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Światełko miłości
i nadziei
Betlejemskie Światło Pokoju to symbol porozumienia ludzi
i narodów, znak nadziei na życie pozbawione konfliktów
i waśni.
To akcja, którą zorganizowano po
raz pierwszy w 1986 roku w Linzu, w Austrii, jako część wielkich
bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Nosiła wtedy nazwę „Światło
w ciemności” i była propagowana
przez Austriackie Radio i Telewizję. Rok później patronat nad akcją
objęli skauci austriaccy. Postanowili oni przenieść ogień z symbolicznego miejsca narodzin Jezusa
do różnych instytucji: szpitali, sierocińców, urzędów. W ten sposób
święta Bożego Narodzenia nabierały szczególnego wymiaru. Ogień
z Betlejem był świadectwem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.
Każdego roku przedstawiciele austriackich skautów odbierają płomień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, by później przekazać
je do wszystkich zakątków świata,
nawet za krąg polarny. Do Wiednia
przewożony jest za pośrednictwem
austriackich linii lotniczych. Nawet
w sytuacjach skomplikowanych relacji izraelsko-palestyńskich udało
się kontynuować ideę. Dzieci izraelskie i palestyńskie przewoziły go
do Tel Awiwu, a nawet do samego
Wiednia.
Cała ceremonia ma od lat stały przebieg. W bazylice Narodzenia Pańskiego ogień zapala mnich prawosławny od lampy oliwnej, wiszącej
nad srebrną gwiazdą, oznaczającą
miejsce narodzenia Jezusa. Następnie jest przenoszony do przylegającego do katolickiego kościoła św.
Katarzyny i ustawiany na głównym
ołtarzu, przy którym następnie spra-

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom Oświęcimia
w latach ubiegłych
Fot. udostępnione przez Hufiec ZHP Oświęcim

wowana jest msza św. Rozesłanie
Betlejemskiego Światła Pokoju do
krajów europejskich odbywa się
w połowie grudnia, podczas nabożeństwa ekumenicznego w Wiedniu z udziałem delegacji skautów
z różnych krajów i przedstawicieli
Kościołów chrześcijańskich.
W Polsce przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego odbierają
światło na przejściu granicznym na
Łysej Polanie w Tatrach od skautów słowackich. Stamtąd wędruje ono do harcerskiego ośrodka
„Głodówka”, gdzie po mszy świętej
w kapliczce przekazane zostaje dalej – przez Kraków, Jasną Górę i rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby
trafić za pośrednictwem harcerzy
do wszystkich, którym bliskie jest
przesłanie „Betlejemskiego Światła
Pokoju”. W Warszawie delegacja
harcerzy przekazuje płomień Prymasowi Polski, Prezydentowi RP,
Premierowi, Marszałkom Sejmu
i Senatu. Światło jest zanoszone do
kościołów, urzędów, organizacji
i szpitali. Z Polski płomień wędruje
na wschód – na Ukrainę, Białoruś,
Litwę i do Rosji.
W tym roku „Betlejemskie Światło Pokoju” przybyło do Polski 13
grudnia. Tym razem akcji towarzyszy hasło „Wszyscy rodzimy się
do służby”, co związane jest z przejściem ZHP do kolejnego roku programowego – Roku Służby.
Od pięciu lat oświęcimscy harcerze
biorą udział w akcji przekazywania
światełka. Odbierają je od komendanta Chorągwi Krakowskiej po
mszy św. w bazylice Mariackiej.
Tradycją stało się, że podczas spotkań wigilijnych organizowanych
w Oświęcimiu z mieszkańcami harcerze przekazują im światełko.
– In
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W tym roku również można będzie
otrzymać światło z Betlejem podczas spotkania wigilijnego organizowanego 20 grudnia o godz. 16:00
na rynku, przed budynkiem sądu.
Podczas tego spotkania odbędzie
się degustacja potraw wigilijnych
oraz wspólne śpiewanie kolęd.
Mieszkańcy będą mieli także okazję podzielić się opłatkiem.
Zapraszamy!
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Świąteczny czas
Każdy z nas stara się, aby święta Bożego Narodzenia były wyjątkowe, ciepłe, pełne wytchnienia i spokoju. O świętach swojego dzieciństwa opowiada Eugenisz Daczyński. Z kolei Anna Kalitowska planuje swoją pierwszą samodzielną Wigilię.
Eugeniusz Daczyński
Świat bardzo zmienił się w ciągu
mojego życia. Skończyłem już 86
lat. Tak daleko, jak sięga moja pamięć, przed wojną święta Bożego
Narodzenia były niewyobrażalnie
uroczyste. Świąteczny czas zaczynał się już od Mikołaja, u nas w
domu nie było prezentów pod choinką od Gwiazdki, tylko obchodziliśmy mikołajki. Miałem pięcioro
rodzeństwa, podarunki zawsze
znajdowaliśmy pod poduszką,
oczywiście nie takie obfite jak teraz – były to słodycze, owoce i na
przykład skarpetki. Część słodyczy
z paczki, takich ładnych, opakowanych w złotko zostawialiśmy na
choinkę. Już wtedy, przed wojną,
choinki były piękne i bajecznie
kolorowe. Robiliśmy łańcuchy na
choinkę i inne ozdoby, na przykład
pawie oka z papieru kolorowego.
Nie było lampek choinkowych
tylko świeczki, które trzeba było
pilnować, bo zdarzały się takie wypadki, że komuś spłonęła choinka
i czasem nawet zasłony lub firanki.
Choinkę ubieraliśmy zawsze w WiOgłoszenie płatne

gilię rano albo tuż przed uroczystą
kolacją. Wigilia dla mnie zawsze
była dużym przeżyciem, bardzo
przyjemnym i do dziś wspominam każdą ze wzruszeniem. Nie
było telewizorów ani innych rozrywek. Ten czas spędzałem tylko z
rodziną. Stół wigilijny był nakryty
białym obrusem i przybrany świerkowymi gałązkami, na stole były
trzy świece symbolizujące Trójcę
Świętą. Od momentu ich zapalenia
zaczynały się uroczyście święta.
Przed kolacją wigilijną klękaliśmy
przed świętymi obrazami i odmawialiśmy wspólnie pacierz, później
łamaliśmy się opłatkiem, wtedy za-

wsze bardzo się wzruszałem. Później siadaliśmy do stołu. Najpierw
jedliśmy żur z grzybami, całkiem
jałowy, bo dawniej post był ściśle
przestrzegany, i do tego ziemniaki, następnie tzw. kompot z pieczek, czyli pieczone jabłka, śliwki,
gruszki z jaśkiem, często był jeszcze makaron z makiem na słodko
z bakaliami i miodem, a na końcu
karp smażony oraz po żydowsku,
czyli z sosem na słodko z cebulą,
pieprzem, rodzynkami i cukrem,
który jedliśmy z chałką – tym to się
człowiek nabęckał. Po kolacji jadło
się placki, mama piekła struclę i
chałkę, a najbardziej lubię drożdżowy z posypką. Moi rodzice byli
bardzo religijni, ale nie było u mnie
w domu dewocji. Zawsze przychodziła do nas pani Zofia Drapała,
która była samotna, z nami jadła
wigilię i potem cały pierwszy dzień
świąt spędzała u nas w domu. Była
to znajoma mojej babci i mamy, od
zawsze związana z naszą rodziną.
Śpiewaliśmy kolędy aż do pasterki,
na którą chodziliśmy do kościoła
parafialnego. Mój tato był dorożkarzem, więc mieliśmy konia i psa

Aszanta, który był na łańcuchu
przy stajni. Przed wigilią szedłem
z tatą do stajni i dawaliśmy zwierzętom tzw. futer, czyli dodatkowe
świąteczne jedzenie. Aszanta zabieraliśmy na święta do domu, on
bardzo się cieszył z tego, bo był do
nas przywiązany. Spał koło mojego
łóżka. Wigilia i święta Bożego Narodzenia były czasem, kiedy się jadło, śpiewało kolędy i spacerowało.
Co ciekawe, wtedy nie było żadnych
odwiedzin ani my nie chodziliśmy
do nikogo, ani nikt do nas. Był to
czas przeżywania religijnego, była
inna ludzka mentalność.
Anna Kalitowska
Jestem młodą osobą, zaczęłam się
już usamodzielniać, od pół roku
mam nowe mieszkanie, co jest dla
mnie bardzo ważne. Uważam to
za największy mój krok w samodzielność i traktuję jako życiowe
osiągnięcie. Bardzo istotne jest
dla mnie, w jaki sposób spędzę
moje pierwsze święta w nowym
mieszkaniu. Dlatego zaprosiłam na
kolację wigilijną rodziców, bo to
właśnie rodzina i więzi, które nas
łączą są najważniejsze. Na co dzień
nie ma się za dużo czasu na kontakt z rodziną i znajomymi, dlatego w święta bożonarodzeniowe
chcę ofiarować go własnej rodzinie
i nie umiałabym z tego zrezygnować. Chcę, żeby było tak jak zawsze o tym marzyłam, czyli ciepło,
rodzinnie i fajnie. Najważniejsze
jest to, żebyśmy się wszyscy razem spotkali, posiedzieli wspólnie,
porozmawiali o wszystkim i o niczym, bo na co dzień nie ma na

to czasu. Niestety sama nie jestem
w stanie wszystkiego przygotować,
choćby ze względu na to, że do samej wigilii pracuję, ale większość
podstawowych rzeczy jako gospodyni biorę na siebie, choć mama
mi pomoże w przygotowaniach. To
mimo wszystko będzie też wspólna
praca i przygotowania. Pierwsze
święta we własnym domu wiążą się
także z zakupami pierwszej choinki, ozdób i innych rzeczy – to
daje mi ogromną radość, bo to, że
mogę robić takie zakupy jest tylko
zasługą moją i mojego partnera.
A pierwsze rzeczy, które się kupuje do własnego domu najbardziej
zapadają w pamięć i najmilej się
je wspomina w późniejszym życiu.
Chcę, aby tegoroczne święta były
pogodne i rodzinne, bo życie jest
zbyt brutalne, aby nawet w święta
nie dać sobie i bliskim odrobiny
ciepła.
– In
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Nie będzie narodzenia
w Betlejem
„Gdy wigilijna noc zapala gwiazdy i na stole opłatek się bieli,
Powracamy do ojca i matki, by opłatkiem z nimi się podzielić”.

P

rzyspiesza kalendarz
naszego życia. Bilanse
i podliczenia to nieuchronność nadchodzących dni.
Tłok na drogach, dworcach
i handlowych centrach coraz głośniej nam mówią: będą święta. Są
one dla wielu ludzi czasem bliskości
i rodzinnych spotkań, prawdziwego
doświadczenia miłości, poczucia
rodzinnego ciepła, dawanego sobie
nie tylko jeden raz w roku. Są też
inni, takiej atmosfery doświadczają tylko jednorazowo, w wigilijny
wieczór, podczas którego zwycięża
odrobina serca nad codzienną
obojętnością. Dla nich to oczekiwanie staje się niecierpliwe. Człowiek przecież tęskni za czułością
i bliskością, której nie doświadcza
tak często. Wreszcie są i tacy, dla
których święta nie istnieją. Wcale
nie dlatego, że nie mają możliwości
ich spędzenia razem z bliskimi.
Po prostu nie chcą całej tej atmosfery, nadętych życzeń, siedzenia
przy stole, rodzinnych spotkań
i przekrzykiwania chodzącego w tle
telewizora. Uciekają do pensjonatów, wyjeżdżają na narty, zostają
w domu, owinięci w koc z książką
na zimowe wieczory. Wszyscy jednak doświadczają tego samego wydarzenia: Święta. Czym one są, i co
zrobić, aby prawdziwie doświadczyć
ich wartości i piękna.
Prawdziwe wydarzenie
Linia historii czasu jest bardzo
bogata. Największa porażka, której
doświadczył człowiek to brak posłuszeństwa wobec Boga. Rzeczywistość grzechu i jego skutki widoczne
są do dnia dzisiejszego we wszystkich newsach, którymi zalewają
nas media. Biblijne wypędzenie
dokonuje się w każdym człowieku
zmagającym się z osobistym złem.
W czarnej sytuacji bez wyjścia
pojawia się jednak światełko w tunelu. Bóg nie zostawia człowieka
samego. To człowiek powtarza:
Radź sobie sam, coś narobił, wypij
teraz piwo, którego sam nawarzyłeś. Miłość Boga jest silniejsza od
tej ludzkiej. Bóg pragnie naprawy
zmarnowanych szans i straconych
nadziei. Zapowiedź zbawienia to
natychmiastowa odpowiedź na
ukrytego w krzakach człowieka.
Będzie zbawienie, tylko na nie
trochę poczekaj. Długie oczekiwanie
ma swoje apogeum w nocy narodzenia, podczas której ciemność
przenika jasność, smutek prowadzi
do radości. Mogą się mądrzyć
wyzwoleni tego świata nad prawdą
tego wydarzenia. Pozabiblijne świadectwa cicho i skromnie podpowiadają: Jezus istniał naprawdę!
Przeżyjmy to jeszcze raz
Zaproszeni do świętowania pragniemy jeszcze raz przeżywać wydarzenie naszej wiary. Rozmyta coraz
bardziej religijność, zeświecczone
społeczeństwo, bardziej prowadzą
nas do marketingowych świąt
niż tych duchowych. Jest w nich
miejsce na promocje i prezenty, szał
świątecznego zabiegania, wypchanych siatek i wypranych portfeli.
Kupiecka fantazja posuwa się dzisiaj nawet do tego, że w promocji

można dostać opłatek sprzedawany
przez piękną anielicę albo jako
dodatek do poczytnego pisma.
Nie ma on jednak nic wspólnego z
tym poświęconym przez miejscowego kapłana, symbolu łamanej
miłości jak łamanego chleba.
Prawdziwe przeżycie tych dni może
być naprawdę piękne tylko wtedy,
kiedy oddzielimy je od tradycyjnych
biesiad i rodzinnego grillowania.
Kiedy z łezką w oku zaśpiewamy
bez magnetofonu Bóg się rodzi.
Inny wymiar świąt
Rok temu, przed Galerią Krakowską
ks. Jacek Stryczek ustawił konfesjonał. Nie spowiadał w nim ludzi.
Penitentem był tylko plakat, który
głosił — istnieje inny świat. Zapytany o sens tej akcji powiedział:
„Przed świętami dużo się pracuje
i spędza mnóstwo czasu w supermarketach. Ludzie sądzą, że tak
trzeba. A nawet jak się spowiadają,
to szybko, szybko. Potem wpadają
na Wigilię z prezentami i nie mają
dla siebie czasu, nie są przygotowani wewnętrznie, nie przemyśleli
swego życia”. Adwentowe dni pełne
nawoływania, aby wyprostować
ścieżki swojego życia stają się
jakąś gwarancją, aby nie popaść
w obojętność i pustkę świętowania. Bez przemyślanego wcześniej
życia zabraknie nam duchowego
doświadczenia spotkania z Bogiem.
Przeżycie świąt zależy od każdego
z nas, jest też wynikiem jak na co
dzień prowadzimy nasze życie, jacy
jesteśmy dla innych. Jeśli bowiem
mamy w sobie obojętność i brak
relacji z bliskimi nie wytrzymamy
przy rodzinnym stole umęczeni
smacznymi potrawami. Prosiłem
kiedyś moich uczniów, aby opisali
mi swoje święta. Z trwogą później
odkryłem, że sporo z nich boi się
Wigilii i łamanego opłatka. Pisali, że
trudno im podejść z opłatkiem do
swoich bliskich, składając szczere
życzenia. Nie wiedzą, co im powiedzieć. Uczeń pisze: „Co powiedzieć ojcu, który często pije i jest
obojętny. Awantury w domu to już
codzienność. Co mu powiedzieć?”.
Uczennica stwierdza: „Wigilijny
wieczór to jedyny wieczór w roku,
w którym widzę, jak mój ojciec całuje moją mamę. Wybiegam wtedy
do kuchni i płaczę ze szczęścia”.
To dla tego ludzie czekają na święta, aby doświadczyć takiej bliskości,
czułości i serca otrzymanego od
innych. Na prawdziwą atmosferę
świąt zarabiamy jednak całym
życiem, umiejętnością zbliżania
się do ludzi, przebaczania swoich
błędów i budowania prawdziwej
więzi miłości.
Ja wiem, co wam powiedzieć…
Tęsknoty za łamanym opłatkiem,
który przez swoją kruchość buduje
prawdziwe więzy miłości. Tylko
taka miłość daje gwarancję obfitego
i udanego życia. W tym roku Jezus
nie urodzi się w Betlejem. Może
jednak urodzić się w naszych sercach. Mam dla Ciebie tylko jedno
życzenie: Niech to będzie Twoje
serce.
Ks. Andrzej Gołębiowski SDB
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felieton

kamila drabek

Świetny handel

T

uż po 1 listopada sklepy, szczególnie te duże, rozpoczęły
handel pod szyldem świąt Bożego Narodzenia. Zwykle jest
to najlepszy czas dla handlowców, więc starają się maksymalnie wydłużyć okres, kiedy klienci będą ulegać magii
ciepłych kolorów, wesołych opakowań na półkach
i świątecznej muzyce w tle.
Wiadomo, że człowiek może nieświadomie ulegać manipulacjom
ze strony speców od sprzedaży. Choć nie potrzebuje dwóch butelek
szamponu, to kupi zestaw, bo rzekomo bardziej się opłaca. Zamiast
kilograma cukru kupi pięć kilo, bo jest promocja. Niekoniecznie
jednak na tym zyska, bo często okazuje się, że warto przeliczyć, czy
na pewno więcej oznacza taniej. W wielu przypadkach przydałby się
kalkulator, aby podzielić ceny, które najczęściej mają po przecinku
99 groszy. Poza tym kupowanie zbyt wielu rzeczy oznacza konieczność późniejszego ich wyrzucania. Promocje często dotyczą towaru,
któremu pozostał krótki termin ważności.
W sklepach stosowane są jeszcze inne sposoby, dzięki którym udaje
się klientowi wepchnąć towar. Moja sąsiadka doświadczyła tego na
własnej skórze. Chcąc zaopatrzyć rodzinę za granicą, spragnioną naszych wyrobów wędliniarskich, postanowiła kupić na próbę niewielką
ilość różnych gatunków kiełbasy pochodzącej od niewielkiego pobliskiego producenta. Jego wyroby uchodzą za dobrej jakości i z dużą
zawartością mięsa w mięsie. Po degustacji zamierzała kupić większą
ilość wybranych wędlin. Jest emerytką, liczy każdy grosz, więc nie
chciała niepotrzebnie wydawać pieniędzy. W sklepie firmowym dowiedziała się, że nie sprzedadzą 5 dag kiełbasy, bo trzeba wziąć całą
laskę. Zadzwoniła do producenta i właściciela, który zapewnił, że
może kupić nawet 3 dag, jeśli ma taką potrzebę. Ponownie odwiedziła sklep, sprzedawczynie były bardzo zdziwione, że uzyskała taką
odpowiedź. Sąsiadka mogła tym razem kupić niewielkie ilości wędlin,
choć i tak było tego więcej niż zamierzała. Klientów, którzy chcieliby
kupić niewielką ilość świeżej wędliny, jest na pewno wielu w naszym
mieście. Emeryci nie dysponują ogromnymi kwotami i oszczędzają na
jedzeniu, aby starczyło na leki czy rachunki. Dlaczego nie mieliby kupić kawałeczka kiełbasy? Może w tym momencie nie mają pieniędzy
na więcej? Jak się okazuje, powiedzenie „klient nasz pan” to w wielu
przypadkach tylko teoria. Warto jednak domagać się swoich praw, bo
sklepy nie będą istnieć bez zadowolonych klientów.
Życzę nam wszystkim - niech zakupy będą przemyślane i dostosowane do potrzeb. Obyśmy nie ulegli złudnej komercyjnej przyjemności,
aby styczeń nie zastał nas z pustym portfelem…

Gala wolontariuszy
Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza po raz pierwszy w naszym mieście
zorganizowano Oświęcimską Galę Wolontariatu 2009.
Podczas gali rozdano nagrody za
działalność społeczną. Święto wolontariuszy było okazją do zaprezentowania działalności organizacji i stowarzyszeń działających
w naszym mieście. Rozmawiano

też o możliwości przygotowania
współpracy pomiędzy instytucjami i placówkami rekrutującymi
wolontariuszy a tymi, które takiego
wsparcia potrzebują.
– In

Pomocna dłoń
21 listopada obchodzony jest w Polsce Dzień
Pracownika Socjalnego.
Oświęcimskie obchody stały się
okazją do zaakcentowania misji,
jaką pełnią służby pomocy społecznej każdego dnia. Najpierw odbyła
się msza święta odprawiona w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego, później uczestnicy obchodów spotkali się w Oświęcimskim
Centrum Kultury. Oficjalną część
uświetnił krótki program muzyczny przygotowany przez Marcina Domarzewskiego, w którym
wystąpił zespół „Randez-Vous”
z oświęcimskiego Środowiskowego
Domu Samopomocy z udziałem
gościa specjalnego – Wiesława Kaniowskiego „Dzikiego” oraz nieco-

dzienny pokaz mody przygotowany przez Agnieszkę Kobielusz.
Prezydent Oświęcimia Janusz
Marszałek i Piotr Kućka, przewodniczący rady miejskiej wyrazili
swoje uznanie dla pracowników
niosących pomoc potrzebującym.
Wyróżniających się pracowników
uhonorowano „Judymkami”.
Maria Machura otrzymała „Judymkę” za całokształt pracy w pomocy społecznej, otwarte serce,
wrażliwość na potrzeby bliźnich
oraz wieloletnią służbę społeczną
na rzecz najbardziej potrzebujących oświęcimian, Ewa Ocylok
za wkład pracy na rzecz MOPS-u

Łatwiejsza
codzienna opieka
Osoby niepełnosprawne mogą bezpłatnie
skorzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego, jaki
znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej.
Może on w znacznym stopniu ułatwić codzienne funkcjonowanie
i opiekę nad potrzebującymi chorymi.
Wózki inwalidzkie zwykłe oraz
elektryczne, balkoniki zwykłe, wysokie i na kółkach, łóżka rehabilitacyjne i szpitalne z materacami, fotele sanitarne, nasadki na ubikację

dla niepełnosprawnych, kule oraz
materace przeciwodleżynowe to
sprzęt, jakim dysponuje oświęcimski MOPS. Podstawą ubiegania się
o tego rodzaju urządzenia rehabilitacyjne jest wniosek potrzebującego lub jego rodziny zawierający
dane osobowe, adres zamieszkania,
telefon kontaktowy, rodzaj koniecz-

w Oświęcimiu w realizacji projektu ,,Czas na aktywność” oraz zaangażowanie w zakresie aktywacji
zawodowej i społecznej osób bezrobotnych.
Sylwia Stańczyk za wkład pracy na
rzecz MOPS-u w Oświęcimiu, zaangażowanie na rzecz pracy z klientem oraz poczucie odpowiedzialności. Pracownicy oświęcimskiego
DDP – Dorota Luranc za gotowość
niesienia pomocy osobom starszym
i chorym oraz wrażliwość i empatię w kontaktach międzyludzkich
oraz Urszula Więcek za szczególne
zaangażowanie w pracę terapeutyczną na rzecz oświęcimskich seniorów oraz inicjowanie nowych
form przedsięwzięć pobudzających
twórczość osób starszych i niepełnosprawnych. Krystyna Sekuła
z ŚDS za zaangażowanie, ofiarność
i niekonwencjonalne metody pracy
w służbie drugiemu człowiekowi
oraz Maria Przybyła, także z ŚDS za
sumienność, rzetelność i wytrwałość w realizacji służby na rzecz potrzebujących.
– Wykonywanie pracy w służbach społecznych łączy się z wieloma wyzwaniami, z jakimi musi
zmierzyć się pracownik socjalny.
Podejmowanie tego typu działań
wymaga profesjonalizmu, zrozumienia i empatii w pracy z drugim
człowiekiem – podkreśla Sabina
Szypuła, prezes Stowarzyszenia
Bratnich Serc w Oświęcimiu.
Organizatorami obchodów Dnia
Pracownika
Socjalnego
były
ośrodki działające na polu pomocy
społecznej w Oświęcimiu: Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (ŚDS) i Dzienny Dom Pomocy
(DDP).
– In
nego sprzętu, okres, na jaki ma być
udostępniony oraz zaświadczenie
(kserokopia) potwierdzające stan
zdrowia upoważniający do zaopatrzenia w dany rodzaj sprzętu.
Takim zaświadczeniem może być
ostatni aktualny wypis chorego ze
szpitala, zaświadczenie o stopniu
niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie lub inny dokument
potwierdzający chorobę.
Dary są przekazywane nieodpłatnie potrzebującym niepełnosprawnym mieszkańcom Oświęcimia
w formie umów użyczenia bądź
darowizny.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu,
przy ul. Sobieskiego 15B, nr telefonu 33 847 90 00 lub adres e-mail
mops.biuro@oswiecim.biz.
– In

Schetynówka w Oświęcimiu
Najprawdopodobniej w przyszłym roku
w Oświęcimiu powstanie nowa ulica. Będzie
nosiła nazwę Orląt Lwowskich.

Galę wolontariatu uatrakcyjnił występ dzieci ze świetlicy terapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Szansa”
Fot. udostępniona przez organizatorów gali

Jej budowa znalazła się na liście inwestycji dofinansowanych z Narodowego Programu Budowy Dróg
Lokalnych tzw. schetynówek kwotą
2,5 mln zł.
Ulica Orląt Lwowskich będzie
przedłużeniem ul. Kilińskiego,
które doprowadzi do skrzyżowania z ulicami Konarskiego i Ni-

deckiego. Przebieg drogi został już
wytyczony, a realizacja budowy
zaplanowana jest na przyszły rok.
Opracowany harmonogram przewiduje wyłonienie wykonawcy do
marca, a oddanie drogi do listopada 2010 roku.
– W tej sytuacji konieczne jest jednak przebudowanie skrzyżowania

ul. Konarskiego (DK 44) i Nideckiego, po to, aby nowa droga mogła
być włączona w istniejące skrzyżowanie typu rondo – informuje prezydent Janusz Marszałek. Przebudowa tego skrzyżowania w ciągu
drogi krajowej należy jednak do
kompetencji Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad.
Narodowy Program Budowy Dróg
Lokalnych to wieloletni projekt
mający na celu wsparcie samorządów terytorialnych w modernizacji sieci dróg.
– In
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Tajemnice pochówków
Pochówek wiedźmy, bękartów, wojowników poległych w dawnych
bojach – te interesujące hipotezy powstałe podczas badań archeologicznych przy murze salezjańskiego kościoła, po weryfikacji antropologicznej mają szansę potwierdzić się. Być może są to szczątki Szwedów, którzy podczas potopu szwedzkiego oblegali i grabili
Oświęcim.
W trakcie przeprowadzanego remontu związanego z izolacją fundamentów oświęcimskiego kościoła pw. Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych robotnicy, przekopując
teren wzdłuż północnej ściany
w wykopie, natrafili na fragment
czaszki ludzkiej. Później na hałdę
przesypano ziemię z bardzo licznymi kolejnymi kośćmi.
– To był moment, w którym musieliśmy przerwać prace remontowe. Było już pewne, że w tym
miejscu, tuż przy ścianie kościoła
mogą się znajdować całe, nieprzemieszane szkielety ludzkie, o czym
świadczył ich anatomiczny porządek. Inspektor z Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, który przyjechał na miejsce,
wstrzymał prace ziemne i zlecił
przeprowadzenie badań ratowniczych. Wtedy mogliśmy rozpocząć
prace archeologiczne, by odsłonić
rąbek niezapisanej historii – opowiada Ilona Smajek, archeolog
prowadząca badania.
– Prace zaczęliśmy od strony ulicy
Jagiełły i już na początku podczas
odczyszczania profili natrafiliśmy na
głębokości ok. 140 cm na kręgosłup.
Po odsłonięciu okazało się, że mamy
tu do czynienia z częścią szkieletu
ludzkiego w postaci korpusu z miednicą – bez rąk, nóg, głowy. Braki
kostne w szkielecie są wynikiem
wcześniejszych prac ziemnych, które
uszkodziły pochówek. Potwierdzają
to liczne ślady wkopów na dnie wykopu i w zadokumentowanych profilach – dodaje archeolog.
Nieco dalej archeolodzy natrafili
na wyjątkowy pochówek. W Polsce
podobnych do tego oświęcimskiego jest niewiele.
– Po odsłonięciu zarysu kolejnego
szkieletu okazało się, że nie ma on
głowy – znajdowała się ona między
nogami, a zmarły był położony na
piersiach. Po konsultacji antropologicznej z dr Anitą Szczepanek
z Zakładu Antropologii UJ ustaliliśmy, że jest to klasyczny pochówek
antywampiryczny. Odnaleźliśmy
też fragment sznurka, którym mogły być związane nogi zmarłej osoby. Ułożenie szczątków świadczy
o tym, że „nasza wiedźma” została
wrzucona do grobu – zaznacza Ilona Smajek.
– Wiedźmom, czarownicom i innym osobom, które były podejrzewane o jakieś konszachty z diabłem bądź rzekome uprawianie
czarnej magii, najczęściej odcinano
głowy. Zapewne rzadko te osoby
faktycznie zajmowały się czarami,
a jedynie zachowywały się inaczej
niż przyjmowano za stosowne. Tak
traktowano na przykład osoby chore psychicznie, zdziwaczałe, mieszkające w odosobnieniu czy też po
prostu zajmujące się zielarstwem.
Takie praktyki stosowano z obawy,
że te „inne” osoby po śmierci mogą
wrócić i w jakiś sposób zaszkodzić
żyjącym. Dlatego też dla pewności
i bezpieczeństwa woleli rozczłonkować ciało, najczęściej pozbawiając je głowy, bo w niej jest umysł,

Eksploracja grobu antywampirycznego
Fot. Grzegorz Mądrzycki

ale zarazem pogrzebać, gdyż uważano, iż takiej osobie również należy się chrześcijański pochówek,
bo o taką duszę również trzeba
walczyć. Takie praktyki były stosowane w Polsce już w czasach
wczesnego średniowiecza i w różnych odmianach utrzymywały się
do okresu nowożytnego po XVIII
wiek – informuje archeolog Grzegorz Mądrzycki.
Kolejnym ciekawym odkryciem
pod murami kościelnymi są dwa
obok siebie usytuowane pochówki zbiorowe. Dobrze zachowane
czaszki znajdujące się bardzo blisko
siebie pozwalają oświęcimskim archeologom na wysunięcie dwóch
hipotez. Niestety, aby je potwierdzić
lub zbliżyć się do ich weryfikacji,
musieliby powiększyć areał wykopów, gdyż reszta nieboszczyków
wchodzi w rejon, który nie był objęty inwestycją związaną z odwodnieniem murów. Aby dowiedzieć się
więcej o tych grobach trzeba by było
wyjść poza granice planowanej inwestycji. Tylko od inwestora, w tym
przypadku od parafii zależy możliwość pogłębienia bądź poszerzenia
terenu badań, a na razie parafia nie
ma na to funduszy. Tak więc archeolodzy pracowali w wykopie o szerokości około 80 cm i głębokości do
150 cm, który odsłonili robotnicy.
– Tutaj był jakiś zbiorowy pochówek, świadczą o tym znalezione
czaszki. Gdybyśmy mogli kopać
jeszcze troszkę dalej, to przypuszczamy, że natrafilibyśmy na kolejne szczątki ludzkie. Szkoda, że nie
możemy odkopać całych szkiele-

tów tylko dlatego, że znajdują się
na terenie, do którego nie mamy
już dostępu. Sprawa jednak nie jest
jeszcze przesądzona i czekamy na
pozwolenie poszerzenia wkopu od
konserwatora zabytków – mówią
archeolodzy.
– Jest to jedno z ciekawszych odkryć. Zakładając hipotezę, że może
być to pochówek związany z jakąś
epidemią, np. dżumy czy cholery
okazałby się on nietypowy, ponieważ takie zbiorowe pochówki
znajdowały się zazwyczaj z daleka
od miast, gdzieś pod lasem, poza
zamieszkanymi terenami. Do dziś
w miejscowej tradycji w okolicy
Oświęcimia znanych jest kilka takich cmentarzysk z okresu nowożytnego zwanych „cholerycznymi”
lub „morowymi”. Natomiast druga
hipoteza jest taka, że mogą to być
pochówki ludzi, którzy zginęli
w jakiejś bitwie. Ale nie są to groby
mieszkańców miasta, bo ci prawdopodobnie zostaliby pochowani
pojedynczo i z honorami, a odnaleziony przez nas pochówek jest
zbiorowy. Dlatego przypuszczamy,
że mogą to być szczątki wrogów,
o których wiedziano, że byli chrześcijanami, dlatego należał się im
pochówek na poświęconej ziemi
przy klasztorze a nie jak mieszkańcom na cmentarzu parafialnym.
Wiadomo, że było kilka potyczek
w rejonie Oświęcimia i dlatego wypadałoby tutaj odkopać teren szerzej, żeby uzyskać jakieś datowniki
tych grobów. Być może należy brać
pod uwagę okres potopu szwedzkiego, może są to właśnie Szwedzi?

Albo sięgnąć jeszcze wcześniej do
lat 50. XV w., kiedy książę oświęcimski Jan IV współdziałał z różnymi bandami grabiącymi okolice
i z pomocą tzw. rycerzy-rabusiów
próbował odbić wzgórze zamkowe,
fortyfikując się właśnie najprawdopodobniej tutaj w klasztorze dominikańskim? Są to bardzo ciekawe
źródła do poznania historii nie tylko
dawnego klasztoru dominikańskiego, ale także samego miasta, dlatego
szkoda byłoby zawiesić dalsze badania – tym bardziej, że antropolog na
podstawie znalezionego szkieletu
jest w stanie stwierdzić m.in. wiek
i płeć zmarłego, jego wzrost, przebyte urazy mechaniczne, choroby,
a także rejon pochodzenia. Póki
co, my nie możemy nic wiążącego
stwierdzić, ponieważ uchwyciliśmy
jedynie części grobów z bardzo
słabo widocznymi zarysami jam
grobowych, co znacznie utrudnia
ich datowanie – wyjaśnia Grzegorz
Mądrzycki.
Przykościelna ziemia kryła także
szkielety dzieci.
– W narożniku pomiędzy czwartą a piątą przyporą odnaleźliśmy
na głębokości ok. 140 cm dwa noworodki położone obok siebie,
ich kości były wyjątkowo dobrze
zachowane, być może dlatego, że
znaleźliśmy je w warstwie gruzu
ceglanego. To prawdopodobnie
były bliźnięta. Nieco dalej był trzeci
noworodek, ale on był już bardzo
słabo zachowany – nie było czaszki, a kostki były luźno rozrzucone.
Zaskoczeniem było odkrycie nieco
dalej jeszcze jednego noworodka.
Znajdował się on już na głębokości
80 cm, co odbiegało od wcześniej
odkrywanych grobów na głębokości ok. 130–160 cm. W tym sektorze
wzdłuż piątej przypory znaleźliśmy
kolejne pochówki, w tym na pewno
dwoje dzieci. Pozostałe dwa trudno
określić, gdyż również i tu szczątki
wchodziły w niedostępny teren. Jak
przypuszczamy, dzieci te w chwili
śmierci mogły mieć od 5 do 10 lat
– informuje Ilona Smajek.
– Ten cmentarz jest inny niż najczęściej spotykane miejskie nekropole średniowieczne, zdecydowanie więcej jest tutaj różnorodności,
są pochówki orientowane typowo
tj. na osi wschód–zachód, ale też
i nietypowe z głową ułożoną na
południe, mamy pochówek antywampiryczny, pochówki zbiorowe,
groby dzieci – być może były one
nieochrzczone lub tzw. bękarty,
które były napiętnowane przez
społeczność. Wygląda na to, że
może chowane były tutaj po prostu jakieś „wyrzutki” społeczne,
ale na tym etapie jest to jedynie
„robocza” hipoteza, gdyż badania
nadal trwają. Proboszcz zapewnił,
że po ekspertyzie szczątki ludzkie
zostaną wtórnie pochowane w kaplicy św. Jacka Odrowąża – dodaje
archeolog.
Dotychczas odsłonięto 20 grobów.
Poza grobami podczas badań natrafiono tu także na ślady drugiego
pożaru kościoła z 1564 r. oraz fundamenty niezachowanej kaplicy,
a także ślad zewnętrznego ołtarza
przy północnej ścianie nawy kościoła. Te elementy architektoniczne nie zostały uwzględnione na jedynym znanym planie z 1865 r., tj.
sprzed przebudowy kościoła, więc
musiały przestać funkcjonować już
znacznie wcześniej.
Okazuje się, że nawet badania na
tak małej i wąskiej powierzchni
mogą zawsze odsłonić rąbek tajemnic sprzed wieków.
– In

Żegnaj
Tęczo!
Niedługo z oświęcimskiego rynku zniknie
bunkier, który został
po wyburzeniu „Tęczy”.

Pozytywną decyzję w sprawie
wyburzenia bunkra wydał Wojewódzki Małopolski Konserwator
Zabytków. Uważa on, że ta ogromna budowla niszczy ład architektoniczny i przeszkadza w zagospodarowaniu tego miejsca. Pod koniec
grudnia projektant przedstawi
koncepcję zagospodarowania płyty rynku.
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W skrócie

Z widokiem na Sołę

Sylwestrowy
pokaz

160 mln zł chce zainwestować w Oświęcimiu
międzynarodowe konsorcjum.

Oświęcimskie Centrum Kultury
zaprasza 31 grudnia 2009 roku
na sylwestrowy pokaz ogni sztucznych. O północy w niebo wystrzelą
barwne ognie, przy których mieszkańcy miasta będą mogli powitać
nowy 2010 rok. Pokaz odbędzie
się przed OCK.

Cyfrowa jakość obrazu
instytucji kultury w Małopolsce
i wyposażenie kin tradycyjnych
w nowoczesne systemy kina
cyfrowego, gwarantujące najwyższą jakość projekcji. System kina
cyfrowego polega bowiem na
wyświetlaniu filmów nie
z tradycyjnej taśmy 35 mm, ale
z serwera kinowego, którego
technologia eliminuje zakłócenia mogące wystąpić podczas
projekcji. System kina cyfrowego
umożliwia również prezentowanie
materiałów z innych źródeł, w tym
z komputera i DVD.
– adam

Nie w tym roku, jak było planowane, a w 2010 w Oświęcimskim
Centrum Kultury powstanie kino
cyfrowe. Z powodu przedłużających się procedur przetargowych,
założony termin rozpoczęcia
działalności kin jesienią tego roku
nie został dotrzymany.
W projekcie „Małopolska Sieć
Kin Cyfrowych” koordynowanym
przez Fundację Rozwoju Kina
w grupie Apollo Film w Krakowie
uczestniczy 10 kin z województwa
małopolskiego, w tym Brzeszcze,
Kęty i Oświęcim.
Przedmiotem projektu jest
stworzenie sieci nowoczesnych

Na terenie ograniczonym ulicami
Dąbrowskiego, Berka Joselewicza
i Bulwary chce wybudować kompleks hotelowo-usługowy wraz
z centrum rozrywki, parkingami
podziemnymi i budynkiem Urzędu
Miasta. Zgodnie z zaprezentowaną
radnym Rady Miasta i mieszkańcom koncepcją, przygotowaną
przez oświęcimskich architektów
Marcina Susuła i Krzysztofa Stramę, obok hotelu ma stanąć nowoczesny magistrat o powierzchni
ok. 4,5 tys. m kw. dostosowany
do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Inwestor chce

także usprawnić układ komunikacyjny w tym rejonie i wybudować
rondo przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Zamkową. Takie
rozwiązanie pozwoli uruchomić
przystanek MZK przy Urzędzie
Miasta. Zachowane zostaną schody prowadzące z Rynku Głównego
do ul. Bulwary nad Sołą. Znajdujący się w sąsiedztwie teren po zburzonej przez Niemców Wielkiej
Synagodze zostanie odpowiednio
wyeksponowany. Wkładem miasta
w tę inwestycję byłby grunt miejski, na którym inwestor zrealizuje
swoje przedsięwzięcie. Większość

radnych obecna na prezentacji
pozytywnie przyjęła zaprezentowaną koncepcję. Teraz konieczne
jest podjęcie uchwały zmieniającej studium zagospodarowania
i plan miejscowy dla tego obszaru.
Sesja w tej sprawie odbędzie się
29 grudnia 2009 roku. Prezydent
Oświęcimia Janusz Marszałek jest
przekonany, że ta inwestycja ożywi
Stare Miasto i spowoduje znacznie większy napływ turystów niż
do tej pory. Mariusz Samborski
przedstawiciel inwestora zadeklarował, że inwestycja może ruszyć
pół roku od wprowadzenia przez
radnych zmian w studium i miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Spodziewany czas
realizacji tego projektu to dwa lata.
– In

Oświęcim w sieci
Nojego, a także na osiedlu Zasole
w rejonie ul. Szarych Szeregów.
Koszt zamontowania urządzeń
wyniósł ponad 28 tys. zł.
Miasto miało otrzymać jeszcze
dwa hot spoty od Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach
projektu Małopolska Sieć Hot
Spotów. Jednak termin realizacji
przedsięwzięcia przesunięto na
przyszły rok.
– In

Miejska sieć hot spotów już działa.
Zapowiadana od dłuższego czasu
przez prezydenta Oświęcimia
instalacja bezprzewodowego Internetu jest gotowa. Sieć hot spotów
objęła najważniejsze punkty w naszym mieście. Znajdują się one:
przy ulicy Solskiego i na kościele
Księży Salezjanów, aby swoim zasięgiem objąć Rynek Główny. Na
osiedlu Chemików hot spoty zostały zamontowane przed i wewnątrz
OCK oraz na budynku przy ul.

Zaborska na finiszu
Do końca tego roku mogą potrwać
niewielkie utrudnienia w ruchu
na ulicy Zaborskiej w Oświęcimiu
na odcinku od skrzyżowania z ul.
Batorego do skrzyżowania z ul.
Słowackiego. To jeden z etapów
trwającej od sierpnia przebudowy
drogi powiatowej nr 1897 wiodącej z Oświęcimia do Głębowic.
W ramach zrealizowanych już
prac wybudowano przepompownię, wykonano kanalizację
deszczową oraz położono na
odcinku od ulicy Batorego do ulicy
Słowackiego nakładkę asfaltobetonową na całej szerokości jezdni
oraz wykonano oznakowanie
poziome.

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Droga jest już przejezdna, prace
dotyczą jedynie pasa pieszo-rowerowego. W najbliższym czasie
zaplanowano położenie nakładki
asfaltobetonowej na odcinku od
ulicy Batorego do ulicy Pilata.
Zakres przewidzianych robót
obejmuje także budowę drugiej
przepompowni.
Koszt całej inwestycji drogowej
wyniesie ponad 10 mln zł brutto.
Wkład miasta Oświęcim wynosi
ponad 1 mln zł, połowa kosztów
będzie pokryta z Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013
i powiatu oświęcimskiego.
– In

Redakcja: ul. Śniadeckiego 24,
32-602 Oświęcim,
tel./faks 33 842 25 75,
gzo@ock.org.pl

Miesięcznik powołany w 1991 roku przez Radę Miasta
Wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury
Dyrektor: Piotr Matusiak
Redaktor naczelny: Adam Kuta, sekretarz redakcji: Marzena Wilk,
korekta: Jadwiga Ząbroń, projekt graficzny: Paweł Adamus, skład: Ewelina Kostaś
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo
redagowania dostarczonych tekstów, nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
Biuro reklamy: biuro@express.org.pl, tel. 33 842 50 51, 608 454 071,
Oświęcim, ul. Łukasiewicza 4 pok. 2 (nad restauracją Zielonka)
Druk: Agora Poligrafia Sp. z o. o. Tychy, ul. Towarowa 4

Wizualizacja zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Berka Joselewicza, Bulwary i Dąbrowskiego
Susuł&Strama architekci s.c.

Spacery w sieci
Wirtualne spacery to jedno z najnowszych
przedsięwzięć promocyjnych podjętych
przez nasze miasto.

Formuła wirtualnych spacerów
pozwala na przedstawienie Oświęcimia w sposób nowoczesny i innowacyjny.
– Potencjalni turyści i internauci
będą mogli poprzez sieć internetową zwiedzić Oświęcim, przejść się
jego uliczkami, poznać i zobaczyć
z różnych stron zabytki i najciekawsze miejsca – zachęca Gerard Madej, zastępca prezydenta miasta.
Prezentacja została przygotowana na podstawie panoramicznych
zdjęć miasta. Internauci z całego
świata będą mogli zobaczyć zamek
i średniowieczną wieżę zamkową,
a także podziwiać rozpościerający się z niej widok, przyjrzeć się
wnętrzom oświęcimskich kościołów i innych zabytków. System
jest otwarty, co oznacza, że istnieje
możliwość zmian i aktualizacji. Na
przykład teraz, spacerując wirtualnie po oświęcimskim rynku można
zobaczyć pawilon Tęczy, ale po jej
wyburzeniu do systemu zostanie
dodana nowa opcja, czyli spacer
po rynku bez tego pawilonu – informuje Marek Tarnowski, naczelnik Wydziału Promocji miasta.
Link do wirtualnych spacerów po
Oświęcimiu znajduje się na stronie
internetowej miasta www.um.oswiecim.pl/. Przygotowanie prezentacji kosztowało 17 tys. zł.
– In
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wiadomości 7
wieści z oświęcimskiego ratusza

Odznaczenie
od inwalidów
wojennych
Zarząd Okręgowy Związku Inwalidów Wojennych RP w Krakowie
przyznał prezydentowi Oświęcimia Januszowi Marszałkowi
krzyż za zasługi dla ZIW RP.
Odznakę honorową za zasługi dla organizacji
wręczyli: prezes Zarządu Miejskiego Związku
Inwalidów Wojennych RP Maria Styczeń, wiceprezes Mirosław Saternus i sekretarz Franciszka
Śliwińska.

Projekt budżetu na 2010 rok
Projekt budżetu miasta na 2010 rok w zakresie głównych wielkości
po stronie dochodów przewiduje plan w wysokości ponad 118,5
mln zł, a po stronie wydatków plan w wysokości ponad 130 mln
300 tys. zł.
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości ponad
11 mln 800 tys zł, który planujemy pokryć przychodami pochodzącymi:
1. ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie
9,5 mln zł
2. z nadwyżki budżetowej z roku
2008 w wysokości ponad 393 tys. zł
3. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu 2009
roku, w kwocie ponad 1, 9 mln zł.
Wydatki budżetu
Najważniejszymi wydatkami budżetu 2010 roku będą wydatki na
zadania z zakresu:
– Oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej –
ponad 38 mln zł, co stanowi ponad
29 proc. wydatków budżetu ogółem; w drugiej kolejności zadania
z – Transportu i łączności – ponad
18, 3 mln zł, co stanowi 14 proc.
wydatków budżetu ogółem;
– Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
– ponad 16,8 mln zł, co stanowi
prawie 13 proc. wydatków budżetu
ogółem;
– Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego – ponad 12, 5 mln zł,
co stanowi około 10 proc. wydatków budżetu; na podobnym poziomie zaplanowano wydatki na

– Gospodarkę mieszkaniową –
ponad 12,3 mln zł, co stanowi 9,5
proc. wydatków budżetu ogółem;
– Administracja publiczna – ponad
9, 5 mln zł, co stanowi ponad 7
proc. wydatków budżetu ogółem;
– Kultura fizyczna i sport – ponad
8,5 mln zł, stanowi 6,5 proc. wydatków budżetu ogółem;
– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ponad około 7,8
mln zł, co stanowi około 6 proc.
wydatków budżetu ogółem; w dalszej kolejności
–
Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona przeciwpożarowa – ponad 1, 4 mln zł, co stanowi ponad
1 proc. budżetu ogółem;
– Ochrona zdrowia – 1,3 mln zł, co
stanowi także ponad 1 proc. wydatków budżetu ogółem;
W projekcie budżetu 2010 r. zaplanowano 40.400 zł na dotację do PWSZ
oraz po raz pierwszy ujęto 606 tys.
zł na dotację dla nowo utworzonej
instytucji kultury Muzeum Zamek
w Oświęcimiu. Przewidziano także
środki w wysokości 300 tys. zł na
kontynuację programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na
raka wywołanego przez wirusy brodawczaka ludzkiego HPV.
Inwestycje 2010
W projekcie budżetu 2010 roku
zaplanowano do realizacji wiele
zadań inwestycyjnych.
Należą do nich między innymi :

Założenia do budżetu na 2010
rok prezentuje Bernadeta Dziedziak, skarbnik miasta Oświęcim

– kontynuacja budowy Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie około 6,7 mln zł
– przebudowa i budowa ul. Kilińskiego do ul. Konarskiego (dk 44)
w kwocie 5,7 mln zł
– budowa kanalizacji sanitarnej
na osiedlu Dwory-Kruki w kwocie
3,4 mln zł., w tym 340 tys. z GFOŚiGW,
– przebudowa instalacji amoniaku
w obiekcie lodowiska (własne źródło
chłodzenia) w kwocie 2,3 mln zł,
– budowa budynku socjalnego
przy ul. Stara Droga w kwocie około 1,7 mln zł,
– odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kolbego
w kwocie 1,5 mln zł
– przebudowa płyty Rynku Głównego w kwocie prawie 1,4 mln zł,
– przebudowa hotelu „Olimpijskiego” w Oświęcimiu etap I w kwocie
prawie 1 mln,

– budowa kanalizacji sanitarnej
w Monowicach – zakończenie zadania w kwocie prawie 1, 1 mln zł,
w tym 280 tys. GFOŚiGW,
– budowa boiska Orlik 2012 przy
Szkole Podstawowej nr 5 w kwocie
754 tys. zł,
– przebudowa ul. Bulwary wraz
z parkingiem i ciągiem pieszym do
mostu Jagiellońskiego – dalszy ciąg
w kwocie 590 tys. zł,
– budowa świetlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej
w Oświęcimiu w kwocie 500 tys. zł,
– zjazd z drogi krajowej nr 44 wraz
z odcinkiem drogi gminnej – stanowiącej dojazd do siedziby Państwowej Powiatowej Staży Pożarnej w kwocie 400 tys. zł,
– budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul.
Więźniów Oświęcimia w kwocie
300 tys. zł,
– przebudowa ul. Jana Pawła II
i ulicy Łukowej – projekt budowlany w kwocie 150 tys. zł,
– utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr
11 w kwocie 115 tys. zł,
– utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1
w kwocie 102 tys. zł,
W 2010 roku miasto planuje dofinansować przebudowę dróg powiatowych: ul. Zwycięstwa, Pilata
i Olszewskiego, Nojego i Tysiąclecia na kwotę ponad 1,3 mln zł.
Do projektu budżetu załączono
opracowany nowy wieloletni program inwestycyjny miasta na lata
2010–2012 opiewający na łączną
kwotę nakładów inwestycyjnych
w wysokości ponad 54 mln zł.
Na wydatki majątkowe w samym
2010 roku planuje się przeznaczyć ponad 30 mln zł, co stanowi
23 proc. wydatków budżetu ogółem, czyli prawie jedną czwartą budżetu. Zatem opracowany
budżet pomimo niesprzyjającej
sytuacji makroekonomicznej jest
budżetem proinwestycyjnym.

ogłoszenie
o przetargu
Urząd Miasta ogłasza przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej obejmującej działkę
pgr 227/229 o pow. 1132 m2
stanowiącej własność gminy Miasto Oświęcim, położonej w Oświęcimiu pomiędzy ulicami: Zatorską
i Sadową
– cena wywoławcza –
400.000,00 zł netto
– przetarg odbędzie się 22 grudnia
2009 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim,
ul. Zaborska 2, I piętro, sala nr 15
– wadium w wysokości
70.000,00 zł należy wpłacić do
dnia 18 grudnia 2009 r.
Dodatkowych informacji można
zasięgnąć w Urzędzie Miasta
pod nr. tel. 033 842 92 18,
lub na stronie internetowej
www.um.oswiecim.pl zakładka
Nieruchomości – ogłoszenia.

Kondycja miasta
Budżet miasta został opracowany
w sytuacji dużej niepewności, co
do skali skutków kryzysu finansowego na świecie i symptomów spowolnienia gospodarczego w kraju, co już można było odczuwać
w bieżącym roku budżetowym.
W naszym mieście jest to widoczne we wpływach z tytułu udziału
w podatku PIT, gdzie Miasto zmuszone było do korekty podanych
przez Ministerstwo Finansów
dochodów z tego tytułu. Z tych
względów projekt budżetu na
2010 rok opracowano szczególnie
ostrożnie, gdzie środki na wydatki
na zadania bieżące rosną zaledwie
o około 1 proc. Przedstawiony projekt budżetu zapewnia stabilne bieżące funkcjonowanie miasta, przy
założeniu podejmowania działań
racjonalizacji wydatków przez
wszystkich dysponentów budżetu.
Należy także liczyć się w trakcie
wykonywania budżetu z koniecznością dokonywania jego korekt
wynikających z bieżącej obserwacji sytuacji makroekonomicznej,
jak i bieżącej sytuacji finansowej
Miasta. Projekt budżetu miasta na
2010 r. ponownie przygotowano
w formie budżetu zadaniowego,
z którego każdy mieszkaniec naszego miasta bez znajomości klasyfikacji budżetowej może w prosty sposób odczytać, jakie zadania
inwestycyjne i zadania bieżące będzie miasto realizować w 2010 roku
oraz jakim nakładem środków finansowych i nakładem pracy.
Projekt budżetu na 2010 rok uzyskał już pozytywną opinię RIO
oraz w zakresie wydatków na kulturę fizyczną i sport także pozytywną opinię działającej w naszym
mieście Rady Sportu. Można się
z nim zapoznać na stronie internetowej miasta www.um.oswiecim.
pl/ zakładka BIP/ zakładka Finanse
oraz w radach osiedli.
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8 wiadomości
godziny pracy
urzędu
W Wigilię 24 grudnia 2009 roku
Urząd Miasta będzie czynny
w godzinach 7.30 do 14.00.

HARMONOGRAM DYŻURÓW
RADNYCH
RADY Miasta Oświęcim
BIURO RADY MIASTA, UL. JAGIEŁŁY 25

6.01 w godz. 13.00–15.00

Julian Obstarczyk

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego

13.01 w godz. 13.00–15.00

Włodzimierz Paluch

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu i Rekreacji
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego

20.01 w godz. 13.00–15.00

Maciej Starzyński
Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu i Rekreacji
Komisja Rewizyjna

Z obrad rady miasta
9 grudnia odbyła się sesja Rady
Miasta. Treść uchwał dostępna na
stronie http://www.um.oswiecim.pl
w zakładce Rada Miasta.

Pieniądze pozyskane dla miasta
Oświęcim pozyskał blisko 100
mln zł na realizowane w mieście
inwestycje i projekty społeczne.
Nie ograniczamy się jedynie do
środków unijnych. Korzystamy
ze wszystkich możliwości pozyskania dla miasta środków zewnętrznych. Stąd znaczne pieniądze
pozyskaliśmy z budżetu państwa
w ramach OSPR (od 2003 do
2011) to ponad 40 mln zł (na inwestycje realizowane przez miasto,
powiat, PWSZ i samorząd województwa), w ramach „Kontraktu
dla Województwa Małopolskiego” pozyskaliśmy 1 mln złotych
na przebudowę zabytkowej wieży,
a niedawno otrzymaliśmy informację o przyznaniu dla miasta 2,5
mln zł na budowę przedłużenia ul.
Kilińskiego do skrzyżowania ul.
Konarskiego z ul. Nideckiego z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych. 14 mln zł zainwestował w mieście Zarząd Dróg
Wojewódzkich (m.in. tunel pod torami kolejowymi na Kraków, rondo
na ul. Konopnickiej, ul. Legionów)
oraz ponad 11 mln zł GDDKiA
(most Jagielloński, rondo na skrzyżowaniu ul. Jagiełły z ul. Zatorską,
ul. Chemików).
Kolejną szansą na pozyskanie
znacznych środków finansowych
dla miasta jest budowa obwodnicy
wraz z mostem na Sole, pozwalającej na włączenie się do drogi S1.
To kwota rzędu ok. 170 mln zł,
którą w swoim budżecie zaplanuje

GDDKiA. Podobna kwota spłynie
do miasta przy realizacji Drogi
Współpracy Regionalnej, łączącej Oświęcim z drogą nr 933. Ze
środków unijnych pozyskaliśmy
30 mln zł. W tym 12 mln zł otrzymało miasto na budowę nowej
siedziby biblioteki. Ponad 1,4 mln
pozyskaliśmy na projekt „Z Edukacją na Tak. Założeniem projektu
jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Kolejny grant
z Komisji Europejskiej w wysokości 108 tys. euro (ok. 400 tys. zł) na
lata 2009–2011 z programu „Europa dla obywateli” jest realizowany
w ramach spotkań i konferencji
200 uczestników z miast partnerskich w Oświęcimiu, niemieckim
Breisach i włoskim Arezzo wraz
z francuskim partnerem Oświęcimia – Ballan-Mire. Na aktywizację
podopiecznych MOPS otrzymaliśmy z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki dofinansowanie
w wysokości ponad 100 tys. zł,
w ramach projektu „Czas na aktywność”. Z kolei dla OCK w ramach
projektu „Małopolska Sieć Kin Cyfrowych” pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 500 tys. zł
na zakup nowoczesnego sprzętu
kinowego. Na przebudowę zamku
książąt oświęcimskich otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości
ponad 3 mln zł, na przebudowę
ulic w rynku ponad 320 tys. zł,
a 1,3 mln zł otrzymaliśmy dla samorządowego Przedsiębiorstwa

Zrewitalizowane ze środków unijnych zamek i wieża od 1 stycznia
2010 r. staną się siedzibą muzeum miejskiego
Fot. In

Wodociągów i Kanalizacji na
kompleksową modernizację stacji
uzdatniania wody na Zaborzu. Ze
środków przedakcesyjnych w wysokości 10 mln zł przygotowaliśmy
Miejską Strefę Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” wraz
z Inkubatorem Przedsiębiorczości.
Obecnie czekamy na rozstrzygnięcia dotyczące modernizacji hotelu
„Olimpijskiego”, kanalizacji os.
Dwory-Kruki, budowy sortowni
odpadów komunalnych. Oczywiście złożymy też wnioski na rewitalizację Starego Miasta w lipcu

przyszłego roku podczas II naboru, zgodnie z uchwałą Zarządu zamieszczoną na stronie internetowej województwa. Liczę, że Zarząd
Województwa Małopolskiego nie
będzie zmieniał reguł w trakcie gry.
Wystąpiłem do Marszałka Województwa Pana Marka Nawary w tej
sprawie. Liczę też na to, że chociaż
niektórzy posłowie będą wspierać
miasto w tych działaniach.
				
Janusz Marszałek
Prezydent Oświęcimia

WIEŚCI Z RATUSZA PRZYGOTOWAŁA KATARZYNA KWIECIEŃ
Reklama
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kultura 9
Posłuchajmy Kunickiej
Bilet na koncert Haliny Kunickiej może okazać się doskonałym prezentem dla babci
i dziadka z okazji ich święta.
Dokładnie w dzień babci, 21 stycznia przyszłego roku, o godzinie
17:00 w Oświęcimskim Centrum
Kultury odbędzie się koncert w wykonaniu artystki Haliny Kunickiej,
której towarzyszyć będzie przy fortepianie Czesław Majewski.
Halina Kunicka jest niekwestionowaną gwiazdą polskiej piosenki.
Wielką popularnością cieszyła się
w latach 60. i 70. Jednak do dzisiaj nadal zachwyca widzów swoją
wrażliwością muzyczną. Nagrała
dwanaście płyt, z których trzy uzy-

skały status „Złotej Płyty”, a łączny
nakład sprzedanych krążków wyniósł ponad milion egzemplarzy.
Halina Kunicka śpiewała w blisko
trzydziestu krajach świata. Reprezentowała Polskę w ekipie artystycznej na Olimpiadzie w 1972 r.
i na polskich koncertach galowych
w legendarnej paryskiej Olimpii z
takimi wokalistkami jak: Ewa Demarczyk, Urszula Sipińska, Joanna
Rawik i Anna German.
Wykonuje różnorodny repertuar,
zawsze z typową dla siebie klasą

i kulturą muzyczną. Wiele piosenek napisali specjalnie dla niej
Wojciech Młynarski, Agnieszka
Osiecka i Ernest Bryll.
Cena biletu: 25 zł
– In

pod patronatem „głosu”

Narodziny Pana
Tradycja wystawiania jasełek na salezjańskich deskach w Oświęcimiu sięga
lat 20. ubiegłego wieku.
Po dłuższej przerwie powrócono do niej
i od czterech lat jasełka są ponownie grane
i znowu cieszą się ogromnym zainteresowaniem widzów.
Już dzisiaj zapraszamy na jasełka „Polskie
Betlejem” wystawiane na scenie teatralnej
salezjanów. W tym roku przygotowują je
artyści amatorskiego teatru z oświęcimskiego oratorium salezjańskiego wraz ze scholą
dziecięcą oraz członkami liturgicznej służby
ołtarza z parafii Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych, uczniami ze Szkoły Podstawowej
nr 1, grupą „Wolumniki” z Miejskiej Biblioteki Publicznej Dla Dzieci i Młodzieży
w Oświęcimiu, przedszkolakami z Zaborza
oraz byłymi wychowankami salezjańskimi.
Większość tekstów i ilość postaci pozostaje
niezmieniona od czasów, gdy dziadkowie
dzisiejszych aktorów grali swoje role, choć
nie zabraknie także „nowej” postaci – Ojca
Świętego Jana Pawła II.
Pierwsze jasełka już 27 grudnia o godz.
16:00. Wstęp wolny, choć zbierana będzie
dobrowolna ofiara przeznaczona na remont
sceny oraz wycieczkę dla aktorów, występujących w jasełkach. Szczegóły na plakatach.
– In

17.12 godz. 18:30 Projekcja
filmu „Galerianki” w ramach DKF
„Reksio”, prod. polska, 2008 rok,
reż. Katarzyna Rosłaniec
18.12 godz. 17:00 Z cyklu: „Czas
na słowo” – wieczór piąty – wiersze ks. Jana Twardowskiego
28.12 godz. 18:00 „Zimową
porą” – koncert świąteczny w wykonaniu Ireny Staniek
31.12 godz. 24:00 Sylwestrowy
pokaz ogni sztucznych
3.01 godz. 17:30 Koncert kolęd
w wykonaniu Witolda Zalewskiego
(organy) i Męskiego Chóru Katedralnego z Krakowa (kościół św.
Maksymiliana)
6.01 godz. 17:00 „Nasza biała
kolęda” – koncert kolęd w wykonaniu grupy wokalno-instrumentalnej Wariant M i gości
8.01 Bal Studniówkowy
9.01 Bal Studniówkowy
10.01 XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
12.01 V Konkurs Kolęd Polskich

Około 200 wolontariuszy wyruszy
z puszkami na miasto, a w Oświęcimskim Centrum Kultury, w którym tradycyjnie będzie mieścił
się sztab organizacyjny, odbędzie
się m.in. koncert zespołów: „The
Darmed” z Osieka, „Avalanche”
z Oświęcimia, „De Nuevo” z Bielska-Białej, „LORD” z Bielska-Białej,
„Revolucja” z Krakowa oraz „Angel
Wings” z Raciborza. O godzinie
20:00, podobnie jak w całej Polsce,
zapłonie „Światełko do nieba”.
Finał po raz drugi poświęcony będzie dzieciom z chorobami onkologicznymi. Zebrane środki zostaną
przeznaczone na doposażenie kli-

nik onkologicznych w sprzęt wysokospecjalistyczny.
W 2009 roku podczas XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy udało się zebrać w całej
Polsce blisko 40,5 mln zł. Wkład
oświęcimskiego sztabu, zarejestro-

wanego w Oświęcimskim Centrum
Kultury, wyniósł blisko 74 tys. zł.
Każdego roku w Polsce rozpoznaje
się około 1200–1300 nowotworów
u osób do 18. roku życia. Wśród
miliona osób w wieku rozwojowym
notuje się rocznie 110–130 nowych
zachorowań. Nowotwory w wieku
dziecięcym i młodzieńczym, pomimo stosunkowo rzadkiego występowania i systematycznej poprawy wyników terapii (obecnie
70–80 proc. wyleczeń), powodują
nadal śmierć większej liczby dzieci niż każda inna choroba. Wśród
przyczyn zgonów u dzieci powyżej
pierwszego roku życia nowotwory
zajmują drugie miejsce po zatruciach, wypadkach i urazach. Z tego
powodu stanowią istotny problem
w medycynie wieku rozwojowego.
– In

Galeria „Tyle światów”
do 27.12 „Tęsknoty” – wystawa
prac Piotra Pandyry
Wystawy
do 7.02.2010 „Pójdźmy wszyscy
do stajenki” – wystawa szopek
krakowskich z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (zamek –
Zbiory Historyczno-Etnograficzne,
ul. Zamkowa 1)
Uniwersytet Trzeciego Wieku
15.12 godz. 17:00 „Tradycje
świąteczne: kolędy stare i nowe” –
mówi i śpiewa Majka Lamers
16.12 godz. 8:30 Wyjazd do
Wieliczki. W trakcie zwiedzania
kopalni wykład Zbigniewa Święcha pt. „Legendy krakowskie”

Chór z katedry wawelskiej
w Oświęcimiu
Takie okazje nie zdarzają się często – w kościele św. Maksymiliana będzie można posłuchać kolęd w wykonaniu Męskiego Chóru Katedralnego Królewskiej Katedry na
Wawelu.

Chórem założonym sześćdziesiąt
trzy lata temu od 2001 r. dyryguje
Andrzej Korzeniowski, natomiast
funkcję organisty w Królewskiej
Katedrze na Wawelu od 1995 r. pełni Witold Zalewski, który prowadzi także działalność pedagogiczną
w Archidiecezjalnej Szkole Organi-

stowskiej oraz Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie. Chór
śpiewa całą gamę utworów muzyki
kościelnej.
Na koncert zapraszamy 3 stycznia
2010 roku, o godz. 17:30 do kościoła św. Maksymiliana. Wstęp wolny.
– In

Nasza biała kolęda

Osiemnastka Wielkiej Orkiestry
10 stycznia 2010 roku po raz osiemnasty zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”
15.01 Bal Studniówkowy
16.01 Bal Studniówkowy
21.01 godz. 17:00 Koncert Haliny Kunickiej
22.01 Bal Studniówkowy
23.01 Bal Studniówkowy
28-30.01 14. Międzynarodowy
Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka” 2010

Zapraszamy na
koncert w wykonaniu grupy
wokalno-instrumentalnej Wariant M i gości.
Warto zarezerwować kilka
chwil 6 stycznia, by o godzinie 17:00 zasiąść wygodnie
w sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury
i posłuchać… a może nawet
zanucić razem z wykonawcami tony polskich kolęd.
– adam
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Rozumne tworzenie
Paweł Warchoł, oświęcimski artysta grafik, tworzy już 25 lat!
Z okazji tego jubileuszu w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu przygotowano specjalną wystawę będącą retrospektywą jego twórczości. Można ją obejrzeć do końca roku.

Podczas wernisażu w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu
Fot. Bartłomiej Senkowski

O sztuce tworzenia rzeczy niebanalnych
rozmawiamy z Pawłem Warchołem.
Rysunek to główna technika,
którą Pan się posługuje. Z czego to wynika? Zazwyczaj grafiki
tworzone przez Pana są bardzo
dużych rozmiarów i bardzo precyzyjne – mnóstwo drobnych
kreseczek tworzących doskonałą
całość. Jak długo powstaje takie
dzieło?
Rysunek do wielkiej sztuki wprowadził Leonardo da Vinci, Michał
Anioł, a teraz robię to ja. Rodzina niezła. Rysunki realizuje się
z biedy – są one najtańszą formą
wypowiedzi. Właściwie, aby powstało arcydzieło potrzeba papieru i prostego narzędzia – kawałek
węgla drzewnego, patyk, pędzel
lub trochę farby. Ołówek lub pióro w tym towarzystwie to prawie
arystokracja. Tak prostymi na-

rzędziami można wyczarować
wszystko: zarówno emocjonalne
zapisy linearno-kaligraficzne, szkice prawie wszystkiego, jak i ciężkie
w wyrazie bunkry lub walce. Moje
prace wykonywane są w technice
rysunku tuszem, prawdopodobnie
najbardziej pracochłonnej technice rysunkowej. Realizuję je z reguły na kartonach o formacie 100 x
70 cm. Dlatego wielokrotnie przez
krytyków sztuki określane są jako
realizacje monumentalne. Wymagają doskonałej techniki i precyzji
oraz wielu godzin nieprzerwanej
pracy. Właściwie w tej technice
nie ma możliwości żadnej korekty
i retuszu podczas realizacji, wymagają od autora absolutnej perfekcji.
W ciągu roku wykonuję od jedenastu do trzynastu tego typu prac.

Czy ma Pan jakiś ulubiony obiekt,
który przedstawia Pan w swoich
pracach?
W sztuce nie jest to istotne. Oczywiście jako mężczyzna mam kilka
ulubionych obiektów, ale rzadko
przedstawiam je w swoich pracach.
W tym momencie myślę, że jednak
powinienem im poświęcić więcej
czasu w twórczości. Zobaczymy.
Z czego czerpie Pan największą
inspirację do tworzenia?
Inspiracja… trudno określić, jak to
działa. Rysuję „Holzmachiny” i do
tej pory nie mogę na 100 proc. powiedzieć, skąd się wzięły. Czasami
pomagają mi w tym krytycy sztuki,
którzy próbują mniej lub bardziej
udanie nakreślić jakiś trop. Podobnie z rysunkami „Oratio” opartymi
konstrukcyjnie na drodze krzyżowej. Widocznie pewne rzeczy
musiałem zrobić, również „Walce”, „Bunkry”, „Szczątki”. Obecnie
moje prace są bardziej wyrafinowane. Realizuję pewne, z góry
określone, zagadnienia graficzne.
Tu nie ma żadnej inspiracji. Żadnego uduchowienia. Są to głęboko
przemyślane, artystyczne realizacje
graficzne, operujące w kilku strukturach płaszczyzn – od nawzajem
się przenikających aż po agresywnie kontrastujące. Wbrew formalizmowi w pracach tych udało mi się
zawrzeć jednak wartość duchową,
siła przekazu tych dzieł została doceniania zarówno przez odbiorców,
jak i krytyków sztuki. Wszystkie te
realizacje zostały uhonorowane
prestiżowymi nagrodami, w tym
na dwóch najważniejszych obecnie
w Europie konkursach rysunku –
w czeskim Pilźnie i we Wrocławiu.
Największy i najważniejszy dla
Pana sukces twórczy to...
Dla mnie zawsze najważniejsze są
nagrody, które dopiero dostanę.
Za kilka dni odbiorę I nagrodę w
Światowej Galerii Rysunku OSTEN
w macedońskim Skopje i dzisiaj
to jest najważniejsze. Zresztą wysyłam rysunki, licząc zawsze na
Grand Prix. Nawet gdy nie uzy-

Paweł Warchoł –
artysta grafik,
ur. w 1958 r. w Krakowie. W roku 1984
ukończył Akademię
Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział
Grafiki w Katowicach.
Dyplom uzyskał
w pracowni grafiki
doc. Stanisława Kluski
i malarstwa doc. Romana Nowotarskiego.
Mieszka w Oświęcimiu,
zajmuje się rysunkiem,
malarstwem i grafiką
wydawniczą.
Swoje prace prezentował na 66 wystawach
indywidualnych m. in.
w Warszawie, Berlinie,
Münster, Barcelonie,
Żylinie oraz wielokrotnie w Krakowie, Katowicach i Bielsku-Białej. Brał udział
w ponad 300 wystawach w kraju i za granicą, w tym na wszystkich najważniejszych triennale i biennale rysunku na świecie.
Jego dzieła były ponadtrzydziestokrotnie nagradzane i wyróżniane, w tym wielokrotnie Nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

skują głównej nagrody, zawsze są
honorowane innymi nagrodami
lub wyróżnieniami. I tak jest prawie od 2000 roku. Nie muszę być
skromny, gdyż wynika to przede
wszystkim z naprawdę ciężkiej
i rozumnej pracy. Jestem w tym co
robię dobry i nie dostałem tego od
nikogo za darmo.
Pokutuje opinia, że artyście ciężko w Polsce utrzymać się wyłącznie ze swojej twórczości. Czy Pan
podziela tę opinię? Czy zajmował
się Pan kiedyś jakąś inną zarobkową pracą?
Obecna sytuacja dla ludzi sztuki
jest szczególnie trudna. Wynika to
ze słabości samego środowiska, ale
również absurdalnych przepisów.
Zjawiskiem szczególnie szkodliwym jest zajmowanie stanowisk
związanych z kulturą, zarówno
w sferach rządowych, jak i samorządowych, przez ludzi kompletnie
nieprzygotowanych, absolutnych
dyletantów – wystarczy przypomnieć ministra kultury i sztuki
Zdzisława Podkańskiego. Ja radzę sobie nie najgorzej, mam tzw.
„nazwisko” i dorobek. Ale żeby
funkcjonować muszę być nie tylko

artystą, ale też normalnie zarejestrowaną vatowską firmą. Działam
od prawie dwudziestu lat pod szyldem PEN Studio. Jednak i ja nie
mam pracowni, w której mógłbym
realizować w pełni swoje pomysły
graficzno-malarskie.
W jaki sposób lubi Pan odpoczywać, co robi Pan w wolnym czasie?
Wolny czas to słowa prawie dla
mnie obce. Wypoczywam z reguły
podczas kilkudniowych wyjazdów
na wernisaże oraz na dłużej trwających plenerach. Prawie zawsze,
raz w roku tydzień na nartach, na
które jestem skutecznie wyciągany przez rodzinę i znajomych. Od
czasu do czasu wypad do kina,
niestety do Krakowa lub Bielska,
bo nasza „metropolia” takiej instytucji nie posiada. Muzyka, a nawet
literatura z audio-booków przy
pracy. Skutecznie. Teatr, koncerty przy okazji wyjazdów, książki
w pociągach i samolotach. Gdy
moje rysunki będą kupowane po
10 000 euro, a tyle powinny kosztować – wyjazd do Acapulco być
może za dwa lata.
Dziękuję za rozmowę.
– In

pod patronatem „głosu”

Wielka Synagoga
na współczesnym graffiti
Malowaniem graffiti, przedstawiającego niegdysiejszą oświęcimską Wielką Synagogę Centrum Żydowskie
rozpoczęło projekt „Pamiętajmy dla
przyszłości”.

Dariusz Paczkowski,
autor projektu
Fot. In

W miejscu, gdzie kiedyś stała
Wielka Synagoga, na ul. Berka Joselewicza, zebrani goście mogli
wziąć udział w malowaniu sprayem wizerunku Wielkiej Synagogi.
Projekt prowadził Dariusz Paczkowski, artysta z grupy 3fala.art.pl.
Wcześniej wszyscy zainteresowani
mogli poznać podczas warsztatów
techniki tworzenia graffiti.

– Projekt miał upamiętnić 70.
rocznicę zniszczenia przez Niemców Wielkiej Synagogi. Mam
nadzieję, że przyczynił się do
refleksji nad tragiczną przeszłością i jednocześnie dał nadzieję
na lepszą przyszłość, wolną od
uprzedzeń i nietolerancji – informuje Artur Szyndler z Centrum
Żydowskiego.

Przy okazji tego wydarzenia zgromadzeni mieszkańcy Oświęcimia
mogli wyrazić sprzeciw i podpisać się pod apelem Stowarzyszenia „Nigdy więcej” dotyczącym
zakazu sprzedaży na portalu aukcyjnym Allegro współcześnie
produkowanej odzieży i gadżetów
propagandowych z symboliką nazistowską i rasistowską oraz wy-

dawnictw rozpowszechniających
taką ideologię.
Powstałe dzieło można obejrzeć
na placu Skarbka przed Centrum
Żydowskim w Oświęcimiu. Serdecznie zapraszamy!
– In
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Horoskop
Baran 21.03–20.04

Zbliża się zimowe przesilenie, więcej światła to więcej energii, którą
możesz wykorzystać, jak zechcesz.
Nic teraz nie stoi na przeszkodzie,
aby pięknie podsumować rok pod
każdym względem. Wszystko zależy od Ciebie! Zapowiada się wiele
emocji, ale Ty to lubisz…

Byk 21.04–21.05

Odczujesz wyraźne zwolnienie
tempa. Nie zabieraj się teraz za
trudne sprawy, z romansami też
raczej uważaj. Zastanów się, zanim zaszalejesz ze świątecznymi
zakupami – nie lubisz spłacać kart
kredytowych. Pamiętaj, że czyjaś
bliskość najlepiej wypełnienia zimowe wieczory.

Bliźnięta 22.05–22.06

Pół roku do Twoich urodzin, więc
może warto ustalić nowe cele do realizacji? Pamiętaj, że szczęście częściej uśmiecha się do optymistów,
porzuć więc smętne nastroje i nawyki malkontenta. Szkoda życia!

Rak 23.06–22.07

Pracowite Raki mogą się zapomnieć i zasiedzieć w pracy w długie zimowe popołudnia. Sprawy
służbowe są absorbujące, ale nie
zapominajcie o domowych przyjemnościach! Czas zacząć przygotowania do Gwiazdki, bo przecież
uwielbiacie rodzinną atmosferę.

Lew 23.07–23.08

Po czasie jesiennej niepewności wychodzisz na prostą, działasz zdecydowanie i jesteś, Lwie,
nastawiony na sukces. W pracy
wszystko się gładko ułoży, w miłości same pozytywy. Może nawet
zaplanujecie wspólnie jakieś poważniejsze kroki…

Panna 24.08–23.09

Czujesz się momentami jak w potrzasku? Masz trudności z dokonaniem wyboru? Usiądź, przemyśl
wszystko spokojnie i działaj według planu. Przed nowym rokiem
pozbądź się zbędnego balastu starych spraw i baw się!

Waga 24.09–23.10

Nowe plany już się realizują, ambicje mogą być zaspokojone, nie
bój się mówić głośno o tym, czego
chcesz, jakie zmiany planujesz.
Czasem warto zagrać va banque,
a teraz los Ci sprzyja, więc do
dzieła!

Skorpion 24.10–22.11

Pieniążki pokażą Ci, jak bardzo
Cię lubią. Radzisz sobie z nimi
bez problemu. Tylko czy przy okazji nie tracisz czegoś z oczu? Nadchodzący czas jest dobrą okazją
dla sprawdzenia, czy Twoi bliscy
nie czują się zaniedbani. Pieniądze to nie wszystko…

Strzelec 23.11–20.12

Początek nowego astrologicznego
cyklu to czas, kiedy wszystko można zmienić. Masz siły, aby to zrobić, więc się nie wahaj przeprowadzić życiowej rewolucji. Zresztą…
okazja sama Cię znajdzie w najmniej spodziewanym momencie.

Koziorożec 22.12–20.01

Końcówka roku sprawia, że Twoje bateryjki są na wyczerpaniu.
Oszczędzaj więc siły, przemyśl swoje plany, zamiary, odłóż pracę na
później i odpoczywaj. Zastanów się,
czy Twoje życie jest takie, jak chcesz,
aby było. Jeśli nie, to po prostu wymyśl inne i zacznij od nowa.

wodnik 21.01–19.02

Pomyślnie dobijasz do zakończenia roku, który ocenisz pozytywnie. Już widzisz, że zaczęło się
kilka interesujących wątków, które warto rozwinąć. Zima to dobry
czas na filozofowanie i refleksję.
Przyjrzyj się uważnie temu, co do
Ciebie przychodzi.

Ryby 20.02–20.03

Reklama

Zbliża się czas życiowych porządków, świąteczny wolny czas jest
dobry, aby przemyśleć różne problemy, które Cię nurtują. Pamiętaj, że niektóre sprawy można po
prostu zakończyć i nie trzeba się
nikomu tłumaczyć ze swoich decyzji. Masz prawo się zmieniać!
– Selene
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OŚWIĘCIM NA STAREJ FOTOGRAFII
ZE ZBIORÓW TADEUSZA FIRCZYKA

Salezjańskie jasełka
W całości zdjęcia z lat 1956–1961

W kościele salezjańskim w Oświęcimiu trwa tradycja wystawiania
jasełek opartych na „Betlejem polskim” Lucjana Rydla. W czasach
przedwojennych w okresie świąt Bożego Narodzenia tłumy Ślązaków przyjeżdżały do Oświęcimia, aby zobaczyć jasełka.

14 stycznia 1927 roku oświęcimscy aktorzy z zespołu teatralnego
Zakładów Salezjańskich wyjechali na gościnny występ „Jasełek” do
Teatru Miejskiego w Katowicach.

Urok świątecznych bazarów...

Z

apowiadały nadejście
Bożego Narodzenia
na równi z choinkami
sprzedawanymi na
placach miast i miasteczek, grudniowymi jarmarkami
i wystawowymi oknami, przybranymi złocistymi girlandami.
Od przedświątecznych targów
różniły się tym, że odbywały się
pod dachem, a wszystkie towary
były podarowane przez kupców,
ziemian, rzemieślników i członków
towarzystw dobroczynnych.
To właśnie filantropijne stowarzyszenia przygotowywały świąteczne
bazary, już od września zbierając
towary, urządzając stoiska, pełniąc
funkcję sprzedawców i kasjerów.
Starały się też pozyskać udział
miejscowych artystów, którzy
bądź jak malarze czy rzeźbiarze
ofiarowywali swoje dzieła, bądź jak
muzycy czy aktorzy – deklarowali
się uświetnić świąteczne bazary
urządzeniem kilku krótkich koncertów muzyki i poezji.
Indyki, pierniki i szkice Kossaka
Asortyment produktów i przedmiotów, jakie można było nabyć na
bazarze, był bardzo różnorodny. Od
wiktuałów, które pojawić się miały
na świątecznym stole, poprzez rozmaite rzeczy mogące nadawać się
na gwiazdkowe prezenty. Piętrzyły
się więc na przybranych jedliną, jemiołą i kolorowymi wstążkami kramach wędliny, marynaty, bakalie,
owoce, butelki wina, słoje konfitur.
W chłodnych pomieszczeniach
wystawiano na sprzedaż sprawione
indyki, upolowane bażanty i zające,
cielęce udźce.
Wiele było kramów z świątecznym,
pięknie zapakowanym ciastem
– przede wszystkim z piernikami, cwibakami i różnego rodzaju
drobnymi ciasteczkami, które długo
zachowywały świeżość. Do każdej
paczuszki dołączony był bilet wizytowy czy karteczka z nazwiskiem
ofiarodawczyni.
A że wszystkie wypieki były domowego wyrobu, stąd klienci mogli
sądzić, że piernik z bakaliami,
migdałowe ciasteczka czy pełen
rodzynek i smażonej cykaty cwibak
rzeczywiście wyszedł z rąk hrabiny
Potockiej i jej córek, Julii Hallerowej czy pań z bankierskiej rodziny

nagłaśniamy
Za „złoty okres” w salezjańskim życiu teatralnym można uznać
okres powojenny od 1945 do połowy 1952 roku. Później władze komunistyczne całkowicie zakazały wystawiania spektakli o tematyce
religijnej.

Kirchmayerów… Ponoć specjały
z wizytówką, na której widniał herb
czy nazwisko familii znanej i szanowanej, szybciej niż inne znajdowały
nabywców.
Wielu zwiedzających bazar zatrzymywało się przy stoiskach, gdzie
sprzedawano przedmioty i drobiazgi nadające się na prezenty. Obok
amatorskiego wyrobu szkatułek
czy tek na papiery, haftowanych
serwetek i filiżanek malowanych
ręcznie w różane girlandy i amorki,
trafiały tu szkice i rysunki znanych
artystów – Juliusza i Wojciecha
Kossaków, Fałata, Wodzinowskiego. A także oprawne w półskórek
tomiki poezji Tetmajera z autografem autora, powieści Sienkiewicza
z dedykacją mistrza słowa, sepiowe
fotografie sławnych aktorów w
ozdobnych ramkach z podpisami.
Tak jak wszystkie wystawione
na sprzedaż towary, również i te
przedmioty miały cenę minimalną,
ale z reguły kupujący płacili więcej,
mając na względzie filantropijny cel
bazaru.
Zaloty przy dźwiękach muzyki
Podczas wszystkich dni otwarcia
bazaru klientom przygrywała
muzyka, popisywały się orkiestry
wojskowe, miejskie, kolejarskie,
nawet gimnazjalne. Rozbrzmiewały
dziarskie marsze, skoczne polki,
sentymentalne walce… Nastrój był
radosny, a niektórych zachęcał do
flirtu i zalotów.
Młodzi ludzie mieli okazję przypatrzeć się z bliska pannom widywanym dotąd tylko w towarzystwie
matek bądź przyzwoitek na spacerach czy koncertach. Każda z pań
obsługujących bazarowe kramy
miała do pomocy jakąś atrakcyjną
młodą pannę, wiedząc że ładna buzia niezawodnie przyciąga klientów.
Toteż korzystali z tego skwapliwie
kawalerowie młodzi i starsi pod pozorem pomocy w wyborze prezentów, wciągając w rozmowę urocze
sprzedawczynie. Tak nawiązywały
się nieraz znajomości, jakie – jeśli
wierzyć wzmiankom w pamiętnikach - prowadziły do nie zawsze
odpowiednich miłosnych związków,
a nawet mezaliansów.
Galicyjski pamiętnikarz Kazimierz
Girtler wspominał pewną ładną
i posażną pannę z kupieckiej rodzi-

ny Jawornickich, która przy okazji
świątecznego bazaru w 1879 roku,
„sprzedając pierniki i marcepanowe cacka na drzewko”, zawarła
znajomość z przystojnym aplikantem adwokackim ze Lwowa.
Młodzieniec „chociaż wykształcony,
był biedny jak przysłowiowa mysz
kościelna, a panna oprócz majętnych rodziców miała spore zasoby
w spadku po babce w wiedeńskim
banku” – pisał Girtler.
Przy kramiku ze słodyczami
doszli do porozumienia, a potem
spotkali się jeszcze parę razy na
ślizgawce w parku, gdyż młody
człowiek przebywał aktualnie
w Krakowie w sprawach sądowych
prowadzonych przez jego patrona.
Dość że „sentymenty wzajemne
wybuchły”, co ku wielkiej irytacji
zacnych kupców zakończyło się
ucieczką córki z ukochanym do
Lwowa, gdzie młoda para wzięła
ślub. Zaraz potem młoda żona
napisała list do rodziców z prośbą
o wybaczenie, a patron jej męża,
znany we Lwowie mecenas dołączył
pismo, w którym wystawiał aplikantowi dobrą opinię jako rokującemu
nadzieję prawnikowi i prosił jego
teściów o wyrozumiałość… Prośby
nie pozostały bez echa i rodzice
przebaczyli w końcu córce, która
bez ich zgody i błogosławieństwa
zmieniła cywilny stan.
„Zaspokojone potrzeby wielu…”
Tak podsumowywali galicyjscy
felietoniści finansowe wyniki
świątecznych bazarów, wyliczając
skrupulatnie na co przeznaczono
zarobione pieniądze. Lista taka
co roku była imponująco długa.
Dzielono uzyskane sumy pomiędzy bursy dla uczniów, ochronki,
przytułki dla starców, wspierano
wpisy szkolne i uniwersyteckie dla
niezamożnych studentów, zawodowe kursy dla młodzieży, tanie
kuchnie, biblioteki i czytelnie dla
ludu, nauczanie dorosłych czytania
i pisania – i wiele innych społecznych potrzeb. Produkty spożywcze,
których nie sprzedano, trafiały do
zakładów publicznej dobroczynności, tak by ich pensjonariusze mogli
bodaj w świąteczne dni cieszyć się
suto zastawionym stołem.

KAMILA DRABEK

Zapiski z grodu nad Sołą
Verba volant, scripta manent
Słowa ulatują, pisma pozostają…

Ł
Na szczególne uznanie w animowaniu życia teatralnego zasłużyli:
ks. Leon Musielak, ks. Stanisław Domino – reżyserzy, ks. Stanisław
Skiba, ks. Maksymilian Zachląd oraz ks. Leopold Kasperlik.

BOGNA WERNICHOWSKA

acińska sentencja przychodzi mi do głowy,
gdy czytam antologię
„Opowieści spod zamkowej góry” Jana Ptaszkowskiego.
Jest to poprawione i uzupełnione
drugie wydanie książki, która ukazała się tym razem w ramach Serii
Oświęcimskiej wydawnictwa Akapit (wydania poprzednie TMZO,
cz. 1. 1985, cz. 2. 1990).
Każde miasto powinno mieć swojego kronikarza i można takim
mianem określić Jana Ptaszkowskiego, który od lat gromadzi i popularyzuje wiedzę na temat kasztelańskiego grodu nad Sołą. Historia
Oświęcimia jest bogata i dłuższa
niż zakładano w 1979 roku, kiedy

świętowaliśmy 800-lecie miasta.
Autor analizuje pochodzenie nazwy Oświęcim, sięgając do różnych
źródeł, również do słowiańskich,
przedchrześcijańskich
korzeni.
Przedstawia zapisy obecne w starych dokumentach, porządkuje
kalendarium od czasów, gdy ziemia oświęcimska zmieniła przynależność z polskiej na czeską i wróciła do Korony. Opowiada również
o czasach późniejszych i ludziach,
którzy zapisali się na kartach miejskiej historii aż do współczesności.
Nie brakuje również legend, na
przykład o okrutnym kasztelanie
i duchach spod zamkowej góry.
Książka jest ilustrowana czarnobiałymi fotografiami, pocztówkami, rycinami, pochodzącymi ze
zbiorów autora oraz innych osób,
miłośników Oświęcimia.

„Opowieści spod zamkowej góry”
to pozycja wartościowa, która powinna służyć kolejnym pokoleniom
oświęcimian, aby nie zanikła świadomość, skąd pochodzimy, jakie są
nasze korzenie. Wielowiekowa historia, której ślady wciąż są obecne
w naszej codzienności, jest tym, co
warto ocalić od zapomnienia.
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Pingpongowy turniej w Oświęcimiu zgromadził
blisko stu uczestników

Polfin i inni
Tylko w jednej z pięciu kategorii,
podczas pingpongowego turnieju
w Oświęcimiu, zabrakło przedstawicieli gospodarzy. Zawody
z udziałem blisko stu zawodników rozegrano z okazji rocznicy
niepodległościowego święta. Organizatorem był Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu
oraz Uczniowski Klub Sportowy
Polfin Ogrodzenia Biz. Pingpongistów podzielono na pięć kategorii
wiekowych i tylko w grupie kobiet
nie było w pierwszej „trójce" oświęcimian.
– W pozostałych zdobywaliśmy
medale – cieszy się wiceprezes i zarazem trener w oświęcimskim Polfinie, Ryszard Sarna. – W większości
przypadków miały one złoty kolor.
W najmłodszej kategorii podwójne
zwycięstwo odnieśli nasi pingpongiści. Wygrał Jakub Ledwoń, przed Jakubem Pawlusiakiem. Ten pierwszy
w ostatnim czasie poczynił bardzo
duże postępy w grze i zaowocowało
to zwycięstwem w turnieju. Z kolei

rok młodszy Jakub Pawlusiak zajął
drugie miejsce i również jest naszą
nadzieją na przyszłość. Z tym duetem wiążemy spore oczekiwania
– powiedział Ryszard Sarna. Witold
Nowakowski z Gliwic triumfował
w najstarszej kategorii weteranów.
Drugie miejsce zajął Henryk Budzyński z KTS Lędziny, a na trzecim uplasował się przedstawiciel
gospodarzy – Ryszard Sarna. W
kategorii juniorów także wygrał zawodnik z Oświęcimia. Michał Rosiek wyprzedził Daniela Skowrona
z ULKS Lachowice i Bartosza Gizę
z Czarnych Koziniec. W najbardziej
prestiżowej grupie seniorów (open,
bez podziału wiekowego) finał był
wewnętrzną sprawą zawodników
Polfinu. Ostatecznie Robert Świrk
okazał się lepszy od Marka Kądzieli.Wyniki turnieju tenisa stołowego
w Oświęcimiu: młodzicy – 1. Jakub
Ledwoń, 2. Jakub Pawlusiak (obaj
Polfin Ogrodzenia Biz Oświęcim), 3.
Michał Ostanek, 4. Grzegorz Zając
(obaj Skawa Wadowice), 5. Tomasz

UKS Polfin Ogrodzenia Biz Oświęcim wygrał wszystkie jesienne mecze w rozgrywkach drugiej ligi
Fot. zbiory klubu

Rosiek (Polfin), 6. Jakub Ochman
(Skawa), juniorzy – 1. Michał Rosiek
(Polfin), 2. Daniel Skowron (LKS
Lachowice), 3. Bartosz Giza (Czarni
Koziniec), 4. Mateusz Kalinowski
(BTTS Silesia Miechowice), 5. Artur Bogunia (Skawa), 6. Marek Lenart (Lachowice) seniorzy – 1. Robert Świrk, 2. Marek Kądziela (obaj
Polfin), 3. Jarosław Nitek (ULKS

Karatecy z Oświęcimia startowali w Piotrkowie Trybunalskim

Walki w pełnym kontakcie
Nina Wysogląd i Bartosz Fryc
z Oświęcimskiego Klubu Karate zajęli pierwsze miejsca podczas zawodów ligowych Muay Thai w K-1 Rules. Na najwyższym stopniu podium

w Piotrkowie Trybunalskim stanął
też Paweł Anlauf z Klubu Oyama
Karate Brzeszcze. Organizatorem zawodów był Klub PSSW Tom Center
Piotrków Trybunalski. Na tej impre-

Nina Wysogląd w narożniku ze swym trenerem – Mariuszem Pawlusem
Fot. zbiory klubu

Komplet zwycięstw drugoligowej drużyny
z Oświęcimia

Lider gromi
Komplet zwycięstw odniósł oświęcimski zespół w jesiennych meczach
drugiej ligi. UKS Polfin Ogrodzenia
Biz Oświęcim otwiera tabelę i jest
na najlepszej drodze do wygrania
rozgrywek.W siódmej kolejce podopieczni Ryszarda Sarny odnieśli
pierwsze zwycięstwo do zera. Polfin
rozgromił w meczu wyjazdowym
UKS Agro Olesno aż 10:0. Mecz
w Oleśnie od początku toczył się pod
dyktando gości. Polfin był zdecydowanym faworytem tego pojedynku
i oświęcimianie potrafili wywiązać
się z tej roli. Górowali nad rywalem
w każdym pojedynku tego meczu.
Gospodarze zdawali sobie sprawę,
że tylko dekoncentracja ze strony
zawodników gości mogła otworzyć
jakąś szansę na wygranie pojedynczej gry. Oświęcimianie od początku do samego końca byli jednak
skoncentrowani i uniknęli błędów
z wcześniejszych gier, kiedy przy
wysokim prowadzeniu mieli pro-

blemy z postawieniem „kropki nad
i". Trener Ryszard Sarna nie ukrywa,
że obawiał się spotkania w Oleśnie.
Wyniki niektórych spotkań drużyny z Olesna rozgrywanych w swojej
hali pokazywały, że ten zespół stać
na wiele. Tak było np. w meczu ze
Słopnicami, który Agro minimalnie
przegrało 4:6.
– Nasi zawodnicy powoli zaczynali
odczuwać już zmęczenie i dobrze, że
mamy teraz świąteczno-noworoczną przerwę – mówi trener Ryszard
Sarna. – Pierwszy mecz w nowym
roku rozegramy w Krakowie z Bronowianką. Pod Wawel pojedziemy 9
stycznia. Mam nadzieję, że kolejny
rok będzie dla nas tak samo udany
jak ten, który dobiega końca – dodaje Ryszard Sarna. Punkty dla UKS
Polfin Ogrodzenia Biz Oświęcim w
Oleśnie zdobyli: Marek Kądziela,
Wacław Suchecki, Rafał Długaj, Robert Świrk – wszyscy po 2,5.
– (zyg)

Z funkcji prezesa Aksam Unii
zrezygnował Adam Urbańczyk
Fot. (zyg)

w szeregach biało-niebieskich nie
był jednak zadowolony po spotkaniu
z TKH. – Bramki zdobyte w przegranych meczach nigdy nie cieszą –
mówił Miroslav Javin. – Zagraliśmy
słabo, i nie może usprawiedliwiać nas
męcząca podróż z Gdańska. Musimy
się szybko otrząsnąć i szukać punktów w innych spotkaniach – dodaje
Javin. Tymczasem z funkcji prezesa
Aksam Unii, ze względu na sprawy
osobiste, zrezygnował Adam Urbańczyk. Jego obowiązki przejął dotychczasowy wiceprezes – Maciej Stanek.
Adam Urbańczyk to człowiek, bez

którego prawdopodobnie nie byłoby
hokeja w Oświęcimiu. W najtrudniejszym okresie, po wycofaniu się ze
sponsoringu przez firmę chemiczną
Dwory, objął stery w tonącym klubie
i wyprowadził go na prostą.
Energa Stoczniowiec Gdańsk – Aksam Unia Oświęcim 3:2 (1:1, 0:1,
2:0). Bramki dla Aksam Unii: Mateusz Adamus (7), Waldemar Klisiak (40).Aksam Unia Oświęcim
– TKH Nesta Toruń 3:6 (1:2, 1:2,
1:2). Bramki dla Aksam Unii: Marek
Modrzejewski 13, Waldemar Klisiak
29, Miroslav Javin 50.
– (zyg)

Wszystko od nowa
li. Najlepszego dnia nie miał nasz
bramkarz. Zbyszek Szydłowski mógł
się lepiej zachować, ale to nie on ponosi winę za przegrany mecz z Toruniem. Okazji bramkowych było na
tyle dużo, że spokojnie powinniśmy
wygrać – dodaje Ales Flasar. W pojedynku ze „Stalowymi Piernikami",
Aksam Unia zagrała słabo. Widać
było, że oświęcimianie odczuwali
trudy męczącej podróży z Gdańska.
Gospodarze cały czas gonili wynik.
Zdobywali kontaktowe gole (Marek
Modrzejewski, Waldemar Klisiak),
ale torunianie szybko odskakiwali
na bezpieczną odległość. Przy trafieniu na 2:4 fatalny błąd popełnił
Zbigniew Szydłowski, którego zaskoczyło czytelne uderzenie Jarosława Dołęgi. Co ciekawe, podopieczni
Tomasza Rutkowskiego grali wów-

godzińska, 2. Patrycja Wiktor (obie
ULKS Moszczanica), 3. Patrycja Paszek (BTTS Silesia Miechowice), 4.
Marta Grajny (LKS Lachowice), 5.
Lucyna Strzymszok (LKS Lesznianka), 6. Marta Wicha (Polfin).
– (zyg)

zie oświęcimską sekcję kickboxingu
reprezentowali: Nina Wysogląd (kat.
do 56 kg), Bartosz Fryc (kat. do 74
kg), Dawid Kwiatkowski (kat. do
67 kg), Tomasz Cwynar (kat. do 79
kg), sensei Mariusz Pawlus (trener)
i Leszek Kraszewski (kierownik
drużyny). Przedstawicielem Brzeszczańskiego Klubu Oyama Karate był
startujący w kategorii do 71 kg Paweł
Anlauf.
– Nina Wysogląd, Bartosz Fryc i Paweł Anlauf spisali się znakomicie –
cieszy się trener oświęcimian, Mariusz Pawlus. – Potwierdzili swoją
wysoką formę i w efektownym stylu
wygrali swoje walki. Z kolei Dawid Kwiatkowski i Tomasz Cwynar
przegrali minimalnie, a werdykt sędziowski nie był jednogłośny. Nasi
zawodnicy ulegli stosunkiem głosów 1:2. Wszyscy zawodnicy z naszego klubu startowali w formule
K-1 – przypomina Mariusz Pawlus.
– (zyg)

Pierwsze porażki oświęcimian w grupie
słabszej

Hokeiści Aksam Unii Oświęcim
z imponującą regularnością punktowali w pięciu pierwszych meczach
grupy słabszej. Impet stracili dopiero
w spotkaniach z zespołami z północy
kraju. Po nich sytuacja w tabeli mocno się skomplikowała. Podopieczni
Alesa Flasara nie są już liderem. Teraz to oni muszą gonić uciekającego
Stoczniowca. Wszystko zaczyna się
więc od nowa. – Potrzebujemy bardzo dużo sytuacji, aby zdobyć gola.
To jest mocno niepokojące – nie
kryje trener Aksam Unii, Ales Flasar. – Porażki ze Stoczniowcem i Toruniem bolą, bo nie byliśmy w tych
meczach słabszymi drużynami. Wystarczy spojrzeć na statystyki oddanych strzałów. Fatalnie nastawione
celowniki zadecydowały o tym, że
musieliśmy uznać wyższość rywa-

Moszczanica), 4. Witold Nowakowski (Gliwice), 5. Henryk Budzyński
(KTS Lędziny), 6. Błażej Cioch (UKS
Wolej Ruda Śląska), weterani – 1.
Witold Nowakowski (Gliwice), 2.
Henryk Budzyński (KTS Lędziny),
3. Ryszard Sarna (Polfin), 4. Franciszek Łysak (Byczyna), 5. Jerzy Hojnacki (Bielsko-Biała), 6. Jerzy Jarosz
(Kęty U-50), kobiety – 1. Klaudia Ja-

czas w osłabieniu. Gol Przemysława
Bomastka na początku trzeciej tercji
praktycznie rozstrzygał losy tego pojedynku.
– Mój zespół konsekwentnie realizował to, o czym mówiliśmy w szatni.
Trzeba też pochwalić chłopców za
bardzo dobrą grę podczas przewag
– stwierdził prowadzący TKH, Tomasz Rutkowski. Drugiego gola w
barwach Aksam Unii zdobył czeski
obrońca, Miroslav Javin. Najlepszy

Oświęcimianie
zajmują drugie
miejsce w tabeli
grupy słabszej
Fot. (zyg)
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Poziomo
1. Państwo ze stolicą w Suwa;
2. Służy wskazówkami;
* Część pleców ;
3. Stolica polskiej śliwowicy;
4. Rwa kulszowa;
* Rowerowa droga;
5. Szkodzi piękności;
6. Lubi słodycze;
* Działo;
7. Dojrzałości to matura;
8. Recenzent literacki;
* Opiekacz;
9. Portowa knajpa;
10. Adriatycki półwysep;
* Nikczemnik;
11. Matka lub ojciec;
12. Lennik;
13. Najstarsza era;
14. W parze z babą;
15. Hejnalista;
16. Puls;
17. Beksa, mazgaj
Pionowo:

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ
kolejny numer
„głosu ziemi
oświęcimskiej”
18 stycznia
2010 roku
„Głos” dostępny także w formie
elektronicznej na stronie
www.ock.org.pl

Kupon nr 12

Litery uporządkowane od 1 do 29 utworzą rozwiązanie, które wraz z kuponem konkursowym nr 12 należy dostarczyć do 10 stycznia 2010 r. do redakcji GZO. Na zwycięzcę losowania czeka nagroda rzeczowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 11/2009 brzmi: „Dobre słowo leczy smutek”. Nagrodę wylosowała
p. Stanisława Bednarska z Oświęcimia. Prosimy o kontakt z redakcją GZO.

A) Wkład do spółki;
* Służba na statku;
B)Zbrojna napaść;
C) Toczy się w sądzie;
* Zielone warzywo;
D) Defekt, wada;
E) Barani pieczony nad ogniem;
* Przenośny komputer;
F) Sto arów;
G) Obłuda;
* Przecina rzędną;
H) Profesja;
I) Parne powietrze;
* Przeciętny konsument;
J) Miasto nad Długą;
K) Miara czegoś;
* Diabetyk;
L) Beczka na wino;
Ł) Przesyłki na poczcie;
M) Kenijski pasterz;
N) Podnośnik koszowy;
O) Zżera debiutanta;
P) Kuchenny obrus;;

