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Na śnieżne ciepło świąt białych
czekamy cały długi rok,
jakby świat cały
w tym puchu białym
chciał ogrzać się, nim zrobi krok.
Bo śnieżne ciepło świąt białych
jest po to, by szczęśliwą myśl,
którą nosi człowiek
na co dzień w głowie
– do serca mógł przybliżyć dziś...

(Andrzej Poniedzielski)

Czytelnikom – Redakcja „Głosu”
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OD(GŁOS)Y MIASTA

W CZERWCU rusza rekrutacja na studia w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu. Tak jak
w roku ubiegłym nie przewiduje się egzaminów wstęp-

Sztab miejski działający w Oświę-

nych. W tym samym czasie Komisja Europejska przyznaje

cimskim Centrum Kultury podczas

oświęcimskiej uczelni Kartę Erasmusa (Erasmus Universi-

STYCZNIOWEGO finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrał prawie pięćdziesiąt tysięcy

Prześwietlenie

ty Charter) na lata 2007–2013, która uprawnia oświęcimską PWSZ do udziału w programie Lieflong Learning
Programme (Uczenie się przez całe życie). Dzięki temu
studenci mają otwartą drogę do studiowania na uczelniach

złotych, niecałe sześćdziesiąt euro

zagranicznych.

oraz inne waluty obce. Dzięki

Rok 2007 na finiszu. Jaki był? Większość ludzi indywidualnie to

wsparciu firm, różnych instytucji

oceni, jeśli już tego nie zrobiła! Jak każdy poprzedni – zaczął się

Na początku SIERPNIA mija 63. rocznica li-

hucznie. A różnica? Po raz pierwszy mieszkańcy Oświęcimia w

kwidacji obozu cygańskiego.Urząd Miasta

sylwestrową noc mogli bawić się na zamkowym wzgórzu.

w Oświęcimiu wypowiada wojnę grafficia-

i przede wszystkim hojnych ludzi
udało się uzbierać ogromną sumę
pieniędzy. Mniej więcej w tym sa-

rzom, którzy niszczą elewacje budynków w

mym czasie, na zlecenie magistra-

grodzie nad Sołą. Właściciel jedynego oświę-

tu eksperci opracowują projekt
aranżacji wnętrz zamku. Uważano
wtedy, że na wystawie przygotowanej w murach zamku powinny
być przedstawiane treści stanowiące o heroizmie mieszkańców miasta. O tym, że Oświęcim się nie
poddał sile II wojny światowej.
Treści edukacyjne i kulturowe.
Obecnie na parterze zamku można
oglądać eksponaty Zbiorów Historyczno-Etnograficznych Oświęcimskiego Centrum Kultury, które gromadzono od ponad 11 lat.

cimskiego kina „Luna” wystawia obiekt
LUTY mija głównie pod hasłem „Gala Sportu 2007”. Podczas uro-

na sprzedaż za 800 tysięcy złotych.

czystości w Oświęcimskim Centrum Kultury wręczono odznaczenia

LIPIEC. Rusza jedyne, oświęcimskie, interneto-

państwowe, nagrody Zarządu Powiatu Oświęcimskiego, wyróżnienia

we radio – Super Radio Oświęcim. Parę dni póź-

Prezydenta Miasta Oświęcim „Zasłużony dla Sportu Oświęcimskie-

niej nadchodzi przykra wiadomość. W wypadku

go” oraz podsumowano i wręczono nagrody w III Plebiscycie na Naj-

samochodowym ginie ks. Stanisław Górny, pro-

popularniejszego Sportowca Ziemi Oświęcimskiej 2006 roku. Wyróż-

boszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Oświę-

nione Nagrodą Prezydenta Miasta „Zasłużony dla Sportu Oświęcim-

cimiu. Ponad trzy tysiące osób towarzyszy mu

skiego” zostają: Barbara Rokowska – dyrektor Zarządu Szkół

w ostatniej drodze.

i Przedszkoli Miejskich, Krystyna Płachta – inspektor w Wydziale
Rozwoju i Promocji Miasta Oświęcim, Halina Musiał – dyrektor ZS
nr 1, Danuta Skrzypecka – dyrektor SP nr 11, Barbara Faruga – dyrektor MG nr 3 i Renata Biesik-Myśliwiec – dyrektor SP nr 5.
PAŹDZIERNIK to czas, kiedy oświęcimskie kino „Luna” trafia pod kłódkę. Obiekt kupuje inwestor z Krakowa. Po jedynym miejskim
W MARCU ukoronowaniem sporto-

We WRZEŚNIU
WRZEŚNIU, w Starym Mieście na budynku przy ulicy

wych działań miejskich miało być

Dąbrowskiego obok przystanku autobusowego powstaje duże

przejęcie przez miasto za cenę 2,7

graffiti w ramach akcji „Lustro czasu”, przygotowanej przez

mln złotych krytej pływalni i hotelu

władze Oświęcimia i młodych mieszkańców miasta. Oddane

„Olimpijskiego”. Obiekty wystawio-

do użytku zostaje skrzyżowanie ulic: Dąbrowskiego, Śniadec-

ne na sprzedaż przez Firmę Che-

kiego i Szpitalnej. Musiało ono przejść modernizację. Robi się

miczną „Dwory” (obecnie Synthos)

bardzo gorąco w sprawie trzeciego etapu Oświęcimskiego

oficjalnie miały stać się własnością

Strategicznego Programu Rządowego. Spór na linii muzeum –

miasta. Prezydent Marszałek mówił

władze samorządowe przybiera na sile.

kinie zostaje jedynie pamięć. Do miasta zawitała grupa 210 żaków z Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej. Zajmą się oni stworzeniem koncepcji zagospodarowania kilku
miejsc w Oświęcimiu. Rusza też remont ulicy
Legionów w Oświęcimiu. Jednocześnie trwa
budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły i
Zatorskiej. Oświęcim tonie w korkach.

wtedy, że Oświęcim ma potencjał
zarówno jeżeli chodzi o kadrę,
jak i infrastrukturę. Jego zdaniem
Ostatecznie miasto finalizuje

na tych fundamentach można byłoby

transakcję kupna obiektów

stworzyć w Oświęcimiu ośrodek

początkiem KWIETNIA
KWIETNIA.

sportowy na miarę podobnych

Od razu też zabrano się

w Europie.

kreacyjno-konferencyjnego.

dotyczącego trzeciego etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Kolejny kamień pod budowę kopca Pamięci i Pojednania przekazuje prezydento-

do opracowania koncepcji budowy centrum sportowo-re-

LISTOPAD – pojawia się pomysł przeprowadzenia referendum wśród mieszkańców

wi miasta nadburmistrz niemieckiej
Ciepły słoneczny MAJ
MAJ, delegacja osób zainteresowanych wprowadzeniem w

miejscowości Schonebeck, Hans-Jurgen

Oświęcimiu modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, spędzała m.in. w nie-

Hasse. Brakuje chętnych na mieszkania w

mieckim mieście Stralsund. Przez trzy dni uczy się, na jakich zasadach powi-

powstającym na osiedlu Stare Stawy kolej-

nien funkcjonować model partnerstwa publiczno-prywatnego, analizy rynku

nym bloku stawianym przez Oświęcimskie

jako części studium wykonalności projektu, będącego podstawą przy podejmo-

Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

A co w GRUDNIU
GRUDNIU?
Czytaj w najnowszym numerze „Głosu”.

waniu decyzji o przedsięwzięciu. A wszystko dla celów przyszłego centrum
sportowo-rekreacyjno-konferencyjnego.
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Ho, ho, ho!
Piękny śnieg spadł tej jesieni. Przyroda przez
jakiś czas wyglądała podobnie jak zapamiętałam z
dzieciństwa. Przez chwilę można było wspominać
obrazki z przeszłości i nawet ulepić bałwana. Prawdziwa przyjemność... Przynajmniej do czwartku, bo

OD(GŁOS)Y MIASTA
Rozmawiamy z Grzegorzem Baranowskim, dyrektorem
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
Wciąż jeszcze pomoc społeczna kojarzona jest z przyznawaniem świadczeń. Większość ludzi uważa, że rzeczone wsparcie rozwiązuje problem. Dyrektor Grzegorz Baranowski chce
jednak zmienić tę niesłuszną, jego zdaniem, przywarę
stereotypową…

Jaki sukces oświęcimskiej
Fot. (kaman)

instytucji pomocy uważa
Pan za najważniejszy w
2007 roku?
G . B . : Sukcesem jest
moim zdaniem sam fakt, że

Projekty
punktem wyjścia

w okolicach tego dnia śnieg już dwukrotnie stopniał.
Ale to nawet dobrze, bo nie zdążył się zabrudzić i
postraszyć szarością, a poza tym w niektórych miejscach zarządcy wspólnot zapomnieli o oczyszczaniu
i posypywaniu piaskiem oblodzonych chodników.

W momencie objęcia przez

peuta uzależnień, pracownicy

pracowują sobie własne

Należy więc dreptać ostrożnie, aby nie wywinąć nie-

Pana stanowiska dyrektora

socjalni oraz osoba określona

świadczenie, które otrzymują

zaplanowanego orła.

ośrodka pomocy społecznej

przez nas jako asystent rodziny.

za wykonaną pracę. To po-

Grzegorz Baranowski
pracę w pomocy społecznej rozpoczął w 2000
roku. Zaczynał jako pracownik socjalny oświęcimskiej instytucji. Potem
trafił na stanowisko specjalisty pracy z rodziną w
Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie. Z czasem został zastępcą kierownika Oddziału ds. Inspekcji i Rejestracji Placówek Pomocy
Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Mieszka w Oświęcimiu, stąd też pochodzi. Żonaty. Syn Wojtuś
ma 14 miesięcy.

oświęcimska pomoc społeczna zaczyna się zmieniać.
Przede wszystkim próbujemy
wyposażać naszych klientów
w umiejętności, które pozwalają im na samodzielne radzenie sobie w życiu. Stąd na
przykład wszystkie organizowane przez nas kursy zawodowe mają sens, gdyż wyposażają naszych długotrwale
bezrobotnych klientów w
konkretne umiejętności, które mogą się im przydać na
rynku pracy.

Co przyniesie grudzień? Spełnienie marzeń za-

mówiono o pewnych zmianach

Ta ostatnia jest u nas na przy-

dwójna korzyść. Nasi senio-

pisanych w listach do św. Mikołaja? Podwyżki cen?

w samym sposobie funkcjono-

gotowaniu zawodowym z Po-

rzy są zadowoleni, a panie

czyć w magicznym okresie

A może uposażeń? Białe święta? Ech, mam nadzie-

wania tej instytucji. Jakie to

wiatowego Urzędu Pracy w

wróciły na rynek pracy. Ten

Bożego Narodzenia osoby

ję, że ze sklepowych głośników nie będą się snuć

zmiany?

Oświęcimiu. Uczy ona wykony-

projekt realizujemy od 15

Na jakie wsparcie mogą li-

potrzebujące?

dźwięki kolęd czy jakichś spreparowanych na po-

G. B.: Przede wszystkim za-

wania podstawowych umiejęt-

października. Chcielibyśmy

bie prawnika, który będzie

trzeby drugiego człowieka.

G. B.: W tym czasie pra-

trzeby sieci handlowej piosenek świątecznych, a

częliśmy pracę w oparciu o kon-

ności w prowadzeniu gospodar-

kontynuować go w przyszłym

nas reprezentował np. w są-

Chodziło nam m.in. o poka-

cujemy na pełnych obrotach.

podrabiani Mikołaje nie będą nas nagabywać i za-

kretne projekty. Oznacza to

stwa domowego. Może trudno

roku. Mamy wstępną dekla-

dzie. Zatrudniony w ośrodku

zanie problemów, takich jak:

Mając na uwadze okres

chęcać do zwiększonych zakupów. Nie, nie, to ma-

zmiany sposobu podchodzenia

to sobie wyobrazić, ale niektó-

rację pani dyrektor oświę-

prawnik udziela jedynie po-

starość, niepełnosprawność,

przedświąteczny, postanowi-

rzenie się nie spełni… W tym roku, podobnie jak w

do klienta i jego problemów.

rzy z naszych klientów nie po-

cimskiego PUP-u, że może-

rad, pisze proste pisma pro-

bezdomność, choroba psy-

liśmy wcześniej wypłacić

poprzednich, rozwieje się czar wspomnień z dzie-

Staramy się pracować z osoba-

trafią sobie ugotować przysło-

my liczyć na pomoc z ich

cesowe lub podpowiada, jak

chiczna, itp., które pojawiają

świadczenia socjalne, po to,

ciństwa, gdy św. Mikołaj był tylko jeden i prawdzi-

mi potrzebującymi. Nasza rola

wiowej grochówki albo też – de-

strony. Ważnym projektem

owe pisma napisać samemu.

się w życiu człowieka. W mo-

by każda rodzina mogła prze-

wym szczęściem było spotkać go 6 grudnia.

nie kończy się tylko na przyzna-

likatnie mówiąc – zadbać o

jest również udzielanie po-

Dużą rolę odgrywa też jego

jej ocenie ważnym elemen-

żyć święta w sposób godny.

Kupimy mnóstwo rzeczy, na wiele z nich w oko-

waniu świadczeń. Na początek

swoje mieszkania.

mocy prawnej dla ubogich.

pomoc z zakresie spraw

tem tego projektu była moż-

Dla osób samotnych organi-

licach kwietnia, przy okazji wiosennych porządków,

bierzemy pod uwagę przyczyny

Zapraszamy do nas wszyst-

związanych z przemocą w

liwość bezpośredniego spo-

zujemy wieczerze wigilijne.

spojrzymy ze zdziwieniem, że w ogóle mamy je w

złej sytuacji życiowej, w której

Jakie inne projekty postanowił

kie osoby, które nie stać na

rodzinie. Tymi tematami

tkania się uczniów z osobami

Jedna z nich odbędzie się w

domu… niektóre może zdążą się już zepsuć. Wśród

znaleźli się nasi klienci. Wypła-

realizować oświęcimski ośro-

to, żeby skorzystać z pomo-

nasz prawnik najczęściej się

w powyższych problemach.

stołówce sióstr serafitek. Po-

prezentów na pewno znajdzie się przegląd promo-

ta pieniędzy nie rozwiązuje pro-

dek?

cy prawnej na wolnym ryn-

zajmuje.

Wybraliśmy do udziału w

nadto w miejskiej noclegow-

cji i wyprzedaży w okolicznych sklepach.

blemu, gdyż jest ona jedynie

G. B.: Na pewno warto wy-

ku. Warunek jest jeden –

przedsięwzięciu licealistów,

ni będzie miała miejsce wie-

Z przyjemnością pogładzimy pachnący papier

jednym z elementów systemu

mienić projekt świadczenia

osoba chcąca skorzystać z

W połowie miesiąca wasza

gdyż chcieliśmy, aby były to

czerza wigilijna dla osób bez-

nowego kalendarza i zrobimy kilka noworocznych

pomocy. Sięgamy do źródeł i

usług opiekuńczo-pielęgnacyj-

naszej pomocy musi wyka-

instytu
cja zorganizowała
instytucja

osoby stojące u progu doro-

domnych.

postanowień. Tylko po to, aby szybko o nich zapo-

ustalamy przyczyny kłopotów

nych przez osoby korzystające z

zać, że sama nie jest w sta-

dzień pracownika socjalne-

słości. Niewielu z nich zdaje

czująca się samotnie może

mnieć. Ale przy dźwięku strzelających korków szam-

naszego klienta. W ten sposób

pomocy społecznej. Zebraliśmy

nie zapłacić za pomoc

go. Jakiś projekt towarzy-

sobie sprawę, że większość

przyjść i w wspólnym gronie

pana, fajerwerków i sztucznych ogni wszystko sta-

uruchomiliśmy krótki projekt

grupę 12 kobiet, które korzysta-

prawną. Pomagamy w tema-

szył przedsięwzięciu?

ludzkich nieszczęść podykto-

przeżyć tę wyjątkową chwilę.

nie się bajecznie proste i piękne, a potem spełnią

pilotażowy polegający na pra-

ły z naszych świadczeń i zatrud-

cie prawa rodzinnego, pracy

G. B.: Projekt był skiero-

wana jest nie zawsze dobry-

Niestety nie organizujemy

się życzenia.

cy z rodzinami problemowymi.

niliśmy je w ramach przygoto-

i ubezpieczeń społecznych

wany do 100 uczniów szkół

mi wyborami życiowymi.

żadnych niespodzianek dla

Życzę Państwu dobrej nadziei i pięknych wy-

Zintensyfikowaliśmy działania

wania zawodowego jako opie-

oraz we wszystkich spra-

ponadgimnazjalnych. Na-

Młoda osoba powinna do-

dzieci. Wszystkie świadczenia

obrażeń, które będą się materializować przez ko-

terapeutyczne wobec tych osób.

kunki. Pomagają one klientom

wach dotyczących proble-

zwaliśmy go „Spotkania”.

wiedzieć się i zrozumieć, że

będą wypłacone do 21 grud-

lejne dni. Dziękuję za miłe słowa i refleksje, jakie

Wybraliśmy trzy środowiska.

wymagającym wsparcia związa-

mów mieszkaniowych. Za-

Realizowaliśmy go wspólnie

bezdomnym może być czło-

nia. To pomoże w przygoto-

usłyszałam od Czytelników znanych i nieznanych,

Codziennie nasi pracownicy pro-

nego z usługami opiekuńczo-

znaczam jednak, że jest to je-

z Dziennym Domem Pomocy

wiek, który na przykład miał

waniu osobom potrzebującym

spotkanych w sklepie lub na ulicy. Do Siego Roku!

wadzą działania terapeutyczne.

pielęgnacyjnymi. Panie wracają

dynie pomoc prawna, nie

i Środowiskowym Domem

kiedyś dobrze prosperującą

normalnych świąt.

W ramach projektu pracują tacy

na rynek pracy, dlatego nie

przedstawicielstwo. Nie ma

Samopomocy. Chcieliśmy

firmę, a któremu życie poto-

Rozmawiał:

specjaliści jak: psycholog, tera-

otrzymują od nas zasiłku. Wy-

możliwości zamówienia so-

uwrażliwić młodzież na po-

czyło się tak, a nie inaczej…

Mateusz Kamiński

Kamila Drabek
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Galeria Zasole w tyle...
Kilku członków grupy „Starówka”, zafascynowanych oświęcimską Starówką, chce wykopać – leżący prawdopodobnie
pod zwałami ziemi – pomnik
św. Jana Nepomucena.

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wydało już decyzję o pozwoleniu
na budowę firmie Europa Development SA, która w przyszłym roku
wybuduje Centrum Handlowe na „Niwie”.

Rok 2008 będzie rokiem cudów, ale teraz cudów nie ma – wiec oszczędzać... trzeba. Wpadłem na diabelski pomysł (proszę

Wielki powrót?

mi wybaczyć to słowo przed świętami Bożego Narodzenia), jak zaoszczędzić trochę gro-

Figurka Nepomucena, patrona

nowej. Było to jakiś czas po drugim,

sza. Trzeba zaoszczędzić na prezentach

dobrej sławy, broniącego przed

wielkim pożarze, jaki miał miejsce

świątecznych. Tym bardziej, że karuzela się

zniesławieniem od ponad sześć-

w XIX stuleciu w Oświęcimiu, w

nakręca.

dziesięciu lat spoczywa przysypa-

czasie którego w znacznym stopniu

Okres świąteczny to wielkie żniwa

na ziemią, najprawdopodobniej na

zostało zniszczone centrum miasta.

przede wszystkim dla handlu – w ubiegłym

skarpie cmentarza parafialnego.

Kilkadziesiąt lat później, podczas

roku Polacy wydali na upominki bożonaro-

Końcem osiemnastego wieku lub

okupacji, przygotowując teren pod

dzeniowe aż siedem miliardów złotych.

początkiem dziewiętnastego posta-

budowę bunkra na rynku miasta

Co robić, żeby nie dołożyć?

wiono ją na rynku głównym miasta.

zdemontowano figurę św. Jana Ne-

Nie wolno chodzić na zakupy z kobieta-

Stała tam aż do czasów okupacji i

pomucena.

mi, biorą wszystko, co popadnie, mimo że

demontażu rzeźby.

– Z biegiem czasu została ona

połowa z tych rzeczy w ogóle nie jest po-

– Przypuszczamy, że figura

prawdopodobnie wywieziona na

trzebna do życia. Samemu też nie polecam

może leżeć pod ziemią na terenie

cmentarz i przysypana ziemią. Tutaj

robić prezentu, zajmuje to czas, a efekt może

cmentarza parafialnego. Jednak

ślad po niej urywa się – dodaje Fir-

być opłakany. Zresztą po co się pocić?

pewności nie mamy. Dane, które

czyk. Miłośnicy ziemi oświęcimskiej

Mój kolega, stary sknerus kawalerus

posiadamy i badania, jakie prowa-

marzą, by pomnik powrócił na płytę

mówi, że należy rozstać się z partnerką

dziliśmy z pomocą geologa, jedno-

rynku. Wcześniej jednak miasto mu-

przed świętami i znaleźć nową tuż po. To

znacznie nie pozwalają stwierdzić,

siałoby kupić „Tęczę” i najprawdo-

odpada, jak dla mnie.

że to ta figura, ale też nie przekre-

podobniej przeprowadzić referen-

Szukałem u naukowców i jak zwykle się

śliły tej teorii. Są mocne dowody na

dum, co dalej począć z molochem.

nie zawiodłem. Otóż amerykańscy naukow-

prawdziwość naszego założenia,

Potrzebną uchwałę już podjęto, pod-

cy odkryli, że im mniejsza wartość osobowa

dlatego poważnie podchodzimy do

czas ostatniej sesji rajcy miejscy zde-

u ludzi, tym więcej chcą prezentów.

sprawy – przekonuje Tadeusz Fir-

cydowali o kupnie „Tęczy”. Na razie

Dlatego proponuję trochę czułości i do-

czyk, inicjator akcji poszukiwania

podpisano umowę przedwstępną na

broci, żeby poczucie wartości podnieść; pro-

pomnika Nepomucena. Skąd infor-

wypadek gdyby właściciele np.

szę poklepać po plecach brata, pochwalić

macje o tym, że na „starym” cmen-

chcieli wycofać się ze sprzedaży. Ofi-

nową fryzurę cioci i pogłaskać pierś żony.

tarzu „spoczywa” święty? Według

cjalnie „Tęcza” przejdzie w ręce mia-

Jej serce będzie miękkie, a nasze kieszenie

materiałów źródłowych oświęcim-

sta najprawdopodobniej w marcu

twarde.

skiej Ochotniczej Straży Pożarnej,

przyszłego roku za kwotę 3 mln 900

w dniu 15 maja 1892 roku miało

tys. złotych. Wtedy też ruszą kolejne

Paweł Chowaniec

miejsce uroczyste poświęcenie fi-

prace związane z poszukiwaniami

TVP Kraków

gury Nepomucena. Nie wiadomo

pomnika Nepomucena.

jednak czy tylko odnowionej, czy

RC

sklepami i kawiarniami oraz parkingiem

zachęca ludzi z zewnątrz do inwestowa-

podziemnym i zewnętrznym na 155

nia w grodzie nad Sołą. – Efekty widać

decyzji na start z budową. Ma to zrobić

miejsc postojowych. Po Galerii „Zasole”

gołym okiem – dodaje Marszałek.

jeszcze w grudniu. Tymczasem na „Ni-

będzie to drugie wielkie centrum han-

wie” jeszcze w tym roku mogą ruszyć

dlowe, jakie powstanie w mieście.

W najbliższym czasie powstanie w
Oświęcimiu firma zajmująca się logi-

pierwsze prace. Według założeń Cen-

– Wyróżnienie, jakie Oświęcim otrzy-

styką opakowań dla browarów Żywiec i

trum Handlowe „Niwa”, wraz z obiek-

mał w rankingach gmin o przyjaznym

Tychy. Docelowo znajdzie w niej pracę

tami towarzyszącymi, powstanie w re-

klimacie dla inwestorów, ma swoje prze-

około 200 osób.

jonie ulic: Konarskiego, Powstańców

łożenie w praktyce. Obserwujemy rosną-

– Kolejne firmy nabywają grunty w

Śląskich, Młyńskiej, Prusa, Dworcowej,

ce zainteresowanie z ich strony Oświę-

mieście i występują o pozwolenie na

Garbarskiej i Legionów. Inwestycja

cimiem – zachwala prezydent Janusz

rozbudowę i budowę nowych obiektów

obejmie budowę obiektu handlowego o

Marszałek. Prowadzona polityka proin-

– mówi Mirosław Wasztyl, zastępca pre-

powierzchni ponad 17,8 tys. m kw. ze

westycyjna, jego zdaniem, skutecznie

zydenta miasta.
RC

Kolejna okazja nadarzyła się instytucjom
działającym na terenie ziemi oświęcimskiej
do tego, by dowiedzieć się, w jaki sposób
można uzyskać pieniążki z funduszy unijnych na realizację planowanych projektów.

Fot. Kliw

Rok cudów

Galeria „Zasole” tym samym zostaje w tyle. Starostwo nie wydało jeszcze

Zdobądź kasę!
Temat spotkania brzmiał „Program
Operacyjny Kapitał Ludzki w latach

trum Kultury, cieszyła się dużym zainteresowaniem.

2007-2013 – nowe wyzwania, nowe moż-

Program Kapitał Ludzki jest najwięk-

liwości”. Krótko mówiąc: jak można wy-

szym w historii Unii Europejskiej pro-

ciągnąć dużą sumę środków z kasy Unii

gramem współfinansowanym z Europej-

Europejskiej na realizację zadań i pro-

skiego Funduszu Społecznego. Z tego

jektów służących społeczeństwu. Kon-

względu organizatorom bardzo zależa-

ferencja zorganizowana przez Urząd

ło na zwiększeniu zainteresowania

Marszałkowski Województwa Małopol-

uczestnictwem w jego realizacji wśród

skiego we współpracy z Regionalnym

instytucji z regionu Małopolski Zachod-

Ośrodkiem Europejskiego Funduszu

niej. Uczestnicy konferencji mogli sko-

Społecznego przy Fundacji Instytutu

rzystać z fachowych porad oraz uzyskać

Studiów Strategicznych w Krakowie,

rzetelne informacje na temat EFS.

która odbyła się w Oświęcimskim Cen-

Kliw

UWAGA KONKURS!
DO WYGRANIA PODWÓJNE ZAPROSZENIE
NA WYSTĘP KABARETU MORALNEGO NIEPOKOJU
W OŚWIĘCIMSKIM CENTRUM KULTURY.
Wystarczy odpowiedzieć poprawnie na pytanie:
jak nazywa się pani występująca
w Kabarecie Moralnego Niepokoju?
Na prawidłowe odpowiedzi czekamy do 7.01.2008 roku.

imię i nazwisko: .........................................................
adres: ..........................................................................
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TYDZIEŃ FILMOWY
ŻYDOWSKIE MOTYWY

Budżet bardzo ambitny

Fabryka w mieście

13–17 STYCZNIA 2008
PROGRAM:
13 I (niedziela) g. 18.00
Uroczyste otwarcie przeglądu z udziałem Ewy Szprynger, reżyserki oraz prezeski Stowarzyszenia Żydowskie

Poznaliśmy już projekt budżetu miasta na przyszły rok. Skarbnik Miasta
Oświęcim, Bernadetta Dziedziak, przedstawiła go jako plan prorozwojowy,
a więc bardzo ambitny. – Budżet na rok 2008 będzie z pewnością lepszy
od poprzedniego – zachwalała Dziedziak.

DWIE SZUFLADY (55’), reż. Jan Strekowski
FOTOGRAFIE MOJEGO TATY, (28’), reż. Maciej Hen
KREDENS (29’), reż. Jacob Dammas
TRUDNO BYĆ CZŁOWIEKIEM (30’), reż. Ewa Szprynger
14 I (poniedziałek) g. 18.00
II: KRÓTKOMETRAŻOWO: BYĆ ŻYDEM W XXI WIEKU
PLEMIĘ (18’), reż. Tiffany Shlain
WEST BANK STORY (20’), reż. Ari Sandel
NATURALIZOWANY (6’), reż. Julia Kots
ODMIENNY GUST (11’), reż. Shay Hamias
CIEMNA NOC (30’), reż. Leon Prudovsky
III: CZŁOWIEK WOBEC SYSTEMU
PECHOWY TRÓJKĄT. IZAAK BABEL (44’), reż. Wiktor
Kukuszkin
15 I (wtorek) g. 18.00
IV: DIASPORA: ŻYDZI SEFARDYJSCY (120 min.)
LADINO – 500 LAT MŁODOŚCI (50’), reż. Rina Papish
KUBA: NIEZNANA PERŁA ANTYLI (70’), reż. Joycelyn Bejar
16 I (środa) g. 18.00
V: DOŚWIADCZENIE ZAGŁADY (133 min.)
PAMIĘĆ DZIECI (75’), reż. Hannes Gellner, Thomas
Draschan
ŚWIAT MARII (28’), reż. Michał Bukojemski
RABIN OHAD (30), reż. Michał Bukojemski
* Gościem specjalnym pokazu będzie reżyser Michał
Bukojemski
17 I (czwartek) g. 18.00
VI: DOŚWIADCZENIE ZAGŁADY:
OSOBISTA PERSPEKTYWA (127 min.)
JA TYLKO CHCIAŁEM ŻYĆ (75’), reż. Mimmo Calopresti
FILM 2007 ROKU – ZŁOTY WARSZAWSKI FENIKS
ZAPOMNIANE DUSZE (24’), reż. Ricky Wood Junior
SPÓŹNIONY UŚCISK (28’), reż. Yehudith Shennar, Ali a Eshed
Wszystkie filmy zagraniczne posiadają polskie
napisy. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, ul. Skarbka 5
10
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tów właśnie mieszkańców, czy to bezpośrednich czy to przez rady osiedla, jak
również przez radnych Rady Miasta
Oświęcim. To budżet prorozwojowy,

Motywy w Warszawie
I: POLSKA: PAMIĘTANIE/POWRACANIE

nież realizowana jest wskutek postula-

więc bardzo ambitny. Taki budżet może

Duże zainteresowanie przedstawicieli branży góniczej
i naukowców budzi pomysł zlokalizowania w Oświęcimiu
fabryki paliw syntetycznych, co może pomóc w realizacji
tego przedsięwzięcia. Fabryka to nawet 1500 nowych
miejsc pracy.

Miasto zaplanowało wydatki w przy-

ka mieszkaniowa, na które zarezerwo-

być tylko przyjęty z zadowoleniem przez

szłym roku na niebagatelną sumę 113

wano wstępnie po 17 mln złotych, a więc

wszystkich zainteresowanych – przeko-

mln 900 tys. zł. Jedna piąta tej sumy, a

piętnaście procent budżetu. Na spraw-

nuje Bernadetta Dziedziak.

więc 22,5 mln złotych po raz pierwszy w

ne działanie transportu i łączności w

Zaplanowano też uporządkowanie

historii pójdzie na wydatki majątkowo-

budżecie zarezerwowano 12 mln, gospo-

gospodarki wodno-ściekowej w Starym

Władze Oświęcimia o utworzenie ta-

przedstawili tam konkretne działania,

inwestycyjne, które miasto będzie chcia-

darkę komunalną i ochronę środowiska

Mieście oraz kontynuację budowy bu-

kiej fabryki starają się od ponad dwóch

jakie zostały podjęte w kierunku wybu-

ło realizować. W budżecie zaplanowa-

ponad 8 mln, administrację publiczną

dynku socjalnego KS Soła. Ponadto w

lat. Szanse są duże. Lokalizacja jest

dowania instalacji do zgazowania wę-

no realizację i kontynuację przebudowy

także 8 milionów złotych. Kulturę i

inwestycjach zapisano kolejne prace

najtańsza. Realizacja pomysłu to nowe

gla przy kopalni „Piast” oraz zakładu

m.in. ulic: Sadowej, Sienkiewicza, Mal-

ochronę dziedzictwa narodowego ponad

przy opracowaniu dokumentów, związa-

miejsca pracy. Projektem jest zaintere-

syntezy paliw w Oświęcimiu. Omówili

czewskiego i Chełmońskiego, a także

6 mln złotych. Na kulturę fizyczną i sport

nych z budową hali targowej, wykona-

sowana Firma Chemiczna Dwory (obec-

także krótki zarys produkcji paliw z wę-

ulicy Bulwary. Ponadto zaplanowano

nie projektu przebudowy instalacji amo-

nie Synthos). Na jego studium wykonal-

gla w dawnych Zakładach Chemicznych

uciepłowienie mieszkań i przebudowę

niaku na lodowisku oraz koncepcji i stu-

ności w przyszłorocznym budżecie wła-

Oświęcim. Przedstawiciele branży gór-

dachów w Starym Mieście, budowę bu-

dium Centrum Integracji Społecznej, a

dze miasta przewidziały 1,5 miliona

niczych i naukowcy byli zainteresowani

dynku komunalnego na Starych Sta-

także koncepcji projektowej nowego

złotych.

tematem.

wach i biblioteki. Bernadetta Dziedziak

budynku Urzędu Miasta. Z kwoty 22,5

Fabryka paliw syntetycznych nie

Jan Babiarz został w tym roku wyty-

śmiało mówi: – Jest to budżet lepszy od

mln wydatków majątkowych ponad 1

jest tanim przedsięwzięciem. Szacun-

powany przez Radę Powiatu w Oświę-

poprzedniego. Inwestycje wzrosły o 9

mln 700 tysięcy złotych stanowi pomoc

kowy koszt inwestycji oscyluje w gra-

cimiu do nadania tytułu „Zasłużony dla

mln złotych. To jest o około 40 proc. wię-

finansowa dla innych samorządów prze-

nicach sześciu milonów złotych. Z ana-

Ziemi Oświęcimskiej”. Rozpoczął pracę

cej w stosunku do roku 2007, który

znaczona na inwestycje drogowe i inne,

liz naukowców wynika, że w Oświęci-

zawodową w ZChO mając 21 lat. W 1982

przede wszystkim przez to, że to była

m.in. przebudowę ulic: Zwycięstwa,

miu mogłaby powstać instalacja z

roku został naczelnym dyrektorem fir-

kontynuacja i zakończenie starego pro-

Dąbrowskiego, Zaborskiej, Dworcowej

roczną produkcją ok. 1,2 mln ton ben-

my. Po przekształceniu zakładów w

gramu inwestycyjnego, był gorszy, po-

i Słowackiego, dlatego kierowcy będą

zyny i 370 tys. ton różnych surowców

Spółkę Skarbu Państwa, objął funkcję

musieli być wyrozumiali. Zaplanowano

chemicznych z przerobu ok. 6 mln ton

prezesa zarządu, dyrektora generalne-

też środki dla policji na zakup radiowo-

węgla. Oprócz paliw syntetycznych

go ZChO. Jego polityka rządzenia prze-

zu oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej

produkowany ma być metanol oraz gaz

ciwdziałała redukcji liczby zatrudnio-

na zakup motopompy i zabudowy spe-

energetyczny, powszechnie wykorzy-

nych w firmie osób. Jako jedyny zakład,

nadto cały czas chcieliśmy odbudować

Bernadetta Dziedziak omawia miejski
budżet na 2008 rok
Fot. RC

dobrą pozycję finansową miasta. Spłacaliśmy przede wszystkim zadłużenia
zaciągnięte w latach poprzednich. Jak
również chcieliśmy obniżyć poziom za-

prawie 5 mln złotych, a więc 4,5 proc.

cjalistycznej samochodu przeciwpożaro-

stywane w przemyśle. Szanse projektu

będący spółką akcyjną, firma utrzymy-

dłużenia po to, żeby z dobrej pozycji móc

wydatków budżetu. Bezpieczeństwo

wego.

zwiększa Unia Europejska – w ramach

wała lodowisko, pływalnię, obiekty spor-

startować do kolejnego wieloletniego

publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– Do projektu budżetu załączono

VII Ramowego Programu Badań nad

towe i rekreacyjne, dom kultury, szkołę,

programu inwestycyjnego i dobrze być

pochłonie ponad 1 mln złotych.

opracowany nowy wieloletni program

Nowymi Technologiami jako jeden z

przychodnię zdrowia i stołówkę przyza-

ocenianym w naborach przyszłych środ-

W projekcie budżetu 2008 zaplano-

inwestycyjny miasta na lata 2008–2010,

priorytetów wymienia pozyskiwanie z

kładową. Zapewniała też pracownikom

ków unijnych – dodaje skarbniczka UM.

wano wiele zadań inwestycyjnych, któ-

opiewający na łączną kwotę nakładów

węgla surowców chemicznych i paliw.

wypoczynek w okresie letnim i zimowym.

Miasto przewiduje, że dochody w

re powinny zainteresować mieszkańców

inwestycyjnych w wysokości ponad 54

Pomysł utworzenia w Oświęcimiu

Jan Babiarz mocno zaangażowany był

Oświęcimia.

milionów złotych oraz wieloletnią pro-

fabryki paliw syntetycznych od począt-

m.in. w budowę składowiska odpadów

gnozę finansową na lata 2008–2015 –

ku popiera Jan Babiarz, emerytowany

komunalnych, powstanie oczyszczalni

dodaje skarbniczka Dziedziak.

dyrektor byłych Zakładów Chemicznych

ścieków, był inicjatorem opracowania i

przyszłym roku wyniosą 107 mln 300 tys.
złotych. Priorytetami będzie przede

– Budżet na 2008 rok w mojej ocenie

wszystkim oświata i wychowanie oraz

jest bardzo dobry. Na pewno zaintere-

edukacyjna opieka wychowawcza. Od

suje oświęcimian chociażby przez to, że

Dlatego już teraz można powie-

Oświęcim. Razem z prezydentem Janu-

realizacji programu ochrony środowiska

lat jest to najważniejszy punkt w budże-

bardzo wiele inwestycji, które będą w

dzieć, że w Oświęcimiu w roku 2008,

szem Marszałkiem uczestniczyli nie-

w zakładach, który w poprawił ekolo-

cie miasta. Aż 33 mln złotych pójdzie z

nim realizowane, dotyczy mieszkańców

jak i latach następnych będzie się spo-

dawno w zorganizowanej w Zakopanem

giczne warunki życia mieszkańców.

miejskiej kasy na ten wydział. Kolejne

i mam nadzieję, że ułatwi im życie w

ro działo.

konferencji na temat „Paliwa dla ener-

wydatki to pomoc społeczna i gospodar-

mieście. Większość tych inwestycji rów-

RC

getyki – rynki i technologie”. Obaj

(kaman)
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Dwa i pół podwórka
Wychowywanie się na podwórku, a nawet

Euro 2012
w Oświęcimiu?

Pomimo napiętego budżetu
na przyszły rok chcielibyśmy
przynajmniej utrzymać ten zakres
działalności, który był prowadzony
dotychczas – przekonuje dyrektor
Zbigniew Zeman
Fot. (kaman)

czynnika miarodajnego, bo rządowego – choć
minionego – rzecz naganna i źle rokująca.
Podwórko wypacza charaktery, demoralizuje
i w ogóle jest jedną wielką destrukcją! Co innego godne i szlachetne miejsca wychowawczego oddziaływania, których jednak wspomniane czynniki nie zidentyfikowały.
Zaliczam się, o zgrozo!, w poczet podwórkowych ofiar, a co gorsza – jestem nią
w trójnasób, bo wychowywałem się przez
wiele lat wczesnego i późnego dzieciństwa
Jedno z nich było przy naszej kamienicy,

A rzecz ta działa się – ów podwórkowy skan-

która będzie odpowiadać za sprawy ad-

i schemat organizacyjny, chcę zmienić

ministracyjno-gospodarcze.

działalność tych obiektów. Wprowadzę
nowy sposób zarządzania nimi. Mam

Co dobrego niesie 2008 rok dla miesz-

nadzieję, że dzięki temu lepiej wykorzy-

kańców miasta?

stamy sportowe obiekty.

Ze Zbigniewem Zemanem, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Oświęcimiu, rozmawiamy o remontach,
zakupach i… rządzeniu.

Proszę zdradzić, co to za zmiany.

kogo. Wiemy, że MOSiR nie jest jedyną

skiej. Możliwości są. W pierwszym eta-

Z. Z.: W nowym roku w ramach struk-

jednostką budżetową miasta. Wszyscy

pie musimy zbilansować to, co jest do

tury organizacyjnej chcielibyśmy zatrud-

potrzebują pieniędzy. Nie ukrywam, że

zrobienia. Podstawą takich informacji

nić specjalistę mechanika, który potrafi

mimo napiętego budżetu na przyszły

będzie wynik aktualnie prowadzonej

stworzyć stosowne plany dotyczące bie-

rok chcielibyśmy przynajmniej utrzy-

analizy stanu technicznego obiektów.

żących remontów, jak i tych na dłuższą

mać zakres działalności, który był pro-

Niebawem mamy mieć konkretną doku-

metę. W tej chwili na lodowisku i base-

wadzony. Drobne zmiany mogą objąć

mentację, która powie nam, w jakim kie-

nie są kierownicy. Zarządzanie tymi

jedynie sposób prowadzenia imprez.

runku mamy iść, jeżeli chodzi o ich mo-

obiektami widzę nieco inaczej. Poza tym,

Nie mogę obiecać, że w zdecydowany

dernizację. Lodowisko i basen wyglądają

mimo że oświęcimski ośrodek sportu i

sposób rozszerzymy ofertę, bo potrze-

porządnie z zewnątrz, jednak w podzie-

rekreacji jest jednostką budżetową, to w

bowalibyśmy dodatkowych pieniędzy.

miach stan obiektów nie jest zbyt dobry.

kierowaniu tymi dwoma obiektami za-

Czy one będą? Trudno powiedzieć.

mieniamy się w pewnego rodzaju przed-

Miasto przejęło lodowisko i basen – w

Jakiś złoty środek na ożywienie oświę-

siębiorstwo. W zakresie spraw związa-

naszej gestii leży ich lepsze wykorzy-

cimskiego lodowiska i basenu?

nych z kodeksem pracy, regulaminami

stanie. To trudne zadanie, ale na pew-

Z. Z.: W przypadku spraw organi-

trzeba wprowadzić pewne poprawki.

no warte zaangażowania. W dalekich

zacyjnych, to w przyszłym roku, gdy już

Potrzebna będzie jedna osoba mająca w

planach rozważa się też możliwość

dal – permanentnie przez cały rok. Upalnym

stworzenia drugiej tafli lodowej w

latem i mroźną zimą, w czasie której letni
plac zabaw stawał się ślizgawką, miejscem
lepienia bałwana i ustawianiem w śniegu
świątecznego drzewka.

Rok 2007 na finiszu. Jak można go

I tutaj pojawia się na horyzoncie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

podsumować i jakie zmiany oświę-

budowa Centrum Sportowo-Rekre-

NA WYBÓR WYKONAWCY NA DRUK MIESIĘCZNIKA

cimski MOSiR chciałby wprowa-

Wiem już, oświecony odgórnie, skąd bra-

acyjnego…
Z. Z.: Tak. Władze miasta chcia-

dzić w kolejnym?

„GŁOS ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ”
o wartości zamówienia nieprzekraczającej 14.000 euro

ły się moje liczne upadki i klęski, skoro je-

Z. Z.: Jeżeli chodzi o naszą dzia-

łyby takowe stworzyć w Oświęcimiu.

stem ofiarą fatalnego oddziaływania trzech

łalność skierowaną do grup szkol-

Gdyby centrum powstało, to z całą

Oświęcimskie Centrum Kultury

podwórek, pobieranej na nich antyedukacji

nych i młodzieżowych, to zrobiliśmy

pewnością znaleźlibyśmy w nim swo-

32-602 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24,

w gronie rozpasanych podwórkowiczów.

wszystko, co wcześniej zaplanowa-

je miejsce. Trzeba pamiętać, że było-

tel. 033 842 25 75, 033 842 44 63, www.ock.org.pl

liśmy. „Wypaliły” turnieje, rozgryw-

by to już przedsiębiorstwo działające

ki ligowe, imprezy okolicznościowe,

w ramach innej struktury – według

w tym organizacja Święta Miasta

mnie byłaby to spółka.

Piszę o tym w porze już świątecznej,
wspominając dawne lata, gdy w puszystej,
śnieżnej zaspie błyszczała kolorami baniek i
łańcuchów podwórkowa choinka – nie błąd i
skandal, ale zabawa i radość!
a-w

OGŁASZA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA
NA WYBÓR WYKONAWCY NA DRUK MIESIĘCZNIKA

Oświęcim. Musimy jednak zdawać
sobie sprawę z tego, że w maju ubie-

wraz z dostarczeniem do ekspozytury „Ruch”SA w Oświęcimiu

Jakie to mają być zmiany?

głego roku miasto kupiło lodowisko,

Z. Z.: Na pewno weźmiemy się

a w kwietniu 2007 roku – pływalnię i

za remonty przejętych przez miasto

hotel. Idą za tym dodatkowe koszty

obiektów. Poprzedni właściciel nie

i obowiązki. Sprawa jest dość trud-

inwestował w nie przez szereg lat.

na. Z tych obiektów korzystają

Skupimy się na przywróceniu pełnej

mieszkańcy powiatu oświęcimskie-

sprawności lodowiska i basenu.

lodowa i jedna niecka basenowa nie

W jaki sposób MOSiR pozyska środ-

wystarczają. W przyszłym roku

ki?

chcielibyśmy tak wszystko zorgani-

Z. Z.: Część pieniędzy na drobną

zować, aby jak największa grupa

modernizację wyłożymy ze środków

mogła z naszej oferty korzystać. Nie

własnych. Jednak w momencie, gdy

jest to łatwe. Zapotrzebowanie jest

będą opracowane szczegółowe plany

znacznie większe niż możliwości.

i dokumentacja dotycząca remontu na

Specyfikację istotnych warunków zamówienia, formularz oferty, wzór umowy można
odebrać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w godz. 9.00-15.00 lub pobrać ze
strony www.ock.org.pl (Biuletyn Informacji
Publicznej – zamówienia)
Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Dział Informacji, Wydawnictw i Dokumentacji
– Adam Kuta
Redakcja GZO – Marzena Kiryjczuk
Dział Administracyjno-Techniczny – Józef
Zacny

Oświęcimiu. Według mnie przydałaby
się również dodatkowa niecka basenowa. Może nie 50-metrowa, ale troszkę
mniejsza. Duże nadzieje stwarza właśnie centrum sportowo-rekreacyjne.
Oświęcim mógłby zamienić się w po-

„GŁOS ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ”

go. Problem w tym, że jedna tafla
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Z. Z.: Wszystko opiera się na budżecie. Nie jest prosta sprawa dla ni-

sowanie przedsięwzięcia z Unii Europej-

na dwóch podwórkach i połowie trzeciego.

to część ogrodu przy obecnym „pałacyku”.

swoich obowiązkach wszystkie obiekty,

ta Janusza Marszałka nowy regulamin

większą skalę, to postaramy się o finan-

sporadyczne przebywanie na nim, to według

drugie przy sąsiedniej, a połowa trzeciego,

będę miał zatwierdzony przez prezyden-

rządny ośrodek szkolenia sportowego.
Czy w związku z organizowanymi w
kraju mistrzostwami Euro 2012,
Oświęcim ma szansę na tym skorzystać? Jego lokalizacja jest bardzo dobra. Blisko do Krakowa, Katowic…
Z. Z.: Przed wyborami parlamentar-

Oferty należy składać do dnia 10.12.2007 r.
godz. 9:00

nymi uczestniczyłem w krótkim spotka-

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2007 r.
godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

przed Oświęcimiem pewną perspekty-

niu z minister sportu, która rozwinęła
wę. Jeśli Kraków zostanie wytypowany
do organizacji Euro 2012, to Oświęcim
miałby wtedy dużą szansę. Pewne zaplecze już mamy, a pieniądze na jego
rozbudowę się znajdą. Czasu jest mało.
To nie jest kwestia wybudowania kilku

Kryterium oceny: cena – 100%
Termin związania z ofertą – 15.01.2008 r.
Termin realizacji zamówienia – 1.01.200831.12.2008 r.

małych obiektów. Centrum, o którym się
mówi, to są założenia, które można w to
wszystko wkomponować. Potrzeba jedynie decyzji i pieniędzy.
Rozmawiał: Mateusz Kamiński
Głos Ziemi Oświęcimskiej |13
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Pierwsi absolwenci studiów podyplomowych
i władze oświęcimskiej uczelni
Fot. maki

Jak sporządzać wnioski o uzyskanie funduszy unijnych? Jak zarządzać projektami unijnymi? Jak
sporządzać dokumentację analityczną i sprawozdawczą? –
dowiedzą się studenci studiów
podyplomowych „Projektowanie
i zarządzanie funduszami europejskimi”, organizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu.

Klub „Starówka” zorganizował
w oświęcimskim zamku pierwszy wernisaż. Kolekcje dokumentów z życia miasta Tadeusza Firczyka i Mirosława
Ganosbisa można podziwiać
do końca roku.

Ruszył nabór
Mocny wymiar edukacyjny

– Uruchomione przed rokiem studia

cze opracują różne typy wniosków apli-

– Wiedza i umiejętności nabyte w

cieszyły się sporym zainteresowaniem

kacyjnych oraz niezbędną dokumenta-

trakcie tych studiów mogą być ważnym

społeczności lokalnej, dlatego władze

cję analityczną i sprawozdawczą. Ze

atutem w rozwoju kariery zawodowej,

uczelni postanowiły wznowić ich edycję

względu na praktyczny aspekt studiów

ponieważ zapewniają uzyskanie unikal-

– Takie przedsięwzięcia są potrzeb-

riały związane z tym miastem. W salach

zentacje multimedialne, filmy oraz mu-

– informuje kierownik studiów dr Jacek

w charakterze wykładowców zaangażo-

nych kwalifikacji w zakresie sporządza-

ne miastu, a podtrzymywanie tradycji

oświęcimskiego zabytku można oglądać

zykę – wyjaśniała dr Katarzyna Bara-

Urbiński. – Uczestnicy studiów podyplo-

wani zostali przede wszystkim specjali-

nia wniosków o zdobycie funduszy unij-

historycznych to element naszej działal-

tylko pewną część mojej kolekcji. Być

nowska, odpowiedzialna za aranżację

mowych zdobędą praktyczną wiedzę z

ści–praktycy – dodaje.

nych, jak również zarządzanie nimi –

ności statutowej. Czekaliśmy z tą wy-

może w przyszłości przyjdzie czas na

wnętrz oświęcimskiego grodu nad Sołą.

zakresu polityki Unii Europejskiej, a

Studia trwać będą dwa semestry.

dodaje dr Urbiński, zapraszając wszyst-

stawą na zakończenie remontu zamku,

pokazanie reszty – powiedział Mirosław

Klub „Starówka” razem ze Zbiora-

zwłaszcza programów pomocowych i

Obejmą 200 godzin wykładów, konwer-

kich chętnych, którzy są zainteresowani

gdyż to miejsce bardzo prestiżowe –

Ganobis, dziękując za pomoc w przygo-

mi Historyczno-Etnograficznymi w

strukturalnych. W toku studiów szcze-

satoriów, ćwiczeń oraz seminarium dy-

uzyskaniem kwalifikacji w zakresie spo-

mówi Mirosław Iżyczek, prezes klubu

towaniu wystawy pracownikom Zbiorów

Oświęcimiu apelują do mieszkańców

gólny nacisk położono na zajęcia warsz-

plomowe. Pracą dyplomową będzie

rządzania wniosków unijnych, jak rów-

„Starówka”. Stowarzyszenie chce rozwi-

Historyczno-Etnograficznych OCK.

Oświęcimia o pomoc w tworzeniu kolek-

tatowe z zakresu planowania i zarządza-

opracowanie gotowego wniosku z wy-

nież zarządzania nimi.

cji poświęconej miastu Oświęcim.

nia projektami. W ramach zajęć słucha-

branego funduszu.

nąć działalność, by tego typu wystawy
organizować cykliczne.

– W czasie tworzenia aranżacji
oświęcimskiego zamku najważniejsze

– Dzięki możliwościom, jakie daje

Wystawa zainteresowała wielu

było pokazanie, co poza milionami ludz-

zmodernizowany zamek, mieszkańcy

mieszkańców miasta – podczas projek-

kich istnień zniszczył obóz koncentra-

zobaczą, że przedmioty cenne dla mia-

cji filmu o przewozie zwłok św. Andrze-

cyjny. Chodzi o wielowiekową historię

sta nie będą bezużytecznie leżeć w piw-

ja Boboli brakowało miejsca w piwni-

tego miasta, jego przemysł, architektu-

nicach – zachęca Mirosław Iżyczek. W

cach oświęcimskiego zamku. Prezen-

rę i tkankę społeczną. W muzealnej czę-

jednej z sal prezentowane są też prace

towane w salach zamku zdjęcia i

ści zamku chcielibyśmy opowiedzieć

malarskie przygotowane przez członków

pocztówki Tadeusza Firczyka w dużym

historię o tym, co było wtedy... Przygo-

nieprofesjonalnej „Grupy na Zamku”.

stopniu nawiązują do tematyki Święta

towywane wystawy muszą mieć przede

Są to malowane ręcznie widoki obejmu-

Niepodległości. Z kolei zbiory Mirosła-

wszystkim mocny wymiar edukacyjny.

jące architekturę Starego Miasta.

wa Ganosbisa dotyczą przedwojenne-

Oparte będą na zgromadzonych przez

go przemysłu, który wówczas tętnił w

Karo

Bal na 100 par
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa po raz drugi organizuje Karnawałowy Bal Akademicki.

ośrodkiem edukacyjnym, inicjatorem

wpisze się w kalendarz najważniejszych

wielu przedsięwzięć o charakterze na-

imprez kulturalnych Oświęcimia i tra-

ukowym i kulturalnym. Chcemy, by sta-

dycyjnie, co roku, będzie skupiał wokół

ła się wizytówką miasta, gromadziła

uczelni grono oddanych jej przyjaciół,

Odbędzie się on 12 stycznia 2008

wokół siebie i konsolidowała szerokie

szacownych i światłych obywateli ziemi

Z rąk przedstawiciela Starostwa Po-

roku – tym razem w stylowych wnę-

środowiska Oświęcimia – informuje rek-

oświęcimskiej. Bal ma być okazją do

nas muzealiach, które mamy i które

wiatowego w Oświęcimiu klub „Starów-

trzach oświęcimskiego zamku. O godz.

tor oświęcimskiej PWSZ, prof. dr hab.

spotkania środowiska akademickiego z

Oświęcimiu. Są to różne świadectwa

wciąż otrzymujemy. Pomimo tego, na-

ka” otrzymał zaświadczenie o nadaniu

20.00 zaproszonych gości powitają go-

Lucjan Suchanek. – Wzorem innych

przyjaciółmi i darczyńcami PWSZ oraz

pracy, druki firmowe i zdjęcia. Dla wie-

dal czekamy na kolejne eksponaty, któ-

uprawnień społecznego opiekuna zabyt-

spodarze Balu: rektor PWSZ, Lucjan

uczelni chcemy nawiązywać do najświet-

przedstawicielami świata polityki, sztu-

lu mieszkańców atrakcją było zobacze-

re często leżą w naszych domach i nisz-

ków, a Mirosław Iżyczek, Tadeusz Fir-

Suchanek, starosta oświęcimski, Józef

niejszych tradycji akademickich, dlate-

ki, oświaty i biznesu naszego powiatu.

nie chociażby tego, jak dawniej wyglą-

czeją. Teraz jest odpowiednie miejsce,

czyk oraz Mirosław Ganosbis otrzymali

Kała i prezydent Oświęcimia, Janusz

go zdecydowaliśmy się wespół z panem

Karnawałowy Bal Akademicki nie

dał most Piastowski.

gdzie pamiątki można w elegancki spo-

certyfikaty nadane przez Wojewódzkie-

Marszałek.

starostą i panem prezydentem zorgani-

jest imprezą otwartą. Jego uczestnika-

go Konserwatora Zabytków.

zować prestiżowy „Drugi Karnawałowy

mi są osoby, które otrzymały bądź wkrót-

Bal Akademicki” – dodaje rektor.

ce otrzymają imienne zaproszenia.

– W domu posiadam ponad 800 pa-

sób zaprezentować ludziom. Nie zabrak-

miątek związanych z Oświęcimiem. Są

nie też podstawowych elementów każ-

to pocztówki, zdjęcia i różne inne mate-

dego muzeum, mam tutaj na myśli pre-

14
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– Oświęcim jest miastem akademic(kaman)

kim. Stało się tak dzięki powołaniu do
życia wyższej szkoły, która jest ważnym

Organizatorzy liczą, że Bal na stałe

Karo
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OD(GŁOS)Y MIASTA

Przejścia w MDSM

OD(GŁOS)Y MIASTA

„Ludzie nie są winni, głupota i nienawiść
jest winą!”, „Ta praca hańbiła człowieka”,
„Obowiązek bez prawa wyboru”, „Ofiara
i świadek” – to nagłówki artykułów prasowych autorstwa licealistów z Polski
i Niemiec – uczestników polsko-niemieckiego seminarium poświęconego pracy
przymusowej w III Rzeszy, które odbyło
się w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży.

Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24
tel./fax (033) 842 25 75, 842 44 61
www.ock.org.pl, e-mail:ock@ock.org.pl

Przypominamy

7.12.2007 godz. 18:00 „Oko w Oko” – otwarcie

Wystawy

wystawy artystycznych konfrontacji młodych

7-27.12.2007 „Promocja sportu – Oświęcim” –

twórców

wystawa fotografii Stanisława Krzyżaka

9.11 Od pierwszego poniedziałku grudnia –

9.12.2007 godz. 10:00-14:00 „Ogród Doświadzceń”

7-27.12.2007 „Oświęcim – Stare Miasto” – wysta-

Europejski Tydzień Pomocy Dzieciom i Osobom

Teksty zawierające refleksje z po-

czyńskim. Piotr Ryguła w swoim tek-

– wystawa instalacji edukacyjnych

wa prac plastycznych uczniów i nauczycieli Szkoły

Autystycznym

bytu w Międzynarodowym Domu Spo-

ście zastanawia się, co przesądziło o

12.12.2007 godz. 19:00 „... inne stany... zjedno-

Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu

7.12 Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilne-

tkań Młodzieży w Oświęcimiu, z miej-

tym, że okupant niemiecki zdecydował

czone” – otwarcie wystawy fotografii Brygidy

12-30.12.2007 „...inne stany... zjednoczone” – wysta-

go, Dni Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc

sca pamięci, warsztatów, wykładów i

się założyć obóz zagłady w prowincjo-

Biedroń i Marcina Barbacha

wa fotografii Brygidy Biedroń i Marcina Barbacha

10.12 Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka,

spotkań ze świadkami, w których ak-

nalnym, czternastotysięcznym polsko-

31.12.2007 godz. 24:00 Sylwestrowy pokaz ogni

tywnie uczestniczyli młodzi ludzie z

żydowskim miasteczku. Jeden dzień z

sztucznych

Uniwersytet Trzeciego Wieku

10.12 Dzień Odlewnika

Oświęcimia, Przemyśla i niemieckiego

życia więźniów obozu przedstawia

4.01.2008 Bal Maturalny

11.12.2007 godz. 15:30 „Polska w dokumencie” –

11.12 Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych,

Weil der Stadt, zebrano i opublikowa-

Małgorzata Moskalik. Jej niemieccy

5.01.2008 Bal Maturalny

mówi Maria Malatyńska

Międzynarodowy Dzień Gór

no w formie gazety pt. „Przejścia”. Wy-

rówieśnicy: Vanessa Schöck, Svenja

9.01.2008 III Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek

18.12.2007 godz. 15:30 „Światłem malowane” –

13.12 Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci,

dawnictwo zawiera również wywiady z

Drignath, Moritz Brombacher przepro-

„Hej kolęda, kolęda”

wieczór poetycki w wykonaniu Marii Kantor

Dzień Księgarza (Polska)

pracownikami MDSM, felietony, zdję-

wadzili wywiad z kierownikiem oświę-

11.01.2008 Bal Maturalny

zajęcia stałe:

18.12 Międzynarodowy Dzień Emigrantów

cia i rysunki.

cimskiego Muzeum, Piotrem Setkiewi-

12.01.2008 Bal Maturalny

basen: poniedziałek godz. 14:00 i środa godz. 12:15

20.12 Dzień Ryby (Stowarzyszenie Empatia)

czem. Johanna Ohnesorge opisała nie-

13.01.2008 XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-

qigong: wtorek godz. 11:00

22.12 Początek astronomicznej zimy

osoby. W czasie tygodniowego pobytu

wolniczą

nej Pomocy – „Finał z głową”

język angielski: środa godz. 9:00 i 10:00

28.12 Dzień Pocałunku

odwiedziły Państwowe Muzeum Au-

Monowitz. O sytuacji społecznej przy-

18.01.2008 Bal Maturalny

zespół wokalny: środa godz. 16:00

29.12 Światowy Dzień Różnorodności

schwitz-Birkenau, dzielnicę żydowską

musowych robotników w IG Farben

19.01.2008 Bal Maturalny

ćwiczenia rehabilitacyjno-ruchowe: czwartek godz.

Biologicznej

i dawne getto w Krakowie. Wysłuchały

rozpisuje się Marcin Bąk…

24-26.01.2008 XIII Międzynarodowy Festiwal

11:15 i 12:00

31.12 Sylwester

– W seminarium wzięły udział 24

pracę

więźniów

KL

Dzień Ochrony Praw Dziecka

wykładów: dra Jarosława Jarząbka z

Te i inne teksty prasowe autorstwa

Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”

sekcja tkactwa artystycznego „Osnowa”: 1. piątek

Uniwersytetu Wrocławskiego „Wojna

uczestników seminarium są próbą opi-

28.01-8.02.2008 Ferie zimowe w Oświęcimskim

miesiąca godz. 9:30

i konflikty zbrojne a łamanie praw czło-

sania zjawiska pracy przymusowej –

Centrum Kultury

wieka” oraz dra Piotra Setkiewicza z

jednego z narzędzi eksterminacji i bio-

30.01.2008 godz. 18:00 Kabaret Moralnego

Zbiory Historyczno-Etnograficzne

PMA-B „Praca przymusowa w III Rze-

logicznego wyniszczania narodów pod-

Niepokoju

(Zamek, ul. Zamkowa 1)

szy i praca niewolnicza w KL Au-

bitych przez okupanta z perspektywy

schwitz” – informują prowadzące pro-

pojedynczego człowieka: pracownika,

Galeria „Tyle światów”

do 31.12.2007 „Oświęcim – lata 20., lata 30. XX

W listopadowym konkursie „Głosu Ziemi Oświę-

jekt Teresa Miłoń-Czepiec i Ewa Gu-

więźnia – ofiary morderczego antyludz-

7-31.12.2007 „Oko w Oko” - wystawa artystycz-

wieku” – wystawa ze zbiorów Tadeusza Firczyka i

cimskiej” książki o Henryku Lehnercie wylosowali:

ziak (MDSM Oświęcim) oraz Gertrud

kiego systemu. Są próbą zderzenia się

nych konfrontacji młodych twórców

Mirosława Ganobisa

Michał Jarnot z Jawiszowic-Zasola, Bogusław

Gandenberger (Internationales Forum

z tematem trudnym, skomplikowanym,

Burg Liebenzell).

szkicują portrety więźniów, pracowni-

Ważnym punktem seminarium

ków przymusowych.

było spotkanie ze świadkiem, pracownikiem przymusowym Eugeniuszem
Daczyńskim. Podczas warsztatów
dziennikarskich prowadzonych przez
Monikę Bartosz z Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu młodzież poznała zasady konstruowania
artykułów prasowych a potem przystąpiła do tworzenia własnych, które następnie ukazały się w formie gazetki
„Przejścia”.
Christina Braun i Svenja Drignath
w swoim artykule zaprezentowały wrażenia ze spotkania z Eugeniuszem Da-
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„Myślę, że Auschwitz nie da się poUczestnicy seminarium:
Moritz Sack, Remo Leopold, Frederic
Schmidt, Wioletta Mazurek, Gabriela
Cieślak, Edyta Baran, Małgorzata
Moskalik, Joanna Atamańczyk, Piotr
Rygała, Dawid Gajc, Marcin Bąk,
Łukasz Hołota, Michał Bar, Dawid
Wojdyło, Adam Powąska, Tomasz
Pudłocki, Kamil Kowalik, Johanna
Ohnesorge, Vanessa Schoeck, Pia
Urbahn-Bernard, Valerie Richter,
Judith Baiker, Adrian Golis, Moritz
Brombacher, Gertrud Gandenberger,
Christina Braun, Simone Gutzan,
Svenja Drignath
Fot. Karo

znać jednostronnie, jako sumę pewnych faktów, doświadczenie pewnego

Kosowski z Oświęcimia, Henryk Holik z Oświecimia, Barbara Mitoraj-Bracik z Oświęcimia,

daje właśnie projekt, zwłaszcza międzynarodowy – napisał w swoim artykule Tomasz Pudlocki.
Seminarium współfinansowane
było przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
Karo

Oświęcimia” wylosowała Cecylia Szadkowska z
Oświęcimia, a ksiażki „Korczak i jego dzieło”

Podwójne zaproszenie do DKF-u „Reksio” otrzymują
p. Sabina Wąsik i p. Stefan Dzierwa z Oświęcimia.

Anna Nosal-Tobiasz z Oświęcimia oraz Joanna

Gratulujemy!

cji, które z tym zagadnieniem są związ różnych perspektyw. Taką okazję

Janina Paszek z Oświęcimia. Komplet „Kroniki

Uwaga!

miejsca czy zestaw określonych emozane. To coś, czego najlepiej dotykać

Wyniki konkursu

zbiory@ock.org.pl

Musiałowska z Oświęcimia.
Gratulujemy!

Odbiór nagród do 30 dni od ukazania się wyników losowania

A
BILET DO KIN

Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji GZO (do
końca stycznia 2008). Kontakt tel. 033 842 25 75.

dostarczyć
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dakcji do 6
nia
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a
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eksio”.
do DKF-u „R

Nagrody ufundowało Oświęcimskie Centrum
Kultury.
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DIALOG KULTURALNY

Ponownie Paweł Warchoł i Waldemar Rudyk wspólnie zabłysnęli
w artystycznym świecie. Ich prace

DIALOG KULTURALNY

Artystów należy

kochać…

absolwent Instytutu Sztuki Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Zorganizował m. in. wystawy indywidualne w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, Galerii Kysuckiej w słowackiej Czadcy. Brał udział w wystawach zbioro-

plastyczne były prezentowane

wych, konkursowych m.in.; XIII Ogólnopolskim Salonie Plastyki „Egeria” w Ostrowie Wlkp.;

w ubiegłym miesiącu na Trienna-

III Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa, Rysunku, Grafiki, Tkaniny i Rzeźby w Gdyni, IV
Międzynarodowym Biennale Miniatury w Częstochowie, VIII Jesiennym Salonie Sztuki w BWA

le Polskiego Malarstwa Współczesnego w Biurze Wystaw Artystycz-

WALDEMAR RUDYK

w Ostrowcu Świętokrzyskim, Międzynarodowym Festiwalu Książki Artystycznej, I Bielskim
RUDYK O WARCHOLE

Festiwalu Sztuk Wizualnych w BWA Bielsko-Biała. Ostatnio wyróżniony na VII Biennale

nych w Rzeszowie.

Małych Form Malarskich Wozownia w Toruniu.
Trochę mi niezręcznie o tym mówić, bo nie chcę wyjść na

Właściwie stało się to już tra-

pochlebcę i adoratora jego postaci...

dycją, że na wszystkich ważniej-

Paweł Warchoł należy do czołowych przedstawicieli eu-

szych zbiorowych prezentacjach

ropejskiej sztuki. Na szczęście jego twórczość i postawa nie

WARCHOŁ O RUDYKU

polskiego malarstwa możemy

wpisują się w żaden obec-

zobaczyć prace tej „żelaznej”

nie modny nurt plastyki.

W notce encyklopedycznej zapewne

Wystaw Artystycznych w Rzeszowie. Podob-

dwójki artystów związanych

To jest coś wyjątkowego,

Waldemara Rudyka zakwalifikowano by

nie szlachetne w charakterze są miniaturowe

jako malarza tworzącego w obszarze

kompozycje artysty, które zostały wyróżnio-

abstrakcji, często wykorzystującego

ne w tym roku na Biennale Małych Form

drewno na zasadzie collage’u w swoich

Malarskich w Toruniu.

oryginalnego i osobistego.

z ziemią oświęcimską. Paweł

Materia twórcza i techni-

Warchoł i Waldemar Rudyk

ka są mu absolutnie po-

znani są przede wszystkim

słuszne, ma wprost nie-

pracach. Ale malarstwo Waldemara

Być może kogoś to zadziwi, ale utrzyma-

ze swych realizacji graficznych.

ograniczone możliwości

Rudyka to przede wszystkim malarstwo

ne w szarościach oraz ugrach i umbrach abs-

wyrazu i kreacji. Warchoł

„duszy”. Jego prace na pierwszy rzut

trakcje Waldemara Rudyka możemy jedynie

niczym wytrawny jeździec

oka sprawiają wrażenie monochroma-

porównywać do siedemnastowiecznych dzieł

tycznych, jednak gdy zbliżymy się do

malarzy niderlandzkich. Gdy przeanalizuje-

nich obejmujemy wzrokiem obszary bo-

my prace Rudyka i ówczesnych mistrzów,

Pierwsze prace Pawła

gactwa barw, barw zagospodarowanych

odnajdziemy wiele tożsamych akcentów ar-

zobaczyłem w połowie lat

z wielką subtelnością i kolorytem. Wy-

tystycznych. To subtelna gra świateł i kolo-

osiemdziesiątych we Wro-

szukanym i ułożonym na płaszczyźnie

rów, oszczędna zarówno w ilości użytych barw,

obrazu z przynależną jedynie wielkim

jak i fakturze. Kompleksowa wymowa dzieł

malarzom wrażliwością. Artysta nie tyl-

sprawia, że zauważamy tu ponadczasową toż-

ko doskonale operuje narzędziami ma-

samość artystyczną. Toż-

gościa po sąsiedzku, bo jak mawiał pewien mój profesor: „ar-

larskimi, ponadto adaptuje do dzieła

samość łączącą te dwa, z

tyści są marginesem społecznym i powinni trzymać się ra-

różne elementy, często wykorzystuje też

pozoru odległe w czasie

zem”.

w formowaniu pracy naturalne elemen-

światy, XXI wiek i czas

ty drewnianego podłoża. Zauważamy

baroku. Ale w sztuce czas

obszary, w których drewno w swym szla-

nie odgrywa większej

chetnym, niczym niezmąconym kolory-

roli, dreszcz emocji i es-

olejną „U Pociechowej” z cyklu

cie i fakturze buduje w równoważnym

tetycznego podniecenia

autoportretów „XXV lat pracy

stopniu dzieło jak obszary pokryte barw-

możemy odczuć, obcując

PAWEŁ WARCHOŁ

nymi pigmentami nakładanymi przy

zarówno z dziełami Cro

artysta plastyk, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Wiśniczu Nowym,

pomocy pędzla lub szpachli. Doświad-

Magnon’czyków w jaski-

Od kilku lat z powodzeniem
wpisują się w historię polskiego

panuje nad narowistym

malarstwa współczesnego.

zwierzem (sztuką).

Na rzeszowskie triennale wpłynęły 532 prace 215 autorów,
z czego jury zakwalifikowało

cławiu i od tej pory za-

na wystawę 98 obrazów 85

chwycają mnie i zaska-

artystów. Waldemar Rudyk

kują. Fajnie mieć takiego

na wystawie zaprezentował obraz
wykonany w technice akrylu
noszący tytuł „Fragment I”,
natomiast Paweł Warchoł pracę

twórczej”.
– Publiczność, historycy, krytycy

w 1984 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest twórcą wielu realizacji malar-

sztuki, ale także i sami artyści

czenie z drewnem w budowie kompo-

niach Altamiry i freska-

skich, początkowo jego obrazy miały charakter abstrakcyjny, obecnie skłania się ku specyficz-

zycji oraz późniejsze doświadczenia z

mi w Kaplicy Sykstyń-

ciekawi są kondycji współczesne-

nym formom realistycznym – cykl „XXV lat pracy twórczej”, ponadto zrealizował wiele cykli

wbudowywaniem elementów zarówno

skiej, patrząc na dzieła

go malarstwa. Dlatego niezwykle

rysunkowych. Prace prezentował na blisko 400 wystawach w kraju i za granicą m. in. wielo-

metalowych, jak i drewnianych z czasem

Vermeera, Moneta, Kan-

krotnie na Biennale Małych Form Malarskich, Ogólnopolskim Biennale „Bielska Jesień” oraz na

przełożyły się na trójwymiarowe reali-

tora, ale również Walde-

Jesiennych Konfrontacjach –Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego. Ponad trzydzie-

zacje malarskie. I takie właśnie są

mara Rudyka.

stokrotnie były nagradzane i wyróżniane, w tym trzykrotnie nagrodami Ministra Kultury.

„Fragmenty” – quazi-przestrzenne dzie-

ważne są wystawy zbiorowe, jak
chociażby rzeszowskie triennale

Dlatego

sztukę

i

prezentowane w rzeszowskiej

ła Waldemara Rudyka, które artysta za-

wszystkich artystów na-

galerii – mówi Antoni Fałat,

prezentował na Triennale Polskiego

leży kochać.

przewodniczący jury.
18
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Malarstwa Współczesnego w Biurze

Kliw
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Zjednoczone inne stany
Brygida Biedroń jest mieszkanką Oświę-

film mijającego roku o nagrodę

cimia, właścicielem firmy językowej, zapa-

„Henryka” ponownie – listopa-

loną miłośniczką podróży. Lubi poznawać
nowych ludzi, a poprzez nich kulturę kraju,

dową porą – przyciągnął w

do którego podąża. Jest przekonana, że pod-

progi Oświęcimskiego Centrum

i Marcin Barbach

róże są sposobem nauki tolerancji i szacunku do innych w wielokulturowości świata.

Kultury miłośników filmowych

to autorzy

Brygida Biedroń

kadrów.

W Stanach Zjednoczonych gościła nie po raz

fotografii,

Kabaret
Moralnego
Niepokoju

Przegląd połączony z plebiscytem publiczności na najlepszy

pierwszy i ma nadzieję, że nie ostatni...

które zostaną

Marcin Barbach jest rodowitym oświę-

zaprezentowane

cimianinem. W Oświęcimiu mieszka, pra-

Filmowe rzemiosło

cuje, realizuje swoje pasje. Jest absolwen-

na wystawie

tem Akademii Ekonomicznej w Krakowie,

Zaprezentowano filmy zrealizowane

zwę „Henryki” od imienia utytułowane-

w którym rozpoczynał karierę zawodową

w 2007 roku przez filmowców Amator-

go filmowca – Henryka Lehnerta, który

zjednoczone”.

związaną z marketingiem. Aktualnie pracu-

skiego Klubu Filmowego „Chemik”.

przez ponad 40 lat kierował oświęcim-

Na wernisaż

je jako dyrektor handlowy w dużej oświę-

„Złoty Henryk” trafił w ręce Krzysz-

skim klubem filmowym. Pojawiał się za-

cimskiej firmie produkcyjnej. Lubi podróże,

tofa Janika za film „Sznur”, „Srebrny

wsze tam, gdzie działo się coś ważne-

jazdę na łyżwach i snowbladach oraz mo-

Henryk” powędrował do Jakuba Szapi-

go. Rejestrował na taśmie filmowej waż-

12 grudnia

ment uniesienia w... szybowcu, bo loty są

ro – realizatora filmu „Rozmowy kwalifi-

ne momenty z życia miasta i ziemi

o godzinie 19:00

jego pasją. Wieczny poszukiwacz nieznane-

kacyjne”, „Brązowy Henryk” ucieszył

oświęcimskiej. Bezszelestnie, z kamerą

go, nieodkrytego, nieosiągalnego...

Jarosława Wilczaka – twórcę filmu „Sho-

na ramieniu poruszał się pomiędzy ludź-

Oświęcimskie Centrum Kultury za-

Wystawa pt. „...inne stany... zjednoczo-

ah business”. „Henryka Honorowego”

mi, kierując obiektyw w stronę radości i

prasza 30 stycznia 2008 roku o godz.

ne” prezentowana będzie od 12 do 30 grud-

otrzymał od filmowców z AKF „Chemik”,

smutku, życia i śmierci, dostatku i ubó-

18:00 na program w wykonaniu Kasi,

nia w OCK.

w podziękowaniu za wieloletnią przy-

stwa. Tworzył kroniki filmowe, doku-

Roberta, Przemka, Rafała i Mikołaja,

jaźń, Wiesław „Dziki” Kaniowski.

menty, reportaże i artystyczne filmy

czyli... Kabaretu Moralnego Niepokoju!

Fot. Brygida Biedroń

„...inne stany...

zapraszamy

do Oświęcimskiego Centrum
Kultury.

adam

Fot. Marcin Barbach

W przeglądzie o nagrodę „Henryka”
ubiegało się dziewięć filmów zrealizo-

Praca autorstwa
Karoliny Kotyli

Z błyskiem w oku
Do końca roku można oglądać w galerii

denci Wydziału Polonistyki Uniwersy-

filmowania.

wanych w mijającym roku w AKF „Che-

W OCK spotykał się z młodymi ludź-

tetu Warszawskiego. Jest przedsięwzię-

mik” – prócz nagrodzonych były to jesz-

mi zafascynowanymi, jak on sam, kinem

ciem całkowicie autorskim, choć od

cze obrazy: „Trojanie” Piotra Struczyka

niezależnym i artystycznym, przekazu-

chwili powstania stara się kontynuować

L. F., „Brudny szmal” Jakuba Kurzyń-

jąc im swoje filmowe doświadczenia i

dobre tradycje kabaretów polskich,

skiego, „Manewr dywersyjny” Agaty

ucząc filmowego rzemiosła. Henryk Leh-

zwłaszcza przedwojennych oraz Kaba-

Urbińskiej, „W połowie drogi między

nert zmarł w czerwcu ubiegłego roku.

retu Starszych Panów. Sięga po poezję

historią i przyszłością” Zbigniewa Kli-

Przegląd filmów wsparli: Studio Ję-

„Tyle światów” wystawę finalizującą

my, „W imię wolności” Jakuba Kurzyń-

zykowe „Tutor” i Lokalny Informator

projekt „Oko w oko”.

skiego i „Tunel” Piotra Struczyka L. F.

Reklamowy „Pegaz”.

Doroczny przegląd filmów nosi na-

Jest to ciekawe przedsięwzięcie ar-

cach. Wyznacza kierunek dalszych dzia-

Wystawę tworzą prace stające się

tystyczne zrealizowane przez Fundację

łań artystycznych. Wzmacnia to, co już

uniwersalnym językiem w komunikacji

na rzecz Galerii Pro Arte oraz Oświęcim-

jest dobre – czytamy w katalogu towa-

młodych amatorów z odbiorcą. To wła-

skie Centrum Kultury. Pierwszym eta-

rzyszącym wystawie.

śnie język sztuki jest dla nich właściwy

Kabaret w latach 90. stworzyli stu-

krótkometrażowe. Uczył trudnej sztuki

zaprawioną absurdem i satyrę obyczajową.
Cena biletu – 35 zł.

adam

adam

Finał z głową

pem była październikowa konfrontacja

W galerii „Tyle światów” prezento-

i zrozumiały. To ich narzędzie, za po-

13 stycznia 2008 roku po raz szesnasty za-

Fundacja WOŚP zajmowała się wzrokiem, słu-

młodych nieprofesjonalnych twórców z

wane są najlepsze, wyłonione podczas

mocą którego próbują powiedzieć świa-

gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

chem i bezdechem u noworodków. To wiodą-

jury: Pawłem Adamusem, Agatą Skrze-

konfrontacji prace: Bartosza Jelenia,

tu coś więcej. Prace to również utrwalo-

Środki finansowe zbierane będą dla dzieci ze

ce programy medyczne, których efekty plasują

lowską i Łukaszem Kusiem.

Łukasza Junga, Anny Kaczmarczyk,

ne reakcje na rzeczywistość, w której

schorzeniami laryngologicznymi. W Oświę-

Polskę w światowej czołówce. Kiedy Fundacja

– Prace jeszcze amatorów stały się

Magdaleny Kajdas, Karoliny Kotyli,

żyją twórcy. Nieustanna konfrontacja

cimskim Centrum Kultury będzie działał

pochyliła się nad laryngologią – m. in. scho-

punktem wyjścia i pretekstem do tego

Bogusławy Kucharskiej-Harmaty,

ludzkich dążeń, działań i oczekiwań z

oświęcimski sztab WOŚP.

rzeniami gardła u noworodków i małych dzie-

artystycznego spotkania. „Oko w Oko”

Agnieszki Madei, Michała Sznajdera.

rzeczywistością wymusza określone re-

jest przemyślaną prowokacją do rozmów

Projekt łączy różne twórcze wizje i spoj-

akcje i twórcze wizje.

i wymiany opinii o przedstawionych pra-

rzenia w jedną artystyczną całość.

20
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Podczas 15. Finału udało się zebrać w całej Polsce 9 349 814,65 USD. Wkład oświęcim-
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skiego sztabu wyniósł 49.747,68 zł. Do tej pory

ci – określiła swoje działania hasłem „Finał z
głową!
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GŁOŚNIK KULTURALNY

Kulturalny Oświęcim 2007

GŁOŚNIK KULTURALNY

V Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać

44. Tydzień Kultury Beskidzkiej

człowieka” to prestiżowa impreza pod patrona-

był okazją do obcowania nie tylko

tem Rady Artystycznej Związku Polskich Arty-

z rodzimym folklorem górskim.

stów Fotografików. Na tegorocznej wystawie

Było też niezwykle egzotycznie...

pokonkursowej można było obejrzeć 77 najlepszych fotografii 44 autorów.

Chociaż Galeria Pro
Arte borykała się z

„Wiosenne filmowanie” był to projekt składają-

problemami lokalowymi

cy się z trzech etapów. Były warsztaty filmowe,

to pomimo tego prężnie

na których realizowano krótkie etiudy filmowe,

działała Fundacja na

wykłady na temat sztuki operatorskiej, a na sam

rzecz Galerii Pro Arte.

koniec bezpłatne seanse filmowe.

Na prezentowanej w
OCK wystawie „Teraz
Tak” pokazano efekty

„Dobre Duchy” Międzynarodowego Domu Spotkań

pracy młodych adeptów

Młodzieży to coroczna impreza, podczas której
honorowane są osoby wspierające działalność
domu, przyjaciele i darczyńcy. W tym roku do tego
zaszczytnego grona dołączyli: dr Thomas Glaser,
Doris Lemmermeier, Katarzyna Brzozowska, Andrzej
Jakubowski oraz Eugeniusz Daczyński.

sztuk plastycznych
Dzieła jednego z najwybitniejszych artystów

Oświęcimska

świata – Salwadora Dali – prezentowane były

premiera niemiec-

w galerii „Tyle światów” Oświęcimskiego Cen-

kiego filmu

trum Kultury. Wystawa pt. „Boska komedia”

z naszego miasta.
W ramach
tegorocznego

„A potem nadejdą

Święta Miasta

turyści” stała się

koncerty

okazją do wspól-

zagrali m.in.:

Juwenalia 2007
2007. W maju był czas

nego połączenia

Monika Brod-

na pierwsze uczelniane święto studentów Pań-

sił Międzynarodo-

stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęci-

wego Domu

miu. Żacy bawili się między innymi przy muzyce

Spotkań Młodzieży

zespołu Habakuk, a wieczorem Kabaret Młodych

i Oświęcimskiego

Panów zafundował sporą porcję humoru.

Centrum Kultury.

była zbiorem stu oryginalnych drzeworytów.

ka, Andrzej
„Piasek”
Piaseczny oraz
Pod Budą.

Nasze miasto stało
się głównym
planem filmowym,
Tegoroczny Festiwal Kultur
w MDSM-ie gościł Litwę.
W ramach „Spotkania z Litwą”

co chciało obejrzeć wielu mieszkańców.

można było obejrzeć „Chatkę
z Miodowego Piernika” w wykona-

Fenomen kulturowy Łemkowszczyzny został

niu teatrzyku kukiełkowego.

zaprezentowany na wystawie sztuki współczesnej
pt. „Łemkowskie Jeruzalem
Jeruzalem”. W galerii „Tyle

Oświęcimski Uniwersytet Trzeciego Wieku uroczyście świętował
swój jubileusz 10-lecia istnienia.
22
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światów” zagościło wówczas nawet malarstwo
słynnego Nikifora – Epifaniusza Drowniaka.
Kliw
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KADRY PAMIĘCI

pejzaż sentymentalny

Galicjanie korespondują
Sanna z kagankiem

Lubili pisać listy, i to bez względu na społeczną sferę. XIX stulecie
nazywane żartobliwie „wiekiem epistolografii” pozostawiło w archiwach
rodzinnych i bibliotecznych wiele ozdobnych tek z korespondencją.
Można je czasem oglądać na wystawach biograficznych poświęconych
sławnym ludziom, czy też kiedy muzea przygotowują ekspozycje
pokazującą, co pozostało z epoki dalekich przodków.

Któregoś wczesnego, ale już zmierz-

ogólną wiedzę i szerokie horyzonty mas

chającego styczniowego popołudnia

pracujących miast i wsi, zalecała, a ści-

wczesnych lat 50. minionego wieku,

ślej: bezwzględnie nakazywała pójścia

przed nasz dom przy ulicy Jagiełły za-

„w lud” z kagankiem oświaty, w tym

jechały bezszelestnie sanie. Po chwili ja

wypadku prawnej, środowiskom zwią-

Teki na listy bywały nieraz bardzo

szenia na ślub i inne uroczystości rodzin-

gaf, wyrządzonej nieumyślnie szkody

wych mebli, relacje z życia domowych

z ojcem siedzieliśmy już w nich i staran-

zanym z nauką i praktyką prawniczą:

ozdobne i artystycznie wykonane. Uwa-

ne na kondolencjach kończąc. Z tych po-

materialnej, przepraszające za niebacz-

zwierząt, uwagi o służbie i oficjalistach,

nie okutani kocami, a może i jakimś pod-

sędziom, prokuratorom, a w szczególno-

żano je też za wielce odpowiedni pre-

żytecznych książeczek można się było

nie wypowiedziane słowa, jakie mogły

a będziemy mieli dość wyrazisty obraz

ręcznym kożuszkiem, bo mróz był sro-

ści upaństwowionej i skoszarowanej w

zent dla osób, z którymi nie łączyły wię-

dowiedzieć, jak zwracać się do ludzi

kogoś zranić...

tego, czym żyła dobrze urodzona dama

gi, ruszyliśmy pustymi, w bieli śnie-

zespołach adwokackich palestrze. W

zy pokrewieństwa, ale serdeczna zaży-

wszelkiej rangi i stanu społecznego.

Trudno powiedzieć czy te eleganc-

w XIX wieku.

żnych zasp ulicami w niedaleką podróż.

czasie dla ludu pracującego, w tym wy-

łość. Projektowali więc okładki tych

Przedstawicieli utytułowanej arystokra-

ko zredagowane epistoły odnosiły wła-

Przedstawiciele rodzin mieszczań-

Do jednej z pobliskich wiosek, nie pa-

padku wsi, dogodnym, a więc w porze

szczególnego rodzaju szkatułek znani w

cji, ba, nawet samego cesarza i człon-

ściwy skutek, łagodząc czyjś gniew, żal

skich i inteligencji też pisali listy do od-

miętam już – do Poręby czy Polanki,

wolnej od polowych zajęć, właśnie zimą.

tamtych czasach malarze i graficy: Pi-

ków rodziny panującej, duchownych od

czy rozczarowanie. Niemniej obyczajo-

dalonych krewnych czy przyjaciół. Tutaj

gdzieś w tamtą stronę... Po niezbyt dłu-

„Lud pracujący” zobligowany nakazem

lacki, Andriolli, Kostrzewski i wielu in-

biskupa poczynając poprzez przeorów,

wej formie stało się zadość i, jeśli oko-

wiele miejsca poświęcano pracy, intere-

giej jeździe byliśmy na miejscu, w jakiejś

i ewentualną sankcją za absencję, gre-

nych. Obrazki te przedstawiały często

a na wikarych kończąc, zakonnic, urzęd-

liczności się zmieniły można było nadal

som, ale także opisom charytatywnych i

sali czy świetlicy, a może strażackiej re-

mialnie uczestniczył w owych oświece-

sceny pocztowe z dyliżansami, poczty-

ników wszelkiej rangi, a także przedsta-

podtrzymywać z kimś bodaj konwencjo-

społecznych akcji. Narzekano na ciężkie

mizie, wypełnionej gęsto ludźmi, głów-

niowych nasiadówkach, a wykład wi-

lionami, listonoszami wręczającymi li-

wicieli wszystkich nieomal zawodów.

nalne kontakty.

czasy i kłopoty z nieurodzajem, brakiem

nie mężczyznami. W pomieszczeniu tym

nien mieć związek z doświadczeniem

sty. Niekiedy tekę zdobiła jaskółka z ko-

Ktoś, kto starał się o posadę, wiedział,

Niektóre zbiory listów są dla dale-

pieniędzy, nadmiernymi wydatkami. Ale

pełnym ludzi i papierosowego dymu

życiowym i potrzebami zgromadzonych.

pertą w środku – symbol dobrych nowin,

jak napisać ówczesne CV – zwykle obok

kich potomków prawdziwym źródłem

później zwykle zaczynało się dziać lepiej

oraz jakiegoś charakterystycznego dla

Opowiadał więc ojciec rolnikom i rol-

rzymski bóg Merkury w uskrzydlonych

umiejętności intelektualnych czy prak-

wiedzy o epoce – np. listy Elizy Branic-

i pojawiały się doniesienia o poprawie.

obejść wiejskich gospodarskiego aroma-

niczkom o prawie spadkowym i popraw-

sandałach czy girlandy niezapominajek

tycznych podkreślano wtedy nienagan-

kiej, późniejszej żony Zygmunta Krasiń-

Najwięcej listów – o czym opierając

tu, było półmrocznie i zimno. W rogu sali

nym sposobie sporządzania testamentu

bądź bratków, kwiatów miłej pamięci i

ne obyczaje moralne i zdrowie fizyczne.

skiego, która poczynając od wieku lat

się na pocztowych statystykach donosił

stała przystrojona skromnie, w świeci-

i coś jeszcze w tym guście. Program spo-

serdecznej przyjaźni.

Przyszły chlebodawca mógł w swoim li-

kilkunastu wytrwale korespondowała z

„Czas”, wysyłano w grudniu, styczniu i

dełkach i wacie, żywa choinka. Stąd

tkania przewidywał zadawanie pytań z

Epistolografię uważano w tamtych

ście formułować pytania co do wykształ-

krewnymi i powinowatymi. A miała ich

w kwietniu. Fakt ten wiązał się z Bożym

datuję owo wydarzenie na okres pobo-

sali i chyba kilka zapytań i odpowiedzi

czasach za sztukę, uczono jej też panienki

cenia, doświadczenia zawodowego i po-

wielu wśród arystokracji zamieszkałej w

Narodzeniem, Nowym Rokiem i Wielka-

żonarodzeniowy, a więc styczeń. Po

padło.

na żeńskich pensjach i młodych chłop-

zycji życiowej starającego się o pracę.

Rosji, Galicji, we Włoszech i w Paryżu.

nocą. Tylko do dalekich czy oficjalnych

chwili ktoś zapalił na choince świeczki

Po oficjalno-urzędowej części pre-

Kilkoro rodzeństwa, gromadę kuzynów,

znajomych przesyłano wyłącznie formu-

– o elektrycznych lampkach jeszcze nikt

lekcji, następowała jej część nieoficjal-

ców uczęszczających do dobrych gimna-

Ciekawe, że nawet w przykrych i

zjów. Musieli oni na kolejne lekcje przy-

spornych sprawach listow-

ciotek i stryjów. Panna, a po-

ły życzeń, rodzinne czy przyjacielskie

nie słyszał i nie myślał – i od razu zrobi-

na, polegająca na piciu herbaty i spoży-

gotowywać wzory listów pisanych pięk-

niki podsuwały gotowe for-

tem pani Eliza opisywała

więzy wymagały serdecznego, pełnego

ło się jakby cieplej.

waniu domowych, pochodzących za-

nym kaligraficznym pismem, adresowane

muły listów. Dla panny,

rozmaite dobre i złe wyda-

wiadomości o nadawcy i wszystkim, co

Ojciec zasiadł za „prezydialnym”

pewne z poświątecznych remanentów,

do różnych osób i w rozmaitych sprawach.

która pragnęłaby zwrócić

rzenia z życia swojego i

dla niego ważne – listu. Starano się też,

stołem i rozpoczął... – jak to nazwać? –

kołaczy, autorstwa miejscowych gospo-

Uczono więc właściwej formy odpowie-

dane słowo narzeczonemu

wspólnych znajomych, do-

by teksty nie były powielane i nawet pi-

wykład, referat, rozmowę ze zgromadzo-

dyń. Po czym następował powrót tymi

dzi na listy od matki czy ojca oczekują-

istniała formuła „wybacz,

nosząc o towarzyskich spo-

sząc do członków tej samej rodziny treść

nymi. Ja ulokowałem się w pierwszym

samymi rozdzwonionymi saniami, pod

cych na nowiny ze strony dziecka, po-

ale nie widzę szczęścia w

tkaniach, rodzinnych uro-

listów była nieco inna. Dziś czas nadał

rzędzie, od strony choinki. Jeśli datuję

sam dom.

dziękowań za zaproszenia, przysługi.

planowanym związku”, dla

czystościach, narodzinach

tym dokumentom pisanym sercem i życz-

prawidłowo, nie co do miesiąca, lecz

Ojciec wypełnił uciążliwy, bo wymu-

Trzeba było wiedzieć, jak napisać list z

kawalera w podobnej sytu-

nowego pokolenia, odejściu

liwą ręką pożółkłą barwę, chociaż atra-

roku, ową zimową ekskursję, miałem

szony na nim obowiązek, włościanie zo-

prośbą o pomoc w konkretnej sprawie,

acji, który powinien napi-

starszego. Nie zapominała

ment jeszcze nie wyblakł, a kaligraficz-

wówczas 10–12 lat.

stali prawnie w jakimś zakresie oświe-

złożyć gratulacje z racji radosnych wy-

sać, że „życiowe okoliczno-

też wspomnieć o lekturze,

ne pismo bywa łatwe do odczytania. Chy-

A teraz zastanówmy się, o co w tej

ceni, a ja też osiągnąłem swój cel: od-

darzeń rodzinnych czy awansu, wyrazić

ści nie pozwalają mu my-

rozrywkach kulturalnych,

ba że ktoś dla oszczędności papieru, tak

byłem wspaniałą przejażdżkę saniami!

współczucie – po stracie.

śleć o wspólnym życiu,

BOGNA WERNICHOWSKA

całej sprawie chodzi i skąd wzięło się to

wrażeniach z podróży, poli-

jak czyniła to hrabina Amelia z Ogińskich

Takich wyjazdów i spotkań w ra-

Ci, którzy nie otrzymali tego rodzaju

wierzy jednak, że była wy-

absolwentka Wydziału

wszystko – popołudniowa sanna, spo-

tycznych sprawach. Tu i ów-

Załuska z Iwonicza, pisał w tzw. kratkę:

mach pogłębiania „socjalistycznej pra-

wykształcenia, mogli korzystać z tzw.

branka zachowa go w do-

Prawa UJ, krakowska

tkanie ze zgromadzonymi w świetlicy

dzie wspomniała, trzeba

umieszczając kolejne linijki w poprzek na

ludźmi. Otóż w owych latach mocnego

worządności” oczywiście było więcej.

„listowników” familijnych i oficjalnych.

brej pamięci”.

dziennikarka, autorka wielu

przyznać, że nie złośliwie, o

zapisanej już stronie. Na szczęście tak

ugruntowywania się w społecznym by-

Jedno z nich szczególnie – czego stara-

książek o tematyce histo-

jakiejś plotce czy salonowym

oszczędnych korespondentów było nie-

cie i ludzkiej świadomości – tak to łagod-

łem się dowieść – zapamiętałem!

skandalu. Dodajmy do tego

wielu.

nie nazwijmy – socjalistycznego ładu i

opisy sukien, biżuterii, no-

Były to wzory listów dostosowane do

Były wzory listów z

wszelkich sytuacji życiowych – od

prośbą o wybaczenie nie-

ryczno-obyczajowej.

oświadczyn poczynając, poprzez zapro-

zręczności towarzyskich i

Pasjonują ją „rzeczy
dawne” oraz wszystko,

Bogna Wernichowska

porządku, władza ludowa w trosce o

Andrzej Winogrodzki

co niezwykłe i tajemnicze...
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24| Głos Ziemi Oświęcimskiej

Głos Ziemi Oświęcimskiej | 25

POZNAJ OŚWIĘCIM

NAGŁAŚNIAMY
Kobiet@ w sieci (33)

Podaruję Ci…
Nadchodzi czas intensywnych zaku-

mi wyróżnionymi w rankingu naj-

pów i przygotowywania prezentów. Nie

lepszych sklepów internetowych

jest to łatwe zadanie, szczególnie że na

Wprost/Money.pl.

rynku jest duży wybór przedmiotów i
usług, i często nie wiadomo, o czym

Fragment Rynku Głównego – strona wschodnia. Karta
wydana przez Salon Malarzy Polskich, Kraków 1907 rok

Pakamera

marzy i co posiada osoba, którą chcemy

Jeśli pragnie się zrobić niespo-

obdarować. Sprawa staje się jeszcze

dziankę, która miałaby niepowta-

trudniejsza, gdy nie znamy jej gustu i

rzalny charakter i była ręcznie wy-

upodobań. Jak zaradzić temu problemo-

konana, można zrobić zakupy w

wi? Pewnie wielu z nas ma opanowane

Pakamerze Artystycznej (www.pa-

jakieś sposoby, które pozwalają zadowo-

kamera.pl). Jest to portal zrzesza-

lić jedną i drugą stronę, bo przecież da-

jący i zajmujący się promocją artystów,

Karta wydana w 1910 roku

dy, co zrobić z niechcianym prezentem,

wanie prezentów może być jesz-

jak uniknąć gafy; sprawdzić, co ucieszy

cze większą przyjemnością niż

ludzi spod różnych znaków zodiaku i

ich przyjmowanie.

wiele innych. Dla tych, którym niełatwo

Lista prezentów

serwis przygotował wzory wypowiedzi.

znaleźć słowa, aby wyrazić życzenia,
Dość dobrym pomysłem,
choć w Polsce jeszcze mało roz-

Różne rzeczy

powszechnionym, wydają się li-

Strona internetowa Pracowni Rzeczy

sty prezentów. Istnieje już ser-

Różnych (www.rzeczyrozne.pl) jeszcze

wis Mojalista.pl (www.mojali-

nie działa, a szkoda. Myślę jednak, że

sta.pl), oferujący tworzenie

już niedługo będzie można obejrzeć i

zestawień prezentów na różne

kupić oryginalne, ręcznie wykonane

okazje. Wyszukiwarka pozwala

przedmioty, a przy tym wspomóc orga-

znaleźć osobę lub listę podarun-

Rynek Główny
w Oświęcimiu

nizację Synapsis.

ków stworzoną na daną okazję, a potem

miejsce

przejść do sklepów internetowych, gdzie

uzdolnionych z tymi, którzy

spotkań

ludzi

pragną otaczać się oryginalnymi drobiazgami. Serwis prezentuje
mnóstwo prac, ceny są
zróżnicowane,

jest
Wschodnia strona Rynku Głównego. Karta wydana przez Biuro
Wydawnicze „Ruch”, 1969 rok. Fot. L. Święcki

wiele promocji i przecen. Jest duża szansa,

Karta wydana przez IBWI w 1914 roku

aby wyszukać podarek
dla ludzi niezależnie
od zainteresowań, wieku i gustu. Warto też
zajrzeć do bloga Pakamery (http://blog.pakamera.pl/).

Życzę wszystkim Czytelnikom dobrych wyborów, oryginalnych pomy-

można je kupić. Wystarczy kliknąć na

Galeria prezentów

link i zarezerwować prezent. Dzięki

Serwis www.galeriaprezentow.net

temu można uniknąć dublowania pomy-

zawiera wiele propozycji zakupów, ale

słów. Serwis współpracuje z podmiota-

nie tylko. Można tam przeczytać pora-
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słów i przyjemności płynącej z radosne-

Z kolekcji
Tadeusza Firczyka

go uśmiechu na twarzy obdarowanej
osoby.
Kamila Drabek
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Call od Duty 4 –
Modern Warfare

Resident Evil: Zagłada

Eureka!

Resident Evil to nie tylko
horror, ale oczywiście kolejna

Gra znana doskonale fanom drugiej wojny

adaptacja gry komputerowej.

światowej. Dużo przeciwników, realistyczny świat

Ponieważ ta zapadła w umysły

gry, nienagannie odwzorowane uzbrojenie – to

graczy dość mocno (czytaj:

główne atuty produkcji. Jej wadą natomiast była

sprzedała się nieźle), toteż temat

od początku wyjątkowa liniowość i reżyseria. Każ-

nie umarł (podobnie jak filmo-

da kolejna odsłona do złudzenia przypominała

we zombie). No i ukazała się ko-

udane kinowe produkcje – Private Rayan, Com-

lejna część filmu, do końca nie

pany of brothers, Enemy At the gates itd. Podobnie jest w przypadku czwartej części, choć to już
MODERN warfare.

Akcja, akcja,

Już na początku gra uderza filmowymi wstaw-

akcja…

kami. Sceny jak z filmu wzięte. Piękna grafika,

całkiem

pierwszoosobowa animacja i interesujące tło. Jak

nieźle wyszło

łatwo się domyślić walczymy z terroryzmem. Do

Zagłada

wiadomo dlaczego, bo poprzed-

zagładą,

nie niczym specjalnym nie za-

ale miło

skoczyły, a znaczna część tych,
którzy w gry komputerowe nie

popatrzyć

grają, już po pierwszej części

na Millę

miała dość.
Akcja filmu rozgrywa się w

wyboru jeden z czterech poziomów trudności. Na

kilka lat po poprzednim wątku. Niestety korporacja

trzecim z nich rozgrywka nabiera całkiem sporych

Umbrella nie była w stanie opanować rozprzestrzenia-

rumieńców i są momenty, w których trzeba się napocić, żeby przejść

jącego się wirusa i świat zapełnił się mutantami. Pomi-

Malcolma Gladwell

planszę. Do wyboru mamy całkiem spory arsenał broni, która tak jak

mo dość radykalnych środków korporacji – bomba ter-

całość jest na bardzo wysokim poziomie. Wszystko jest naprawdę sta-

mojądrowa – plaga opanowała świat. Tym razem za-

rannie wykonane. Jest na czym oko zawiesić. Każda misja rozpoczyna

miast ciasnych laboratoriów akcja rozgrywa się na

„Błysk! Potęga
przeczucia”

się najczęściej zrzutem na teren wroga, a potem według ustalonego

wielkich przestrzeniach pustyni Nevada. Niczym Mad

planu przystępujemy do akcji. Często towarzyszą nam koledzy koman-

Max, nasza seksowna bohaterka, przemierza połacie

dosi, którzy wspierają ogniem nasze wyczyny. Akcja po akcji wdraża-

skażonej ziemi, żeby uratować siebie i garstkę uchodź-

my się w fabułę i likwidujemy kolejnych terrorystów. Poza karabinem

ców, wywożąc ich na nieskażone powierzchnie Alaski.

i pistoletem jest na wyposażeniu także osprzęt dodatkowy, taki jak

W podróży samochodowej przeszkadzać będą oczywi-

miny Claymore, C4, noktowizor, flashbangi i kilka innych. W pewnych

ście mutanci, a przede wszystkim najważniejszy z nich

misjach możemy nawet wezwać wsparcie lotnicze w postaci śmigłow-

– supermutant, wyhodowany z myślą o zadaniach spe-

ca a nawet odrzutowca. To wszystko nie pozwala odpocząć nawet na

cjalnych. Ten został stworzony przez niedobrego na-

chwilę. Magazynki opróżniają się błyskawicznie, a wrogowie padają

ukowca, który także zrobi wszystko, aby bohaterowie

w bardzo realistyczny sposób. Całość wygląda jak naprawdę dobre kino

nie dotarli do celu swojej wyprawy. Celem zaś będzie

akcji, w którym możemy samodzielnie uczestniczyć. Salwy z broni ma-

dziewicza i nieskalana wirusem Alaska. Tak jak wi-

szynowej, wybuchy granatów, eksplozje śmigłowców i wiele innych

dać, dzieło ma niezwykle ambitny scenariusz.

atrakcji czeka na nas w świecie tej gry. Są także misje spokojne, gdzie

Żarty na bok. Niestety kolejna część Residenta

niczym kameleon wtapiamy się w tło, aby z ukrycia zlikwidować herszta

nie ratuje podupadłej już koncepcji poprzednich czę-

łobuzów, który ciągle ucieka przed nami do różnych krajów.

ści. Wiadomo, że nie można spodziewać się zbyt wiele

W jaki sposób postrzegamy świat i podejmu-

W książce zaprezentowane są przykłady co-

jemy decyzje? Czy te przemyślane, zanalizowa-

dziennych sytuacji, w których istotną rolę ode-

ne dają lepsze efekty niż intuicyjne, szybkie,

grało błyskawiczne poznanie. Również takich,

ryzykowne? Z przyjemnością przeczytałam

gdy możliwa była trafniejsza ocena zdarzeń, gdyż

książkę Malcolma Gladwella „Błysk! Potęga

niewypaczona stereotypami czy uprzedzeniami.

przeczucia”, gdyż odnalazłam tam odpowiedzi

Bardzo znamienny jest przykład kobiety starają-

na wiele swoich wątpliwości. Często podejmuję

cej się o angaż do orkiestry Metropolitan Opera.

błyskawiczne decyzje, nie zastanawiam się dłu-

Grała na waltorni i prawdopodobnie nie miałaby

go nad wyborem i konsekwencjami. Bywa, że

żadnych szans w zestawianiu z mężczyznami.

po fakcie rozważam inne warianty sytuacji, ale

Zorganizowano eliminacje za parawanem. Ko-

trwa to krótko, bo wiem, że to strata czasu. Czy

misja kwalifikacyjna zachwyciła się grą, ale ja-

ludzi działających w ten sposób można określić

kież było ich zaskoczenie, gdy zza parawanu

jako lekkomyślnych? A może lepiej nazwać to

wyszła właśnie ta kobieta. Okazało się, że znali

szóstym zmysłem?

jej grę, ale nigdy wcześniej nie ocenili jej tak

Gladwell twierdzi, że zamiast mówić o ja-

wysoko. Dlaczego? Być może brali pod uwagę

kimś dodatkowym zmyśle, o intuicji, lepiej przy-

wiele różnych czynników niezwiązanych z rze-

znać, że ludzki mózg dysponuje możliwością

czywistymi umiejętnościami waltornistki?

błyskawicznego poznania. Zanim zdążymy so-

Malcolm Gladwell przestrzega jednak, że

bie uświadomić pewne fakty, mózg dokona już

błyskawiczne poznanie może być zawodne.

skomplikowanego procesu analizy danych i

Szczególnie, gdy jesteśmy rozstrojeni lub zablo-

podsunie gotową odpowiedź. Oczywiście nie

kowani, gdy emocje biorą górę. Można jednak

zdajemy sobie sprawy, skąd się ona bierze. Od-

pracować nad tymi procesami, nauczyć się je

czuwamy wnioski jako spontaniczne, natomiast

kontrolować, aby przynosiły coraz lepsze efek-

mają one zupełnie inny charakter. Nie ma w tym

ty. Jak to zrobić? Po pierwsze trzeba przeczytać

niczego szczególnego, żadnych nadnaturalnych

książkę…

umiejętności.
Kamila Drabek

Święto muzyki

Produkcja jest niezwykle starannie wykonana i dopieszczona. Na-

po ekranizacji gry komputerowej, ale podtrzymywa-

Na czas świąt mam prawdziwe święto mu-

z serii MTV Unplugged Kasia Nosowska zapro-

prawdę warto zobaczyć i zagrać w tę grę. Jedynym minusem może być

nie wątku jest już czystym żerowaniem na pienią-

zyki. Mówi się, że Hey ostatnią płytą „MTV

siła gości, Agnieszka Chylińska zaśpiewała z

jak zwykle liniowa akcja i wyreżyserowane wstawki, ale nie wpływa to

dzu. Film niczym specjalnym nie powala, chodź w

Unplugged” zamienił Teatr Roma w rockowe

Kasią Nosowską cover PJ Harvey „Angelene”,

jednak na całość i każdy powinien dobrze się bawić. Autorzy poszli

pierwszych minutach jest nieźle nakręcony i nawet

sanktuarium. Przypomnę, że Hey jest drugim

a Budyń z zespołu Pogodno wykonał z zespo-

trochę w stronę konsoli, co też jest widoczne, a po przejściu gry otwie-

trzyma poziom. Jak dla mnie to jednak za mało i każ-

(po Kayah) polskim wykonawcą, który zagrał

łem własną wersję „Candy” Iggy'ego Popa. Na

ra się tryb ARCADE, który pozwala robić to samo, ale tym razem na

dy, kto wyda pieniądze, musi pamiętać, że to kolej-

swoje największe przeboje w akustycznych

płycie aż iskrzy od świetnej relacji między ze-

punkty. Taki sobie pomysł…

ny Resident.

aranżacjach. Wreszcie doczekałem się na powrót

społem a publicznością. Są emocje, śmiech, dy-

muzyki. Listy przebojów okupują utwory two-

stans i prawdziwa akustyczna uczta muzyczna.

Minimalne wymagania sprzętowe: processor: Intel(R) Pentium(R)

Reżyseria: Russell Mulcahy

Hey – „MTV

rzone przez komputery, biorące udział w kam-

Jak powiedziała Nosowaka, marzy im się trasa

4 2.4 GHz or AMD(R) Athlon(TM) 64 2800+, RAM: 512 MB RAM,

Scenariusz: Paul W.S. Anderson

paniach reklamowych czy tworzone z myślą o

z repertuarem Unplugged. Piękniejszego pre-

twardy: 8 GB, grafika: NVIDIA(R) Geforce(TM) 6600

Zdjęcia: David Johnson

Unplugged
(CD+DVD)”

teledysku. Mamy powrót do korzeni. Hey wy-

zentu pod choinkę nie można sobie wymarzyć.

Muzyka: Tyler Bates, Charlie Clouser
PS RPG!!! COVER!

jas

„Teksański”, „Zazdrość”, „Mimo wszystko”,

Czas trwania: 94'
jas
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konał na żywo swoje największe przeboje jak:
„Cudzoziemska”. Zgodnie z tradycją koncertów

Paweł Chowaniec
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OD(GŁOS)Y SPORTU

OD(GŁOS)Y SPORTU
Hokeiści oświęcimskiej Unii dobre występy przeplatają słabymi

Będą baraże

Fragment
zwycięskiego
pojedynku Unii
z Jaskółkami Toruń
w Oświęcimiu
Fot. (zyg)

Największy problem hokejowej dru-

wych zawodników. W meczu z krakow-

kowało zaledwie 99 sekund, rozstrzyga-

żyny Unii to stabilizacja formy. Obok

skim liderem zespół walczył tylko

jącego gola zdobyli hokeiści z Gdańska.

bardzo dobrych spotkań, biało–niebie-

w pierwszej tercji. Później było już tra-

– Po fatalnym występie z Cracovią mie-

scy notują prawdziwe wpadki. Jedno jest

gicznie. Pozwoliliśmy Cracovii na bar-

liśmy coś do udowodnienia. Zagraliśmy

pewne. Oświęcimianom przyjdzie w tym

dzo wiele. Tak być nie może. Ja wyma-

ambitnie, ale popełniliśmy zbyt dużo

sezonie grać w barażach o utrzymanie

gam walki przez pełne 60 minut. Moż-

indywidualnych błędów. Bardziej do-

w ekstralidze.

na przegrać, ale zostawiając serce

świadczony rywal potrafił je bezlitośnie

Wystąpią w nich bez Roberta Soba-

na lodzie. Tymczasem nam zabrakło

wykorzystać. Szkoda straconego gola

ły, który za porozumieniem stron roz-

charakteru – mówił zdenerwowany Mi-

tuż przed końcem. Takie porażki bolą –

wiązał kontrakt z klubem i przeniósł się

roslav Doleżalik.

stwierdził po meczu ze Stoczniowcem,

do Naprzodu Janów. Nie był to udany

Trzy dni później do Oświęcimia

transfer. Dorobek Sobały w Unii jest

przyjechał Stoczniowiec Gdańsk,

W tym pojedynku swój debiut w wyj-

mizerny. Tylko dwie bramki i tyle samo

a skład Unii był jeszcze bardziej okrojo-

ściowym składzie Unii zaliczył Adam

asyst, to zdecydowanie mniej niż moż-

ny (do nieobecnych Połącarza, Szewczy-

Przystał i zapisał na swoim koncie punkt

na było oczekiwać. W ostatnich meczach

ka i Modrzejewskiego dołączył Marcin

za asystę przy trafieniu Miłosza Ryczki.

oświęcimianie musieli sobie radzić bez

Kwiatek). Biało–niebiescy zagrali jednak

Pawła Połącarza i Macieja Szewczyka,

o niebo lepiej, niż przeciwko „Pasom”

którzy dostali powołanie na zgrupowa-

i tym razem wynik do końcowej syreny

nie kadry do lat 20. Karę meczu w Ty-

był sprawą otwartą.

Unia Oświęcim – Stoczniowiec
Gdańsk 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Bramki: 1:0 Bucek (Hegegy) 8,
1:1 Jurasek (Rompkowski, Skutchan)

chach „złapał” także kapitan drużyny –

Motorem napędowym gospodarzy

19, 1:2 Vitek 24, 2:2 Ryczko (Przystał)

Marek Modrzejewski. Przed wizytą

była pierwsza formacja, zbudowana

37, 2:3 Rzeszutko (Skrzypkowski) 45,

na lodowisku wicemistrza Polski, pod-

z Czechów (Flasar, Hegegy, Valusiak,

3:3 Bucek (Valusiak, Noworyta) 48,

opieczni Miroslava Doleżalika napędzili

Minarik, Bucek). Właśnie Martin Bucek

3:4 Kostecki 59. Sędziował Włodzimierz

sporo strachu obrońcom tytułu. „Szarot-

dwukrotnie pokonał gdańskiego golki-

Zarodkiewicz z Katowic. Kary: 14 i 10.

ki” dopiero w ostatniej partii rozstrzy-

pera i ma na swoim koncie już jedena-

UNIA: Szałaśny – Flasar, Hegegy,

dalena Nowacka, kapitan zespołu Unii.

gnęły losy pojedynku na swoją korzyść,

ście bramek w tym sezonie. Do siatki

Valusiak, Minarik, Bucek – Maj, Obstarczyk, Przystał, Ryczko, Sękowski –

Zwycięstwo, remis i dwie porażki hokeistek oświęcimskiej Unii

Ładniejszy odcień hokeja
Prowadzona przez Roberta Piechę

stwem pojechały do Janowa. Mecz

kobieca drużyna UKHK Unii Oświęcim

z Naprzodem rozpoczął się od trafienia

Kolejnym ligowym rywalem oświę-

zwyciężając ostatecznie 3:5. Później

trafił także Miłosz Ryczko. Gospodarze

ma za sobą cztery ligowe mecze.

Marty Woźniak i Unia szybko objęła

cimianek będzie Polonia, a mecz zapla-

przyszły dwie bolesne porażki z GKS

mieli wreszcie wsparcie w bramkarzu.

To pierwszy sezon, w którym wystarto-

prowadzenie. Po bramce Anny Smrek

nowano na 15 grudnia w Bytomiu.

Tychy na wyjeździe (0:9) i Cracovią

Bardzo dobry mecz rozgrywał Piotr Sza-

wała ogólnopolska liga kobiet w hokeju

zespół z Oświęcimia prowadził już 2:0,

Wcześniej Unię czeka występ w trady-

na własnym lodzie (1:12). – Nie uspra-

łaśny. W Oświęcimiu zanosiło się na do-

na lodzie.

wiedliwia nas brak trzech podstawo-

grywkę i gdy do końca pojedynku bra-

a w drugiej tercji było 3:1 (gol Małgo-

cyjnym turnieju barbórkowym, który ro-

Na inaugurację oświęcimianki spo-

rzaty Gałuszki). Później do głosu doszły

zegrany zostanie na janowskim „Janto-

tkały się z Białymi Jastrzębie, przegry-

Ślązaczki, które na 5 minut przed koń-

rze”.

wając na własnym lodzie 1:5 (autorką

cem wyszły na prowadzenie. Tuż przed

honorowego trafienia dla Unii była Syl-

końcową syreną drużyna z Oświęcimia

Tabela hokejowej ligi kobiet:

wia Strzelecka). Później przyszła poraż-

wykorzystała podwójną przewagę

1. Białe Jastrzębie

ka w Oświęcimiu z gdańskim Stocz-

i za sprawą Sylwii Strzeleckiej zdobyła

4 8 45:7

niowcem 0:6. Na pierwsze punkty przy-

gola na wagę pierwszego remisu.

2. GKS Tychy 4 8 29:4

szło czekać do spotkań trzeciej serii.

Po tym spotkaniu oświęcimianki kie-

W pojedynku z Jaskółkami Toruń,

rowały sporo uwag pod adresem sę-

4 4 16:18

oświęcimianki były bliskie „ustrzelenia”

dziów. – Sylwia Strzelecka z podejrze-

4. UNIA 4 3 14:16

dwucyfrówki. Ostatecznie mecz zakoń-

niem wstrząsu mózgu wylądowała

5. Polonia 2 2 16:6

czył się zwycięstwem 9:1, a łupem bram-

w szpitalu, a jedna z koleżanek bardzo

6. Krynica 2 2 2:12

kowym podzieliły się: Magdalena No-

poważnie odczuła rzucenie na bandę.

7. Naprzód 2 1 6:9

wacka i Sylwia Strzelecka (po trzy bram-

Te przewinienia uszły uwadze arbitrów

8. Cracovia 2 0 3:18

ki), Marta Woźniak (dwie) i Joanna

i nie były karane nawet mniejszymi wy-

9. Jaskółki Toruń

Urbańczyk. Podopieczne Roberta Piechy

kluczeniami. Spornych decyzji było zde-

4 0 3:44

opromienione efektownym zwycię-

cydowanie za dużo – powiedziała Mag-
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Miroslav Doleżalik.

Oświęcimianie mogą powoli już myśleć o spotkaniach barażowych
Fot. (zyg)

Mortka, Noworyta, Ziaja, Bernaś, Rudnicki oraz Kasperczyk.
(zyg)

W kratkę, podobnie jak cały zespół, grają bramkarze Unii
Fot. (zyg)

3. Stoczniowiec

(zyg)
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OD(GŁOS)Y SPORTU
Fot. J. Bebak

Kalendarz spotkań kontrolnych piłkarzy Unii Oświęcim

Już za nami Międzywojewódzkie Mi-

Pozostać liderem

strzostwa Młodzików, które odbywały
się na oświęcimskiej tafli lodowej.

Czy Oświęcim doczeka się wreszcie

miła Sołę na jej boisku aż 6:0. Biało-

swojej drużyny w rozgrywkach ligi okrę-

czerwoni wystąpili jednak wówczas

gowej? Te nadzieje ma spełnić na wio-

mocno kadłubowym składem.

snę Unia, która po rundzie jesiennej

Później biało-niebiescy rozegrają

otwiera tabelę klasy A. W rolę czarnego

osiem sparingów. Od 9 lutego w kolej-

konia może też wcielić się Soła.

ne soboty grać będą z Brzeziną Osiek,

Stanowiły one kwalifikacje do Ogólno-

Oświęcimska
Unia celuje
w awans
do ligi
okręgowej
Fot. (zyg)

polskiej Olimpiady Młodzieży.

Biało-niebiescy mają trzy punkty

Kalwarianką, Iskrą Brzezinka, Hejnałem

połowy piłkarzy. Przed wcześniejszym

przewagi nad najgroźniejszym kontr-

Kęty, Sokołem Wola i Zaborzanką. Na-

sezonem mieliśmy w kalendarzu środo-

kandydatem do awansu z Chełmka.

stępnie dwukrotnie spotkają się z junio-

we sparingi i okazały się one komplet-

W czubie tabeli jest jeszcze Skidziń i So-

rami starszymi Unii, występującymi w

nym niewypałem. Z trudem udało się

ła. Te zespoły tracą tylko cztery „oczka”

małopolskiej lidze.

wówczas zebrać jedenastu ludzi, dlate-

Duży talent
w małych łyżwach

go zrezygnowałem teraz z tych terminów

do lidera. Podopieczni Józefa Gembali

– Postanowiliśmy grać tylko w sobo-

rozpoczną przygotowania do rundy wio-

ty, bo w środku tygodnia bardzo ciężko

sennej w połowie stycznia. Pierwszym

zebrać cały zespół. Tylko w przypadku

Póki co, nikt nie nosi się z zamiarem

przetarciem przed sezonem będzie der-

szerokiej kadry można rozgrywać sparin-

opuszczenia drużyny. Nie ma też jesz-

bowy pojedynek z Sołą (koniec stycz-

gi w środy. My takim potencjałem nie

cze mowy o nowych piłkarzach, którzy

nia). Gospodarzem meczu będzie Unia,

dysponujemy. Lepiej zagrać pięć gier

mogliby ewentualnie wzmocnić zespół.

która w ostatniej świętej wojnie rozgro-

normalnym składem, niż dziesięć bez

(zyg)

– mówi trener Unii, Józef Gembala.

W mistrzostwach zaprezentowali się

Laureatki klasy wstępnej

młodzi soliści i solistki z klubów z południa
kraju: z Oświęcimia, Katowic, Sosnowca,
Opola i Krakowa. Zawody rozegrano w czterech klasach – wstępnej, brązowej, srebrnej
i złotej. Mali zawodnicy Uczniowskiego Klubu Łyżwiarstwa Figurowego „Unia” uskrzydleni dopingiem rodziny i bliskich osiągnęli

Trening z mistrzem
Blisko trzydziestu młodych adeptów

świetne rezultaty.
W klasie wstępnej do olimpiady kolej-

z wielkim mistrzem – Shigeru Oyama

W połowie lat sześćdziesiątych pokonał

no zakwalifikowali się: Julia Kasperczyk,

(10 dan).

120. „czarnych pasów”, pokazami: łama-

Gabriela Zięba, Aleksandra Mazgaj, Kin-

niki tego sportu w oświęcimskich szko-

To twórca stylu Oyama Karate. Ten

nia kantem dłoni stosów bloków lodo-

ga Kondal, Magdalena Zawadzka, Nina

łach podstawowych nr 5 i 11, miało oka-

wybitny autorytet światowego karate

wych, a także chwytania gołymi rękami

Bytomska, Olga Bieniek i jeden solista Eryk

zję do spotkania z niekwestionowanym

(w Kyokushin Karate posiada 8 Dan)

klingi ostrego miecza samurajskiego

Wolas.

królem karate. Śląski Klub „Goliat” zor-

w ciągu swojej kariery zasłynął z legen-

w chwili zadawanego cięcia. W Oyama

W klasie brązowej: Ada Wawrzyk, Olim-

ganizował trening dla ponad 450 dzieci

darnego testu 100. Kumite (fullcontact).

Karate wykorzystuje się naturalną potrze-

pia Kłusek, Dominika Wolas, Zuzanna Lesz-

bę ruchu. W początkowym etapie nauki

czyńska, Anna Zając oraz Rafał Kondal, Da-

Oyama Karate szczególną uwagę poświę-

wid Wisiorek, Krzysztof Harmata.

sztuki Oyama Karate, poznających tech-

Wspólne zdjęcie z wielkim mistrzem – Shigeru Oyama (10 dan)
Fot. KOK Oświęcim

ca się na ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz

W klasie srebrnej: Magdalena Klatka,

gry i zabawy poprawiające koncentrację,

Magdalena Jaskółka, Małgorzata Zając,

które pomagają w rozwoju osobowości.

Kinga Dymowska, Aleksandra Malinkie-

Pod opieką sensei Mariusza Pawlusa

wicz, Barbara Ślusarczyk i Klaudia Mazgaj

(3 dan) i sensei Tadeusza Bednarczyka

oraz soliści Sebastian Szymłowski, Łukasz

(3 dan) z Oświęcimskiego Klubu Karate

Górski i Dawid Kurek.

w treningu uczestniczyło 29 młodszych

W klasie złotej: Karolina Klimek, Luiza

adeptów sztuki Oyama Karate z Oświę-

Szczerbowska, Anna Gondek, Paulina Sier-

cimia. Wielki Mistrz – mimo skończonych

giej, Roksana Kurek oraz Kamil Dymow-

72 lat – żwawo przeprowadził trening

ski i Bartłomiej Michałek.

z dziećmi, prezentując podstawowe tech-

W Mistrzostwach Młodzików w Oświę-

niki ręczne w połączeniu z przemieszcza-

cimiu brało udział łącznie osiemdziesięciu

niem się. Na koniec wszystkie grupy zro-

trzech zawodników. Trzeba przyznać, że

biły sobie pamiątkowe zdjęcie.

jak na taką liczbę, nasz młody łyżwiarski

Shigeru Oyama przebywał w Polsce
(zyg)
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narybek zaprezentował się z bardzo dobrej strony.

od 22 do 27 listopada.

Tegoroczni laureaci i organizatorzy oświęcimskich zawodów

Kliw

Puchar solistom wręcza Zenon Dagiel, prezes Polskiego
Związku Łyżwiarstwa Figurowego
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O(GŁOS)ZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
Zaginęła czarna kotka. Cechy: brązowa
łata na grzbiecie, nadszarpnięte ucho,
biała krawatka. Oświęcim i okolice.
Tel. 0/600 105 690, 0/698 116 137.
Tęskni 2-letni chłopczyk.
Czeka nagroda.

Korepetycje – kształcenie słuchu.
Tel. 0/607 461 522
Korepetycje – skrzypce.
Tel. 033 842 49 22, dzwonić po 20:00

KRZYŻÓWKA NR 12/07

kupon

12

Poziomo:

Pionowo:

1. Ogłaszany w sądzie;

A) Burza na morzu;

2. Krewny w linii prostej;

* Słynny Wit;

* Na twarzy żartownisia;

B) Werwa, zapał;

3. Uczeń szkoły wojsko-

C) Pozycja społeczna;

wej;

* Ubezpieczenie na życie;

4. Jadalny mięczak;

D) Rodzaj skrzypiec;

* Wielki poemat epicki;

E) Stosunki, znajomości;

5. Wentyl, zastawka;

* Durszlak;

6. Rasa psów obronnych;

F) Na tratwie, a nie roz-

* Wypierana przez CD;

bitek;

7. Wada kręgosłupa;

G) Lista, spis;

8. „Miasto na szachow-

* Cukier mleczny;

nicy”;

H) Część ręki;

* Uciecha do kwadratu;

I) Pochodzenie, geneza;

9. Oznaka, objaw;

* Aeroplan;

10. Gryzoń hodowany na

J) Robi okulary;

futro; * Kozacki dowódca;

K) Łódź rybacka;

11. Sromotna porażka;

* Wybuchowy magazyn;

12. Ostry koniec;

L) Pasza;

13. Mieszkaniec Arktyki;

Ł) Stanowisko myśliwskie;

14. Spojrzenie w głąb;

M) Wnyki;

15. Japoński krzew

N) Przyjęcie po ślubie;

ozdobny;

O) Miernicza w rękach

16. Posiedzenie rady

geodety;

miasta;

P) Rozgłos, sława.

1

17. /4 roku;

Litery uporządkowane od 1 do 20 utworzą rozwiązanie, na które, wraz z kuponem nr 12, czekamy do 7 stycznia 2008 r. Prawidłowe rozwiąznie krzyżówki z poprzedniego
numeru brzmi: „Swawola każdego zepsuje”. Nagrodę pieniężną w wysokości 40 zł wylosowała pani Monika Leduchowska z Kęt. Gratulujemy! Odbiór nagród do 30 dni
od dnia ukazania się wyników losowania.
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Reklama

P añstwowa
W y¿sza
S zk o³a
Z awodowa
ogłasza nabór na roczne

STUDIA PODYPLOMOWE
„Projektowanie i zarządzanie
funduszami europejskimi”

Koszt 2400 zł (2 semestry)
Więcej informacji:

Reklama

033 843 06 07; 033 843 06 91
www.pwsz-oswiecim.pl
(zakładka studia podyplomowe)
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