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Półmetek przebudowy basenu
Basen rozgrzewkowy, wieża ze zjeżdżalniami, różnorodne sauny, ścieżka Kneipp’a to nowości,
jakie czekają na przyszłych użytkowników krytej pływalni w Oświęcimiu. Co prawda, aby z tych
atrakcji móc skorzystać, należy jeszcze poczekać, ale już teraz na placu budowy widać, że warto.
Obok krytej pływalni przy ul. Chemików powstał nowy obiekt. To efekt
trwającej od sierpnia ubiegłego roku
inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie pływalni.
Za przyciemnionymi szybami znajduje się 25-metrowy basen rozgrzewkowy z sześcioma torami i ruchomym dnem na jednej połowie. Takie
rozwiązanie pozwoli regulować głębokość wody, aby prowadzić naukę
pływania i aqua aerobik.
Z basenu rozgrzewkowego bardzo cieszą się pływacy i trenerzy
z Uczniowskiego Klubu Pływackiego
Unia Oświęcim.
– Dla nas najważniejszy jest właśnie drugi basen, bo dzięki niemu
będziemy mogli prowadzić zawody międzynarodowe wyższej rangi.
Oczywiście, do tej pory też organizowaliśmy takie, jednak nie było
możliwości „rozpływania się” na zawodach. Teraz na nowej pływalni po
starcie zawodnik będzie mógł pójść
na mały basen i rozgrzać się, rozluźnić czy też w ogóle bezpośrednio
przed startem przygotować się. To
są takie niuanse, ale dla nas bardzo
istotne. Dlatego że gdy zawodnik ma
możliwość przeprowadzenia rozgrzewki przed rozpoczęciem zawodów tylko np. cztery godziny przed
swoim startem, to tak naprawdę
niestety mija się ona z celem. Basen
rozgrzewkowy to rozwiąże i dzięki
niemu pływacy będą mogli w wyzna-

czonym przez trenera czasie przygotować się do startu – tłumaczy Marek
Dorywalski, trener pływaków.
Obok małego basenu znajdują się jacuzzi, jest też basen z urządzeniami
do rekreacji i brodzik z atrakcjami
dla dzieci. W strefie saun przygotowywane są pomieszczenia z saunami
suchymi, parowymi i na podczerwień, a także ścieżka Kneipp’a, czyli
niecki z ciepłą i zimną wodą do stymulacji naczyń krwionośnych.

Oświęcimianie z pewnością ucieszą się z wybudowanej 15-metrowej
wieży z zewnętrznymi zjeżdżalniami
o długości ponad 70 i 100 metrów.
Tego brakowało im na oświęcimskiej
pływalni. Gotowa jest również znaczna część parkingu.
W byłych pomieszczeniach technicznych będą miejsca na siłownię, fitness itp. Zmieni się również zaplecze socjalno-sportowe.
Co ważne, obiekt będzie zapewniał

swobodne korzystanie osobom niepełnosprawnym.
Marek Dorywalski zauważa, że dużo
mieszkańców naszego miasta korzystało z basenu, jednak ostatni czas pokazał, że woleli oni okoliczne obiekty,
które są dużo ładniejsze i bardziej nowoczesne. Nie jest też tajemnicą, że
system instalacji i urządzeń technicznych był już coraz bardziej wyeksploatowany, a niecka dużego basenu też
wymagała remontu.
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– Myślę, że po przebudowie wrócą do
nas ci ludzie. Będą korzystali nie tylko z basenu, ale też z saun, pływalni,
sali fitnessu, squasha i innych atrakcji. Obserwuję od dawna w Oświęcimiu dużą potrzebę przeprowadzenia tej inwestycji. Nasi mieszkańcy
uaktywnili się w wielu dziedzinach
aktywności sportu. Uważam, że rozbudowa części rekreacyjnej to był
przysłowiowy strzał w dziesiątkę.
To ona jest najbardziej potrzebna
mieszkańcom. Ludziom zależy teraz
tylko na tym, aby ceny nadal zostały
na przystępnym poziomie. Wypłycony basen, podnoszone dno pozwoli
na naukę pływania już od najmłodszych lat – zaznacza trener.
Obecnie główny front robót skierowany jest na duży basen, modernizowana jest niecka i trybuny. Przebudowa pływalni jest ogromnym
przedsięwzięciem na skalę, jakiej
jeszcze w Oświęcimiu nie było. Zarówno pod względem zakresu robót, logistycznym, jak i finansowym.
Inwestycja zakończy się w sierpniu
przyszłego roku. Kosztuje blisko
50 mln zł, z czego ponad 22 mln miasto pozyskało z Ministerstwa Sportu.
Kryta pływalnia liczy już ponad
44 lata, wymagała pilnego doinwestowania i dostosowania do obecnych
standardów. Do jej modernizacji
miasto przygotowywało się od 2011
roku, opracowując początkowo koncepcję, następnie dokumentację projektową wraz z pozwoleniem, co było
konieczne, aby rozpocząć starania
o środki ministerialne. Warunkiem
dofinansowania było też dostosowanie obiektu do szkolenia sportowego
i organizacji zawodów. Inwestycja ruszyła w sierpniu 2015 roku.
Kryta pływalnia należy do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Oświęcimiu.
– Marzena Wilk
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Nauczają i wychowują
Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej były okazją do podziękowania nauczycielom i pracownikom szkół i przedszkoli miejskich za włożony trud i pracę
w wychowanie dzieci i młodzieży.
W tym roku szkolnym w miejskich przedszkolach pracuje 77
nauczycieli, a uczęszcza do nich
665 dzieci. Do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszcza
3.084 uczniów, a pracuje z nimi
394 nauczycieli. Dzień Edukacji Narodowej to miła okazja
do tego, aby się wspólnie spotkać i świętować.
Podczas uroczystości 14 października w Oświęcimskim
Centrum Kultury Janusz
Chwierut przyznał nagrody
nauczycielom: Magdalenie Tobiasz (SP nr 1), Marzenie Głogowskiej i Anecie Górskiej-Janusz (SP nr 4), Agnieszce
Kaczmarek i Agacie Himiak (SP

nr 5), Halinie Bace i Joannie
Knurowskiej (SP nr 9), Monice
Wiecheć i Wioletcie Guzdek
(SP nr 11), Annie Jedlińskiej,
Joannie Nowak i Ewie Lofek
(ZS nr 1), Małgorzacie Olszewskiej-Cieślik i Krystynie Karaś
(MG nr 2), Agnieszce Grucel
(MG nr 3), Marioli Grzybek
(MG nr 4) i Ewie Kulig (MP
nr 18) oraz dyrektorom: Renacie Biesik-Myśliwiec (SP nr 5),
Agacie Michalskiej (SP nr 9),
Renacie Dziubek (MP nr 7)
i Ewie Rułce (MP nr 18).
Tego dnia wręczano też Nagrody Dyrektora dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Z Miejskiego Przedszkola nr 7
otrzymali je: Marzena Gandurska, Lidia Bogunia, Sylwia
Dzięcioł, Agata Żyła i Jerzy Jasica. Z Miejskiego Przedszkola
nr 14: Wioletta Płonka, Renata
Stelmach, Maria Wcisło, Janina Kadela, Henryka Matonóg
i Ewa Sendera. Z Miejskiego
Przedszkola nr 15: Barbara
Scherer, Izabela Polak, Barbara
Klimczyk, Jarzy Łyczkowski,
Marta Łyczkowska i Krystyna
Bienia. Z przedszkola nr 16:
Marzena Czyczyło, Dorota Kosowska-Możdżeń, Iwona Węgrzyn, Wioleta Grębska, Anna
Kukowska i Katarzyna Szymocha. Z przedszkola nr 17: Re-

nata Uchyła, Patrycja Gabryś
i Mariola Gwóźdź. Z przedszkola nr 18: Wioletta Markowska, Anna Chomicz, Danuta
Niemiec i Ewa Rola. Nagrody
Dyrektora z SP nr 1 otrzymały: Małgorzata Dziubek, Dorota Ficek, Elżbieta Jasuwienas,
Małgorzata Kowalik, Beata Mazurkiewicz, Małgorzata Paluchowska, Izabela Bober, Marta
Kowalik, Anna Osóbka i Katarzyna Sopala. Z SP nr 4: Jolanta
Brandys, Anna Całus, Kinga
Domżał, Małgorzata Hawrylczuk, Anna Holzman, Krystyna Kubica, Ewelina Kubiczek,
Urszula Małek, Małgorzata
Pieszko, Małgorzata Stanula,

Beata Tatar, Urszula Wieczorek, Iwona Zajas, Katarzyna
Ziarkowska, Monika Dziubek, Izabela Kuczek i Jacek
Szymeczko. Z SP nr 5: Bożena
Kózka, Michał Barciak, Halina
Darowska, Anna Miłoń, Joanna Piętka, Grażyna Ptaszyńska,
Katarzyna Ptaszyńska, Renata
Romańska, Marzena Szumyło, Mirela Szymonek, Jolanta
Zawora-Gajc i Barbara Żydek
oraz Maria Fajferek, Halina
Kotyla, Lucyna Nagi, Władysława Nędza, Alicja Momot,
Monika Olejarz, Iwona Szostek. Z SP nr 9: Renata Bieda,
Renata Kaleta, Joanna Laszczak, Katarzyna Malarczuk,
Martyna Michałek, Grażyna
Orlikowska, Dorota Plewniak, Marta Rabenda, Teresa
Wawro, Joanna Kluska, Anna
Bazarnik i Aneta Palczewska.
Z SP nr 11: Katarzyna Chowaniec, Małgorzata Gawron,
Danuta Herma, Małgorzata
Kałka, Jadwiga Kocurek, Aleksandra Krawczyk, Beata Latko,
Grażyna Marchalewicz, Artur

Nagi, Jadwiga Paw, Ewa Pawlica, Barbara Puchajda, Zdzisława Rosiek, Jolanta Toporczyk,
Mariola Wiktorska-Sobczyk,
Bernadeta Heruk, Estera Homoncik, Renata Jakubek, Beata Kowalska, Monika Mogiła, Marcin Neuman i Dorota
Żmuda. Z Zespołu Szkół nr 1:
Dorota Dudek-Szpara, Joanna
Baruś, Anna Chodacka, Małgorzata Cyganik, Beata Dudek,
Elżbieta Fuczek, Monika Gibała, Agnieszka Godula, Magdalena Jarosz, Grażyna Kasprzyk,
Joanna Mayerbeg, Marzena
Małysiak, Janusz Naglik, Maria Rydzoń, Joanna Sala, Anetta Sanak, Małgorzata Bloch,
Irena Gworek, Danuta Mańka, Bernadeta Pilarska, Marcela Rembiesa, Zofia Orlicka
i Józef Bojarski. Z Miejskiego
Gimnazjum nr 2: Anita Bury,
Ewa Kaliciak, Jolanta Mączko,
Magdalena Musiał-Zielińska,
Joanna Piecha, Maria Przystał,
Katarzyna Strycharska, Marek
Szerląg, Małgorzata Wanat,
Dariusz Wawrzyniak, Bogusława Cisowska, Marta Kuszaj,
Marek Bratek i Halina Gaj.
Z MG nr 3: Joanna Babiuch,
Marta Karolczuk, Daniel Kornaś, Bartłomiej Nowak, Joanna Widuch, Danuta Mazańska
i Urszula Zielińska. Z MG nr 4:
Renata Kierońska, Katarzyna
Krzyścin, Danuta Mitoraj, Sylwia Sobala, Monika Rabe, Marzena Sasuła, Maria Szewczyk,
Anna Węglarz, Wiesław Gandurski, Maria Matyszkiewicz
i Małgorzata Wójcik.
Podczas uroczystości nauczyciele odebrali też stopnie
awansu. W czasie obchodów
wystąpiła grupa teatralna „Bez
nazwy”, działająca przy Miejskim Przedszkolu nr 15, którą
kieruje Barbara Scherer.
Nagrody Komisji Edukacji
Narodowej otrzymali podczas
uroczystości w Suchej Beskidzkiej Beata Dudek i Janusz
Naglik z Zespołu Szkół nr 1.
– In

Bal seniorów
Bal na sto par, wybory superseniora, koronacja króla i królowej imprezy, konkursy z upominkami oraz zabawa taneczna do późnych godzin wieczornych.
W parze i solo, w kółeczku i „pociągu” – tak bawili się uczestnicy IX Wielkiego
Balu Seniorów.
– Seniorzy wspaniale się bawili, pomimo różnych niesprawności byli radośni i uśmiechnięci oraz w pełni korzystali
z atrakcji imprezy. Jak co roku
wybieraliśmy najlepszych tancerzy, czyli króla i królową
balu. Bawiliśmy się do muzyki
w wykonaniu zespołu Level –
przypomina Agata Lorek, dyrektor oświęcimskiego Dziennego Domu Pomocy.
Władcami parkietu okrzyknięto Wandę Kucharek oraz
Jana Sieranca, którzy otrzymali szarfy, nagrody i okazję
do popisów tanecznych przy
wsparciu kibicujących uczestników balu.

Spotkanie rozpoczął występ
wielkiej damy polskiej piosenki – Haliny Kunickiej, której
akompaniował Jerzy Derfel.
Imprezę przygotował Dzienny
Dom Pomocy w Oświęcimiu,
Oświęcimskie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie „Pokolenia” przy DDP w Oświęcimiu.
– W odpowiedzi na bardzo
duże zainteresowanie osób
starszych taką formą integracji i aktywności w lutym 2017
organizujemy I Karnawałowy
Bal Seniorów, na który zapraszamy osoby nieuczestniczące
w obecnej zabawie – dodaje
dyrektorka placówki.
– Karo

Fot. DDP w Oświęcimiu

Statuetkę Superseniora w tym
roku odebrała, zaskoczona
wyróżnieniem, Wanda Smolińska (na zdj.), szefowa samorządu studentów Uniwersytetu
Trzeciego Wieku działającego
w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Tytuł przyznaje kapituła złożona z laureatów lat
wcześniejszych oraz przedstawicieli organizatorów. Wyróżnienie przyznawane jest
osobom w wieku 60+, które
są zaangażowane w życie społeczności lokalnej, działania
organizacji, a swoją postawą
mogą motywować innych do
podejmowania różnych form
aktywności.
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Turystyka nigdy się nie znudzi
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Oświęcimskiej działa nieprzerwanie od 60 lat. Przez ten czas pasją poznawania nie tylko swojej najbliższej okolicy,
ale też różnych zakątków Polski i świata członkowie organizacji zarazili niejedno pokolenie
oświęcimian.
Odział Ziemi Oświęcimskiej
PTTK powstał w kwietniu 1956
roku z inicjatywy Wacława Buzka,
Stanisława Kellera, Władysława
Kaszy i Mieczysława Iskierki. Był
odpowiedzią na rozwijający się w
naszym mieście dość intensywnie i spontanicznie ruch turystyki
przede wszystkim górskiej.
W nazwie znalazła się ziemia
oświęcimska, ponieważ ruch obejmował swoją działalnością teren
nie tylko miasta, ale też dzisiejszego powiatu oświęcimskiego.
W najlepszym okresie rozwoju
turystyki Oddział Ziemi Oświęcimskiej liczył ponad 1,6 tys.
członków. W latach największej
świetności było też kilkanaście kół
szkolnych i liczne koła przy zakładach pracy.

PTTK było bardzo aktywne – w dwa
lata po zawiązaniu struktur, czyli
w 1958 roku oddział posiadał siedem
kół i skupiał 636 członków. Powstały
wtedy różne komisje: turystyki narciarskiej, kajakowa, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami, turystyki
pieszej, motorowej, kolarskiej, młodzieżowa i klub fotograficzny.
Obecnie w oddziale jest 518 członków zrzeszonych w czterech kołach: Koło Miejskie Oświęcim,
Koło Miejskie Chełmek, Koło Piast
w Bieruniu i Koło Przewodników
Górskich i Terenowych, działa też
Klub Górski Karpaty i reaktywowany w ubiegłym roku Klub Rowerowy oraz koła młodzieżowe
w Przeciszowie i przy Liceum im.
Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. Do PTTK należą i młodzi,

i ci trochę starsi – w wieku od 10
do 80 lat.
Specjalnością oddziału są wyjazdy
krajowe, dlatego często członkowie
organizują wycieczki w wyjątkowe
i urokliwe zakątki Polski. Ale od
lat rozszerzają zakres wędrówek
i zapraszają także na zagraniczne
wojaże. Co istotne, cała oferta jest
skierowana nie tylko do członków
PTTK – może z niej skorzystać
każdy chętny. Różnica jest tylko
jedna – członkowie ponoszą nieco
mniejsze koszty za udział w nich.
W tym roku w imprezach turystycznych wzięło już udział ponad
3 tys. osób. Co roku Oddział Ziemi
Oświęcimskiej PTTK organizuje
około pięćdziesięciu imprez, na
które chętnych nigdy nie brakuje. Ludzie cenią wyjazdy nie tylko

za fachowy przekaz informacji
o regionie, w który jadą i dobrą organizację, ale też za ciepłą i przyjazną atmosferę. Dzięki wycieczkom
uczestnicy niezrzeszeni nawiązują
nowe kontakty, które często przeradzają się w przyjaźnie.
PTTK-owcom bardzo zależy na
edukacji, także tych najmłodszych. Podkreślają, jak ważna jest
znajomość historii, zabytków i innych walorów miejsca, w którym
się mieszka. Dlatego kilka razy do
roku organizują ciekawe wycieczki
i spacery po Oświęcimiu przeznaczone dla uczniów miejskich szkół.
Obecnie oddziałowi szefuje Ryszard Szemik, a wiceprezesami
są: Jan Noworyta i Dorota Jarnot-Szczupakowska.
– In

felieton

kamila drabek

Inny felieton

C

zasem zastanawiam się, o czym
myślą koty. Ostatnio często
zastanawiam się, o czym myśli
jeden z najpiękniejszych kotów,
jakie w życiu widziałam – niebieski
brytyjczyk o bursztynowych oczach. Bo to,
że koty myślą, nie podlega dyskusji.
Holmes, bo tak ma na imię ten duży,
puchaty kot, ma 6 lat i bogatą, acz
skomplikowaną, przeszłość. Był kociakiem
pozostawionym na chwilę w hoteliku dla
zwierząt, gdy jego właścicielka musiała
udać się do szpitala. Chwila zamieniła
się w wieczność, gdyż Pani już stamtąd
nie wróciła. Wisława Szymborska pisała
w wierszu „Kot w pustym mieszkaniu”:
Coś się tu nie zaczyna
w swojej zwykłej porze.
Coś się tu nie odbywa
jak powinno.
Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.
Po Holmesa nie zgłosił się nikt z rodziny
Pani, choć tak było umówione. Opiekunka
zadzwoniła więc do znajomego, który kota
do hoteliku dostarczył. Po tym telefonie
Holmes znalazł nowy dom, tym razem
u Pana. Panu nie było łatwo, bo jego praca
wymagała częstych podróży, a wiadomo, iż
koty nie lubią zmiany miejsca zamieszkania
ani nieobecności właściciela. Jednak
Holmes pokochał Pana, a Pan jego.
Tak trwa ta przyjaźń, choć wciąż głównie
na odległość. Sobie tylko znanym sposobem
Holmes dedukuje, iż Pan właśnie jedzie.
W królewskim majestacie parapetu kot
czeka na Pana. A potem przez cały wieczór
jest smutny i obrażony, jak tylko kochający
kot potrafi być… 			

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

O ławkach
Spływ Trzech Zapór, 1986 r. Fot. Ryszard Kozłowski

Bieszczadzki Rajd, 1980 r. Fot. Ryszard Kozłowski

Ważna równowaga
Środowiskowy Dom Samopomocy w Oświęcimiu wraz ze Stowarzyszeniem Bratnich Serc dla Ludzi Chorych obchodził Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego.
Zebrani w Oświęcimskim Centrum
Kultury goście i uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy nie tylko z naszego miasta, ale

też sąsiednich z terenu Małopolski i Śląska wysłuchali opowieści
o tym, czym jest zdrowie psychiczne człowieka i dlaczego niezwy-

kle ważne jest codzienne dbanie
o równowagę psychiczną. Obejrzeli
przygotowany specjalnie na tę okazję przez podopiecznych ze Stowa-

rzyszenia Bratnich Serc film o tym,
w jaki sposób każdy może pielęgnować swoje zdrowie psychiczne oraz
o istotnym wpływie relaksu na życie. W filmie znane osoby z terenu
powiatu oświęcimskiego podzieliły
się swoimi sprawdzonymi sposobami na odreagowanie codziennego
stresu i udany relaks. Jak się okazało, do wypoczynku i relaksu nie
potrzeba wiele.
Nie mogło zabraknąć też pięknego
akcentu – wszyscy zebrani przed
Oświęcimskim Centrum Kultury
z nadzieją wypuścili w niebo kolorowe balony symbolizujące dobre
myśli i marzenia. Później był czas
na pyszny posiłek i integracyjną
zabawę.
Coroczne obchody organizowane
są przede wszystkim po to, aby
zwrócić uwagę opinii publicznej na problematykę zaburzeń
psychicznych, promować zdrowie psychiczne, rozpowszechniać
wiedzę na ten temat i motywować
do dalszych działań, a także przeciwdziałać stereotypom i wykluczeniu osób dotkniętych chorobą
psychiczną. To także dobra okazja do integracji podopiecznych
z okolicznych ośrodków i pomagających osobom z zaburzeniami
psychicznymi.
– In
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est pewien problem z ławkami na
przystankach miejskiej komunikacji w naszym mieście. Siedziska
na nich są wykonane z metalowych prętów, co prowadzi – jak twierdzą
niektórzy – do przymarzania zimą do ławek oczekujących na autobus pasażerów.
Osobiście nie byłem świadkiem żadnego
przymarznięcia, a następnie odkucia przymarzniętej osoby od miejsca przymarznięcia, bo siarczystych zim już u nas nie ma,
ale rzeczywiście kontakt cielesno-metalowy pasażera i ławki w zimową porę nie
jest komfortowy! Prośby i sugestie wymiany ławek lub ich „ocieplenia” nie znajdują
zrozumienia u władz miasta – co postulują
niektórzy radni – gdyż w opinii tychże władz
ławki w obecnym kształcie i formacie są integralnym i niezbywalnym, jak również estetycznym elementem wystroju całokształtu
przystankowej wiaty. A poza tym można,
to już moja sugestia, oczekiwać na spóźniający się autobus na stojąco, bez korzystania
z usług prętowo-metalowej ławki. Ci, którzy
chcą i muszą sobie posiedzieć, niech czynią to w domowym fotelu, a nie w miejskiej
przestrzeni komunikacyjno-przystankowej
w czasie niedogodności temperaturowych!
A po raz drugi poza tym – to mój kolejny
innowacyjny pomysł – każdy z pasażerów
powinien dysponować podręczną – choć
nie w sensie dosłownym – niedużą termiczno-izolacyjną poduszeczką, służącą
do użytku w przypadku konieczności kontaktu cielesnego tegoż pasażera z prętowo-metalową ławką w niskich temperaturach
– w celu uniknięcia przymarznięcia! A zima
coraz bliżej! 			
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Artystyczny hokej

Z cyklu Oświęcimianie z bliska

Modelarski wicemistrz świata

Dla chorego Krzyśka Węgrzyna staną na tafli sportowcy
Hokejowej Reprezentacji Artystów Polskich, by skrzyżować Sukces Andrzeja Jakulewicza na mistrzostwach świata
kije z Drużyną Przyjaciół Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy. w Kaliningradzie w Rosji jest przykładem tego, że warto
Lodowe show zaplanowano MOWP wesprą: Mariusz Siu- w leczeniu podopiecznego mieć w życiu pasje.
dek (wielokrotny mistrz Polski
w jeździe figurowej), a także
Michał Fikrt (bramkarz Unii
Oświęcim). Sportowe emocje
i gwiazdorska zabawa – gwarantowane.
– Nasz ubiegłoroczny mecz
okazał się wielkim sukcesem
i mamy nadzieję, że w tym
roku uda się go powtórzyć,
pomóc Krzyśkowi w powrocie
do zdrowia i spełnić jego marzenia o zostaniu szefem kuchni – mówi Mariusz Kaszuba,
wiceprezes MOWP i pomysłodawca imprezy.
Wstęp na lodową imprezę,
za to co do puszki. Datki zostaną przekazane na pomoc

fundacji, 18-letniego Krzysztofa Węgrzyna z Grojca. W codziennym życiu zagraża mu
niezwykle rzadkie schorzenie,
które wymaga skomplikowanego leczenia. Chłopak urodził się z naczyniakiem jamistym twarzy, języka i wargi
dolnej. Mimo to jest pełnym
energii, pozytywnie nastawionym do świata człowiekiem.
Szansę daje Krzyśkowi klinika
w Niemczech i prof. Milton
Waner z Birthmark Institut
w Nowym Jorku. Koszt operacji to blisko 500 tys. zł. Do tej
pory MOWP udało się zebrać
blisko 300 tys. zł.
– Karo

Fot. archiwum prywatne

na 5 listopada o godz. 16:00
w Hali Lodowej w Oświęcimiu.
III Wielki Charytatywny Mecz
Hokejowy poprowadzą Karol
Wolski – aktor krakowskiego Teatru Groteska i Marek
Rusinek – dziennikarz RMF
FM. Na lodzie „powalczą”:
Agnieszka Dyk, Marcin Mroczek, Tomasz Olbratowski,
gen. Roman Polko, Piotr Kupicha i wiele innych gwiazd.
Bronić bramki przed talentem sportowym artystów będą
Chorwatka Brigita Brčinović
oraz Jan Pędziwiatr, legenda oświęcimskiego hokeja
i wieloletni zawodnik Unii
Oświęcim. Drużynę Przyjaciół

Niepodjęty dotąd temat
Wkrótce na rynek trafi książka Marcina Dziubka „Niezłomni
z oddziału „Sosienki”. Armia Krajowa wokół KL Auschwitz.
Nowe spojrzenie.”, której wydawcą jest oświęcimskie Stowarzyszenie Auschwitz Memento.
Ta pierwsza monografia jednego z najbardziej niezwykłych oddziałów Armii Krajowej – „Sosienki” to efekt
wieloletnich badań, poszukiwań świadków, wertowania archiwów w Polsce i za granicą.
Z mozolnej pracy autora zrodziła się opowieść o ludziach
i wydarzeniach, które w zupełnie nowym świetle pokazują
historię działań Armii Krajowej, a szczególnie oddziałów
„Sosienki” i „Garbnik” pod
drutami kompleksu obozowego Auschwitz. Wydawca
podkreśla, że dopiero w książce Marcina Dziubka zapomniana przez dziesięciolecia
prawda ujrzała światło dzienne. Okazuje się bowiem, że
mieszkańcy ziemi oświęcimskiej wykazali się w czasach
próby niezwykłą odwagą oraz
poświęceniem dla drugiego człowieka bez względu na
jego narodowość czy pozycję
społeczną, a wartości, w które
wierzyli, przekazywali następnym pokoleniom.
Autor,
nauczyciel
jednej
z oświęcimskich szkół, zaczyna opowieść od przedstawienia tła dramatycznej
akcji. Opowiada o mieście
Oświęcim, w którym w zgodzie i wzajemnym szacunku
żyli Polacy i Żydzi. Niemiecki najazd zmienił wszystko.
Okupant stworzył prawdziwe
piekło na ziemi wcielonej siłą
do III Rzeszy. Polacy i Żydzi
zostali wyrzuceni ze swoich
domów i gospodarstw. W takich okolicznościach powstał
polski zbrojny ruch oporu

i spontaniczna pomoc zwykłych ludzi dla więźniów
i swoich sąsiadów. Marcin
Dziubek z detalami przybliża
sposób działania konspiracyjnych struktur i partyzantki.
Czytelnik może się sam przekonać o kompetencji i zaangażowaniu polskich dowódców
i zwykłych żołnierzy, które dotychczas były często podważane. Akcje partyzanckie, które
wielokrotnie miały sensacyjny
przebieg oraz pomysłowość
i szaleńcza odwaga sprawiły,
że oddział „Sosienki” odnosił
niezwykłe sukcesy w walce
o wolność więźniów obozu,
bowiem wszystkie ucieczki
z KL Auschwitz organizowane
przez majora Jana Wawrzyczka, dowódcy „Sosienek”, były
udane.
Autor w swojej książce przedstawia także powojenne lata
i czasy współczesne, ponieważ
rok 1945 nie przyniósł wolności i zaszczytów prawdziwym
bohaterom Armii Krajowej.
– Chciałbym, aby ta książka
stała się formą hołdu dla kilkudziesięciu ludzi oddanych
całkowicie sprawie prawdziwej wolności. „Sosienki” były
bowiem nie tylko zbrojnym
ramieniem Polskiego Państwa
Podziemnego, ale także nadzieją dla więzionych w obozie
i niezbitym dowodem na możliwość zachowania prawdziwego człowieczeństwa w tym
szczególnym miejscu i czasie –
czytamy we wstępie od autora.
Oddział Armii Krajowej „Sosienki” pod dowództwem majora Jana Wawrzyczka działał

przez kilka lat w pobliżu niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Partyzanci nieśli pomoc więźniom
obozu, alarmowali świat o tym,
co się dzieje w KL Auschwitz
i zorganizowali około jednej
trzeciej ucieczek z obozu.
Stowarzyszenie
Auschwitz
Memento od wielu lat realizuje swoją misję, starając się
przypominać o wyjątkowym
doświadczeniu historycznym
Polaków, jakim było zmaganie się z dwoma zbrodniczymi
systemami – niemieckim nazizmem i sowieckim komunizmem.
– Opowiadamy historie ważne
z punktu widzenia społeczeństwa i polskiej racji stanu. Takie, odnośnie których mamy
głębokie przekonanie, że jeśli
my ich nie opowiemy, to już
nikt tego nie zrobi. Nasz trud
został doceniony nagrodą Wydarzenie Historyczne Roku
2014 za akcję Projekt: Pilecki
w plebiscycie organizowanym
przez Muzeum Historii Polski,
a także nominacją do prestiżowej nagrody Strażnik Pamięci
2015 – podkreśla Zbigniew
Klima, wiceprezes Stowarzyszenia Auchwitz Memento.
Uroczysta premiera książki
Marcina Dziubka odbędzie
się 6 listopada w Domu Kultury w Kętach, jednak już teraz
w przedsprzedaży można nabyć książkę opatrzoną pamiątkową pieczęcią oraz osobistą
dedykacją od autora (zamówienia: biuro@auschwitzmemento.pl).
– In

Od 4 do 11 września około stu
osiemdziesięciu
modelarzy
z piętnastu krajów prezentowało swoje misternie wykonane modele okrętów podczas
Mistrzostw Świata Modeli
Okrętów NAVIGA odbywających się w Kaliningradzie.
Reprezentantem Kadry Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej
był pochodzący z Oświęcimia
Andrzej Jakulewicz, który
pokazał model okrętu HMS
London, brytyjski ciężki krążownik. Transport modelu nie
jest tak trudny logistycznie,
jak można przypuszczać. Modelarskie cacko robi się w taki
sposób, żeby było zdatne do
transportu. Jest zabezpieczone
w specjalnej kasecie, zaszklone
i obudowane tekturą czy styropianem. Wtedy nie ma prawa
się zniszczyć nawet w dalekim
transporcie.
Zawodnik, jedyny reprezentant Polski w Rosji (nie licząc
sędziego), opowiada, że konkurs odbywał się w muzeum
oceanów.
– To bardzo piękne miejsce
ze świetnymi ekspozycjami.
Co dla mnie interesujące, są
tam ekspozycje na wodzie. Był
trawler rybacki, lodołamacz
Krasin, statek do śledzenia rakiet kosmicznych z olbrzymimi radarami, okręt podwodny typ Foxtrot i łódź latająca
Berijew. Polecam zwiedzanie
tego muzeum, jeśli ktoś będzie
w Kaliningradzie – opowiada
zachwycony modelarz.
– Zaobserwowałem też pewien fenomen. W Polsce
wstęp na konkursy jest bezpłatny, a zwiedzających jest
mimo wszystko niewielu.
Tam, żeby wejść na teren muzeum trzeba było kupić bilet,
a dodatkowo kolejny na naszą
ekspozycję konkursową. I pomimo tego, codziennie były
tłumy ludzi! Kolejki, aby zobaczyć modele ustawiały się takie

jak u nas w stanie wojennym
za kiełbasą (śmiech). Wszyscy
oglądali, komentowali, a modeli było prawie trzysta. Niesamowicie mi się to podobało!
– dodaje.
W Polsce co roku odbywają
się dwie kwalifikacje do mistrzostw świata. Modelarze
z terenu Oświęcimia jeżdżą do
Oleśnicy, ponieważ druga jest
daleko, w Kruszwicy. Medalowe miejsca otrzymują kwalifikacje do MŚ, które odbywają
się co dwa lata. W międzyczasie są też mistrzostwa Europy,
choć nie odbywają się regularnie. Takie mistrzostwa są
organizowane przez federacje
narodowe sportów modelarskich.
– Reprezentować Polskę to nie
jest byle co! Jednak nie spodziewałem się, że akurat tym
modelem coś wygram. Tytuł
wicemistrza świata bardzo
mnie cieszy – mówi Andrzej
Jakulewicz.
Pasja modelarska trwa nieprzerwanie od bardzo dawna.
– Jak kiedyś śpiewali w filmie – 40 lat minęło od czasu,
kiedy zacząłem się zajmować
modelarstwem. Właściwie nie
wiem, co mnie w tym pociąga... jak siedzę i nic nie robię,
to mnie nosi i muszę coś pokleić. To chyba jakiś nałóg!
Zaczynałem w 1972 roku, korzystając z wydawnictwa Mały
Modelarz, które w zmienionej
formie jest do tej pory. Skleiłem z niego MiG-21. Żeby
było śmieszniej, jak poszedłem
później do wojska, tegoż miga
obsługiwałem na lotnisku. To
jakiś zbieg okoliczności albo
przeznaczenie? – zastanawia
się oświęcimski modelarz.
Przez tak długi czas z rąk
Andrzeja Jakulewicza wyszło
wiele ślicznych modeli. Biorąc
pod uwagę fakt, że honorem
dla modelarza jest, żeby na
każde duże cykliczne zawo-

dy jechać z innym modelem,
musi mieć ich dużo. A jednak
tak nie jest. Ostatni zwycięski model prezentowany jest
przez kilka lat na nazwanej
przez córkę modelarza „ścianie zasług”. Potem przychodzi
kolejny nowy okręt, a stary
modelarz daje komuś w podarunku.
Wicemistrz świata zaznacza,
że tego sportu nie da się wykonywać grupowo. Trzeba się
skupić i wyciszyć. Jak mówi –
odpłynąć w inny świat i kleić.
Aby powstał model, praca nad
nim trwa mniej więcej rok.
Od dawna wykonuje tylko
okręty, bo jak podkreśla – one
coś w sobie mają: piękno, majestat, siłę i potęgę.
– Nie jest to zajęcie na każdą
chwilę, bo jak wszyscy mam
jakieś obowiązki rodzinne,
domowe, które trzeba realizować. Kleję wtedy, kiedy
mam naprawdę wolny czas,
gdy wszystko inne jest zrobione i gdy żona za uchem nie
krzyczy, żebym coś wykonał –
śmieje się Andrzej Jakulewicz.
Jaki jest kolejny cel modelarza?
– Jest on prozaiczny. Skończyć następny model – polski
niszczyciel ORP Warszawa typ
kaszin. Piękny i niesamowicie trudny. Nad pewnym elementem męczę się już miesiąc
i nie potrafię go zrobić, tak jak
tego chcę. Następne mistrzostwa świata w mojej klasie
będą w Rumunii za dwa lata.
Oczywiście marzy mi się zwycięstwo. A w przyszłym roku
w Bułgarii zamierzam obronić
tytuł mistrza Europy z 2013
roku – zwierzył się modelarz.
Wyjazd na tegoroczne mistrzostwa świata w Kaliningradzie zrealizowany był przy
wsparciu finansowym Miasta
Oświęcim.
– In
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Ruch wahadłowy na Jagiełły

Utrudnienia na drogach

Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w ciągu W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świędrogi wojewódzkiej 948, związane z przebudową skrzyżo- tych zmieni się organizacja ruchu w okolicy oświęcimskich
wania ul. Jagiełły i ul. Kamieniec na rondo.
cmentarzy.
21 października został wprowadzony w tym miejscu ruch
wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Eurovia, wykonawca przebudowy skrzyżowania podaje, że zmiana
organizacji ruchu w kolejnym
etapie jest uzależniona od pogody.
Rondo jest częścią powstającej
drogi o długości ponad 1 km
przeznaczonej dla samochodów do 5 t. W ten sposób, poprzez rondo przy Castoramie,
połączona zostanie droga krajowa nr 44 z drogą wojewódzką nr 948 w kierunku Kęt.
Ulica będzie oświetlona, powstaną chodniki i ścieżka ro-

werowa. Dzięki powstającej
drodze usprawni się komunikacja na rondzie przy moście
Jagiellońskim i w kierunku
Kęt. Zakończenie inwestycji
planowane jest na listopad.
Miasto obok własnych środ-

ków pozyskało pieniądze
z budżetu państwa, województwa małopolskiego i powiatu oświęcimskiego. Całość
będzie kosztować ok. 6 mln zł.
– ekt

Już teraz warto pomyśleć o przeciwdziałaniu grypie. Szczepienie to jedna z najskuteczniejszych metod zapobiegania
tej chorobie.
tyki, tj. gentamycynę i neomycynę. Podanie szczepionki
zmniejsza ilość zachorowań
o 70 proc.
W Zakładzie Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Oświęcimiu dzieci można zaszczepić
bezpłatnie. Akcja obejmuje
najmłodszych w wieku od 36.
miesiąca życia do ukończenia
15. roku życia (decyduje data
urodzenia) i posiadających
deklarację wyboru lekarza
w ZLA. Oferta obowiązuje

do wyczerpania pakietu bezpłatnych szczepionek. Można
z niej skorzystać w przychodniach rejonowych nr 1, 2, 3
i 4 oraz w Wiejskim Ośrodku
Zdrowia w Grojcu.
Dorośli także mogą przyjąć
szczepionkę Vaxigrip. Usługa
kosztuje 25 zł. Pacjent powinien przed zabiegiem okazać
aktualne zaświadczenie lekarskie, że jest zdrowy i może
być zaszczepiony.
– In

Przydatna aplikacja
Chcesz połączyć się z własnym dzielnicowym? Stałeś się
ofiarą przestępstwa albo wykroczenia? Specjalna bezpłatna
aplikacja „Moja Komenda” ułatwi ci to.
„Moja Komenda” jest pierwszą w pełni mobilną aplikacją,
która jest jak profesjonalny
przewodnik prowadzący po
polskich jednostkach Policji.
Została przygotowana przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
a jej celem jest ułatwianie jak
najszybszego dostępu do bazy
teleadresowej wszystkich jednostek Policji. Policja zapowiada, że dzięki temu rozwiązaniu błyskawicznie możemy
wyszukać najbliższą jednostkę i sprawdzić, jak najkrótszą
drogą do niej dotrzeć.
Aplikacja daje też możliwość
błyskawicznego kontaktu ze
swoim dzielnicowym. Aby
wyszukać, kto opiekuje się naszym rejonem wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie

funkcjonariusza oraz pokaże,
w której jednostce on pracuje
i w jaki sposób nawiązać z nim
szybki kontakt. Dzielnicowych możemy wyszukać także
po ich imieniu lub nazwisku.
Wyszukiwarka działa w trybie offline. Użytkownik nie
musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć potrzebne
informacje.
– W Małopolsce takie narzędzie technologiczne jest cennym ułatwieniem, zarówno
dla samych mieszkańców, jak
i ogromnej rzeszy turystów,
którzy przez cały rok przyjeżdżają zwiedzać nasz piękny
region. Zarówno Kraków, jak
i m.in. Oświęcim, Wieliczka
czy Zakopane to miejsca, które w Polsce licznie odwiedzają
polscy i zagraniczni turyści.
Jeśli dochodzi do przestęp-

i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu
do DW nr 933 w Bobrku.
Osoby odwiedzające groby
bliskich na cmentarzu parafialnym muszą pamiętać, że
obowiązywać będzie zakaz
skrętu w lewo z ul. Dąbrowskiego w ul. Piłsudskiego.
Nie będzie można też skręcić
w lewo i w prawo z ul. Dąbrowskiego w ul. Chopina.
Dojazd poprowadzony zostanie objazdem określonym
na tablicach informacyjnych.
Wyjeżdżając z drogi przy
cmentarzu parafialnym na ul.
Dąbrowskiego, kierowcy będą
musieli skręcić w prawo.

W dniu 1 listopada samochody będzie można bezpłatnie
parkować na placu targowym.
Jak informuje Urząd Miasta na pozostałych drogach
obejmowanych do tej pory
zmianami organizacji ruchu
przejazd będzie się odbywał
zgodnie z czasową organizacją ruchu wprowadzoną
przez wykonawcę prowadzącego budowę obwodnicy oraz
na podstawie stałej organizacji ruchu. Nad bezpieczeństwem osób odwiedzających
groby czuwać będą policjanci
i strażnicy miejscy.
– ekt

Obchody 98. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości

Uniknąć grypy

Najlepiej szczepić się przed
szczytem zachorowań, czyli w
okresie od września do grudnia. Lekarze zaznaczają bowiem, że szczepionka zaczyna
działać po sześciu tygodniach
od podania. Ponieważ jest sezonowa, dlatego szczepieniu
należy się poddać co roku.
Przeciwwskazań jest niewiele.
Nie należy szczepić się m.in.
podczas silnego przeziębienia,
gdy występuje uczulenie na
białko jaja kurzego, antybio-

Zmiany w ruchu drogowym
będą obowiązywać od 29 października do 1 listopada.
Dojazd do cmentarza komunalnego możliwy będzie drogami jednokierunkowymi: od
ul. Żeromskiego oraz ulicą
Norwida od ulicy Zwycięstwa.
Wyjazd przewidziany będzie
ulicą Wiklinową w kierunku ul. Wysokie Brzegi, którą
jednokierunkowy ruch skierowany zostanie w lewo do
ulicy Szpitalnej. Nietypowe
zmiany spowodowane są budową obwodnicy północnej
Oświęcimia od ronda przy
skrzyżowaniu ul. Chemików

stwa czy wykroczenia, osoba
pokrzywdzona
potrzebuje
zwykle w jak najkrótszym
czasie dotrzeć do najbliższej
jednostki Policji. Przy nieznajomości miasta jest to zazwyczaj trudne. Dlatego też warto
pobrać tę darmową aplikację
na swój aparat telefoniczny –
zachęca asp. sztab. Małgorzata Jurecka, rzecznik prasowy
Komendy Powiatowej Policji
w Oświęcimiu.
– In

11 listopada 2016 r.
Godz. 9:00 Złożenie kwiatów
pod Ścianą Śmierci w KL
Auschwitz.
Godz. 9:30 „Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych”
– przedsięwzięcie realizowane
z udziałem młodzieży oświęcimskich szkół w Sanktuarium
Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych Księży Salezjanów.
Godz. 10:00 Msza święta za
Ojczyznę od mieszkańców
miasta Oświęcim w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Księży
Salezjanów.
Godz. 11:11 Uformowanie
parady patriotycznej z udziałem mieszkańców, orkiestry,
pocztów sztandarowych.
Parada przejdzie ulicami
Starego Miasta w kierunku
pl. Kościuszki. W trakcie przejścia nastąpi złożenie kwiatów
pod obeliskiem Niepodległości
przy ul. Dąbrowskiego.
Ok. godz. 11:45 Uroczystość
główna na placu Tadeusza
Kościuszki przed Grobem
Nieznanego Żołnierza.
Ok. godz. 12:30 Złożenie
kwiatów pod pomnikiem
mogiłą Żołnierzy Polskich poległych w latach 1914–1918,
1918–1921, 1939–1945
oraz pod pomnikiem Żołnierzy
poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu 1939 r.
Godz. 12:30–13:00 Pokaz
musztry konnej i władania
lancą oraz szablą przygotowany przez Szwadron Kawalerii
Ochotniczej im. Rotmistrza
W. Pileckiego. Bulwary (teren
zielony przy parkingu).
W godz. 9:00–12:00 STREFA BIAŁO-CZERWONA
na Rynku Głównym zostanie
uruchomione miejskie stoisko,
na którym będzie można:
pomalować twarz w barwy narodowe, otrzymać papierową

chorągiewkę i okolicznościową
naklejkę, wziąć udział w akcji
Mamy Niepodległą! Osoby
w najbardziej oryginalnych
biało-czerwonych strojach,
które zgłoszą się do strefy biało-czerwonej otrzymają polską
flagę (liczba flag ograniczona).

AKCJE SPECJALNE
Akcja Mamy Niepodległą!
III edycja ogólnopolskiej akcji
społecznej „Mamy Niepodległą!” polega na bezpłatnym
wysyłaniu przez Polaków
okolicznościowych życzeń
do bliskich i znajomych
z okazji Narodowego Święta
Niepodległości. Organizatorem akcji jest Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku,
a partnerem jest Poczta
Polska. Więcej o akcji oraz
informacje, jak odebrać kartkę
na www.um.oswiecim.pl.
Akcja WYWIEŚ FLAGĘ!
Jak co roku zachęcamy mieszkańców miasta do zawieszenia
flagi narodowej na balkonie,
w oknie mieszkania lub domu.

IMPREZY
TOWARZYSZĄCE
10.11 godz. 11:30 Wernisaż wystawy „Chrzest Polski
w ilustracjach” (Oświęcimskie
Centrum Kultury).
10.11 godz. 12:00 „Wspólne
śpiewanie”– przedsięwzięcie realizowane z udziałem
młodzieży z oświęcimskich
szkół, wstęp wolny (Oświęcimskie Centrum Kultury, sala
widowiskowa). Organizator:
Oświęcimskie Centrum Kultury, Miasto Oświęcim.
10.11 godz. 13:00
„Niepodległościowe spotkanie
patriotyczne” dla przedstawicieli Związku Inwalidów
Wojennych RP – Oddziału
Oświęcim, Związku Komba-

tantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych – Koło Miejskie
Oświęcim, Związku Sybiraków
– Koło Oświęcim, Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego,
służb mundurowych Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Oświęcimiu.Wstęp za
zaproszeniami (Oświęcimskie
Centrum Kultury, sala konferencyjna). Organizator: Miasto
Oświęcim.
10.11 godz. 16:00
„Spotkanie patriotyczne przy
Mauzoleum rodziny Hallerów
w Dworach” – spotkanie dla
mieszkańców z udziałem Koła
Gospodyń Dwory-Kruki oraz
młodzieży z sekcji teatralnej
z UKS Jocker. Wstęp wolny
(Oświęcim – Dwory, ul. Zwycięstwa przy Mauzoleum
rodziny Hallerów). Organizator: Miasto Oświęcim i Koło
Gospodyń w Dworach.
11.11 godz. 14:00 „VI Bieg
Niepodległościowy Jedenastka
na 11 listopada” – 11-kilometrowy bieg po oświęcimskich
bulwarach. Start i meta na
Rynku Głównym w Oświęcimiu. Organizator: Oświęcimski
Klub Biegacza „Zadyszka”,
Zespół Szkół Towarzystwa
Salezjańskiego w Oświęcimiu.
Współorganizator: Miasto
Oświęcim. Bliższe informacje:
www.zadyszka.org.pl.
11.11 Muzeum Zamek
w godz. 11:00–15:00 będzie
czynne dla zwiedzających.
Osoby z biało-czerwonym
elementem w tym dniu mogą
zwiedzić Muzeum bezpłatnie.
12.11 „Amatorski turniej piłki
nożnej halowej z okazji Święta
Niepodległości”. Miejsce:
PZ nr 2 SOMSiT. Organizator:
Oświęcimskie Stowarzyszenie
Sportu Amatorskiego OSSA.
Współorganizator: Miasto
Oświęcim. Bliższe informacje:
www.mosir.oswiecim.pl.
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Trasą rowerową na razie
do Skawiny

Nowy park
dla mieszkańców Zasola

Jeszcze w tym roku zostanie oddany do użytku 84-kilometrowy odcinek trasy rowerowej od Brzeszcz do Skawiny.
To fragment Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR) przebiegającej również przez Oświęcim, która ma połączyć Beskidy
z Bałtykiem.

Widać zmiany, jakie zachodzą na części niezagospodarowanego do tej pory terenu tzw. trójkąta bermudzkiego na osiedlu Zasole. Od trzech miesięcy prowadzone są tu prace związane z przygotowaniem nowego miejsca do wypoczynku.

W pełni będzie można z niego skorzystać wiosną przyszłego roku. Duża część drogi
ma przebiegać po wałach. Inwestorem jest Zarząd Dróg
Wojewódzkich na zlecenie
Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Skanska, która
jest wykonawcą przygotowała
już oświęcimski przebieg trasy.

Na wysokości zamku po lewej
stronie Soły wybudowane jest
około 300 metrów trasy. Wycięto część roślinności, utwardzono teren, ułożono krawężniki.
Pozostaje jeszcze położyć wartwę asfaltową. W Małopolsce
Wiślana Trasa Rowerowa przebiegać będzie przez 10 powiatów i 21 miast. Rozpoczynać

się będzie w Jawiszowicach na
granicy z województwem śląskim, a kończyć w Szczucinie
na granicy z województwem
świętokrzyskim. Długość całej
trasy to ok. 200 km, z czego
na odcinku ok. 120 km WTR
połączy się z trasą EuroVelo 4
(lokalna nazwa VeloMetropolis, od Jawiszowic w gminie
Brzeszcze do Woli Batorskiej
w gminie Niepołomice). Trasa
ma przebiegać drogami całkowicie wyłączonymi z ruchu
pojazdów silnikowych, m.in.
koroną wałów przeciwpowodziowych po obu stronach
Wisły. Powstaną też Miejsca
Obsługi Rowerzystów, czyli
odpowiednik punktów zlokalizowanych przy autostradach,
by rowerzyści mieli możliwość
odpoczynku, zjedzenia posiłku
czy skorzystania z toalety.
Sama Wiślana Trasa Rowerowa, która docelowo prowadzi
przez całą Polskę, od źródeł
Wisły aż na Pomorze ma mieć
łącznie ok. 1,3 tys. km.

– Mieszkańcy oczekiwali na tę
inwestycję. Twierdzili, że brakuje im na osiedlu terenu, gdzie
można pospacerować, oddać się
rekreacji czy miło spędzić czas
z całą rodziną. Postanowiliśmy
więc to zmienić, i po załatwieniu formalności i zabezpieczeniu pieniędzy przystąpiliśmy do
zagospodarowania części łąki
– wyjaśnia Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.

Palisz śmieci w piecu,
możesz dostać mandat!
W Oświęcimiu trwa kontrola domowych pieców. Strażnicy
miejscy sprawdzają, czy dym wydobywający się z kominów
pochodzi ze spalania węgla czy śmieci.
Wrzucanie do pieca śmieci
powoduje bowiem, że powstają szkodliwe dla zdrowia
ludzi i środowiska zanieczyszczenia i zgodnie z prawem jest
to zabronione. Mandat za złamanie tych przepisów może
wynieść nawet 500 złotych.
Jest on jednak wystawiany po
pierwszej wizycie strażników.
Ta najczęściej kończy się pouczeniem, o ile strażnicy dopatrzą się nieprawidłowości.
Dopiero gdy ktoś ponownie
nie dostosuje się do przepisów, musi liczyć się z mandatem.

– Z mocy ustawy strażnik w godzinach od 6 do 22
ma prawo wejść do domu
i skontrolować, czym pali
jego właściciel. Funkcjonariusze zwracać będą uwagę,
czy w pobliżu paleniska nie
znajdują się substancje zabronione, na przykład plastiki,
ubrania – mówi Joanna Brania
komendant Straży Miejskiej
w Oświęcimiu.
– Gdy strażnik stwierdzi, że
w danym palenisku zostały spalone materiały, które
znaleźć się tam nie powinny,
a właściciel będzie utrzymywał,

że nie wrzuca tam nic poza dozwolonymi materiałami grzewczymi, funkcjonariusze będą
brali próbki popiołu do badania – wyjaśnia.
Badaniem zajmuje się firma
z Rudy Śląskiej, która ma duże
doświadczenie w tej dziedzinie. – Strażnicy zostali przeszkoleni przez pracownika
firmy, w jaki sposób należy
prawidłowo pobrać próbki
do badania, zostali również
zaopatrzeni w sprzęt, którym
należy pobrać i przechowywać
próbki popiołu – podkreśla
komendant Joanna Brania.

Koszt badania jednej próbki
popiołu wynosi około 400 zł.
Są one przekazywane do Centrum Badań Środowiska Sorbchem z Rudy Śląskiej.
Przypominamy, że kontrola
domowych kotłowni ruszyła
z początkiem października.
Na razie nie ma większej ilości zgłoszeń od mieszkańców.
Za to sami strażnicy podczas
patroli obserwują okoliczne
domy i firmy, by ocenić, czy
dym wydobywający się z kominów pochodzi ze spalania węgla czy śmieci.
Straż Miejska czeka na zgłoszenia o gryzącym, gęstym dymie
o przykrej woni pod numerem
986 lub e-mail: sm@um.oswiecim.pl.

Na powierzchni blisko 1 hektara powstaje ścieżka zdrowia i siłownia zewnętrzna,
plac zabaw oraz plac parkowy wraz z fontanną, otoczony miejscami do siedzenia
na kształt amfiteatru. Dodatkowo miejsce wzbogacone
zostanie pergolami i kwietnikami. Będą też stoliki do
gier planszowych. Całość
zostanie oświetlona, obsa-

dzona kwiatami i krzewami,
które wiosną nadadzą tej części osiedla charakteru parkowego. To miejsce będzie
też monitorowane. Przygotowanie parku będzie kosztowało ponad 2,5 mln zł.
Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 1,6 mln zł
z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.
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Prężna firma z Małopolski
doceniona

Zagłosuj w turnieju!

Do 7 listopada można oddać głos na
Oświęcim w tegorocznym Turnieju
Oświęcimska spółka Synthos, specjalizująca się w produkcji Miast Zumi.
surowców chemicznych oraz kauczuku, została laureatem Bierze w nim udział 335 miast
które dzięMałopolskiej Nagrody Gospodarczej 2016 w kategorii du- powiatowych,
ki głosom internautów mają
żych firm, przyznawanej od 2009 roku najprężniej działają- szansę na wygraną i zdobycie
tytułu „Najpopularniejszego
cym małopolskim przedsiębiorstwom.
miasta w Polsce”. Proporcja
Synthos to największy pracodawca
w
Oświęcimiu.
Firma stawia na rozwój nowoczesnych
technologii.
W ubiegłym roku zakończyła
budowę nowoczesnego zakładu produkcji kauczuków SSBR
stosowanych przez wiodących
producentów opon, a kilka
lat wcześniej powstał ośrodek
badawczo-rozwojowy, który
prowadzi badania nad rozszerzeniem oferty grupy Synthos.
Spółka ma w swojej kolekcji
kilka wyróżnień. Do najważniejszych należą: Odznaka
Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Laur Biznesu
– Oświęcim 2015, tytuł Lidera
Innowacji Roku 2013.
Nagrodą wyróżniono również
Wytwórnię Sprzętu Elektroenergetycznego Aktywizacja
Spółdzielnia Pracy i Intermag.
Tegorocznym
zwycięzcom
nagrody, podczas gali zorganizowanej w trakcie Małopolskiego Festiwalu Innowacji,
gratulował marszałek Mało-

Fot. Małopolski Urząd Marszałkowski

polski Jacek Krupa. Laureatów
nagrody, wzorem poprzednich
lat, wskazała Małopolska Rada
Gospodarcza, czyli grono ekspertów skupiające przedstawicieli regionalnych środowisk
biznesowych i naukowych.
Wspierają oni działania samorządu swoją wiedzą i doświadczeniem w sferze gospodarki.
Stąd wśród laureatów nagrody
corocznie znajdują się liderzy
przedsiębiorczości z regionu.

O zwycięstwo w tegorocznej edycji walczyło w sumie
27 firm. Małopolska Rada
Gospodarcza przyznała też
dwie nagrody specjalne. Jej
laureatami zostali: prof. Janusz
Filipiak, założyciel i prezes Zarządu firmy Comarch SA oraz
Andrzej Wiśniowski, założyciel firmy Wiśniowski. Nagrody zostały przyznane za istotny
wkład w rozwój gospodarczy
Małopolski.

Jak dobrze wykorzystać
własny potencjał?

liczby głosów do liczby mieszkańców zadecyduje o pozycji
w plebiscycie. Organizatorzy
uatrakcyjnili formułę plebiscytu i przygotowali dodatkowe aktywności. Mieszkańcy
mogą zagłosować nie tylko
w plebiscycie Turniej Miast,
ale również w sondzie, która
ma na celu wyłonienie dodatkowo 4 miast, które zdaniem
użytkowników wyróżniają się
w takich kategoriach jak: Biznes, Turystyka, Bezpieczeństwo, Ekologia. Każdy użytkownik może zagłosować raz
w każdej z kategorii. Zwycięskie miasta otrzymają nagrodę
w wysokości 5 tys. zł na reklamę w Zumi.pl i Onet.pl/.
Użytkownicy nie ponoszą
żadnych kosztów związanych
z głosowaniem w Turnieju
Miast. System weryfikacji głosów, który działa poprzez wy-

– Skupiamy się na treściach
i przykładach życia własnego.
Zarażamy pozytywem, nie strachem, młodzież dobrze wie,
czego ma nie robić. My staramy
się pokazać młodym ludziom,
jak poradzić sobie z emocjami,
sytuacjami, które ich spotykają,

wykorzystać siły, którymi dysponują, tak by nie niszczyły im
życia tylko pomagały osiągnąć
szczęście – wyjaśnia.
Projektem objęci byli również
nauczyciele i rodzice, dla których trenerzy przygotowali odrębne warsztaty. 		

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 338429433
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek w godz. 16:00–17:00
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos
poniedziałek
w godz. 14:30–15:30
2.11 w godz. 13:00–15:00

Andrzej Jakubowski
słanie SMS-a na podany telefon
Komisja
Ochrony Zdrowia, Śrojest tylko zabezpieczeniem.
Mieszkańcy, którzy prześlą dowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Rewizyjna
zdjęcia przedstawiające w ciekawy sposób jedno z miast powiatowych mają szansę wygrać 9.11 w godz. 13:00–15:00
Stanisław Biernat
atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Komisja Budżetu i Rozwoju
Zgłoszenia można przesyłać do
Miasta,
7 listopada poprzez formularz
Komisja Rewizyjna
znajdujący się na stronie Turnieju Miast w zakładce Kon16.11 w godz. 13:00–15:00
kurs. Prace będą publikowane
Piotr Kućka
na stronie akcji w zakładce Komisja Ochrony Zdrowia, Śrokonkursowej. Redakcja stwo- dowiska i Pomocy Społecznej,
rzyła także na stronie Turnieju
Komisja Oświaty, Kultury,
Miast specjalną sekcję z artySportu i Rekreacji
kułami, w której użytkownicy
serwisu znajdą interesujące tre- 23.11 w godz. 13:00–15:00
ści na temat polskich miast.
Waldemar Łoziński
Więcej informacji:
Komisja Budżetu i Rozwoju
www.turniejmiast.zumi.pl/.
Miasta,

O budżecie z mieszkańcami
Jak co roku prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut spotyka się z przedstawicielami rad osiedli.

Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

SESJA RADY MIASTA

28 września 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.

Wieści w lokalnej TV

Oświęcimscy gimnazjaliści uczestniczyli w projekcie pn.
„Archipelag Skarbów”, który został przygotowany jako
uzupełnienie i wzmocnienie szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego.
Warsztaty dla uczniów zorganizował Urząd Miasta, a zostały sfinansowane z Gminnego
Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii. Ponad 400 uczniów klas drugich
i trzecich uczyło się, jak unikać
alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii, przypadkowych kontaktów seksualnych.
Trenerzy z Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri wskazywali młodym
ludziom, jakim potencjałem
dysponują i jak należy go dobrze wykorzystać we własnym
życiu, by być szczęśliwym.
– Mamy pomóc młodemu człowiekowi w byciu szczęśliwym
w swoim życiu, czyli przeprowadzić go przez pewien niełatwy, burzliwy czas młodości
– mówi Marcin Mądry trener
projektu „Archipelag Skarbów”.

7

Spotkania są okazją do wymiany informacji i rozmów o nurtujących mieszkańców sprawach i problemach w poszczególnych
dzielnicach miasta. Prezydent prezentuje też główne założenia
projektu budżetu miasta na 2017 rok, a także planowane na
przyszły rok inwestycje. Omawiane są również projekty zgłoszone przez mieszkańców do programu Społecznych Inicjatyw Rad
Osiedli. 				
		

urząd zaprasza wystawców
W dniach od 17 do18 grudnia Urząd Miasta Oświęcim organizuje Jarmark Świąteczny na rynku w Oświęcimiu. Zaprasza
do udziału potencjalnych wystawców. Zapewnia odpłatne
stoiska w domkach handlowych. Urząd przygotowuje również promocję wydarzenia i atrakcyjny program artystyczny
na scenie, koncerty i animacje. Chętnych wystawców prosimy o zgłoszenia do 15 listopada 2016 na adres e-mailowy:
pm@um.oswiecim.pl/. Ilość stoisk w domkach handlowych
jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator
zastrzega sobie prawo do doboru wystawców pod względem
oferowanego asortymentu.				

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień

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
oraz www.um.oswiecim.pl

Dyżury
rady seniorów

Członkowie Oświęcimskiej Rady Seniorów dyżurują w każdą
drugą środę w budynku Biura
Rady Miasta Oświęcim przy
ul. Jagiełły 25 w godzinach
od 11 do 12.

www.um.oswiecim.pl

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

kultura
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pod patronatem GZO
Czy Riksa jest
legendarną Cyganką? Prezentacje

młodych dusz

Krótki film „Riksa” stworzony przez
młodzież to efekt projektu noszące- Coraz większą popularnością cieszą się
go nazwę „Legenda szyta na miarę – Oświęcimskie Spotkania Artystyczne
oświęcimska legenda XXI wieku”.
Seniorów. W tym roku odbyła się już
trzecia edycja imprezy.

Film, trwający 2:22 minuty,
można było zobaczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Oświęcimiu podczas spotkania podsumowującego kilkumiesięczne działania. Projekt,
w którym wzięło udział piętnaście osób w wieku od 14 do
19 lat, głównie uczniów oświęcimskich szkół: Zespołu Szkół
nr 1, Miejskiego Gimnazjum
nr 3 i 4 oraz Powiatowego Zespołu nr 2, składał się z dwóch
bloków warsztatowych.
– Były warsztaty o tematyce
historycznej i filmowej, ujęte
w dwa bloki: Historia na start!
i Uwaga! Akcja! W pierwszym
młodzież uczestniczyła w spacerach po Oświęcimiu, poznając jego średniowieczną historię oraz oświęcimskie legendy.
Młodzi ludzie spotkali się też
z pisarką Iwoną Mejzą podczas
warsztatów pisarskich, by przełożyć jedną z dawnych legend
na język współczesny. W drugim bloku odbyły się warsztaty filmowe prowadzone przez
Marcina Kapronia i Anię Pankiewicz z krakowskiej Fundacji
Nowych Ujęć. Uczestnicy nabyli
wiedzę i umiejętności potrzebne do nakręcenia krótkiego
filmu, stworzyli własny scenariusz i pod okiem ekspertów,
przy użyciu profesjonalnego
sprzętu nakręcili „Riksę”, czyli
oświęcimską legendę XXI wieku – relacjonuje Barbara Dejko,
koordynatorka projektu.
– Żeby powstał film, a w zasadzie filmik, potrzebne było
opowiadanie, nowa legenda
oświęcimska na miarę XXI
wieku. Zaczęłam myśleć. Młodzież zastanawiała się, którą
z legend wybrać, by stanowiła
bazę, podstawę, do tworzenia
współczesnej wersji. Wybrali
„Przekleństwo Cyganki”. Napisałam, mieliśmy już materiał
do dyskusji. Wizja legendy
przedstawiona przez uczestników spotkania różniła się diametralnie od legendy, którą napisałam – mówi z uśmiechem

Iwona Mejza, pisarka z Oświęcimia.
– Było świetnie. Kreatywność
młodzieży, jej zaangażowanie
przekroczyło moje najśmielsze
oczekiwania i potwierdziło, że
mamy fantastyczną, otwartą
na współpracę młodzież, która nie boi się wyzwań i pracy.
Młodzież chłonną i ciekawą
historii naszego miasta. Napisałam więc drugą wersję oświęcimskiej legendy, która stała
się podstawą, odniesieniem do
scenariusza stworzonego przez
młodzież – dodaje pisarka.
– Ta inicjatywa była dla mnie
dużym wyzwaniem, ponieważ pierwszy raz przystąpiłam
jako koordynator do programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie.
Takie działania bardzo motywują, ale również zobowiązują do dużej pracy, a przede
wszystkim do długoterminowej odpowiedzialności. Warsztaty zaangażowały wszystkich
uczestników do współpracy,
umożliwiły wzajemne uczenie
się od siebie. Taka forma pracy
sprawdziła się. Młodzież wykazała wiele spontaniczności, zaangażowania i pomysłowości.
Najważniejsze, że wszystkim
towarzyszyła dobra kondycja
i duże poczucie humoru – podsumowuje Barbara Dejko.
Projekt realizowany był przez
Grupę
Nieformalną
RoF
– Rozmowy o Filmie przy
współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu.
Operatorem projektu było Stowarzyszenie Forum Oświatowe
Klucze. Dofinansowany był ze
środków Programu Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego. Patronatem artystycznym projekt
objęło RSTK Grupa na Zamku
w Oświęcimiu.
Film „Riksa” można zobaczyć na stronie internetowej
MBP Oświęcim i w serwisie
YouTube.
– Marzena Wilk

W spotkaniach wzięło udział
25 zespołów, czyli ponad 370
uczestników, którzy przyjechali
z Bytomia, Chrzanowa, Cieszyna, Częstochowy, Jaworzna,
Koziegłów, Łaz, Miechowa,
Oświęcimia, Pszczyny, Siewierza, Świątnik Górnych, Wodzisławia Śląskiego, Wojkowic,
Wolbromia, Żor.
Impreza skierowana jest do
grup i zespołów artystycznych,
działających w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Tegoroczne prezentacje odbywały
się w czterech kategoriach: małe
formy teatralne, kabaret, chóry
i zespoły wokalne, taniec.
– Na oświęcimskim przeglądzie jesteśmy pierwszy raz,
ale mamy porównanie, bo na
innych imprezach w regionie
bywałyśmy wielokrotnie. Jestem zaskoczona tak dużą różnorodnością prezentowaną na

scenie. To jest wręcz niepojęte,
że tak wspaniale ludzie potrafią
się bawić tym, co lubią robić.
A przy okazji pokazywać to
i cieszyć się tym – mówi Elżbieta Wróbel z Koziegłowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Spotkania mają popularyzować twórczość artystyczną jako
atrakcyjną formę aktywnego
stylu życia, prezentację dokonań twórczych, mają sprzyjać
wymianie doświadczeń artystycznych, integracji twórczych
grup seniorów, to też promocja
miasta Oświęcim.
– Uczestniczymy w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, ponieważ jesteśmy aktywne. Chcemy
pokazać, że żyje się do końca,
a nie tylko do pewnego wieku. Bo młodzi uważają, że do
czterdziestki jest życie, a później
czeka się tylko na śmierć. Nie!
I właśnie to chcę młodym po-

kazać. To tylko ciało się starzeje,
dusza zostaje młoda – twierdzi
z przekonaniem Alicja Kozieł
z UTW w Koziegłowach.
Prezentacje konkursowe oceniało jury w składzie: Włodzimierz Jasiński, Maria Kwaśniak,
Joanna Kasperek-Szymonik,
Bernadetta Stawowczyk-Zemanek, Sławomir Kurzak i Paweł
Kaźnica, które nagrodziło i wyróżniło uczestników w każdej
kategorii oraz przyznało Grand
Prix (szczegółowe wyniki znajdują się na stronie internetowej
www.ock.org.pl).
III Oświęcimskie Spotkania
Artystyczne Seniorów odbyły
się pod patronatem Prezydenta
Miasta Oświęcim. Organizowane są przez Oświęcimskie
Centrum Kultury i Uniwersytet Trzeciego Wieku działający
przy OCK.
– In

Tygiel Teatralny w czwartej
odsłonie
Trwa IV Tygiel Teatralny. Od 11 do 30 października
w Oświęcimskim Centrum Kultury odbywają się prezentacje grup teatralnych z Oświęcimia i Kęt, spektakle i retransmisje National Theatre Live.
Zainteresowanie Tyglem Teatralnym trwa od momentu
jego zaistnienia (2013 – Rok
Kultury). Dołączają nowe zespoły teatralne. W tym roku
można obejrzeć występy zespołów z Kęt. Przybywa też
młodych ludzi na scenie, co
jest zjawiskiem nieco zaskakującym, biorąc pod uwagę
powszechne przekonanie, iż
młodzież zainteresowana jest
głównie Internetem. Te obserwacje potwierdza Izabela Paszko, opiekunka grupy Minus Jeden (Powiatowy Zespół Szkół
nr 9 w Kętach).
– Prowadząc grupę teatralną od ponad 10 lat zauważam
coraz większą rolę teatru we
współczesnej kulturze. Kontakt ze sceną pozwala młodemu człowiekowi na wyrażenie
siebie, daje też możliwość odreagowania emocji, pozbycia
się blokad wynikających z różnych deficytów rozwojowych.
„Teatr uczy nas żyć – życie
nas uczy udawać” – na scenie
musi być miejsce na prawdę i autentyczne emocje. A to
oczyszcza, przypomina antyczne katharsis. Widza nie da się

oszukać. Natomiast Barbara
Siwiec, opiekunka Grupy Teatralnej „Antrakt” (Dom Kultury w Kętach) podkreśla, że
młodzi ludzie szukają możliwości rozwijania talentów,
wyrażania siebie i kontaktu
z ludźmi o podobnych zainteresowaniach i systemach
wartości. W grupie powstaje
silna więź, radość ze wspólnego tworzenia i odpowiedzialność, bo ten, kto gra na scenie,
jest odpowiedzialny nie tylko

za siebie, ale i za pozostałych
aktorów. To cudowna praca
i piękna pasja! Uczennice klasy teatralnej w Zespole Szkół
nr 1 w Oświęcimiu, Karolina
i Lena, powiedziały, iż, grając
w teatrze, mogą odkryć siebie,
pokonać słabości i zapomnieć
o monotonnej rzeczywistości.
– Warsztaty teatralne stają się
lepszą alternatywą zabawy niż
smartfony i media społecznościowe, ponieważ poznajemy nowe osoby, spędzamy

Projekt
był realizowany
przy wsparciu
finansowym
Miasta
Oświęcim
Projekt dofinansowano
ze środków Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu
Sponsorzy:

Wsparli: Restauracja
Meksykańska, Restauracja
Europa, Przedsiębiorstwo
Transportowe Małgorzata
i Aleksander Cieślik
oraz prywatni sponsorzy

czas z innymi i nawiązujemy
prawdziwe przyjaźnie, w przeciwieństwie do znajomości
zawartych przez ekran telefonu. Spektakl „Przed chwilą
spałam”, w którym dziewczęta wystąpiły, był dynamiczny,
energetyczny, a taniec w rytmie wybijanym bambusowymi
pałeczkami na długo pozostanie w pamięci widzów.
Młodsi, starsi – dla wszystkich
jest miejsce na scenie, czego
stale dowodzi Kabaret Czarna Rękawiczka (UTW). Podczas Tygla odbyła się premiera
spektaklu „Najlepszy sposób
na liczenie lat, durnieć wolniej
niż ten świat”. Widać, że kabaret przeżywa czasy świetności
– spektakl odbył się przy pełnej
widowni. Jak zwykle było miejsce na śmiech i refleksję.
Tygiel Teatralny – cykliczna impreza – pokazuje, że przeżycie
estetyczne, ekspresja i katharsis
wciąż są poszukiwane i niezbędne w codziennym życiu.
– Kamila Drabek

„Przed chwilą spałam” – spektakl w wykonaniu klas teatralnych z ZS nr 1 w Oświęcimiu

kultura
Tegoroczna 23. Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego
była wyjątkowa, bo połączona z odsłonięciem tablicy z cytatem Wandy Chotomskiej w Alei Pisarzy przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki
w Oświęcimiu.
W tym roku jurorzy dokonywali wyboru z rekordowej liczby dziewięćdziesięciu książek
zgłoszonych przez wydawców,
autorów oraz miłośników literatury dla dzieci.
– Ten rok konkursowy okazał
się bardzo urodzajny i pracowity dla jurorów. Przyniósł nam
prawdziwe zatrzęsienie książek
dla dzieci zgłoszonych do konkursu. Cieszę się z tego, choć
wybór tej najlepszej był niełatwy – relacjonuje prof. Joanna
Papuzińska, pisarka, przewodnicząca jury Ogólnopolskiej
Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.
Spośród dziesięciu nominowanych książek jury wybrało zwycięzcę i postanowiło o przyznaniu dwóch wyróżnień.
Nagrodę i statuetkę Koziołka
Matołka otrzymała Zuzanna
Orlińska za opowiadanie „Stary Noe” opublikowane przez
Wydawnictwo Literatura. Jury
jednogłośnie uznało, że jest
to publikacja najwybitniejsza i najoryginalniejsza z tegorocznego zestawu książek,
odznaczająca się szlachetną
powściągliwością języka oraz
plastyczną narracją. Poprzez
autorską interpretację biblijnego motywu autorka zadaje pytania dotyczące roli jednostki
w świecie. Zuzanna Orlińska
niezwykle ciekawie ukazała dylematy zachowań w ekstremalnie trudnych sytuacjach, kiedy
dodatkowo podjąć trzeba niełatwe decyzje, a współczesność
ukazana w szacie graficznej
sugeruje, że historia Noego jest
ciągle obecna w historii ludzi.
Wyróżnienie otrzymała publikacja Agnieszki Suchowierskiej „Mat i świat” z Wydaw-

nictwa Krytyka Polityczna. To
opowieść utrzymana w stylu
klasycznej historii wędrującej
zabawki. Losy Mata, niewielkiego pluszowego misia odkrywają przed oczami małych
czytelników
problematykę
współczesnej globalizacji oraz
losy różnych warstw społecznych. Mimo zauważalnej schematyczności i zastosowanych
przez autorkę uproszczeń, publikacja ta jest odpowiednia
dla małych czytelników. Zdaniem jurorów powinna stać się
punktem wyjścia do dyskusji
o empatii i tolerancji.
Drugie wyróżnienie otrzymała
Grażyna Bąkiewicz za książkę „Ale historia... Mieszko, ty
wikingu!” opublikowaną przez
Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Książka to udane połączenie tekstu i komiksowych
ilustracji. Żywa akcja przenosi
uczniów z przyszłości w przeszłość, a dokładnie w średniowieczne czasy Mieszka I.
Mimo uproszczeń i poprawek
rzeczywistości
historycznej,

skrząca się humorem i wciągająca w wartką akcję publikacja warta jest polecenia jako
niebanalny sposób na lekcję
historii.
– Po zakończeniu procesu
wyboru książek nominowanych i wyróżnionych w gronie jurorów dyskutowaliśmy
nad promocją nagrody, m.in.
przygotowaniem specjalnego
znaku graficznego, który wysłany zostanie do wydawców
książek nagrodzonych i nominowanych, promocją książek
poprzez publikację fragmentów wybranych recenzji oraz
promocją działań w mediach
społecznościowych – mówi
prof. Papuzińska.
Po raz pierwszy przyznano także Nagrodę Czytelników, która
zgodnie z decyzją młodych odbiorców literatury przyznana
została Marcinowi Prokopowi
za książkę „Longin. Tu byłem”
wydaną przez wydawnictwo
Znak.
Warto wspomnieć, że wszystkie
nominowane książki dostępne

są do wypożyczenia w Bibliotece Młodych oświęcimskiej
książnicy.
Podczas gali wręczenia nagród,
która odbyła się 13 października, wystąpiły w krótkim przedstawieniu dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 16 w Oświęcimiu. O muzyczną stronę zadbała grupa z Młodzieżowego
Domu Kultury w Oświęcimiu
prowadzona przez Janusza
Majcherka. Zgromadzeni goście wysłuchali fragmentów
książek nominowanych do
tegorocznej edycji nagrody
i wzięli udział w krótkim quizie
przygotowanym przez Koziołka Matołka.
W ramach tegorocznej edycji
Nagrody im. Kornela Makuszyńskiego odbyły się także
szkolenia dla nauczycieli i bibliotekarzy, webinaria, Koziołkowe stoisko podczas Oświęcimskiego Festiwalu Gier,
Koziołkowy Piknik Literacki
i warsztaty dla dzieci oraz gra
miejska.
– Marzena Wilk

„Stary Noe” określany jest
jako świeże, oryginalne
spojrzenie na biblijną historię
Noego. Jak zrodził się pomysł
na napisanie tej książki? Skąd
przyszła inspiracja?
Kiedy byłam mała i po raz
pierwszy usłyszałam opowieść
o Noem, wydała mi się historią
bez szczęśliwego zakończenia.
Cieszyłam się, że ludziom
Zuzanna Orlińska
i zwierzętom zgromadzonym
laureatka
w arce Noego udało się prze23 Ogólnopolskiej
żyć potop, ale jednocześnie
Nagrody Literackiej
myślałam o tych wszystkich
im. K. Makuszyńskiego
istotach, które zginęły w jego
wodach. Dziwiło mnie, że Noe
mógł tak spokojnie sobie płynąć, mając na pokładzie tylko
po parze z każdego gatunku i nie próbował ratować nikogo
i niczego ponad to, co wyznaczył mu Bóg. Jako dziecko nie
byłam w stanie zrozumieć, że biblijna przypowieść rządzi
się swoimi prawami i ma przede wszystkim moralizatorską
wymowę. Przemawiał do mnie raczej dramat tych wszystkich
stworzeń, które na arce się nie zmieściły. Przypomniałam
sobie te moje dziecięce wątpliwości, już jako dorosła osoba,
i doszłam do wniosku, że także dziś niektórzy czytelnicy biblijnych opowieści mogą mieć podobne problemy. Stąd pomysł
na „Starego Noego”.

Na ilustracjach „Starego Noego”, których również jest Pani
autorką, znajdziemy typowo współczesne elementy jak słupy
i druty elektryczne. Dlaczego zdecydowała się Pani na taki
zabieg?
Celowo umieściłam na ilustracjach do „Starego Noego”
elementy takie jak druty elektryczne. Rodzina Noego ma na
sobie kapelusze i futrzane płaszcze, w rękach ogromne walizy.
Współczesne dzieci widzą przecież na co dzień wiele podobnych, dramatycznych scen ucieczek, kataklizmów czy wojen
w telewizji. Chciałam w ten sposób podkreślić, że podobna
historia może się wydarzyć w każdym czasie.
O czym dla Pani, jej autorki, jest książka „Stary Noe”?
To trudne pytanie, bo nie jest mi łatwo określić, o czym jest
ta książka. Pewnie gdybym umiała to opowiedzieć w kilku
słowach, nie warto byłoby jej pisać. Myślę, że „Stary Noe”
zadaje czytelnikowi kilka pytań: czy żeby być porządnym
człowiekiem wystarczy wierność przepisom? Co więcej znaczy:
posłuszeństwo czy miłosierdzie? Ale też: czy można narażać
życie tych, których się uratowało po to, żeby uratować jeszcze
kogoś? Sama nie umiem na te pytania odpowiedzieć, ale
chciałabym, żeby młody czytelnik chociaż spróbował się nad
nimi zastanowić.
A jaka jest książka Pani marzeń? Czy zechce się Pani podzielić z nami tym marzeniem?
Jeśli chodzi o książkę, którą bardzo chciałabym napisać, to
mam taki tajny czarny notesik, w którym na liście jest już
kilkanaście pomysłów na książki! Dlatego moim największym
marzeniem jest mieć dużo, dużo czasu na pisanie, żeby móc
regularnie odkreślać kolejne pozycje z tej listy:)
– rozmawiała Mariola Talewicz

Pisarka wielu pokoleń
Wanda Chotomska to pierwsza pisarka i poetka tworząca dla dzieci, którą doceniono w Alei Pisarzy przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki
w Oświęcimiu. To już dziesiąta odsłona przedsięwzięcia.
– W każdej z form literackich,
które wychodzą spod jej pióra
osiąga mistrzostwo, zachwycając kolejne pokolenia czytelników. W swojej twórczości
Wanda Chotomska kontynuuje
najlepsze tradycje pisarstwa
Brzechwy i Tuwima. Zaskakujące skojarzenia, zabawa słowem, dosłowność w odczytywaniu przenośni i przysłów,
życzliwość, zrozumienie potrzeb dziecka jako odbiorcy to
znaki szczególne jej pisarskiego dorobku – mówi Mariola
Talewicz, zastępca dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Oświęcimiu.

– Twórczość Wandy Chotomskiej to kawał historii naszej
znakomitej literatury – poezji,
tekstów. Znakomitego wyczucia wielkiego dziecięcego świata – obrazuje prof. Krzysztof
Zajas, członek kapituły Alei
Pisarzy.
Uroczystość odsłonięcia płyty
odbyła się bez udziału pisarki, której względy zdrowotne
uniemożliwiły przybycie do
naszego miasta. Płytę z wybranym osobiście cytatem odsłoniła jej wnuczka, Karolina Golba (na zdj.), która odczytała też
list od swojej babci: „Szanowni
Państwo, bardzo mi przykro,

że nie mogę być osobiście na
dzisiejszej uroczystości odsłonięcia w Alei Pisarzy Galerii
Książki w Oświęcimiu tablicy
upamiętniającej moją twórczość. Jestem dumna z tego,
że moja działalność literacka,
poetycka, prozatorska, scenariuszowa stała się bardzo
ważnym doświadczeniem dzieciństwa wielu pokoleń czytelników, kształtując miłośników
literatury na całe dorosłe życie.
Dzięki tablicy, która odsłonięta
została dzisiaj, 13 października, pamięć o mojej twórczości
przejmą następne pokolenia
wszystkich czytelników odwie-

dzających oświęcimską bibliotekę. Jeszcze raz żałuję, że nie
mogę osobiście wziąć udziału
w tej uroczystości, ale mam nadzieję, że moja wnuczka Karolina Golba godnie mnie zastąpi.
Z wyrazami szacunku, wasza
Wanda Chotomska.”
Nieobecność pisarki spowodowała chęć podzielenia się
wspomnieniami o niej.
– Przypomina mi się zasłyszana anegdota o tym, jak odwiedzając kiedyś oświęcimską
bibliotekę, Wanda Chotomska
wzięła swoje książki i poszła
na targowicę je sprzedawać
i podpisywać. Przedstawiając
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się, kim jest, ludzie pukali się
po głowie, że to niemożliwe,
żeby tak słynna wielka pisarka
przyjechała na targowicę do
Oświęcimia i sprzedawała swoje książki, jak nie przymierza-

jąc ubrania. To jedna z bardzo
wielu anegdot, które pokazują,
jakiego formatu jest to osobowość. Bezpośrednia, silna, ale
też niesłychanie dowcipna, potrafiąca znakomicie reagować
na sytuacje – przytoczył prof.
Zajas.
Po odsłonięciu płyty odbyło się
spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk, autorką książki
„Wanda Chotomska. Nie mam
nic do ukrycia”.
Idea realizacji Alei Pisarzy nawiązuje do popularnych na
całym świecie Alei Gwiazd.
To wyjątkowy, niespotykany
nigdzie w kraju projekt. Aleja
Pisarzy, która powstaje przy
Miejskiej Bibliotece Publicznej
Galeria Książki w Oświęcimiu
ma na celu upamiętniać wybitnych żyjących polskich pisarzy,
którzy osobiście wezmą udział
w uroczystości wmurowania
pamiątkowej płyty, ozdobionej
ich autografem i wybranym cytatem z ich twórczości.
– Marzena Wilk
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Artystyczny testament

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury

Zapraszamy do Oświęcimskiego Centrum Kultury na niezwykły koncert pamięci Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy pt. „Piotr Nalepa Breakout Tour”.

24.10 godz. 17:00 „Kobieta
i jej świat” – pierwsze spotkanie w ramach II edycji projektu
„Być kobietą, być kobietą...”.
Grupa zamknięta, kolejne
spotkania wg ustalonego harmonogramu
26.10 godz. 18:00 „Lilka, cud
miłości” – spektakl w wykonaniu Pauliny Holtz, Krystyny
Tkacz, Magdaleny Zawadzkiej,
Joanny Żółkowskiej w ramach
projektu Kultura 50/50
27.10 godz. 9:30, 11:00
„Kosmolenie ratują ziemię” –
spektakle dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych
w wykonaniu Teatru Kultureska
(organizator: Urząd Miasta
Oświęcim)

Podczas koncertu, który odbędzie się 3 listopada o godz.
19:00 będzie można posłuchać
najlepszych piosenek Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy
w wykonaniu ich syna – Piotra
Nalepy w towarzystwie zespołu
„Nie-Bo”.
To wyjątkowe zdarzenie, ponieważ od lat Mira i Tadeusz
występowali osobno (wyjątek
stanowiły koncerty okolicznościowe). Teraz podczas jednego
koncertu będzie można wysłuchać między innymi utworów:
„Modlitwy”, „Kiedy byłem ma-

łym chłopcem”, „Na drugim
brzegu tęczy”, „Gdybyś kochał
hej”, „Poszłabym za tobą”, a także nowych aranżacji „Do kogo
idziesz” i „Chciałabym być
słońcem”.
Koncerty „Piotr Nalepa Breakout Tour” to doskonała okazja do sentymentalnych wspomnień przy wspaniałej i wciąż
żywej twórczości prekursorów
polskiego bluesa.
Bilety: 25 zł, projekt Kultura
50/50.
– adam 3.11 godz. 19:00 „Piotr Na-

Mistrzowskie brzmienie

lepa Breakout Tour” – koncert
pamięci Miry Kubasińskiej
i Tadeusza Nalepy w wykonaniu Piotra Nalepy z zespołem
„Nie-Bo” w ramach projektu
Kultura 50/50
czytaj obok

Wspaniałe kompozycje Włodzimierza Nahornego, zwanego
przez krytyków Chopinem jazzu, zaprezentuje 24 listopada
o godz. 18:00 jego trio.
Grupa wystąpi w składzie: Włodzimierz Nahorny –
fortepian, Mariusz Bogdanowicz – kontrabas oraz
Piotr Biskupski – perkusja.
Ich muzyka to wspaniałe niepowtarzalne kompozycje
lidera utrzymane w kanonie muzyki jazzowej – noszące romantyczne i bardzo słowiańskie piętno. Wiele
utworów inspirowanych jest muzyką poważną polskich kompozytorów, jak np. Karola Szymanowskiego czy Fryderyka Chopina. Trio wykonuje także specjalnie opracowane wersje instrumentalne przebojów
Włodzimierza Nahornego, m.in. „Jej portret” i „Księżyc nad Kościeliskiem”. Bilety: 20 zł.

Humor z dawką ironii
30 listopada o godz. 17:30 i 20:30 z premierowym programem pt. „Bogowie” wystąpi Kabaret Młodych Panów.
Oświęcimskiej widowni Kabaret Młodych Panów zaprezentuje się w składzie: Robert
Korólczyk, Mateusz Banaszkiewicz, Bartek Demczuk i Łukasz
Kaczmarczyk. Zainteresowani
kabaretem muszą się spieszyć,
ponieważ zostało już niewiele
biletów.
Posiadający kilkunastoletnie
doświadczenie na kabaretowej
scenie Młodzi Panowie nie
próżnują i zdobywają kolejne
szczyty w swoim dorobku artystycznym. Wywodzą się z Rybnika i doprowadzają do łez – ze
śmiechu oczywiście – fanów
nie tylko w kraju, ale i poza
jego granicami.
Ich społeczno-obyczajowy humor z dużą dawką ironii i dystansu do tego, co aktualnie się
dzieje sprawia, że zyskują nie

tylko coraz szersze grono wiernych fanów, ale także uznanie
krytyków. Zdobyli najwyższe
laury we wszystkich liczących
się konkursach i festiwalach kabaretowych z RYJKIEM i PAKĄ
na czele. Mimo licznych sukce-

sów i ugruntowanej już pozycji w kabaretowym świecie nie
spoczywają na laurach – stale
się rozwijają, ciągle odkrywają
swoje kabaretowe... możliwości.
Bilety: 60 zł, 50 zł.
– adam

4 listopada Oświęcimskie
Centrum Kultury zaprasza
młodzież powyżej 15 roku
życia na „Wieczór grozy”.
W programie:
16:00–21:00 – spotkanie
Oświęcimskiego Klubu Fantastyki, „straszne gry” oraz
prelekcje o klasykach grozy
literackiej i filmowej,
17:00 – „W ciemnej toni”
program w wykonaniu grupy
teatralnej Butterfly z OCK oraz
Studia Baletowego Classica.
Wstęp wolny
5.11 godz. 18:00 „My Fair
Lady” – musical Fredericka
Loewe w wykonaniu artystów
Opery Śląskiej w Bytomiu
czytaj obok
9.11 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
10.11 godz. 11:30 „Chrzest
Polski w ilustracjach” – otwarcie wystawy ilustracji powstałych podczas Ogólnopolskiego
Pleneru Ilustratorów w Krasnobrodzie z okazji 1050.
rocznicy Chrztu Polski
czytaj obok
10.11 godz. 12:00 „Wspólne
śpiewanie” w 98. rocznicę
odzyskania niepodległości
przez Polskę
12.11 godz. 10:00 „Żonglowanie talentami” (grupa
wiekowa 10–12 lat) – wykład

Krystyny Śmigielskiej w ramach Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
(OCK, ul. Śniadeckiego 24)
12.11 godz. 11:30 „Prawdziwy bohater” (grupa wiekowa
6–9 lat) – wykład Krystyny Śmigielskiej w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego (OCK, ul. Śniadeckiego 24)
12.11 godz. 16:00 Literackie popołudnie z Krystyną
Śmigielską – pisarką w ramach
projektu dla pań „Art Cafe”.
Grupa zamknięta, kolejne
spotkania wg ustalonego
harmonogramu
15.11 godz. 16:30 „Coś
z niczego” – warsztaty twórczej
aktywności dla dzieci w wieku
szkolnym
16.11 godz. 18:00 Otwarcie
wystawy prac profesorów
oraz studentów Instytutu Sztuki
w Cieszynie i Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach
połączone z aukcją charytatywną

Galeria „Tyle światów”
do 6.11 Wystawa malarstwa
Marii Micińskiej i Danuty
Berner

10–30.11 „Chrzest Polski
w ilustracjach” – wystawa
ilustracji powstałych podczas
Ogólnopolskiego Pleneru
Ilustratorów w Krasnobrodzie
z okazji 1050. rocznicy Chrztu
Polski

Wystawy

do 6.11 „Malarstwo” – wystawa malarstwa Urszuli Dąbrowy
16.11–2.12 Wystawa prac
profesorów oraz studentów
Instytutu Sztuki w Cieszynie
i Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach

18.11 godz. 18:00 „Klimakterium... i już” – muzyczny
spektakl komediowy z Teatru
Capitol w Warszawie
19.11 godz. 18:00 „Klimakterium 2, czyli menopauzy
szał” – muzyczny spektakl
do 13.11 Wystawa prac
komediowy z Teatru Capitol
grupy tkactwa artystycznego
w Warszawie
„Osnowa”
czytaj obok
23.11 godz. 17:00 „Znicze
pamięci” – Zaduszki poetyckie
24.11 godz. 18:00 „Nahorny
Trio” – koncert tria jazzowego w składzie: Włodzimierz
Nahorny – fortepian, Mariusz
Bogdanowicz – kontrabas
oraz Piotr Biskupski – perkusja w ramach projektu Kultura
50/50
czytaj obok
25.11 godz. 18:00 „Wspomnienie o Henryku Lehnercie”
– spotkanie w 10. rocznicę
śmierci

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

25.10 godz. 16:00 „Leczenie
przeciwbólowe u osób w wieku
podeszłym” – wykład prof.
27.11 godz. 19:00 „Jeszcze
Zbigniewa Krowickiego
Polska Muzyka” – koncert
25.10 godz. 18:00 Spotkanie
w wykonaniu Orkiestry
przy wystawie malarstwa DaAkademii Beethovenowskiej
nuty Berner i Marii Micińskiej
czytaj obok 8.11 godz. 15:00 „Sztuka
polska – przegląd” – wykład
30.11 godz. 17:30, 20:30
Janusza Wałka
„Bogowie” – program Kabare- 15.11 godz. 16:00 Rocznitu Młodych Panów
ca niepodległości – występ
czytaj obok uczniów Państwowej Szkoły
Muzycznej im. Karola Szy3.12 godz. 18:00 „Cyrkuśniki” manowskiego w Oświęcimiu,
– program Kabaretu Hrabi
godz. 17:00 „Społeczeństwo
4.12 godz. 16:00 „Świąteczne obywatelskie” – wykład prof.
śledztwo” – spektakl mikołajAndrzeja Zolla
kowy w wykonaniu
16.11 Wyjazd do Muzeum
Teatru Kultureska oraz...
Śląskiego w Katowicach
spotkanie z Mikołajem
22.11 godz. 14:00 „Polsko11.12 godz. 17:00 „Mayday” -litewskie związki literackie” –
– spektakl komediowy z Teatru wykład prof. Krzysztofa Zajasa
Bagatela w Krakowie
29.11 godz. 14:00 „Styl życia
a ryzyko zawału mięśnia sercowego” – wykład dra Witolda
Żmudy
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Klimakterium razy dwa

Musical na motywach
Pigmaliona

W listopadzie do Oświęcimia zawitają bohaterki przebojowych spektakli z pogranicza musicalu, kabaretu i farsy pt.
„Klimakterium... i już” oraz „Klimakterium 2 czyli meno- Musical w wykonaniu artystów Opery Śląskiej w reżyserii
pauzy szał”.
Roberta Talarczyka będzie można zobaczyć w OCK 5 listo„Klimakterium... i już” będzie
nie widziały – mają sobie wiele pada o godz. 18:00.

„Klimakterium 2, czyli menopauzy szał” to druga część kultowego spektaklu teatralnego
pt. „Klimakterium... i już”. Będzie można ją zobaczyć 19 listopada o godz. 18:00.
Spektakl powstał na wyraźną prośbę publiczności, która chciała poznać dalsze losy
bohaterek. Wciąż walcząca
z nadwagą, ale już nie bezrobotna Pamela i Zosia – zaradna
pani domu starym zwyczajem
przybywają świętować kolejne
urodziny Maliny. Tym razem
spotykają się w jej, dopiero
co otwartym, pubie. Brakuje
tylko Krychy, która też miała
przybyć, ale...! Za to pojawia
się – obdarzona liryczną duszą
– Angela, która wraz z Maliną
prowadzi interes. Zaczyna się
zabawa! W pubie jest głośno,
a kobiety, które sporo czasu się

do powiedzenia...
Zupełnie nowe piosenki we
wspaniałych aranżacjach i z zabawnymi tekstami, których
nie można przestać nucić, złożone choreograficzne układy
i ta niepowtarzalna energia,
którą występujące na scenie
aktorki dzielą się z publicznością. Część z nich pojawiła się
w „Klimakterium... i już”, ale
do tego zacnego grona dołączyły nowe artystki – wszystkie
znakomite. I każda z nich wnosi do spektaklu coś zupełnie
niepowtarzalnego.

„My Fair Lady” to najbardziej
znany i klasyczny musical na
świecie – powstał w 1956 roku.
Autorem libretta jest Alan Jay
Lerner, a muzyki Frederick
Loewe. Musical grano przedpremierowo w Schubert Theatre w New Haven, a następnie
od 15 lutego 1956 roku przez
cztery tygodnie wystawiany
był w Erlanger Theatre w Filadelfii. Jego broadwayowska premiera miała miejsce
15 marca 1956 roku w Mark
Hellinger Theatre, gdzie odbyło się 2717 przedstawień
(rekordowa na owe czasy liczba). W 1964 roku powstała
nagrodzona ośmioma Oscarami adaptacja filmowa „My
Fair Lady” z Audrey Hepburn

Jeszcze Polska Muzyka
Po raz czwarty w OCK odbędzie się koncert kolejnej edycji
cyklu pn. „Jeszcze Polska Muzyka” w wykonaniu Orkiestry
Akademii Beethovenowskiej w Krakowie pod dyrekcją Petera Valentovica.

Każdy ze spektakli trwa 150
minut z 1 przerwą, bilety w cenie 70 zł, 60 zł, 50 zł (na jeden
27 listopada o godzinie 19:00
spektakl).
w Oświęcimskim Centrum
– adam
Kultury odbędzie się, w ramach projektu Kultura 50/50,
koncert finałowy VII edycji
cyklu pn. „Jeszcze Polska Muzyka” w wykonaniu Orkiestry
Akademii Beethovenowskiej
w Krakowie z udziałem solisty Janusza Wawrowskiego
(skrzypce).
W galerii „Tyle światów” Oświęcimskiego Centrum Kultu- W programie koncertu: UwerSwaty polskie op. 6 na
ry prezentowana będzie wystawa prac powstałych podczas tura
orkiestrę symfoniczną Feliksa Nowowiejskiego, FantaOgólnopolskiego Pleneru Ilustratorów.

Wystawa ilustracji

Autorami ponad 100 ilustracji
prezentowanych na wystawie
są wybitni polscy artyści. Są to
laureaci wielu nagród, przedstawiciele różnych prądów, kierunków, kilku pokoleń, twórcy
i kontynuatorzy znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji”.
Od ponad trzydziestu lat
przyjeżdżają do Krasnobrodu
na środowiskowe spotkania
twórcze – Ogólnopolskie Plenery i Warsztaty Ilustratorów.
W 2015 roku tematem spotkania artystów była 1050. rocznica Chrztu Polski. Zestaw
prac został wzbogacony również o ilustracje z wcześniejszych edycji warsztatów, w tym
o dzieła zmarłego w 2014 roku
profesora Janusza Stannego –

wybitnego artysty, wychowawcy kilku pokoleń ilustratorów,
który przez wiele lat otaczał
opieką artystyczną plenery

i Rexem Harrisonem w rolach
głównych.
Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Londynie. Językoznawca – prof. Higgins – zakłada
się z przyjacielem, że przemieni uliczną kwiaciarkę w damę
z wyższych sfer. Obiektem eksperymentu staje się nieokrzesana Eliza Doolittle. Musical „My
Fair Lady” od wielu lat uznawany jest za największy światowy
sukces w swoim gatunku, a piosenki takie jak „Przetańczyć całą
noc”, „Tak chciałabym”, „Tę ulicę
znam” czy „Jeden mały szczęścia łut” na trwałe weszły na listę
szlagierów.
Czas trwania: 170 minut (1 przerwa), bilety: 75 zł, 65 zł, 55 zł.
– adam

Fot. Karol Fatyga

można zobaczyć w Oświęcimskim Centrum Kultury 18 listopada o godz. 18:00.
Bohaterkami musicalu są cztery kobiety w wieku „menopauzalnym”. Wszystkie mają
problemy, z którymi muszą się
same uporać. A w grupie zawsze raźniej. Aktorki nie boją
się śmieszności, nie wstydzą się
grać postaci w wieku średnim
i starszym. To postacie potrafiące rozbawić i wzruszyć publiczność. Pokazują, że można
być czynną i twórczą kobietą,
bawić się i tańczyć bez względu na wiek. Nikt, tak jak druga
kobieta nie zrozumie cierpień,
których doświadcza się w tym
czasie. Stąd popularne „babskie” spotkania, na których
można porozmawiać na „wstydliwe” tematy, o których trudno rozmawiać z mężem czy
dziećmi.
Spektakl złożony jest z wielu
piosenek wplecionych w akcję.
Autorami tekstów tych utworów są: Artur Andrus, Magda
Czapińska, Andrzej Waligórski,
Elżbieta Jodłowska, Katarzyna
Lengren, Marcin Wolski, Maciej Szwed, Kabaret „Czyści jak
łza” – Jaromir Wroniszewski
i Marek Markiewicz. Muzykę
skomponowali: Włodzimierz
Korcz, Jerzy Filar, Janusz Bogacki, Tadeusz Chyła, Juliusz
Loranc, Marian Zacharewicz,
Urszula Sipińska.

i warsztaty organizowane przez
Krasnobrodzki Dom Kultury.
Źródłem wiedzy i inspiracji dla
artystów były średniowieczne
kroniki, podania i legendy oraz
dzieła wybitnych polskich pisarzy, poetów, myślicieli, z których w większości pochodzą
teksty zamieszczone pod ilustracjami.
Wystawie towarzyszy album
z pracami prezentowanymi na
wystawie, do którego wstęp
napisał prof. Krzysztof Ożóg
z Uniwersytetu Jagiellońskiego
– autor książki „966. Chrzest
Polski”.
Wystawa prezentowana będzie
od 10 do 30 listopada, wernisaż
10 listopada o godzinie 11:30.
– adam

zja Szkocka Es-dur op. 46 na
skrzypce i orkiestrę symfoniczną Maxa Brucha i IX Symfonia
e-moll op. 95 Antonína Dvořáka.
Organizatorami koncertu są:
Stowarzyszenie im. Ludwiga
van Beethovena w Krakowie
i Oświęcimskie Centrum Kultury. Koncert poprowadzi Dariusz Stańczuk.
„Jeszcze Polska Muzyka” to
doskonale dobrany repertuar promujący zapomnianą
muzykę polską w kontekście

najwybitniejszych dzieł światowych. To również promocja
małopolskich artystów oraz
solistów, a także koncertującej
w największych salach Europy
Orkiestry Akademii Beethovenowskiej.
Orkiestra ta to niezwykle utytułowany, najmłodszy zespół
symfoniczny w Polsce, tworzony przez pasjonatów – najwybitniejszych studentów i absolwentów europejskich wyższych
szkół muzycznych.
– adam

głośnik kulturalny
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Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel./faks: 338422575
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Repertuar
„Naszego Kina”
„Dziewczyna z pociągu”
(15 l.), prod. USA 2016, reż.
Tate Taylor, 112 minut
24–25.10 godz. 19:00,
27.10 godz. 18:00, 20:00
„Ja, Daniel Blake” PREMIERA
(15 l.), prod. Francja, Wielka Brytania 2016, reż. Ken
Loach, 100 minut
28.10 godz. 16:00,
29.10 godz. 17:00,
30.10 godz. 19:00,
31.10 godz. 20:00,
2.11 godz. 20:00

„Bociany” (b.o.), prod. USA
2016, reż. Nicholas Stoller,
Doug Sweetland, 87 minut
13.11 godz. 15:00

11–12.11 godz. 14:15 seans
z audiodeskrypcją i napisami
dla niesłyszących,
11–12.11 godz. 17:45,
13.11 godz. 16:45,
14.11 godz. 17:45,
15.11 godz. 19:30,
16–17.11 godz. 17:45
„Służąca” PREMIERA (15 l.),
prod. Korea Południowa, reż.
Park Chan-wook, 144 minuty
11–12.11 godz. 19:30,
13.11 godz. 18:30,
14.11 godz. 19:30,
15.11 godz. 11:00,
16–17.11 godz. 19:30

„Zakwakani” (b.o.), prod.
USA, Rosja, Chiny 2016,
reż. Viktor Lakisov, 81 minut:
20.11 godz. 15:00

„Egzorcysta” (15 l.), prod.
USA 1973, reż. William Friedkin, 122 minuty
29.10 godz. 19:00

„Historia Marii” (12 l.), prod.
Francja 2014, reż. Jean-Pierre
Ameris, 94 minuty

KIRGISTAN. WYSTAWA
FOTOGRAFII PIOTRA
TARCZYŃSKIEGO
2–30.11 Galeria Przechodnia

KREATORNIA
Manualne zajęcia artystyczne
dla dzieci od 10 lat, zapisy
w Bibliotece Młodych osobiście
lub telefonicznie 338479801.
Liczba miejsc ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń.
28.11 godz. 17:00 Informatorium

WEBINARIUM
„Zabawy parateatralne, czyli
teatralizacja literatury. Zabawa
przeznaczona dla dzieci, młodzieży i dorosłych”
Ekspert: Jerzy Kumiega – Kierownik Działu Pracy z Dziećmi
z Dolnośląskiej Biblioteki
Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.
3.11 godz. 18:00
Szczegóły: mbp-oswiecim.pl/
oferta/nagroda-literacka/
lub: cldgk.wordpress.com/

NIEZŁOMNI. POD DRUTAMI
AUSCHWITZ
Otwarte spotkanie autorskie z Marcinem Dziubkiem
autorem książki Niezłomni
z oddziału „Sosienki”. Armia
Krajowa wokół KL Auschwitz.
Nowe spojrzenie połączone
z projekcją filmu „Niezłomni.
Pod drutami Auschwitz” w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego i Bogdana Wasztyla.
8.11 godz. 18:00 Aula
Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
9.11 godz. 17:00 Multimedia
Salka audiowizualna. Wstęp wolny
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z WOJCIECHEM JAGIELSKIM
dziennikarzem i pisarzem
9.11 godz. 18:00 Aula
Wstęp wolny

KTO TAK, JAK JA...
Otwarte warsztaty dla dzieci
w wieku 5–7 lat rozwijające
umiejętności społeczne
29.11 godz. 17:00
Klasopracownia I p.
ALEJA PISARZY. WIESŁAW
MYŚLIWSKI
Odsłonięcie płyty i spotkanie
autorskie z Wiesławem Myśliwskim
29.11 godz. 17:00 Aula
Wstęp wolny

KONSULTACJE MATEMATYCZNE
4.11; 18.11; 25.11 godz.
16:30 Klasopracownia I p.
Wstęp wolny

KONWERSATORIA
W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne
7.11; 14.11; 21.11; 28.11
godz. 16:30 Klasopracownia
I p.

„Prosta historia o morderstwie” (15 l.), prod. Polska
2016, reż. Arkadiusz Jakubik,
90 minut
20.11–23.11
„Snowden” PREMIERA
(15 l.), prod. USA, Niemcy
2016, reż. Oliver Stone, 134
minuty
20.11–23.11

„Doktor Strange 3D” (12 l.),
prod. USA 2016, reż. Scott
Derrickson, 115 minut
25.11–1.12

„Bociany” (b.o.), prod. USA
2016, reż. Nicholas Stoller,
Doug Sweetland, 87 minut
11–12.11 godz. 16:00,
14.11 godz. 16:00,
16–17.11 godz. 16:00

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
24.11 godz. 17:30
Sala konferencyjna

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z IWONĄ MEJZĄ
4.11 godz. 18:00 Aula
Wstęp wolny

„Zakwakani” (b.o.), prod.
USA, Rosja, Chiny 2016,
reż. Viktor Lakisov, 81 minut
25.11–1.12

„Wołyń” (15 l.), prod. Polska
2016, reż. Wojciech Smarzowski, 150 minut
4.11 godz. 17:00,
6.11 godz. 14:00,
7.11 godz. 11:00,
8–10.11 godz. 19:15

Listopadowy KALENDARZ WYDARZEŃ
W bibliotece GALERIA KSIĄŻKI

RADOŚĆ DZIAŁANIA
Rodzinne zajęcia plastyczne
3.11; 10.11 godz. 17:00
Informatorium
Wstęp wolny

Wieczór
z horrorem

„Ostatnia Rodzina” (15 l.),
prod. Polska 2016, reż. Jan
P. Matuszyński, 124 minuty
31.10 godz. 17:45,
2.11 godz. 17:45,
3.11 godz. 11:00,
4.11 godz. 19:45,
6–7.11 godz. 19:45,
9–10.11 godz. 17:00

Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego,
Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim,
tel. 338479800, 338430165, www.mbp-oswiecim.pl

„Pitbull. Niebezpieczne kobiety” (15 l.), prod. Polska 2016,
reż. Patryk Vega, 130 minut
25.11–1.12

retransmisje
„Jak wam się podoba” – retransmisja spektaklu z National Theatre w Londynie z cyklu
National Theatre Live, reż.
Polly Findlay, 190 minut
28.10 godz. 18:00

BABCINE BAJKI
Warsztaty teatralne. Grupa
na zapisy, osobiście w Dziale
promocji lub telefonicznie, tel.
338479816
8.11; 15.11; 22.11; 29.11
godz. 10:00 Aula

„Jasny Potok” – retransmisja
baletu z Teatru Bolszoj w Moskwie, 150 minut
6.11 godz. 17:00

CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego szpitala
8.11; 22.11 godz. 13:00
Szpital

Kino dla Dzieciaka
„Dzielna Syrenka i piraci
z Kraboidów” (b.o.), prod. Chiny 2015, reż. Qiu Haoqiang
29.10 godz. 15:00

„Złoty Wiek” – retransmisja
baletu z Teatru Bolszoj w Moskwie, 140 minut
20.11 godz. 17:00

GAME MASTER.
Dlaczego kochamy gry komputerowe – nauka, zabawa czy
strata czasu? Wykład otwarty
dla dzieci w wieku od 8 lat.
Prowadzi dr Joanna Zabłocka-Skorek z Uniwersytetu
Jagiellońskiego
10.11 godz. 17:00 Aula
Wstęp wolny
SPOTKANIE PODRÓŻNICZE
Z ARUNEM MILCARZEM
Podróżnikiem, reporterem i autorem książek podróżniczych
15.11 godz. 18:00 Aula
Wstęp wolny

„Za niebieskimi drzwiami”
(10 l.), prod. Polska 2016,
reż. Mariusz Palej, 80 minut
2–8.12
„Bridget Jones 3” (15 l.),
prod. Francja, Irlandia, USA,
Wielka Brytania 2016, reż.
Sharon Maguire, 122 minuty
2–8.12

TO TAK JAK W KINIE
Dyskusje o filmie
10.11 godz. 10:00 Multimedia
Wstęp wolny

OD STÓP DO GŁÓW
Otwarte zajęcia dla dzieci
w wieku 2–7 lat rozwijające
umiejętność orientacji przestrzennej, umiejętność dialogu
i ciekawość poznawczą
8.11 godz. 17:00 Aula

SENIOR WIE! SPOTKANIA
Z EKSPERTAMI
Miasto moje. Osiedle Chemików – Ekspert historyk
Prowadzi Maria Nitka
16.11 godz. 18:00 Aula
Wstęp wolny
BAJKOWE PODRÓŻE
Książkowe i filmowe bajania
17.11; 24.11 godz. 17:00
Mikroświat Zabawy
Wstęp wolny
EKSPLOZJA SPRZEDAŻY
Szkolenie w ramach cyklu
Perspektywa dla ambitnych
18.11 godz. 18:00 Aula
Wstęp wolny

BĘDĘ, KIM ZECHCĘ
Otwarte zajęcia dla dzieci
w wieku 2–7 lat inspirujące do
własnych poszukiwań
nie tylko pod kątem przyszłych
wyborów zawodowych
30.11 godz. 17:00 Aula
SPOTKANIE PODRÓŻNICZE
O KIRGISTANIE Z PIOTREM
TARCZYŃSKIM
30.11 g. 18:00 Aula. Wstęp
wolny
Multimedialny projekt „Niezwykły Kirgistan. Ludzie,
miejsca.” jest podsumowaniem
sześciu wizyt Piotra Tarczyńskiego w Kirgistanie w ciągu
ostatnich sześciu lat. To mało
znane w Polsce państwo,
położone w Azji Centralnej,
najczęściej kojarzone z jurtami i jeźdźcami na koniach,
stanowiącymi główne motywy w katalogach i folderach
turystycznych. Codzienne życie
wygląda inaczej. Podczas spotkania można będzie się m.in.
dowiedzieć, jak dotrzeć do Kirgistanu, których orientalnych
potraw koniecznie trzeba tam
spróbować i gdzie się wybrać,
by podziwiać najpiękniejsze
krajobrazy w tym niezwykłym
kraju. Piotr Tarczyński – dziennikarz, podróżnik i miłośnik
fotografii, którą zajmuje się
od ponad 30 lat.
Specjalizuje się w zdjęciach
reporterskich, makro, planespottingu i RNAV spottingu.

kultura
pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Dobrzy ludzie często
śpiewają

T

o stare porzekadło powtarzali
często
mieszkańcy Galicji –
i chyba starali się
wcielać w życie, sądząc z wielości amatorskich chórów, występów śpiewaczych duetów,
uzdolnionych wokalnie osób
płci obojga popisujących się
podczas koncertów dobroczynnych. Wiele też w starych
pamiętnikach wzmianek o rodzinnych śpiewach, kiedy to
matka czy najstarsza siostra
siadały do fortepianu podając
ton… I to nie tylko w świąteczne wieczory przy blasku
choinki, ale przez cały rok – na
zakończenie dnia. „Śpiewniki domowe” wydawane przez
całe XIX stulecie w dużych nakładach leżały na półce z nutami i nawet małe dzieci uczono
popularnych utworów, by później mogły popisywać się na
familijnych uroczystościach.
Jak dużą wagę w tamtych czasach przywiązywano do umiejętności zaśpiewania przez
6- i 7-latków którejś z popularnych piosenek wystarczy
opis egzaminu wstępnego do
krakowskiej szkoły powszechnej dla chłopców. Szkoła przy
ulicy Studenckiej miała dobrą
renomę, stąd chętnych było
więcej niż miejsc. Wymagano
więc od kandydatów, by wykazali się pewnymi umiejętnościami – odróżniania lewej
ręki od prawej, liczenia na
palcach, wyrecytowania wierszyka o przynajmniej dwóch
zwrotkach, znajomości nazw
kolorów itp. Jak również za-

nagłaśniamy

śpiewania poprawnie „krakowiaczka”. Najprawdopodobniej chodziło o niezmiernie
popularne piosenki do słów
galicyjskiego poety Edmunda
Wasilewskiego – „Na Wawel
na Wawel krakowiaczku żwawy…” czy „Patrz mariacka
wieża stoi…”.
Każda szkoła średnia czy
pensja żeńska miała swój chór,
podobnie jak przedstawiciele
rozmaitych profesji zrzeszeni
w cechach bądź tzw. towarzystwach. Śpiewali kolejarze,
pocztowcy, prawnicy, medycy.
Były też towarzystwa śpiewacze, do których przyjmowano
ludzi odznaczających się talentem wokalnym.
Z takich kręgów uzdolnionych amatorów wyłonili się
światowej sławy śpiewacy rodem z Galicji – Adam Didur
– we wczesnej młodości nauczyciel szkoły ludowej, Marcelina Kochańska zarabiająca
na lekcje śpiewu akompaniowaniem podczas nauki tańca
na lwowskiej pensji czy Salomea Kruszelnicka córka popa
spod Lwowa ucząca się w seminarium nauczycielskim.
Młodzież ze środowiska
mieszczańskiego czy potomkowie szlachty z reguły od
dzieciństwa pobierała prywatne lekcje muzyki, a potem
i śpiewu. Dla młodej panny
umiejętność gry i śpiewu była
wręcz nieodzowna. Złośliwa
satyryczka Magdalena z Kossaków pisząca pod pseudonimem
„Samozwaniec”
twierdziła, że „piękny głos
rekompensował kandydatce

do zamążpójścia brak posagu,
jakby przyszły mąż spodziewał
się, że po ślubie będzie śpiewać
mu co wieczór u wezgłowia…”.
Obie panny Kossak nie miały
zresztą talentów wokalnych
i lekcje śpiewu zarówno Madzi, jak i Lilki – późniejszej
sławnej poetki zakłócały tylko
spokój w Kossakówce, aż ojciec – artysta prosił małżonkę,
by zwolniła córki z tej nauki.
Do dziś dnia zachowały
się – dzięki wzmiankom w pamiętnikach i starym śpiewnikom listy najpopularniejszych
w drugiej połowie XIX stulecia pieśni i piosenek. Prym
wiódł Moniuszko ze swoimi
patriotyczno-sentymentalnymi utworami, których słowa
zaczerpnięto z wierszy sławnych poetów. Wiele było pieśni powstańczych – od czasów
insurekcji kościuszkowskiej
poprzez powstanie listopadowe na styczniowym kończąc. Sięgano do arii i chórów
z popularnych wówczas oper
– tu znów „Halka” i „Straszny dwór” Moniuszki wiodły
prym.
Zapomniani już kompozytorzy jak Ignacy Komorowski, Jan Wroński czy Tekla
Bądarzewska tworzyli utwory
wokalne do słów Lenartowicza, Asnyka czy Konopnickiej. A młodzi i starsi uczyli
się melodii i słów, by śpiewać
– przy rozmaitych okazjach –
w dni patriotycznych rocznic,
w przyjacielskim czy rodzinnym gronie – by podkreślić
uroczysty albo radosny nastrój
chwili.			
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OŚWIĘCIMIANIE na starej fotografii

Wspomnienie wakacji

Kurs przybocznych
i zastępowych
w Wielkiej
Puszczy,
1931 r.

kamila drabek

Przygód Shantarama ciąg
dalszy

S

hantarama vel Lina
vel Linbabę poznałam, czytając pierwszą
powieść Gregory’ego
Davida
Robertsa,
pt. „Shantaram” (recenzja ukazała się w lipcowym numerze
GZO). W „Cieniu Góry” śledzimy dalsze losy Lina. Jeśli komuś podobał się „Shantaram”,
to „Cień góry” będzie czytać
z podobnym zainteresowaniem. Tym bardziej że są to
historie z życia wzięte. Choć to
fikcja, to przecież jest bardzo
mocno osadzona w doświadczeniach i przeżyciach pisarza.
Kadirbaj, w którym Lin
widział ojca, zginął podczas
wyprawy do Afganistanu, podobnie jak wielu jego wiernych druhów. Lin przeżył i powrócił do Indii w złym stanie

działu władzy i rozdysponowania majątku oraz interesów
Kadirbaja Lin zajmuje się tym,
w czym się wyspecjalizował –
podrabianiem dokumentów
i przemytem. Jest związany
z piękną Lisą, ale w tle pojawia
się jego wielka i niespełniona
miłość – Karla.
Roberts realistycznie opisuje zbrodnie, terror, wojny
gangów,
skorumpowanych
policjantów. Robi to z pozycji narratora – uczestnika
zdarzeń, ale nieco zdystansowanego, jakby oddzielonego
od swych emocji. W „Cieniu
góry” nie brakuje oczywiście
Gregory David Roberts
„Cień góry”
opisów brawurowych akcji,
postacie są z krwi i kości, a mipsychicznym. W Bombaju łość – romantyczna. Jest też
rozegrała się wojna mafijna filozofia i poszukiwanie sensu
o wpływy. Po ustaleniu po- życia. 			

Niedziela
to czas
odwiedzin
gości

Uczestnicy kursu
podziwiają widoki
z Baraniej Góry.
Fotografie z kroniki
hufca męskiego
Związku Harcerstwa
Polskiego w Oświęcimiu
użyczone przez Komendę
Hufca ZHP Oświęcim

sport
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KRZYŻÓWKA 10/2016

Kick-boxerzy z Oświęcimia zainaugurowali nowy sezon

Pierwszy start, pierwsze medale

Fundatorem nagrody
jest Wydawnictwo

Trzech reprezentantów Oświęcimskiego Klubu Karate z sekcji kick-boxingu startowało
w otwierających sezon zawodach
formuły low-kick w Kartuzach.
Tam rozegrano turniej Pucharu
Polski. Podopieczni sensei Mariusza Pawlusa spisali się na medal, a konkretnie złoty i srebrny.
– Możemy mówić o bardzo
udanym początku sezonu –
podkreśla trener, sensei Mariusz Pawlus.
– Dominacja Bartka Fryca
w kategorii do 75 kg nie podlegała dyskusji. Nasz zawodnik bezdyskusyjnie wygrał

trzy walki. Cieszy także drugie
miejsce Cypriana Brzeźniaka.
Jeśli chodzi o Mateusza Słotę to
przegrał on po bardzo wyrównanej walce, co także napawa
mnie optymizmem przed kolejnymi zawodami – podsumował Mariusz Pawlus.
Oświęcimianie rywalizowali
w seniorskiej grupie. W kategorii do 75 kg startowali Bartosz Fryc i Mateusz Słota. Z kolei Cyprian Brzeźniak walczył
w kategorii wagowej do 67 kg.
Ze złotym medalem z Kartuz
wrócił Bartosz Fryc, a Cyprian
Brzeźniak zajął drugie miejsce.

Na eliminacyjnych bojach zawody Pucharu Polski zakończył Mateusz Słota.
W drodze po złoty medal Bartosz Fryc odprawił w Kartuzach
trzech rywali. Dwie walki wygrał przed czasem, a jedną wysoko na punkty. Oświęcimianin pokonał kolejno Adriana
Sagana z Łodzi (KO w drugiej
rundzie), Patryka Moskwiaka
z Siedlec (3:0 na punkty) oraz
w finale reprezentanta gospodarzy – Pawła Świeczkowskiego (KO w drugiej rundzie).
– mac

Porażki oświęcimianek ze Stoczniowcem w Gdańsku i Kojotkami

Unitki bez punktów

KUPON
krzyżówka 10/2016
Litery uporządkowane od
1 do 17 utworzą rozwiązanie – przysłowie ludowe,
które wraz z kuponem nr 10
naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć do
16 listopada 2016 r. do redakcji GZO, Oświęcimskie
Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki nr 9/2016 brzmi:
„Gadatliwy język szkodzi”.
Nagrodę książkową
ufundowaną przez
Wydawnictwo
Novae Res otrzymuje
p. Ewa Kras
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Obłuskana kasza;
2. Obniżone pH we krwi;
* Flanca;
3. Procentowa część nogi;
4. Danie w menu;
* Przekłada z jednego języka
na drugi;
5. Duma słonia;
6. Zachcianka;
* Samiec z watahy;
7. Z plecakiem na szlaku;
8. Monte Christo Dumasa;
* Szczur lub bóbr;
9. Kozetka, szezlong;
10. Sztywny kołnierzyk;
* Damska marynarka;
11. Szachowy manewr;
12. Fioletowa krzewinka;
13. Imię Lincolna;
14. Turysta dla bacy;
15. Żona Mieszka I;
16. Montażowa w fabryce;
17. Wykonany ołówkiem;

Pionowo:
A) Drewniane wiaderko;
* Morski dyżur;
B) Urządzenie do napowietrzania;
C) Przenośny komputer;
* Awaria w krwioobiegu;
D) Tak był zwany klucznik Gerwazy;
E) Pomocnik proboszcza;
* Naczelny wódz w Turcji;
F) Obóz z Frankiem Dolasem;
G) Równikowy wiatr;
* Duży samolot pasażerski;
H) Rządy dyktatora;
I) Stopień wojskowy;
* Państwo na wyspach w Zatoce Perskiej;
J) Niejedne w kuligu;
K) Szkocki deseń;
* Miejscowość w Beskidzie Wyspowym, z wytwórnią soków;
L) W ręce podróżnego;
Ł) Grana w teatrze;
M) Dawna gospoda;
N) Kiełbasa z osła;
O) Stolica polskiej piosenki;
P) Donald lub Duffy.

OGŁOSZENIA DROBNE
Działka budowlana Kęty/Bielany, 18 ar, dobra lokalizacja,
cena 85 000, od właściciela. Tel. 728 544 591
Firma Aspen poszukuje osób sprzątających oraz operatora
maszyny na obiekcie wielkopowierzchniowym w Oświęcimiu.
Tel. 661 991 512
Sprzedam dom w Kętach Podlesiu. Około 200 m2.
Dobra lokalizacja. Nowy dach. 12 pokoi, garaż, piwnica.
Dom do remontu wewnątrz. Cena: 240 000 zł.
Tel. 723 928 124
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Pora na przełamanie! Ta dewiza przyświeca hokeistkom
UKHK Unii. Po wyjazdowych
porażkach ze Stoczniowcem,
oświęcimianki dwukrotnie uległy we własnej hali Kojotkom
z Janowa. W tabeli podopieczne Roberta Piechy zajmują
piąte miejsce w gronie siedmiu ekip. Prowadzi broniąca
mistrzowskiego tytułu Polonia
Bytom.
Z Gdańska biało-niebieskie
wróciły niestety na tarczy.
Dwukrotnie w hali „Olivii”
musiały uznać wyższość miej-

scowego Stoczniowca. Unitki
przegrały 1:6 (0:2, 0:2, 1:2) i 0:7
(0:4, 0:1, 0:2). Fatalnie rozpoczęło się pierwsze spotkanie.
Oświęcimianki straciły gola już
po 68 sekundach gry. Bramkarkę Unii pokonała Aleksandra Berecka. Ta sama zawodniczka jeszcze przed przerwą
podwyższyła na 2:0. Kolejne
dwa gole gdańszczanki dołożyły w drugiej tercji, a unitki
odpowiedziały dopiero przy
stanie 5:0 (Karolina Trethan).
Ostatecznie pierwsze spotkanie
zakończyło się wynikiem 6:1

dla Stoczniowca. W rewanżu
było jeszcze gorzej. Drużyna
z Gdańska zwyciężyła 7:0, prowadząc po otwierających 20
minutach różnicą aż czterech
goli.
Później przyszły pechowe porażki w dwumeczu z Kojotkami
Naprzodem. Janowianki zwyciężyły w Oświęcimiu 2:1 i 3:1.
W tych spotkaniach bramki dla
UKHK Unia zdobywały byłe
łyżwiarki figurowe – Aneta Michałek oraz Ada Wawrzyk.
– mac

Piłkarze Unii w efektownym stylu ograli Hutnika, by stracić później pechowo punkty w Giebułtowie

Los zabrał, co dał...
Czwartoligowy
beniaminek
z Oświęcimia może piłkarską
jesień zapisywać zdecydowanie po stronie plusów. Nigdy
nie jest jednak tak dobrze,
aby nie mogło być lepiej. Podopieczni Sławomira Frączka
z bardzo dobrej strony pokazali
się w spotkaniu z Hutnikiem
Nowa Huta. W kolejnym frajersko – jak przyznał trener
– przegrali na wyjeździe z Jutrzenką Giebułtów.
Na mecz z Hutnikiem długo
czekano w Oświęcimiu. Tak
renomowanej i utytułowanej firmy dawno na stadionie
przy ulicy Legionów nie było.
Rozpoczęło się od symbolicznej minuty ciszy poświęconej
śp. Stanisławowi Stokłosie.
Tego wspaniałego człowieka
nikomu z kibiców nie trzeba
specjalnie przedstawiać. Był
wieloletnim działaczem Unii.
Obecnym na każdym meczu
z udziałem biało-niebieskich.
Bez Niego Unia nie będzie już
taka sama... Hołd Panu Stanisławowi oddali po spotkaniu
z Hutnikiem piłkarze Unii, którzy wspólnie z kibicami skandowali Jego nazwisko. Właśnie
Jemu dedykowali zwycięstwo.
W pojedynku z Hutnikiem
Unia zaimponowała konse-

kwencją. Hutnik niby częściej
znajdował się w posiadaniu
piłki, ale ich akcje zatrzymywały się na bezbłędnie grającej
defensywie oświęcimian. Gospodarze objęli prowadzenie
po centymetrowym lobie Bogdana Swarzyńskiego. Później
inicjatywę przejęli przyjezdni,
a biało-niebiescy swoich szans
szukali w kontrach.
Mecz właściwie zakończył
się wraz z trafieniem Łukasza
Ząbka na 2:0. Były zawodnik
Janiny Libiąż i Soły Oświęcim
z okolic 5 metra głową pokonał Norberta Jasowicza. Po tym
ciosie gracze Hutnika już się
nie podnieśli. Wynik szlagieru
kapitalnym uderzeniem z rzutu
wolnego ustalił Bartosz Praciak. Napastnik Unii idealnie
przymierzył nad murem, a piłka zanim wylądowała w siatce
odbiła się jeszcze od słupka.
– Najważniejsze są dla nas trzy
punkty w meczu z tak wymagającym przeciwnikiem –
mówi Sławomir Frączek, trener
Unii. – Mieliśmy ciągle w głowach pechową porażkę w Jaśkowicach z Wiślanami, gdzie
w samej końcówce straciliśmy
dwa gole po rzutach karnych.
Za wszelką cenę chcieliśmy
się zrehabilitować w spotkaniu

z Hutnikiem i cieszymy się, że
to się udało. Zwycięstwo dedykujemy śp. Stanisławowi
Stokłosie – dodaje Sławomir
Frączek.
Później biało-niebiescy gościli w Giebułtowie i spokojnie
mogli zgarnąć pełną pulę. Zawiodła niestety skuteczność.
Pierwsza połowa nie przyniosła goli, choć oświęcimianom
okazji nie brakowało. Po zmianie stron dwukrotnie „ukłuli”
miejscowi, a unici złapali kontakt po rzucie karnym Bartosza
Praciaka. Zostali jednak skarceni po kontrze.
– Za bardzo kombinowaliśmy
pod bramką rywala, zamiast
decydować się na dużo prostsze
rozwiązania. Przegraliśmy po
frajerskich błędach, a sami nie
potrafiliśmy zamienić na gole
idealnych okazji. Bardzo szkoda tych straconych punktów.
UNIA Oświęcim – HUTNIK
Nowa Huta 3:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Swarzyński 21, 2:0
Ząbek 81, 3:0 Praciak 90.
JUTRZENKA Giebułtów –
UNIA Oświęcim 3:1 (0:0)
Bramki: 1:0 Wojdała 49, 2:0
Kawa 63, 2:1 Praciak 88 (karny), 3:1 Bieszczanin 90.
– mac
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Klub Sportowy Unia Oświęcim świętuje 70. rocznicę swojego powstania, czyli
urodziny Dumy Miasta

Jubilatka w biało-niebieskiej
sukience

Gdyby w Oświęcimiu przeprowadzono uliczną sondę z zapytaniem, z czym kojarzy się
słowo Unia, można być śmiało
przekonanym, że 100 procent
odpowiedzi byłaby bardzo podobna. Chyba każdy oświęcimianin w ten czy inny sposób
zetknął się z biało-niebieskim
klubem. W Miejskiej Bibliotece
Publicznej spotkali się działacze, zawodnicy wielu sekcji i po
prostu kibice. Do 31 października w książnicy przy ul. Nojego będzie można także oglądać
wystawę pamiątek klubowych.
Klub Sportowy Unia powstał w styczniu 1946 roku.
20 lat temu rozpadł się na kilka mniejszych. Każda sekcja
sportowa założyła własny klub
z członem Unia w swej nazwie.
Tak powstały: Miejski Klub Piłkarski Unia, Uczniowski Klub
Pływacki Unia, Klub Łyżwiarstwa Figurowego Unia, Klub
Hokeja na Lodzie Unia. Kluby
te miały jeszcze swe odpowiedniki w młodszych kategoriach
wiekowych – uczniowskie kluby sportowe działające przy
szkole sportowej.
W 2006 roku działacze klubowi
zorganizowali jubileusz 60-lecia. Oni też postanowili uczcić
kolejny w tym roku. Spotkali się po raz pierwszy w lipcu

2016 i założyli zespół organizacyjny jubileuszu 70-lecia Klubu
Sportowego Unia Oświęcim.
W jego skład weszli: Włodzimierz Liszka, Kazimierz
Woźnicki, Józef Bebak, Zofia
Homa, Paweł Kram i Marek
Dorywalski.
Spotkanie w oświęcimskiej
bibliotece otworzył wieloletni prezes klubu, Kazimierz
Woźnicki. Mówił o historii
klubu, jego przeobrażeniach,
trudnych chwilach i sukcesach. A tych było co niemiara.
Radości i wzruszeń dostarczali
najpierw pięściarze, na których
mecze do tzw. sali „Tysięcznej”
przychodziły komplety kibiców. Te tradycje do dziś kultywuje i dba o historię oświęcimskiego boksu Kazimierz Smrek,
który przy każdej nadarzającej
się okazji próbuje docierać do
swoich byłych kolegów klubowych. Później chwile chwały
były udziałem piłkarzy, kolarzy,
łyżwiarzy figurowych, pływaków i hokeistów
– Unia przez piętnaście lat
z rzędu grała w ścisłym finale
hokejowej ligi. To jest wyczyn
bez precedensu – podkreślał
Kazimierz Woźnicki.
– Siedem razy rok po roku
zdobywaliśmy
mistrzostwo
Polski. Graliśmy w finale Ligi

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu spotkała
się wielka biało-niebieska rodzina. Pierwszy z prawej Marek Dorywalski (pływanie), obok Zofia Homa (łyżwiarstwo).
W drugim rzędzie od lewej piłkarska legenda Unii – Tadeusz Morgoł
Fot. mac

Mistrzów w Duesseldorfie,
gdzie zostaliśmy sklasyfikowani na 5–6 miejscu w Europie.
Marzyłem o dublecie, czyli mistrzostwie i zdobyciu Pucharu
Polski. To również się udało –
mówił były prezes Unii.
Na jubileusz przybyli hokeiści,
którzy w latach świetności zdobywali najważniejsze trofea.
Był Waldemar Klisiak, autor
słynnej złotej bramki w meczu
z Podhalem Sławomir Wieloch,
Zygmunt Osoba, a z Czech
przyjechał trener Karel Sucha-

nek. Ten ostatni przez trzy lata
swojej pracy zdobył z Unią trzy
mistrzostwa Polski.
Unia to oczywiście nie tylko
hokej. Wspaniałe sukcesy odnosili łyżwiarze. Z Torunia na
spotkanie przyjechał Mariusz
Siudek. Oświęcimianin wierny
przez całą karierę biało-niebieskim barwom. Opowiadał
o startach na najważniejszych
światowych imprezach, medalach i marzeniu, jakim jest wychowanie olimpijczyka. Tych
sukcesów nie byłoby bez wspa-

niałej trenerki, uczestniczki
trzech olimpiad (Nagano 2002,
Salt Lake City 2006, Vancouver
2010) Iwony Mydlarz-Chruścińskiej. Pod jej fachowym
okiem trenowała nasza eksportowa para sportowa – Dorota
Zagórska i Mariusz Siudek,
a także Sabina Wojtala, Joanna Sulej, Anna Jurkiewicz czy
bracia – Mateusz i Radosław
Chruścińscy. W tym roku Pani
Iwona przeszła na zasłużoną
emeryturę. Trenerka z Oświęcimia została nagrodzona Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą
Odznaką „Zasłużony Działacz
Kultury Fizycznej” oraz Medalem za Zasługi dla Polskiego
Ruchu Olimpijskiego. Z kolei
Komisja Sportu Kobiet PKOl
przyznała jej tytuł Trenera
Roku.
Podczas spotkania w książnicy Kazimierz Woźnicki
wspominał o najbardziej rozpoznawalnej postaci oświęcimskiego pływania, czyli
Pawle Korzeniowskim. Mistrz
świata z Montrealu (2005 rok)
był uczestnikiem aż czterech
Igrzysk Olimpijskich. Podczas
swojego pierwszego startu
w Atenach (2004) przegrał brązowy medal dosłownie o pół
paznokcia.
Na spotkaniu byli obecni
przedstawiciele innych dyscyplin – pływania, kolarstwa,
boksu, piłki nożnej. Wspominali oni stare lata, sukcesy
i opowiadali anegdoty. Gościła
Grażyna Dziedzic. Wielokrotna mistrzyni Polski. Brązowa
medalistka mistrzostw Europy
w Splicie. Trzykrotna finalistka
mistrzostw świata w pływaniu
w Ekwadorze. Wielki talent
polskiego pływania. Polityczne
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zawirowania pozbawiły Panią
Grażynę i całą biało-czerwoną
reprezentację startu w Olimpiadzie w Los Angeles w 1994
roku.
Jednym z gości honorowych
był najsłynniejszy kolarz Unii –
Jan Stachura, który był uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich
w Meksyku w 1968 roku. Jego
głównym atutem była jazda na
czas. W 1970 roku wygrał Tour
de Pologne.
Na spotkaniu w książnicy nie
zabrakło znamienitych postaci w osobach Jana Babiarza i Zdzisława Ingielewicza.
Głos zabierał także prezydent
Oświęcimia Janusz Chwierut,
starosta oświęcimski Zbigniew
Starzec i emerytowany proboszcz parafii pw. św Józefa –
Krzysztof Straub.
– mac

Najbardziej rozpoznawalna i z największymi sukcesami trenerka z Oświęcimia
Iwona Mydlarz-Chruścińska

Fot. mac

Zawody formuły kobudo z udziałem oświęcimskiej reprezentacji Stowarzysze- Paweł Brandys przegrał przez poddanie
nia Japońskich Sztuk Walki
w trzeciej rundzie z Pawłem Hadasiem

Oświęcimianin
w „Spodku”

Fot. zbiory stowarzyszenia

Dziewięć razy na podium

W Nowej Słupi rozegrano zawody formuły kobudo. W świętokrzyskim turnieju walczono
w podziale na sześć kategorii
wiekowych. Nie zabrakło oświęcimian prowadzonych przez
shihana Przemysława Wiśniewskiego, którzy przywieźli do
domu dziewięć medali.
Oświęcimska
reprezentacja
Stowarzyszenia
Japońskich
Sztuk Walki zaprezentowała

się z bardzo dobrej strony. Był
to dla niej ostatni sprawdzian
przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy IMAFE, które
odbędą się w listopadzie w Bośni i Hercegowinie. Turniej
kobudo w Nowej Słupi zorganizowała Międzynarodowa
Federacja Sztuk Walki IMAF
Polska. Na zawody pojechała
spora, bo aż 17-osobowa grupa
z Oświęcimia.

Zawodniczki i zawodnicy trenujący pod okiem shihana Przemysława Wiśniewskiego zaprezentowali dobrą formę, co szczególnie
cieszy w kontekście zbliżających
się szybkimi krokami mistrzostw
Starego Kontynentu.
Na najwyższym stopniu podium stanęli: startująca w kategorii powyżej 19 lat Patrycja
Pszczelińska, Iga Grabecka
(kat. 13–15 lat), Zuzanna Mi-

chałek (młodziczki 10–12 lat)
oraz Wojciech Kęska (młodzicy
10–12 lat). Srebrne medale wywalczyli Grzegorz Wójcicki (kategoria 16–18 lat), Igor Krzywda
(młodzicy 10–12 lat) i Damian
Borowczyk (kat. 13–15 lat).
Medalową kolekcję uzupełniły
brązowe krążki Julii Tomaszek
(kategoria 13–15 lat) i Damiana
Godynia (kat. 16–18 lat).
– mac

Jedenastą walkę zawodową
zaliczył oświęcimski rodzynek w MMA. 22-letni Paweł
Brandys w katowickim Spodku
zmierzył się ze starszym o osiem
lat Pawłem Hadasiem. Po raz
kolejny okazało się, że do trzech
razy sztuka. Już dwukrotnie
była planowana konfrontacja
tych zawodników, ale została
odwoływana za sprawą sygnalizowanej przez Hadasia kontuzji.
Hadaś jest wyższy od Brandysa.
Wygrał sześć kolejnych walk
z rzędu. Z kolei Brandys (pięć
zawodowych zwycięstw, trzy
porażki i dwa remisy) ostatnio pechowo przegrał na gali
MMA Nastula Cup PLMMA
67 z broniącym mistrzowskiego pasa Marcinem Naruszczką.
– To była bardzo dobra walka i to jest dla mnie szalenie
ważne. Obaj byliśmy w dużym
gazie. Mistrza musisz pokonać
w spektakularny sposób, bo inaczej twoje szanse są zdecydowanie mniejsze. Większe doświadczenie mojego rywala sprawiło,
że to on cieszył się z wygranej
– komentował Paweł Brandys.

Paweł Brandys musiał uznać
wyższość Pawła Hadasia

Fot. mac

Walka Hadasia z Brandysem
mogła się podobać. Od pierwszych fragmentów była niezwykle emocjonująca. To był bezpardonowy pojedynek dwóch
fighterów. Wszystko rozstrzygnęło się na początku trzeciej
rundy. Przez duszenie za plecami zwyciężył Paweł Hadaś.
O jego triumfie zadecydowało
poddanie Pawła Brandysa.
– mac

sport

PAŹDZIERNIK 2016

16

Pływacy z Oświęcimia rozpoczęli nowy sezon startowy

W małopolskich barwach

Zwieńczeniem udanego dla
oświęcimskiego pływania poprzedniego sezonu był występ
Wojciecha Wojdaka podczas
letnich Igrzysk Olimpijskich
w Rio de Janeiro, gdzie pływał
pod szyldem Unii Oświęcim.
Jeśli chodzi o drużynę, to biało-niebiescy zwyciężyli w klasyfikacji klubowej mistrzostw
Polski 17- i 18-latków.
– Nie mieliśmy gwiazd, ale siłą
był kolektyw – mówi prezes
UKP Unia Oświęcim, Marek
Dorywalski.
– Z bardzo dobrej strony pokazały się tradycyjnie sztafety.
W doskonałej formie była też

Wiktoria Musiał – podkreśla
Marek Dorywalski.
Nowy sezon rozpoczęły zawody wszechstronności startowej
w Bochni. Każdy z zawodników startował na „setkę” i 400
metrów stylem zmiennym.
W klasyfikacjach indywidualnych swoich kategorii wiekowych zwyciężali młodzi oświęcimianie – Katarzyna Kołodziej
(powyżej 16 lat), Natalia Lewandowska (14–15 lat), Wiktoria Dach (13 lat) i Mateusz
Krupa (13 lat).
Później „piątka” pływaków
z Oświęcimia startowała w Raciborzu w zawodach Polskiej

Finał Pucharu Polski na szczeblu oświęcimskiego podokręgu dla Unii!

Karne rozstrzygnięcie

Ligi Pływackiej. Katarzyna
Kołodziej, Alina Zawisza, Dominika Adamiec, Andrzej Michalczyk i Maciej Królikowski
byli bardzo silnymi punktami
reprezentacji Małopolski, która ostatecznie została sklasyfikowana na drugiej pozycji.
Wygrało województwo dolnośląskie. Teraz do Krakowa na
zawody Grand Prix Polski wybiera się mocna reprezentacja
z Oświęcimia. Do małopolskiej
stolicy udają się uczniowie klas
drugich i trzecich z gimnazjum.
– mac

Hokeiści oświęcimskiej Unii ciągle walczą o miejsce w pierwszej „szóstce”

Przed unitami finał zachodniej Małopolski

Fot. mac

Unia Oświęcim wywalczyła sekwencji czerwoną kartkę. Od sparował Gielarowski). Później
Puchar Polski na szczeblu pod- tego momentu Rajsko grało grano już do pierwszej pomyłokręgu. W finale podopieczni w „dziesiątkę”.
ki. Kiedy strzał Krzemienia
Sławomira Frączka pokonali Wydawało się, że gole dla bia- obronił Przemysław Kubas
w Rajsku dwie klasy niżej no- ło-niebieskich to tylko kwestia wszystko stało się jasne.
towany LKS po serii rzutów czasu. Nic z tego. Mądrze gra- – Rajsko to tylko „na papierze”
Za nami pierwsza runda sezokarnych. Teraz biało-niebiescy jący podopieczni Grzegorza zespół z klasy A – rozpoczyna
nu zasadniczego w hokejowej
zagrają w finale zachodniej Bąka skutecznie oddalali za- Sławomir Frączek, trener Unii.
ekstralidze. Kibice mogli zaMałopolski. Ich rywalem bę- grożenie od własnej bramki. – Nie brakuje w nim graczy
tem doskonale poznać układ sił
dzie Iskra Klecza Dolna (zdo- Niespodzianką
zapachniało bardzo doświadczonych, któw PHL. Wszystko wskazuje na
bywca PP na szczeblu wado- w 55. minucie. Po klasycznej rzy mają za sobą grę nawet
to, że walka o ostatnie miejsce
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Horrory z happy endem

Jaskółki „leżą” solarzom

