
przez Novae Res, to interesujący
debiut.
Justyna Towarek pochodzi z Częstochowy. Po studiach
przeprowadziła się do Oświęcimia. Jak mówi – przywiodła ją tu
miłość. Czytelnicy mogą lepiej
poznać pisarkę, czytając blog
www.blacklady.blogujaca.pl/.

UWAGA KOLEKCJONERZY i HOBBYŚCI!

Autobus wycieczkowy Przedsiębiorstwa
w Oświęcimiu. Lata 70. XX w.

Budowlanego

Muzeum Zamek w Oświęcimiu w ramach obchodów Jesieni Oświęcimskiej organizuje „Rzeczy z duszą – targowisko staroci”.
20 września 2015 (niedziela) w godzinach 10:00–17:00 na dziedzińcu zamkowym prezentowane będą stoiska z antykami,
monetami, porcelaną, prasą, obrazami, medalami itp. Lokalni kolekcjonerzy, którzy chcieliby wystawić swoje zbiory na targowisku
staroci, proszeni są o kontakt z muzeum, tel. 33 842 44 27 w. 26 (Monika Sitek).
Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa czasowa promująca pasje kolekcjonerskie mieszkańców Oświęcimia.
Muzeum Zamek zaprasza wszystkich miłośników i pasjonatów historii do zaprezentowania najcenniejszych, najciekawszych i niecodziennych obiektów z kolekcji w salach ekspozycyjnych. Hobbyści pragnący podzielić się swoją pasją i zbiorami z szerszą publicznością proszeni o zgłoszenia do 15 lipca br. pod numer tel. 33 842 44 27 w. 41.

Reklama
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Czworo reprezentantów
na stopniach podium

Oświęcimskiego

Klubu

Karate

Medalowy start w solnym mieście

„Głos Ziemi
Oświęcimskiej”
KUPON
krzyżówka 6/2015

Litery uporządkowane od 1 do 26 utworzą
rozwiązanie – przysłowie
niemieckie, które wraz
z kuponem nr 6 naklejonym na kartę pocztową
należy dostarczyć do
8 lipca 2015 r. do redakcji
GZO, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 5/2015
brzmi: „Dobre nowiny
słychać z daleka”.
Nagrodę książkową
ufundowaną przez autorkę
Justynę Towarek otrzymuje
p. Ewa Kras
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Niejeden na polu golfowym;
2. Leszek, znany polski bokser;
* Roślinny postrach moli;
3. Mydlana symbolem nietrwałości;
4. Wełniania nić do wyszywania;
* Otworzyła puszkę z nieszczęściami;
5. Pobierana przez ucznia;
6. Miesza benzynę z powietrzem;
* Damska marynarka;
7. Świętowanie rocznicy państwowej;
8. Zawieszenie broni;
* Dawna miara sukna;
9. Wśród literatów;
10. Chrapka;
* Donos bez podpisu;
11. Stolica Macedonii;
12. Bandycki skok;
13. Środek roju meteorów;
14. Jeden z grzechów głównych;
15. Kuzynka wróbla zadowolona
z ogona;
16. Rzęsisty deszcz;
17. Rzym w Suchej Beskidzkiej;

ogłoszeniA DROBNE
Auto Skup całe, rozbite, złomowanie. GOTÓWKA
Tel. 508-760-255 lub 600-507-385
Nagrobki z montażem. Napisy w kamieniu. Oświęcim, ul. Jagiełły 75A. Tel. 33 842-70-03, 504-923-169 lub 504-873-975
Lokal do wynajęcia 15m2, parter, Stare Miasto. Sugerowana
pasmanteria, naprawa drobnego AGD, biuro. Tel. 662-121-541

Pionowo:
A) Nośność budowlanego żurawia;
* Rzymski bóg mórz;
B) Usynowienie;
C) Wodny kataklizm;
* Bohater tłustego czwartku;
D) Był nią jasyr;
E) Zminiaturyzowane japońskie
drzewko;
* Stara, zdarta miotła;
F) Busola;
G) Naczynie na wodę;
* Lok, pukiel;
H) Przykryte grzywką;
I) Połączone ogniwa;
* Długie okrycie wierzchnie;
J) Kuzyn żyrafy;
K) Fiasko;
* Koncertowe podium;
L) W ekwipunku wędkarza;
Ł) Z niej wieprzowina;
M) Pożywny śniadaniowy napój;
N) Święty, patron rzeczy zgubionych;
O) Polska greczynka na estradzie;
P) Zbędny ciężar.
Aby zamieścić reklamę
lub ogłoszenie drobne
należy skontaktować się z firmą
toPROMO Grupa Reklamowa,
ul. Zaborska 4, 32-600 Oświęcim,
tel. 33 487 05 40,
www.topromo.pl,
e-mail: biuro@topromo.pl/.
Koszt ogłoszenia drobnego
60 gr za słowo.

KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” 13.07.2015 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL
GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Redakcja
Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63
e-mail: gzo@ock.org.pl

Biuro reklamy:
toPROMO Grupa Reklamowa
ul. Zaborska 4, 32-600 Oświęcim
tel. 33 487 05 04
www.topromo.pl
e-mail: biuro@topromo.pl

Miesięcznik powołany w 1991 roku przez Radę Miasta Oświęcim
Wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury Dyrektor: Apolonia Maj
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Dwa złote, jeden srebrny i jeden brązowy medal wywalczyli zawodnicy Oświęcimskiego
Klubu Karate podczas zawodów
Pucharu Europy Oyama IKF
(konkurencje kata, light-contact, semi-knockdown, knockdown) i mistrzostwach Polski
w kumite (konkurencje light-contact, knockdown).
Oświęcimianie pojechali do
Wieliczki w czteroosobowym
składzie i wszyscy w komplecie
stanęli na podium! Na starcie
europejskiego
championatu
stawiło się około 500 zawodniczek i zawodników z szesnastu państw. Oświęcimski Klub
Karate reprezentowali Szymon
Dębski, Adam Dzięgiel, Dominika Chylińska i Katarzyna
Kotapka. Tylko ten pierwszy
walczył w zawodach mistrzostw
Polski. Pozostali startowali
w Pucharze Europy. Opieku-

nem grupy był Leszek Kraszewski, któremu pomagała sensei
Jadwiga Jekiełek 1 dan. Z kolei
sensei Mirosław Knapik 1 dan
pełnił obowiązki sędziego, sensei Mariusz Pawlus 4 dan – sędziego maty, a sensei Tadeusz
Bednarczyk 4 dan – sędziego
centralnego w kata. Zawody
były rozgrywane na 4 matach.
W sumie karatecy z miasta nad
Sołą wywalczyli cztery medale. To kolejny wielki sukces
Oświęcimskiego Klubu Karate.
Wynik potwierdza dobrą formę
całej „czwórki” i metodę szkolenia opracowaną przez trenerów
Mariusza Pawlusa i Tadeusza
Bednarczyka. Poziom zawodów
w Wieliczce był bardzo wysoki
i zdobycie każdego z krążków
trzeba umieć docenić.
– Jestem przekonany, że medali będzie coraz więcej – mówi
sensei Mariusz Pawlus 4 dan,

prezes Oświęcimskiego Klubu
Karate.
– Mamy w klubie dobrze zapowiadających się młodych zawodników. Mam na myśli Oliwię Greczner, Martynę Nicieję,
Natalię Matusz czy Mateusza
Ostrowskiego – dodaje sensei
Mariusz Pawlus.
Osiągnięcia
zawodników
Oświęcimskiego Klubu Karate
w Wieliczce:
Puchar Europy, light-contact:
Złoto – Dominika Chylińska
w kat. jr. mł. dz. do 50 kg
Srebro – Adam Dzięgiel w kat.
jr. mł. chł. do 60 kg
Brąz – Katarzyna Kotapka
w kat. jr. mł. dz. do 55 kg
Mistrzostwa Polski,
light-contact:
Złoto – Szymon Dębski w kat.
młodzik chł. do 45 kg.
– mac

Drużyna z Plant zakończyła trzecioligowe rozgrywki
w ścisłym czubie tabeli, ale...

Baraże nie dla Soły
Bardzo podobnie jak przed rokiem zakończył się sezon dla
piłkarzy trzecioligowej Soły.
Oświęcimianie długo liczyli się
w walce o mistrzostwo i udział
w barażach. Ostatecznie skończyło się miejscem w ścisłej
czołówce, ale niedosyt pozostał. O drugoligowy awans powalczyWisła Sandomierz, która
była absolutnie w zasięgu ekipy
z Plant. Teraz sandomierzanie
zmierzą się z Radomiakiem
Radom, czyli mistrzem grupy
mazowiecko-łódzkiej.
Wyścig o udział w barażach
toczył się w iście żółwim tempie. Na samym finiszu zarówno
lider, jak i wicelider solidarnie
gubił punkty.
Wisła Sandomierz przegrała
z rezerwami kieleckiej Korony 0:1. Tego potknięcia nie
zdołała jednak wykorzystać
Soła. Oświęcimianie tylko zremisowali na swoim stadionie
z broniącym się przed degradacją Popradem Muszyną 1:1.
Ten wynik boli szczególnie,
bo wyrównującego gola goście
strzelili już w doliczonym czasie gry. Soła objęła prowadze-

nie po precyzyjnym uderzeniu
z dystansu Kamila Szewczyka.
Po zmianie stron wynik mógł
podwyższyć Mateusz Gleń, ale
przestrzelił w dogodnej sytuacji. Później szczęścia zabrakło
uderzającemu głową Jakubowi
Snadnemu. Goście dopięli swego w doliczonym czasie gry. Po
dośrodkowaniu z kornera Piotra Podgórniaka, futbolówkę do
siatki posłał Tomasz Bomba.
– Ogromnie żal straconej szansy – przyznaje grający trener
solarzy, Sebastian Stemplewski. – Zagraliśmy dwie różne
połowy. Po zmianie stron prezentowaliśmy się dużo gorzej.
Poprad był groźny przy stałych fragmentach i po jednym
z nich zdobył gola, który pozbawił nas dwóch bardzo ważnych punktów – dodaje trener.
Później kibicom Soły przyszło
przełknąć kolejną gorzką pigułkę. Oświęcimianie przegrali
aż 0:3 w wyjazdowym spotkaniu z Czarnymi Połaniec.
Wówczas stało się jasne, że
marzenia o drugiej lidze trzeba
odłożyć przynajmniej na rok.
W ostatnim spotkaniu przed

własną publicznością piłkarze
Soły nieco poprawili humory
zgromadzonym na stadionie
w Oświęcimiu widzom. Gospodarze rozgromili Hutnika
Nowa Huta aż 4:0. Dwa gole
zdobył najskuteczniejszy snajper rozgrywek – Paweł Cygnar.
Po jednym trafieniu dorzucili
Przemysław Knapik i Dariusz
Zapotoczny, któremu asystował
Adrian Stanek.
– Ten mecz potwierdził, że
wygrywa ten, który cierpliwie
czeka na błąd przeciwnika –
twierdzi Sebastian Stemplewski. – Nie wystarczy ładnie dla
oka prowadzić grę i przeważać.
Graliśmy dużo lepsze spotkania, a je przegrywaliśmy.
W starciu z Hutnikiem osiągnęliśmy cel prostymi środkami. Trzy punkty przyniosły
zabójcze kontry i mądre przesuwanie – kończy trener Soły.
– Z Hutnika pozostała już tylko nazwa – powiedział Andrzej
Paszkiewicz, trener zespołu
z Nowej Huty. – Po prostu osiągamy dokładnie takie wyniki,
w jakich warunkach trenujemy.

Soła Oświęcim – Hutnik Nowa
Huta 4:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Cygnar 34, 2:0
Knapik 60, 3:0 Zapotoczny 64,
4:0 Cygnat 68.
Sędziował: Kamil Przyłucki
(Sandomierz). Żółte kartki:
W. Jamróz, Szewczyk – Guzik.
Widzów: 100.
Soła: Koper – Stanek, Drzymont (86 Kasolik), Skrzypek,
W. Jamróz (74 G. Talaga) –
Gleń, Czarnik, Szewczyk, Zapotoczny – Knapik (70 Skiernik), Cygnar (80 Janeczko).
Trener: Sebastian Stemplewski
Soły zabraknie w barażach o drugą ligę. Z Radomiakiem
– mac

zagra Wisła Sandomierz
Fot. mac
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Oświęcimianie brylowali podczas pływackich mistrzostw Polski seniorów i mło- Oświęcimska reprezentacja startowadzieżowców w Szczecinie
ła w mistrzostwach Polski sztuk walki

Pod wodzą Wojciecha Wojdaka
Znakomicie spisali się pływacy
UKP Unii w szczecińskich mistrzostwach kraju. 13-osobowa oświęcimska reprezentacja
miała swojego niekwestionowanego lidera. Wojciech Wojdak – bo o nim mowa – wywalczył trzy medale.
– Trudno nie docenić i przejść
obojętnie obok wyników naszych zawodników – cieszy się
Marek Dorywalski, trener i zarazem prezes UKP Unii Oświęcim. – Kapitalnie w Szczecinie
pływał Wojciech Wojdak, ale
nie tylko. Z formą trafiły dziewczęta. Mam na myśli Joannę Janiczek, Kamilę Kunkę, Joannę
Szczepanik, Wiktorię Musioł
czy też Dominikę Adamiec –
wylicza Marek Dorywalski.
Medale mistrzostw Polski nie
były jedynym celem Wojciecha
Wojdaka. Chodziło także o uzyskanie minimum uprawniającego do startu w sierpniowych
mistrzostwach świata na długim
basenie w Kazaniu. Przypomnijmy, iż Wojciech Wojdak podczas zimowych mistrzostw kraju
w Ostrowcu Świętokrzyskim
trzykrotnie stawał na najwyższym stopniu podium. Wygrywał na 1500, 800 i 400 metrów

stylem dowolnym. Na 800 metrów przy okazji złota wymazał
rekord Polski z pięcioletnim stażem Pawła Korzeniowskiego.
Teraz Wojdak znowu był niczym torpeda. Już w pierwszym
dniu mistrzostw w Szczecinie
został mistrzem na 1500 metrów stylem dowolnym. Pobił
rekord życiowy i niejako przy
okazji zaliczył minimum MŚ
w Kazaniu. Będzie to dla niego seniorski debiut w tak prestiżowej imprezie. Przepustkę
dał mu fantastyczny wynik
(15.05,34). Zawodnik UKP
Unii wyprzedził Mateusza Sawrymowicza z MKP Szczecin
(15.14,06) i Krzysztofa Pelowskiego z Kormorana Olsztyn
(15.31,42).
Pierwszy dzień mistrzostw Polski w pływaniu przyniósł Unii
aż trzy medale. Dwukrotnie
na najniższym stopniu podium
stawały oświęcimskie pływaczki. Po brąz sięgnęła startująca
na 200 metrów stylem motylkowym Joanna Szczepanik
(2.15,35). Najgorsze dla każdego sportowca czwarte miejsce zajęła w tym wyścigu inna
reprezentantka Unii –Wiktoria
Musioł (2.15,99).

Wojciech Wojdak wywalczył trzy medale letnich mistrzostw Polski w Szczecinie
Fot. mac

Trzecie miejsce przypadło też
sztafecie dziewcząt UKP Unii
cztery razy 200 metrów stylem
dowolnym (Kamila Kunka,
Urszula Michalczyk, Wiktoria
Musioł, Joanna Szczepanik).
Oświęcimianki dotarły do mety
z czasem 8.31,42. Lepsza była
tylko Juvenia Wrocław i AZS
AGH Kraków. O pechu może
z kolei mówić męska sztafeta
UKP Unii (Wojciech Wojdak,
Łukasz Goleniec, Arkadiusz
Topolski, Mateusz Czarnota) startująca na tym samym
dystansie. Czas 7.43,33 nie
dał im niestety miejsca na podium. Zostali sklasyfikowani na
czwartej pozycji.

Brązowy medal zdobyła za to
sztafeta kobieca w rywalizacji
seniorek na cztery razy 100 metrów stylem dowolnym i złoto
młodzieżowców. Oświęcimianki płynęły w składzie Joanna
Janiczek, Kamila Kunka, Anna
Kozłowska, Joanna Szczepanik.
W trzecim dniu mistrzostw
pływacy Unii wywalczyli dwa
kolejne krążki. Joanna Szczepanik zdobyła brązowy medal
seniorów i złoty młodzieżowców. Wojciech Wojdak sięgnął
po srebro na dystansie 400 metrów stylem dowolnym. W tym
wyścigu wszyscy medaliści popłynęli szybciej niż wymagane
minimum MŚ. Na zakończenie
zawodów zawodnicy trenujący
w Oświęcimiu zdobyli dwa medale. W roli głównej ponownie
wystąpił Wojdak. Wygrał na
800 dowolnym, bijąc przy okazji rekord Polski do lat 19 i osiągając po raz trzeci minimum
MŚ. Oświęcimską kolekcję uzupełniło srebro Joanny Szczepanik w finale na 50 metrów stylem motylkowym w kategorii
młodzieżowców.
– mac

Kolekcjonerzy medali
Zawodniczki i zawodnicy Stowarzyszenia Japońskich Sztuk
Walki z siedzibą w Oświęcimiu zdobyli aż jedenaście medali w mistrzostwach Polski
sztuk walki. Zawody rozegrano w Rudzie Śląskiej. Podczas
krajowego championatu nadsolański gród reprezentowała
dwunastoosobowa grupa. Areną zmagań mistrzostw Polski
IMAF (International Martial
Arts Federation – Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki)
była Ruda Śląska.
Kapitalnie zaprezentowali się
przygotowywani do startu
przez shihana Przemysława
Wiśniewskiego oświęcimianie.
Wywalczyli sześć złotych, dwa
srebrne i trzy brązowe. Olbrzymie brawa!
Na najwyższym stopniu podium stanęli: Igor Krzywda
(Nihon Kobudo Kata do lat
12), Grzegorz Wójcicki (Nihon
Kobudo Kata, kadet), Damian
Godyń (Nihon Kobudo Kata,
junior), Patrycja Pszczelińska
(Nihon Kobudo Kata, seniorki), Maciej Czerniak (Nihon
Kobudo Kata, seniorzy), Rafał
Wójcicki (Kata Kenjutsu, klasa
mistrzowska). Srebrne meda-

Piłkarze oświęcimskiej Unii w pogoni za liderem okręgówki Proceduralny błąd bardzo drogo
kosztował oświęcimskich solarzy

Ostatnia prosta
Sosnowianka Stanisław Dolny,
czy D&R Unia Oświęcim? Kto
zajmie pierwsze miejsce na mecie piątoligowych rozgrywek
i wywalczy upragniony awans?
Wszystko wyjaśnią ostatnie
mecze. W korzystniejszej sytuacji jest prowadząca w tabeli
Sosnowianka. Biało-niebiescy
muszą gonić drużynę ze Stanisławia Dolnego i liczyć na potknięcie lidera.
Pechowe – i kto wie, czy nie
rozstrzygające – dla podopiecznych Jakuba Korby były spotkania z Tempem w Białce i Skawą
Wadowice u siebie. W pierwszym ze spotkań oświęcimianie
przegrali 2:1, a później tylko
bezbramkowo zremisowali z zespołem z Wadowic. Te wyniki
sprawiły, że Unia kosztem Sosnowianki straciła pozycję lidera. Nic w tym względzie nie
zmieniły dwie kolejne serie gier.
Jedni i drudzy bowiem zgodnie
wygrywali. Biało-niebiescy rozgromili Orła Balin 7:0 i pokonali
na wyjeździe Sokoła Przytkowice 2:1. Z kolei Stanisławianka
zwyciężyła ekipę z Paszkówki
6:1 i wygrała w Oświęcimiu z rezerwami solarzy 3:0.
Lider ze Stanisławia Dolnego
w starciu z Sołą II szybko objął prowadzenie. Efektownym
uderzeniem z rzutu wolnego
popisał się Bryła. Potem Lisowski przejął piłkę w środku pola
i po indywidualnej akcji pokonał golkipera gospodarzy. Blisko kontaktowego trafienia był
Jamróz, ale po uderzeniu gra-

Odpadli, choć nie przegrali
żadnego meczu!

Soła Oświęcim zakończyła gulaminowym czasie odnopucharową przygodę w wy- towano remis 1:1. Kibice na
jątkowo pechowych okolicz- gole czekali aż do 75 minuty.
nościach. Drużyna z Plant Wówczas trzebinianie objęli
odpadła z rozgrywek Pucha- prowadzenie po uderzeniu głoru Polski, choć nie przegrała wą Kalinowskiego (asysta Majżadnego meczu. Podopieczni cherczyka). Na 2 minuty przed
Sebastiana
Stemplewskiego ostatnim gwizdkiem do wypokonali w finale zachodniej równania doprowadził grający
Drużyna prowadzona przez Jakuba Korbę (przy piłce)
Małopolski drużynę z Trzebi- trener oświęcimian. Sebastian
walczy o awans do czwartej ligi
ni i już czekali na rywala na Stemplewski dokładnie przyFot. mac
szczeblu wojewódzkim...
mierzył z dystansu. Potrzebne
cza solarzy piłka tylko ostem- charakter i do końca walczyła W finale rozegranym na stadio- były zatem rzuty karne.
plowała poprzeczkę. Przyjezdni o pełną pulę. Opłaciło się...
nie w Trzebini oświęcimianie Bramkarz Soły – Marcin Kowyprowadzali groźne kontry
okazali się lepsi od gospodarzy per obronił aż trzy „jedenastki”,
i po jednej z nich ustalili koń- Soła II Oświęcim – Sosnowianka w serii rzutów karnych. W re- a decydującego karnego wykoStanisław Dolny 0:3 (0:2)
cowy rezultat.
– W naszym składzie zagrało Bramki: 0:1 Bryła 7, 0:2 Lisowski
Hokeiści Unii przygotowują się do
kilku graczy z „jedynki”, którzy 40, 0:3 Krawczyk 90. Sędziował:
Marcin Biros (Libiąż). Żółte kart- nowego sezonu
dochodzą do zdrowia po kon- ki: Gąsiorek, J. Jamróz, Cienkosz,
tuzjach – mówi Paweł Cygnar, Skiernik, Janeczko - Frączek. Witrener rezerw Soły. – Szkoda dzów: 100.
tego meczu, bo traciliśmy gole Soła II: Koper – Baluś, Wadas, Gąpo prostych błędach. Końcowy siorek, Śliwiński – J. Jamróz (70
rezultat jest dla nas krzywdzący. Kułas), Cienkosz, Głos (46 Mig- Hokeiści oświęcimskiej Unii roz- nik Stoczniowca Gdańsk – JaTymczasem Unia rzutem na ta- dałek), Ząbek – Skiernik, Janeczko poczęli treningi przed nowym kub Stasiewicz. W poprzednich
śmę wygrała z Sokołem w Przy- (77 Dziuga).
sezonem. Podobnie jak inne rozgrywkach na zapleczu ekstkowicach. W ostatniej z do- Sokół Przytkowice – Unia Oświę- polskie zespoły są w trakcie naj- traligi został królem strzelców i
cim 1:2 (0:1)
liczonych minut gola na wagę
Bramki: 0:1 Boba 22, 1:1 Palacz 85, gorszego z okresów, czyli przy- zajął drugie miejsce w punktazwycięstwa strzelił Jakub Ko- 1:2 J. Kocoń 90+3. Sędziował: Ar- gotowań „na sucho”. Tymczasem cji kanadyjskiej. Gdańszczanin
coń, który poprawił uderzenie kadiusz Marek (Chrzanów). Żółte do drużyny dołączył pierwszy 29 razy wpisywał się na listę
Dawida Adamczyka. Oświęci- kartki: Żurek, Stokłosa – Jończyk, z nowych zawodników – Jakub strzelców. Czy w Unii będzie
mianie objęli prowadzenie za Nowotarski. Widzów: 150.
Stasiewicz. W Oświęcimiu tre- równie skuteczny?
sprawą Daniela Boby, a kiedy Unia: Kubas – Pater, Kabara, Grzy- nuje też wychowanek Unii – Se- Wiadomo już, że Oświęcim
przytkowiczanie na 5 minut wa, T. Kocoń – Jończyk, Nowo- bastian Kowalówka, którego na Tychy zamienia trzech naprzed końcem doprowadzili do tarski (83 J. Kocoń), Wiertel (20 w składzie na sezon 2015–16 nie pastników (Filip Komorski,
remisu, wydawało się, że spo- Ochman), D. Adamczyk – Boba widział trener Comarch Cracovii Kamil Kalinowski, Mateusz
tkanie zakończy się podziałem (65 Kawczak), Całus (90 Domżał). – Rudolf Rohacek.
Bepierszcz) oraz jeden obroń– mac
punktów. Drużyna z nadsolańBiało-niebieskie barwy będzie ca (Bartosz Ciura). O miejsce
skiego grodu pokazała jednak
reprezentował 21-letni napast- w pierwszym składzie oświęci-

Treningi na sucho

le w Rudzie Śląskiej zdobyli
Aleksandra Wójcicka (Nihonk
Kobudo Kata do lat 12) oraz
Wojciech Osiecki (Nihon Kobudo Kata, seniorzy). Z kolei
po brąz sięgnęli: OliwierPasternak (Nihon Kobudo Kata do lat
12), Rafał Wójcicki (Nihon Kobudo Kata, seniorzy) i Marek
Musiał (Kata Kenjutsu, klasa
mistrzowska).
– mac

Oświęcimska reprezentacja wywalczyła jedenaście
medali mistrzostw Polski
sztuk walki

rzystał Szymon Brańka. Okazało się jednak, że na tym nie
koniec...
Sole odebrano Puchar Polski,
bo w jej szeregach wystąpił nieuprawniony zawodnik. Mowa
o Adamie Głosie, który od drugiej połowy zastąpił Dawida
Skiernika. W sumie oświęcimianie w swoim składzie posiadali trzech takich piłkarzy, ale
Dawid Pędziałek i Michał Śliwiński nie pojawili się na placu
gry. Cała trójka nie była zgłoszona do pierwszego zespołu
Soły, więc nie mogli oni zagrać
w rozgrywkach pucharowych.
Komisja Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej w Chrzanowie
orzekła zatem walkower 3:0
na korzyść trzebinian. Klub
z Oświęcimia musi też zapłacić
600 złotych kary.
– mac
mian chce powalczyć Dariusz
Wanat (napastnik) i Mateusz
Gębczyk (obrońca). To wychowankowie Unii, którzy ostatnio
występowali w juniorskim zespole Ciarko PBS Bank Sanok.
Umowy w Sanoku im wygasły,
dlatego zdecydowali się na powrót do miasta nad Sołą.
Treningi wznowili także obcokrajowcy występujący w biało-niebieskich barwach. Chodzi
o Michala Fikrta (bramkarz),
Lubomira Vosatko (obrońca), Jana Daneczka i mającego
polskie obywatelstwo Petera
Tabaczka(napastnicy). Jest juniorski zaciąg, czyli Wojciech
Koczy, Kamil Paszek i Jakub
Nowotarski. Dwaj ostatni byli
już w seniorskiej kadrze Unii
w poprzednim sezonie.
– mac
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