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Mistrzowskie układy
Mistrz – ten tytuł brzmi dumnie, nobilituje, przynosi satysfakcję z ciężkiej pracy. Czerwiec przyniósł ogromne sukcesy
dwóm formacjom tanecznym z Oświęcimia, grupie Contra
z Oświęcimskiego Centrum Kultury i GRW CREW ze Szkoły Tańca Grawitacja.
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Podczas
odbywających
się
w dniach 27–28 czerwca w Zadarze w Chorwacji Mistrzostwach Europy Cheerleaders
w kategorii cheer dance senior
tytuł Mistrzyń Europy zdobyła Formacja Tańca Nowoczesnego Contra reprezentująca
Oświęcimskie Centrum Kultury,
a w kategorii cheer dance senior
duety tytuł Mistrzyń Europy wywalczył Duet Contra – Iwona
Bryzek i Klaudia Żmuda.
Na najważniejsze w tym sezonie
zawody dziewczęta z Contry jechały, aby obronić wicemistrzostwo Europy zdobyte w ubiegłym
roku w Manchester w Wielkiej
Brytanii. A okazało się, że są najlepsze na Starym Kontynencie.
Na złoty sukces formacja wytrwale pracowała przez cały rok,
zwielokrotniając wysiłek przed
wyjazdem. Co ciekawe, Contra
trenuje cheer dance dopiero od
września 2013 roku.
– Przygotowanie do mistrzostw
to dodatkowe ciężkie treningi.
To także dbałość o stroje taneczne i odświeżanie polegające
między innymi na doklejaniu
kamieni, bowiem każdy strój
wyklejony jest ręcznie ponad
4 tysiącami kamieni. Czerwiec
to wytężona praca, treningi, pokazy i turnieje. Nawet w dniu
wyjazdu o godz. 6:00 odbyliśmy
trening. Czas pokazał, że było
warto! – mówi zadowolony Paweł Kaźnica, trener i choreograf
Formacji Tańca Nowoczesnego
Contra.
Cheerleading to nie tylko sport,
występy i piękny wygląd tancerek. Cheer dance to taniec
z
pomponami
zawierający
w swoim układzie choreograficznym obowiązkowe elementy,
takie jak: piruety, skoki tanecz-

Oświęcim

ne, skoki charakterystyczne dla
cheer dance, wymachy, szpagaty. Zwycięski układ taneczny to
miesiące przygotowań, godziny
treningów i w końcu 150-sekundowy występ, a w przypadku duetu 90-sekundowy, który
ma przyciągnąć uwagę widzów
i sędziów. Każdy trening dziewcząt z Contry to litry potu i łez,
ponieważ w tym sporcie bardzo
często zdarzają się kontuzje.
– Podczas mistrzostw w Chorwacji chciałyśmy się sprawdzić.
Przekonać się, czy zachowałyśmy
poziom z ubiegłego roku, utwierdzić w tym, że zasługujemy nadal na srebro. A wytańczyłyśmy
złoto! – cieszy się Iwona Bryzek,
tancerka formacji Contra.
– Najbardziej obawiałyśmy się,
że nie wykręcimy piruetów.
Mamy trudne elementy w cho-

reografii i one nas chyba najbardziej stresują oraz to, żeby
wszystko wytrzymać kondycyjnie, żeby podczas występu nie
było widać po nas zmęczenia na
twarzy – wyznaje Iwona Bryzek.
– Dziewczyny swoją ciężką pracą
udowodniły, że można rywalizować z najlepszymi. Jestem bardzo
dumny i zadowolony z ich występu – podkreśla Paweł Kaźnica.
– Każdy występ formacji to
ogromny stres dla mnie jako
trenera. W szczególności na tak
ważnej imprezie jak Mistrzostwa
Europy. Na każdym występie
staram się dopingować formację
i trudno mi ustać w miejscu –
dodaje.
OCK-owską formację Contra
tworzy dziesięć dziewcząt z tanecznym talentem i pasją w wieku od 17 do 22 lat. Są to: Iwona

Zwycięska formacja Contra z Oświęcimskiego Centrum
Kultury w chorwackim Zadarze
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Bryzek, Klaudia Żmuda, które
tańczą również w duecie, Karolina Adamus, Natalia Dąbrowska,
Izabela Spadek, Daria Matusiak,
Ilona Wyczańska, Justyna Zając
oraz zawodniczki rezerwowe:
Katarzyna Barasińska i Agnieszka Drelowska.
– Taniec to pasja, to całe moje
życie. Sprawia radość i przyjemność, sprzyja relaksowi, pomaga
dbać o kondycję i dobry nastrój,
ale jest też dużym poświęceniem. Mogę tak mówić, bo tańczę już od 15 lat. Jesteśmy zgraną
paczką, a każdy występ i wyjazd
jeszcze bardziej nas zbliża do
siebie – mówi Izabela Spadek
z Contry.
– Treningi to czas dla siebie. Gdy
wchodzi się na salę, to zapomina
się o wszystkim innym, o szarym
życiu, codzienności – dodaje Natalia Dąbrowska.
Wyjazd Formacji Tańca Nowoczesnego Contra na Mistrzostwa Europy został sfinansowany
przez Miasto Oświęcim i Oświęcimskie Centrum Kultury, przy
wsparciu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
Formacja GRW CREW ze
Szkoły Tańca Grawitacja nie
musiała w tym roku jechać tak
daleko, aby wziąć udział w Mistrzostwach Europy Federacji
IDO HIP-HOP, Battles Electric
Boogie Break Dance, bowiem
odbywały się one w Kielcach.
W kategorii seniorów powyżej
16 lat zajęła trzecie miejsce, ustępując tylko drużynie aktualnych
Mistrzów Świata i Europy ze
Słowenii i aktualnym Mistrzom
Polski formacji UDS z Lublina.
–W mistrzostwach w tej kategorii startowało 19 najlepszych
formacji hip-hop z naszego
kontynentu. Nasi zawodnicy od
samego początku zaliczali się do
faworytów i po rundzie eliminacyjnej przeszli do półfinału,
a następnie do finału, w którym
oprócz Grawitacji Oświęcim
znalazły się również: formacja
z Polski i Czech oraz dwie grupy ze Słowenii – relacjonuje Patrycja Keller, trenerka ze Szkoły
Tańca Grawitacja.
W październiku grupa zmierzy
się na Mistrzostwach Świata we
włoskim mieście Rimini.
– Marzena Wilk

Powtórka dla
Soły, finał
dla Garbarni

sport
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Nagroda dla „Piętruska”

Stypendia dla wybitnych

Klub oświęcimskich modelarzy kolejowych „Piętrusek” wy- Znane są już nazwiska osób, którym
przyznano stypendia Funduszu im.
brał się do Piotrkowa z makietą dla dzieci w skali H0.
Stanisława i Marii Neumannów.
Tegorocznymi laureatkami zostały: Karolina Twardy, Adrianna Klawińska i Kamila Małysiak,
uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. ks. S. Konarskiego w Oświęcimiu.
W opinii Kapituły Funduszu,
w skład której wchodzą: Alicja Bartuś – przewodnicząca
Zarządu Fundacji MDSM, Leszek Szuster – dyrektor MDSM
i Janusz Toczek – polonista, tegoroczne stypendystki to obiecujące, zdolne i zmotywowane
Piotrków Trybunalski gościł
uczestników międzynarodowej
wystawy produktów modelarstwa kolejowego oraz makiet.
W drugiej edycji tej imprezy
nie mogło oczywiście zabraknąć delegacji z nadsolańskiego
miasta.
– Pochwaliliśmy się też szlakiem kolejowym liczącym około 20 metrów – mówi Dariusz
Pawlica z oświęcimskiego „Piętruska”.
– Przez dwa dni bawiliśmy młodych adeptów sztuki modelarskiej, jednocześnie ucząc ich
prowadzenia składów pociągów
na popularnym „torcie” (maReklama

kieta w skali H0). Sami uczyliśmy się też obsługi składów
pociągów na segmentach szlakowych. Były to pierwsze tego
typu doświadczenia od czasu
powstania naszego klubu. Każdy z nas wcielał się w rolę prowadzącego składy pociągów,
czy też zawiadowcę stacji kolejowej – dodaje Dariusz Pawlica.
W Piotrkowie Trybunalskim
oświęcimianie zaprezentowali
się ze znakomitej strony. Zajęli
pierwsze miejsce w kategorii
najlepszych makiet. Nagrodę
przyznaje publiczność w specjalnym głosowaniu. Na drugiej
pozycji sklasyfikowano piękną

makietę niemieckiej stacji Lubeka, zaś na trzeciej makietę
dworca kolejowego w Londynie. Na zakończenie wystawy
oświęcimianie otrzymali zaproszenie na kolejną edycję w 2016
roku.
– Podziwiający naszą makietę
byli pod jej ogromnym wrażeniem. Wielu przyznawało, że
takie dzieło widzą po raz pierwszy. Podczas wystawy wręczyliśmy pozostałym uczestnikom
i organizatorom upominki
przygotowane przez oświęcimski Urząd Miasta oraz klub modelarzy kolejowych „Piętrusek”.
– mac

do działania osoby. Cechuje je
obowiązkowość,
pracowitość
i samodzielność, co pozwala im
z sukcesami poszerzać swoją
wiedzę i umiejętności oraz realizować wyznaczone cele. Kapituła
podkreśla także umiejętność absolwentek łączenia nauki w szkole ze społeczną aktywnością
i wolontariackim wspieraniem
lokalnych inicjatyw.
Stypendia przyznawane są już
od szesnastu lat. Fundusz ustanowiony został z woli śp. pań-

stwa Marii i Stanisława Neumannów przy Fundacji na rzecz
Międzynarodowego
Domu
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Jego celem jest wspieranie
edukacji uzdolnionej młodzieży z miasta i gminy Oświęcim.
Mogą z niego korzystać uczniowie szkół średnich, kończący
naukę i pragnący podjąć studia
na wyższych uczelniach, którym sytuacja materialna uniemożliwia finansowanie dalszej
edukacji. Pomoc udzielana jest
w formie bezzwrotnych stypendiów, z których pierwsze
zostały przyznane w 2000 roku.
Dotychczas skorzystało z nich
27 młodych ludzi.
– In

Mama blogerka
Aktywne, twórcze, rozwijają swoje pasje, szukają też porad,
wspierają się w codziennych trudach macierzyństwa – blogujące mamy, które zazwyczaj obalają stereotypowy obraz matki Polki, po raz drugi spotkały się w ramach akcji
„Oświęcim dla blogujących mam”.
Piętnaście miłośniczek blogosfery spotkało się w Cafe Bergson,
by osobiście poznać inne autorki elektronicznych pamiętników
z miasta i dalszej okolicy, pięć
z nich brało już udział w pierwszej, jesiennej edycji.
Tym razem swoje pociechy zostawiły w domach, więc mogły
odpocząć od codziennych obowiązków. Blogerki relaksowały się, korzystając z zabiegów
upiększających, a ich metamor-

fozy uwiecznione zostały w minisesji fotograficznej. Jak zbudować profesjonalny wizerunek
bloga, wyjaśniał uczestniczkom
Andrzej Kozdęba (blog jamowie.to). Maja i Marcin Mróz
zapoznawali mamy z prawem
internetowym.
– Przed spotkaniem odbyła się
internetowo, między uczestniczkami, licytacja produktów,
które ufundowały różne wspaniałe firmy. Dochód z licytacji

został przekazany podopiecznej
fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy, Agnieszce Słowik, chorej na mukowiscydozę.
W sumie uzbierałyśmy 2065 zł
– cieszy się współorganizatorka akcji Katarzyna Rudnicka
(blog kaslava.pl), którą wspierała Klaudia Zaczyńska (blog
Potworkowa kraina) i Amelia
Tylec (blog Mama AHOJ).
– Karo

O cyfrowej dydaktyce
W ramach projektu „LDC – Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego” w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filii w Oświęcimiu od czerwca
działa Punkt Konsultacyjny.
Jego zadaniem jest prowadzenie
działalności doradczej i informacyjnej dla nauczycieli zainteresowanych zastosowaniem
ICT w pracy dydaktycznej na
lekcjach przedmiotów nieinformatycznych. Mogą w tym
pomóc materiały wypracowane
w projekcie, m.in. programy,
poradniki, scenariusze lekcji,
gry dydaktyczne, podręczniki.
– Celem projektu jest upowszechnienie korzystania z tech-

nologii
informacyjno-komunikacyjnych przez nauczycieli
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ich codziennej praktyce dydaktycznej – informuje
Małgorzata Bzibziak, kierownik
oświęcimskiej filii Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej.
LDC jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, a jego
realizatorami są Małopolskie Centrum Doskonalenia

Nauczycieli i Stowarzyszenie
„Miasta w Internecie”.
Punkt Konsultacyjny przy Bibliotece Pedagogicznej w Oświęcimiu, ul. Bema 4 prowadzi
poradnictwo podnoszące kompetencje i umiejętności zawodowe nauczycieli w zakresie wykorzystania produktów LDC.
Czynny jest codziennie w godzinach od 8:00 do 16:00.
– In
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Oświęcimiu stanowi nieocenioną pomoc dla ludzi z zaburzeniami psychicznymi. I to nieprzerwanie już
od 15 lat.

Podczas tegorocznej sobótki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oświęcimiu

Jubileusz jest podwójny, bowiem
15-lecie obchodzi ŚDS, który jest
miejscem rehabilitacji, terapii i wsparcia dla osób niepełnosprawnych z problemem zdrowia psychicznego oraz
Stowarzyszenie „Bratnich Serc” dla
Ludzi Chorych, które powstało po to,
by wspierać działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
Placówka prowadzi szeroko rozumianą rehabilitację społeczną i zawodową
skierowaną do osób z diagnozą choroby psychicznej, niepełnosprawności
intelektualnej i zaburzeń osobowości.
Osoby te uczestniczą w treningach
umiejętności społecznych i życiowych, terapii zajęciowej: plastycznej,
ceramicznej, metaloplastycznej, muzycznej, komputerowej, krawieckiej
czy kulinarnej. Mają też zapewnioną
pomoc pracownika socjalnego, psy-

z miast partnerskich

chologa, logopedy i pedagoga oraz fizykoterapeuty.
– Dzięki uczestnictwu w rehabilitacji osoby niepełnosprawne szybciej
powracają do zdrowia, rzadziej są
hospitalizowane psychiatrycznie, aktywizują się i rozwijają. Wzmacniają
też posiadane zasoby i częściej powracają do pełnienia ról społecznych
w aspekcie osobistym, czyli rodzinnym i społecznym, jako sąsiad, przyjaciel, pracownik – podkreśla Sabina
Studzińska, dyrektor Środowiskowego
Domu Samopomocy w Oświęcimiu
i prezes Stowarzyszenia „Bratnich
Serc” dla Ludzi Chorych.
– Celem ŚDS i stowarzyszenia jest
przede wszystkim usamodzielnianie
osób niepełnosprawnych, wspieranie
ich funkcjonowania w miejscu zamieszkania, poprawianie wizerunku

w otoczeniu społecznym. Bardzo istotną kwestią jest także integracja społeczna, aktywizacja i przywracanie do
pełnienia ról społecznych, w tym zawodowych – mówi Sabina Studzińska.
Z rehabilitacji w ŚDS aktualnie korzystają siedemdziesiąt cztery osoby
z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto wobec trzynastu osób świadczone
są specjalistyczne usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania, a dziesięć
osób uczestniczy w tzw. zajęciach klubowych. Są to zajęcia odbywające się
w środy, w godz. od 13:00 do 15:00,
w których mogą uczestniczyć aktualni
i byli uczestnicy ŚDS, osoby oczekujące na pobyt w placówce oraz członkowie rodzin.
Stowarzyszenie liczy stu czterech
członków. Wśród nich są osoby po
kryzysach psychicznych, ich rodziny oraz specjaliści pracujący na rzecz
osób niepełnosprawnych. Dzięki
temu, że Stowarzyszenie „Bratnich
Serc” dla Ludzi Chorych jest organizacją pożytku publicznego może pozyskiwać środki, które wzbogacają zasoby terapeutyczne ŚDS i dzięki którym
możliwe jest prowadzenie różnych
form terapii i pracowni.
– Stowarzyszenie czyni starania w zakresie aktywizacji zawodowej osób
po kryzysach psychicznych, realizując projekty z zakresu rehabilitacji
społeczno-zawodowej we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Oświęcimiu i pracodawcami, a także z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie
– zaznacza prezes.
Środowiskowy Dom Samopomocy
promuje postawę tolerancji wobec
osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ wciąż
zdarzają się przejawy wykluczania
społecznego osób chorych. Zapewnia
kompleksową pomoc i skoordynowane działania na rzecz chorego. Jest też
organizatorem i współorganizatorem
pikników integracyjnych, spotkań
i zajęć psychoedukacyjnych, na które
zapraszani są przedstawiciele różnych
środowisk lokalnych.
– Marzena Wilk

sambor

Upamiętniająca wycieczka
Grupa członków i sympatyków Klubu „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Oświęcimiu odwiedziła rodaków w Samborze, mieście partnerskim Oświęcimia.
Głównym celem wyjazdu była uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej
poświęconej pamięci franciszkanki
Celiny Kędzierskiej. Wraz z innymi
siostrami ratowała ona w prowadzonej
przez Siostry Franciszkanki Rodziny
Maryi w Samborze ochronce dzieci
polskie, żydowskie i cygańskie. Fundatorem tablicy był oświęcimski Klub
„Samborzan”, a współorganizatorami
uroczystości było też Zgromadzenie
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
i Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej Oddział w Samborze.
– Uroczystość była bardzo podniosła.
Przybyli na nią: konsul Marian Orlikowski z Konsulatu RP we Lwowie,
Matka Generalna Zgromadzenia s. Janina Kierstan z licznymi przedstawi-

cielkami poszczególnych prowincji
zgromadzenia, zastępca mera Juryj
Leskiw z delegacją radnych i pracowników Samborskiej Rady Miejskiej,
duchowieństwo samborskich dekanatów obrządku łacińskiego i grekokatolickiego, przedstawiciele okolicznych
towarzystw skupiających społeczność
Polaków oraz przedstawiciele społecz-

ności cygańskiej. Obecni byli też Polacy – mieszkańcy Sambora – wylicza
Włodzimierz Paluch, prezes Klubu
„Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Oświęcimiu.
Uczestnicy wyjazdu mieli też przygotowany ciekawy program krajoznawczy. Zwiedzili Lwów, Rudki, Drohobycz, Truskawiec, Borysław i Kulczyce.
– W tej ostatniej miejscowości zwiedziliśmy muzeum poświęcone hetmanowi kozackiemu Sahajdacznemu,
który przy boku króla polskiego zdobywał Moskwę i Jerzemu Kulczyckiemu, który po odsieczy wiedeńskiej
rozpropagował w Europie picie kawy
– relacjonuje prezes klubu.
– In

felieton

kamila drabek

Mapa Osiedla

C

zy to, czego nie ma, istnieje? Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy
coś, co zniknęło, jest nadal obecne? Czy na zawsze odchodzi
w niebyt?
Rozmawiamy towarzysko o osiedlu, na którym się wychowaliśmy. Bloki stoją w tych samych miejscach, niektóre sklepy też pozostały,
jednak wiele się zmieniło. Gramy w zgaduj-zgadulę, nietypowe memory.
Okazuje się, że może to być zabawne, a wspólnie pamiętamy więcej niż
osobno, na przykład to, jaki sklep był w miejscu spożywczego. Gdzie się
stało w kolejce po dezodorant Basia i szampon do włosów Brutal? Gdzie
się kupowało dobrą pasztetową i serwolatkę, i można było zakąsić co nieco
po pracy? Jak się mówiło o sklepie w miejscu dzisiejszego motoryzacyjnego? A co tam dobrego można było kupić? Jakiego koloru był kiosk obok
przystanku kolejki? Kiedy przestała kursować kolejka? Kiedy zniknęły
tory i perony? Gdzie były warzywniaki? A papierniczy? Gdzie się chodziło
„na górkę”, a gdzie „na wieloryba”? Co to była Iwonka? Co się stało ze
sklepem Modny Pan, Modna Pani? Gdzie się chodziło do kosmetyczki?
Co było w banku? Czy pamiętacie Pamiątkę? Paliła się. A we frytkarni sól
była w słoikach z dziurkami w zakrętce (to było typowe w ówczesnych
fast foodach). Lody były włoskie. Co jest dziś w Domu Chleba? Co jest
w mleczarni? Itd. Zabawa trwa w najlepsze. Poddajemy się przy sklepie,
który był naprzeciwko Iwonki, po drugiej stronie Alei Słowackiego. Może
Czytelnicy wiedzą, co się tam znajdowało?
Mapa miejsc znanych, oswojonych długo była niezmienna. A potem świat
przyspieszył. Zmienność stała się jego wyznacznikiem. Jedynie pamięć
pozwala trwać temu, co już nie istnieje. 			

z miasta

ANDRZEJ WINOGRODZKI

O lokomotywie

P

rezydent naszego miasta przeczytał na Rynku dzieciom w Dniu
Ich Święta – a uczynił to z dużym wykonawczym zaangażowaniem – klasyczny i historyczny wiersz Juliana Tuwima
„Lokomotywa”! Wiersz doskonały, ale z zupełnie innej epoki
techniczno-cywilizacyjnej, z owym nieco surrealistycznym pociągiem
wiozącym fortepiany, żyrafy i kiełbasy! Które ze słuchających wiersza dzieci
widziało lub zobaczy lokomotywę „na żywo”? Może zobaczyć ją jedynie
na obrazku lub filmie albo jako rdzewiejący eksponat w jakimś kolejowym
skansenie, ale nie w dynamice i ekspresji jazdy z setką wagonów! Dzisiaj,
idąc z duchem czasów, autor od wierszy dla dzieci powinien napisać utwór
o... Pendolino z taką np. frazą: „Pociąg ten sto zalet ma i jak oszalały gna”!
A wiersz Tuwima? Warto go znać i czytać, bo jest doskonałym zapisem
retroświata, który przeminął!
			

wiadomości

LIPIEC 2015

4

Karty w dłoniach

Sportowe wzory

Amatorski Turniej Gier Stolikowych to
nowa propozycja dla seniorów przygo- Tuż przed zakończeniem roku szkolnego, podczas trzeciego pikniku Chemika
towana przez Stowarzyszenie „Pokole- w Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych w Oświęcimiu zaprezentowano pierwszą część projektu „Aleja
nia” przy Dziennym Domu Pomocy.
Sportowców”.
19 czerwca przez kilka godzin
w salach Oświęcimskiego Centrum Kultury seniorzy w wieku
60+ oddawali się pasjonującym
rozgrywkom. Turniej rozgrywany był w czterech kategoriach: remik, warcaby, chińczyk
i kości (tysiąc).
– Zwycięzcy poszczególnych
etapów zmagali się ze sobą
w kolejnych, aż do wyłonienia
najlepszych z najlepszych. Pozostałe osoby korzystały z naszej
kawiarenki z napojami i poczęstunkiem i oczywiście już poza
konkursem grały w gry stolikowe. Dla każdego był także obiad
– mówi Agata Lorek, dyrektor
Dziennego Domu Pomocy
w Oświęcimiu.

Reklama

Laureaci trzech pierwszych
miejsc w poszczególnych kategoriach turniejowych otrzymali nagrody i medale, a zwycięzcy puchary. Ponadto wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
– Dziękujemy za wspaniałą zabawę i do zobaczenia na kolejnym turnieju, już 20 października – zachęca dyrektor DDP.
Turniej zorganizowano w ramach
projektu „Przepis na aktywnego
seniora”,
współfinansowanego
ze środków Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w ramach
Rządowego Programu na rzecz
aktywności Społecznej Osób
Starszych ASOS 2014–2020.
– In

Obok szkoły w alei powstały
nowe tablice informujące o bogatej historii oświęcimskiej
szkoły mistrzostwa sportowego
oraz prezentujące sylwetki wybitnych sportowców i trenerów.
– Na naszej nowej ekspozycji
znajdują się fragmenty wywiadów z trenerami pływania i łyżwiarstwa figurowego. Dzięki
rozmowom, które przeprowadziliśmy, dowiedzieliśmy się,
na czym polega ta fascynująca,
a zarazem trudna i wymagająca
praca kształtowania przyszłych
mistrzów sportu – mówi Jakub
Konior, lider koła medialnego
działającego w popularnym
„Chemiku”.
– W alei można też przeczytać
krótkie wypowiedzi młodych
sportowców o tym, jak zaczynali swoją przygodę ze sportem i jakie mają plany związane z przyszłą karierą. W tym
wyjątkowym miejscu nie mogło też zabraknąć prezentacji
sylwetek wybitnych sportowców: Pawła Korzeniowskiego,
Zuzanny Mazurek, Macieja
Hreniaka oraz Anny Jurkiewicz, którzy są absolwentami

„Aleję sportowców” tworzą członkowie koła medialnego z popularnego „Chemika”

naszej szkoły – kontynuuje Jakub Konior.
W prace nad „Aleją Sportowców” włączyły się uczennice
z Gimnazjum Mistrzostwa
Sportowego: Klaudia Leszczyńska, Wiktoria Mydlarz, Alina
Zawisza, Katarzyna Kołodziej,
Roksana Sałbut i Justyna Pisarek, które wraz z opiekunką projektu Joanną Jekiełek i członkami koła medialnego zbierały
i opracowywały materiały.

– Cenna inicjatywa uczniów
budzi tym większe uznanie, że
wypływa z ich wewnętrznego przekonania. Jest wyrazem
poszukiwania
autorytetów
i wzorców osobowych wśród
wybitnych sportowców będących naszymi absolwentami.
Łączenie tradycji z dniem dzisiejszym szkoły jest ważnym
elementem naszej pracy wychowawczej – podkreśla Jacek
Stoch, dyrektor Powiatowego

Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa
Sportowego i Technicznych
w Oświęcimiu.
– Do tej pory przy ścieżce upamiętniliśmy wybitnych chemików, którzy zostali patronami
ulic na osiedlu Chemików
oraz byłych dyrektorów naszej
szkoły. Teraz przyszedł czas na
sportowców – podsumowuje
Jakub Konior.
– In
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Seniorzy też mają wakacje
Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy
Oświęcimskim Centrum Kultury uroczyście zakończyli
osiemnasty rok akademicki.

Reklama

rwę seniorzy nie próżnowali.
Oprócz udziału w cotygodniowych wykładach i zajęciach
stałych, brali udział w różnych
wyjazdach.
Do udziału w VII Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów
Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Seniorzy na
start” w Łazach oświęcimski
UTW zgłosił osiemnastu zawodników, którzy wzięli udział
w dziesięciu konkurencjach.
Kibicowało im około pięćdziesięciu studentów z Oświęcimia.

W olimpiadzie wzięło udział
ponad pięćdziesiąt uniwersytetów, około dwóch tysięcy
uczestników oraz przedstawiciele polskich seniorów
z Wiednia.
– Nie przywieźliśmy medali, ale
zabawa na sportowo była wspaniała, teren i okolica nad jeziorem bardzo ładna, nawet pogoda dopisała – relacjonuje Wanda
Smolińska z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu.
Oświęcimscy seniorzy wzięli
też udział w II Ogólnopolskich

Dobiegły końca uroczystości zorganizowane z okazji jubileuszu 100-lecia
istnienia Liceum im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu.
Fot. zbiory organizatora

Wykład o pokrewieństwie i kulturowym zróżnicowaniu instytucji małżeństwa wygłosiła prof.
Maria Jolanta Flis. W ramach
spotkania przed koleżankami i kolegami wystąpiła grupa taneczna „Pretty Women”
i zespół wokalny. Na uroczyste
zakończenie roku przybyli goście, m.in. prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, starosta
oświęcimski Zbigniew Starzec
i posłanka Joanna Bobowska.
Zanim jednak nadszedł czas na
zakończenie i wakacyjną prze-

Senioraliach w Krakowie, podczas których odbył się II Małopolski Kongres Uniwersytetów
Trzeciego Wieku.
Oświęcimski
Uniwersytet
Trzeciego Wieku zrzesza blisko
trzystu słuchaczy w wieku od
55 do 88 lat. Uczestniczą oni
w wykładach z historii sztuki,
profilaktyki zdrowia, filozofii,
psychologii oraz w zajęciach
ruchowych, takich jak nordic
walking, qigong, pilates, taniec.
Seniorzy uczą się języka angielskiego i niemieckiego, działają
w grupie kabaretowej, zespole
wokalnym i tanecznym. Mają
także okazję rozwijać talent
tkacki i malarski.
– In

Koniec roku

Czwarta, a zarazem ostatnia
odsłona rocznicowych obchodów odbyła się pod hasłem
„Wszyscy jesteśmy z Konara!”.
26 czerwca w sali gimnastycznej zasiedli uczniowie, nauczyciele, absolwenci, przyjaciele,
sympatycy i darczyńcy szkoły.
Podczas uroczystego spotkania
wmurowana została Kapsuła
Czasu. Zaprezentowano także
najnowszą publikację naukową
pt. „Zakład rozwija się świetnie. Z dziejów Liceum Konarskiego w Oświęcimiu (1915–
1939)” autorstwa ks. Czesława
Chrząszcza. Najlepsi uczniowie
otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i medale, ponieważ
uroczystości zbiegły się z za-

kończeniem roku szkolnego.
Zebrani obejrzeli też przygotowany przez młodzież film
symbolicznie wprowadzający
„Konara” w kolejne stulecie.
Całość zakończyła msza św.
w kościele Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny koncelebrowana przez ks. biskupa
Romana Pindla w asyście księży absolwentów.
Na zorganizowanym na zakończenie roku jubileuszowego
balu absolwenci oraz dawni
i obecni pracownicy szkoły
bawili się – jak w czasach dawnych studniówek – w pięknie
przystrojonej sali gimnastycznej do białego rana.
– ekt
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wieści z ratusza
wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Radni udzielili absolutorium prezydentowi
Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut otrzymał absolutorium za 2014 rok. Radni ocenili sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok oraz zapoznali się z informacją o stanie mienia jednostek samorządowych podczas czerwcowej sesji Rady Miasta.
Pozytywnie wykonanie ubiegłorocznego budżetu zaopiniowała
Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna
Rady Miasta. Ostatecznie po
stronie dochodów budżet 2014
roku zamknął się kwotą ponad
143,7 mln zł, a po stronie wydatków ponad 149 mln zł. Deficyt wyniósł blisko 5,3 mln złotych i był niższy w stosunku do
zaplanowanego o ponad 6 mln
złotych. Wypracowano też kwotę wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu,
wynikającą z rozliczeń kredytów
i pożyczek oraz wyemitowanych
papierów wartościowych z lat
ubiegłych w wysokości ponad
6 mln złotych.
– To jest ocena sytuacji finansowej miasta pod względem
stabilności i przewidywalności.

I ta sytuacja zarówno w roku
2014, jak i obecnym jest dobra
– zaznacza Janusz Chwierut
prezydent Oświęcimia.
– Podejmujemy działania inwestycyjne, strategiczne dla
miasta, jak przebudowa pływalni, której koszt to 50 mln zł,
a w tym przypadku obok wsparcia z ministerstwa sportu w wysokości 22 mln zł pozyskujemy
też pieniądze z obligacji. Jest to
jednak wszystko prowadzone
w ramach bezpiecznych finansów – podkreśla prezydent.
W 2014 roku wykonano inwestycje na ponad 17,7 mln zł,
w tym m.in: budowę infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej
Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory”, przebudowę ul. Chrobrego, ul. Broniewskiego, ul. Nad Młynówką,
skrzyżowania ul. Batorego

z ul. Zatorską, ul. Polną, wymieniono instalację wentylacji
i ogrzewania sali widowiskowej
OCK, przygotowano projekt
rozbudowy i przebudowy krytej
pływalni w Oświęcimiu. Wspólnie z powiatem przebudowano
ulice: Obozową, Pilata i Olszewskiego, Śniadeckiego, Nojego

i Tysiąclecia – etap II. Wkład
miasta wyniósł ok. 2 mln zł.
Miasto realizowało także zadania inwestycyjne poprzez
swoje jednostki organizacyjne: Zarząd Szkół i Przedszkoli
Miejskich, Zarząd Budynków
Mieszkalnych oraz Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej,

Środowiskowy Dom Samopomocy i Dzienny Dom Pomocy.
Dokapitalizowano Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z przeznaczeniem na wsparcie budownictwa
wielorodzinnego.
Najwięcej pieniędzy pochłonęła oświata. Ponad 45,5 mln zł

wykorzystano na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania oświęcimskich przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów.
– Wiele projektów, które podejmowaliśmy w roku ubiegłym
skutkuje lub będzie skutkować
w następnych latach. Priorytetem jest dla mnie gospodarka. Funkcjonująca już miejska
strefa przyniesie efekty w lokacji nowych firm, będą nowe
miejsca pracy, zagospodarowane zostaną kolejne obszary
w rejonie ul. Fabrycznej. Mamy
tu już kilka nowych inwestycji,
powstają też inne, np. przy ul.
Zwycięstwa i Królowej Jadwigi. To dowód na to, że praca
w jednym okresie przy zmianach planów, przygotowywaniu projektów, stwarzaniu
dobrych warunków dla przedsiębiorców, poszukiwaniu inwestorów jest skuteczna. Tak
prowadzimy nasze działania,
aby Oświęcim się rozwijał, aby
powstawały nowe miejsca pracy – wyjaśnia prezydent.

Miasto dofinansuje przebudowę Utrudnienia na „krajówce”
dróg powiatowych
Dzięki wsparciu miasta udało się odnowić wiele powiatowych ciągów komunikacyjnych w Oświęcimiu.
– Starostwo Powiatowe powinno finansować inwestycje na
swoich drogach. Jednak przyjęło taką zasadę, że samorządy
gminne mają się do nich dołożyć. Ustalono, że 50 proc. pieniędzy daje powiat, a drugie
tyle samorząd gminy, w której
prowadzona jest inwestycja –
wyjaśnia Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.
– Szanujemy te ustalenia, skoro powiatu nie stać na finansowanie w pełni swoich zadań
– dodaje.
W tym roku kolejne trakty komunikacyjne zyskają na funkcjonalności. Zakończyła się
przebudowa ul. Wyzwolenia,
której nawierzchnia była bardzo zniszczona, a jest to miejsce przejścia i przejazdu wielu
turystów i pielgrzymów udających się spod dworca PKP do
Muzeum Auschwitz.
– Po kilku spotkaniach udało
się nam przekonać władze starostwa, że należy wyremontować tę drogę. Tym bardziej że
był już gotowy projekt wraz

z pozwoleniem. Powiat zabezpieczył swoją część pieniędzy,
a miasto swoją i roboty są już
skończone – mówi prezydent.
Niedawno oddano do użytku
przebudowaną ulicę Olszewskiego na odcinku od sklepu
Netto do skrzyżowania z wylotem z ulicy Marchlewskiego.
W ubiegłych latach wspólnie
udało się już przebudować
m.in. ulice Pilata i Olszewskiego wraz z budową dwóch
rond, ulice: Nojego, Obozową,
Śniadeckiego, Wysokie Brzegi,
Zwycięstwa, Tysiąclecia, zmo-

dernizować odcinek Dąbrowskiego oraz zrobić chodniki na
Więźniów Oświęcimia.
Miasto na przebudowę dróg
powiatowych w tym roku zabezpieczyło ponad 1,1 mln zł.
Od pewnego czasu przejęło też
utrzymanie dróg powiatowych,
bowiem wcześniejsze doświadczenia wskazują, że zarządzanie przez miasto całością prac
na drogach przynosi lepsze rezultaty.
– Chcemy mieć zadbane i utrzymane w odpowiednim standardzie drogi w Oświęcimiu. Stąd
do tej samej kwoty, czyli ponad
420 tys. zł, jaką daje powiat, dorzucamy jeszcze raz tyle z budżetu miasta – podkreśla Janusz
Chwierut. 		

Od 24 czerwca prowadzone są roboty związane z remontem
drogi krajowej 44 na oświęcimskim przebiegu drogi. Finał
prac planowany jest na koniec września.
W tym roku będzie to odcinek wcy wymienią nawierzchnię
od ronda ks. Górnego u zbiegu istniejącej jezdni i chodniki,
ul. Zatorskiej i Jagiełły do ulicy wyremontują zatoki autobusoChemików.
– W związku z pracami wprowadzony jest ruch wahadłowy
na całym odcinku tegorocznego remontu, który zakończy się
pod koniec września – informuje Iwona Mikrut rzecznik
krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
– Remont obejmie nawierzchnię drogi, chodniki i ścieżkę
rowerową – dodaje.
W 2016 roku zostanie wyremontowany odcinek od ronda
u zbiegu ulic: Śląskiej, Powstańców Śląskich, Konarskiego
oraz Konopnickiej do ronda
ks. S. Górnego, z wyłączeniem
mostu na Sole. Wtedy drogo-

we i przylegające do nich przystanki. Ścieżki rowerowe, drogi
serwisowe i zjazdy zostaną również odnowione. Odtworzona
będzie nawierzchnia istniejących poboczy gruntowych oraz
rowów wraz z oczyszczeniem
i remontem istniejących przepustów, zarówno pod zjazdami,
jak i pod drogą główną. Będą
nowe krawężniki, obrzeża i ścieki wody deszczowej.
Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad ogłosiła już przetarg na
budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Konarskiego–Nideckiego–Orląt Lwowskich. Rozpoczęcie robót przewidziane jest
na wrzesień. O budowę ronda
w tym miejscu zabiegał Janusz
Chwierut prezydent Oświęcimia oraz obecna wiceminister
środowiska Dorota Niedziela.

RADA SENIORÓW

Amazonki zapraszają

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

Stowarzyszenie Amazonek z Brzeszcz pełni dyżur w Oświęcimiu.
W pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 10:00–12:00,
a w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godz. 15:30–18:00
w siedzibie przy ul. Sienkiewicza 2 spotkać można osoby, które
udzielają porad i wsparcia paniom po leczeniu raka piersi.
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Oświęcim liderem ekologii Plany miejscowe
na portalu

Miasto Oświęcim zdobyło główną nagrodę w wysokości
40 tys. zł w konkursie eko.Liderzy 2015 w kategorii ekoGmina
miejska za działania w zakresie ochrony środowiska w 2014 Można już korzystać z zasobów portalu
roku.
mapowego Oświęcimia.
Pozostali laureaci to m.in. powiat brzeski, gmina Miechów,
gmina Bochnia, schronisko
górskie PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, miasto
Gorlice oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka
z o. o. w Krakowie. Organizatorem był Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Uhonorował on samorządy
i instytucje, które przyczyniły
się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.
Nagrody uroczyście wręczono
w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie.
– To ważna dla nas nagroda.
Zostaliśmy dostrzeżeni jako
samorząd, który robi wiele dla
ekologii – mówi Andrzej Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia, który odbierał nagrodę.
Przypomina też, że miasto ma
system dotacji do wymiany
starych pieców na ekologiczne
źródła ciepła czy montaż solarów, a także budowy przyłączy

kanalizacji i przydomowych
oczyszczalni ścieków, z których
chętnie korzystają mieszkańcy.
Oświęcim ma także dobre rozwiązania w zakresie odbioru
odpadów komunalnych i sieci
kanalizacji sanitarnej obejmującej prawie całe miasto czy
działania edukacyjne, jak np.
Ekopiknik.
Przyznana nagroda przeznaczona jest na przedsięwzięcia
z zakresu ochrony środowiska.
– Wykorzystamy te pieniądze
na drzewa i krzewy, które nasadzimy na osiedlu Zasole – wyjaśnia Andrzej Bojarski.

Bezpieczniej na wale
W listopadzie zakończą się prace przy
przebudowie wałów rzeki Soły i Wisły.
Oświęcim czekał wiele lat na ich
właściwe zabezpieczenie. Po powodzi w 1997 roku Małopolski
Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych wykonał tylko część
obwałowań na Wiśle.
– Inwestor musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane –
mówi Edward Kopeć kierownik
oświęcimskiego oddziału Małopolskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych.

– Jest tu około 800 działek
i właścicieli. Dopiero specustawa, po powodzi w 2010 roku,
pozwoliła wejść na teren obwałowania – dodaje.
W ubiegłym roku rozpoczęły
się prace na odcinku ponad

Do konkursu zostały zaproszone m.in. gminy i powiaty Małopolski, ich spółki komunalne
oraz jednostki organizacyjne
zajmujące się ochroną środowiska i gospodarką wodną.
Oceniane były działania przygotowane w roku 2014 przy
współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz innych instytucji finansujących ochronę
środowiska w Małopolsce.

3 km. Roboty obejmują prawy
brzeg Soły i Wisły w rejonie
Dwory-Kruki i polegają na poszerzeniu i powiększeniu korony obwałowania.
– Dzięki naszej współpracy
z zarządem melioracji udało
się rozpocząć tę inwestycję,
która zabezpieczy Stare Miasto
oraz Dwory-Kruki przed dużymi stanami wód – podkreśla Janusz Chwierut prezydent
Oświęcimia.
Prace na wałach kosztują ponad 9,7 mln zł.		

Karta seniora od października
Zniżki na bilety w miejskich placówkach zagwarantuje seniorom miasto Oświęcim w ramach Oświęcimskiej Karty
Seniora.
Od 1 października będą z niej
korzystać mieszkańcy, którzy
ukończyli 60 lat. Rada Miasta
przyjęła uchwałę w sprawie
przyjęcia programu Oświęcimska Karta Seniora. W Oświęcimiu taką kartę może otrzymać
ok. 11 tys. seniorów. Osoby
starsze mogą liczyć na 50-proc.
zniżkę na bilet do Naszego
Kina w Oświęcimskim Centrum Kultury, tańsze bilety do
Muzeum Zamek czy na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Już dzisiaj mieszkańcy Oświęcimia w wieku senioralnym mogą spotkać się na

kawie za symboliczną „złotówkę” dzięki projektowi Dziennego Domu Pomocy.
Podobnie jak w przypadku
Oświęcimskiej Karty Rodziny,
władze miasta będą zachęcać
przedsiębiorców z Oświęcimia,
by zechcieli przyłączyć się do
programu i zaoferować swoje
usługi z bonifikatą dla seniorów. Miasto liczy, że dołączą
lokalni fryzjerzy, piekarnie czy
podmioty świadczące usługi
rehabilitacyjne. Wielu seniorów korzysta już z ciekawych
i atrakcyjnych propozycji,
które przygotowuje dla nich

m.in. Dzienny Dom Pomocy
czy Stowarzyszenie „Pokolenia”. Osoby, które ukończyły
60 rok życia korzystają bezpłatnie z wyjazdów do teatru,
opery czy różnych form aktywności sportowej. Co roku
organizowany jest Bal Seniora.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
działający przy Oświęcimskim
Centrum Kultury nie ustaje
w pomysłach wykorzystania
potencjału swoich studentów,
organizując kursy tańca, wykłady, zajęcia nordic walking,
a nawet kabaret. 		

Wystarczy kliknąć na baner
gminny portal mapowy dostępny na www.um.oswiecim.pl/.
W serwisie mapowym znajdziemy tematyczne warstwy
– ortofotomapa, działki ewidencyjne, drogi, budynki czy
numeracja adresowa. Wyszukiwarka pomoże znaleźć nam
numer działki oraz wskaże numer adresowy budynku.
Portal mapowy służy zarówno
mieszkańcom, jak i pracownikom samorządowym, ponieważ
gromadzi wszystkie dane przestrzenne w jednym miejscu.
Dzięki udostępnionym informacjom z zakresu miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, mieszkańcy w prosty
sposób mogą sprawdzić, jakie
jest przeznaczenie w planie dla
wybranej działki.
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HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY
MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 33 842 94 33
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek w godz. 16:00–17:00

Poza standardowymi narzęWiceprzewodnicząca
dziami nawigacyjnymi, takimi
Rady Miasta
jak przybliżanie i oddalanie,
Elżbieta Kos
portal wyposażony jest w wyponiedziałek
w godz. 14:30–15:30
szukiwarkę miejscowości, działek ewidencyjnych i adresów.
Posiada funkcję identyfikacji 5.08 w godz. 13:00–15:00
Stanisław Biernat
obiektów, włączania i wyłąKomisja Rewizyjna,
czania warstw tematycznych.
Komisja Budżetu i Rozwoju
Możliwe jest również zmierzeMiasta
nie odległości między interesującymi nas punktami, obli- 12.08 w godz. 13:00–15:00
czenie powierzchni (np. działki
Witold Figiel
budowlanej) i wydrukowanie
Komisja Oświaty, Kultury,
zaznaczonego obszaru.
Sportu i Rekreacji,
Portal mapowy może też słu- Komisja Ochrony Zdrowia, Śrożyć do prezentowania walorów dowiska i Pomocy Społecznej
turystycznych i kulturowych
gminy, w tym bogatej bazy 19.08 w godz. 13:00–15:00
multimedialnej (zdjęcia) oraz
Krystyna Gabryś
filmów promocyjnych i spaceKomisja Budżetu i Rozwoju
rów wirtualnych. 		
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

SESJA RADY MIASTA
24 czerwca 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.

Integracyjna gra
Młodzież z oświęcimskich szkół rozegrała grę uliczną pt. „Śladami
kasztelana”.
Pomysłodawcą przygotowania
gry i zintegrowania w ten sposób środowiska młodzieżowego Oświęcimia była Młodzieżowa Rada Miasta.
– Uznaliśmy, że to dobry pomysł
na to, aby młodzież z różnych
szkół poznała się – mówi Anna
Góralczyk przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta.

Punktualnie o 10 w czerwcowy
poniedziałek międzyszkolne
drużyny rozpoczęły zabawę.
W kilku punktach miasta na
targowisku, bulwarach, rynku i placu Pokoju prowadzili
m.in. sprawnościowe rywalizacje. Najlepsi otrzymali upominki od prezydenta Janusza
Chwieruta.		

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

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

LIPIEC 2015
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kultura

Dziecięce fotografie

Regionalne przysmaki

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Oświę- Małopolski Festiwal Smaku to degustacje i promocja wycimiu jeszcze przed końcem roku szkolnego odbyło się uro- śmienitej strawy, kiermasz regionalnej żywności, ale też arczyste podsumowanie konkursu fotograficznego „Bulwary tystyczne prezentacje i występy estradowe.
nad Sołą i Stare Miasto w obiektywie”.
14 czerwca w Oświęcimiu
Polanka Wielka), II nagrodę
Spośród trzydziestu jeden nadesłanych prac komisja konkursowa wybrała jedenaście
najlepszych.
– Był to kolejny konkurs z cyklu „Moja mała ojczyzna” organizowany we współpracy
z Klubem „Oświęcimska Starówka”. Tym razem uczestnicy
konkursu, uczniowie oświęcimskich szkół podstawowych,
otrzymali zadanie artystycznego spojrzenia przez pryzmat
Fotografia, która otrzymała I nagrodę autorstwa
Miłosza Faleńskiego

obiektywu na ciekawe miejsca, budowle, zakątki, walory
krajobrazowe i przyrodnicze
oświęcimskiej Starówki – mówi
Anna Wiśniewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Oświęcimiu.
I miejsce przyznano Miłoszowi
Faleńskiemu, uczniowi piątej
klasy Szkoły Podstawowej nr 1
w Oświęcimiu. Nagrodzone
i wyróżnione dzieci otrzymały
dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Urząd
Miasta Oświęcim.
– In

Monowicki konkurs
Stowarzyszenie Monolit działające na osiedlu Monowice
w Oświęcimiu zorganizowało konkurs dla dzieci pn. „Gram
i śpiewam dla mamy i taty”.

Ubulandia

tegorii przyznało Urszuli Medunie, a wyróżnienie Adamowi
Kotyle i Zuzannie Walancik.
W drugiej grupie zwyciężyła
Jolanta Pyrdoł, a wyróżnienie
przyznano zespołowi Barbary,
Alicji i Jolanty Pyrdoł. W trzeciej grupie I miejsce zdobył

Fot. zbiory organizatora

Wzięło w nim udział czternaścioro dzieci w wieku 5–12 lat.
– Swoje muzyczne talenty dzieci
prezentowały zespołowo i indywidualnie, a oceniane były
w czterech kategoriach. Niecodziennym, ciekawym występem
okazała się prezentacja rodzinna trzech wokalistek – Barbary,
Alicji i Jolanty Pyrdoł, którym
na skrzypcach przygrywała siostra Magda (na fot.). Dodatkową atrakcją był występ lokalnej
scholi i pokaz gry na waltorni
Bartłomieja Stachury. Dla niektórych uczestników koncertu
było to pierwsze zetknięcie się
z tym instrumentem – relacjonuje Alina Płachta, prezes Stowarzyszenia Monolit.
Jury w składzie: Mieczysław
Miłoń, Agata Lorek i Jakub Połącarz I miejsce w pierwszej ka-

Aleksander Kotyla, a wyróżnienie Zuzanna Juraszek i Martyna Belniak. W czwartej grupie
jury przyznało ex aequo dwie
I nagrody dla Agaty Stachury
i Anny Walancik, a wyróżnienia dla Bartłomieja Stachury
i Grzegorza Szafrańca.
– In

odbywało się jedno z sześciu
półfinałowych spotkań 11 edycji festiwalu, podczas którego
prezentowało się dwudziestu
wystawców z powiatów oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskiego. Byli oni oceniani w plebiscycie, w którym zagłosować
mógł każdy, kto przybył na imprezę, swoje typy wskazało także profesjonalne jury i dziennikarze lokalni.
Do udziału w Małopolskim Festiwalu Smaku przystąpić mogą
firmy, stowarzyszenia i osoby
prywatne. Istotne, by spełniały
podstawowe kryterium, czyli
zaprezentowały unikalny produkt lub danie własnego wyrobu. Bazą potraw, które są ocenianie w konkursie muszą być
produkty z regionu.
Publiczność mogła poobserwować na Rynku Głównym,
jak przeróżne dania przygotowują w plenerze kulinarni
blogerzy, szefowie kuchni, kucharze z Małopolskiego Stowarzyszenia Kucharzy i Cukierników, a także samorządowcy.
Można było spróbować niecodziennych smakołyków, takich
jak m.in. comber z królika
z nutą wędzonej słoniny z dzika w szynce wiejskiej, kaszotto
z buraków z kozim serem czy
zupę z karpia zatorskiego z papryką, papryką wędzoną i selerem naciowym.
Zwycięzcami plebiscytu publiczności w poszczególnych katego-

riach zostali: w kategorii „Ekologiczne przysmaki” jurajska
orzechówka zalana jankielowym
czarem pustyni z Agroturystycznej Akademii Zdrowia Hucisko,
w kategorii „Jak u mamy” żurek
z ziemniakami okraszony pypkami z Koła Gospodyń Wiejskich
w Mirowie. Za najlepszy „Tradycyjny specjał” uznano chleb
świąteczny z Piekarni Patrycja
i Paweł z Kwaśniowa Górnego,
a najciekawszym „Smakołykiem
z legendą” została polędwiczka plebana produkowana przez
ZPHU Elimex z Młoszowej.
Uznanie jurorów i nagrodę
Grand Prix zyskał chleb orzechowy Edoardo (PLZ Gobal,

Wspólne śpiewanie
5 lipca na Rynku Głównym zaprezentowały się lokalne zespoły i koła
śpiewacze.

W ramach organizowanego
już po raz drugi „Wspólnego
śpiewania na Rynku” wystąpiUbu Tour, czyli spektakl „Król Ubu” w reżyserii Jana Klaty ło 13 zespołów z terenu miasta
i gminy Oświęcim.
odwiedził kilkanaście miast Polski – wszystkie pokazy od- Ludowe piosenki i przyśpiewki
przy dźwiękach akordeonu zabywają się w specjalnie zaaranżowanym namiocie.
prezentowały Zespoły Śpiewacze: „Brzezinianki” z Brzezinki,
Ubu Tour to projekt Narodo- Napisana przez 16-letniego dzienności. Przez niemal dwie „Babiczanki” z Babic, „Grojwego Starego Teatru w Krako- Alfreda Jarry’ego pod koniec godziny przez scenę przewawie, który w roku jubileuszu XIX wieku sztuka wywołała la się tłum radosnych postaci
250-lecia Teatru Publicznego wielki skandal. Widzowie byli w brzydkich kostiumach. Wyw Polsce postanowił ruszyć jak oburzeni bezczelnie przerobio- ginają się w rytm popularnych
wędrowna trupa w letnią trasę nymi schematami klasycznych przebojów, używają obelżyteatralną. Myślą przewodnią dzieł. „Król Ubu” wyreżysero- wych neologizmów, okładając
przedsięwzięcia jest, by teatr na- wany przez dyrektora krakow- się (i publiczność) dmuchanyrodowy zbliżył się do ideału by- skiego teatru przenosi historię mi maczugami. Prowokacyjna
cia i grania wszędzie. Spektakl w przestrzeń poważnej dys- metafora Polski w mistrzowrealizowany w kooprodukcji kusji o polskiej transformacji skim wykonaniu krakowskich
z Festiwalem UNSOUND został ustrojowej. Rozgrywająca się aktorów, żegnanych przez pusfinansowany ze środków Mini- „w Polsce, czyli nigdzie” waria- bliczność oklaskami i salwami
sterstwa Kultury i Dziedzictwa cja to rozrachunki z narodową śmiechu.
Narodowego. W ramach pro- mitologią, przerysowany świat,
– Karo
jektu aktorzy zawitali również groteskowa walka o władzę,
rubaszny obraz żenującej codo grodu nad Sołą.

czanie” z Grojca, „Rajskowianki z Rajska”, „Włosianeczki”
z Włosienicy i „Porębianie”
z Poręby Wielkiej oraz Zespół
Pieśni i Tańca „Broszkowianki”
z Broszkowic. Scena chwiała się w posadach, gdy Zespół
Pieśni i Tańca „Holan” z Zaborza prezentował pieśni i tańce
regionu śląsko-cieszyńskiego,

chleb świąteczny (Piekarnia
Patrycja i Paweł z Kwaśniowa
Górnego), a III nagrodę chleb
pełnoziarnisty
(Pracownia
Cukiernicza Piskorek, Nowa
Wieś). Uznanie dziennikarzy
zdobyła rolada z indyka zaprezentowana przez firmę Stanpol
z Młoszowej.
Wszyscy nagrodzeni otrzymali
możliwość uczestnictwa w krakowskim finale wieńczącym
Małopolski Festiwal Smaku,
który odbędzie się na placu
Wolnica w ostatni weekend
sierpnia.
Kulinarnemu kiermaszowi towarzyszyły prezentacje artystyczne na estradzie: koncert
orkiestry dętej Oświęcimskiego
Centrum Kultury i Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca
Miasta Oświęcim „Hajduki”,
pokazy zespołów i formacji
z oświęcimskich szkół tańca –
OCK, Grawitacja i Astra oraz
pszczyńskiego projektu Salsa,
program dla dzieci w wykonaniu „Centrum Uśmiechu”, a na
zakończenie festiwalu wysłuchaliśmy koncertu Andrzeja
Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej z zespołem.
Organizatorami oświęcimskiego
półfinału byli: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Oświęcimskie Centrum
Kultury w Oświęcimiu i Urząd
Miasta w Oświęcimiu.
– In
a Regionalny Zespół Pieśni
i Tańca „Bratkowie” z Monowic – fragment programu
„Na Rynku w Krakowie” składający się z tańców i przyśpiewek krakowskich.
Przed oświęcimską publicznością wystąpił także Zespół Śpiewaczy „Dworzanie” z Dworów
oraz Zespół Folklorystyczny
„Stawowianki” ze Starych Stawów (na fot.), a Zespół Folklorystyczny „Dolina Soły” z Oświęcimia zaprezentował pieśni
i tańce Lachów Sądeckich.
Na zakończenie zespół Rendez-Vous z Oświęcimia zagrał
tak skocznie, że część publiczności poderwała się do tańca.
– ekt

kultura
Ważny jest pokój i życie
Duża dawka różnorodnej muzyki, a także spektakl, mural,
akcje edukacyjne, biegi uliczne i marsz nordic walking to
krótka charakterystyka tego, co działo się w dniach 16–20
czerwca podczas VI edycji Life Festival Oświęcim 2015.
Festiwal to przede wszystkim
wydarzenia muzyczne. Rozpoczęło je spektakularne widowisko muzyczne „British Rock
Symphony” w Oświęcimskim
Centrum Kultury, przywołujące przeboje takich wykonawców jak Queen, The Beatles,
Eric Clapton czy Amy Winehouse. Kolejne były już wyłącznie na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Oświęcimiu. W ramach
„Street Life” w czwartek wystąMural autorstwa Andrzeja
Pągowskiego

Finałowy sobotni koncert noszący nazwę „Artyści przeciwko wojnie” rozpoczął się
występem laureata tegorocznej edycji konkursu Life On
Stage – Miss Papima. Po nich
przyszła pora na spokojne tony
i zjawiskowy duet z Izraela Lola
Marsh. Taras Czubaj & Kozak
System to pełen energii projekt łączący ukraińskie piosenki ludowe z brzmieniami dub
i reggae. W dobie konfliktu
Fot. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Spektakl „Klub hipochondryków” w Oświęcimskim
Centrum Kultury

pili m.in. GrubSon, Afromental, Kamil Bednarek, a do czerwoności rozgrzał publiczność
szalony, niemal trzygodzinny
koncert ikony alterglobalistów
Manu Chao w projekcie Manu
Chao La Ventura. Wokalista
specjalnie na występ ubrał
koszulkę lokalnego zespołu
Blu’Ska, którego członkowie
pochodzą z Oświęcimia.

Fot. M. Kapustian, UM Oświęcim

za wschodnimi granicami Polski, występ Ukraińców na LFO
miał szczególne znaczenie.
Występujący po nich zespół
LemOn czuł energię płynącą
ze strony publiczności. Wielu
nie mogło doczekać się dalszej
części finałowego koncertu.
Chris De Burgh dał świetny
koncert, a w trakcie przeboju
„Lady In Red” zszedł ze sceny
do publiczności i fotografował
się z fanami.

Hipnotyzująca Jessie Ware, holenderska grupa Kensington
oraz polscy artyści: Hey, Mela
Koteluk, Nowe Sytuacje – projekt muzyków oryginalnego
składu zespołu Republika, którzy
w Oświęcimiu wystąpili z trojką
wokalistów – Tymonem Tymańskim, Jackiem Bończykiem i Natalią Pikułą oraz Sebastian Riedel
& Cree to wykonawcy, którzy
wystąpili podczas piątkowego
stadionowego koncertu.

Fot. M. Kapustian, UM Oświęcim

Manu Chao

Chris de Burgh
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Nauka pełna atrakcji
Wykładem „Nietoperze są niesamowite!” zakończył rok akademicki Oświęcimski Uniwersytet Dziecięcy.
Bogato ilustrowany wykład
był pełen faktów, animacji
i unikatowych zdjęć. Studenci
zapoznali się z budową ciała
nietoperzy na podstawie eksponatów z Indonezji i Borneo.
Dowiedzieli się też, czym jest
echolokacja i wzięli udział
w pokazie urządzeń do nagrywania ultradźwięków wydawanych przez te latające ssaki.
Podczas spotkania żacy otrzymali dyplomy poświadczające
ukończenie roku akademickiego 2014/2015.
Organizatorami Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego są
Oświęcimskie Centrum Kultury i Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Oświęcimiu. Honorowy patronat sprawuje Pre-

zydent Miasta Oświęcim. Uniwersytet oferuje wykłady dla
dzieci w wieku 6–12 lat, które
mogą wzbogacać swoją wiedzę
z zakresu nauk przyrodniczych,
humanistycznych, społecznych,
ścisłych i rozwijać pasje pod
okiem wybitnych naukowców
i specjalistów. Młodzi studenci mają możliwość aktywnego
uczestnictwa w zajęciach oraz
zadawania prowadzącym pytań, bo wykłady prowadzone są
w sposób atrakcyjny dla dzieci
z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnych, eksperymentów i eksponatów.
Zapisy na zajęcia w nowym
roku akademickim 2015/2016
prowadzone będą od września.
– ekt

Salon i alternatywa
W czerwcu w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu miłośnicy poezji, muzyki i teatru
mogli znaleźć coś dla siebie.
14 czerwca odbyła się VIII
edycja projektu „Alternatywna
Scena MDSM”.
Podczas Przystanku Teatr zaprezentowany został spektakl
„Atrament dla leworęcznych.
Komedia absurdalna” w wykonaniu Teatru KTO. Piotr Macierzyński zaprezentował wiersze
z tomików „Kwik”, „Kwik drugi” oraz „Zbiór zadań z chemii
i metafizyki” w ramach Anty-Salonu Poezji. Natomiast
gwiazdą Niszowego Studia
Dźwięku był indie folk-popowy
zespół Vladimirska.
28 czerwca podczas 56. Krakowskiego Salonu Poezji fragmenty „Dziennika” Witolda
Gombrowicza zaprezentowała
Iwona Bielska, aktorka Teatru

Fot. Krzysztof Janik

Bieg uliczny

– Od dziesięciu tygodni jestem
w trasie po Europie, ale koncert w Oświęcimiu jest bardzo
ważny. Będziemy cały czas
pamiętać o tym, co się wydarzyło w przeszłości w miejscu
tego festiwalu. Wiemy też, jak
ważne jest to, co dzieje się tutaj dzisiaj – powiedział Chris
De Burgh.
– Przez lata swojej kariery nagrałem dwadzieścia dwa albumy i na każdym jest kilka piosenek o horrorze wojny, o tym,
jak ważny jest pokój i o potrzebie porozumienia między ludźmi na całym świecie. Jesteśmy
tutaj tylko przez krótką chwilę,
my wszyscy. Musimy nauczyć
się tolerować siebie nawzajem
i próbować wyciągać lekcję
z horrorów przeszłości – podkreślił Chris De Burgh.
Później przyszedł czas na egzotyczną podróż, czyli występ
Kayah & Transoriental Orchestra. Polska wokalistka na scenie nie tylko śpiewała, ale też
edukowała i bawiła publiczność.
Koncert zakończył się dawką
pozytywnej energii płynącą od
grupy UB40.
Life Festival Oświęcim to także
inne wydarzenia towarzyszące
koncertom. W tym roku ostatnia ściana wysokiego bunkra
znajdującego się nieopodal
Oświęcimskiego Centrum Kultury została pokryta kolorowym malowidłem. Autorem
projektu muralu jest Andrzej
Pągowski, który osobiście podpisał go, otwierając tym samym
we wtorek oświęcimski festiwal.
Chwilę później w OCK widzowie obejrzeli spektakl „Klub
hipochondryków” w doborowej obsadzie: Zbigniew Zamachowski, Wojciech Malajkat,
Piotr Polk, Magdalena Wołłejko-Polk, Marta Walesiak, Piotr
Siejko i Marcin Piętowski.
Biegi uliczne, które organizowane są od trzech edycji LFO
w sobotnie przedpołudnia,
były w tym roku rozgrywane
na trzech dystansach: 2,5 km
– bieg na rolkach, 5 km – bieg
„Life” oraz 10 km – główny
bieg „Tolerancja na sportowo”.
Na starcie tego ostatniego pojawili się m.in. aktorzy z filmu
„Miasto 44” – Magda Koleśnik,
Kasia Sawczuk, Michał Meyer
i Maurycy Popiel. Dołączyli
oni do uczestników marszu
nordic walking, którego celem
było bicie rekordu Guinnessa
we wspólnym marszu na dystansie 3 kilometrów. Nie udało
się, ale pozytywna atmosfera
i chęć zwycięstwa towarzyszyła
uczestnikom przez cały marsz.
Edukacyjna część festiwalu
obejmowała zajęcia warsztatowe na temat obrony imigrantów, kampanii przeciwko torturom i dyskryminacji, które
odbyły się w OCK oraz projekcję filmu dokumentalnego
„Historia Ireny Sendlerowej”
w Cafe Bergson.
– In
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IMKA w Warszawie. Gospodarzami Salonu byli Janusz
Toczek, Leszek Szuster i Ola
Lisak. Na kolejne dwie odsłony
Krakowskiego Salonu Poezji
MDSM zaprasza po wakacjach.
– ekt

Reklama

Bądź na bieżąco
System Informacji
Lokalnej SIL 24
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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

Oferta dla dzieci
23 lipca o godz. 17:00 zapraszamy na
wakacyjny spektakl teatralny dla dzieci
pt. „Kłamstwa kozy”.
Spektakl w sali widowiskowej
Oświęcimskiego Centrum Kultury zaprezentują aktorzy Teatru Lalek „Pinokio” z Nowego
Sącza. Wstęp wolny.
Można jeszcze skorzystać
z oferty wakacyjnych zajęć przygotowanych przez OCK. Dzieci
w wieku 6–12 lat mogą zapisać
się na warsztaty teatralne lub
plastyczne oraz warsztaty tańca
towarzyskiego. Wolne miejsca
są także na warsztatach tańca
towarzyskiego przeznaczonych
dla osób w wieku 12–18 lat.
Wszystkie zajęcia bezpłatne.
Zapisy w Informacji OCK.
Na pożegnanie wakacji 27 sierpnia w godz. 15:00–19:00 OCK

Letnie Koncerty
Organowe

(kościół św. Maksymiliana)
14.07 godz. 19:00 – Marek
Wolak – organy, Schola Gregoriańska Katedry Wawelskiej
– kierownik artystyczny Marcin
Wasilewski-Kruk
20.07 godz. 19:00 – Elżbieta
Karolak – organy, Dumitru
Harea – fletnia pana
3.08 godz. 19:00 – Mario
Ciferri – organy, Warszawski
Duet Akordeonowy w składzie:
Piotr Kopietz – akordeon,
akordina, narracja i Jacek
Małachowski – akordeon

zaprasza dzieci na plenerową
imprezę. W programie dmuchańce, animacje oraz spektakl
„Klauni z Karaibów” w wykonaniu Teatru Kubika.
– ekt

Koncert został
dofinansowany
przez
Włoski Instytut
Kultury
w Krakowie

Przenikanie światów
Do 3 sierpnia można oglądać wystawę prac Teresy Urbańczyk pn. „Tyle
światów”.
– Mówiąc „świat”, za każdym
razem mam na myśli coś innego, zależnie od tematu, nastroju, inspiracji... Tak właśnie jest
i z twórczością, w której właściwie każdy temat i każda technika uchylają drzwi do kolejnego
świata – mówi artystka.
– Zapraszam do odwiedzenia
wystawy łączącej te moje różne
światy. Ten najbliższy – wypełniony fascynacją przyrodą, ten
ginący – odchodzący w prze-

szłość – utrwalający miejsca
znikające z naszego krajobrazu, a także odległy świat wirtualnych podróży, przenikania
różnych kultur, tematów, krajobrazów. I jeszcze ten najbardziej
fantastyczny, wypełniony po
brzegi światłem – świat kolorowych witraży – pełen aniołów,
ważek, kwiatów i witrażowych
obrazów – dodaje.
Prezentowane na wystawie prace to akwarele, rysunki tuszem,

do 27.08 Wakacje z Oświęcimskim Centrum Kultury
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)
czytaj obok
25.07–2.08 52. Tydzień
Kultury Beskidzkiej (estrada
obok OCK)
czytaj obok
29–30.08 Święto Miasta
Oświęcim – w programie m.in.
koncert Maryli Rodowicz, Ani
Rusowicz, Magdy Femme
(stadion MOSiR)
12.09 godz. 16:00 XVII
Ogólnopolski Konkurs Literacki
„Pisanie dobre na chandrę
2015” – podsumowanie konkursu i wręczenie nagród
12.09 godz. 17:30 Koncert
zespołu U Studni w ramach
projektu Kultura 50/50
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 wyko-

naniu aktorów Teatru Bagatela
w Krakowie
5.11 godz. 18:00 „Wieczór
sowich piosenek” – Grzegorz
Turnau & Jacek Królik – koncert
7.11 godz. 18:00 „Wesoła
wdówka” – operetka Franza
Léhara w wykonaniu artystów
Opery Śląskiej w Bytomiu
19.11 godz. 18:00 „Aktorem
w płot” – program Kabaretu
Hrabi i Kabaretu Jurki
27.11 godz. 18:00 „Czy jest
w domu kakao?” – program
Kabaretu Smile
5.12 godz. 17:00, 20:00
„Intryga” – spektakl z Teatru
Kamienica w Warszawie
w wykonaniu: Joanny Koroniewskiej, Beaty Ścibakówny,
Szymona Bobrowskiego, Tomasza Stockingera i Zbigniewa Zamachowskiego
czytaj obok
12.12 godz. 17:00 „Skurcz” –
program Kabaretu Ani Mru-Mru

Galeria „Tyle światów”
do 3.08 „Tyle światów” – wystawa prac Teresy Urbańczyk
czytaj obok
5–25.08 „Ceramika” – wystawa prac Karoliny Gorczyńskiej

Wystawy
do 23.07 „30 lat RSTK –
Grupa na Zamku dla lokalnego
społeczeństwa Miasta i Gminy

Oświęcim” – wystawa poplenerowa Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury
„Grupa na Zamku”
24.07–23.08 „Tydzień Kultury
Beskidzkiej w Oświęcimiu” –
wystawa fotografii Ryszarda
Kozłowskiego
25.07–23.08 „Czarno-białe
rysy wyobraźni” – wystawa
rysunku Anny Witkowicz

Anna Witkowicz w 2011 r.
ukończyła z wynikiem celującym studia na Wydziale
Artystycznym Uniwersytetu
Śląskiego w Instytucie Sztuki
w Cieszynie, realizując dyplom
z grafiki projektowej w pracowni prof. Józefa Hołarda
i dr. Łukasza Klisia. Pracuje na
stanowisku dyrektora projektów w agencji reklamowej Paté
Media. Oprócz projektowania
zajmuje się rysunkiem i ilustracją książkową.
Wystawa „Czarno-białe rysy
wyobraźni” to zbiór autorskich
ilustracji książkowych powstałych w latach 2014/2015,
a także znaków graficznych będących głównymi elementami
plakatów – syntezą przekazywanych informacji.

„Nasze Kino” Oświęcimskie Centrum Kultury
pastele, obrazy olejne, malowane akrylami, malarstwo na
szkle oraz witrażowe próby
uchwycenia światła w kolorowych kawałkach szkła.
– adam

Intryga w gwiazdorskiej obsadzie
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na spektakl z Teatru Kamienica w Warszawie pt. „Intryga” w reżyserii Jana
Englerta.
Spektakl w wykonaniu: Joanny Koroniewskiej, Beaty Ścibakówny, Szymona Bobrowskiego, Tomasza Stockingera
i Zbigniewa Zamachowskiego
będzie można zobaczyć 5 grudnia o godz.17:00 i 20:00.
„Intryga” to wielka miłość,
zdrada, tajemnica, która nie
może wyjść na jaw oraz zagadkowe morderstwo. Spektakl jest powrotem do starych,
dobrych czasów telewizyjnego
Teatru Kobra.
Bogaty biznesmen stojący na
progu bankructwa postanawia
sfingować własną śmierć, zgarnąć pieniądze z polisy i zacząć
nowe życie. Kto może wysta-

Wydarzenia w OCK

wić fałszywy akt zgonu? Lekarz, który ma romans z żoną
biznesmena. W zamian rekin
finansjery obiecuje usunąć się
w cień, a pan doktor będzie
miał wolną drogę do poślubienia „wdowy”. Żeby plan się
powiódł, trzeba przygotować
misterną intrygę...
Spektakl został wyróżniony
podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Prywatnych
„Sztuka plus komercja” 2014.
Zbigniew Zamachowski otrzymał tytuł Najlepszego Aktora
za rolę detektywa.
Czas: 120 minut (1 przerwa)
Bilety: 85 zł, 75 zł, 65 zł
– adam

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

„Terminator: Genisys” (13 l.),
prod. USA 2015, reż. Alan Taylor, 120 minut
17–23.07 godz. 20:00

„Magic Mike XXL” (15 l.),
prod. USA 2015, reż. Gregory
Jacobs, 115 minut
7–13.08

„Avengers: Czas Ultrona 3D”
(12 l.), prod. USA 2015,
reż. Joss Whedon, 150 minut
(3D)
13–16.07 godz. 17:15

„W głowie się nie mieści
3D” (b.o.), prod. USA 2015,
reż. Pete Docter, 100 minut
(3D) 7–13.08

„Koko Smoko” (b.o.) prod.
Niemcy 2014, reż. Hubert
Weiland, Nina Wels, 83 minuty
14–20.08

„Ant-Man 3D” (12 l.), prod.
USA 2015, reż. Peyton Reed,
120 minut
7–13.08

„Piksele 3D” (12 l.), prod. USA
2015, reż. Chris Columbus (3D)
14–20.08

„San Andreas” (13 l.), prod.
USA 2015, reż. Brad Peyton,
114 minut
13–16.07 godz. 20:00
„Minionki 3D” (b.o.), prod.
USA 2015, reż. Kyle Balda,
Pierre Coffin, 94 minuty (3D)
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
„Mad Max: Na drodze gniewu
3D” (13 l.), prod. Australia
2015, reż. George Miller,
120 minut (3D)
17–22.07 godz. 17:45,
23.07 godz. 11:45

„Amy” (13 l.), prod. Wielka
Brytania 2015, reż. Asif Kapadia, 127 minut
14–20.08
„Mały Książę” (b.o.), prod.
Francja 2015, reż. Mark Osborne
21–27.08
„Mission: Impossible 5”
(13 l.), prod. USA 2015,
reż. Christopher McQuarrie
21–27.08

Wakacyjne projekcje w Naszym Kinie
dla dzieci i młodzieży w cenie – 14 zł (3D), 12 zł (2D).
Dotyczy filmów: „Rechotek”, „Avengers: Czas Ultrona 3D”, „Minionki 3D”,
„Mad Max: Na drodze gniewu 3D”, „W głowie się nie mieści 3D”, „Koko Smoko”,
„Piksele 3D” i „Mały Książę”.
Szczegóły na stronie www.ock.org.pl oraz w Oświęcimskim Centrum Kultury.
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GŁOŚNIK KULTURALNY
Nowoczesny
folklor
52. Tydzień Kultury Beskidzkiej w naszym mieście zainauguruje 24 lipca o godzinie
20:00 plenerowy koncert zespołu Future Folk.

Koncert odbędzie się w ramach
realizowanego przez Oświęcimskie Centrum Kultury projektu Dom otwarty z cyklu:
Folklor, tradycje i obrzędy – filtrator znużeń.
Future Folk to absolutna nowość na polskiej scenie muzycznej. Łączą muzykę taneczną
z góralszczyzną. Stanisław Karpiel-Bułecka i Szymon Chyc-Magdzin rodem z Zakopanego
wnoszą typowe dla regionu elementy tradycji ludowej, a Matt
Kowalsky wzbogaca całość
o nowoczesne brzmienia.
Stanisław Karpiel-Bułecka –
wokal od 1997 roku zajmuje się
najbardziej spektakularną odmianą narciarstwa – freestylem. Jest jednym z najbardziej
utytułowanych i rozpoznawalnych zawodników w Polsce. Od
lat wywiera ogromny wpływ na
rodzimą scenę freeski. Śpiewanie jest jego drugą wielką pasją.
Szymon Chyc-Magdzin –
skrzypce, wokal – od dziecka
zakochany jest w muzyce i kulturze Podhala, ale inspiracje
czerpie z muzyki folkowej całych Karpat. Oprócz muzyki
interesuje się sztuką i architekturą. Na co dzień spełnia się
jako architekt wnętrz. O sobie
mówi: „Muzyka jest moim powietrzem i sposobem na życie,
a także inspiracją w projektach,
które realizuję”.
Matt Kowalsky – elektronika –
DJ, DVJ, producent muzyczny,
kompozytor, remixer i reżyser
dźwięku. Jest absolwentem Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej
w Katowicach. W jego dorobku
znajduje się wiele autorskich
albumów, składanek oraz płyt
winylowych. Ostatni, w pełni
autorski, krążek artysty „Code”
wydany w 2009 roku w Polsce
był nominowany do Independent Music Awards USA 2010
w kategorii dance/elektronika oraz do nagrody Fryderyki
2010 w kategorii album roku
muzyka klubowa.
– adam
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GŁOŚNIK KULTURALNY
Zakład Salezjański im. ks. Bosko
w Oświęcimiu
ul. Jagiełły 10,
tel. 33 844 34 64
www.salezjanieoswiecim.pl

Muzyka duszy
Po raz ósmy w Oświęcimiu odbędzie się
Małopolski Festiwal „Jackowe Granie”.
– Małopolski Festiwal „Jackowe Granie” jest cykliczną
inicjatywą kulturalną, związaną tematycznie i czasowo
z przypadającym w tym okresie

świętem św. Jacka. Dodatkowo
w tym roku stanowić on będzie
integralną część Święta Patrona
Miasta oraz, co jest nowinką,
Salezjańskiego Święta Młodzie-

ży, czyli „Savionaliów”. Dlatego
Muzeum Zamek
organizatorzy spodziewają się
w Oświęcimiu
przybycia kilkuset młodych
ul. Zamkowa 1, Oświęcim,
ludzi związanych z salezjańtel. 33 842 44 27,
skimi placówkami rozsianymi
www.muzeum-zamek.pl
po całej południowej Polsce –
informuje Ewelina Matyjasik,
koordynatorka festiwalu.
Oprócz koncertów, atrakcji
sportowych, tańców integracyjnych czy pokazów cyrkowych
nie zabraknie czasu na refleksję, Recitalu wybitnej skrzypaczki Patrycji
modlitwę oraz osobiste spotkania z salezjanami – zakonnika- Piekutowskiej będzie można posłuchać
mi żyjącymi w duchu ks. Bo- w oświęcimskim zamku.
sko. Zwieńczeniem obchodów
będzie „Marsz Radości”, który Patrycja Piekutowska to wyw niedzielę, 16 sierpnia przej- bitna skrzypaczka, która zadzie ulicami miasta.
grała ponad 600 koncertów
w ponad 30 krajach świata. Jest
doktorem habilitowanym sztuk
muzycznych, profesorem nadzwyczajnym Akademii Sztuki
w Szczecinie. Nagrała 7 płyt
kompaktowych z kompletem
dzieł K. Pendereckiego na
skrzypce i fortepian, sonatami ką rockową i popową. Trasa
G. Bacewicz, K. Szymanow- koncertowa zaplanowana jest
skiego i koncertem J. Sibeliusa. w 12 krajach na czterech konOtrzymała wiele prestiżowych tynentach.
nagród płytowych, w tym MI- Koncert odbędzie się 23 sierpnia o godz. 18:00 w ramach
DEM Classic Awards.
Obecnie promuje swoją naj- festiwalu muzyki Emanacje
nowszą płytę łączącą tajem- 2015 organizowanego przez
niczy świat skrzypiec z muzy- Europejskie Centrum Muzy-

Muzyczne emanacje

Historia biblii
Z okazji Roku Jubileuszowego Rodziny
Salezjańskiej przygotowana została wystawa czasowa poświęcona biblii.

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

KALENDARZ WYDARZEŃ W bibliotece
GALERIA KSIĄŻKI na sierpień
„EMOCJE” PAWEŁ BAZYLEWICZ. WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
1–31.08 Galeria Przechodnia
WAKACYJNE KINO Z MIKROŚWIATEM ZABAWY
7.08; 14.08; 21.08; 28.08
godz. 16:00 Multimedia
KLUB ARTYSTY
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

5.08; 12.08; 19.08; 26.08
godz. 16:00 Kawiarnia prasowa
MOTYWUJ – PRZEDE
WSZYSTKIM SIEBIE
Spotkanie prowadzi Sabina
Polak-Tokarz
11.08 godz. 17:00 Aula

PLASTUSIOWE STUDIO
Strefa plastyczna przeznaczona
dla dzieci uczęszczających do
Mikroświata Zabawy
3.08; 10.08; 17.08; 24.08
godz. 16:00 Informatorium
KONWERSACJE W JĘZYKU
ANGIELSKIM
3.08; 10.08; 17.08; 24.08;
31.08
godz. 17:30 Klasopracownia
I p.
TACTIC – STREFA GIER
PLANSZOWYCH
5.08; 19.08; 26.08
godz. 11:00 Kawiarnia prasowa

PODRÓŻNICZY PIKNIK
LITERACKI KOZIOŁEK 2015
4.08 godz. 11:00
Aleja Pisarzy

Wystawę pt. „Księga, która
przetrwała wieki – historia biblii” będzie można oglądać
w Muzeum Zamek od 27 lipca
do 30 sierpnia. Wernisaż odbędzie się 13 sierpnia o godz.
17:00.
Wystawa ma pokazać, w jaki
sposób Pismo Święte dotarło do
naszych czasów. Będzie można

więc przyjrzeć się słowom zapisanym na kamiennych tablicach, na skórach zwierzęcych,
na papirusie i pergaminach.
– To nietypowa wystawa mająca na celu zetknięcie zwiedzających z procesem powstawania
pisma. Można będzie dotykać
wszystkich książek, pergaminów i papirusów, wziąć do ręki

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

13.08 godz. 11:00 Informatorium
Zajęcia ruchowe: „Olimpiada
sportowa na Olimpie”
TURNIEJ X-BOXA „TENNIS
MASTERS”
Turniej dla dzieci w wieku
8–12 lat. Będzie można
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

UCHWYĆ KSIĄŻKĘ
Rozstrzygnięcie konkursu
fotograficznego połączone
z otwarciem wystawy prac
konkursowych
7.08 godz. 11:00 Informatorium PODRÓŻ PO IRLANDII
18.08 godz. 11:00 Informatorium
WARSZTATY FOTOGRAFICZ- Gra terenowa „W poszukiwaniu
skarbu św. Patryka”
NE Z IGĄ NIEZGODZKĄ
7.08 godz. 11:15 Informatorium 20.08 godz. 11:00 Informatorium
Zabawy plastyczne i ruchowe: Dzień Świętego Patryka.
PODRÓŻ PO GRECJI
11.08 godz. 11:00 Informatorium Przygotowanie biżuterii inspirowanej wzorami celtyckimi:
Zabawy i konkursy związane
bransolety, naszyjniki.
z charakterystyką Grecji, jej
kulturą, ludnością, tradycjami.
PODRÓŻ PO JAPONII
Nauka tańca zorba, poznanie
25.08 godz. 11:00
historii Grecji, jej smaków,
Informatorium
a także zabytków.

ki Krzysztofa Pendereckiego
w Lusławicach.
Festiwal Emanacje jest wydarzeniem muzycznym niezwykłym pod względem bogactwa
oferty koncertowej, wyjątkowości artystów wykonawców,
a także zasięgu geograficznego.
Repertuar koncertów obejmuje
recitale solowe, koncerty kameralne, jak również muzykę
symfoniczną i jazz. Wykonawcami są znakomite zespoły
orkiestrowe i chóralne, dyrygenci, soliści i kameraliści oraz
utalentowani i utytułowani artyści młodego pokolenia.
Koncerty odbywają się w Lusławickim Centrum, małopolskich dworkach, zamkach,
muzeach i instytucjach kultury
całego regionu, w tym, po raz
kolejny, w Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.
Bezpłatne zaproszenia na
koncert będą do odbioru od
1 sierpnia w kasie muzeum.
13-kg woluminy oraz zwoje ze
skór zapisane w języku hebrajskim. Są również repliki dzbanów, w których zostały przechowane do naszych czasów
owe zwoje. Wystawę wzbogacają również oryginały – zaprasza Monika Sitek z Muzeum
Zamek w Oświęcimiu.
Wystawa przygotowana i opracowana została przez Kościół
Wolnych Chrześcijan w Palowicach. Całość zbiorów pochodzi od prywatnych fundatorów,
którzy dostarczają swoje faksymile i reprinty dla celów edukacyjnych. Wystawa odwiedza muzea, placówki szkolne,
domy kultury na terenie całego
kraju.
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

kultura
pejzaż za mgłą

Czas wilegiatury

Z

nagłaśniamy

na ganku czy w altanie, by śpiewać chórem popularne pieśni,
którym zwykle ktoś akompaniował na gitarze, mandolinie
czy bodaj okarynie.
Pragnący wzmocnić siły
jechali do wód. Galicyjskie
uzdrowiska cieszyły się dobrą
renomą – Krynica, Szczawnica,
Iwonicz czy mniej tłumnie odwiedzana Wysowa, zapewniały
picie leczniczych wód, mineralne kąpiele, spacery w malowniczej okolicy i rozrywki
w rodzaju koncertów, występów trup teatralnych i tańców
w domu zdrojowym.
Na kuracji zawierano nowe
znajomości, o czym z nadzieją
myślały matki wchodzących w
stosowny do małżeństwa wiek
córek, ale także synów, jacy
uważani byli za starych kawalerów. Żartowano, że wielość
intencji mszalnych składanych
latem w kościołach w uzdrowiskach dotyczyła nie tylko zdrowia, ale i pomocy w spełnieniu
matrymonialnych nadziei.
W drugiej połowie XIX
stulecia niebojący się trudów
wędrówek i przygotowani na
spartańskie warunki noclegu śmiało wyruszali na szlaki
Beskidu, w tatrzańskie doliny
czy Karpaty Wschodnie. Jechali najpierw trzęsącymi niemiłosiernie na kamienistych
drogach furkami, nocowali

kamila drabek

Szkice z pamięci

L

ubię
fotografować
drzwi, które opowiadają jakąś historię. Być może
dlatego zwróciłam uwagę na
książkę Marty Bâ „O pamiętaniu”, wydaną przez Novae Res.
Na okładce umieszczono zdjęcie starych drzwi, przy których
ktoś zawiesił litery tytułu.
Autorka snuje wielogłosową
opowieść. Z różnych narracji
tworzy kolaż czasu wypełnionego
wrażeniami, emocjami, miejscami, przedmiotami. W „Maiku”
czytelnik poznaje międzywojenną rzeczywistość oczami chłop-

ca, dla którego najważniejsza
w rodzinie była Ciocia Ania.
W tej opowieści wojna pojawia
się jakby na marginesie. O tym,
że odcisnęła na rodzinie bolesne piętno świadczy dołączone
do utworu „Oświadczenie Anny
Obretennej…”, więźniarki hitlerowskich obozów koncentracyjnych. O ostatnich latach wojny
opowiada w swoim pamiętniku
Hanusia, urodzona w 1934 r.
Wspomnienia pisane z punktu
widzenia dziecka są dość rzadkie w literaturze. Dzieci pamiętają wybrane obrazy przesycone emocjami. Salamandrę na
rozgrzanym słońcem kamieniu,
czarną, w żółto-pomarańczowe plamy i spotkanie z sarenką
podczas spaceru. Grę w Czarnego Piotrusia oraz jabłka i orzechy włoskie od dziadziusia.
I bolszewików, którzy przyszli
w czapach i z karabinami po
tym, jak Niemcy uciekli do lasu.
Maik i Hania rozpoczynają
tę specyficzną powieść, która
snuje się nielinearnie w różnych miejscach świata. Ubogą
w dialogi, bogatą we wrażenia
i refleksje. Przesyconą muzyką.
Zilustrowaną rysunkami autorki, surrealistycznymi szkicami.
Powieść o życiu-wędrówce.
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prezentuje Łukasz szymański

BOGNA WERNICHOWSKA

aczynał się w pierwszej dekadzie lipca,
kiedy szkolne świadectwa były już rozdane, a wszystkie oceny
z egzaminów wpisane do akademickich indeksów. Sądy na
parę tygodni zawieszały swoją
działalność, a urzędy państwowe pracowały w zmniejszonym
osobowym składzie…
Kto mógł sobie pozwolić
opuszczał miejskie mury, by
cieszyć się latem i bliskością
natury.
Mający krewnych na prowincji, szczególnie posiadających odpowiednio obszerne domy, zjeżdżali do nich
na parę tygodni. Korzystano
z atrakcji lata na wsi – kąpieli
w stawach czy rzekach, spacerów po lasach, przyjemności
grzybobrania, zbierania jagód.
Przyjezdne niewiasty z ochotą pomagały paniom domu
i służbie w smażeniu konfitur,
sporządzaniu kandyzowanych
owoców i galaretek. Dzieci
uwolnione na wsi od sztywnych miejskich ubranek z rozkoszą biegały w lekkich sandałkach, a często i boso, wspinały
się na drzewa, budowały szałasy z gałęzi, strzelały z łuków,
naśladując sceny z popularnych w tamtych czasach książek o Indianach. Wieczorami
gospodarze i goście zbierali się
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Z nurtem Soły
na siennikach w przydrożnych
karczmach, żywili suchym
prowiantem, myli w zimnej
studziennej wodzie, a potem
z przewodnikiem, prowadzącym objuczonego sakwami podróżnych konia, dzielnie wspinali się na zbocza Babiej Góry,
w doliny Tatr, na niższe szczyty
Tatr. Na Giewont czy Rysy wyruszali tylko najbardziej wytrawni i odważni wędrownicy.
Z tego rodzaju eskapad
przywożono moc wrażeń opisanych w podróżnych dziennikach, szkice pejzaży, postaci mieszkańców w ludowych
strojach, zielniki pełne zasuszonych roślin nieznanych na
nizinach…
Niektórzy
zamieszczali
potem relacje z wędrówek na
łamach krakowskiego „Czasu”,
lwowskiego „Wieku Nowego”
czy „Bluszczu” – czasopisma
dla pań.
Ci, którzy nie chcieli oddalać się latem zbyt daleko od
domu wynajmowali pokoje
w nieodległych miejscowościach w rodzaju malowniczo
położonego Ojcowa, Skały
(w XIX wieku uchodziły za popularne miejsca letniego wypoczynku), w miasteczku Nowy
Wiśnicz, w otoczonych gęstą
wówczas puszczą Niepołomicach. Było tu więcej dostępnych
wygód niż na wsi: restauracja,

gdzie można było się stołować,
codziennie dostarczano pocztę
i gazety, a w razie rozmaitych
dolegliwości poradą mógł służyć miejscowy lekarz czy aptekarz. A świeże powietrze i spacery wśród zieleni koiły nerwy
i poprawiały stan zdrowia.
Od lat 80. XIX stulecia
towarzystwa
filantropijne
troszczyły się też o wypoczynek dzieci w wieku szkolnym
z ubogich miejskich rodzin.
W Krakowie na czele takiej
akcji stanęła hrabina Katarzyna Potocka spod Baranów.
Już w karnawale urządzała na
rzecz kolonii letnich koncerty,
wieczorki taneczne i amatorskie przedstawienia. Zachęcała
też majętnych krakowian do
znaczniejszych datków. Dzięki
temu co roku kilkuset uczniów
i uczennic ze szkół ludowych
z Krakowa mogło wyjechać
na miesiąc do Rabki-Zdroju,
„jeść cztery pożywne posiłki,
pić mleko i wdychać świeże
powietrze” – jak opisywał rabczańskie wakacje małych krakowian dziennik „Czas”.
A w archiwum Potockich
na Wawelu zachowały się do
dziś pięknie ilustrowane laurki
adresowane do Katarzyny Potockiej z podziękowaniem za
wakacje wśród lasów i gór – od
uczestników tych pierwszych
w Galicji letnich kolonii.

Na strychu znalezione

Rok 1924. Grono miłośników krajoznawstwa, członków Koła
Wioślarzy Warszawskich podczas wycieczki pn.: „Od źródeł
Wisły do morza” podczas odcinka pokonywanego wzdłuż
rzeki Soły. Zdjęcia pochodzą z czasopisma „Wioślarz Polski”

Wacław Zajączkowski, Wincenty Szafrański, Wacław Samola, Józef Nizio, Józef Majewski, Władysław Grzelak

Reperacja uszkodzonej łodzi u zbiegu Soły z Wisłą. W tle
„krypa”, przez którą powstało uszkodzenie

W ramach tegorocznej Jesieni Oświęcimskiej zostanie otwarta wystawa kolekcjonerów „Na strychu znalezione”.

Rok 1925. Wycieczka członków Klubu Kajakowego „Hellas” z Mysłowic na łodziach składanych pod Oświęcimiem.
W tle most kolejowy. Zdjęcie pochodzi z czasopisma „Sport
Polski”

Otwarcie wystawy zaplanowane
jest na 20 września, podczas targowiska staroci „Rzeczy z Duszą” – imprezy organizowanej
w trakcie Jesieni Oświęcimskiej.
– Zapraszamy wszystkich
miłośników i pasjonatów historii gromadzących różnorodne pamiątki z przeszłości do zaprezentowania tych
najcenniejszych,
najciekawszych i najbardziej osobliwych
obiektów na naszej wystawie
czasowej. Jesteśmy pewni, że
znajdują się w Państwa zbiorach okazy, które mają ciekawą
historię, czy też są to pamiątki
rodzinne, które przekazywa-

ne są kolejnym pokoleniom –
mówi Monika Sitek z Muzeum
Zamek w Oświęcimiu.
Wystawa prezentowana będzie
w salach ekspozycyjnych Muzeum, a zbiory będą zabezpieczone w gablotach wystawienniczych.
Hobbyści i kolekcjonerzy pragnący podzielić się swoją pasją
i zbiorami z szerszą publicznością, udostępniając je na wystawę „Na strychu znalezione”,
proszeni są o kontakt z muzeum, osobisty lub telefoniczny
Członkowie Podkarpackiego Koła Jazdy Myśliwskiej pod(tel. 33 842 44 27, w. 41).
Wystawę będzie można oglą- czas biegu w Oświęcimiu. Joanna hr. Potocka, rotmistrz
Dzieślewski, porucznik Wojtuszek, hr. Romer itd. Fotografia
dać do 22 listopada 2015 r.
z 1935 r. opublikowana w czsopiśmie „Jeździec i Hodowca”

sport
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Szósta edycja Mistrzostw Ziemi Oświęcimskiej Oyama Karate
w Kata

Dziecko aktywne, czyli
zdrowy dorosły

Fundatorem nagrody
jest Wydawnictwo

KUPON
krzyżówka 7/2015
Litery uporządkowane od
1 do 18 utworzą rozwiązanie – przysłowie polskie,
które wraz z kuponem nr 7
naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć do
19 sierpnia 2015 r. do redakcji GZO, Oświęcimskie
Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 6/2015
brzmi: „Łatwowierność
rodzi oszustów”.
Nagrodę książkową
ufundowaną przez
Wydawnictwo
Novae Res otrzymuje
p. Ewa Giemza
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Lasso;
2. Ostatni król Wizygotów;
* Gramofon;
3. Świerk lub jodła;
4. Wynalazek Alfreda Nobla;
* Dotknięty bielactwem;
5. Kuzyn dyni, kawon;
6. Spec od drewnianych konstrukcji;
* Karambol;
7. Nobla lub Pulitzera;
8. Szyderstwo;
* Napój mleczno-owocowy;
9. Główna rzeka Hercegowiny, przepływa przez Mostar;
10. „Figlarna” krzyżówka;
* Wypoczynkowy mebel;
11. Zwał, stos;
12. Fioletowo kwitnie we wrześniu;
13. Mebel lenia;
14. Epidemia, zaraza;
15. Wyraz szczególnego uznania;
16. Lewatywa;
17. Chrząstka w stawie kolanowym;

Pionowo:
A) Malec, berbeć;
* Skała z kalcytu;
B) Laser promieni podczerwonych;
C) Zakończone kropką;
* Śnieżyca + silny wiatr;
D) Rozprasza mrok;
E) 1/10 procentu;
* Chybiony to pudło;
F) Owoc gagatek;
G) Japońska rasa psa;
* Ratuje łysiejącego;
H) Góry z Turbaczem;
I) Najmniejszy ptak;
* Pełnia bujnego rozwoju;
J) Zespół ośmiu muzyków;
K) Urzędowe polecenie;
* Krewna w linii męskiej;
L) Wodny składak;
Ł) Miasto na Dniestrem;
M) Gaz w żarówce;
N) Część damskiej garderoby;
O) Płyn na kaszel;
P) Nacisk, parcie.

Kultura Japonii łączy sąsiadów
w Europie – takie właśnie hasło
przyświecało uczestnikom szóstej już edycji Mistrzostw Ziemi
Oświęcimskiej Oyama Karate
w Kata. Zawody tradycyjnie
zorganizował sensei Mariusz
Pawlus 4 dan, prezes Oświęcimskiego Klubu Karate. Młodzi
sportowcy rywalizowali w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej.
– W tym roku przypada jubileusz XXX-lecia Oświęcimskiego
Klubu Karate – przypomina
sensei Mariusz Pawlus. – Mistrzostwa miały zatem szczególny charakter. Zawody odbyły
się w ramach projektu „Dziecko aktywne – zdrowy dorosły”.
Obowiązki sędziego głównego
turnieju oraz sędziego centralnego pełnił sensei Tadeusz Bednarczyk 4 dan z Oświęcimia.
W gronie sędziowskim znalazła
się także utytułowana zawodniczka z Oświęcimia, sempai
Magdalena Kraszewska 1 kyu
[wielokrotna mistrzyni Pol-

ski w kata i kobudo, mistrzyni
Europy w kata i kobudo z Johvi 2011 – przyp. aut.] oraz
sensei Sebastian Kanikowski
2 dan, Marek Wawrzyński 2 dan
i Mirosław Knapik 1 dan. Tytuł
najlepszego zawodnika przypadł Jakubowi Pawłowskiemu
z Oświęcimia, zaś mianem
najlepszej zawodniczki uhonorowano Annę Ferenc z miasta
nad Sołą – powiedział Mariusz
Pawlus.
Wyniki Mistrzostw Ziemi
Oświęcimskiej:
Kategoria początkujący:
1. Mateusz Dębski (Oświęcim),
2. Kinga Oleksy (Oświęcim),
3. Maria Dzięgiel (Oświęcim),
3. Milena Rybak (Oświęcim)
Kategoria kadeci młodsi:
1. Filip Ptaszyński (Oświęcim),
2. Piotr Majcherek (Oświęcim),
3. Wiktor Skiba (Oświęcim)
Kategoria kadeci:
1. Anna Ferenc (Oświęcim),
2. Jakub Klimczyk (Oświęcim),

3. Amira Szczerbowska
(Oświęcim),
3. Elżbieta Ferenc (Oświęcim)
Kategoria kadeci starsi:
1. Gabriela Kwaczała
(Brzeszcze),
2. Oliwia Greczner (Oświęcim),
3. Natalia Matusz (Oświęcim),
3. Mikołaj Kimak (Oświęcim)
Kategoria zaawansowani:
1. Dominika Chylińska
(Oświęcim),
2. Magdalena Bolisęga
(Oświęcim),
3. Oliwia Kusak (Brzeszcze),
3. Konrad Wróbel (Brzeszcze)
Kategoria Masters:
1. Jakub Pawłowski (Oświęcim),
2. Paulina Szewczyk (Sosnowiec),
3. Katarzyna Kotapka (Oświęcim),
3. Karolina Szewczyk
(Sosnowiec)
Kategoria Kobudo:
1. Karolina Szewczyk (Sosnowiec),
2. Katarzyna Kotapka (Oświęcim),
3. Paulina Szewczyk
(Sosnowiec),
3. Katarzyna Rączka (Brzeszcze)
– mac

Piłkarze oświęcimskiej Unii marzenia o czwartoligowym
awansie muszą odłożyć na kolejny sezon

Żal straconej szansy

Z poczuciem ogromnego
niedosytu zamknęli sezon
2014–15 piłkarze D&R Unii.
Po rundzie jesiennej oświęcimianie liderowali rozgrywkom
okręgówki, ale wiosenna pogoń rywali okazała się niestety
skuteczna. To już drugi taki
przypadek w trzech ostatnich
latach. Zamiast w Oświęcimiu,
szampany otworzyli w Stanisławiu Dolnym. Z awansu do
ogłoszeniA DROBNE
czwartej ligi cieszyli się boPracuj
jako
Opiekun/ka
osób
starszych
wiem zawodnicy Sosnowianki.
Auto Skup całe, rozbite, złomowanie.
w Niemczech. Masz doświadczenie w Opiece? Wszystko rozstrzygnęło się
GOTÓWKA
Zgłoś się do nas. Zarób do 3000 Euro za wyjazd w ostatniej kolejce. Biało-nieTel. 508-760-255 lub 600-507-385
do Niemiec. Promedica24 kontakt 506-289-107 biescy zwyciężyli w Paszkówce
2:0, ale ta wygrana miała wyjątNagrobki z montażem. Napisy w kamieniu.
Citroen C3, 5 dz, 2011, poj. 1,4 diesel,
kowo gorzki smak. Trzy punkty
Oświęcim, ul. Jagiełły 75A.
czarny metalic, stan bdb. Tel. 602 581 413
wywalczyła także koresponTel. 33 842-70-03, 504-923-169
Toyota Yaris, 5 dz, 2005, poj. 1,4 diesel,
dencyjnie walcząca o czwarlub 504-873-975
grafit, stan bdb. Tel. 600 578 899
toligowy awans Sosnowianka
Stanisław Dolny. Fatalne wieści napłynęły z Zagórza, gdzie
KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” 24.08.2015 R.
Sosnowianka pokonała Zagó„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL
rzankę 7:3. Dzięki temu obroniła pozycję lidera i awansowaBiuro reklamy:
Redakcja
ła do czwartej ligi.
toPROMO Grupa Reklamowa
Oświęcimskie Centrum Kultury,
GŁOS ZIEMI
Pyrrusowe zwycięstwo nad ekiul. Parkowa, 32-600 Oświęcim
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
pą Dębu Paszkówka zapewnili
OŚWIĘCIMSKIEJ
tel. 33 487 05 40, 788 71 77 57
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63
gościom Daniel Boba i Konrad
www.topromo.pl
e-mail: gzo@ock.org.pl
Głowacki. To oni byli zdobywe-mail: biuro@topromo.pl
cami goli w ostatnich 10 miMiesięcznik powołany w 1991 roku przez Radę Miasta Oświęcim
nutach spotkania. Asystę przy
Wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury Dyrektor: Apolonia Maj
pierwszym trafieniu zapisał na
Redaktor naczelny: Ewelina Kostaś, sekretarz redakcji/redaktor: Marzena Wilk, korekta: Jadwiga Ząbroń, projekt
swoim koncie Jakub Jończyk,
graficzny: Paweł Adamus. Stale współpracują: Kamila Drabek, Marzena Kiryjczuk, Bogna Wernichowska, Adam
zaś „kropkę nad i” postawił
Kuta, Krzysztof Szostak, Łukasz Szymański, Andrzej Winogrodzki.
Głowacki, skutecznie lobując
Wieści z Oświęcimskiego Ratusza redaguje Katarzyna Kwiecień.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania dostarczonych tekstów,
bramkarza.
nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
Pozostaje mieć nadzieję, że biaDruk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Sosnowiec-Milowice, ul. Baczyńskiego 25 a
ło-niebiescy skutecznie powal-

W nadchodzących rozgrywkach piłkarze oświęcimskiej
Unii ponowią atak na bramy czwartej ligi
Fot. mac

czą o awans w nadchodzącym
sezonie. Ich głównym konkurentem będzie prawdopodobnie
zdegradowana Niwa. W Nowej
Wsi doszło do zmiany na stanowisku szkoleniowca. Andrzeja
Tomalę zastąpił Kamil Żmuda,
który był ostatnio grającym
trenerem Soły Łęki. W nowych
rozgrywkach biało-niebieskich
ponownie poprowadzi Jakub
Korba. Unia ma wznowić treningi 14 lipca. W planie są
mecze kontrolne m.in. z Halniakiem Maków Podhalański,
Szczakowianką Jaworzno czy
też Przebojem Wolbrom.

Dąb Paszkówka – D&R Unia
Oświęcim 0:2 (0:0)
Bramki: 0:1 Boba 80, 0:2 Głowacki 87. Sędziował: Marcin
Biros (Libiąż). Żółte kartki: Korzeniowski – Głowacki. Czerwona kartka: Stróżyk (70 min).
Widzów: 150.
UNIA: Kubas – Grzywa, Pater (46. Ochman), Kabara (57.
J. Kocoń), T. Kocoń (85. Domżał) – Jończyk, Wiertel, Głowacki, Adamczyk – Boba, Całus (70. Kawczak).
Trener: Jakub Korba.
– mac
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UKP Unia druga w Otwartych Mistrzostwach Okręgu Mało- Oświęcimski Chillout po raz kolejny zgromadził wielu mipolskiego w pływaniu
łośników jazdy na rolkach w każdym wieku

O prymat w województwie
kategorii 15- i 16-latków. UKP
Unia zdobyła aż 55 medali (16
złotych, 22 srebrne, 17 brązowych). Drugie miejsce przypadło krakowskiej Koronie
z szesnastoma medalami na
koncie (11 złotych, 5 brązowych). Trzecią pozycję zajęła
Wisła Kraków. Pływacy „Białej
Gwiazdy” wywalczyli osiem
medali (5 złotych, 2 srebrne,
1 brązowy). Zawody w Oświęcimiu były ostatnim sprawdzianem przed mistrzostwami Polski we wszystkich kategoriach
wiekowych.
Indywidualnie wśród kobiet
zwyciężyła Anna Kawecka
z AGH Kraków. Wyprzedzi-

ła Kamilę Kunkę z Unii i Katarzynę Górniak z AGH. W
grupie dziewcząt 15- i 16-letnich pierwsze miejsce zajęła
Daria Nita z Korony Kraków.
Na drugiej pozycji sklasyfikowano Alinę Zawiszę z UKP
Unii i Martę Sikorę z Jasienia
Sucha Beskidzka. W tej samej
grupie chłopców wygrał Piotr
Kurleto z krakowskiej Korony.
Drugie i trzecie miejsce przypadło pływakom UKP Unii
Oświęcim – Szymonowi Bieckiemu i Kacprowi Mayerbergowi.
– mac

Solarze zagrali w małopolskim finale Pucharu Polski, ale
po trofeum sięgnęli „Brązowi” z Krakowa

Powtórka dla Soły, finał dla
Garbarni
Z duchem sportu i według zasad fair play należy powtórzyć
finał zachodniej Małopolski
Pucharu Polski! Tak swoją przezabawną decyzję argumentował Małopolski Związek Piłki
Nożnej. Nikt z panów działaczy
spod Wawelu najwyraźniej nie
znał odpowiedzi na banalne pytanie, czy w finale w szeregach
solarzy wystąpił nieuprawniony zawodnik. Bo sprawa była
wyjątkowo prosta. Jeśli tak – to
walkower dla trzebinian, a jeśli
nie – oświęcimianie grają dalej.
Koniec i kropka.
Zagrano zatem jeszcze raz.
Bez udziału publiczności MKS
Trzebinia podejmował Sołę
Oświęcim. Spotkanie w Trzebini było jednostronnym widowiskiem i zakończyło się
wysokim zwycięstwem gości.
Podopieczni Sebastiana Stemplewskiego już po niespełna
10 minutach mogli objąć prowadzenie. Radosław Górka faulował Jakuba Snadnego i sędzia
pokazał na „wapno”. Z „jedenastki” przestrzelił jednak Paweł Cygnar. Co się odwlecze...
W 20. minucie Adrian Stanek
dośrodkował w pole karne
i Dawid Skiernik wyprowadził solarzy na prowadzenie.
Po zmianie stron oświęcimianie przypieczętowali awans do
półfinału Małopolski.
Pod poprzeczkę przymierzył Artur Czarnik, zaś Jakub
Snadny wygrał pojedynek jeden na jeden z bramkarzem
trzebinian.
Kolejnym rywalem solarzy na
etapie wojewódzkiego półfinału był dwie klasy niżej notowany Naprzód Sobolów. Oświęcimianie nie mieli najmniejszych
problemów z tym zespołem,
wygrywając na wyjeździe 5:0.
W Sobolowie dwa gole strzelił

Szymon Brańka. Po jednym
dołożyli Mateusz Gleń, Paweł
Cygnar i Wojciech Jamróz.
Z kolei w innym pojedynku
półfinałowym Garbarnia Kraków wygrała po dogrywce
z Barciczanką Barcice 2:0.
Finał rozegrany na stadionie Kalwarianki w Kalwarii
Zebrzydowskiej nie był dla
Soły udany. Solarze zmierzyli
się z „Brązowymi”, z którymi
w minionym sezonie dwukrotnie przegrali w spotkaniach
o trzecioligowe punkty (w obu
przypadkach 2:0 dla Garbarni).
Nie inaczej było niestety na
obiekcie „meblarzy”. Historyczny sukces był bardzo blisko, bo Soła przez 70 minut
grała z przewagą jednego zawodnika. Zamiast jednak zadać decydujący cios, straciła
gola na 1:2. Wynik spotkania
już po 10 minutach gry otworzyli „Brązowi”. Wiele zmieniło się po kolejnym kwadransie.
W polu karnym faulowany był
Paweł Cygnar i krakowianie
zostali ukarani podwójnie

Fot. zbiory organizatora

10 złotych, 15 srebrnych,
14 brązowych medali zdobyli pływacy UKP Unii podczas
rozgrywanych w Oświęcimiu
Otwartych Mistrzostw Okręgu
Małopolskiego w Pływaniu.
Lepsza była tylko reprezentacja
krakowskiego AGH. Zawodniczki i zawodnicy z małopolskiej stolicy wywalczyli w sumie aż 34 medale (21 złotych,
7 srebrnych, 6 brązowych).
Trzecia lokata w punktacji generalnej przypadła Jordanowi Kraków (4 złote, 1 srebrny,
1 brązowy). Na starcie pojawiło
się 189 pływaków.
Oświęcimianie byli bezkonkurencyjni w młodzieżowej

Impreza na rolkach

Nie tylko zwykła spokojna
jazda na rolkach, ale też
przeróżne
widowiskowe
akrobacje, warsztaty i zawody to oblicze imprezy
Oświęcimski Chillout.
Wydarzenie, którego organizatorami był Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Oświęcimiu oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Green” zakończyło
się wieczornym III Rajdem
Rolkowym pod patronatem
Prezydenta Miasta Oświęcim. Peleton rolkarzy miał
do przebycia ponadtrzynastokilometrową
trasę
wiodącą przez niemal całe
miasto.
Impreza na skateparku łączyła w sobie widowiskowe zawody z serii Polish
Rolling League, darmowe
warsztaty i szkolenia jazdy na rolkach prowadzone
przez rolkarza Tomasza
Kwietnia oraz rajd rolkowy.
– In

– rzut karny (wykorzystany
przez Dawida Dynarka) i czer- Drugi zespół Hannoveru wygrał z Sołą na stadionie im. Braci
wona kartka dla bramkarza Kisielińskich w Oświęcimiu
zespołu z Krakowa. W drugiej połowie Soła nie potrafiła
zdyskontować liczebnej przewagi. Mało tego. To Garbarnia
strzeliła gola na wagę wygranej. Teraz krakowianie zagrają z GKS Tychy, a w wypadku Trzecia siła małopolsko-święzwycięstwa ich rywalem bę- tokrzyskiej trzeciej ligi kontra
dzie Miedź Legnica.
rezerwa zespołu Bundesligi, czyli mecz Soły Oświęcim
Finał PP na szczeblu Małopolski: z zespołem rezerw Hannoveru
Soła Oświęcim – Garbarnia 96. Niemiecka drużyna oparta
Kraków 1:2 (1:1)
na zawodnikach do lat 23 wyBramki: Dynarek 25 (karny) – stępuje na czwartym szczeblu
Ogar 10, Kosturbała 80. Żółte
rozgrywkowym, odpowiadakartki: Ogar, Kalemba, Szymo- jącym polskiej trzeciej lidze.
nik, Siedlarz – J. Jamróz.
W Oświęcimiu dużo lepsi byli
Czerwona kartka: Drzewiecki goście. Hannover II 96 wygrał
20 min, faul taktyczny. Awans: pewnie 3:0.
Garbarnia.
Dla Soły miniony sezon był
SOŁA: Koper – Skrzypek, wyjątkowo długi. Zakończył
G. Talaga, J. Jamróz, Drzymont się finałem Pucharu Polski na
– Dynarek, Gleń, Szewczyk (79 wojewódzkim szczeblu. TymSolarze (białe stroje) zostali boleśnie wypunktowani
Stemplewski), Zapotoczny – czasem niemal z marszu trzeCygnar, Janeczko (70 Skiernik). ba rozpocząć przygotowania przez gości z Niemiec
Trener: Sebastian Stemplewski. do nowych rozgrywek. Inau- Fot. mac
– mac guracja nastąpi już 8 sierpnia. była blisko kontaktowej bram- wielu młodzieżowców, których
Przed pierwszym pojedyn- ki w drugiej odsłonie. Po do- sprawdzaliśmy pod kątem ich
kiem o punkty zespół z Plant środkowaniu Adriana Stanka ewentualnej przydatności do
ma w planie udział w turnieju, z rzutu wolnego uderzył Rafał gry w naszym zespole – powiektóry odbędzie się na stadionie Skrzypek, ale futbolówkę z li- dział Sebastian Stemplewski.
Wilamowiczanki w Wilamowi- nii bramkowej wybił jeden
cach. Oprócz Soły i gospodarzy z obrońców Hannoveru. W od- Soła Oświęcim – Hannover II
wystąpi sosnowieckie Zagłę- powiedzi Roman Piokoph 96 0:3 (0:2)
bie oraz bielski BKS. Solarze zamykał akcję głową i trafił Bramki: 0:1 Krottke 6, 0:2
zmierzą się jeszcze z rezerwami w poprzeczkę. W 77. minucie Kasolik 14 (samobójcza), 0:3
Górnika Zabrze, Nadwiślanem przyjezdni zadali trzeci cios, Krottke 77. Sędziował: Lucjan
Góra oraz z krakowską Prądni- a na listę strzelców wpisał się Wesołowski (Oświęcim). Żółte
czanką.
Kevin Krottke.
kartki: Wadas – Pietler.
W spotkaniu z rezerwami Han- – Z konieczności musiałem dać Widzów: 200.
noveru 96 skład oświęcimian chłopakom odpocząć po moc- SOŁA: Kucharski (Płonka) –
był daleki od optymalnego. no wyczerpującym sezonie – Gleń, Kasolik, Drzymont, ZąBardzo szybko wykorzysta- podkreśla Sebastian Stemplew- bek – Stanek, Skrzypek, Wadas,
li to goście z Niemiec, którzy ski, trener oświęcimian.
J. Jamróz – Cygnar, Snadny
po niespełna kwadransie gry – Po prostu nie było innej możli- oraz Brańka, Scąber, Urbański.
Solarze odpadli z pucharowych rozgrywek na etapie fi- prowadzili 0:2. Drugi gol padł wości. Przed meczem mieliśmy Trener: Sebastian Stemplewski.
nału Małopolski
zresztą po samobójczym tra- zaledwie jedne zajęcia trenin– mac
Fot. mac
fieniu Konrada Kasolika. Soła gowe. W składzie pojawiło się

Niemiecka lekcja futbolu
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